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1. Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuutettuina olivat v:n 1969 
alusta lukien: 

Lehtori Mervi Ahla 
Kansak.op. Inkeri Airola 
Pääluottamusmies Juho Antikainen 
Pastori Jouni Apajalahti 
Kauppat. yo. Barbro Appelqvist 
Fil. maist. Pirkko Aro 
Joht. Arne Berner 
Päätoim. Pauli Burman 
Elokuvaohj. Jörn Donner 
Varat. Georg Ehrnrooth 
Toim.joht. Erkki Hara 
Liittopuh.joht. Arvo Hautala 
Toim.joht. Erkki Heikkonen 
Puoluesiht. Harri Holkeri 
Pääsiht. Anna-Liisa Hyvönen 
Toim.joht. Raimo Ilaskivi 
Kunnallisasiani siht. Martti Jokinen 
Maat. ja metsät, kand. Vuokko Juhola 
Fil.maist. Vivan Juthas 
Dipl.ins. Henrik Kalliala 
Varat. Seija Kärkinen 
Toim.joht. Pentti Katajamäki 
Toim.joht. Salme Katajavuori 
Valtiot.maist. Kalevi Kilpi 
Valtiot.yo. Juha Klemola 
Eversti Jorma Korvenheimo 
Piirisiht. Olavi Laine 
Päätoim. Yrjö Larmola 
Toimistopääll. Gustaf Laurent 
Fil.lis. Aarne Laurila 
Keräyssiht. Rakel Lehtokoski 

Ent. suurlähettiläs Tyyne Leivo-Larsson 
Sos.pääll. Aarne Leskinen 
Toim. j oht. Väinö Leskinen 
Pankinjoht. Holger Liinpää 
Os.pääll. Jouko Loikkanen 
Toim.joht. Carl-Gustaf Londen 
Joht. Veikko Loppi 
Katuläh.työnjoht. Arvid v. Martens 
Kauppat.lis. Ingvar Melin 
Rva Hellä Meltti 
Toimistopääll. Aune Mäkinen-Ollinen 
Tal.hoit. Sigurd Norrmén 
Diakoniajoht. Otto Närhi 
Sosion. Tyyne Paasivuori 
Toimitt. Erkki Paavola 
Toim.joht. Reino Palmroth 
Valtiot.yo. Kati Peltola 
Talous joht. Kaarlo Pettinen 
Päätoim. Pentti Poukka 
Fil.maist.Victor Procopé 
Prof. Lauri Puntila 
Toim.joht. Pentti Pusa 
Dipl.ins. Kari Rahkamo 
Kunnallisneuvos Yrjö Rantala 
Dipl.ins. Terttu Raveala 
Valtiot.maist. Maija Saari 
Tied.siht. Pekka Saarnio 
Toiminnan joht. Ir ja Salmela 
Kirjailija Arvo Salo 
Kouluneuvos Jussi Saukkonen 
Kodinhoit. Kaarina Syrjänen 
Valtiot.tri Risto Sänkiaho 
Apul.lääk. Ilkka Taipale 
Prof. Pekka Tarjanne 
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Tied.siht. Reino Tuomi 
Pääsiht. Mirjam Tuominen 
Valtiot.yo. Erkki Tuomioja 
Hitsaaja Pentti Ukkola 
Reht. Kerttu Vainikainen 
Tekn.yo. Pekka Vennamo 
Tullineuvos Veikko Vennamo 
Liikk.hoit. Marja-Leena Willberg 
Pankinjoht. Erik Witting 
Kirjailija Anni Voipio 
Kouluhoit. Sirkka Vuorela 
Toimitt. Jut ta Zilliacus 

Kaupunginvaltuutettujen varajäseninä oli 
vat kertomusvuonna seuraavat: 

Järjestelymest. Veikko Aalto 
Toimitt. Elsa Aaltonen 
Valtiot.lis. Antero Aarvala 
Merkon. Terttu Antikainen 
Virastotutk. Inkeri Benson 
Tekn. Kurt Berg 
Os.lääkäri Gunnar Brandt 
Fil.maist. Heikki Brotherus 
Palkka-asiainsiht. Olavi Dahl 
Toim.joht. Nils Elfving 
Toim.joht. Risto Enarvi 
Ekon. Einar Fabricius 
Ajomest. Bror Forssell 
Autonkulj. Mikael Grönholm 
Toimitt. Ulla Gyllenberg 
Ekon. Raimo Haavikko 
Varat. Lempi Hartikka 
Ent. ylilääk. Johannes Heikkinen 
Liikennöit s. Asko Heilala 
Merkon. Aino Heino 
Kirjanp. Helvi Heinonen 
Oik.tiet. yo. Olavi Hertteli 
Toim.joht. Ove Holvikari 
Opett. Esko Honkanen 
Kuntoutussiht. Aino Hänninen 
Varat. Paavo Jauhiainen 
Toim.joht. Kai Juuranto 
Diakonissa Anna-Lisa Järvinen 
Lastentarh. joht. Kaarina Kalmari 

Toim.joht. Väinö Kekki 
Varat. Eino Kihlberg 
Pääluottamusmies Yrjö Kivilinna 
Oik.tiet. kand. Pentti Kivinen 
Toim.joht. Berndt v. Konow 
Piirisiht. Anna-Liisa Kuittinen 
Varastonhoit. Birger Käcklund 
Autoilija Aarne Lahtinen 
Ajomest. Sulo Lahtinen 
Pääluottamusmies Unto Laine 
Henkil.pääll. Karl Langenskiöld 
Valtiot.yo. Marianne Laxén 
Pankkivirk. Kari Lehtinen 
Kirvesmies Eino Lehto 
Tied.pääll. Eino Leino 
Tutkimussiht. Paavo Lipponen 
Pääluottamusmies Reino Lohikivi 
Konttoristi Mirjam Majava 
Autonkulj. Jorma Maskulin 
Toimitt. Irina Matvejew 
Autoilija Juho Mehto 
Työnjoht. Olli Mäki 
Pääsiht. Toini Nousiainen 
Pankinjoht. Heikki Nuotio 
Valtiot.maist. George Paile 
Kenttäpääll. Heikki Pakarinen 
Liikkeenharj. Tauno Rantala 
Os.siht. Viljo Ripatti 
Sair.apul. Rauha Ruohonen 
Kirkkoherra Sigtrygg Serenius 
Puoluesiht. Juha Sipilä 
Sos.lääk. Sirkka Syvänne 
Autoilija Harry Taxell 
Ilm.pääll. Aarne Taussi 
Varat. Vilho Teivonen 
Tai.hoit. Tauno Tuomi 
Tied.siht. Jaakko Turkka 
Os.pääll. Onni Turtiainen 
Valtiot, tri Weijo Wainio 
Konttorinhoit. Olavi Valpas 
Lääninkätilö Leena Vaivanne 
Viilari Veikko Vanhanen 
Notaari Liisa Vasama 
Varat. Jouni Veinio 
Teol.maist. Raili Vihonen 
Toimitussiht. Eila Vuokko 

2 



1. Kaupunginvaltuusto 

Valtiot.maist. Aarne Välikangas 
Toimitsija Veikko Väliranta 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi va-
littiin vt Saukkonen, ensimmäiseksi varapu-

heenjohtajaksi vt Rantala ja toiseksi vara-
puheenjohtajaksi vt Londen (15.1. 3 §). 

Valtuustolla oli kertomusvuonna 23 ko-
kousta, joiden pöytäkirjojen pykälämäärä 
oli 925. 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginvaltuusto 

Keskeneräiset aloitteet. Vuoden 1969 al-
kaessa oli käsittelemättä 137 aloitetta, joita 
kaupunginvaltuutetut edellisinä vuosina oli-
vat tehneet. Kaupunginhallituksen selostuk-
sessa mainittiin ne toimenpiteet, joihin aloit-
teiden johdosta oli ryhdytty. Lisäksi kaupun-
ginhallitus ilmoitti, et tä kaupunginhallituk-
sen asettama, luottamusmiehistä kokoon-
pantu, vt Lopin johdolla toiminut valtuusto-
aloitteiden rationalisoimiskomitea oli ehdot-
tanut mietinnössään, joka oli ollut valtuuston 
käsiteltävänä 11.12.1968, et tä kaupungin-
hallitusta kehotettaisiin antamaan lauta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille 
uudet ohjeet valtuustoaloitteiden valmiste-
lusta siten, et tä aloitteet säännönmukaisesti 
viivytyksettä käsiteltäisiin. Kaupunginhalli-
tus olikin antanut lauta- ja johtokunnille 
sekä virastoille ja laitoksille ko. uudet ohjeet 
17.2. Kaupunginvaltuuston 1.1.1969 voimaan 
tulleen työjärjestyksen 18 §:n 2 mom:n mu-
kaan kaupunginhallituksen on esitettävä 
aloite valtuuston käsiteltäväksi kahden vuo-
den kuluessa, tai mikäli aloite sisältää vain 
kyselyn tai tiedustelun, viimeistään siinä ko-
kouksessa, joka 6 kk:n kuluttua aloitteen te-
kemisestä ensiksi pidetään. Kaupunginval-
tuuston aikaisemmassa työjärjestyksessä ei 
ollut ollut määräystä siitä, milloin aloite vii-
meistään on esitettävä valtuuston käsiteltä-
väksi. Näin ollen nyt laaditussa luettelossa 
oli 53 sellaista aloitetta, joita ei ollut lopulli-
sesti käsitelty kahden vuoden kuluessa aloit-
teen tekemisestä lukien. Syyt aloitteiden lo-

pullisen käsittelyn viivästymiseen olivat var-
sin monet. Aloitteiden valmistelu oli saatta-
nut edellyttää laajojen selvitysten ja tutki-
musten suorittamista, tai liittyivät aloitteet 
osana suurempaan asiakokonaisuuteen, joka 
oli kaupungin hallintoelinten valmisteltavana 
ja joka vaati runsaasti aikaa. Eräissä tapauk-
sissa taas riippui asiain kehittäminen ratkai-
sevalla tavalla valtion viranomaisten kan-
nanotoista. Kaupunginhallitus katsoi, et tä 
muutamat nyt luetteloon sisältyvät, lähinnä 
vanhat aloitteet voitaisiin tässä yhteydessä 
katsoa käsitellyiksi. Tämä merkitsisi aloittei-
den virallista poistamista diaarista ja jät tä-
mistä pois seuraavasta rästiluettelosta, mut ta 
ei aloitteisiin sisältyvien ehdotusten mitätöi-
mistä, koska ne myöhemmin tulisivat harkit-
taviksi hallintoelinten valmistellessa esityk-
siään näistä kysymyksistä. Tarkoituksena oli, 
et tä ennen 1.1.1969 tehdyt aloitteet saatai-
siin valtuuston lopullisesti käsiteltäviksi 
mahdollisimman pian ja viimeistään v:n 1970 
loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto kat-
soi luettelossa mainittujen aloitteiden 1)—4), 
7), 8), 11), 17), 18), 20)—23), 27), 28), 33)— 
35), 38), 40), 41), 43)—46), 49), 53), 57), 58), 
62), 78), 79), 81)—83), 85), 91), 99), 111) ja 
114) tulleen lopullisesti käsitellyiksi. Luettelo 
merkittiin muilta osilta tiedoksi (26.2. 152 §). 

Revisiot ai to s 

Viranhaltijat. Avoinna olleeseen 29. pl:n 
reviisorin virkaan valittiin valtiot, ja kauppat. 
maist. Mauri Nysten ja 25. pl:n apulaisrevii-
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sorin virkaan ekon. Urpo Vainionpää, mo-
lemmat tavanmukaisilla ehdoilla (26.2. 153 §, 
21.5. 365 §). 

Kaupungin v :n 1968 tilien tarkastus. Valit-
tuaan puheenjohtajakseen fil.maist. Matti 
Kalevan, varapuheen johtaj akseen maalari 
Karl Andersonin ja sihteerikseen varat. 
Veikko Kanervan tutkivat vuositilintarkas-
tajat , kuten ennenkin viiteen jaostoon jakau-
tuneina eri hallinnonhaaroja ja laitoksia. 
Työnsä suoritettuaan vuositilintarkastaj at 
jättivät kaupunginvaltuustolle 31.5. päivä-
tyn tarkastuskertomuksensa. Kaupunginval-
tuusto oli päättänyt 18.4.1962 muuttaa Hel-
singin kaupungin talouden tarkastussääntöä 
ja revisioviraston johtosääntöä. Muutosten 
voimaantulo siirtyi kuitenkin tehtyjen vali-
tusten johdosta. Korkein hallinto-oikeus oli 
hylännyt nämä ja kaupungin talouden tar-
kastussääntö ja revisioviraston johtosääntö 
tulivat voimaan 1.1.1969 lukien. Siten v:n 
1969 tilien tarkastus tullaan suorittamaan 
uuden tarkastussäännön mukaisesti. Kerto-
muksessaan v:lta 1968 tarkastajat ilmoittivat 
tarkastaneensa rahatoimiston kassat 19.2. 
sekä rahatoimiston holvissa säilytettävät 
kaupungille kuuluvat obligaatiot, osakkeet 
ym. sekä kertomusvuonna annetut velkakir-
jat 5.3. Kiinteistöviraston hallussa olevat 
velkakirjat ja vuokrasopimukset tarkastet-
tiin 15.4. Kertomusvuoden tulojen todettiin 
olleen 1 mmk menoja suuremmat. Kun tähän 
kuitenkin olivat vaikuttaneet lähinnä sellai-
set tekijät, joita oli pidettävä tilapäisinä, 
kuten aikaisempien vuosien valtionavustus-
ten poikkeuksellisen runsas kertyminen, voi-
tiin todeta kaupungin talouden kehittyneen 
suunnilleen edellisen vuoden suuntaisella ta-
valla ja pysyneen edelleen vakaana. Suoritta-
miensa tarkastusten yhteydessä olivat vuosi-
tilintarkastajat kiinnittäneet huomiota mm. 
siihen, että eräillä hallinnon aloilla teetetään 
runsaasti ylitöitä. Kun ylityöt tulevat kal-
liiksi, olisi syytä tehostaa toimenpiteitä toi-
minnan järjestämiseksi säännöllisen työajan 

puitteisiin ja rajoittaa ylitöiden teettämi-
nen vain välttämättömiin tapauksiin. 

Kaupungin suorittamat taidehankinnat 
olivat tilintarkastajien mielestä olleet liian 
kalliita pääkaupunginkin kustannettaviksi. 
Esimerkkeinä oli mainittu tekstiilitaiteilijalta 
tilattu 26 750 mk:n hintainen ryijy, joka oli 
tarkoitettu kaupunginjohtajan vastaanotto-
huoneen lattiamatoksi kaupungintaloon sekä 
Roihuvuoren kansakoulun ruokailutiloihin 
hankittu erivärisistä kangaspaloista koottu 
applikaatiotyö, joka kiinnityksineen oli mak-
sanut kaupungille n. 36 000 mk. Kaupungin-
teatterin eteen tilatun veistoksen valmista-
misesta oli v. 1967 tehty sopimus, jonka mu-
kaan kokonaistaiteilijapalkkio olisi 35 000 mk. 
Myöhemmin oli palkkio korotettu 76 476 
mk:aan sillä perusteella, että muovailutyö 
tulee arvioidun 1% v : n sijasta kestämään 
3 vuotta. Kysymyksessä oli tilaustyö, jonka 
taiteilijapalkkio oli noussut lähes kolminker-
taiseksi ja kokonaishinta kaksinkertaiseksi. 
Myöskin teatteritalon rakennustöistä tilatun 
filmin hinta oli muuttunut kaksinkertaiseksi 
alkuaan tarkoitukseen varattuun määrära-
haan verrattuna. Sähkölaitoksen 60 vuotta 
jatkuneesta toiminnasta teetetyn lyhytelo-
kuvan hintaa pitivät tilintarkastajat liian 
korkeana sen pituuteen nähden. Elokuvaa 
koskevaa sopimusta ei aikanaan ollut lain-
kaan käsitelty teollisuuslaitosten lautakun-
nassa. 

Pienehköjen kiinteistökorjausten olivat 
tilintarkastajat jo aikaisemminkin todenneet 
tulevan suhteettoman kalliiksi. Kustannus-
kysymykseen olisi syytä suhtautua riittävän 
ankarasti, joten kun lähiaikojen ohjelmassa 
oli 10 uuden lastentarhan rakentaminen, olisi 
pyrittävä kehittämään eri tonttialueille so-
peutettava taloudellisen lastentalon perus-
tyyppi suunnitelmien perustaksi. Kaupungin 
etujen turvaamiseksi konkurssitapauksissa 
olisi aiheellista harkita, olisiko rakennusaikai-
sen vakuuden määrää korotettava. Raken-
nusviraston teettämien ylitöiden määrää, joi-
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den tunti- ja markkamäärät vaihtelivat 
muutamasta tunnista ja markasta yli 500 
tuntiin ja 11 000 mk:aan, tarkastajat pitivät 
töiden suorittajille liikarasitusta aiheuttavi-
na. Vuodesta 1963 saakka täyttämättä ollut 
kaupunginarkkitehdin virka olisi kaupungin 
rakennustoiminnan takia saatava mahdolli-
simman pian täytetyksi. Kaupungin raken-
nuskohteiden suunnittelussa ja suunnitelmien 
tarkistuksessa oli todettu ilmenneen puut-
teita, jotka aiheuttivat rakennusvaiheen pää-
tyttyä kohtuuttomia lisäkustannuksia muu-
tos- ja korjaustöinä. Esimerkkeinä mainittiin 
Pirkkolan urheilupuiston uimahallirakennus 
ja Roihuvuoren kansakoulurakennus. Kun 
suunnittelijoilla ei ollut vastuu- ja korvaus-
velvollisuutta suunnitteluvirheistä, oli tai-
teellinen näkemys usein asetettu etusijalle 
materiaalin lujuuden ja käytännöllisyyden 
sijasta. Hankinnoissa ja rakennustöissä ta-
pahtuneiden, jopa 100 %:n suuruisten ylitys-
ten estämiseksi vastaisuudessa olisi kustan-
nusarvioiden perusteiden pitävyyttä tarkis-
tettava ja selvitettävä asianomaisten vastuu-
ja korvausvelvollisuus. 

Tilintarkastajat olivat jo aikaisemminkin 
kiinnittäneet huomiota kaavoituksen hitau-
teen. Oli puuttunut kokonaissuunnittelua ja 
perusselvityksiä pääkysymyksistä, kuten ase-
makaava- ja liikennejärjestelyistä sekä yleis-
kaavasta. Sekä asemakaavoitusta että lii-
kennesuunnittelua hidasti asioiden monimut-
kainen hoitotapa. Oli varsin monia elimiä kä-
sittelemässä asioita, mikä vei aikaa ja vaati 
kustannuksia. Käsittelyä olisi yksinkertais-
tettava ja siten nopeutettava päätöksen-
tekoa, mikä merkitsisi säästöä. 

Tärkeisiin yleisönpalvelumuotoihin kuulu-
vaa käymäläkysymystä ei ollut tyydyttävästi 
hoidettu kaupungissa. Myöskin kiinnitettiin 
huomiota katujen puhtaanapidon heikkou-
teen, varsinkin jos lumisade yllättää. Etelä-
sataman matkustajapaviljongin käyttö oli 
vain n. 10 % sen kapasiteetista, mikä seikka 
olisi otettava huomioon uusia laivareittejä 
ja niiden satamapaikkoja suunniteltaessa. 

Kustannusten säästämiseksi ja töiden nopeut-
tamiseksi olisi satamalaitoksessa harkittava 
vuorotyöhön siirtymistä, jolloin voitaisiin 
myös välttyä liialliselta ylityön teettämiseltä. 
Tilintarkastajat totesivat, että liikennelai-
toksen taloudellinen tilanne oli edelleen huo-
nontunut, eikä laitoksella ollut yhtään kan-
nattavaa linjaa. Menoja ei matkustajamää-
rien alentumisesta huolimatta ollut saatu su-
pistetuiksi. Rationalisoimistoimenpitein olisi 
pyrittävä pienentämään henkilökunnan mää-
rää, koska henkilö- ja sosiaalimenot ovat 73% 
kaikista menoista. Palvelutason parantami-
seksi olisi kiireellisesti ryhdyttävä toimenpi-
teisiin julkisen liikenteen nopeuttamiseksi 
siten, että matkustaminen muodostuisi vai-
vattomaksi. 

Elintarvikekeskuksen tappiollisuuteen sekä 
pienituloisen väestönosan jatkuvaan asunto-
jen tarpeeseen vuositilintarkastajat myös oli-
vat kiinnittäneet huomiota. Järjestyshäiriöi-
den vähentämiseksi olisi poliisitoimen halti-
joita lisättävä. Nykyisin oli yhtä poliisitoi-
men haltijaa kohti 267 asukasta. 

Edellä esitetyn ja tarkastuksen aikana teh-
tyjen havaintojen perusteella sekä ottaen 
huomioon, että tarkastusvuoden tilinpäätös 
oli havaittu oikeaksi, vuositilintarkastajat 
ehdottivat valtuustolle, 1) että ao. hallinto-
elimet velvoitettaisiin ottamaan huomioon 
vuositilintarkastajien tekemät huomautuk-
set, 2) että revisioviraston v:n 1968 kerto-
muksessa esitetyt huomautukset otettaisiin 
asianmukaisesti varteen sekä 3) että valtuus-
to hyväksyisi kaupungin v:n 1968 tilinpää-
töksen ja myöntäisi vastuuvapauden kau-
punginhallitukselle ja muille tilivelvollisille 
v:lta 1968. Kaupunginhallituksen ehdotuk-
sen mukaisesti valtuusto päätti vahvistaa 
kaupungin v:n 1968 tilinpäätöksen sekä 
myöntää vastuuvapauden kaupunginhalli-
tukselle ja muille tilivelvollisille v:lta 1968 
(29.10. 762 §, khn mtö n:o 6 ja 12). 

Vuositilintarkastajat. Valtuusto valitsi 
vuositilintarkastajat ja heidän varamiehensä 
tarkastamaan kertomusvuoden kunnallishal-
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lintoa ja· tilejä. Vuositilintarkas tajat valitsi-
vat keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan (15.1. 4 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajat olivat an-
taneet kertomuksensa v:lta 1968. Siinä oli 
tehty eräitä huomautuksia, joiden johdosta 
ao. hallintoelimet olivat antaneet kaupun-
ginhallituksen mielestä hyväksyttävät seli-
tykset. Tämän jälkeen valtuusto päätti kau-
punginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, 
ettei kertomus antanut aihetta enempiin toi-
menpiteisiin (29.10. 761 §, khn mtö n:o 11). 

Irtaimen omaisuuden tarkastajat olivat to-
denneet, että kaupungin irtainta omaisuutta 
oli hoidettu entistä paremmin ja että tarkas-
tajien aikaisemmin tekemät huomautukset 
oli otettu varteen. Tarkastajat olivat kuiten-
kin kiinnittäneet huomiota siihen, että irtai-
mistoesineiden mahdollisissa katoamistapa-
uksissa asiasta tulee rikosilmoituksen lisäksi 
tehdä välittömästi ilmoitus revisio virastolle. 
Valtuusto päätti, ettei irtaimen omaisuuden 
tarkastajien kertomus v:lta 1968 antanut ai-
hetta enempiin toimenpiteisiin (29.10. 760 §, 
khn mtö nro 9). 

Toimikunnan asettamisesta tutkimaan kau-
pungin menoja, vuotoja sekä väärinkäytöksiä 
tekivät vt V. Vennamo ym. 15.1. aloitteen, 
jossa todettiin mm., »että Helsinki on maam-
me rikkain kunta, jolla on ylivoimaisesti 
maamme kunnista suurimmat tulot. Tästä 
huolimatta kasvaa kaupunkilaisten verorasi-
tus ja kertomusvuonnakin on kyseenalaista, 
voidaanko veroäyrin hintaa pitää vahviste-
tun suuruisena. On luonnollista, että kau-
pungin on täytettävä kunnalliset tehtävänsä. 
Tässä suhteessa ei voida säästää. Kaupungin 
menoissa esiintyy kuitenkin paljon tuhlailua 
ja vuotoja. Sen vuoksi olisi kiireellisesti ase-
tettava toimikunta, jossa olisivat edustettui-
na kaikki valtuustoryhmät, tutkimaan kau-
pungin menoja ja vuotoja sekä väitettyjä 
väärinkäytöksiä välttämättömien korjausten 
aikaansaamiseksi, jotta kaupungin veroäyrin 
hintaa ei tarvitsisi nostaa, vaan päinvastoin 
alentaa.» Kaupunginhallitus viittasi lausun-

nossaan kunnallislain 92 §:n 1 mom:iin, jonka 
mukaan kaupunginhallituksen on huolehdit-
tava kaupungin hallinnosta, valvottava sen 
etuja jne. Tämän säännöksen mukaan kau-
punginhallitus on lähinnä se elin, jolle aloit-
teessa tarkoitettu tutkiminen ja valvonta 
kuuluvat. Tämän ohessa ja itsenäisen toimi-
vallan omaavina ovat valtuuston valitsemat 
vuositilintarkastajat, joilla on apunaan re-
visiovirasto. Sekä kaupunginhallitus, vuosi-
tilintarkastajat että revisio virasto ovat tut-
kineet vuosittain useita ilmiantoja väitetyistä 
väärinkäytöksistä. Näistä yleensä vain hyvin 
pienellä osalla on ollut todellisuustaustaa. 
Todetut väärinkäytökset ovat johtaneet 
säännönmukaisesti kunnallislain 100 ja 101 
§:n mukaisiin toimenpiteisiin. Mikäli valtuu-
tetuilla on tiedossaan väärinkäytöksiä, kuten 
aloitteessa väitettiin, olisi ne ilmoitettava 
kaupunginhallitukselle tai revisio virastolle, 
jotta ne tulisivat asianmukaisesti tutkituiksi. 
Nykyinen menettely on lainmukainen ja suo-
nee kuntalaisille kunnan asiain hoidon suh-
teen riittävän oikeusturvan. Valtuusto katsoi 
lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (12.2. 129 §). 

Kaupungi n h alli t u s, kaupun-
ginkanslia ja kaupunginhalli-

tuksen asiamiestoimisto 

Kaupunginhallituksen vuosijäseniksi kerto-
musvuodeksi valittiin kansak.op. Inkeri Ai-
rola, toim.joht. Erkki Hara, toim.joht. Raimo 
Ilaskivi, toimits. Pentti Kauhanen, piirisiht. 
Aulis Leppänen, sos.pääll. Aarne Leskinen, 
rva Hellä Meltti, talousjoht. Kaarlo Pettinen, 
dipl.ins. Kari Rahkamo, pankinjoht. Erik 
Witting ja valtiot.maist. Aarne Välikangas 
(15.1. 5 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginvaltuusto 
valitsi 1.1.1970 avoimeksi tulevaan apulais-
kaupunginjohtajan virkaan valtiot.maist. 
Pentti Pusan. Samalla valtuusto määräsi vir-
kaan valitun hoitamaan henkilöasioita ja so-
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siaalitointa johtavan apulaiskaupunginjohta-
jan toimialaan kuuluvia tehtäviä (10.12. 
893 §). 

Valtuusto myönsi apul.kaup.joht. Pentti 
Kalajalle hänen pyytämänsä eron apulais-
kaupunginjohtajan virasta 1.1.1970 lukien 
(15.10. 723 §). 

Kaupunginkanslia. Valtuusto päätti hyväk-
syä Helsingin kaupungin kunnallisen alkoholi-
tarkastajan ja hänen apulaisensa ohjesäännön 
ja alistaa sen sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistettavaksi (9.4. 287 §). Ministeriö ei 
vahvistanut ko. ohjesääntöä, vaan palautti 
päätöksellään 11.9.1969 asian uudelleen käsi-
teltäväksi (ks. khs. s. 150). 

Väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkastajan 
26. pl:aan kuuluva virka päätettiin muuttaa 
samaan palkkaluokkaan kuuluvaksi kunnalli-
sen alkoholitarkastajan viraksi. Viran tähän-
astinen haltija f il. maist. Jaakko Brummer 
oikeutettiin pysymään näin muutetussa vi-
rassa. Päätös alistettiin em. ministeriön vah-
vistettavaksi (29.1. 71 §). 

Asiamiestoimiston avoinna olevaan 36. pl:n 
kaupunginlakimiehen virkaan valtuusto va-
litsi varat. Pekka Sormusen 1.4. lukien (12.3. 
200 §). 

Tästä suljetuin lipuin suoritetusta vaalista, 
joka ratkaistiin arvalla hakijoiden Kuhle-
feitin ja Sormusen saatua kumpikin 37 ääntä, 
olivat sekä varat. Erkki Aalto-Setälä että 
liikkeenharj. Svea Talasmäki kumpikin erik-
seen valittaneet lääninhallitukseen. Aalto-
Setälä oli maininnut valituskirjelmässään, 
ettei kaupunginhallitus ollut riittävän huo-
lellisesti valmistellut asiaa eikä hakijoiden 
kesken ollut suoritettu mitään varsinaista 
vertailua. Vaikka valtuuston ei jotakin vir-
kaa täytettäessä tarvitse valita parasta hen-
kilöä, koska riittää, että valittu täyttää muo-
dollisen pätevyyden, rajoittaa valtuuston 
päätösvaltaa kuitenkin kunnallisoikeudes-
samme hyväksytty ns. harkintavallan väärin-
käyttöä koskeva periaate. Lisäksi, koska val-
tuusto oli muuttanut kaupunginhallituksen 
esitystä, olisi kaupunginhallituksen ollut suo-

ritettava päätöksen täydellinen laillisuuden 
tutkiminen ennen sen täytäntöönpanoa. Kau-
punginhallitus oli 17.3. päättänyt, että val-
tuuston päätös saadaan panna täytäntöön 
mahdollisista valituksista huolimatta. Talas-
mäki oli valituksessaan maininnut, että kun 
toinen hakija oli vaalissa saanut yhtä monta 
ääntä kuin Sormunen ja vaali ratkaistu ar-
valla, pieninkin puutteellisuus tai virheelli-
syys asian valmistelussa ja käsittelyssä oli 
saattanut ratkaisevalla tavalla vaikuttaa 
vaalin tulokseen. Kaupunginhallituksen asiaa 
koskeva valmistelu oli ollut puutteellinen 
myös sikäli, ettei hakijoiden ansioista ollut 
pyydetty objektiivisen asiantuntijan lausun-
toa. Koska päätös näin ollen oli syntynyt 
laista poikkeavassa järjestyksessä sekä oli 
muutenkin lainvastainen, olivat valittajat 
vaatineet päätöksen kumoamista ja asian 
palauttamista kaupunginvaltuuston laillisesti 
käsiteltäväksi, lisäksi he olivat pyytäneet 
päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. 
Kaupunginhallitus oli antanut asiasta seli-
tyksen, mihin valittajat olivat vastanneet. 
Lääninoikeus oli kunnallislain 92 §:ään ja kau-
punginhallituksen ohjesäännön 23 §:n 
2 momiiin vedoten kunnallislain 175 §:n no-
jalla hylännyt valituksen ja päätöksen täy-
täntöönpanon keskeyttämistä koskevan 
pyynnön (17.12. 908 §). 

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen läänin-
hallituksen em. päätöksestä tekemässään va-
lituksessa varat. Aalto-Setälä oli viitannut 
lääninhallitukselle jättämäänsä valitukseen 
liitteineen sekä sen jälkeen antamaansa seli-
tykseen liitteineen, joissa hän oli selvästi 
esittänyt, ettei kaupunginlakimiehen vaalia 
ollut valmisteltu kunnallislain säännösten 
mukaisesti. Vaikka nämä säännökset ovatkin 
kunnallislaissa varsin vähäiset ja puutteelli-
set, ei se kuitenkaan oikeuta johtavassa ase-
massa olevaa henkilöä salaamaan sellaisia 
asioita, joilla asioita kaupunginhallituksessa, 
valmisteltaessa olisi merkitystä niin kaupun-
ginhallituksen kuin kaupunginvaltuustonkin 
jäsenten ottaessa kantaa kulloinkin kysy-

7 



1. Kaupunginvaltuusto 

myksessä olevassa asiassa. Kaikkeen asiasta 
esittämäänsä viitaten valittaja oli anonut, 
että korkein hallinto-oikeus kumoaisi läänin-
hallituksen päätöksen sekä palauttaisi asian 
kokonaisuudessaan valtuustolle uudelleen kä-
siteltäväksi. Valituksesta oli pyydetty val-
tuuston selitys korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle. Kaupunginhallitus katsoi, että kysy-
myksessä oli vain valtuuston mainitun pää-
töksen lainmukaisuus ja totesi, että läänin-
hallitus oli asiasta saamansa selvityksen pe-
rusteella katsonut, että valtuuston päätös oli 
syntynyt laillisessa järjestyksessä sekä hylän-
nyt valitukset. Varatuomari Aalto-Setälän 
uuden valituksen johdosta kaupunginhallitus 
viittasi lääninhallitukselle antamaansa seli-
tykseen ja katsoi, että valitus olisi siinä mai-
nituin perustein hylättävä. Kaupunginhalli-
tus oli antanut valtioneuvoston oikeuskansle-
rille hänen pyytämänsä asiaa kpskevan lau-
sunnon. Valtuusto päätti siltä pyydettynä 
selityksenä ilmoittaa yhtyvänsä kaupungin-
hallituksen lääninhallitukselle antamaan seli-
tykseen ja esittää, että valitus sekä kuluja 
koskeva vaatimus olisi aiheettomana hylät-
tävä (17.12. 908, 909 §). 

Rahatoimisto 

Shekkien- ja käyttöshekkien hyväksymisestä 
maksusuorituksina kaupungin laitoksissa teke-
mässään aloitteessa huomauttivat vt Ilaskivi 
ym., että julkisuudessa oli kiinnitetty huo-
miota siihen, ettei liikennelaitos ottanut 
vastaan käyttö- ym. shekkejä maksu-
suoritusten yhteydessä. Liikennelaitoksen tie-
dotusosasto oli perustellut kantaansa sillä, 
että kun talletusshekit v. 1964 otettiin käy-
täntöön, eivät valtionrautatiet suostuneet 
ottamaan niitä maksuksi eikä Linja-autoliitto 
suositellut niiden käyttöä. Näiden maksuväli-
neiden käyttö oli kuitenkin viime aikoina jat-
kuvasti lisääntynyt ja niiden käytön jousta-
vuuden lisäämiseksi pankit takaavat 100 
mk:aan nousevien shekkien lunastamisen. 

Muun muassa tästä johtuen ottavat valtion-
rautatiet nykyään maksuksi sekä tavallisten 
shekkitilien että käyttötilien shekkejä, jotka 
ovat kirjoitetut korkeintaan 100 mk:n mää-
rälle. Myös Linja-autoliitto on nyt suositellut 
shekkien vastaanottamista jäsenyhtiöilleen 
sillä edellytyksellä, että shekit kirjoitetaan 
kuljetusmaksun suuruisiksi, jolloin vaihto-
rahaa ei tarvitse antaa takaisin. Myös eräät 
valtion laitokset käyttävät näitä maksuväli-
neitä maksusuoritusten yhteydessä. Näin ol-
len olisi loogista, että myös kaikki kaupungin 
laitokset yhdenmukaisuusperiaatteen perus-
teella ryhtyisivät ottamaan talletusshekkejä 
maksusuoritusten yhteydessä ja että liikenne-
laitos, joka nähtävästi ei ole ollut tietoinen 
mainituista muutoksista muiden laitosten 
käytännössä, hyväksyisi ne ainakin makset-
taessa sarjalippuja. Rahatoimisto totesi 
useimpien kaupungin laitosten ottavan vas-
taan yleisön maksusuorituksia ja niiden vas-
taanottaminen shekkeinä on kaupungin lai-
toksissa jo vanha tapa. Käyttöshekkien vas-
taanottaminen on yleistynyt vasta sen jäl-
keen, kun pankit ovat taanneet shekkien lu-
nastamisen 100 mk:aan asti. Eri laitoksista 
saatujen tietojen mukaan suoritetaan maksu-
ja kuitenkin shekkejä käyttäen verrattain 
harvoin ja käyttöshekkejä käyttäen vieläkin 
harvemmin. Rahatoimisto totesi edelleen, 
ettei shekkien vastaanottaminen ollut yhtä 
yksinkertaista kuin rahan, koska periaat-
teessa oli aina varmistauduttava siitä, että 
tilillä olisi kate. Lisäksi liittyy shekkien ja 
käyttöshekkien muotoon, asettamiseen, siir-
toon, vanhenemiseen, varmentamiseen ja vii-
vaukseen monia sellaisia asioita, jotka eivät 
ole kaikkien maksusuorituksia vastaanotta-
vien henkilöiden helposti muistettavissa. 
Väärennystapauksissa ja silloin, kun pankki 
ei shekin puutteellisuuden takia lunasta sitä, 
joutuu suorituksen vastaanottaja hankaluuk-
siin selvittäessään asiaa. Näin ollen ei tunnu 
tarkoituksenmukaiselta, että jokainen mak-
suja vastaanottava henkilö velvoitettaisiin 
tuntemaan kaikki shekkien ja käyttöshek-

8 



1. Kaupunginvaltuusto 

kien pätevyyttä koskevat määräykset. Sa-
maten on otettava huomioon, että liikenne-
laitoksen rahasuoritusten vastaanottajien 
valtaosan, eli rahastajien on maksuja vas-
taanottaessaan mahdotonta varmistaa kaikki 
shekkien ja käyttöshekkien vastaanottami-
sessa huomioon otettavat seikat. Lisäksi hi-
dastuttaa niiden vastaanottaminen huomat-
tavasti näiden kulkuneuvojen yleisönpalve-
lua. Sen sijaan ei ole estettä siihen, että näitä 
maksuvälineitä otetaan vastaan kausilippuja 
myytäessä liikennelaitoksen kiinteissä toimi-
paikoissa, kuten nykyisin tehdäänkin. Myös 
urheilukilpailujen pääsymaksutulojen sekä 
uimala- ja käymälämaksujen rahastus ai-
heuttaa samoja vaikeuksia. Rahatoimisto 
puolsi omasta puolestaan shekkien ja käyttö-
shekkien käytön laajentamista niihin kau-
pungin virastoihin ja laitoksiin, joissa niitä ei 
vielä oteta vastaan maksuja suoritettaessa 
sillä ehdolla, että rahastus voidaan suorittaa 
shekki- ja käyttöshekkimääräykset tuntevan 
henkilökunnan avulla niin, ettei näiden mak-
suvälineiden vastaanottamisesta aiheudu kau-
pungille ylimääräisiä kustannuksia eikä luot-
totappioita. Rahatoimisto tulisi antamaan 
asiaa koskevat tarpeelliset ohjeet virastoille 
ja laitoksille. Liikennelaitoksen lautakunta 
ilmoitti liikennelaitoksen ottavan käyttö-
jä talletusshekkejä vastaan pääkassassa las-
kujen maksusuorituksina, myynti- ja neu-
vontatoimistoissa kaikkien lippujen maksu-
suorituksina, kuukaudenvaihteen myynti-
paikoissa kuukausimaksumerkkien ja 50 mat-
kan sarjalippujen maksusuorituksina sekä 
kuukausimaksumerkkien myyntipaikoissa 
em. merkkien maksusuorituksina. Liikenne-
välineissä ei oteta shekkejä vastaan, koska 
esim. kuljettajarahastuksen osalta tuntuisi 
lähes kohtuuttomalta vaatia, että kuljettajan 
olisi vielä syvennyttävä shekkien tarkistami-
seen. Valtionrautateillä, Finnairilla sekä pi-
temmillä linja-automatkoilla on shekkien 
vastaanottaminen helpompaa kuin kaupun-
gin sisäisessä liikenteessä lyhyillä matkoilla 
ja ruuhka-aikoina. Lautakunta katsoi, ettei 

shekkien ja käyttöshekkien vastaanottamista 
tulisi laajentaa liikennelaitoksen osalta enti-
sestään. Valtuusto katsoi lausunnot riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta (26.3. 
262 §, 17.9. 654 §). 

V er otustoimi 

Verolautakunnan kokoonpano. Valtuusto 
päätti ilmoittaa valtiovarainministeriölle lau-
suntonaan, että verolautakunnan varapu-
heenjohtajan varamieheksi v:ien 1966—1969 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi olisi määrättä-
vä edesmenneen lainopin kand. Valde Hämä-
läisen tilalle valtiot.maist. Erkko Räsänen, 
muuten ei valtuustolla ollut huomauttamista 
verolautakunnan kokoonpanoon ehdotetuista 
muutoksista. Samaten ei valtuustolla ollut 
huomauttamista lautakunnan jäsenten ja hei-
dän varamiestensä määräämisestä v:ksi 1970 
—1973 (15.1. 16 §, 3.9. 575, 576 §). 

Samaten valtuusto päätti ilmoittaa, ettei 
sillä ollut huomauttamista siitä, että vero-
lautakunnan jäsenen varamieheksi kertomus-
vuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi 
määrättäisiin isänn. Kari Lehtinen vapau-
tusta pyytäneen myyntipääll. Aarne Har-
moisen tilalle (15.10. 724 §). 

Tutkijalautakunta. Valtuusto päätti ilmoit-
taa valtiovarainministeriölle, ettei sillä ollut 
huomauttamista v:ien 1966—1969 jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi ehdotetuista muutok-
sista. Myöskään tutkijalautakunnan jäsenten 
sekä heidän varamiestensä määräämistä 
v:ksi 1970—1973 koskevan ehdotuksen joh-
dosta ei valtuustolla ollut huomauttamista 
(15.1. 16 §, 3.9. 575, 576 §). 

Koulutustoimikunta 

Koulutuksen järjestämistä uusien koneiden 
tuntemuksen lisäämiseksi koskevassa aloit-
teessaan esittivät vt Vanhanen ym. 21.2. 
1968 mm. seuraavaa: »Työkoneiden teknilli-
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sen kehityksen yhä nopeutuessa lisääntyy 
myös koulutuksen tarve. Siksi olisi ryhdyttä-
vä toimenpiteisiin myös koulutus- ja kurssi-
toiminnan lisäämiseksi. Tällöin tulisi kiinnit-
tää entistä enemmän huomiota uusien konei-
den ja niissä käytettävien lisälaitteiden tun-
temuksen lisäämiseen. Rakennusviraston 
omiin koneisiin sijoitettu pääoma on n. 
20 mmk, siihen tulevat lisäksi kaikkien mui-
den laitosten työkoneet sekä kaupungin 
vuokraamat yksityiset koneet, jotka raken-
nusviraston töissä ylittävät sen omien konei-
den määrän. Teknillinen kehitys on johtanut 
täyshydraali-koneisiin siirtymiseen, minkä 
vuoksi olisi kiinnitettävä huomiota työmaan 
työnjohdon, koneenkäyttäjien ja koneenkor-
jaajien tehokkaaseen koulutukseen. Jot ta 
näitä uusia koneita osattaisiin käyttää ja kor-
jata oikealla tavalla, olisi kaupunginhallitusta 
kehotettava ryhtymään toimenpiteisiin em. 
koulutuksen järjestämiseksi.» Yleisten töiden 
lautakunta totesi työkoneiden jatkuvan tek-
nillisen kehityksen nopeutumisen lisäävän 
aloitteessa tarkoitetun koulutuksen tarvetta. 
Tämän huomioon ottaen on rakennusvirasto 
käyttänyt henkilökunnan koulutusta varten 
vuosittain varattuja määrärahoja myös täl-
laiseen koulutukseen, jota on annettu jatko-
ja täydennyskoulutuksen muodossa. Lisäksi 
on järjestetty työnopastusta ja neuvottelu-
tilaisuuksia. Maansiirtoalan pysyväisluon-
teista peruskoulutusta ei maassa vielä ole jär-
jestetty. Rakennusvirasto tulisi edelleen jat-
kamaan alan jatko- ja täydennyskoulutusta 
sekä järjestämään neuvontaa ja työnopas-
tusta kiinnittäen huomiota myös koneiston 
työsijoitukseen. Ammattioppilaitosten johto-
kunnan ilmoituksen mukaan oli Haagan am-
mattikoulussa suunniteltu aloitettavaksi ras-
kaan kaluston korjaus, mutta toistaiseksi oli 
suunnitelman toteuttaminen todettu erittäin 
vaikeaksi, koska jo pelkästään korjattavan 
kaluston saanti tuottaa melkoisia vaikeuksia. 
Koska oppilastyönä suoritettu työ vie huo-
mattavasti pidemmän ajan kuin varsinaisessa 
korjaamossa, oli ilmeistä, ettei kalliita koneita 

kannattanut seisottaa pitkiä aikoja korjatta-
vana. Ammattikasvatushallituksessa tutki-
taan parhaillaan tämän koulutuksen järjestä-
mistä. Koska tutkimus kuitenkin vie oman 
aikansa, olisi sitä ennen pyrittävä järjestä-
mään ao. koulutus kokeiluluonteisesti Hel-
singissä. Ammattioppilaitosten johtokunnan 
pyrkimyksenä oli saada mainittu koulutus 
alkuun niin pian kuin se käytännössä oli mah-
dollista. Kaupunginhallitus ilmoitti, että sen 
tarkoituksena oli valtuuston asiasta tekemän 
päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä ke-
hottaa koulutustoimikuntaa kiireellisesti tut-
kimaan aloitteessa tarkoitetun koulutuksen 
toimeenpanomahdollisuuksia toimikunnan ja 
koulutustoimiston toimesta sekä tekemään 
asiasta esityksen kaupunginhallitukselle. Kau-
punginvaltuusto katsoi lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (29.1. 88 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin 
p a l k k a e l ä k e- y m. kysymykset 

Viranhaltijain ja toimihenkilöiden palkko-
jen yleistarkistus. Kaupunginvaltuusto päätti 
kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 
tarkistaa viranhaltijain ja toimihenkilöiden 
palkat ja erinäiset etuudet ja oikeusministe-
riö vahvisti muuttamattomana raastuvan-
oikeuden ja maistraatin jäsenten, maistraa-
tinsihteerin, maistraatinnotaarin, I ja II jul-
kisen notaarin, kaupunginviskaalien sekä 
kaupunginvoutien virkojen osalta kaupun-
ginvaltuuston päätöksen. Muutokset koskivat 
palkkojen yleiskorotusta, viranhaltijalle, joka 
toisen viranhaltijan vuosiloman aikana hoitaa 
toisen virkaa tai virkatehtäviä, maksettavaa 
korvausta, viikottaisesta ylityöstä maksetta-
vaa tuntipalkkaa, virka-asunnosta perittävää 
vuokraa, virkapuvun tai suojavaatetuksen 
hankkimista viranhaltijalle sekä virkasuh-
teessa ja työsopimussuhteessa olevien vapaa-
aj an tapaturmavakuutus turvaa (15.1.22 
18.6. 448 §, kunn. as. kok. n:o 8). 
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Merkittiin tiedoksi, että oikeusministeriö 
oli muuttamattomana vahvistanut valtuus-
ton 27.11.1968 tekemän päätöksen, joka koski 
raastuvanoikeuden ja maistraatin jäsenten, 
maistraatinsihteerin, maistraatinnotaarin, I 
ja II julkisen notaarin, kaupunginviskaalien 
sekä kaupunginvoutien virkojen palkkausta 
(26.3. 239 §). 

Työaikalain 19a § :n 2 mom:n nojalla tehdyn 
työaikasopimuksen ja siihen liittyvän työaikoja 
koskevan suositussopimuksen uusimisesta joh-
tuvien työaikamääräysten muuttaminen. Kau-
punkiliiton toimiston yleiskirjeessä A 25/69 
mainittiin, että työaikalain tultua muute-
tuksi 30.12.1965 annetulla lailla, tehtiin kun-
tien keskusjärjestöjen sekä viranhaltija- ja 
työntekijäjärjestöjen kesken työajan lyhen-
tämistä koskevat työaikasopimus ja suositus-
sopimus, johon liittyi virkasäännön mallin 
työaikaluvun määräysten muuttaminen. Jär-
jestöjen pääosan kanssa tehtiin sopimukset 
15.3.1968 ja ne saatettiin kaupungin- ja 
kauppalanhallitusten tiedoksi Kaupunkiliiton 
yleiskirjeellä A 7/19.4.1968. Sopimusten voi-
massaoloaikaa koskevien määräysten mu-
kaan ne voitiin irtisanoa päättyviksi aikai-
sintaan 31.3.1969. Sopimuksia oli kuitenkin 
irtisanomisesta huolimatta noudatettava 31. 
12.1969 asti, jollei muutoksista sovittu sopi-
muspuolien kesken. Suurin osa viranhaltija-
ja työntekijäjärjestöistä sanoikin sopimukset 
irti ennen v:n 1968 päättymistä. Tämän vuok-
si lakkaisivat 15.3.1968 tehdyt kunnalliset 
työaikasopimukset olemasta voimassa v:n 
1969 päättyessä. Sopimuspuolten kesken aloi-
tettiin neuvottelut ennen v:n 1969 tammi-
kuun päättymistä. Tällöin pyrittiin siihen, 
että sopimuksia muutettaisiin vain tietyiltä 
osiltaan aikaisempien sopimusten irtisano-
mismääräyksissä tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Yksimieliseen neuvottelutulok-
seen päästiin 6.10.1969. Kaupunkiliiton halli-
tus hyväksyi neuvottelutuloksen 10.10. Mui-
denkin kunnallisen työnantajapuolen sekä 
työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavien 

neuvottelutuloksen. Sopimukset allekirjoitet-
tiin 16.10., ja on ne allekirjoittanut mm. 
Kunnallisvirkamiesliitto. Lähettäessään so-
pimukset kaupungin- ja kauppalanhallituk-
sille ja suositellessaan virkasääntöjen muutta-
mista suositussopimuksen liitteen mukaisesti 
Kaupunkiliiton toimisto totesi, että sopimuk-
set ja virkasäännön muutokset muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden, josta kaupungeil-
la ja kauppaloilla työaikalain säännösten 
mukaan ei ole oikeutta poiketa, mikäli on 
kysymys työaikalain alaisista viranhaltijois-
ta. Sopimukset allekirjoittaneet viranhaltija-
järjestöt luopuivat suositussopimuksen 17 
§:ssä mainituin edellytyksin virallisten, neu-
votteluoikeuslainsäädännössä edellytettyj en 
neuvottelujen käymisestä paikallisesti virka-
säännön määräyksiä muutettaessa. Palkka-
lautakunta totesi, että työaikamääräysten 
muutokset on käsitelty epävirallisissa neu-
votteluissa, johon ovat ottaneet osaa Helsin-
gin Kunnallisvirkamiehet ja -toimihenkilöt 
yhdistys, Helsingin kunnallisten työntekijäin 
ja viranhaltijain yhteisjärjestö sekä Akava. 
Käydyissä neuvotteluissa oli todettu, että 
Helsingin kaupungin voimassa oleviin työ-
aikamääräyksiin esitetyt muutokset vastasi-
vat Kaupunkiliiton suositukseen sisältyviä 
virkasäännön mällin muutoksia. Tämän 
vuoksi ei katsottu aiheelliseksi ryhtyä viralli-
siin neuvotteluihin asian johdosta. Virastoille 
ja laitoksille oli ennakolta ennen valtuuston 
asiassa tehtävää päätöstä lähetetty työaika-
määräyksiä koskevat ehdotukset tutustu-
mista varten. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä 29.5.1968 vahvistamiinsa työaika-
määräyksiin palkkalautakunnan esittämät 
muutokset (17.12. 914 §, kunn. as. kok. 
n:o 189). 

Työaikalain alaisten toimihenkilöiden ja vi-
ranhaltijain työajan lyhentämisen toteuttami-
nen kunnallisissa oppilaitoksissa. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen 
ehdotuksen työaikalain alaisten toimihenki-
löiden ja viranhaltijain työajan lyhentämi-
sestä kunnallisissa^ oppilaitoksissa siten, että 
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vuorokautinen säännöllinen työaika on enin-
tään 8 tuntia. Kuitenkin voidaan etukäteen 
sopia, että työaika jonakin vuorokautena on 
tilapäisesti pitempi, enintään yhdeksän tun-
tia edellyttäen, että viikottainen työaika 
enintään kolmen viikon pituisena ajanjaksona 
tasoittuu keskimäärin 40 tuntiin. Viisipäi-
väistä työviikkoa sovellettaessa oppilaitok-
sessa on viikottainen säännöllinen työaika 
yleensä 40 tuntia. Sopimuksen tulkintaeri-
mielisyydet on viime kädessä j ätettävä palkka-
lautakunnan ja Helsingin kunnallisten työn-
tekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestön käsi-
teltäviksi ja palkkalautakunnan ratkaista-
viksi (7.5. 331 §, kunn. as. kok. n:o 55). 

Kaupungin palveluksessa työsuhteessa ole-
vien vuosilomasäännön muuttaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti hyväksyä esitetyt 
muutokset Helsingin kaupungin palveluk-
sessa työsuhteessa olevien vuosilomasäännön 
1, 2, 3, 6a, 8 ja 9 §:iin sekä 6 §:n otsikkoon 
(18.6, 459 §, kunn. as. kok. nro 85). 

Luontoissuqritussäännön muuttaminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Helsin-
gin kaupungin viranhaltijain luontoissuori-
tussäännön 63 §:n 1. lauseen 1.9. lukien. 
Muutos koski eräiden viranhaltijain oikeutta 
aterioida korvauksetta samassa pöydässä op-
pilaiden tai hoidokkien kanssa silloin, kun 
asianomaiselle on annettu tehtäväksi oppilai-
den tai hoidokkien aterioinnin ohjaus ja val-
vonta (25.6. 508 §, kunn. as. kok. n:o 94). 

Ammattikoulunopettajien sairausloma-ajan 
palkka. Kaupunkiliiton toimisto esitti suosi-
tuksessaan, että kaupungit ja kauppalat tul-
kitsisivat virkasäännön mallin 58 §:ää siten, 
että ammattikoulunopettajien varsinaiseen 
palkkaan katsotaan kuuluvan mallin 73—75 
§:ssä tarkoitettua virkavapaus-ajan palkkaa 
maksettaessa myös opetusvelvollisuuden ylit-
täviltä tunneilta maksettavat korvaukset 40 
viikkotuntiin saakka. Palkkalautakunta to-
tesi, että suosituksen jälkeen Helsingin Kun-
najlisvirkamiehet ja -toimihenkilöt -yhdistys 
pyysi jäsenyhdistyksensä Helsingin Kaupun-
gin ammattikoulujen opettajayhdistyksen 

puolesta neuvotteluja em. asiassa. Neuvotte-
lut käytiin kaupungin ja yhdistyksen välillä 
21. ja 28.8.1969. Tällöin todettiin, että kau-
pungin ammattikouluissa palvelevilta opetta-
jilta on sairausajalta peritty takaisin viikko-
ylitunneista maksetut korvaukset kaupun-
gin ja Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdis-
tyksen v. 1963 käymissä neuvotteluissa saa-
vutetun tuloksen mukaisesti. Korvausten ta-
kaisin periminen sairausajalta on perustunut 
virkasäännön 39—41 §:n määräyksiin, joiden 
mukaan viranhaltijalla on oikeus saada sai-
rausajalta täysi palkkansa tai osa peruspal-
kasta ja ikälisät, joihin palkkaetuihin ei siten 
ole voitu sisällyttää ylityökorvauksia. Asian 
ratkaiseminen Kaupunkiliiton suosituksessa 
edellytettynä virkasäännön tulkintakysy-
myksenä ei ollut mahdollista, koska viran-
haltijoiden etuja koskevat määräykset sisäl-
tyivät v. 1951 vahvistettuun virkasääntöön 
ja siihen tehtyihin muutoksiin ja koska uuden 
virkasäännön käsittely Helsingissä oli vielä 
kesken. Näin ollen katsottiin tarkoituksen-
mukaiseksi, että ammattikoulunopettajien 
sairausajan palkkaa koskeva kysymys pyrit-
täisiin ratkaisemaan lisäämällä voimassa 
olevan virkasäännön sairauslomaa ym. palk-
kaetuja koskeviin määräyksiin ammattikou-
lunopettajien viikkoylituntipalkkioita koske-
vat erityismääräykset. Tähän katsottiin ole-
van aihetta sen vuoksi, että ko. opettajien 
ylituntien luonne on tavallisista ylitunneista 
poikkeava siinä mielessä, että ylitunnit vah-
vistetaan lukuvuodeksi kerrallaan ja että 
niistä maksetaan viranhaltijan peruspalkka-
tasosta laskettu vuosiviikkotuntipalkkio, jo-
hon näin ollen ei sisälly sellaisia prosentti-
lisiä kuin muiden viranhaltijaryhmien yli-
tuntipalkkioihin. Palkkalautakunta katsoi, 
että ammattikoulunopettajien sairausloma-
ajan palkan järjestelyssä tulisi ottaa huo-
mioon valtuuston v. 1964 tekemällä päätök-
sellä toteutetun järjestelyn yhteydessä kau-
pungin ja Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdis-
tyksen kesken epävirallisesti sovittu viikko-
ylituntien enimmäismäärä, joka asiaa käy-
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tännössä sovellettaessa on vakiintunut kah-
deksaksi viikkoylitunniksi. Järjestelyn voi-
maantulo oli ehdotettu tapahtuvaksi 1.10. 
1969 lukien. Palkkalautakunnan edellä selos-
tetun esityksen mukaisesti kaupunginval-
tuusto päätti täydentää Helsingin kaupungin 
virkasääntöä 1.10. lukien lisäämällä sen 
39 §:ään uuden toisen momentin, muutta-
malla 39 §:n nykyisen 3 mom:n sanamuotoa 
ja lisäämällä virkasäännön 41 §:ään uuden 
toisen momentin (1.10. 695 §, kunn. as. kok. 
nro 142). 

Työehtosopimukset. Helsingin kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestö 
oh 29.11.1968 sanonut irti järjestön ja kau-
pungin välisen työehtosopimuksen sekä siihen 
liittyvän palkkahinnoittelun päättymään 31. 
12.1968. Neuvottelut uudesta työehtosopi-
muksesta ja palkkahinnoittelusta suoritettiin 
Kaupunkiliiton yleiskirjeessä n:o A 31/68/ 
29.11.1968 esitetyn suosituksen pohjalta. 
Liiton suosituksessa mainittujen asioiden 
lisäksi käsiteltiin eräitä muita muutosehdo-
tuksia, jotka koskivat osittain työehtosopi-
muksen rakennetta ja sanamuotoa ja osittain 
sopimuksen asiallista sisältöä. Neuvotteluissa 
päädyttiin yksimieliseen neuvottelutulok-
seen, joka olennaisilta osiltaan oli Kaupunki-
liiton suosituksen mukainen. Palkkahinnoit-
telun oli palkkalautakunta toimivaltaansa 
kuuluvana hyväksynyt jo 9.12.1968. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi kaupunginhalli-
tuksen esityksen Helsingin kaupungin ja Hel-
singin kunnallisten työntekijäin ja viranhalti-
jain yhteisjärjestön väliseksi työehtosopi-
mukseksi sekä siihen ja palkkahinnoitteluun 
liittyvän allekirjoituspöytäkirjan (15.1. 23 §, 
kunn. as. kok. n:o 9). 

Kaupungin sekä Helsingin Kunnallisvirka-
miehet ja -toimihenkilöt -yhdistyksen ja Hel-
singin kunnallisten työntekijäin ja viranhalti-
jain yhteisjärjestön kesken tehty, 8.6.1967 
allekirjoitettu toimihenkilöiden työehtosopi-
mus irtisanottiin kaupungin taholta 31.10. 
1967 sekä Helsingin kunnallisten työntekijäin 
ja viranhaltijain yhteisjärjestön taholta 

30.10.1967 päättymään 31.12.1967. Neuvotte-
lussa 8.1.1968 sovittiin sopimuksen sovelta-
misajan jatkamisesta 30.4.1968 saakka. Sopi-
musneuvottelut aloitettiin sen jälkeen välit-
tömästi, mutta niissä ei kevään kuluessa 
päästy yksimielisyyteen, vaan jouduttiin 
neuvotteluja jatkamaan syksyllä. Muutoksia 
jouduttiin tekemään varsin moniin pykäliin 
ja selvittämään monia vaikeahkojakin tul-
kintakysymyksiä. Yksimieliseen neuvottelu-
tulokseen päästiin vasta 11.3.1969. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi kaupungin ja Helsin-
gin Kunnallisvirkamiehet ja -toimihenkilöt 
-yhdistyksen sekä Helsingin kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestön 
välisen toimihenkilöiden työehtosopimuksen 
allekirjoituspöytäkirjöineen (7.5. 337 §, kunn. 
as. kok. n:o 64). 

Kaupungin ja Suomen Merimies-Unionin 
väliseen, valtuuston 13.6.1968 hyväksymään 
satamajäänmurtajien väen työehtosopimuk-
seen tehtävistä muutoksista oli palkkalauta-
kunnan ilmoituksen mukaan päästy yksi-
mielisyyteen Suomen Merimies-Unionin kans-
sa. Muutokset perustuivat Kaupunkiliiton 
suositukseen. Valtuusto hyväksyi kaupungin 
ja Suomen Merimies-Unionin kesken tehtä-
vän kaupungin satamajäänmurtajien väen 
työehtosopimuksen esitetyssä muodossa (7.5. 
338 §, kunn. as. kok. n:o 65). 

Palkkalautakunta oli ilmoittanut hyväksy-
neensä valtuuston 13.6.1968 hyväksymään 
kaupungin ja Suomen Laivanpäällystöliiton 
väliseen, kaupungin alusten s/s Otson, m/s 
Turson ja m/s Korkeasaaren kansipäällystöä 
koskevaan työehtosopimukseen tehtävät 
muutokset. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
esityksen kaupungin eräiden alusten kansi-
päällystön uudeksi työehtosopimukseksi (7.5. 
339 §, kunn. as. kok. n:o 66). 

Palkkalautakunnan ilmoituksen mukaan 
oli valtuuston 13.6.1968 hyväksymään kau-
pungin ja Suomen Konepäällystöliiton väli-
seen, kaupungin eräiden alusten konepäällys-
töä koskevaan työehtosopimukseen tehtävis-
tä muutoksista päästy yksimielisyyteen. Val-
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tuusto hyväksyi kaupungin alusten s/s Otson* 
ja m/s Turson konepäällystön uuden työehto-
sopimuksen esitetyssä muodossa (7.5. 340 §, 
kunn. as. kok. n:o 67). 

Suomen Konepäällystöliitto oli 24.3. irti-
sanonut valtuuston 26.6.1968 hyväksymän 
kaupungin ja Suomen Konepäällystöliiton 
välisen m/s Korkeasaaren sekä hinaajien 
H-3 ja H-4 konepäällystön palkkausta ja 
muita työehtoja koskevan työehtosopimuk-
sen sekä esittänyt muutosehdotuksensa uutta 
työehtosopimusta varten. Kaupunkiliiton 
suositukseen perustuvissa ja niitä vastaavis-
sa, kaupungin kertomusvuoden aikana solmi-
missa muissa laivahenkilökunnan työehto-
sopimuksissa jo hyväksyttyjä muutoksia oli 
tehty sopimuksen 2 §:ään, muuttamalla vii-
kottainen työaika 43 tunnista 40 tunniksi ja 
tarkistamalla yli- ja pyhätyön korvaamista 
koskevat jakajat vastaavasti pienemmiksi. 
7 §:ään oli otettu määräys, että uudet työ-
aikamääräykset ja niistä aiheutuvat korvauk-
set tulevat voimaan purjehduskauden alusta. 
5 §:ään oli otettu uusi irtisanomissuojaa kos-
keva pöytäkirjamerkintä 2) samansisältöi-
senä kuin toimihenkilöiden työehtosopimuk-
sen allekirjoituspöytäkirjassa. Kaupungin-
valtuusto päätti hyväksyä Helsingin kau-
pungin ja Suomen Konepäällystöliiton väli-
sen m/s Korkeasaaren sekä hinaajien H-3 ja 
H-4 konepäällystön työehtosopimuksen (25.6. 
507 §, kunn. as. kok. n:o 116.) 

Helsingin kaupungin maataloustyönteki-
jäin ammattiosasto sanoi 29.11.1968 irti maa-
taloustyöntekijäin työehtosopimuksen päät-
tymään 31.12.1968. Neuvottelut uudesta so-
pimuksesta aloitettiin tuntipalkkaisten työn-
tekijäin yleistä työehtosopimusta koskevien 
neuvottelujen päätyttyä ja yksimielinen neu-
vottelutulos rakentui Kaupunkiliiton suosi-
tuksen mukaisesti soveltuvilta osin tunti-
palkkaisten työntekijäin em. sopimukseen 
tehtyihin muutoksiin. Valtuusto päätti hy-
väksyä kaupungin ja Helsingin kaupungin 
maataloustyöntekijäin ammattiosaston väli-
sen työehtosopimuksen ja siihen liittyvän 

allekirjoituspöy täkir jan (29.1. 75 §', kunn. 
as. kok. nro 22). ' ' : 

Perhe-eläkelain aiheuttamat muutokset eläke-
sääntöihin. Palkkalautakunta oli maininnut, 
että 1.10. voimaan tulleen perhe-eläkelain 
mukaan suoritetaan Suomessa asuvan henki-
lön kuoltua perhe-eläkettä, koulutustukea 
ja asumistukea. Lain mukaiset tehtävät hoi-
taa kansaneläkelaitos noudattaen hallinnon 
osalta, mitä kansaneläkelaissa on säädetty. 
Valtuuston v. 1953 vahvistaman Helsingin 
kaupungin viranhaltijain eläkesäännön 12 §:n 
2 mom:n mukaan sotilasvammalain, kansan-
eläkelain ja vanhuusavustuslain mukaan suo-
ritettavaa eläkettä ja elinkorkoa ei vähennetä 
kaupungin maksamasta eläkkeestä. Sama 
määräys sisältyy Helsingin kaupungin palve-
luksessa työsopimussuhteessa olevien eläke-
sääntöön. Kaupungin eläkesäännöstöä v. 
1953 viimeksi uusittaessa ei ollut tietoa ylei-
sestä perhe-eläkelaista eikä tämän vaikutusta 
kaupungin myöntämiin eläkkeisiin näin ollen 
voitu silloin ottaa huomioon. Sittemmin oli 
syntynyt epäselvyyttä siitä, onko lain mu-
kaan myönnettävä perhe-eläke, koulutustuki 
ja asumistuki mahdollisesti vähennettävä 
1) kaupungin myöntämästä sääntömääräi-
sestä eläkkeestä ja 2) Helsingin kaupungin 
leskieläke- ja kasvatusapusäännön nojalla 
myönnettävästä leskieläkkeestä ja kasvatus-
avustuksesta. Lautakunta totesi, että perhe-
eläkelain perusteella myönnettävä eläke on 
lähinnä verrattavissa kansaneläkkeeseen, mi-
kä ilmenee mm. siitä, että se muuttuu varsi-
naiseksi kansaneläkkeeksi ao. edunsaajan 
saavutettua oikeuden kansaneläkkeeseen. Jos 
omaksuttaisiin tulkinta, että kaupungin 
myöntämästä eläkkeestä on vähennettävä 
perhe-eläkelain nojalla myönnetty tai myön-
nettävä eläke, koulutustuki ja asumistuki, 
kaupungin eläke olisi tarkistettava lain mu-
kaan myönnetyn eläkkeen muuttuessa varsi-
naiseksi kansaneläkkeeksi, koska viimeksi 
mainittua ei voida vähentää kaupungin eläk-
keestä. Sanottu menettely tuntuu kuitenkin 
epäjohdonmukaiselta eikä liene puolustetta-
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vissa. Uudessa eläkelainsäädännössä sovelle-
taan tosin yhteensovittamista tiettyyn rajaan 
saakka myös perhe-eläkkeen osalta, mutta 
koska tämä uusi säädäntö muutenkin sisältää 
kokonaan uusia periaatteita, ei lautakunnan 
mielestä ollut perusteltua sisällyttää edes 
osaa näistä uusista periaatteista vanhaan 
säännöstöön. Vanhan säännöstön mukaan 
otetaan leskieläkkeitä ja kasvatusavustuksia 
myönnettäessä huomioon vain edunjättäjän 
todellinen palvelusaika. Perhe-eläkelain mu-
kaan lapsella, joka on täyttänyt 16, mutta 
ei 21 v, ja joka ei saa kansaneläkettä, on 
myös oikeus perhe-eläkkeeseen, jos hän opis-
kelun, koulunkäynnin tai ammattikasvatuk-
sen vuoksi ei itse voi ansaita elatustaan. Kau-
pungin leskieläke- ja kasvatusapusäännön 
määräysten mukaan kasvatusavustuksen 
maksaminen päättyy siihen oikeutetun täyt-
täessä 18 v jatkuvia työkyvyttömyystapauk-
sia lukuun ottamatta. Lautakunta katsoi, 
että perhe-eläkelain perusteella myönnettä-
vät eläketurvaedut olisi rinnastettava kan-
saneläkkeeseen ja ettei niitä olisi näin ollen 
vähennettävä kaupungin maksamasta eläk-
keestä. Tästä syystä lautakunta katsoi, että 
kaupungin eläkesäännöstöä olisi täydennet-
tävä esitetyllä tavalla. Esityksen mukaisesti 
valtuusto päätti muuttaa Helsingin kaupun-
gin viranhaltijain eläkesäännön 12 §:n 2 
momrn ja Helsingin kaupungin palveluksessa 
työsopimussuhteessa olevien eläkesäännön 
12 §:n 2 mom:n sekä lisätä Helsingin kau-
pungin leskieläke- ja kasvatusapusäännön 
6 §:ään uuden 5 mom:n. Samalla valtuusto 
määräsi, että muutokset tulevat voimaan 
1.10.1969 lukien (3.12. 871 §, kunn. as. kok. 
n:o 170, 171, 172). 

Eräiden virkanimikkeiden muuttaminen. 
Samalla kun kaupunginvaltuusto päätti va-
kinaistaa useita tilapäisiä virkoja eri laitok-
sissa (ks. kunn. as. kok. n:o 213), päätettiin 
kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toi-
menpiteisiin, jotta kaupungin virkanimik-
keistöstä poistettaisiin sukupuolista eriarvoi-
suutta merkitsevät nimikkeet ja tähän liitty-

vät perusteettomat eroavuudet palkkaukses-
sa (25.6. 502 §). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Seuraaville henki-
löille myönnettiin ylimääräinen eläke: 100 
vuotta täyttäneille neiti Ida Askille ja rva 
Amanda Heikkilälle kummallekin 131.10 
mk/kk vastaavasti 8.8. ja 1.7.1969 lukien 
eläkkeisiin sen jälkeen kulloinkin tulevine 
korotuksineen (25.6. 510, 509 §) sekä ent. 
puusepälle Aatami Hämäläiselle ja leskirva 
Anna Rissaselle kummallekin 131.10 mk/kk 
vastaavasti 15.12. ja 28.12. lukien siihen tule-
vine 5.30 mk:n erillisine lisineen ja sen jäl-
keen kulloinkin tulevine korotuksineen (3.12. 
873, 874 §); keittäjä Ellen Grönqvistille 
341 mk/kk 1.8.1969 lukien siihen tulevine 
11.60 mk:n suuruisine erillisine lisineen ja 
kylvettäjä Valpuri Pukille 235.60 mk/kk sii-
hen tulevine 15.10 mk:n erillisine lisineen 
1.6.1969 lukien (3.9. 590 §); sekä ent. kansak. 
op. Gerda Sandbergille 1.8.1968 alkaen, joka 
oli laskettava valtuuston 30.10.1963 teke-
mässä kansakoulunopettajien eläkkeitä kos-
kevassa päätöksessä mainituin perustein ja 
jonka maksamisessa oli muutoin noudatetta-
va saman päätöksen sisältämiä periaatteita 
(26.2. 160 §). 

Kaupunginvaltuusto ei ollut katsonut voi-
vansa myöntyä niihin ylimääräisen eläkkeen 
saamista koskeviin anomuksiin, joita olivat 
tehneet ent. palomies Raimo Alanen (26.2. 
160 §); leskirva Ada Grönroos (15.1. 24 §); 
ent. puistovart. Otto Korhonen (7.5. 341 §); 
apuhoit. Anna Nieminen (26.3. 247 §) ja ent. 
porari Yrjö Puukko (17.9. 644 §). 

Muut asiat 

Kunnallisvaalit. Merkittiin tiedoksi kes-
kusvaalilautakunnan ilmoitus, että Sosiali-
demokraattisen Liiton Helsingin piirijärjestön 
(TPSL) vaaliliiton varavaltuutettujen järjes-
tys kansaned. Olavi Saarisen menetettyä 
vaalikelpoisuutensa kaupungin alueen ulko-
puolelle muuttamisen takia oli Helsingissä 
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seuraava: rva Rauha Ruohonen, sairaanhoit. 
Anja Aho ja toim.joht. Janne Hakulinen 
(12.3. 198 §). 

Kaupungin ilmoitukset päätettiin julkaista 
1.3. lukien Helsingin Sanomat, Helsinki-
Lehti, Hufvudstadsbladet, Kansan Uutiset, 
Polttopiste, Päivän Sanomat, Suomenmaa, 
Suomen Sosialidemokraatti, Suomen Uutiset, 
Svenska Demokraten ja Uusi Suomi nimisissä 
sanomalehdissä, mikäli ne ilmestyvät sellai-
sena päivänä, jolloin ilmoitus julkaistaan 
(12.2. 110 §). 

Suunnitelman laatimisesta tiedotus-ja suhde-
toiminnan tehostamiseksi olivat vt t Hakulinen 
ja Ruohonen tehneet 20.10.1965 aloitteen, 
jossa kiinnitettiin huomiota kaupunkien kes-
keiseen kilpailuun. Tässä kilpailussa pyrittiin 
tuomaan esille oman kaupungin merkitys 
yhteiskunnassa, mutta samalla oli ilmennyt 
myös pääkaupungin merkityksen väheksy-
mistä, mikä usein johtui siitä, ettei oltu sel-
villä Helsingin velvollisuuksista, tehtävistä 
ja kyvyistä palvella koko maata pääkaupun-
kina. Tämän vuoksi aloitteentekijät pitivät 
välttämättömänä, että Helsingin kaupungin 
tiedotustoimintaa erityisesti muihin kaupun-
keihin nähden tehostettaisiin samaan tapaan 
kuin esim. Oslossa, missä muiden kaupunkien 
edustajia kutsutaan tutustumaan pääkau-
pungin toimintaan. Kaupunginhallituksen 
tehtäväksi olisi annettava suunnitelman val-
mistaminen suhde- ja tiedotustoiminnan te-
hostamiseksi kiinnittäen erikoisesti huomiota 
Helsingin merkitykseen maan talous- ja kult-
tuurielämän keskuksena. Kaupunginkanslian 
tiedotuspäällikkö mainitsi, että suuren ylei-
sön informoiminen kaupungin asioista suori-
tetaan sekä julkisen sanan välityksellä, että 
välittömän, kuntalaisiin kohdistuvan tiedo-
tustoiminnan avulla. Helsingissä ilmestyvät 
päivälehdet, jotka leviävät koko maahan, an-
tavat päivittäin kaupunkia koskevia tietoja 
ja vaikuttavat täten tehokkaasti Helsingin 
tunnetuksi tekemiseen. Lehdistö julkaisee 
myös aineistoa, jota kaupunginkanslia sille 
toimittaa. Lisäksi on mm. kaupunginkans-

lian kuva-arkistosta jaettu huomattava mää-
rä Helsinkiin liittyvää kuva-aineistoa. Kau-
pungin toimesta valmistetut elokuvat ön 
kaikki esitetty etufilmeinä elokuvateatte-
reissa ympäri maata. Vuoden 1966 alussa 
helsinkiläistalouksille jaettua julkaisua »Mi-
ten verorahat palvelevat meitä» on tiedo-
tusaineistona jaettu myös Helsingin ulko-
puolelle. Kaupungin vieraille ja muille kävi-
jöille jaetaan säännöllisesti tiedotusaineistoa. 
Myöskin matkailutoimiston Helsinkiä koske-
vaa matkailuaineiston jakelua on tapahtunut 
laajassa mitassa. Lisäksi on esim. Suomen 
Kunnallislehden useissa numeroissa ollut 
Helsingin kunnallisia ongelmia koskevia kir-
joituksia. Tiedotuspäällikkö totesi, ettei Hel-
singin merkitys pääkaupunkina sekä talous-
ja kulttuurielämän keskuksena ollut tunte-
maton maamme muissa kaupungeissa ja asu-
tuskeskuksissa. Kaupunginhallituksen ilmoi-
tuksen mukaan lähetettiin lehdistölle v. 1968 
kaupunginkanslian toimesta 164 tiedotusta, 
järjestettiin yhteistoiminnassa kaupungin eri 
virastojen kanssa 35 tiedotustilaisuutta ja 
kirjoitettiin 41 julkaistua vastinetta. Lehdis-
tölle toimitettiin n. 700 valokuvaa. Tekeillä 
oli kolme uutta elokuvaa: yleisfilmi Helsin-
gistä ja elokuvat kaupungin talviulkoilusta 
sekä konsertti- ja kongressitalosta. Kaupun-
ginvaltuusto katsoi lausunnot riittäväksi se-
lostukseksi aloitteen johdosta (26.2. 177 §). 

Henkilöstöhallinnon tehostamisesta ja uudis-
tamisesta tekivät vt Liinpää ym. 21.5. aloit-
teen, jossa mm. mainittiin, että Helsingin 
kaupunki on maamme suurimpia työnanta-
jia. Kaupungin palveluksessa oli v. 1941 
n. 10 700 henkilöä eli 38 jokaista tuhat ta 
asukasta kohden. Tällä hetkellä heitä on n. 
27 000 eli 51 henkeä jokaista tuhatta asu-
kasta kohden. Henkilöstömenojen osuus kau-
pungin vuosittaisesta talousarviosta on viime 
vuosien aikana ollut n. 40 %. Aloitteenteki-
jät totesivat, ettei kaupungilla ole henkilös-
töpoliittista ohjelmaa, vaan kokonaisvaltai-
sen näkemyksen puuttuessa hoidetaan toi-
minnat osaratkaisujen pohjalta. Kun otetaan 
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huomioon kasvavat henkilöstökustannukset, 
olisi kaupungin käytettävä kaikkia henkilös-
töpolitiikan keinoja työvoiman käytön en-
tistä tehokkaampaan suunnitteluun, sijoit-
tamiseen, henkilöstön kouluttamiseen ja vie-
läpä uudelleen kouluttamiseenkin. Aloitteen-
tekijät ehdottivat, että valtuusto kehottaisi 
kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpi-
teisiin henkilöstöpoliittisen tavoiteohjelman 
laatimiseksi ja henkilöstöhallinnon tehosta-
miseksi ja uudistamiseksi. Kaupunginhalli-
tuksen mielestä kaupungin tulisi kehittää 
henkilökuntasuunnittelua sekä lyhyellä että 
pitkällä tähtäyksellä, samoin henkilökunnan 
hankintatoimintaa ja valintamenettelyä. Sa-
maten tulisi lisätä henkilökunnan tehokasta 
käyttöä koskevaa tutkimustoimintaa. No-
pean kehityksen ja erilaisten rationalisointi-
toimenpiteiden vuoksi tarvittaisiin myös 
työvoiman aktiivista, tarkoituksenmukaista 
uudelleen sijoittamista tarjolla oleviin tehtä-
viin. Tämä vaatii virastojen välisiä sekä nii-
den sisäisiä siirtoja ja osaksi myös ao. hen-
kilöiden uudelleen koulutusta. Lähiaikoina 
on odotettavissa koko henkilökuntaa koske-
van terveydenhuollon järjestäminen, jonka 
eräänä päämääränä on sairauden aiheutta-
mien poissaolojen ja työkyvyttömyyseläk-
keistä johtuvien kustannusten vähentäminen. 
Kaupungin palveluksessa olevan henkilökun-
nan yhteistoiminnan parantamiseksi tulisi vi-
rastojen ja laitosten piirissä tapahtuvaa tie-
dotustoimintaa ja kaupungin sisäistä suhde-
toimintaa huomattavästi laajentaa. Henkilö-
kunta-asiain hoidon ja organisaation tehos-
tamissuunnitelma on jo laadittu virastotyönä 
ja järjestelytoimiston tehtäväksi oli annettu 
kiireellisesti suorittaa asiassa tarvittavat lisä-
tutkimukset sekä tehdä ehdotuksensa asian 
järjestämiseksi edellä esitettyjen suuntavii-
vojen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto kat-
soi lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (21.5. 394 §, 17.9. 655 §). 

Kaupungin palvelukseen otettavia, eläkkeel-
le siirtyneitä henkilöitä koskevan aloitteen 

tekivät vt Tuomi ym. 29.1.1969. Siinä kiinni-
tettiin huomiota mm. siihen, että kaupunki 
käyttää vuosittain huomattavan paljon va-
roja mahdollisimman korkean työllisyyden 
ylläpitämiseen. Tältä kannalta ei ole miele-
kästä se, että kaupungin palvelukseen eri 
tehtäviin palkataan valtion tai muun työn-
antajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneitä 
henkilöitä. Kaupunginhallitusta olisi tämän 
vuoksi kehotettava ryhtymään toimenpitei-
siin ohjeiden antamiseksi laitoksille ja viras-
toille, ettei kaupungin palvelukseen vastai-
suudessa palkattaisi valtion tai muun työn-
antajan palveluksesta eläkkeelle siirtyneitä, 
silloin, kun tehtäviin voidaan saada muita 
päteviä henkilöitä. Palkkalautakunnan käsi-
tyksen mukaan oli perusteltua, että avoinna 
olevia työpaikkoja täytettäessä otettaisiin 
muun ohella huomioon myös nykyisen työl-
lisyystilanteen hoitamista helpottavat näkö-
kohdat. Etusijalle olisi pyrittävä asetta-
maan kokonaan työtä vailla olevat hakijat 
ja heistä vielä etusijalle huoltovelvollisuu-
teen tai taloudelliseen asemaan nähden vai-
keimmassa asemassa olevat. Valintaa suori-
tettaessa oli kuitenkin otettava huomioon 
muitakin näkökohtia. Kesäkuun alussa 1969 
saatujen tietojen mukaan oli kaupungin 
palveluksessa tuolloin 79 muulta työnanta-
jalta kuin kaupungilta eläkettä saavaa 
henkilöä. Heistä 49 oli virkasuhteessa ja 30 
työsopimussuhteessa. Ennen 1.7.1964 kau-
pungin palvelukseen tulleet ovat kaupungin 
oman eläkesäännön alaisia ja heidän siir-
tyessään aikanaan kaupungin palveluksesta 
eläkkeelle, heille maksetaan eläkettä kau-
pungin varoista vain siinä tapauksessa, 
että kaupungin eläke ylittää heidän muulta 
työnantajalta saamaansa eläkkeen määrän. 
Tällöin he saavat vain sanottujen eläkkeiden 
erotuksen. Näitä henkilöitä oli mainittuna 
ajankohtana 42. Kaupungin palvelukseen 
1.7.1964 tai sen jälkeen tulleet henkilöt oli-
vat voimassa olevien määräysten mukaan 
mm. kunnallisen eläketurvan ulkopuolella. 
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Järjestelytoimiston mielestä olisi eläkkeellä 
olevia henkilöitä valittava kaupungin vir-
koihin ja toimiin vain, jos he ovat selvästi 
kanssahakijoitaan soveliaampia kulloinkin 
kysymyksessä oleviin tehtäviin. Asiamiestoi-
misto huomautti, et tä Helsingin kaupungin 
virkasääntö sen enempää kuin ohje- ja johto-
säännötkään eivät sisällä sellaista määräystä, 
jonka mukaan eläkkeelläolo estäisi virkaan 
ottamisen. Myöskään työsuhteessa olevien 
osalta ei tällaista ehtoa ole. Hallitusmuodon 
5 §:ään sisältyvä yhdenvertaisuusperiaate 
estää virkasäännön muuttamisen sellaiseksi, 
ettei eläkkeellä olevia voitaisi ottaa kau-
pungin virkaan. Tätä tarkoittavien yleisten 
määräysten antaminen muullakaan tavoin 
esim. ohjesäännöissä ei hallitusmuodon vas-
taisena ole mahdollista. Ehdotetuilla ohjeilla 
voisi näin ollen olla vain merkitystä suosituk-
sena. Sitä vastoin voidaan kussakin yksi-
tyistapauksessa harkita, onko eläkkeellä 
olevan hakijan ottamista kaupungin palve-
lukseen pidettävä tarkoituksenmukaisena. 
Kaupunginvaltuusto päätt i edellyttää, et tä 
kaupunginhallitus hankkii pätevän lainopil-
lisen selvityksen siitä, onko hallitusmuodon 
5 §:n vastaista ottaa kaupungin virkasään-
töön määräys, et tä kaupungin virkoihin ei 

nimitetä eläkettä saavia henkilöitä. Lisäksi 
kaupunginvaltuusto päätt i hyväksyä seuraa-
van toivomusponnen: Valtuusto päätti, e t tä 
kaupunginhallituksen olisi kiinnitettävä lau-
ta- ja johtokuntien sekä virastojen ja lai-
tosten huomiota poikkeuksellisen työllisyys-
tilanteen synnyttämiin erityisnäkökohtiin 
sekä kehotettava niitä mahdollisuuksien 
mukaan ottamaan huomioon nykyisen työlli-
syystilanteen asettamat vaatimukset viran-
haltijoita, toimihenkilöitä ja työntekijöitä 
kaupungin palvelukseen otettaessa (29.1. 
103 §, 17.9. 660 §). 

Kaupungin liittyminen Helsingin kauppa-
kamarin jäseneksi. Helsingin kauppakamari, 
jonka tehtävänä on elinkeinonhaaraan ja 
yritysmuotoon katsomatta kaikin tavoin 
edistää elinkeinoelämää omassa toiminta-
piirissään, oli esittänyt, että myös Helsingin 
kaupunki liittyisi kauppakamarin jäseneksi, 
kuten useat Uudenmaan kunnat ja kauppa-
lat jo olivat tehneet. Vuotuinen jäsenmaksu 
oli 400 mk. Koska yhteistoiminta kauppa-
kamarin kanssa sekä taloussuunnittelun et tä 
maankäytön suunnittelun kannalta oli tuot-
tanut hyviä tuloksia, valtuusto päätti, et tä 
Helsingin kaupunki liittyy Helsingin kaup-
pakamarin jäseneksi (26.2. 157 §). 

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 

Oikeudenhoito- ja järjestys-
tehtävät 

Maistraatti. Merkittiin tiedoksi, et tä lää-
ninhallitus oli 8.2. vahvistanut Helsingin kau-
gin maistraatin työjärjestyksen 1, 3, 4, 5, 7, 
8, 11 ja 18 §:n muuttamisen ja uuden 4 a §:n 
lisäämisen sanottuun työjärjestykseen siten, 
et tä vahvistuksessa oli otettu huomioon val-
tuuston 11.12.1968 tekemässä päätöksessä 
mainitut huomautukset (26.3. 240 §, kunn.as. 
kok. n:o 23). 

Kaupunginvaltuusto asetti ehdolle maist-
raatin asemakaava- ja rakennusasiain käsit-
telyä varten tarvit tavan lisäjäsenen toimeen 
3-vuotiskaudeksi 9.9.1969—8.9.1972 arkki-
tehdit Mikko Karjanojan, Gunnar Hietasen 
ja Pentt i Kauppilan, luetellussa järjestykses-
sä (1.10. 698 §). 

Maistraattiin päätettiin 1.1.1970 lukien pe-
rustaa yksi 7. pl:n toimistoapulaisen ja yksi 
arkistoapulaisen virka (25.6. 502 §). 

Rakennustarkastusvirasto oikeutettiin teke-
mään 1.3. lukien arkkit. Seppo Pitkäsen 
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kanssa palkkaussopimus rakennuslupaosas-
ton 29. plraan kuuluvan arkkitehdin viran 
hoitamisesta 2 850 mk:n suuruisella kuukausi-
palkalla. Sopimus oli tehtävä kaupunginhalli-
tuksen hyväksymää lomaketta käyttäen, mo-
lemminpuolinen irtisanomisaika 3 kk (12.2. 
115 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Hel-
singin kaupungille rakennustyön valvonnasta 
suoritettavat uudet maksut ja samalla kumo-
ta 9.3.1966 ko. maksujen vahvistamisesta 
tekemänsä päätöksen, jonka lääninhallitus 
oli vahvistanut 30.3.1966 (17.9. 643 §, 
kunn.as.kok. n:o 178). 

Valtuusto päätti muuttaa rakennusjärjes-
tyksen eräitä pykäliä, lisätä siihen joitakin 
uusia pykäliä ja kumota 7 §:n 2 mom:n 
(29.10. 770 §, khn mtö n:o 8). 

Osuuskunta Suomen Messut anoi v. 1967, 
että Messuhallin ns. Kansojen hallin maa-
pohjaa koskenut, 31.3.1967 päättynyt vuok-
rasopimus uusittaisiin 5 vrksi tai ainakin 
siihen saakka, kunnes messutoiminta voitai-
siin siirtää toisaalle. Valtuusto pidensi vuok-
ra-aikaa ensin v:n 1968 loppuun ja myöhem-
min v:n 1972 loppuun. Sisäasiainministeriö 
hyväksyi rakennusluvan ensin olemaan voi-
massa v:n 1968 loppuun asti ja myöhemmin 
v:n 1971 loppuun. Rakennustarkastusvirasto 
oli laskuttanut osuuskunnalta rakennusval-
vontamaksua 4 227 mk tariffin mukaisesti 
ja myöhemmän pidentämisen yhteydessä 
4 090 mk. Osuuskunta katsoi maksun uudel-
leen perimisen kohtuuttomaksi ja pyysi 
vapautusta siitä. Valtuusto vapautti osuus-
kunnan maksun suorittamisesta (26.2. 
1965 §). 

Raastuvanoikeuden kahteen vanhemman 
oikeusneuvosmiehen virkaan valittiin yli-
määräiset vanhemmat oikeusneuvosmiehet 
Sten Ifström ja Nils-Erik Nyman sekä kah-
teen nuoremman oikeusneuvosmiehen vir-
kaan ylimääräiset nuoremmat oikeusneuvos-
miehet Martti Salonen ja Oiva Nikupaavo 
(12.3. 207 §, 21.5. 369, 370 §, 26.11. 841 §). 

Poliisilaitos. Ratakatu 10:ssä sijaitsevan 

Eiran piirin poliisiaseman saneeraustyön 
loppuun suorittamiseen päätettiin käyttää 
v:n 1966 talousarvion pääomamenoihin Kal-
lion paloaseman hälytyskeskuksen uusimi-
seen merkitystä siirtomäärärahasta enintään 
56 000 mk, määrarahan käyttötarkoitusta 
osittain muuttaen (26.3. 257 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Väestönsuojelu. Valtuusto päätti v. 1966 
muuttaa Helsingin kaupungin väestönsuoje-
lu järjestyksen 4 §:ään liitteenä kuuluvan 
aluejakokartan 1.3.1966 lukien Vuosaaren 
kaupunkiin liittämisen takia. Sisäasiainmi-
nisteriö oli 14.5.1969 vahvistanut valtuuston 
päätöksen, mikä merkittiin tiedoksi. Myö-
hemmin valtuusto vielä päätti muuttaa em. 
aluejakokartan 1.1.1970 lukien suojeluloh-
kojen 25, 111 ja 56 osalta. Päätös alistettiin 
sisäasiainministeriön vahvistettavaksi (18.6. 
446 §, 17.9. 641 §, kunn.as.kok. n:o 68). 

Maunulan saneerattavan alueen väestön-
suojatarvetta varten päätettiin kortteliin nro 
28274 rakentaa kalliosuoja, jonka pinta-ala 
oli n. 800 m2 ja joka olisi suunniteltava siten, 
ettei se estä Maunulan koko vanhan osan 
tarvetta vastaavan suojan mahdollista myö-
hempää rakentamista samaan kallioon (1.10. 
694 §). 

Valtiolliset vaalit. Valtuusto päätti aset-
taa v:n 1970 kansanedustajien vaaleja varten 
keskusvaalilautakunnan sekä valita siihen 
jäseniksi varat. Seppo Horstin, isänn. Väinö 
Ahteen, os.pääll. Jalo Lepolan, vanhemman 
oikeusneuvosmiehen Karl Molinin ja toim. 
joht. Heikki Niemelän sekä varajäseniksi 
varatuomarit Seppo Jyrkämän ja Tapani 
Mäntysaaren, järj.pääll. Anssi Kärkisen, 
lainopin kand. Hemmi Pääkkösen ja dipl. 
ins. Per-Erik Paneliuksen. Puheenjohtajaksi 
valittiin varat. Horsti ja varapuheenjohta-
jaksi isänn. Ahde (25.6. 499 §). 
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Kaupunginvaltuusto päätt i jakaa kau-
pungin 195 äänestysalueeseen v. 1970 suori-
tettavia valtiollisia vaaleja varten (29.1. 
6 8 § ) . 

Yleisjaoston käytettäväksi myönnettiin 
250 000 mk v. 1970 toimitettavista kansan-
edustajien vaaleista aiheutuvien kustannus-
ten suorittamista varten (15.10. 746 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoito 
sairaalain ulkopuolella 

A mmattientarkastustoimisto. Kaupunginval-
tuusto valitsi dipl.ins. Jouko Ketosen 31. 
pl:n ammattienylitarkastaj an virkaan 1.2. 
1969 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi, palkka 
3 200 mk/kk ja 26. pl:n tp. ammattientarkas-
ta jan virkaan 1.3.1969 alkavaksi 5-vuotis-
kaudeksi dipl.ins. Keijo Kaittolan, palkka 
2 100 mk/kk. Asianomaisten kanssa saatiin 
tehdä sopimukset toistaiseksi voimassa ole-
vina, molemminpuolinen irtisanomisaika 3 
kk, kaupunginhallituksen vahvistamaa vi-
ranhaltijain palkkaussopimuslomaketta käyt-
täen sekä muuten tavanomaisilla ehdoilla 
(15.1. 20 §, 29.1. 70 §); 22. pl:aan kuuluvaan 
kahteen ammattientarkastajan virkaan valit-
tiin ammattientark. Gustaf Johansson ja 
ins. Liisa Kuronen 1.6.1969 alkavaksi 5-
vuotiskaudeksi (18.6. 451 §) sekä 20. pl:n 
ammattientarkastajan virkaan 1.1.1969 lu-
kien alkavaksi 5-vuotiskaudeksi ins. Veikko 
Mäkeläinen. Vaaleista päätettiin ilmoittaa 
valtion ammattientarkastuksen I piirille 
(15.1. 21 §). 

Neuvolatoimisto. Valtuusto päätt i muut taa 
1.1.1970 lukien neuvolaylilääkärin palkkio-
viran 32. pl:aan ja I I I kielitaitoluokkaan 
kuuluvaksi kokopäivätoimiseksi neuvolayli-
lääkärin viraksi. Samalla valtuusto päätt i 
muut taa 1.1.1970 lukien terveydenhoito vi-
raston johtosäännön 35 §:n. Muutos koski 
neuvolaylilääkärin kelpoisuusehtoja (10.12. 
895 §, kunn.as.kok. n:o 180). 

Valtuusto päätti , et tä 28. pl:n tilapäisen 

neuvolalääkärin viran haltijan kanssa teh-
dään palkkauksesta sopimus siten, että hä-
nelle maksetaan palkkaa 2 941 mk/kk 1.1. 
1969 lukien. Sopimus saatiin tehdä olemaan 
voimassa toistaiseksi (9.4. 285 §). 

Kotisairaanhoitotoimiston kotisairaanhoi-
don ylilääkärin palkkiovirka päätettiin sa-
moin 1.1.1970 lukien muut taa 32. pl:aan ja 
I I I kielitaitoluokkaan kuuluvaksi kokopäivä-
toimiseksi kotisairaanhoidon ylilääkärin vi-
raksi. Samasta ajankohdasta päätettiin muut-
taa terveydenhoitoviraston johtosäännön 43 
§, joka koski kotisairaanhoidon ylilääkärin 
pätevyysvaatimuksia (10.12. 894 §, kunn.as. 
kok. n:o 180). 

Elintarvikkeiden valvontaosasto. 34. pl:aan 
kuuluvaan elintarvikehygieenikon virkaan 
valittiin eläinlääket. lis. Toimi Hämmäinen 
tavanomaisilla ehdoilla (15.1. 19 §). 

Eläinlääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien 
päivystys. Valtuusto päätt i muuttaen v. 
1967 (ks. s. 21) tekemäänsä päätöstä oikeut-
taa terveydenhoitolautakunnan tekemään 
Helsingin Eläinlääkäriseuran kanssa eläin-
lääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien päivys-
tyksen järjestämistä koskevaan sopimukseen 
seuraavat muutokset: 

S o p i m u s 

2) Päivystys suoritetaan sunnuntai- ja 
juhlapäivinä, itsenäisyys- ja vapunpäivinä. 
Päivystys alkaa perjantaisin ja viikoilla, 
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joihin sisältyy muuksi kuin lauantaipäiväksi 
sattuva ns. arkipyhä tai juhlapäivä, lauan-
taisin ja juhlapäivän aattona klo 17—20 ja 
jatkuu seuraavaan arkipäivään klo 8:aan 
saakka. 

7) Helsingin kaupunki maksaa päivystä-
välle eläinlääkärille päivystyskorvauksena 
1.65 mk tunnilta, (9.4. 284 §). 

Kasvatusneuvolan 28. plraan kuuluvan tp. 
mielenterveyslääkärin viran haltijan kanssa 
päätettiin tehdä palkkauksesta sopimus siten, 
että hänelle maksetaan 2 941 mk/kk 1.5. 
lukien. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi, 
molemminpuolinen irtisanomisaika 3 kk 
(9.4. 285 §). 

Kouluhammashoitolaitos. Valtuusto päätti 
muuttaa Helsingin kaupungin kouluhammas-
hoitolaitoksen johtosäännön 6 §:n 3 momtn, 
joka koski hammashoitajan virkaan valitta-
van pätevyyttä (29.1. 69 §, kunn.as.kok. 
n:o 21). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion lisä-
tilojen järjestelyn loppuun saattamiseksi ta-
lossa Helsinginkatu 24 valtuusto oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 
1966 talousarvion pääomamenoihin Haagan 
paloaseman piha- ja viheralueiden kunnosta-
miseen merkitystä säästyneestä määrära-
hasta 29 000 mk (7.5. 323 §). 

Itäisen alueen lääkäriasema. Valtuusto hy-
väksyi Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki 
Helamaan laatimat itäisen lääkäriaseman 
16.12.1968 päivätyt luonnospiirustukset nro 
1—14 sillä ehdolla, että rakennustilavuutta 
supistetaan pääpiirustuksia laadittaessa n. 
5 000—4 000 m3. Lisäksi valtuusto hyväksyi 
seuraavan toivomusponnen r Hyväksyessään 
kaupunginhallituksen ehdotuksen kaupungin-
valtuusto pitää välttämättömänä, että itäistä 
lääkäriasemaa koskevat suunnitelmat eivät 
saa estää ja hidastuttaa itäisen sairaalan 
suunnittelua ja rakentamista (18.6. 450 §). 

Syöpätautien varhaistoteamis- ja torjunta-
toimenpiteet. Kaupunginhallitus oli ilmoitta-
nut hyväksyneensä Syöpäsäätiön esittämän 

v:n 1967 toimintasuunnitelman. Sen mukai-
sesti tarkastukseen kutsuttaisiin 3 ikäryh-
mää eli ne naiset, jotka v. 1967 täyttivät 
40, 45 ja 50 v. Säätiö oli myöhemmin esittä-
nyt, että tarkastettavien piiriä laajennettai-
siin siten, että joukkotarkastukseen kutsut-
taisiin myös 35 v. täyttävät naiset. Valtuusto 
päätti siirtää vrn 1967 talousarvioon merkityn 
ja v. 1968 käyttämättä jääneen määrärahan 
käytettäväksi alkuperäiseen tarkoitukseensa 
kertomusvuoden aikana (12.2. 126 §). 

Maidontarkastamo. Valtuusto päätti, että 
kulloinkin voimassa olevaa kaupungin ter-
veydellisten tutkimusten laboratorion taksaa 
noudatetaan soveltuvin osin myös kaupun-
gin maidontarkastamossa 1.11.1969 alkaen 
(29.10. 765 §). 

Helsingin Maidontarkastusyhdistyksen 
kanssa päätettiin sopia maidontarkastusta 
koskevan sopimuksen kohtien 3) ja 5) muut-
tamisesta 1.1.1970 alkaen seuraavasti: 

3) Kaupunki tukee yhdistyksen toimintaa 
talousarvioon kulloinkin merkityn määrä-
rahan puitteissa. Yhdistys käyttää varat 
ansioituneille maidontuottajille ja hyvin-
hoidetuille maitomyymälöille annettaviin pal-
kintoihin. 

5) Yhdistys saa vuokratta kaupungin mai-
dontarkastamosta arkistoa varten tarvitse-
mansa tilan (15.10. 733 §). 

Sairaalat 

Kaupungin sairaanhoitolaitosten ja van-
hustenhuoltolaitosten eräiden asiakirjojen osit-
tainen hävittäminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti kunnallisten sairaanhoitolaitosten sekä 
sairaskotien ja kunnalliskotien sairas- ja 
mielisairasosastojen arkistoihin kuuluvien 
erinäisten asiakirjojen hävittämisestä 19.9. 
1968 annetun sosiaali- ja terveysministeriön 
päätöksen 6 §:n nojalla 

1) määrätä, että kaupungin sairaanhoito-
laitosten, Koskelan sairaskodin, Kustaan-
kartanon vanhainkodin sairasosaston, Roi-
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hu vuoren, Riistavuoren ja Suursuon van-
hainkotien sekä muiden vastaavien vanhus-
tenhuoltolaitosten arkistoista saadaan hä-
vittää eräät taulukossa esitetyt, v. 1932 ja 
sen jälkeen syntyneet asiakirjat ottaen huo-
mioon ne säilytyksen vähimmäisajat, jotka 
taulukossa kunkin asiakirjaryhmän kohdalla 
on mainittu, 

2) määrätä, että arkistoista saadaan lisäksi 
hävittää vastaavanlaisia asiakirjoja v:lta 
1920—1931 kuitenkin ainoastaan, mikäli 
kaupunginarkisto katsoo, että hävittäminen 
voidaan suorittaa virkatoiminnalle ja tie-
teelliselle tutkimustyölle haittaa tuottamatta, 

3) oikeuttaa ao. laitokset ja kaupungin-
arkiston yhdessä ratkaisemaan, onko hävi-
tettävä asiakirja-aineisto sisällöltään sellais-
ta, että se on poltettava, vai voidaanko se 
asiakirjojen julkisuudesta annettuja sään-
nöksiä loukkaamatta myydä jätepaperina, 

4) velvoittaa laitokset pitämään kirjaa 
hävittämistään asiakirjoista sekä 

5) hyväksyä esitetyn taulukon mukaiset 
asiakirjojen säilyttämistä koskevat vähim-
mäisajat (3.9. 579 §, kunn.as.kok. n:o 134). 

Sairaalakeskuksen välittämille lääkäreille 
maksettavien palkkioiden korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti korottaa 1.10. lu-
kien sairaalakeskuksen välittämille lääkä-
reille kaupungin varoista varattomien poti-
laiden puolesta suoritettavat korvaukset 
seuraaviksi: kotikäynti klo 8—17 muuna 
arkipäivänä kuin lauantaina tai pyhäpäivän 
aattona, tahi lauantaina tai pyhäpäivän 
aattona klo 8—13 enintään 26 mk, lauantaina 
tai pyhäpäivän aattona klo 13—17 tahi 
muuna arkipäivänä klo 17—21 enintään 39 
mk, arkisin ennen klo 8: aa, lauantaina tai 
pyhäpäivän aattona klo 17 jälkeen, muuna 
arkipäivänä klo 21 :n jälkeen tahi sunnun-
taina tai muuna pyhäpäivänä enintään 52 
mk (3.9. 578 §). 

Hesperian sairaalan kolme miesten käsi-
työnohjaajan virkaa, joista kaksi 14. pl:aan 
kuuluvaa ja yksi 13. pl:aan kuuluva, päätet-
tiin muuttaa samoihin palkkaluokkiin kuu-

luviksi käsityönohjaajan viroiksi 1.1.1970 
lukien, koska potilaiden jakautuminen mies-
ja naispotilaisiin oli muuttunut ja kun yhtä 
miesten käsityön ohjaajan virkaa jo pit-
kähkön aikaa oli hoitanut naisohjaaja (15.10. 
732 §). 

Nikkilän sairaala. Valtuusto päätti kii-
tollisena ottaa vastaan nti Mary Branderin 
kuolinpesän kaupungille lahjoittaman pianon 
ja nuottikokoelman Sijoitettavaksi Nikkilän 
sairaalaan (7.5. 321 §). 

Helsingin kaupungin tuberkuloosihuoltopii-
ri. Tuberkuloosilain mukaan tuberkuloosi-
piirin keskusparantolassa tulee piiriin kuulu-
valla kunnalla olla käytettävänään hoito-
paikkoja määrä, minkä valtioneuvosto lää-
kintöhallituksen esityksestä vahvistaa. Kun-
ta voi myös pitää hoitopaikkojaan toisen pii-
rin keskusparantolassa. Tuberkuloosilain mu-
kaan on valtioneuvoston tarvittaessa ja 
ainakin joka kymmenes vuosi tarkistettava 
se hoitopaikkojen määrä, mikä jokaisella 
kunnalla tulee olla keskusparantolassa käy-
tettävänään, ja määrättävä, onko ja minkä 
ajan kuluessa kunnan luovutettava ylimää-
räiset paikkansa sellaiselle kunnalle, jolla ei 
ole vahvistettua määrää paikkoja. Tuberku-
loosiasetuksen mukaan lääkintöhallituksen 
on, hankittuaan ao. kuntien lausunnot, 
tehtävä valtioneuvostolle esitys hoitopaikko-
jen lukumäärän tarkistuksesta koko maan 
tai määrätyn tuberkuloosipiirin alueella. 
Lääkintöhallitus oli ilmoittanut katsovansa, 
että kaupungilla tulisi olla tuberkuloosi-
hoitoon käytettävänään 300 paikkaa eli 
0.6 hoitopaikkaa 1 000 asukasta kohti. Kun 
Helsingin kaupungin tuberkuloosipiirin kes-
kusparantolaan (Laakson sairaalaan) ei ny-
kyisellään voitane järjestää tarvittavaa hoi-
topaikkojen määrää, lääkintöhallitus oli esit-
tänyt harkittavaksi, että kaupungin käytet-
tävissä olisi keskusparantolassa tuberkuloosi-
hoitoon 200 hoitopaikkaa ja että kaupunki 
voisi valtioneuvostolta anoa oikeutta edel-
leen pitää hoitopaikkoja toisen tuberkuloosi-
piirin keskusparantolassa siten, että sillä 
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olisi Uudenmaan tuberkuloosipiirin keskus-
parantolassa (Kiljavan parantola) käytettä-
vänään 60 hoitopaikkaa ja Raaseporin tu-
berkuloosipiirin keskusparantolassa (Melto-
lan sairaala) 40 hoitopaikkaa. Lääkintöhalli-
tus oli kehottanut kaupunginhallitusta anta-
maan asiasta lausuntonsa sekä lisäksi hank-
kimaan kaupunginvaltuuston lausunnon ja 
lähettämään myös sen lääkintöhallitukselle. 
Sairaalalautakunta oli arvioinut v:ia 1970— 
1979 koskevassa taloussuunnitelmaehdotuk-
sessaan tuberkuloosihoitopaikkojen tarpeen 
olevan v:n 1970 alussa 0.6 hoitopaikkaa 
1 000 asukasta kohti ja tarpeen alenevan 
siten, että saman vuosikymmenen loppuvuo-
sien tarve olisi vain 0.4 hoitopaikkaa 1 000 
asukasta kohti. Lääkintöhallituksen arvio-
ta hoitopaikkojen määrästä (300) voitiin 
siten pitää riittävänä. Lääkintöhallitus ei 
ollut katsonut Hangonkadun hoitokodin tu-
berkuloosin jälkihoitoon käytettäviä 96 hoi-
topaikkaa varsinaisiksi tuberkuloosipaikoik-
si. Kaupungilla oli käytettävissään Laakson 
sairaalassa 300, Kiljavan parantolassa 120 ja 
Meltolan sairaalassa 67 eli yht. 487 tuberku-
loosihoitopaikkaa. Näissä sairaaloissa käy-
tettiin v. 1967 helsinkiläisten tuberkuloosi-
potilaiden hoitoon keskimäärin vastaavasti 
218, 47 ja 27 hoitopaikkaa eli keskimäärin 
yhteensä 292 hoitopaikkaa. Lautakunta puol-
si lääkintöhallituksen esitystä keskusparan-
tolahoitopaikkojen määrästä. Kaupungin-
valtuusto päätti v. 1967, että Kiljavan Pa-
rantola Oy:n hallintomuodon uudelleen jär-
jestelyn yhteydessä luovutaan kaupungin 
käytössä olevista enintään 58 hoitopaikasta 
Kiljavan parantolassa, jolloin kaupungin 
käyttöön jäi 62 hoitopaikkaa. Laakson sai-
raalassa tulisi peruskorjausten ja laajennusten 
jälkeen olemaan 192 tuberkuloosihoitopaik-
kaa ja 392 sisätautien sairaansijaa. Hoito-
laitosten suunnittelutoimikunnan ilmoituk-
sen mukaan tulisi hoitopaikkoja koskeva ti-
lanne v:sta 1974 alkaen olemaan seuraava: 
Laakson sairaala 192, Kiljavan parantola 62 
ja Meltolan sairaala 72 hoitopaikkaa. Melto-

lan sairaalan 26 ylimääräistä hoitopaikkaa 
olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
käyttämään muiden sairauksien hoitoon. 
Kaupunginhallituksen ilmoituksen mukaan 
oli Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntain-
liitto esittänyt kaupungin osuuden vähentä-
mistä Meltolan sairaalassa. Kaupunginval-
tuusto päätti esittää lausuntonaan lääkintö-
hallitukselle kaupungin olevan valmis sii-
hen, että kaupungin käytettävissä olevien 
tuberkuloosin keskusparantolahoitopaikko-
jen määrä vahvistetaan lääkintöhallituksen 
esittämällä tavalla (21.5. 367 §). 

Laakson sairaala. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi rakennusviraston talorakennusosaston 
laatimat, 28.4. päivätyt Laakson sairaalan 
läntisen potilasrakennuksen peruskorjaus-
työn pääpiirustukset n:o 1—10. Peruskor-
jaustyö saatiin suorittaa valtionapuasian 
ratkaisua odottamatta (18.6. 452 §). 

Helsingin kaupungin sairaanhoito-oppilai-
toksen ohjesäännön vahvistaminen. Merkittiin 
tiedoksi, että ammattikasvatushallitus oli 
7.1. vahvistanut valtuuston 11.12.1968 hy-
väksymän Helsingin kaupungin sairaanhoito-
oppilaitoksen ohjesäännön (12.2. 109 §, 
kunn.as.kok. n:o 1). 

Sairaanhoito-oppilaitokset. Valtuusto päät-
ti, muuttaen 26.6.1968 tekemäänsä päätöstä, 
että terveydenhoitohenkilöstön takuupalkka-
järjestelmää muutetaan 1.1.1968 lukien siten, 
että sairaanhoitajakoulun rehtorin, apulais-
rehtorin, opettajien ja oppilaskodin johtajan 
virkojen, apuhoitajakoulun johtajan ja opet-
tajan virkojen sekä mielisairaanhoitajakou-
lun johtajan viran takuupalkkaan sisällyte-
tään pukuraha, jonka suuruus päätöksen-
tekohetkellä oli 250 mk/v eli 20.83 mk/kk 
(7.5. 336 §). 

Meltolan sairaala. Raaseporin tuberku-
loosipiirin kuntainliiton liittohallituksen tie-
dustelun johdosta valtuusto oikeutti kau-
punginhallituksen myymään kertomusvuo-
den aikana enintään 29 em. kuntainliiton 
keskusparantolan, Meltolan sairaalan, hoito-
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paikkaosuutta hintaan 18 500 mk per 1.1. 
1969 osuutta kohti (25.6. 503 §). 

Kellokosken sairaala. Valtuusto oikeutti 
kaupunginhallituksen myymään Orimattilan 
kunnalle enintään 20 kaupungin käytössä 
olevista Kellokosken sairaalan sairaansijoista 
18 469 mk:n hinnasta sairaansijaa kohti edel-
lyttäen, että paikat luovutetaan kertomus-
vuoden aikana (26.11. 839 §). 

Kiljavan Parantola Oy :n hallinnon muutta-
mista kuntainliittomuotoiseksi käsittelevä 
kuntien edustajakokous, johon kaupunki oli 
nimennyt kaksi edustajaa, hyväksyi 12.8. 
asettamansa kuntainliittotoimikunnan laati-
man perustamissuunnitelman yhtiön hallin-
non muuttamisesta kuntainliittomuotoiseksi 
ja ehdotuksen kuntainliiton perussäännöksi, 
joka oli lähetetty ao. kuntien hyväksyttä-
väksi. Kaupunginvaltuusto päätti 

I) hyväksyä edustajainkokouksen esittä-
män, Uudenmaan tuberkuloosipiirin kuntain-
liittoa koskevan suunnitelman sekä kuntain-
liiton perussäännön. 

1 luku 

Y l e i s i ä m ä ä r ä y k s i ä 

1 § 

Kuntainliiton nimi on Uudenmaan tuber-
kuloosipiirin kuntainliitto ja sen kotipaikka 
on Nurmijärven kunta. 

2 § 

Kuntainliiton tehtävänä on tuberkuloosi-
lain mukainen tuberkuloosin vastustamistyö 
Uudenmaan tuberkuloosipiirissä. Tämän li-
säksi kuntainliitto voi tuberkuloosilain 5 §:n 
3 momentissa säädetyin rajoituksin huolehtia 
yleissairauksien hoidosta siinä laajuudessa 
kuin se piirin alueella toimivien yleissairaa-
loiden toiminnan huomioon ottaen katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi.. 

Tehtävänsä täyttämiseksi kuntainliitto 
ylläpitää keskusparantolaa ja yhtä tai useam-

paa tuberkuloositoimistoa. Lisäksi kuntain-
liitto voi yhdessä toisten tuberkuloosipiirien 
kuntainliittojen tai kuntien kanssa huolehtia 
tuberkuloosin erikoisalojen hoitolaitosten tahi 
osastojen taikka potilaiden lääkinnällistä 
kuntouttamista hoitavan laitoksen perusta-
misesta ja ylläpitämisestä sekä tuberkuloosin 
toteamiseksi toimeenpantavista joukkotar-
kastuksista. 

Kuntainliiton jäsenenä keskusparantolaa 
koskevissa asioissa on myös toiseen tuberku-
loosipiiriin kuuluva kunta, jonka valtioneu-
vosto on oikeuttanut pitämään hoitopaikko-
jaan tämän kuntainliiton keskusparantolassa. 

3 § 

Kuntainliiton perustajakuntia ovat tätä 
perussääntöä hyväksyttäessä Askolan kunta, 
Helsingin kaupunki, Helsingin maalaiskunta, 
Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, 
Karjalohjan kunta, Karkkilan kauppala, Ke-
ravan kauppala, Lohjan kaupunki, Lohjan 
kunta, Myrskylän kunta, Mäntsälän kunta, 
Nummen kunta, Nurmijärven kunta, Por-
naisten kunta, Pukkilan kunta, Pusulan 
kunta, Sammatin kunta, Tuusulan kunta ja 
Vihdin kunta. 

Näistä kunnista ei Helsingin kaupunki 
kuulu Uudenmaan tuberkuloosipiiriin ja on 
se kuntainliiton jäsen vain keskusparantolaa 
koskevissa asioissa. 

2 luku 

J ä s e n k u n t i e n o i k e u d e t ja 
v e l v o l l i s u u d e t 

4 § 

Jäsenkuntien osuudet kuntainliiton omai-
suuteen määräytyvät keskusparantolan ja 
maatilan osalta kunnalla keskusparantolassa 
olevien osuuksien mukaisessa suhteessa. 

Kuntainliiton veloista ja sitoumuksista jä-
senkunnat vastaavat kolmannelle henkilölle 
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yhteisvastuullisesti sekä keskenään 1 momen-
tissa tarkoitettujen osuuksien suhteessa. 

5 § 

Jäsenkunta on velvollinen varainhoitovuo-
sittani suorittamaan kuntainliitolle osuutensa 
sen tilinpäätöksen osoittamista pääomame-
noista ja varsinaisista menoista 6 ja 7 §:ssä 
määrättyjen perusteiden mukaan. 

6 § 

Tilinpäätöksen osoittama pääomamenojen 
ja -tulojen erotus jaetaan erikseen keskus-
parantolan ja tuberkuloositoimistojen osalta 
jäsenkuntien maksettavaksi siten, että pää-
omamenoista vähennetään pääomatulot, lu-
kuun ottamatta tuberkuloosilain nojalla pe-
rustamiskustannuksiin saatavaa valtionapua 
ja erotus jaetaan jäsenkuntien kesken sen 
osuuden mukaisesti, mikä niillä on varain-
hoitovuoden päättyessä ollut kuntainliiton 
omaisuuteen. 

7 § 

Tilinpäätöksen osoittama varsinaisten me-
nojen ja tulojen erotus jaetaan jäsenkuntien 
maksettavaksi seuraavasti: 

1) Tuberkuloositoimiston osalta tuberku-
loosipiiriin kuuluvien jäsenkuntien viimeksi 
toimitetun henkikirjoituksen osoittaman asu-
kasluvun mukaisessa suhteessa. 

2) Keskusparantolan ja muun toiminnan 
varsinaisista menoista vähennetään hoito-
päivämaksut ja muut varsinaiset tulot kuin 
keskusparantolan käyttökustannuksiin jä-
senkunnista olleiden potilaiden hoitopäivien 
perusteella saatava valtionapu ja erotus jae-
taan tämän momentin 3) kohdassa mainituin 
poikkeuksin jäsenkuntien kesken niistä kes-
kusparantolassa olleiden potilaiden hoitopäi-
vien mukaisessa suhteessa. Näin lasketuista 
kuntien osuuksista vähennetään kunkin kun-

nan kohdalta tuberkuloosilain 27 §:n nojalla 
keskusparantolan käyttökustannuksiin saar-
tava valtionapu tuberkuloosilain 24 §:ssä tar-
koitettujen hoitopäivien keskinäisessä suh-
teessa ja tuberkuloosilain 31 a §:n nojalla saa-
tava kuntakohtainen valtionapu ja erotus 
jää asianomaisen kunnan maksettavaksi. 

3) Pääomamenoja varten otetun velan ko-
rot ja muut kustannukset jaetaan erikseen 
keskusparantolan ja tuberkuloositoimistojen 
osalta jäsenkuntien maksettavaksi sen osuu-
den mukaisesti, mikä niillä varainhoitovuo-
den päättyessä on ollut kuntainliiton omai-
suuteen. 1 

Jäsenkunta on velvollinen suorittamaan 
sen potilaiden varainhoitovuotena keskus-
parantolassa käyttämiltä hoitopäiviltä, jotka 
vuosittain tarkistettuna ylittävät kunnan 
hoitopaikkojen edellyttämän hoitopäivien 
lukumäärän, liittovaltuuston kutakin va-
rainhoitovuotta varten erikseen vahvistaman 
ylikäyttömaksun, jonka suuruus hoitopäi-
vältä saa olla enintään viimeksi vahvistetun 
tilinpäätöksen osoittaman, hoitopäivää kohti 
lasketun nettotappion suuruinen. 

8 § - ; • 

Jäsenkunnat ovat velvolliset liittovaltuus-
ton päätöksen mukaisesti suorittamaan 6 ja 
7 §:ssä tarkoitetuista maksuosuuksistaan ta-
lousarvion mukaan laskettuja ennakkoja;, 
jotka otetaan huomioon varainhoitovuoden 
päätyttyä tehtävässä lopullisessa tilityksessä. 

Varsinaisten menojen ennakot lasketaan 
parantolan osalta talousarvion perusteella 
siinä suhteessa, kuinka monta hoitopäivää 
jäsenkuntien potilaat ovat keskimäärin kah-
tena edellisenä vuotena parantolassa käyttä-
neet ja tuberkuloositoimistojen osalta vii-
meksi toimitetun henkikirjoituksen osoitta-
man asukasluvun mukaisessa suhteessa. Liit-
tovaltuusto päättää ajankohdasta, jona lo-
pullisen tilityksen mukaan jäsenkunnilta pe-
rittävät määrät on suoritettava ja liikaa kan-
netut ennakot palautettava. 
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Jollei ennakkoa tai lopullisen tilityksen 
mukaan perittävää määrää suoriteta määrä-
ajassa, sille on maksettava liittovaltuuston 
määräämä viivästymiskorko. 

9 § 

Keskusparantolaan otetaan potilaita hoi-
dettaviksi tuberkuloosilain 11 §:n edellyttä-
mässä etuoikeusjärjestyksessä. Potilaita otet-
taessa on pidettävä silmällä, että jäsenkun-
nat saavat, mikäli mahdollista, käyttää kes-
kusparantolaa omistamiensa osuuksien mu-
kaisessa suhteessa. 

10—12 § 

on saapuvilla ja nämä edustavat vähintään 
puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta 
äänimäärästä. 

Liittovaltuuston kokouksessa on kullakin 
jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edus-
tamallaan kunnalla on osuuksia keskuspa-
rantolassa. Jäsen, jonka edustama kunta on 
kuntainliiton jäsenenä vain keskusparantolan 
osalta, ei saa ottaa osaa päätöksen tekoon 
asiassa, joka koskee ainoastaan tuberkuloosi-
toimistoa. 

Sen lisäksi, mitä kunnallislaissa on säädet-
ty, vaaditaan määräenemmistö päätettäessä 
19 §:n 2) kohdassa tarkoitetusta asiasta. 

1 7 - 1 9 § 

3 luku 

L i i t t o v a l t u u s t o 

13 § 

Liittovaltuustoon valitsee kukin jäsen-
kunta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen 
toimikaudeksi, joka on sama kuin kunnallis-
valtuustojen toimikausi. 

Liittovaltuustolle valitaan yksi varapu-
heenjohtaja. 

Liittovaltuuston sihteerinä toimii kuntain-
liiton talouspäällikkö, jollei liittovaltuusto 
ota siihen tehtävään toista henkilöä. 

14 § 

Liittovaltuusto kokoontuu varsinaisiin ko-
kouksiinsa vuosittain huhti—toukokuussa ja 
syys—lokakuussa. 

15 § 

16 § 

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun 
vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä 

4 luku 

L i i t t o h a l l i t u s 

20 § 

Liittohallitukseen valitsee liittovaltuusto 
puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä 
jokaiselle edellä mainitulle henkilökohtaisen 
varajäsenen liittovaltuuston toimikautta vas-
taavaksi ajaksi. 

Liittohallitus valitsee keskuudestaan vara-
puheen j ohtaj an toimikaudekseen. 

Liittohallituksen sihteerinä toimii kuntain-
liiton talouspäällikkö, jollei liittohallitus ota 
siihen tehtävään toista henkilöä. 

21—22 § 

5 luku 

K u n t a i n l i i t o n t a l o u d e n h o i t o 

23 § 

Kuntainliiton talousarvio ja kirjanpito on 
järjestettävä niin, että tuberkuloositoimisto-
jen sekä kuntainliiton muun toiminnan menot 
ja tulot voidaan erottaa. 
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Liittohallituksen ehdotus seuraavan va-
rainhoitovuoden talousarvioksi on annettava 
viimeistään syyskuun kuluessa. 

24 § 

Varainhoitovuoden tilinpäätös on valmis-
tettava ja annettava vuositilintarkastajille 
viimeistään maaliskuun 15 pnä. Vuositilin-
tarkastajien on viimeistään huhtikuun 15 pnä 
annettava kertomuksensa tarkastuksen tu-
loksesta sekä lausuntonsa vastuuvapauden 
myöntämisestä. 

6 luku 

K u n t a i n l i i t o n p u r k a m i n e n 

25 § 

Päätös kuntainliiton purkamisesta voidaan 
tehdä vain, mikäli tuberkuloosilain 4 §:ssä 
tuberkuloosipiirin kunnille säädetty velvolli-
suus voidaan täyttää muulla tavoin. 

Kuntainliiton purkautuessa antaa liitto-
valtuusto määräykset sen loppuselvityksestä. 
Tällöin on otettava huomioon, että kuntain-
liiton jäljellä olevat varat, sitten kun kaikki 
velat on maksettu ja sitoumukset täytetty, 
on luovutettava jäsenkunnille 4 §:ssä määrä-
tyssä suhteessa. 

II) liittyä jäseneksi Uudenmaan tuberku-
loosipiirin kuntainliittoon sen perustamisesta 
alkaen varaamalla kaupungille 60 hoitopaik-
kaa kuntainliitossa ja 

III) oikeuttaa kaupunginhallituksen myy-
mään Kiljavan Parantola oy:n hallintomuo-
don uudelleen järjestelyn yhteydessä luovu-
tettavia hoitopaikkoja vastaavan määrän 
kaupungin omistamia Kiljavan Parantola 
oy:n osakkeita hintaan 11 570 mk osakkeelta, 
johon hintaan on lisättävä tai josta on vähen-
nettävä parantolan rahoitus- ja vaihto-omai-
suuden nettoarvo jaettuna yhtiön kokonais-
osakemäärällä (1.10. 690 §). 

Ahtelan toipilaskodin käyttämistä koskevan 
sopimuksen uusiminen. Kaupunginvaltuusto 
oikeutti sairaalalautakunnan tekemään. Vir-

kamiesliiton kanssa seuraavan sopimuksen 
Ahtelan toipilaskodin käyttämisestä kau-
pungin sairaalain toipilaskotina 1.1.1970 
alkaen: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupungin, jota jäljempänä kut-
sutaan kaupungiksi, ja Virkamiesliitto— 
Tjänstemannaförbundet r.y:n, jota jäljem-
pänä kutsutaan liitoksi, välillä on tehty seu-
raava sopimus toipilaspaikkojen varaami-
sesta helsinkiläisiä potilaita varten Ahtelan 
toipilaskoti -nimisestä yksityisestä sairaan-
hoitolaitoksesta, joka sijaitsee Sipoon pitäjän 
Massbyn kylässä: 

1) Hoitokausi alkaa vuosittain tammikuun 
1 päivänä ja päättyy seuraavan joulukuun 
31 päivänä. 

2) Kaupunki sijoittaa toipilaskotiin sa-
manaikaisesti hoidettaviksi enintään 33 toi-
pilasta niin pitkäksi aikaa kuin Marian sai-
raala määrää. Toipilaat eivät pääosaltaan 
saa olla vuodepotilaita, tart tuvaa tautia sai-
rastavia eivätkä asosiaalisia ja heidän on alis-
tuminen Ahtelan toipilaskodin järjestys-
sääntöön. 

3) Hoitoon sisältyy täysi ylläpito hoidon 
edellyttämine dieettiruokineen. 

4) Marian sairaala vastaa toipilaiden lää-
kärinhoidosta, lääkkeistä ja mahdollisesti 
tarvittavista hoitovälineistä sekä alusvaat-
teiden hankinnasta, uusimisesta ja pesusta. 

5) Liitto palkkaa toipilaskotiin sairaan-
hoitajatyövoimaa siten, että koulutettu sai-
raanhoitaja on paikalla kaikkina vuorokau-
denaikoina, minkä lisäksi liitto palkkaa yh-
den kokopäivätoimisen apuhoitajan viideksi 
päiväksi viikossa. 

6) Marian sairaala vastaa toipilaiden kul-
jetuksesta toipilaskotiin ja sieltä pois sekä 
heidän sosiaalihuollostaan. 

7) Korvauksena toipilaiden hoidosta kau-
punki maksaa liitolle 1.1.1970 lukien 31.50 mk 
hoitopäivältä. 

8) Liitto laskuttaa hoitopäivämaksuenna-
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kon 31 toipilaan mukaan vuosineljänneksit-
täin kunkin neljänneksen alussa. 

9) Kaupunki sitoutuu maksamaan kuu-
kausittain korvauksen vähintään 29 toipilaan 
hoidosta siitä riippumatta, kuinka monta toi-
pilasta se osoittaa toipilaskotiin hoidettaviksi, 
niin kauan kuin sen käytettävissä on vähin-
tään 33 toipilaspaikkaa. 

Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin asian-
osaiselle, on voimassa 1.1.1970 lukien toistai-
seksi, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota. 
Irtisanomisaika on kolme kuukautta (10.12. 
896 §). 

Sairaskoti Radiumin käyttöä koskevan sopi-
muksen uusiminen. Valtuusto oikeutti sai-
raalalautakunnan tekemään Suomen Syöpä-
yhdistyksen kanssa syöpäpotilaiden kuntout-
tavan hoidon järjestämisestä seuraavan uu-
den sopimuksen: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupungin, jota jäljempänä sa-
notaan kaupungiksi, ja Suomen Syöpäyhdis-
tyksen, jota jäljempänä kutsutaan yhdistyk-
seksi, välillä on tänään tehty seuraava sopi-
mus helsinkiläisten syöpäpotilaiden kuntout-
tavan hoidon järjestämisestä Sairaskoti Ra-
diumissa: 

1) Kaupungilla on oikeus käyttää 10 sai-
raansijaa Sairaskoti Radiumissa sellaisia 
kroonisia syöpäpotilaita varten, jotka on 
henkikirjoitettu Helsingissä. Sairaskoti Ra-
dium antaa näille potilaille mahdollisuuk-
siensa mukaan hoitoa ottaen kuitenkin huo-
mioon, ettei sairaalassa toistaiseksi ole va-
rusteita akuuttisten tapauksien hoitoon, nes-
tetasapainon seuraamiseen yms. Jos kroo-
nikkopaikalla oleva potilas tarvitsee tehos-
tettua hoitoa tai sellaista akuuttisen potilaan 
hoitoa, jota Sairaskoti Radiumissa ei voida 
antaa, hänet voidaan siirtää päivystystapa-
uksena Helsingin kaupungin sairaalaan. 

2) Kaupunki suorittaa yhdistykselle 1.1. 
1970 alkaen hoidettavien, kohdassa 1 mai-

nittujen potilaiden hoidosta korvauksen, joka 
lasketaan seuraavasti: 

Sairaskoti Radiumin varainhoitovuoden 
varsinaisten menojen kokonaismäärästä, jo-
hon lisätään 4 % käyttöomaisuuden arvon 
vähentymisen korvauksena, vähennetään hel-
sinkiläisten potilaiden hoidosta aiheutuneet 
erityiskulut ja lisätyökustannukset, potilai-
den hoitomaksut ja käyttökustannuksiin sää-
tävä valtionapu sekä varsinaiset tulot lukuun 
ottamatta kuntien tukimaksuja sekä tämän 
sopimuksen mukaan suoritettavaa helsinkiL 

Iäisten potilaiden hoitokustannusten kor-
vausta. Erotus jaetaan sairaskodin hoito-
vuorokausien kokonaisluvulla, minkä jälkeen 
näin saatu määrä kerrotaan helsinkiläisten 
hoitoon käytettyjen vuorokausien luvulla. 
Näin saatuun korvaussummaan lisätään 
edellä mainitut helsinkiläisten potilaiden hoi-
dosta aiheutuneet erityiskulut ja lisätyökus-
tannukset. 

Erityiskuluihin luetaan helsinkiläisten 
kroonikkopotilaiden toisissa Helsingissä si-
jaitsevissa sairaaloissa suoritetuista tutki-
muksista aiheutuvat kohtuulliset tutkimus-
maksut, joihin sisältyvät myös kuljetuskus-
tannukset tutkimuspaikkaan ja takaisin 
käyttäen potilaan tilan huomioon ottaen hal-
vinta kulkuneuvoa, potilaiden tarvitsemat 
erikoislääkkeet ja tarvittaessa myös päivys-
tävän lääkärin palkkio sekä näiden potilai-
den hoidosta sairaalalle aiheutuvan lisätyön 
kustannukset, joiksi katsotaan yhden sairaa-
la-apulaisen vuosipalkka valtion A 4 palk-
kausluokan mukaan ilman ikälisiä ja muita 
lisäkustannuksia. 

3) Kaupunki maksaa Sairaskoti Radiumil-
le ennakkona 90 % talousarvioon merkitystä 
määrärahasta kunkin vuosineljänneksen alus-
sa neljänä eränä. Lopputilitys vuodelta 1970 
ja sitä seuraavilta vuosilta maksetaan sen jäl-
keen, kun hoitopäivätilitys potilasluetteloi-
neen on esitetty, minkä tulee tapahtua vii-
meistään maaliskuun loppuun mennessä. 

4) Yhdistys perii kohdassa 1 mainittujen 
potilaiden hoidosta samansuuruisen maksun, 
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mikä potilailta kulloinkin peritään kaupun-
gin paikallissairaaloissa. 

5) Potilaat kohdassa 1 mainituille sairaan-
sijoille ot taa Sairaskoti Radiumin ylilääkäri. 
Ylilääkärillä on myös oikeus poistaa Sairas-
koti Radiumista potilas, joka varoituksista 
huolimatta rikkoo Sairaskoti Radiumin jär-
jestyssääntöjä. 

6) Yhdistys sitoutuu siihen, että Sairaskoti 
Radiumissa pidetään sellaista potilaskohtais-
ta kirjanpitoa, että tässä sopimuksessa tar-
koitetut kustannukset voidaan eritellä riittä-
vän selvästi. 

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

8) Tämä sopimus on voimassa 1.1.1970 lu-
kien toistaiseksi kolmen (3) kuukauden mo-
lemminpuolisin irtisanomisaj oin. 

9) Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitä-
vää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuo-
lelle. 

Lisäksi valtuusto päätti hyväksyä seuraa-
van toivomusponnen: 

»Hyväksyessään sopimuksen kaupungin-
valtuusto edellyttää, että Syöpäsäätiölle kii-
reimmiten varataan sen tarvitsema tontt i 
Radiumkodin uudisrakennusta varten, jotta 
helsinkiläisten pitkäaikaisten syöpäpotilaiden 
hoitomahdollisuudet saadaan riittäviksi.» 
(3.12. 868 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltovirasto. Valtuusto päätti perustaa 
huolto virastoon 1.1.1970 lukien seuraavat 
virat: neljä 18. pl:n huoltotarkastajan, kolme 
9. pl:n kodinhoitajan virkaa, yhden 8. pl:n 
toimistoapulaisen viran ja viisi 7. pl:n toi-
mistoapulaisen virkaa (25.6. 502 §). 

Kodinhoitotoiminnan ohjesäännön uusimi-
nen. Valtuusto hyväksyi kaupungin harjoit-
tamaa kodinhoitoaputoimintaa varten uuden 
ohjesäännön. Lisäksi kaupunginvaltuusto hy-
väksyi seuraavan toivomusponnen: »Hyväk-
syessään käsiteltävänä olevan ohjesäännön 
valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta toi-
mimaan siten, että lain tarkoittama kodin-
hoitoapu muodostuisi yleiseksi sosiaalipalve-
lusmuodoksi.» Sosiaalihallitus vahvisti pää-
töksen 25.7. (25.6. 506 §, 3.9. 571 §, kunn.as. 
kok. n:o 118). 

Vanhustenhuoltolaitosten eräiden asiakirjo-
jen hävittäminen, ks. sairaalat. 

Sosiaalialennusvoin myynti. Valtuusto hy-
väksyi kaupunginhallituksen 4.8. tekemän 
päätöksen sosiaalialennusvoin jakamisen kai-

kenpuolisen hoitamisen antamisesta huolto 
lautakunnan tehtäväksi (3.9. 577 §). 

Korvauksen suorittamisesta vanhuksille sai-
raala- ja lääkemenoista eräissä tapauksissa 
tekivät v t t Ruohonen ja Hakulinen valtuus-
ton kokouksessa 20.10.1965 aloitteen, jossa 
mm. sanottiin: »esitämme valtuuston päätet-
täväksi, et tä kaupungin varoista maksetaan 
kansaneläkettä ja sen tukieläkettä nauttiville 
vanhuksille se erotus sairaala- ja lääkeme-
noista, jota he eivät saa sairausvakuutuksen 
perusteella.» Sairaalalautakunta totesi, ettei 
sairausvakuutuslain nojalla korvata sairaala-
hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Rahan-
arvon huomattavan alenemisen vuoksi on 
yleisten sairaaloiden hoitopäivämaksuja, jot-
ka v:sta 1958 lähtien ovat pysyneet käytän-
nöllisesti katsoen samoina, pidettävä varsin 
alhaisina. Varattomat potilaat saavat ilmai-
sen sairaalahoidon huoltoviraston antaman 
maksusitoumuksen perusteella. Pitkäaikais-
ta, vaikeata sairautta varten tarvi t tavat 
lääkkeet saadaan sairausvakuutuslain nojalla 
kokonaisuudessaan yhteiskunnan kustannuk-
sella. Lääkemenojen osalta ei lautakunta 

29 



1. Kaupunginvaltuusto 

puoltanut aloitteen hyväksymistä. Lääkäri-
palkkioista aiheutuneista kustannuksista saa-
daan v:n 1967 alusta lukien korvausta 60 %. 
Sairaalaviraston suorittamien tutkimusten 
mukaan kansaneläkkeen tukiosaa saavien 
helsinkiläisten sairaalapotilaiden osalta mak-
setut hoitomaksut kohoavat yhteensä n. 2 
mmk:aan vuodessa, mistä ilmeisesti suurin 
osa jo nyt suoritetaan huoltoapuna. Lisäksi 
kaupunki oli jo aikaisemmin vapauttanut 
kansaneläkkeen tukiosaa ja vanhuudentukea 
nauttivat henkilöt poliklinikkamaksujen suo-
rittamisesta kaupungin sairaaloiden ja Kos-
kelan sairaskodin poliklinikoissa. Lautakunta 
puolsi kansaneläkkeen tukiosaa saavien hel-
sinkiläisten vapauttamista myös hoitomaksu-
jen suorittamisesta. Huoltolautakunnan il-
moituksen mukaan annetaan huoltoapulain 
mukaisesti tarvittaessa lääkkeet ja lääkärin-
hoito samoin kuin sairaala- ja muu laitos-
hoito huoltoapuna, jos asianomainen ei itse 
kykene maksuja suorittamaan. Lautakunnan 
käsityksen mukaan ei aloitteessa esitetyllä 
järjestelyllä helpotettaisi huoltoavun tar-
peessa olevien kansaneläkkeensaajien ase-
maa, koska nämä tarvittaessaan saavat sekä 
sairaalahoidon että lääkkeet huoltoapuna, 
josta tällaisissa tapauksissa ei yleensä velota 
korvausta. Ehdotettu järjestelmä toisi lisäksi 
ilmaisen sairaala- ja lääkehoidon piiriin jou-
kon sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät ole 
tämänkaltaisen sosiaalisen tuen tarpeessa. 
Kaupunginhallitus yhtyi huoltolautakunnan 
lausuntoon ja totesi samalla, ettei sairaala-
lautakunnan tarkoittamia vähintään 2 
mmk:aan nousevia lisämenoja ollut mahdol-
lista ottaa kaupungin vastattavaksi v:n 
1969 talousarvion puitteissa. Vuoden 1968 
talousarviossa oli sosiaaliset menot arvioitu 
129 855 012 mk:ksi ja v:n 1969 talousarviossa 
investointimenoja huomioon ottamatta 
165 411 018 mk:ksi eli yli 35 mmk suurem-
miksi kuin v. 1968. Lisäys aiheutui kansan-
eläkkeen kunnanosuuden korottamisesta 25 
%:sta 30 %:iin ja kansaneläkkeiden indeksi-
korotuksista. Koska kansaneläke täysine 

tukiosineen ja tukilisineen useasti riittää sai-
raalamaksujen suorittamiseen sekä koska 
yleinen sosiaalivakuutusturva maassamme 
jatkuvasti tehostuu, ei aloitteen kaupungin-
hallituksen mielestä tulisi antaa aihetta toi-
menpiteisiin. Kaupunginvaltuusto katsoi lau-
sunnot riittäväksi selvitykseksi (26.2. 179 §). 

Vanhusten väliaikaista asumistukea koske-
vien määräysten tarkistamisesta 12.3. tehdyssä 
aloitteessa viittasivat vt Meltti ym. kaupun-
gissa vallitsevaan erittäin vaikeaan asunto-
tilanteeseen sekä halpojen ja kunnollisten 
asuntojen puutteeseen. Vaikka huoltoapulaki 
turvaa puutteessa olevien vanhusten elä-
misenedellytykset, ei ole tarkoituksenmu-
kaista, että henkilöt, jotka pystyvät vielä 
hoitamaan itsensä pakotetaan turvautumaan 
yhteiskunnalle kalliiseen ja epäitsenäiseen 
laitoselämään. Huolimatta siitä, että useat 
oman osakkeen omistajat, kansaneläkettä 
ja mahdollisesti pientä sivuansiota saavat 
vanhukset kamppailevat taloudellisissa vai-
keuksissa ja suoranaisessa puutteessa, ei 
heillä nykyisten säännösten perusteella ole 
mahdollisuutta saada asumistukea. Tämän 
vuoksi olisi kaupunginhallitusta kehotettava 
ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin väli-
aikaista asumistukea koskevien sääntöjen 
tarkistamiseksi ja väljentämiseksi niin, että 
vuokratukea saavien piiriä voitaisiin laajen-
taa koskemaan uusia pienituloisia vuokran-
maksuvaikeuksissa eläviä vanhusryhmiä. 
Huoltolautakunta esitti, ettei aloite antaisi 
aihetta enempiin toimenpiteisiin, vaan että 
jäätäisiin odottamaan niitä toimenpiteitä, 
joihin valtion taholla ryhdytään vuokra-
asuntokomitean ja eläkejärjestelmäkomitean 
ehdotusten perusteella. Kaupunginhallituksen 
ilmoituksen mukaan oli pääjoht. Lindblomin 
puheenjohdolla toimiva vuokra-asuntokomi-
tea valtioneuvostolle 3.4.1969 jättämässään 
III mietinnössä ehdottanut lakisääteisen 
asumistukijärjestelmän aikaansaamista van-
huksille ja työkyvyttömille. Vanhusten osalta 
olisi asumistuen saannin perusedellytyksenä 
vanhuuseläkkeen tai vanhuudentuen saami-
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nen. Kansaneläkkeen tukilisäjärjestelmää 
täydentävää valtakunnallista asumistukea 
eläkkeensaajille oli ministeri Linnamon pu-
heenjohdolla toimiva eläkejärjestelmäkomi-
tea esittänyt valtioneuvostolle 16.4. jät-
tämässään II osamietinnössä. Tähän mietin-
töön nojautuen hallitus oli 9.5.1969 antanut 
eduskunnalle esityksen asumistuen liittämi-
sestä kansaneläke- ja perhe-eläkejärjestel-
mään. Täysimääräinen asumistuki oli esitetty 
80 %:ksi siitä asumiskustannusten määrästä, 
joka ylittää omavastuurajan (kuntaryhmästä 
riippuen 35—55 mk/kk). Asumistuesta aiheu-
tuvat kustannukset jaettaisiin siten, että 
kansaneläkelaitos suorittaisi puolet ja kunnat 
niin ikään puolet. Laki oli esitetty tulemaan 
voimaan 1.1.1970. Kun valtakunnallisen asu-
mistukijärjestelmän aikaansaaminen oli par-
haillaan eduskunnan käsiteltävänä, ei kau-
pungin vapaaehtoisesti aloittaman vanhus-
ten väliaikaisen asumistukijärjestelmän laa-
jentamista ollut pidettävä asianmukaisena 
eikä tarkoitustaan vastaavana, varsinkin 
kun valtuuston v. 1963 asiasta tekemä pää-
tös edellytti järjestelmän olevan voimassa 
vain siksi, kunnes valtionavustukseen perus-
tuva asumistukijärjestelmä maassamme saa-
daan aikaan. Kaupunginvaltuusto päätti, et-
tä vanhusten vuokranmaksutuen suoritta-
mista jatketaan, kunnes valtion tukijärjes-
telmä voidaan käytännössä toteuttaa sekä 
ettei kaupungin tukijärjestelmän piiriin nyt 
kuuluvien tukiosuus pienene (12.3. 231 §, 
4.6. 432 §). 

Lämmittelyhallien ja yömajojen rakentamis-
ta kodittomille miehille ym. koskevat aloitteet. 
Vt Vainikainen ym. olivat 15.11.1967 teh-
neet aloitteen, missä ehdotettiin lämmittely-
hallien rakentamista kodittomille miehille. 
Samoin olivat vt t Ruohonen ja Järvinen 
10.3.1965 tekemässään aloitteessa kiinnittä-
neet huomiota kodittomien yhä vaikeutu-
vaan asemaan. Kaupunginhallitusta olisi 
kehotettava asettamaan toimikunta, jonka 
tehtävänä olisi suorittaa tutkimus koditto-
mien asemasta sekä esittää selvitys siitä, 

mitä olisi tehtävä nykyisen olotilan korjaa-
miseksi. Vt Veikko Vennamo ym. olivat 15.1. 
1969 tekemässään aloitteessa esittäneet, että 
kaupunki viivytyksettä järjestäisi yömajoja 
ja muita lämpimiä tiloja työttömille ym. 
Aloitteiden johdosta antamassaan lausunnos-
sa kaupunginhallitus mainitsi, että vt Vai-
nikaisen ym. aloitteen jättämisaikaan oli 
kiinteistölautakunta jo ryhtynyt toimenpitei-
siin mm. tonttialueen luovuttamiseksi pa-
rakkien pystyttämistä varten. Asunnotto-
mien korvikealkoholin väärinkäyttäjien kuol-
leisuudesta lääket. lis. Kari Kärkölän Turussa 
suorittaman tutkimuksen mukaan kylmä 
vuodenaika ei ollut asunnottomille muita 
vuodenaikoja vaarallisempi, sillä korvike-
alkoholin väärinkäyttäjien kuolleisuuden hui-
pun oli todettu ajoittuvan loppukesään. Myös 
Helsingissä tutkimuksissa oli päädytty tulok-
seen, että vain muutama alkoholin väärin-
käyttäjä oli kuollut varsinaisen paleltumisen 
välittömänä seurauksena. Huoltolautakunta 
oli v. 1962 asettanut ns. majoitus jaoston. 
Sen v. 1963 valmistuneen ensimmäisen osa-
mietinnön ehdotusten pohjalta oli mm. te-
hostettu majoitustoimintaa harjoittavien yh-
teisöjen yhteistoimintaa. Tässä tarkoitukses-
sa oli talvikausina 1965—1969 Kallion vi-
rastotalossa 6:n huoltotoimiston huonetiloissa 
toiminut majoitustoiminnan harjoittajien yh-
teistyöelin. Tämä helpotti yömajapaikkoihin 
hakeutumista siten, että oli tarpeen kääntyä 
vain yhden välityselimen puoleen. Huolto-
poliisin, eräiden järjestöjen, sosiaalilääkärin 
ym. toimesta oli lisäksi suoritettu korvike-
aineiden väärinkäyttäjiä koskevia tutki-
muksia sekä lisäksi kylmänä vuodenaikana 
suoritettu näiden tavanomaisilla oleskelu-
paikoilla etsintöjä asianomaisten toimitta-
miseksi lämmittelysuojaan. Kertomusvuoden 
tammikuussa laaditun tilaston mukaan oli 
vakinaisissa miesten asuntoloissa ja yö-
majoissa 2 581 vuodesijaa, tilapäisissä tai 
lähivuosina purettaviksi joutuvissa majoi-
tuspaikoissa 604 vuodesijaa sekä tuberku-
loottisten asuntolassa 48 ja Kriminaalihuol-
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to-yhdistyksen asuntolassa 12 vuodesijaa. 
Alkoholistien huoltoa varten oli käytössä 
Lauttasaarenkatu l:ssä sijaitseva ensisuoja, 
jonne voitiin ottaa 260 miestä sekä ns. jatko-
suojina Malminkatu 5:ssä, Pasilankatu 36— 
40:ssä ja Alppikatu l:ssä toimivissa kodeissa 
230 sekä varsinaisissa alkoholistien hoito-
kodeissa yht. 70 hoitopaikkaa. Yhteensä oli 
miehiä varten 3 805 vuodesijaa ja naisia 
varten 426 vuodesijaa. Tämä oli huomatta-
vasti enemmän kuin vastaavia paikkoja oli 
esim. Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhami-
nassa. Tilanne Helsingissä olikin varsin hyvä, 
mitä todisti mm. se, että 18.1.1969 oli yö-
majoissa 24 vapaata vuodesijaa ja että sen 
jälkeen oli saatu käyttöön Pengerkatu 35:een 
sijoitetut 260 vuodesijaa. Kaupunginhallitus 
oli mahdollisuuksien mukaan myötävaikut-
tanut uusien ajanmukaisten pysyvien asunto-
loiden, ensisuojien ja hoitokotien aikaansaa-
miseen. Uusien asuntoloiden aikaansaami-
seksi kaupunki oli huolehtinut mm. tonttien 
varaamisesta seuraaville yhteisöille: Suomen 
Pelastusarmeijan Säätiölle Ala-Malmilta, Hel-
singin uudet asuntolat Oy:lle Viikistä sekä 
Suoja-Pirtti -yhdistykselle Tapanilasta. Li-
säksi oli huoltolautakunnan käyttöön varat-
tu kaksi tonttialuetta Talosaaren alueelta 
hoitokotien rakentamista varten. Kodit oli 
tarkoitus rakentaa v. 1972 ja 1974. Vt Ven-
namon aloitteessa oli muun ohella käsitelty 
myös kaupungin tonttipolitiikkaa. Siltä osin 
todettiin kaupungin asuntotuotannon pääs-
seen sotien jälkeen käyntiin vasta v. 1949. 
Kaupungilla oli aluksi tarjottavana ko. tar-
koitukseen ennen sotia kuntoonpantuja tont-
tialueita, joita voitiin vuokrata halvalla 
asuntotuotannon elvyttämiseksi. Myöhem-
min tontit oli pyritty luovuttamaan sellai-
seen hintaan, joka peittää niiden kuntoon-
panoon sijoitetut kustannukset, koska ei ol-
lut asianmukaista suorittaa kaikkia näitä 
kustannuksia verovaroilla. Tonttien tavalli-
sin luovutusmuoto oli viime aikoina ollut 
vuokraaminen, jolloin vuokra oli pyritty 
määräämään omakustannushintaa vastaa-

vaksi. Ilmaiseksi tai muodollista korvausta 
vastaan oli tontteja luovutettu ainoastaan 
yleisiin tarkoituksiin, kuten koulutonteiksi, 
opiskelija- tai vanhusten asuntolatonteiksi 
taikka vanhainkotitarkoituksiin. Kaupungin-
valtuusto teki v. 1966 päätöksen, jonka 
mukaan kaupungin omistamat vielä vapaa-
na olevat tontit ensisijassa käytetään a) 
kaupungin omaan rakennustoimintaan, b) 
välttämättömiksi vaihtotonteiksi sekä c) 
luovuttamalla niitä pääasiallisesti vuokraa-
malla sellaisille yrityksille, jotka rakentavat 
omistusasuntoja valtion lainan turvin ja 
jotka luovuttavat asunnot kaupungin vuok-
ra-asunnoissa asuville asunnontarvitsijoille. 
Tehokkaan tonttipolitiikan harjoittamisen 
edellytyksenä on, että kaupungilla on tarjot-
tavana tontteja kysyntää vastaavasti. Tähän 
ei kuitenkaan aikaisempina vuosina ole ollut 
mahdollisuuksia lähinnä siksi, että alueita 
ei ole saatu riittävän nopeasti kaavoitetuksi 
eikä kunnallisteknillisesti kunnostetuiksi. Pe-
russyynä on kuitenkin kaupungin omistuk-
sessa olevan, asuntojen rakentamiseen sovel-
tuvan maan loppuminen. Kaupunginhallitus 
ehdotti, että kaupunginvaltuusto katsoisi 
annetut selostukset riittäväksi selvitykseksi 
aloitteiden johdosta. Kaupunginvaltuuston 
käsittelyn aikana tehtiin jäljempänä maini-
tut kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik-
keavat ehdotukset: 

a) Vt Kilpi ehdotti vt Leivo-Larssonin 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan 
ponnen: 

»Vähemmissäkään määrin ei ole lyötävä 
laimin asunnottomien ihmisten tilapäisiksi-
kään tarkoitettuja yöpymissuojia. Kuitenkin 
tämänlaatuiset suojatilat ovat eräänlaista 
köyhäinapua. Lisäksi on pidettävä tilapäis-
luontoisia ja vain yöksi kerrallaan tarjottu-
ja nukkumatiloja sekä terveydellisistä että 
sosiaalisista syistä alkeellisina. Parhaimman 
tuloksen saamiseksi olisi mahdollisimman no-
peasti toteutettava kaupunginvaltuuston vii-
me joulukuussa lähes yksimielisesti hyväksy-
mä ponsi alkoholistien toisen katkaisuhoito-
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paikan perustamisesta Hesperian sairaalan 
yhteyteen. — Kysymys on lähinnä vakavan 
sairauden hoitamisesta, joten kaupunginval-
tuusto kehottaa kaupunginhallitusta vii-
vyttelemättä ryhtymään kiireellisiin asiaa 
koskevan, joulukuussa hyväksytyn ponnen 
mukaisiin toimenpiteisiin.» 

b) Vt Taipale ehdotti vt Närhin kannatta-
mana hyväksyttäväksi näin kuuluvan 
ponnen: 

»Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupungin-
hallitusta asettamaan komitean, jonka teh-
tävänä on joukkomajoitusta tarvitsevien 
henkilöiden, kuten kodittomien helsinkiläis-
ten, maalta muuttavien nuorten, yksinäisten 
jne. majoitustarpeen selvittäminen ja pitkän 
tähtäyksen ohjelman laatiminen näiden ryh-
mien sosiaalisen aseman ja asumistason py-
sy vämmäksi parantamiseksi.» 

c) Vt V. Vennamo ehdotti vt Willbergin 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan 
ponnen: 

»Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kau-
pungin on tehostettava toimenpiteitään yö-
majojen ja muiden lämpimien tilojen järjes-
miseksi kohtuullisella hinnalla ja riittävästi 
Helsingissä oleville työttömille, tilapäisesti 
asuntonsa menettäneille ja muille ilman asun-
toa oleville, jolloin naisten majoitustarve 
on erityisesti huomioitava.» 

d) Vt V. Vennamo ehdotti lisäksi vt Will-
bergin kannattamana hyväksyttäväksi näin 
kuuluvan ponnen: 

»Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kau-
pungin on tehostettava asemakaavoitusta ja 
kaupunginhallituksen on ryhdyttävä tässä 
suhteessa asian vaatimiin toimenpiteisiin 
sekä että samalla kun tehostetaan kaupungin 
maanhankintaa ja yhteistyötä naapurikun-
tien kanssa, on viivytyksettä käytettävä 
kaupungin maita asuntotuotannon hyväksi 
myöskään omakotitalojen rakentamista unoh-
tamatta.» 

Kaupunginvaltuusto päätti, suorittaen teh-
tyjen ehdotusten johdosta neljä eri äänestys-
tä, seuraavaa: 

1) äänestettäessä vt Kilven tekemästä, 
em. ehdotuksesta a) asettamalla se kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi 
hyväksyä vt Kilven ehdotuksen, 

2) äänestettäessä vt Taipaleen tekemästä 
em. ehdotuksesta b) asettamalla se kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi 
hyväksyä vt Taipaleen ehdotuksen, 

3) äänestettäessä vt V. Vennamon teke-
mästä, em. ehdotuksesta c) asettamalla se 
kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdo-
tukseksi hyväksyä kaupunginhallituksen eh-
dotuksen, 

4) äänestettäessä vt V. Vennamon teke-
mästä, em. ehdotuksesta d) asettamalla se 
kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdo-
tukseksi hylätä vt V. Vennamon ehdotuksen 
(12.2. 132 §). 

Koskelan sairaskotiin päätettiin 1.1.1970 
lukien perustaa sairaanhoitajien, toimisto-
apulaisten ja keittiöapulaisten ym. virkoja 
yht. 31 virkaa (26.5. 502 §, kunn.as.kok. 
n:o 213 A). 

Valtuusto päätti, että sen 6.9.1961 ja 8.3. 
1967 tekemissä päätöksissä tarkoitettujen 
Koskelan sairaskodin ylilääkärien, apulais-
ylilääkärien, osastolääkärien ja erikoislääkä-
rien lisäksi annetaan, sikäli kuin käytännössä 
on mahdollista, sairaskodin valtion A 29 
palkkausluokkaan kuuluvalle erikoislääkä-
rille (kuntouttamislääkäri) oikeus hoitaa 
erikoismaksuluokan mukaisesti enintään kah-
ta potilasta samanaikaisesti kuitenkin sillä 
ehdolla, ettei sairaskodin lääkäreille myönnet-
tyjen erikoismaksuluokan käyttöoikeuksien 
yhteismäärää saa ylittää 10 % laitoksen sai-
raansijojen kokonaismäärästä (26.2. 158 §). 

Myllypuron sairaskoti. Valtuusto hyväksyi 
arkkit. Maunu Kitusen laatimat 15.12.1968 
päivätyt Myllypuron sairaskodin henkilökun-
nan asuinrakennuksen luonnospiirustukset 
n:o 1—10 (26.2. 159 §). 

Kustaankartanon vanhainkotiin päätettiin 
perustaa 1.1.1970 lukien seitsemän uutta 
virkaa (25.6. 502 §, kunn.as.kok. n:o 213 
A). 
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Roihuvuoren vanhainkotiin päätettiin 1.1. 
1970 lukien palkata keittäjä 7. pl:n mukaisella 
palkalla (25.6. 502 §). 

Riistavuoren ja Suursuon vanhainkotiin 
päätettiin v:n 1970 alusta lukien perustaa 
useita virkoja (25.6. 502 §, kunn.as.kok. 
nro 213 A). 

Kontulan vanhustenhuollon keskus. Val-
tuusto päätti hyväksyä hoitolaitosten suun-
nittelutoimikunnan laatiman, 3.6. päivätyn 
Kontulan vanhustenhuollon keskuksen pe-
rustamissuunnitelman siten, että keskus suun-
nitellaan n. 150-hoitopaikkaisen uudentyyp-
pisen vanhainkodin, 120 yksiötä sisältävän 
vanhusten asuintalon, 40-paikkaisen päivä-
kodin sekä palvelukeskuksen käsittäväksi. 
Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivo-
musponnen: »Hyväksyessään kaupunginhal-
lituksen ehdotuksen Kontulan vanhusten-
huollon keskuksen perustamissuunnitelman 
hyväksymisestä valtuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta tutkimaan vanhusten eri avo-
hoitomuotojen käyttöönottoa ja lisäämistä 
kaupungin jo toiminnassa olevissa vanhusten-
huoltolaitoksissa» (17.12. 912 §). 

Vanhusten asuintalot. Myllypuron vanhus-
ten asuintaloon päätettiin 1.1.1970 lukien pe-
rustaa asuintalon hoitajan (18. pl) ja asuin-
talon apulaishoitajan (10. pl) virat (25.6. 
502 §). 

Valtuusto päätti hyväksyä arkkit. Matti 
Hakurin laatimat 17.5. päivätyt Laajasalon 
vanhusten asuintalon luonnospiirustukset n:o 
1—12 siten, että henkilökuntaa varten ra-
kennetaan huoltolautakunnan esityksen mu-
kaisesti vain kaksi kahden huoneen ja keit-
tiön huoneistoa aiemmin suunnitellun seit-
semän huoneiston sijasta ja että täten va-
pautuva asuntokerrosala käytetään vanhuk-
sille luovutettavien yksiöiden rakentamiseen 
(1.10. 696 §). 

Eräiden kuolinpesien varat. Valtuusto päätti 
ottaa 22.12.1966 kuolleen Eine Helisen sekä 
23.7.1968 kuolleen Thyra Lundströmin kuo-
linpesien omaisuuden vastaan valtioneuvos-
ton vastaavasti 5.6. ja 14,8. tekemissä pää-

töksissä mainituilla ehdoilla: 1) että saaja 
vastaa kaikista pesän veloista ja maksuista, 
2) että kaupunki käyttää omaisuuden ha-
kemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen ja 
3) jos ilmaantuu joku perintöön oikeutettu 
sukulainen, saaja luovuttaa omaisuuden 
tälle. Samalla valtuusto päätti, että kuolin-
pesien varat käytetään kaupungin toimesta 
rakennettavan Pukinmäen vanhusten asuin-
talon rakennuskustannusten rahoittamiseen 
(3.9. 567 §, 17.9. 642 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti ottaa 
15.12.1966 kuolleen Amanda Arpiaisen kuo-
linpesän omaisuuden vastaan valtioneuvos-
ton 10.4. päätöksen mukaisesti em. ehdoilla. 
Kuolinpesään kuuluvaa huoneistoa päätet-
tiin toistaiseksi käyttää huoltolautakunnan 
toimesta vanhusten tai muiden vähävaraisten 
henkilöiden asuntotarkoituksiin ja kuolin-
pesän käteisvarat sen jälkeen, kun kuolin-
pesän velat on maksettu, huoltolautakunnan 
määräämällä tavalla vanhusten tai muiden 
vähävaraisten henkilöiden huoltoon (15.10. 
721 §). 

Vanhuksiin kohdistuvan tiedotustoiminnan 
tehostamisesta 30.10.1968 tekemässään aloit-
teessa huomauttivat vt Benson ym., että 
sosiaaliturvan erilaiset muodot kehittyvät 
ja muuttuvat Helsingissä kuten koko maas-
sakin jatkuvasti. Varsinkin vanhusten on 
usein vaikea tietää, mitä eri sosiaaliturvan 
muotoja heille kuuluu tai on saatavilla ja 
kenen puoleen kussakin tapauksessa olisi 
käännyttävä. Kun Helsingissä lähetetään 
huoltoviraston toimesta jokaiselle 65 vuo-
tiaalle kansaneläkkeen saajalle asumistukea 
ja sen anomista koskevat kirjalliset ohjeet, 
voitaisiin tämä tiedote laajentaa käsittämään 
myös tiedot esim. työ- ja muista eläkkeistä, 
sairaus- ym. vakuutuksista, avosairaanhoito-
ja sairaalapalveluksista, kunnallisesta kodin-
hoitoavusta, huoltoavusta, vanhustenhuolto-
laitoksista ja pääsymahdollisuuksista niihin, 
vanhuksille tarkoitetusta työtoiminnasta sekä 
päiväkerho- ym. virkistystoiminnasta. Kau-
punginhallituksen tehtäväksi olisi annettava 

34 



1. Kaupunginvaltuusto 

laatia ja lähettää kaikille 65 v täyttäville 
helsinkiläisille tiedote sosiaaliturvan eri muo-
doista sekä niiden anomistavoista samoin 
kuin vanhuksille tarkoitetuista muista palve-
lumuodoista. Tiedotustoiminnastaan huolto-
lautakunta mainitsi, että väliaikaista asumis-
tukea koskeva seloste oli huoltoviraston 
toimesta jaettu vanhuksille sekä lähetetty 
järjestöille ym. Samaten olivat selosteita 
laatineet Kansaneläkelaitos sekä Työeläke-
laitosten Liitto ja Eläketiedotustoimisto. 
Näitä selosteita oli samoin jaettu huoltotoi-
mistojen välityksellä. Kansaneläkelaitos jul-
kaisee nykyään Kansanvakuutus-nimistä leh-
teä, joka jaetaan eläkkeensaajille. Myös Pos-
tisäästöpankki on laatinut vanhuksille tar-
koitetun selosteen. Koska osa vanhuksista 
ei pysty käyttämään näitä hyväkseen, olisi 
lautakunnan mielestä informaation tehosta-
minen keskitettävä vanhusten parissa toimi-
viin viran- ja toimenhaltijoihin, kuten ko-
dinhoitajiin, kotiavustajiin, kotisairaanhoita-
jiin ym. Sosiaalihuollon Keskusliitto asetti 
kertomusvuoden toukokuussa toimikunnan 
laatimaan ehdotusta entistä tehokkaammas-
ta sosiaalihuollon tiedotustoiminnasta. Huol-
tovirastossa on myös usean vuoden ajan 
ollut vireillä kysymys eri huoltomuotoja kos-
kevien tiedotteiden laatimisesta. PAVI-huol-
toa ja kodinhoitotoimintaa koskevat tiedot-
teet ovat jo valmiina. Tärkeätä olisi myös 
sosiaaliohjaajan viran perustaminen huolto-
virastoon, koska tämän erääksi keskeiseksi 
tehtäväksi tulisi sosiaaliturvajärjestelmän 
etuja koskevan tiedotustoiminnan keskitet-
ty hoitaminen. Kaupunginhallitus mainitsi, 
että aloitteessa tarkoitettuun ja muuhunkin 
tiedotustoimintaan on kaupunginhallituksen, 
kaupunginkanslian ja ao. virastojen taholla 
kiinnitetty viime vuosina huomiota sekä ryh-
dytty eräisiin toimenpiteisiin puutteellisuuk-
sien poistamiseksi. Suoritetut tutkimukset 
ovat kuitenkin osoittaneet, että laajoille 
piireille jaettujen mainosten, tiedotteiden ym. 
hyöty on usein suhteellisen vähäistä kustan-
nuksiin verrattuna. Huoltotoimen piirissä 

aloitettua tiedotustoimintaa on kuitenkin pi-
dettävä tarkoitustaan vastaavana ja sitä 
pyritään jatkuvasti kehittämään. Kaupun-
ginvaltuusto katsoi lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (12.11. 823 §). 

Lastensuojelutoimi 

Viranhaltijat. Valtuusto päätti valita las-
tensuojelun toimitusjohtajan virkaan sosiaa-
lijohtaja valtiot, tri Reino Rissasen tavan-
mukaisilla ehdoilla (3.12. 870 §). 

Lastensuojelun toim.joht. Arvi Heiskaselle 
myönnettiin hänen anomansa ero virastaan 
25.8.1969 lukien (4.6. 409 §). 

Hyvösen lastenkoti. Valtuusto päätti lak-
kauttaa seuraavat kaupungin hallussa olevat 
lahjoitusrahastot sekä käyttää niiden varat 
uuden Hyvösen lastenkodin perustamiskus-
tannusten osarahoitukseen: Gustav Walfrid 
Hyvösen rahasto, Barnhusinrättningsfonden, 
Emilia Olivia Gustavsons och Athalida Vil-
helmina Ingmans donationsfond, Keijsarin-
nan Alexandras fond för understödjande af 
ett barnhärbärge, Hedvig Arnells fond, 
Mathilda Ekholms donationsfond, K. V. 
Bergmans fond, Oskar Öhrnbergs barnhus-
fond, Tullvaktmästareänkan Maria Lovisa 
Gumbergs testamentsfond, Gunnar Hj eitin 
rahasto sekä Mimmi ja Emil Parkkisen ra-
hasto. Lakkautettujen rahastojen yhteinen 
pääoma-arvo on n. 1.7 85 mmk. Päätös alis-
tettiin Uudenmaan lääninhallituksen vahvis-
tettavaksi (29.10. 763 §, v:n 1967 kert. 
s. 302). 

Perheryhmäkodin ja nuorisokodin perusta-
minen. Lastensuojelulautakunnan v:ien 1968 
—1977 taloussuunnitelmassa edellytettiin 
vuosittain hankittavaksi n. 40 uutta hoito-
paikkaa turvattomia ja suojelukasvatustoi-
menpiteiden tarpeessa olevia lapsia ja nuoria 
varten. Perustana tälle suunnitelmalle oli 
lastenkotien sijoituskomitean v. 1964 laatima 
ehdotus, jonka mukaan v. 1963—1972 olisi 
rakennettava turvattomia lapsia varten 187 
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hoitopaikkaa ja suojelukasvatusta tarvitsevia 
varten 122 uutta hoitopaikkaa, minkä lisäksi 
eri syiden takia menetettäviä hoitopaikkoja 
korvaamaan olisi hankittava 175 hoitopaik-
kaa. Komitean ehdotuksen jälkeen oli jou-
dut tu lakkauttamaan eri laitoksissa yht. 79 
hoitopaikkaa, uusia hoitopaikkoja oli saatu 
kaikkiaan 93 ja suunnitteilla tai rakenteilla 
oli vielä yht. 102 hoitopaikkaa. Viime aikoina 
oli myös tuottanut vaikeuksia nuorten erityi-
sesti tyttöjen sijoittaminen laitoshoitoon. 
Lautakunnan ilmoituksen mukaan oli Mal-
milla toiminut muutaman vuoden ajan 
Perhekoti, josta ei kuitenkaan vielä ole saatu 
riittävästi kokemusta. Sosiaalihallitus oli 
viime aikoina tähdentänyt sitä, että ainakin 
osan henkilökunnasta olisi asuttava huolto-
laitoksen yhteydessä. Tämä tavoite voitaisiin 
parhaiten toteuttaa perheryhmäkodeissa. 
Lautakunnan ehdotuksen mukaisesti val-
tuusto päätti oikeuttaa sen perustamaan ton-
tille Kontulankaan 14 asuntotuotantokomi-
tean toimesta lautakunnan käyttöön raken-
nettaviin huonetiloihin niiden valmistuttua 
6—7 hoitopaikkaa käsittävän perheryhmä-
kodin ja Maunulan uuden asemakaavaluon-
noksen mukaisen korttelin n:o 28219 tontille 
n:o 4 rakennettavasta talosta samoin lauta-
kunnan käyttöön tuleviin huonetiloihin 14 
hoitopaikkaa käsittävän nuorisokodin (7.5. 
333 §). 

Pelastakaa Lapset -yhdistys oli tarjon-
nut kaupungin varattavaksi kaksi hoitopaik-
kaa Pernajan kuntaan perustettavasta yhdis-
tyksen perheryhmäkodista. Yhdistys oli 
v:sta 1957 lukien ylläpitänyt Tapola-nimistä 
perheryhmäkotia vuokrakiinteistössä Ori-
mattilassa. Vuokrasopimus oli päättynyt v:n 
1968 lopussa, mutta sitä oli anottu pidennet-
täväksi 30.6.1969 saakka. Kodin 10 hoitopai-
kasta oli kaksi ollut kaupungin lastensuojelu-
lautakunnan käytössä. Yhdistys oli tarjonnut 
Pernajaan perustettavan perheryhmäkodin 
hoitopaikkojen käyttöoikeuksia kunnille 
7 500 mk:sta hoitopaikkaa kohti. Valtuusto 
päätti, että Pelastakaa Lapset -yhdistykselle 

suoritetaan 15 000 mk Pernajan kuntaan pe-
rustettavan Tapola-nimisen perheryhmäko-
din kahden hoitopaikan varaamismaksuna 
sillä ehdolla, että hoitopaikat varataan las-
tensuojelulautakunnan käyttöön 10 v:n ajaksi 
laitoksen aloittamispäivästä lukien. Kaupun-
ginhallitus oikeutettiin sopimaan asiaan liit-
tyvistä muista ehdoista (29.1. 74 §). 

Killinmäen keskuslaitos. Valtuusto päätti 
kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä arkkit. Raimo Savolaisen laatimat 
25.11.1968 sekä 30.1. ja 27.3.1969 päivätyt 
Killinmäen keskuslaitoksen I rakennusvai-
heen luonnospiirustukset n:o 1—33 (TRO 
723A) niihin 30.1., 27.3. ja 30.3. tehtyine 
muutoksineen (3.9. 589 §, khn mtö n:o 7). 

Lastentarhat 

Lastentarhain lautakuntaan ja sen toimistoon 
päätettiin 1.1.1970 lukien perustaa viisi uutta 
virkaa, samoin lastentarhoihin laitoksineen 
perustettiin seitsemän virkaa 1.1.1970 lukien, 
mikä merkitsi sellaisten tilapäisten virkojen 
vakinaistamista, jotka oli perustettu vähin-
tään kolme vuotta sitten ja havaittiin edel-
leen tarpeellisiksi (25.6. 502 §, kunn. as. kok. 
n:o 123 A). 

Lastenseimissä avoinna olevat kaksi 5. pl:n 
talousapulaisen virkaa päätettiin lakkauttaa 
1.1.1970 lukien (3.9. 585 §). 

Valtuusto oikeutti lastentarhain lautakun-
nan perustamaan seuraavat lastentarhat ja 
-seimet: 75 lastentarhapaikkaa ja 15 lasten-
seimipaikkaa käsittävän Kannelkujan (Kan-
nelmäki II) lastentarhan ja -seimen 1.1.1970 
lukien. Laitosta varten päätettiin samasta 
ajankohdasta lukien perustaa tarvittavat 
vakinaiset virat (3.9. 587 §); Konalasta ta-
losta Hilapellontie 2—4 lautakunnan käyt-
töön vuokrattaviin huonetiloihin 25 hoito-
paikkaa käsittävän lastentarhan kokopäivä-
osaston sen jälkeen, kun sosiaalihallituksen 
vahvistus vuokrattavan huoneiston piirus-
tuksille on saatu (1.10. 697 §) ja asuntotuo-
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tantokomitean toimesta Maunulaan raken-
nettaviin huonetiloihin niiden valmistuttua 
yhden 30 hoitopaikkaa käsittävän lastensei-
men vauvaikäisiä lapsia varten sekä kaksi 
50 lastentarhapaikkaa ja 15 lastenseimipaik-
kaa käsittävää päivähoitolaitosta (7.5. 335 §). 

Edelleen valtuusto päätti hyväksyä raken-
nusviraston talorakennusosaston laatimat 
Tapanilan lastentarha- ja -seimirakennuksen 
1.9. päivätyt luonnospiirustukset n:o 1—8 
rakennustapaselostuksineen sekä oikeuttaa 
lastentarhain lautakunnan perustamaan ra-
kennettaviin huonetiloihin välittömästi nii-
den valmistuttua 100 lastentarhapaikkaa ja 
30 lastenseimipaikkaa käsittävän päivähoito-
laitoksen siten, että entinen yhden osaston 
käsittävä Tapanilan lastentarha siirretään 
uuden lastentarhan osastoksi (3.12. 872 §). 

Lisäksi valtuusto päätti hyväksyä Arkki-
tehtitoimisto Kimmo Söderholmin laatimat, 
25.10.1968—10.7.1969 päivätyt Kotikallion 
lastentarhan ja koululasten päiväkodin luon-
nospiirustukset nro 1—8 (TRO 988) (3,9. 
588 §) . 

Kokeilunluonteinen lasten päivähoito. Las-
tentarhain lautakunnan ilmoituksen mukaan 
joutuu vuosittain n. 200 oppivelvollisuus-
ikäistä lasta siirtämään tai keskeyttämään 
ensimmäisen kouluvuoden opinnot fyysisen 
heikkouden, hitaan kehittymisen, kehitys-
häiriöiden tai muiden vastaavien syiden ta-
kia. Ainakin 50 näistä lapsista tarvitsisi las-
tentarhatoiminnan muotoista päivähoitoa, 
koska yhden lukuvuoden oleskelu kotona ei 
siinä vaiheessa ole lapsen kehitykselle eduksi. 
Osa näistä ns. esikoulukypsistä lapsista tar-
vitsee erityisohjausta* kaksi kolmasosaa pu-
heenopetusta ja osa lääkintävoimistelua, 
minkä lisäksi psykiatrisen tarkkailun järjes-
täminen olisi tarpeen. Koska lapset ovat 
täyttäneet 7 vuotta, ei heitä voimassaolevien 
säännösten mukaan saada ottaa lastentarhoi-
hin ilman sosiaalihallituksen erikoislupaa, 
sillä heidän opettamisensa katsotaan kuulu-
van kansakoulutoiminnan piiriin. Myllypuron 
kansakoulun yhteydessä onkin ns. 0-luokka, 

jolla olevien oppilaiden oppivelvollisuuden 
alkamista ei kuitenkaan ole muodollisesti 
lykätty myöhempään ajankohtaan. Sen joh-
dosta, että oppivelvollisuuden alkamisesta 
lykkäystä saaneille lapsille ei ole järjestetty 
esikoulutoimintaa, heitä oli kansakoulujen 
kasvatusneuvolan toivomuksesta ja sosiaali-
hallituksen erityisluvalla lukuvuonna 1967/68 
sijoitettuina lastentarhoihin 21. Vastaava 
määrä lukuvuonna 1968/69 oli suomenkie-
listen lastentarhojen osalta 22 ja ruotsinkie-
listen lastentarhojen osalta 8, minkä lisäksi 
erityislastentarhoihin oli sijoitettu 5 lasta. 
Väinölän lastentarhan yhteydessä toimivan 
koululasten päiväkodin aamupäivävuoro oli 
lisäksi varattu tällaisille lapsille. Näille 10 
lapselle annettiin päivittäin erityisopetusta 
sekä puheenopetusta kahdesti viikossa. Lau-
takunta esitti, että ko. lasten erityishoito 
järjestettäisiin toistaiseksi siten, että koulu-
lasten päiväkotien tilapäisesti vapaina olevia 
osastoja opettajineen käytettäisiin talous-
arvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa 
esikoulun luonteisen hoidon antamiseen pie-
nelle ryhmälle kerrallaan sen mukaan kuin 
tarvetta esiintyy. Suomenkielisten kansakou-
lujen johtokunta totesi, että kansakoululaitos 
työskentelee yksinomaan oppivelvollisuuden 
täyttämistarkoituksessa, joten kansakouluilla 
ei ole laillisia edellytyksiä ryhtyä toimenpi-
teisiin opetuksen järjestämiseksi sellaisille 
lapsille, joiden oppivelvollisuuden suoritta-
misen alkamisajankohtaa on lykätty. Kau-
punginhallituksen mielestä edellä selostetun 
väliaikaisen kokeilun liittämistä pysyvästi 
lastentarhain lautakunnan alaiseen toimin-
taan ei ollut pidettävä asianmukaisena, koska 
lastentarhain valtionavusta v. 1927 annetun 
lain 1 §:n mukaan lastentarhat on tarkoitettu 
3:n ja 7 ikävuoden välillä olevia lapsia varten. 
Valtuusto oikeutti lastentarhain lautakunnan 
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa 
lukuvuonna 1969/70 käyttämään vapaina 
olevia koululasten päiväkotien aamu- ja ilta-
päivävuoroja opettajineen päivä- ja erityis-
hoidon antamiseen niille oppivelvollisuusikäi-
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sille lapsille, joiden oppivelvollisuuden alka-
misajankohtaa on lykätty ja joille erityishoi-
don antaminen on suomenkielisten kansakou-
lujen kasvatusneuvolan mielestä tarpeellista. 
Samalla valtuusto päätti, että näiltä lapsilta 
ei peritä lukuvuonna 1969/70 korvausta heille 
annetuista aterioista. Lisäksi valtuusto hy-
väksyi seuraavan toivomusponnen: »Hyväk-
syessään kaupunginhallituksen esityksen val-
tuusto edellyttää, että kaupunginhallitus 
ryhtyy toimenpiteisiin, jotta kansakoulun 
yhteyteen perustetaan v:n 1970/71 lukuvuo-
den alkaessa koulukypsyysluokkia tarvetta 
vastaava määrä» (3.9. 586 §). 

Tutkimuksen suorittamista lasten päivähoi-
don tarpeesta esittivät vt Kärkinen ym. 9.2. 
1966 tekemässään aloitteessa. Siinä sanottiin 
mm.: kaupungin kasvaminen ja äitien yhä 
lisääntyvä ansiotyössä käyminen ovat muut-
taneet lasten päivähoitotilanteen kestämät-
tömäksi. Huonoimmin ovat asiat uusilla esi-
kaupunkialueilla, joissa julkinen päivähoito-
toiminta on lähes täydelleen järjestämättä. 
Tällöin vanhemmat joutuvat turvautumaan 
monenlaisiin yksityisyrittäjiin lastensa päivä-
hoitoa järjestäessään. Lastentarhain lääkärin 
suorittaman huoneistotutkimuksen yhtey-
dessä oli käynyt ilmi useita epäkohtia, mm. 
se että lasten päivähoitoloita oli perustettu 
täysin asuinkelvottomiin tiloihin, kuten kel-
lareihin, varastoihin, jopa saunan eteisiin. 
Ulkoilumahdollisuudet ovat yleensä riittä-
mättömät, lapsille ei voitu tarjota heidän 
ikäkaudelleen sopivaa ruokaa, peseytymis- ja 
leikkitilat olivat puutteelliset ja terveyden-
hoito järjestämättä. Ammattikoulutusta oli 
tutkituista yrittäjistä ollut vain 60 %:lla. 
Asian korjaamiseksi ei enää riittänyt odotet-
tavissa oleva lastensuojelulain muutos, eikä 
kaupungin harjoittaman ja valvoman päivä-
hoitotoiminnan vähäisyyttä voitu perustella 
sillä, että päivähoitomahdollisuuksien puut-
tuminen pitää äidit kotona, koska äidit ovat 
jo eri syistä menneet ansiotyöhön. Ilmeistä 
on, että naisten ansiotyön yleistyessä tähän-
astiset arviot lasten päivähoidon tarpeesta 

ovat jääneet liian alhaisiksi. Koska em. las-
tentarhatutkimus oli tehty jo v. 1954 ja näin 
ollen vanhentunut, ehdottivat aloitteenteki-
jät, että valtuusto kehottaisi kaupunginhalli-
tusta kiireellisesti suorituttamaan tutkimuk-
sen lasten päivähoidon tarpeesta Helsingissä 
sekä ryhtymään välittömästi kaikkiin toi-
menpiteisiin, mihin toimitettu tutkimus an-
taa aiheen. Lastentarhain lautakunta oli 8.9. 
1967 esittänyt, että kaupunginhallitus päät-
täisi kiireellisesti suorituttaa tutkimuksen 
lasten päivähoidon tarpeesta ja sen erilaisista 
tyydyttämismahdollisuuksista sekä että tar-
koitusta varten palkattaisiin tutkija. Järjes-
telytoimiston ehdotus lasten päivähoidon 
tarpeen ja sen erilaisten tyydyttämismahdol-
lisuuksien tutkimisesta valmistui 1.7.1968. 
Lastensuojelulautakunta oli uudistanut ai-
kaisemmin esittämänsä käsityksen siitä, että 
olisi kiireellisesti asetettava toimikunta asiaa 
tutkimaan. Myös lastentarhain lautakunta 
oli puoltanut toimikunnan asettamista. Ti-
lastoneuvottelukunta oli esittänyt, että kysy-
myksen kaikinpuolista selvittämistä varten 
asetettaisiin luottamusmiehistä kokoonpantu 
komitea, johon lisäksi kutsuttaisiin yksi tie-
teellisten tutkimuslaitosten edustaja ja että 
komitean avuksi asetettaisiin tutkimus- ja 
selvittely tehtäviä varten asiantuntijaelin, 
jossa olisivat edustettuina em. virastojen ja 
toimistojen edustajat sekä tieteellisten tutki-
muslaitosten piiristä valittu jäsen. Kaupun-
ginhallitus mainitsi, että viime vuosina oli 
kysymystä tutkittu eri järjestöjen toimesta. 
Kaupunginhallituksen mielestä olisi kysy-
myksen perusteellinen tutkiminen tarpeen 
siten, että suunnitelmia laadittaessa otettai-
siin huomioon kaupungin taloudelliset mah-
dollisuudet. Kaupunginhallitus oli 3.3.1969 
asettanut komitean laatimaan luotettavan 
selvityksen lasten päivähoidon nykyisestä 
tarpeesta, sen syistä ja tarpeen kehittymi-
sestä lähitulevaisuudessa sekä tekemään kau-
punginhallitukselle yksityiskohtaisen ehdo-
tuksen asian järjestämiseksi välttämättömis-
tä toimenpiteistä lähimpien 10 v:n aikana. 
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Samalla kaupunginhallitus oli asettanut vi-
ranhaltijoista kokoonpannun työryhmän huo-
lehtimaan tarpeellisten tutkimusten suoritta-
misesta. Komitean olisi mahdollisuuksiensa 
mukaan suoritettava työnsä v:n 1970 loppuun 
mennessä ja ehdotuksia laatiessaan toimit-
tava kiinteässä yhteistoiminnassa talous-
suunnittelutoimikunnan kanssa. Valtuusto 
katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (12.3. 216 §). 

Myös vtt Ruohonen, Hakulinen ja Poukka 
ym. olivat tehneet lasten päivähoitokysy-
myksen selvittämisestä seuraavat aloitteet: 
vtt Ruohonen ja Hakulinen esittivät 21.6. 
1967 tekemässään aloitteessa, että kaupun-
ginhallituksen toimesta kiireellisesti selvi-
tettäisiin kuinka suuri lastenseimien ja las-
tentarhojen vajaus Helsingissä on ja miten 
tämä vajaus aiotaan täyttää. Samalla olisi 
selvitettävä mitä mahdollisuuksia olisi myös 
Helsingissä ryhtyä maksamaan äidinpalkkaa, 
jotta äidit voitaisiin vapauttaa ansiotyöstä 
sekä millä tavoin liikeyrityksenä toimivien 
lastenhoitoloiden tarkastus olisi Helsingissä 
järjestettävä. Vt Poukka ym. totesivat 
15.1.1969 tekemässään aloitteessa, että Hel-
singissä on lähes 25 000 alle kouluikäistä 
lasta, joiden äidit ovat ansiotyössä. Lapsista 
on 3 000 eli 12 % saanut paikan kaupungin 
kokopäivälastentarhassa tai seimessä ja 2 000 
puolipäivälastentarhoissa. Muista lapsista 
n. 6 500 on perhepäivähoidossa ja n. 5 000 
sukulaisen, etupäässä isoäidin hoidossa, koti-
apulaisen hoidossa on 5 000 sekä yksityisissä 
seimissä ja tarhoissa n. 1 600. Lastentarhat 
nykyisessä muodossaan ovat kallis hoito-
muoto: yhden lastentarhapaikan rakentami-
nen maksaa 15 000 mk, vuosittaiset kustan-
nukset alle 3-vuotiasta kohden ovat 5 000 mk 
ja 3—7-vuotiasta kohden 3 000 mk ja tällöin 
lapset ovat suurissa 25 lapsen ryhmissä, mikä 
ei lapsen henkisen kehityksen kannalta ole 
paras mahdollinen. Eri puolilla maata suori-
tetut haastattelututkimukset ovat osoitta-
neet, että suurin osa äideistä haluaisi hoitaa 
itse lapsensa näiden pieninä ollessa, mutta 

siihen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia 
mm. asunnon kalleuden takia. Tämän vuoksi 
olisi ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpitei-
siin, mikä merkitsisi muutakin kuin lasten-
tarhojen rakentamista: esim. nuorten parien 
asunto-ohjelmaa ja mahdollisten halpakorr 
koisten lainojen myöntämistä avioliittojen 
alkuvuosiksi. Edellä olevan perusteella ko-
koomuksen valtuustoryhmä ehdotti, että 
kaupunginvaltuusto kehottaisi kaupungin-
hallitusta nopeasti selvittämään lasten päivä-
hoitokysymyksen kokonaisuudessaan ottaen 
huomioon vanhempien mielipiteen esim. 
haastattelututkimuksen avulla, ja ryhtyisi 
sen osoittamien suuntaviivojen mukaisesti 
kehittämään päivähoidon eri muotoja sekä 
muihin asian vaatimiin perhepoliittisiin toi-
menpiteisiin. Kaupunginhallitus viittasi edel-
lä vt Kärkisen aloitteen kohdalla olevaan sel-
vitykseen. Kaupunginvaltuusto katsoi lau-
sunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteiden 
johdosta (15.1. 57 §, 12.3. 217, 218 §). 

Maksullisten leikkikoulujen järjestämisestä 
7.5.1969 tekemässään aloitteessa huomautti 
vt Loikkanen, että n. 7 000 lapsella on mah-
dollisuus päästä kaupungin lastentarhaan. 
Nämä lapset katsotaan sijoituksen tarkoituk-
senmukaisuutta harkittaessa sosiaalisen huol-
lon asiakkaiksi. Monen lapsen pääsy lasten-
tarhaan jää kuitenkin riippuvaiseksi siitä, 
minkälaiset kotiolosuhteet on asetettu ensi-
sijaisiksi sijoitusta harkittaessa. Kun useim-
mat lapset Helsingissä jäävät osattomiksi 
lastentarhoissa annetusta opetuksesta, vaikka 
tällaisen opetuksen tarve on ilmeinen ja 
monet vanhemmat veisivät lapsensa »leikki-
kouluun» vaikkapa vain muutamaksi tun-
niksi päivässä, esitti aloitteentekijä, että 
kaupunginhallitusta kehotettaisiin suoritut-
tamaan selvitys siitä, mitä mahdollisuuksia 
on lisätä kaupungin toimenpitein alle koulu-
ikäisten lasten maksullisia »leikkikouluja»^ 
jotka olisivat päivisin toiminnassa esim. 
3—5 tuntia ja joihin kaikilla vanhemmilla 
olisi mahdollisuus toimittaa lapsensa. Kau-
punginhallitus viittasi edellä vtt Kärkisen, 
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Poukan ja Ruohosen aloitteiden yhteydessä 
annettuihin selostuksiin sekä kaupunginhalli-
tuksen 3,3. asettamaan toimikuntaan ja sen 
tehtäviin. Loikkasen aloite oli lähetetty tälle 
komitealle, jonka tarkoituksena oli selvittää 
ja laatia ehdotuksensa niin hyvin lastentar-
hojen puolipäiväosastojen kuin myös »leikki-
koulujen» osalta. Kaupunginvaltuusto päätti 
katsoa lausunnon riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (7.5. 357 §,4.6. 434 §). 

Yksityisten päiväkotien valvonnan tehosta-
mista koskevassa 23.2.1966 tehdyssä aloit-
teessaan mainitsivat vt Vuorela ym. muun 
muassa, että kodin ulkopuolella annettuun 
yksityiseen hoitoon joutuneiden lasten määrä 
oli v. 1964 suoritetun tutkimuksen mukaan 
suurempi kuin kaupungin lastentarhoihin si-
joitettujen lasten määrä. Voimassa olevien 
lastensuojelu- ja terveydenhoitolakien no-
jalla voidaan yksityisiä päivähoitopaikkoja 
tarkastettaessa pääasiassa puut tuayain huo-
neiston sopivaisuuden arviointiin elinkeino-
luvan myöntämiseksi, eikä yksityisissä päivä-
kodeissa suoriteta sitäkään tarkastusta, joten 
lapset saattavat joutua hoitoon ja kasvatetta-
vaksi sellaisten sopimattomien henkilöiden 
luo, jotka puhtaasti ansaitsemistarkoitukses-
sa ottavat hoitolapsia vaikeuksissa olevilta 
äideiltä. Aloitteentekijät ehdottivat, että val-
tuusto kehottaisi kaupunginhallitusta kii-
reellisesti tutkituttamaan, millä keinoin voi-
taisiin saada aikaan tehokas tarkkailu ja jat-
kuva valvonta yksityisissä päiväkodeissa ja 
päiväsijoitusta harjoittavissa yksityiskodeis-
sa. Lastensuojelulautakunta totesi aloitteen 
johdosta, että lastensuojelulain kokonais-
uudistuksen viivästymisen takia on lasten-
suojelulakia 12.1.1968 muutettu siten, että 
lain 25 §:n 3 monr.in nojalla sosiaalilautakun-
ta voi nyttemmin päättää, milloin erityiset 
syyt antavat siihen aihetta, että lasta, joka 
on muussa yksityiskodissa kuin vanhem-
piensa tai holhoojansa luona päivähoidossa, 
on toistaiseksi pidettävä kasvattilapsena päi-
vähoidon osalta. Lain 27 §:ään tehtiin lisäys 
siitä, että sosiaalilautakunnalla on valtuus 

päättää, milloin päivähoidossa tai kasvatuk-
sessa esiintyvät puutteet, laiminlyönnit tai 
muut erityiset syyt antavat siihen aihetta, 
kuinka monta ja minkä ikäisiä lapsia päivä-
kodissa saadaan samanaikaisesti hoitaa ja 
kasvattaa. Uudet säännökset tulivat voi-
maan 1.3.1968. Päiväkotien valvonta liittyy 
läheisesti lastensuojelulain mukaiseen kasva-
tuskotien valvontaan, mikä Helsingin kau-
pungin sosiaaliohjesäännön mukaan kuuluu 
lastensuojelulautakunnan toimialaan. Asian 
hoitamiseksi lautakunta oli 14.2.1968 esittä-
nyt kaupunginhallitukselle, että se oikeutet-
taisiin palkkaamaan lasten päivähoidon val-
vontaa varten ajaksi 1.3.—31.12.1968 joh-
tava päivähoidon tarkastaja, terveyssisaria 
lastentarhanopettaja. Kaupunginhallitus 
myönsi 12.8.1968 luvan esitetyn työryhmän 
palkkaamiseen. Kokeilukautena työryhmä 
oli saanut tietoonsa 152 päivähoitopaikkaa. 
Näistä 51 oli päiväkerhoina tai leikkikouluina 
3—4 t päivässä toimivia, 38 kokopäivälaitok-
sia ja 63 päivähoitoperheitä. Työryhmä oli 
suorittanut 143 tarkastus- ja valvontakäyn-
tiä, joista 81 laitosluonteisiin päiväkoteihin ja 
62 yksityiskoteihin. Laissa tarkoitettua neu-
vontaa annettiin 112 tapauksessa, vanhem-
piin oli otettu yhteyttä 46 tapauksessa, las-
tensuojeluvirastossa oli päivähoidon järjes-
täjien kanssa neuvoteltu 9 tapauksessa, huo-
mautuksia oli annettu 29 ja lapsi siirretty 
toiseen hoitopaikkaan 7 tapauksessa. Työ-
ryhmän saamien kokemusten perusteella on 
päivähoitopaikkojen valvontaa pidettävä 
erittäin tarpeellisena. Sen sijaan lain sallimiin 
äärimmäisiin keinoihin ts. lapsen julistami-
seen kasvattilapseksi tai toimintakiellon an-
tamiseen päivähoitokodille ei ollut näyttänyt 
olevan tarvetta ryhtyä. Epäkohdat oli voitu 
poistaa neuvotellen asiasta lapsen vanhem-
pien ja päivähoitajan kanssa. Kokemus oli 
osoittanut, ettei em. puitteissa työskentelevä 
työryhmä ollut täysin vastannut tarkoitus-
taan, koska se oli riittämätön tällaista suurta 
tehtävää hoitamaan. Työryhmän tehtäviä 
voitaisiin laajentaa liittämällä siihen sellais-
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ten perhepäiväkotien hankkiminen, joihin 
voitaisiin sijoittaa vaikeimmassa sosiaalisessa 
asemassa olevat lapset. Näitä koteja oli suun-
niteltu hankittaviksi v:n 1969 talousarvioon 
tarkoitusta varten varattujen määrärahojen 
puitteissa lastensuojeluviraston toimesta n. 
80, Lautakunta oli 28.12.1968 ilmoittanut 
kaupunginhallitukselle pitävänsä tässä vai-
heessa tarkoituksenmukaisimpana, että em. 
kokeiluluonteisen työryhmän toiminta lope-
tettaisiin nykyisessä muodossaan ja että joh-
tavan perhehoidon tarkastaja, jonka palk-
kaamiseen lastensuojelu virastoon oli kerto-
musvuoden talousarvioon merkitty määrä-
raha, jatkaisi lastensuojeluviraston huolto-
tarkastajien avustamana valvonta- ja oh-
jaustoimintaa siten, että viraston aluehoita-
jat ja terveyssisaret samoin kuin kullakin 
kaupunkialueella toimivien lastentarhojen 
henkilökunta tarvittaessa ja mahdollisuuk-
siensa mukaan antaisivat lastensuojelu viras-
tolle virka-apua. Kaupunginhallitus ilmoitti, 
että lastensuojelulautakunnan 28.12.1968 te-
kemästä esityksestä oli pyydetty lausunnot 
terveydenhoitolautakunnalta, lastentarhain 
lautakunnalta ja järjestelytoimistolta. Sen 
jälkeen kun lausunnot olisi saatu, kaupungin-
hallitus tulisi ottamaan asian käsiteltäväk-
seen. Päivähoitopaikkojen vähttämistoimin-
nan osalta kaupunginhallitus yhtyi lasten-
suojelulautakunnan lausuntoon. Lisäksi kau-
punginhallitus viittasi edellä vt Kärkisen 
aloitteen kohdalla esitettyyn selvitykseen. 
Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta 
(12.3. 219 §). 

Päiväkotitoimiston perustamista tarkoitta-
vassa aloitteessaan esittivät vt Kärkinen ym., 
että kaupunginvaltuusto kehottaisi kaupun-
ginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin eri-
tyisen lasten päivähoitopaikkoja välittävän, 
valvovan ja ohjaavan päiväkotitoimiston pe-
rustamiseksi. Kaupunginhallitus viittasi eo, 
aloitteesta annettuun selvitykseen. Kaupun-
ginvaltuusto katsoi lausunnon riittäväksi sel-
vitykseksi (12.3. 220 §). 

Vuosaaren lastenseimi- ja lastentarhalai-
toksen suunnittelua koskevassa 19.4.1967 teh-
dyssä vt Parviaisen ym. aloitteessa mainittiin 
mm., että Vuosaari liitettiin Helsinkiin ajan-
kohtana, jolloin kaupungin taloussuunnitel-
ma vuosiksi 1966—1975 oli jo hyväksytty ja 
Vuosaari jäi tämän suunnitelman ulkopuo-
lelle. Tämän vuoksi oli jouduttu laatimaan 
erillisiä suunnitelmia ja suorittamaan erinäi-
siä järjestelyjä tätä uutta kaupunginosaa var-
ten. Koska alueelta puuttuvat sosiaaliset ti-
lat ja laitokset kuten koulut, lasten päivä-
hoitolaitokset, nuorison urheilu- ja askartelu-
tilat ym., tulee alueen 8 000—10 000 asuk-
kaan tilanne muodostumaan kestämättö-
mäksi, ellei asiantilan korjaamiseksi ryhdytä 
pikaisiin toimenpiteisiin. Kaupunginhallituk-
sen olisi kiirehdittävä Vuosaaren tekeillä ole-
vien suunnitelmien valmistumista ja otet-
tava huomioon ensisijaisesti sosiaalisten lai-
tosten rakentamisen yhteydessä lastenseimi-
ja lastentarhalaitoksen perustaminen. Las-
tentarhain lautakunta mainitsi, että Vuosaa-
ren lasten päivähoitolaitoksen perustamis-
suunnitelmaa voitiin ryhtyä toteuttamaan, 
sillä kaupunginhallitus oli 14.4.1969 päättä-
nyt varata tarvittavan tonttialueen sitä var-
ten. Vuosiksi 1970—1979 laatimassaan ta-
loussuunnitelmassa lautakunta asetti Vuo-
saaren lastentarhan ja -seimen tärkeysjärjes-
tyksessä ensimmäiselle sijalle ja mikäli suun-
nittelutyö ja rakentaminen sujuisivat viivy-
tyksettä, olisi uusi laitos valmis v. 1971. Ton-
tin varaamisen yhteydessä kaupunginhallitus 
kehotti yleisten töiden lautakuntaa ja lasten-
tarhain lautakuntaa yhteistoiminnassa ra-
kennusviraston, kiinteistöviraston ja kau-
punkisuunnitteluviraston kanssa laatimaan 
yksityiskohtaisen ehdotuksen rakennuksen 
huonetilaohjelmasta ja aikanaan esittämään 
huonetilaohjelman kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi. Lastentarhain lautakunta oli 
omasta puolestaan 8.5.1969 hyväksynyt oh-
jelman. Sen mukaan rakennettaisiin 100 hoi-
topaikkaa käsittävä lastentarha ja 45 hoito-
paikkaa käsittävä lastenseimi siten, että 
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y2—1-vuotiaita varten olisi yksi 15 hoito-
paikkaa käsittävä osasto ja 2—3-vuotiaita 
varten kaksi 15 lapsen osastoa. Tämä mer-
kitsi 60—70 m2:n lisäystä lasten välittömään 
käyttöön tuleviin huonetiloihin, mutta hoito-
paikkaluvun lisääminen ei aiheuttanut li-
säystä toimisto-, keittiö- ym. tiloihin. Kiin-
teistölautakunnan käsiteltävänä oli lisäksi 
terveydenhoitolautakunnan esitys huonetilo-
jen varaamisesta lääkäreiden yhteisvastaan-
ottoasemaa sekä äitiys- ja lastenneuvolaa 
varten. Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (4.6. 431 §). 

Roihuvuoren ym. kaupunginosien musiikki-
opiston ja kerhotilojen suunnittelusta 23.6.1965 
tekemässään aloitteessa mainitsivat vt Hytö-
nen ym., että kaupunginhallitus oli 27.8.1964 
varannut Roihuvuoren korttelin n:o 43205 
tontin n:o 2 lastentarha- ja seimirakennuksen 
rakentamista varten ja samalla kehottanut 
kiinteistölautakuntaa tekemään ehdotuksen 
siitä, mitä muita tarkoituksia varten samaan 
rakennukseen voitaisiin varata huonetiloja. 
Tätä esitystä lisätiloista pidettiin todella ai-
heellisena, sillä Roihuvuori 10 000 asukkaan 
lähiönä oli miltei kokonaan vailla mahdolli-
suuksia vireään ja terveeseen vapaa-ajan-
viettoon ja yhteiskuntatoimintaan. Kun 
Roihuvuoreen oli lisäksi juuri perustettu mu-
siikkiopisto, joka oli tarkoitettu kaikille itäi-
sissä kaupunginosissa asuville ja johon ensim-
mäisessä koemerkinnässä ilmoittautui 588 
oppilasta, olisi suunniteltuun lastentarha- ja 
seimirakennukseen varattava kerho- ja ko-
koontumistiloja sekä huonetilat musiikki-
opiston toimintaa varten. Näiden toiminta ei 
häiritsisi lastentarhatoimintaa, koska mu-
siikkiopisto toimii pääasiassa iltapäivisin ja 
iltaisin ja kerhohuoneitakin käytetään vain 
iltaisin. Kiinteistölautakunta oli 22.8.1966 
kaupunginhallituksen em. varauspäätökseen 
viitaten esittänyt, 

että korttelin n:o 43205 tontille n:o 2 suun-
niteltavasta rakennuksesta päätettäisiin va-
rata lastentarhalaitoksia varten lastentarhain 
lautakunnan 5.7.1966 esittämän huoneohjel-

man mukaisesti n. 1 000 m2 sekä nuoriso-
kerhokeskusta varten musiikkiopistotiloineen 
samoin n. 1 000 m2, 

että rakennus suunniteltaisiin ja rakennet-
taisiin siten, että tontin rakennusoikeus 
3 525 m2 kokonaisuudessaan ja sen lisäksi 
kellarikerros käytettäisiin laitoshuoneistojen 
ja laitosten henkilökunnan asuntojen raken-
tamiseen, 

että em. huonetilojen lisäksi varattaisiin 
huonetilat vaihtoehtoisesti joko Alppikatu 
l:stä pois siirrettäviä ammattikouluja tai las-
tensuojelulaitoksia varten siinä järjestyk-
sessä kuin kaupunginhallitus pitäisi tarpeelli-
sena ja tarkoituksenmukaisena, 

että rakennuksen suunnittelu ja rakentami-
nen annettaisiin yleisten töiden lautakunnan 
tehtäväksi yhteistoiminnassa muiden ao. 
lautakuntien tai virastojen kanssa sekä 

että rakennuksen nimeksi hyväksyttäisiin 
Roihuvuoren laitostalo. Lastentarhain lauta-
kunta oli ilmoittanut, että rakennettava las-
tentarha ja -seimi olisi suunniteltava mah-
dollisimman suureksi, lisäksi tarvittaisiin 
tiloja pienten lasten päiväkotia ja tarkkailu-
asemaa varten. Eri toimintamuotojen rauhan 
ja eristäytyneisyyden takaamiseksi oli niitä 
varten suunniteltu eri piha- ja leikkialueet. 
Lautakunnan mielestä oli arveluttavaa suun-
nitella samaan rakennukseen sekä musiikki-
opisto että pikkulasten päivähoidosta huo-
lehtiva laitos. Lautakunnan mielestä raken-
nukseen ei olisi sijoitettava lastentarhan em. 
huonetilojen ja nuorisotoimiston tarvitsemien 
tilojen lisäksi muita laitoksia kuin mahdolli-
sesti Kallion nuorisokoti. Lastensuojelulauta-
kunta ei myöskään puoltanut sosiaalisia tar-
peita palvelevien erityyppisten laitosten kes-
kittämistä samaan rakennukseen. Sen sijaan 
voitiin lastenhuoltolaitoksia mahdollisesti si-
joittaa rakennuksiin, joissa ennestään oli 
esim. kirjasto- tai nuorisokerhotiloja. Lauta-
kunta puolsi huonetilansa menettävän Kal-
lion nuorisokodin sijoittamista suunnitelta-
vaan laitostaloon. Kaupunginhallitus pa-
lautti 16.2.1967 asian kiinteistölautakunnalle 
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ajankohtaista lausuntoa ja uutta esitystä 
varten. Koska nuorisokerhotoimintaa varten 
oli sillä välin osoitettu uusia huonetiloja ja 
musiikkiopisto jatkaisi saadun ilmoituksen 
mukaan toimintaansa entisissä huonetilois-
saan Roihuvuoressa, Herttoniemessä, Kulo-
saaressa, Puotilassa, Myllypurossa, Vesala-
Kontulassa ja Vuosaaressa, ei kiinteistölauta-
kunnan 23.1.1968 tekemässä uudessa esityk-
sessä eikä lastentarhain lautakunnan ja yleis-
ten töiden lautakunnan lausunnoissa enää 
ehdotettu nuorisokerho- ja musiikkiopisto-
tilojen rakentamista tontille n: o 2. Kaupun-
ginhallitus päätti 30.12.1968 esitetyt seikat 
huomioon ottaen, että tontille rakennetta-
vaan rakennukseen suunnitellaan lasten päi-
vähoitolaitoksia varten 1 000 m2:n huone-
tilat sekä tämän lisäksi vanhusten asuintalo 
tontin koko rakennusoikeus mahdollisuuk-
sien mukaan hyväksi käyttäen. 10.2.1969 
kaupunginhallitus päätti, että rakennukseen 
sijoitettaisiin myös aluelääkärin 80 m2:n suu-
ruinen vastaanottohuoneisto toistaiseksi. 
Kaupunginvaltuusto katsoi lausunnot riittä-
väksi selvitykseksi (26.2. 178 §). 

Lasten leikkipaikkojen järjestämisestä Kam-
pin ja Ruoholahden alueelle tekivät vt Salo-
maa ym. 5.4.1967 aloitteen esittäen, että 
Kampin ja Ruoholahden alueiden uudelleen-
järjestelyn yhteydessä varattaisiin riittävästi 
tiloja sopivien ja laajuudeltaan sekä laadul-
taan tarkoituksenmukaisten leikkipaikkojen 
järjestämiseksi näille alueille, että Ruoholah-
den kaupunginosan korttelin n:o 80 tonttien 
n:o 9a, 9b ja 11 kunnostaminen lasten leikki-
puistoksi aloitettaisiin mahdollisimman pian 
kaupunginhallituksen yleisten töiden lauta-
kunnalle tekemän esityksen mukaisesti sekä 
että Työmiehenkadun jatkeena olevaa, lii-
kennesiltaan päättyvää, rautatien vieressä 
sijaitsevaa leikkialuetta kunnostettaisiin 
niin, että mm. rautatiejyrkänteen aitaa tihen-
nettäisiin ja hiekkalaatikoiden ympärille teh-
täisiin suoja-aidat. Lastentarhain lautakunta 
puolsi eräin huomautuksin aloitetta. Kau-
punkisuunnittelulautakunnan ilmoituksen 

mukaan oli leikkikenttien suunnitteleminen 
Kampin ja Ruoholahden alueelle riippuvai-
nen linja-autoaseman tulevasta sijoituksesta, 
liikenteen järjestelyistä ja metron aluetar-
peista. Malminkadun, Albertinkadun, Bule-
vardin ja Köydenpunojankadun rajoittama 
alue pyritään pääosiltaan säilyttämään asun-
toalueena. Korttelin n:o 80 aloitteessa maini-
tut tontit sijaitsevat tämän alueen laidalla 
ja teollisuuskorttelin tuntumassa, joten nii-
den sijainti ei ole lasten leikkipuistoksi paras 
mahdollinen. Tontit on suunniteltu varatta-
viksi asuinkerrostaloja varten ja edellyttäisi 
niiden kunnostaminen tilapäiseksi leikkipuis-
toksi n. 30 asuntoa käsittävien vanhojen puu-
talojen purkamista. Jos purkaminen katsot-
taisiin ajankohtaiseksi, voitaisiin lautakun-
nan mielestä puoltaa ehdotetun tilapäisen jär-
jestelyn suorittamista. Osa korttelista n:o 78 
oli suunniteltu puistoalueeksi leikkipaikkoi-
neen. Kiinteistölautakunta mainitsi leikki-
kenttäkomitean/1962 ehdotuksista antamas-
saan lausunnossa mm., ettei se pitänyt perus-
teltuna rakennuskelpoisten tonttien poista-
mista asemakaavasta sillä perusteella, että 
ne muutettaisiin lasten leikkipaikoiksi. Nii-
den ottaminen väliaikaisesti tähän tarkoi-
tukseen olisi kuitenkin asiallista. Lautakunta 
huomautti, että kaupunki tiheään rakenne-
tuissa kaupunginosissa omisti vain harvoja 
tontteja, joten pysyvän parannuksen aikaan-
saamiseksi olisi lähinnä valvottava yksityis-
tonttien uudelleen rakentamista näissä kau-
punginosissa, niin että pikkulasten leikkipai-
kat järjestettäisiin talojen pihamaille. Kau-
punginhallitus viittasi valtuuston 26.6.1968 
lasten leikkialueiden järjestelyä koskevan 
kaupunginhallituksen mietinnön n:o 7 joh-
dosta tekemään päätökseen (ks. s. 44). Tä-
män jälkeen kaupunginhallitus oli 3.2.1969 
kehottanut yleisten töiden lautakuntaa yh-
teistoiminnassa kaupunkisuunnitteluviras-
ton, kiinteistöviraston, lastentarhain toimis-
ton sekä urheilu- ja ulkoiluviraston kanssa 
ryhtymään kulloinkin käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa toimenpiteisiin mim 
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Köydenpunojankadun varrella korttelissa 
n:o 80 olevien tonttien n:o 9a, 9b ja 11 kun-
nostamiseksi tilapäisiksi leikkialueiksi sen 
jälkeen, kun niillä olevat vanhat rakennukset 
olisi purettu sekä lisäksi ryhtymään toimen-
piteisiin mm. Johanneksenpuiston Merimie-
henkadun puoleisella sivustalla olevien lasten 
leikkialueiden suurentamiseksi. Valtuusto 
katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (12.3. 221 §). 

Myös vt Kivilinna ym. olivat 16.6.1965 
tehneet em. asiaa koskevan aloitteen ehdot-
taen, että Ruoholahden-, Köydenpunoj an- j a 
Eerikinkadun välissä oleva kortteli n:o 173 
kunnostettaisiin puistoksi ja leikkialueeksi 
sekä et tä uudessa asemakaavassa tämä aikai-
semmin teollisuusalueeksi merkitty alue vah-

vistettaisiin puistoksi ja leikkialueeksi. Kau-
punkisuunnittelulautakunta totesi, et tä val-
tuusto oli 8.3.1967 päät tänyt suorittaa alue-
vaihdon Valio Meijerien Keskusosuusliikkeen 
kanssa siten, että kaupunki luovuttaisi Va-
liolle korttelin n:o 173 kolme tonttia sekä ylei-
siin alueisiin kuuluvan määräalan ja Valio 
puolestaan luovuttaisi kaupungille Kampin 
korttelin n:o 80 tontit n:o 9a ja 9b ja 11, jotka 
oli tarkoitus kunnostaa tilapäiseksi leikki-
alueeksi. Korttelit n:o 80 ja 173 ovat naapuri-
kortteleita. Kaupunginhallitus oli 12.5. päät-
tänyt korttelin n:o 80 em. tonttien kunnosta-
misesta leikkipuistoksi. Asiaa oli myös käsi-
telty eo. aloitteen yhteydessä. Valtuusto kat-
soi lausunnot riittäväksi selvitykseksi (25.6. 
532 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Suomenkieliset kansakoulut. Valtuusto päät-
ti perustaa suomenkielisiin kansakouluihin 
I.8. lukien neljä uut ta tarkkailuluokan opet-
ta jan virkaa, kuusi uut ta varsinaisen kansa-
koulun englannin kielen opettajan ja kuusi 
ruotsin kielen opettajan virkaa siten, että 
virat saataisiin jä t tää vakinaisesti täyt tä-
mät tä 31.7.72 saakka (4.6. 406 §). Lukuvuo-
desta 1970/71 lukien oli yhdessä opetetta-
vaan ryhmään sallittu ottaa vain 34 oppi-
lasta, mistä syystä päätettiin perustaa 1.8. 
1970 lukien 50 uut ta varsinaisen kansakoulun 
kansakoulunopettajan, kahdeksan kansalais-
koulun englannin kielen ja kahdeksan ruot-
sin kielen opettajan virkaa (15.10. 734 §). 
Jakomäen kansakoulua varten perustettiin 
I I . pl:n vahtimestari-talonmiehen virka 1.4. 
1969 lukien (26.3. 243 §) ja 1.1.1970 lukien 
kaksi 11. pl:n vahtimestarin virkaa Puotin-
harjun kansalaiskoulua ja Yliskylän kansa-
koulua varten (18.6. 454 §) sekä Santahami-

nan kansakoulua varten 8. p:ln talonmies-
vahtimestari-siivoojan virka (1.10. 692 §); 
yksi avoinna oleva alakansakoulun opettajan 
virka muutettiin 1.8. lukien yläkansakoulun 
opettajan viraksi (18.6. 453 §). Kallion kansa-
koulun 11. pl: aan kuuluva talonmies-lämmit^ 
tä jän virka päätettiin lakkauttaa 1.1.1970 
lukien (10.12. 897 §). 

Laulunopettajan virkojen uudelleen jär-
jestelyn vuoksi valtuusto päätt i muut taa 
1.8.1969 lukien suomenkielisten kansakou-
lujen varsinaisen kansakoulun avoimina ole-
vat neljä poikien ja viisi tyt töjen laulunopet-
ta jan virkaa samaan palkkaluokkaan kuulu-
viksi varsinaisen kansakoulun laulunopetta-
jan viroiksi. Oppilasmäärien vähenemisen 
vuoksi päätettiin jä t tää vakinaisesti täyt tä-
mät tä 31.7.1971 saakka varsinaisen kansa-
koulun 45 kansakoulunopettajan, kuusi poi-
kien käsityönopettajan, kaksi tyttöjen käsi-
työnopettajan ja kahdeksan laulunopettajan 
virkaa, sekä eräitä kansalaiskoulun ja apu-
koulun opettajan virkoja. Samasta syystä 
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päätettiin lakkauttaa 1.8.1969 lukien kansa-
laiskoulun useita virkoja (12.2. 114 §, 17.9. 
639 §, kunn.as.kok. s. 489). 

Valtuusto oikeutti yleisten töiden lauta-
kunnan käyttämään jäljempänä mainittuja 
määrärahoja, niiden käyttötarkoitusta osit-
tain muuttaen, seuraaviin tarkoituksiin: v:n 
1967 talousarvioon Kampin ammattikoulun 
saneeraustyötä varten merkitystä määrära-
hasta 350 000 mk ja v:n 1968 talousarvioon 
erikoisammattikoulutaloa varten merkitystä 
määrärahasta 150 000 mk Puotinharjun kan-
salaiskoulun rakennustöiden loppuun suorit-
tamista varten (7.5. 324 §); v:n 1966 talous-
arvioon Myllypuron ja Munkkivuoren kansa-
koulujen rakennustöihin varatuista osamää-
rärahoista enintään yht. 47 426 mk sekä 
v:n 1967 talousarvioon Kampin ammatti-
koulun saneeraukseen varatusta osamäärä-
rahasta enintään 77 573 mk Jakomäen kan-
sakoulun rakennustyön loppuun suoritta-
mista varten (18.6. 482 §); kertomusvuoden 
talousarvioon Laajasalon vanhusten asuin-
taloa varten merkitystä määrärahasta 1 
mmk Mellunmäen kansakoulun rakennus-
töiden jatkamista varten (12.11. 819 §) sekä 
kertomusvuoden kaluston hankintamäärä-
rahoista enintään 64 515 mk matematiikan 
opetukseen ym. tarvittavien oppikirjojen 
hankkimiseen (25.6. 527 §). 

Valtuusto päätti omasta puolestaan hy-
väksyä talorakennusosaston laatimat 30.12. 
1968 päivätyt Vuosaaren kansakouluraken-
nuksen luonnospiirustukset n:o 1—8 raken-
nustapaselityksineen, jotka kouluhallitus tar-
kasti 2.9.1969 ja oikeutti laatimaan pääpii-
rustukset ja työselitykset niiden pohjalta 
(21.5. 368 §, 1.10. 689 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen yksi avoin-
na oleva opettajan virka päätettiin täyt tää 
vakinaisesti vasta 1.8.1971 (12.3. 206 §); 
1.8. lukien avoimeksi tulleet neljä varsinai-
sen kansakoulun opettajanvirkaa ja yksi 
tyttöjen käsityönopettajan virka päätettiin 
lakkauttaa 1.1.1970 lukien (15.10. 735 §). 

Kaupungin koululaisten varustamisesta pi-

meässä näkyvin heijastimin olivat vt Juhola 
ym. tehneet 26.2. aloitteen, jossa kiinnitet-
tiin huomiota liikenneonnettomuuksien yhä 
kasvavaan määrään ja siihen, että suurin 
osa niistä tapahtui pimeänä vuodenaikana. 
Tämän vuoksi olisi kaupunginhallitusta keho-
tettava ryhtymään kiireellisesti ennen pi-
meän vuodenajan tuloa toimenpiteisiin kaik-
kien kaupungin koululaisten varustamiseksi 
pimeässä selvästi näkyvin heijastimin. Suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan kä-
sityksen mukaan heijastimia tulisi hankkia 
kaikille niille oppilaille, jotka koulumatkoil-
laan joutuvat pimeinä aikoina joko jalan tai 
pyörällä liikkuessaan käyttämään riittämät-
tömästi valaistuja teitä. Heijastimien tarve 
olisi kussakin yksityistapauksessa jätettävä 
lasten vanhempien ja koulunjohtajien har-
kittavaksi. Ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunta yhtyi suomenkielisten kansakou-
lujen johtokunnan lausuntoon. Johtokunnat 
olivat ilmoittaneet harkitsevansa heijasti-
mien hankkimisesta aiheutuvan määrärahan 
merkitsemistä v:n 1970 talousarvioehdotuk-
seen. Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi (26.2. 186 §, 25.6. 529 §). 

Yhteisluokkiin siirtymisestä laulun- ja käsi-
työnopetuksessa mainitsivat vt Zilliacus ym. 
aloitteessaan 12.2.1969, että erillisluokkien 
ja jo vanhentuneitten eri palkkaluokkien 
olemassaoloa oli aikaisemmin perusteltu sillä, 
että poikien opetus oli opettajille raskaam-
paa kuin tyttöjen. Kokemus oli kuitenkin 
osoittanut, että yhteisluokkajärjestelmä vai-
kutti tasapainottavasti sekä poikien että 
tyttöjen käyttäytymiseen. Myös käsityön-
opetus ja veistonopetus oli erotettu tyttö-
jä poikaluokkiin. Näiden molempien oppi-
aineiden metodiikka oli vanhentunut, yksi-
puolinen ja oppilaiden mielestä ikävä, joten 
sekin olisi pikaisen uudistuksen tarpeessa. 
Tarpeettomien ja epätaiteellisten puhdetöi-
den ja patalappujen tilalle olisi järjestettävä 
opetusta käytännön kätevyydessä, askarte-
lussa ja kodin piiriin liittyvissä korjaustöissä. 
Poikien ja tyttöjen olisi saatava samanlaista 

45 



1. Kaupunginvaltuusto 

opetusta yhteisluokissa. Täten pojat oppisi-
vat käyttämään neulaa ja lankaa omia 
vaatteitaan hoitaessaan ja tytöt vastaavasti 
vasaraa ja nauloja. Aloitteentekijät ehdotti-
vat, että kaupunginhallitusta kehotettaisiin 
ryhtymään toimenpiteisiin uudistuksien ai-
kaansaamiseksi näiden aineiden opetussuun-
nittelussa ja yhteisluokkiin siirtymisessä. 
Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 
mainitsi, että varsinaisen kansakoulun ny-
kyinen opetussuunnitelma oli hyväksytty 
käyttöön v. 1966, joten sitä ei vielä voida 
pitää vanhentuneena ja kansalaiskoulun 
uutta opetussuunnitelmaa laadittiin parhail-
laan. Siinä ilmeisesti otettaisiin nykyajan 
vaatimukset myös puu- ja metallityön- sekä 
käsityönopetuksen osalta huomioon. Yhteis-
luokkia oli lukuvuonna 1957/58 kaikista 
oppilasluokista 12.1 %. Lukuvuonna 1968/69 
oli vastaava prosenttiluku 74.0 %, joten yh-
teisluokkien luku oli merkittävästi kasvanut. 
Yhteisluokkien muodostaminen oli ensi si-
jassa koulujen sisäinen järjestelykysymys. 
Se riippui opetuksellisista ja taloudellisista 
näkökohdista, mm. opetusryhmien muodos-
tamisesta käytännöllisissä oppiaineissa. Luo-
kat I ja II ovat kaikki yhteisluokkia. Laulu-
tunneilla oppilasluokat ovat normaaliko-
koonpanossaan, joten tyttöjä ja poikia ope-
tetaan laulutunneilla yhdessä. Yhteisopetuk-
seen käsityö- ja veistotunneilla ei ollut mah-
dollisuutta, koska kansakoululain 9 §:n 3 
mom:in mukaan tyttöjä ja poikia oli kol-
mannelta luokalta lähtien opetettava erik-
seen käsityössä, joten yhteisopetukseen käsi-
työ- ja veistotunneilla ei ollut laillisia edelly-
tyksiä. Kuitenkin v. 1966 hyväksytyn varsi-
naisen kansakoulun opetussuunnitelman mu-
kaan niissä kouluissa, joissa siihen on mah-
dollisuus, on vaihdettava kerran tai pari 
kertaa lukuvuodessa pojat tyttöjen käsi-
työhön ja tytöt veistoon 2—6 tunniksi ker-
rallaan. Pojille opetetaan tällöin oman vaa-
tetuksen hoitoa ja henkilökohtaisesti tar-
peellisia käsitöitä sekä tytöille tavallisim-
pien kodin puutyövälineiden käyttöä. Joh-

tokunta ilmoitti kantanaan, että toistaiseksi 
ei olisi aihetta toimenpiteisiin aloitteen joh-
dosta, mutta että varsinaisen kansakoulun 
opetussuunnitelmaa seuraavan kerran tar-
kistettaessa aloite mahdollisuuksien mukaan 
otettaisiin huomioon. Ruotsinkielisten kansa-
koulujen ilmoituksen mukaan oli luokkajako 
ruotsinkielisissä kansakouluissa jo monena 
vuotena perustunut yhteisluokkaperiaatteel-
le, minkä vuoksi erillisiä poika- ja tyttöluok-
kia ei enää ollut. Käsityönopetuksen järjes-
telyn suhteen johtokunta viittasi kansakoulu-
asetuksen 12 ja 13 §:ään sekä kansakoulun 
ohjesäännön 3 §:ään, joiden mukaan johto-
kunnan valitsemat opettajat valmistavat 
ehdotuksen opetussuunnitelmaksi. Johtokun-
ta oli hyväksynyt voimassa olevan opetus-
suunnitelman 6.5.1968. Se yhtyi periaatteessa 
aloitteessa esitettyyn käsitykseen ja ottaisi 
sen opetussuunnitelmaa tarkistettaessa mah-
dollisuuksien mukaan huomioon. Valtuusto 
katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (12.2. 137 §, 4.6. 430 

Raajarikkojen koulusäätiön kansakoulun 
oppilaiden näkö- ja kuulohuollon järjestämi-
nen. Säätiön ilmoituksen mukaan oli sen 
kansakoulussa Ruskeasuolla eri puolilta Suo-
mea 160 oppivelvollisuusikäistä vammaista 
lasta, joista 20 oli helsinkiläisiä. Tarkastuk-
sissa oli todettu oppilailla, erityisesti aivo-
vauriolapsilla olevan keskimääräistä enem-
män näkö- ja kuulovikoja. Koska säätiön 
toimesta ei voitu tutkia eikä hoitaa näitä 
vammoja tehokkaasti, oli säätiö pyytänyt, 
että kaupunki myöntäisi sen kansakoululle 
oikeuden ilman korvausta lähettää oppilai-
taan kaupungin kansakoulujen korva- ja 
silmäpoliklinikalle hoitoa saamaan. Valtuusto 
päätti, että Raajarikkojen koulusäätiön kan-
sakoulua käyvien helsinkiläisten oppivelvol-
listen lasten näkö- ja kuulohuoltoa saadaan 
toistaiseksi antaa ilmaiseksi kaupungin kan-
sakoulujen silmä- ja korvapoliklinikalla sen 
toimintamahdollisuuksien puitteissa edellyt-
täen, että oppilaat kuljetetaan säätiön toi-
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mesta ja kustannuksella poliklinikoille (17.9. 
638 §). 

Lahjoitukset. Kaupunginvaltuusto päätti 
kiitollisena ottaa vastaan erään televisioalan 
liikkeen, eräiden järjestöjen sekä kansakou-
lujen oppilaiden vanhempien ja opettajien 
eri kouluja varten lahjoittamat televisiot 
(12.3. 205 §, 9.4. 286 §, 3.9. 582 §, 17.12. 910 §). 

A m m at ti op et u st o i mi 

Helsingin kaupungin ammattioppilaitosten 
ohjesäännön muuttaminen. Valtuusto päätti 
muuttaa Helsingin kaupungin ammattioppi-
laitosten ohjesäännön 2, 4, 9, 14—19, 22 
ja 25 §:n. Samalla valtuusto päätti hyväksyä 
seuraavan lisäponnen: »Hyväksyessään kau-
punginhallituksen esityksen kaupunginval-
tuusto kehottaa kaupunginhallitusta ryhty-
mään kiireellisiin toimenpiteisiin koko ohje-
säännön uudistamiseksi tavoitteena demok-
raattisempi ammattikouluyhteisö siten, että 
sekä opettaja- että oppilasjärjestöille anne-
taan mahdollisuus esittää mielipiteensä uudis-
tuksesta.» Ammattikasvatushallitus oli 11.8. 
ammattioppilaitoksista annetun asetuksen 
10 §:n nojalla vahvistanut esitetyt muutok-
set (4.6. 407 §, 17.9. 634 §, kunn.as.kok. n:o 
124). 

Ammattikouluissa toimivien tuntiopettajien 
aseman järjestämistä koskevan päätöksen muut-
taminen. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 
v. 1965 vahvistamiensa kaupungin ammatti-
koulujen tuntiopettajien osalta noudatetta-
vien määräysten kohdat 2), 3) ja 7) 1.1.1970 
lukien (17.12. 913 §, kunn.as.kok. n:o 188). 

Vallilan ammattikoulu. Valtuusto oikeutti 
ammattioppilaitosten johtokunnan käyttä-
mään kertomusvuoden talousarvioon koulun 
varsinaisia palkkamenoja varten merkitystä 
määrärahasta, tilin käyttötarkoitusta osittain 
muuttaen, enintään 65 000 mk koulun tunti-
opettajien palkkamenojen suorittamista var-
ten (12.11. 820 §). 

Koulun työnop. Harry Kuulakselle päätet-
tiin suorittaa takautuvasti v:lta 1968 am-
mattiaineiden opettajan viran mukaisen vuo-
siviikkotuntipalkkion ja työnopettajan viran 
mukaisen vuosiviikkotuntipalkkion erotus 
henkilökohtaisena palkanlisänä niiltä työn-
opettajan opetusvelvollisuuteen sisältyneiltä 
vuosiviikkotunneilta, joina hän on opettanut 
ammattiaineita. Erotuksen maksamista var-
ten myönnettiin 1 392 mk. Sanottu erotus 
saatiin suorittaa opett. Kuulakselle myös 
kertomusvuoden alusta lukien toistaiseksi 
ja kunnes toisin määrätään. (29.10. 767 

Kampin ammattikoulun saneerausta varten 
v:n 1967 talousarvioon merkitystä osamäärä-
rahasta päätettiin, sen käyttötarkoitusta 
osittain muuttaen, käyttää aikaisemmin 
myönnetyn lisäksi vielä 51 125 mk koulun 
vesikaton korjauksesta aiheutuneiden kus-
tannusten suorittamiseen (15.1. 43 §). 

Haagan ammattikoulu. Valtuusto oikeutti 
ammattioppilaitosten johtokunnan käyttä-
mään kertomusvuoden talousarvioon varsi-
naisia palkkamenoja varten merkitystä mää-
rärahasta enintään 185 000 mk koulun tunti-
opettajien palkkamenojen suorittamiseen 
(17.9. 652 §). 

Kirjapainokoulun kertomusvuoden talous-
arvioon varsinaisia palkkamenoja varten 
merkitystä määrärahasta saatiin käyttää 
17 000 mk koulun tuntiopettajien palkkojen 
suorittamiseen (12.11. 820 §). 

Hienomekaanikkokoulu. Valtuusto oikeutti 
ammattioppilaitosten johtokunnan täyttä-
mään 24. pl:aan kuuluvan tp. ammattiainei-
den opettajan viran ja siihen yhdistetyn 
rehtorin sivutoimen 1.7. lukien ja tekemään 
tästä ins. Urho Rantasen kanssa sopimuksen 
palkka 2 200 mk/kk ja muutoin noudattaen 
virasta ja sivutoimesta voimassa olevia mää-
räyksiä sekä käyttäen kaupunginhallituksen 
hyväksymää lomaketta (18.6. 457 §). 

Hienomekaanikkokoulun tuntiopett aj ien 
palkkaamiseen päätettiin käyttää enintään 
31 000 mk koulun kertomusvuoden talous-
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arvioon varsinaisia palkkamenoja varten 
varatusta määrärahasta (12.11. 820 §). 

Leipuriammattikoulun tuntiopettajien palk-
kamenojen suorittamiseen päätettiin kerto-
musvuonna käyttää varsinaisia palkkameno-
ja varten merkityistä määrärahoista enintään 
2 000 mk (12.11. 820 §). 

Käpylän ammattikoulun perustamissuun-
nitelman hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti hyväksyä Käpylän ammattikoulun pe-
rustamisuunnitelman seuraavan sisältöisenä: 

1. Koulun nimi on Käpylän ammattikoulu. 
Sen omistaja on Helsingin kaupunki ja koti-
paikka Helsinki. 

2. Koulu toimii ammattioppilaitoksista 
25.4.1958 annetun lain mukaisena yleisenä 
ammattikouluna, jonka tarkoituksena on 
antaa eri alojen ammattiopetusta siinä mää-
rin, että oppilaat tietyn ajan asianomaisessa 
ammatissa työskenneltyään voivat saavut-

taa ammattitaitoiselta työntekijältä vaadit-
tavan pätevyyden. 

3. Oppilaaksi pääsemiseksi vaaditaan: 

a) hyvä maine ja asianomaisessa am-
matissa vaadittava terveys, 

b) vähintään 15 vuoden iän saavutta-
minen kouluunottamisvuoden ku-
luessa, 

c) kansakoulun oppimäärä ja eräillä 
erikseen määrätyillä opintolinjoil-
la keskikoulun oppimäärä tai vas-
taavat tiedot, 

d) hyväksyttävä pääsytutkinto. 

4. Koulussa on 280 vuosittaista oppilas-
paikkaa, joihin otetaan oppilaat Helsingin 
kaupungista. Mikäli hyväksyttäviä helsinki-
läisiä pyrkijöitä ei ole riittävästi, voidaan ot-
taa muiltakin paikkakunnilta kotoisin olevia 
pyrkijöitä. 

5. Koulun osastot ja opintolinjat ovat oppilasmäärineen seuraavat: 

Kirjapaino-osasto 
I II Yh-

Kansakoulupohjä ise t opintol inja t : luokka luokka teensä 

painajan opintolinja 36 36 72 
kuvanvalmistajan opintolinja 36 36 72 

Keskikoulupohj aiset opintolinj at: 
tekstinvalmistajan opintolinja 48 48 96 
valokuvauslaborantin opintolinja 32 32 84 

Säätötekninen osasto 

Keskikoulupohj aiset opintolinj at: 
konttorikoneasentajan opintolinja 48 48 96 
instrumenttiasentajan opintolinja 48 48 96 
kemian teollisuuden peruslinja 16 16 32 

Leipuriosasto 

Kansakoulupohj aiset opintolinj at: 
leipurin opintolinja (vuorovuosin) j ^ ^ ^ 
kondiittorin opintolinja ( » ) j 

Koulussa yhteensä 280 280 560 

Lisäksi koulussa annetaan mainittujen alojen kurssimuotoista opetusta. 
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6. Opetus annetaan vakinaisilla opintolin-
joilla päiväopetuksena sekä kursseilla päivä-
ja iltaopetuksena. 

Lukuvuosi alkaa elokuun 1 p:nä ja päättyy 
heinäkuun 31 p:nä. Se käsittää 220 työpäivää. 

7. Koulun opetuskielet ovat tarpeen mu-
kaan suomi ja ruotsi, paitsi milloin on perus-
tettu yksinomaan suomen- tai ruotsinkielisiä 
luokkia. 

8. Koulu toimii ns. Käpylän erikoisammat-
tikoulurakennuksessa, osoite Kullervonkatu 
11. Rakennuksen kokonaistilavuus on 55 600 
m3, josta on Käpylän ammattikoulun käy-
tössä n. 4/5. 

9. Kustannusarviot 

a) Perustamiskustannukset 
Rakennus ja suurin osa kalustoa on 
hankittu jo nykyisiä kouluja varten. 
Vain uusille opintolinjoille olisi han-
kittava osittain uutta työpajakalus-
toa sekä koulukalustoa. 

mk 
Työpajakalusto 50 000 
Koulukalusto 10 000 

b) Vuosittaiset ylläpitokus-
tannukset, enintään 
560 oppilasta ä 5 000 
mk 2 800 000 
Näistä on valtionavus-
tuksen perustaksi hyväk-
syttäviä menoja arviolta 2 100 000 
Oppilastyötulot ovat ar-
violta 50 000 
Kurssimuotoisen opetuk-
sen kustannukset riippu-
vat toiminnan laajuu-
desta. 

10. Koulun toiminta on suunniteltu aloi-
tettavaksi syyslukukauden 1970 alussa. Sa-
malla lopettavat toimintansa Helsingin kau-
pungin kirjapainokoulu, Helsingin kaupungin 

leipurikoulu ja Helsingin kaupungin hieno-
mekaanikkokoulu. 

Perustamissuunnitelma esitetään valtio-
neuvoston vahvistettavaksi (17.12. 911 §). 

Herttoniemen ammattikoulun uuden perus-
tamissuunnitelman hyväksyminen. Kaupungin-
valtuusto oli omasta puolestaan hyväksynyt 
22.6.1966 Herttoniemen ammattikoulun pe-
rustamissuunnitelman; valtioneuvosto oli 
15.12.1967 palauttanut sen opintolinjojen 
nimien ym. seikkojen tarkistamiseksi. Suun-
nitelma oli jouduttu kokonaan uudistamaan. 
Valtuusto päätti hyväksyä Herttoniemen 
ammattikoulun uuden perustamissuunnitel-
man seuraavan sisältöisenä: 

1. Koulun nimi on Herttoniemen ammatti-
koulu. Sen omistaja on Helsingin kaupunki 
ja kotipaikka Helsinki. 

2. Koulu toimii ammattioppilaitoksista 
25.4.1958 annetun lain mukaisena yleisenä 
ammattikouluna, jonka tarkoituksena on 
antaa eri alojen ammattiopetusta siinä laa-
juudessa, että oppilaat määrätyn ajan ao. 
ammatissa työskenneltyään voivat saavut-
taa ammattitaitoiselta työntekijältä vaadit-
tavan pätevyyden. 

3. Oppilaaksi pääsemiseksi vaaditaan: 
a) hyvä maine ja asianomaisessa am-

matissa vaadittava terveys, 
b) vähintään 15 v:n iän saavuttaminen 

kouluunottamisvuoden kuluessa, 
c) kansalaiskoulun oppimäärä tai sitä 

vastaavat tiedot, eräillä erikseen 
määrätyillä opintolinjoilla keski-
koulun tahi ammattikoulun oppi-
määrä taikka vastaavat tiedot, 

d) hyväksyttävä pääsytutkinto. 
4. Koulussa on 424 vuosittaista oppilas-

paikkaa, joihin otetaan oppilaat Helsingin 
kaupungista, mutta mikäli hyväksyttäviä 
helsinkiläisiä pyrkijöitä ei ole riittävästi, 
voidaan ottaa muiltakin paikkakunnilta ko-
toisin olevia pyrkijöitä. 
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5. Koulun opintolinjat sekä niille otettavat oppilasmäärät ovat seuraavat: 

I II III Yht. 

Vaatturin opintolinja 16 16 16 48 
Vaatturin j atko-opintolinj a 16 — — 16 
Pukuompelij an opintolinj a 16 16 16 48 
Teollisuusompelijan opintolinja 32 32 — 64 
Pukuompelij an opintolinj a (keskikoulupohj ai nen) 16 16 — 32 
Modistin opintolinj a 16 16 — 32 
Teollisuusompelij an opintolinj a 16 — — 16 
Leikkaajan opintolinja 16 — — 16 
Vaatetusalan jatko-opintolinja 16 — — 16 
Ravintola-alan peruslinja 48 48 — 96 

Kahvilaravintolan annostelij a-tarj oilij an opintolinj a 16 16 — 32 

Eineskeittäj än opintolinj a 16 16 — 32 

Suurtalouden peruslinj a (keskikoulupohj ainen) 32 — — 32 

Suurtalouden emäntälinja (keskikoulupohjainen) 16 — — 16 

Laivakokin opintolinja 16 — — 16 

Keittäjän opintolinja 32 32 — 64 

Keittäj än j atko-opintolinj a 16 — — 16 
Elintarviketeollisuuden peruslinj a 32 — — 32 

Kurssioppilaspaikkoja 40 — — 40 

424 208 32 664 

6. Opetus tapahtuu vakinaisilla opintolin-
joilla päiväopetuksena sekä kursseilla pää-
asiallisesti iltaopetuksena. Kuitenkin vara-
taan kurssimuotoiseen päiväopetukseen ope-
tuskeittiö ja ompelutyöluokka lisätiloineen 
sekä yksi teorialuokka eli opetustiloja yh-
teensä 40 oppilasta varten. 

7. Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. 
sisältäen 220 työpäivää. 

8. Koulun opetuskielet ovat tarpeen mu-
kaan suomi ja ruotsi, paitsi milloin on perus-
tettu yksinomaan suomen- tai ruotsinkielisiä 
luokkia. 

9. Koulu toimii omassa, sitä varten raken-
nettavassa ammattikoulurakennuksessa. Ra-
kennuksen tilavuudeksi on arvioitu 63 000 m3. 

10. Arvio perustamiskustannuksista on 
seuraava: 

Rakennuskustannukset mk 
63 000 m3 ä 230 mk ... 14 490 000 

Työpajojen työvälineet 
ja kalusto 850 000 

Koulukalusto 350 000 
Opetustelevisioj är j estel-

mä 150 000 

15 840 000 

11. Arvio vuosittaisista ylläpitokustan-
nuksista on seuraava: 

Varsinaiset ylläpitokus- mk 
tannukset, 664 oppi-
lasta ä 5 000 mk 3 320 000 

Näistä valtionavustuksen 
perustaksi hyväksyttä-
viä menoja 2 500 000 

Oppilastyötulot arviolta 150 000 

50 



1. Kaupunginvaltuusto 

12. Koulun toiminta on suunniteltu aloi-
tettavaksi syyslukukauden 1973 alussa, jol-
loin nykyiset Kampin ammattikoulu ja Hel-
singin kaupungin vaatturikoulu lopettavat 
toimintansa. 

Perustamissuunnitelma päätettiin esittää 
valtioneuvoston vahvistettavaksi (12.11. 
788 §). 

L auttasaaren entisen yhteiskoulu?akennuksen 
muutostöiden luonnospiirustusten hyväksymi-
nen. Valtuusto oikeutti v. 1968 kiinteistö-
lautakunnan ostamaan Lauttasaaren yhteis-
koulun kannatusyhdistykseltä korttelin n:o 
31107 tontin n:o 10 rakennuksineen. Kau-
punginhallituksen kehotuksesta olivat raken-
nusvirasto ja ammattioppilaitosten toimisto 
yhteisesti laatineet suunnitelmat kiinteistön 
perusparannus- ja muutostöistä siten, että 
huonetilat voitaisiin vuokrata kultaseppä-
koululle, hammasteknikkokoululle ja optik-
ko-opistolle näiden opetustiloina käytettä-
viksi. Valtuusto päätti hyväksyä taloraken-
nusosaston laatimat, 1.9. päivätyt Lautta-
saaren entisen yhteiskoulurakennuksen muu-
tostyön alustavat luonnospiirustukset n:o 
1—11 (12.11. 787 §). 

Helsingin kaupungin kauppakoulun perus-
tamista koskeva asia. Valtuusto hyväksyi 
v. 1966 omasta puolestaan ammattioppilai-
tosten johtokunnan esittämän Helsingin kau-
pungin kauppakoulun perustamissuunnitel-
man, joka esitettiin valtioneuvoston hyväk-
syttäväksi. Valtioneuvosto oli 13.2. tutkinut 
asian, mutta huomioon ottaen kysymyksessä 
olevan alan koulutustarpeen katsonut kaup-
paoppilaitoksista v. 1939 annetun lain no-
jalla, ettei se voinut suostua kauppakoulun 
perustamista koskevaan hakemukseen (26.3. 
237 §). 

Muu opetustoimi 

Kotitalouslautakunta. Valtuusto päätti lak-
kauttaa 1.10.1969 lukien kotitalouslautakun-
nan alaisen yhden 5. pl:aan kuuluvan vahti-
mestari-siivoojan viran (3.9. 583 §). 

Toimenpiteisiin ryhtymisestä valtion oppi-
koulun saamiseksi Kontulan-Vesalan alueelle 
tekivät vt Klemola ym. 26.2. aloitteen huo-
mauttaen siinä mm., että palvelusten kehittä-
minen asukasmäärän kasvua vastaavasti jäi 
usein kaupunkisuunnittelussa taka-alalle. 
Erityisesti olisi pidettävä tärkeänä, että kou-
luja siirrettäisiin ja perustettaisiin siten, että 
uusien ja nopeasti laajenevien asutusalueiden 
tarpeet otettaisiin huomioon. Kaupungin voi-
makkaimmin kasvavana alueena voitiin pitää 
Kontulan-Vesalan suuntaa. Alueella asui 
huomattava määrä nuoria perheitä, joiden 
ansiotaso ei yleensä ollut korkea, mutta kou-
lutustarve sen sijaan suuri. Aloitteentekijät 
esittivät, että kaupunginhallitus ryhtyisi pi-
kaisesti kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
valtion oppikoulun saamiseksi Kontulan-
Vesalan alueelle. Koulusuunnittelukomitean 
mielestä oli aloitteessa esitetty asia aiheelli-
nen. Jot ta Vesalan-Kontulan alueelle saatai-
siin valtion oppikoulu, tulisi asiasta saada 
kouluhallituksen kannanotto. Koska alueella 
oli oppikoulua varten varattuna tontti ja 
koska Kantakaupungissa on koulutiloja yli 
sen määrän, mitä tehtyjen väestöennusteiden 
mukaan tarvitaan, olisi eräs mahdollisuus 
jonkin Kantakaupungissa toimivan oppikou-
lun siirtäminen Kontulan-Vesalan alueelle. 
Kaupunginhallitus ilmoitti esittäneensä 12.5. 
kouluhallitukselle toivomuksen valtion oppi-
koulun saamiseksi Kontulan alueelle. Val-
tuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvityk-
seksi aloitteen johdosta (25.6. 530 §). 

Tölö Svenska Samskola -nimisen oppilaitok-
sen toimintamahdollisuuksien turvaamisesta 
tekivät vt Melin ym. 17.4.1968 aloitteen, 
jossa mainittiin, että v. 1928 perustettu koulu 
on v:sta 1933 työskennellyt kaupungin sille 
vuokraamalla tontilla Lastenlinnantien var-
rella. Koulu on kahdeksanluokkainen ja li-
säksi kokeilukoulu, jonka tarkoituksena on 
aktivoida oppilaat osallistumaan omaan kas-
vatukseensa sekä kasvattaa heidät harkitse-
maan ja työskentelemään itsenäisesti. Koulun 
oppilaskunta koostuu molemmista kieliryh-
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mistä. Tontin vuokra-aika menee umpeen 
31.12.1972, eikä kaupunki ole katsonut voi-
vansa pidentää sitä. Sen sijaan on koululle 
osoitettu tontti Maununnevalta, Etelä-Kaa-
relasta, minkä oppilaitos on hyväksynyt, 
vaikka se onkin tarkoitukseen sopimaton. 
Tölö Svenska Samskola on ainoa ruotsinkieli-
nen kokeilukoulu maassamme ja myös ainoa, 
joka koululaitoksen perusteiksi ehdotetun 
lain 2 §:n 3 mom:in mukaan voi saada val-
tionavustusta sitten, kun koulunuudistus on 
toteutettu. Koululle, jolla koulumuodosta 
johtuen on alhainen oppilasmäärä, tuottaisi 
oman koulurakennuksen rakentaminen erit-
täin suuria vaikeuksia. Suoritetun tutkimuk-
sen mukaan on kaupungin keskustan kansa-
kouluissa suuri määrä luokkahuoneita, jotka 
tulevat jäämään tyhjäksi muutaman vuoden 
kuluessa. Jonkin tällaisen koulutalon vuok-
raaminen oppilaitosta varten olisi erittäin so-
pivaa. Mikäli tätä ei voitaisi tehdä ennen v:n 
1972 loppua, voitaneen koulun entisen tontin 
vuokra-aikaa mahdollisesti pidentää muuta-
malla vuodella. Jos tällaista loppuratkaisua ei 
kuitenkaan tehtäisi ja koulun olisi rakennet-
tava uusi koulutalo, olisi se sijoitettava Kan-
takaupunkiin niin, että koulu voisi tarkoi-
tuksenmukaisesti suorittaa erikoistehtävänsä 
kokeilukouluna. Aloitteentekijät ehdottivat, 
että valtuusto kehottaisi kaupunginhallitusta 
kiireellisesti selvityttämään, miten kaupunki 
voisi luoda koululle sen taloudellisen kanto-
kyvyn huomioon ottaen reaaliset mahdolli-
suudet toiminnan jatkamiseen, sekä esittä-
mään valtuustolle asiaa koskevan ehdotuk-
sen. Kaupunkisuunnittelulautakunta mainit-
si, että kaupunginhallituksen koulua varten 
Maununnevalta varaama alue on n. 1.5 ha:n 
suuruinen ja sitä voidaan tarvittaessa laajen-
taa 3 500 m2:llä. Kaupunkisuunnitteluviras-
ton yleiskaavaosasto oli tutkinut koulujen 
sijoituskysymystä yleensä ja todennut, että 
kaikki koulut pyritään sijoittamaan vaiku-
tusalueensa keskeiseen kohtaan. Tällä het-
kellä Helsingin seudun ruotsinkielinen opetus 
on suurimmaksi osaksi keskitetty kaupungin 

alueelle, sillä esim. v. 1965 Helsingissä oli 
4 800 ruotsinkielistä oppikoululaista ja 1.1. 
1967 oli tarjolla 5 794 oppilaspaikkaa. Vajaus 
taas on suurin luoteisella ja pohjoisella alueel-
la. Alueella Munkkiniemi—Meilahti—Taka-
Töölö on ruotsinkielisiä koululaisia n. 900 ja 
oppilaspaikkoja yhteensä n. 1 300. Näin ollen 
ei synny suurta vajausta, vaikka koulu siir-
rettäisiinkin muualle. Koulun sijoituspaikka 
on tullut ajankohtaiseksi koulun laajennus-
tarpeen vuoksi ja vuokra-ajan päättymisen 
johdosta. Koska koulun alue asemakaavassa 
on puistoa, ei laajentamiseen liene mahdollis-
ta saada rakennuslupaa. Jos koulu lähiaikoina 
aikoo ryhtyä laajennustoimiin, lienee ainoa 
kaupungin alueella oleva mahdollisuus sijoit-
taa koulu sille Maununnevalta varatulle 
alueelle. Kun kouluja tulevaisuudessa siirtyy 
pois keskustasta, olisi koululla myös mahdol-
lisuus hankkia itselleen joku Kantakaupun-
gin alueelta vapautuva koulukiinteistö. Tässä 
tapauksessa voisi koulun vuokra-ajan jatka-
minen toistaiseksi tulla kysymykseen, mikäli 
koulu voisi toimia entisen laajuisena. Kau-
punginhallitus ilmoitti valtuuston 3.9. oikeut-
taneen kiinteistölautakunnan jatkamaan kou-
lua varten vuokratun Humaliston huvila-
alueen n:o 23 vuokra-aikaa 31.7.1978 saakka 
eräillä ehdoilla. Kaupunginvaltuusto katsoi 
lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (15.10. 725 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kaupunginvaltuusto 
päätti muuttaa Helsingin kaupungin kirjasto-
ohjesäännön 2 §:n, joka koski kaupungin 
ylläpitämiä kirjastoja ja laitoskirjastoja. 
Kouluhallitus vahvisti 11.7. kirjasto-ohje-
säännön muutoksen (18.6. 456 §, 3.9. 572 §, 
kunn. as. kok. n:o 109). 

Valtuusto oikeutti kirjastolautakunnan 
perustamaan v. 1970 valmistuvaan Mylly-
puron sairaskotiin kaupunginkirjaston laitos-
kirjasto-osaston alaisen laitoskirjaston (15.10. 
736 §). 
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Komitean asettamisesta laatimaan ehdotus 
koulukirjastotoiminnan järjestämiseksi teki-
vät vt Airola ym. aloitteen 25.5.1966, jossa 
viitattiin mm. kansakoulukin 11 §:ssä ja kan-
sakouluasetuksen 44 §:ssä koulukirjastoista 
annettuihin määräyksiin. Kaupungin kansa-
koulujen koulukirjastot järjestettiin uudel-
leen kansakoululain astuttua voimaan. Toi-
mintaa ohjasi kirjastosihteeri ja kirjastotoi-
mikunta. Vuosien mittaan oli kuitenkin eri-
tyisesti suurissa kouluissa havaittu koulu-
kirjastojen hoidossa monia puutteita ja epä-
kohtia. Pahimmat epäkohdat johtunevat 
siitä, etteivät koulukirjasto ja kaupunginkir-
jasto olleet yhteistoiminnassa. Kun monet 
seikat viittasivat siihen, että koulukirjastojen 
toimintaa voitaisiin yhteistyössä kaupungin-
kirjaston kanssa helpottaa mm. siirtämällä 
eräitä käytännöllisiä tehtäviä kaupunginkir-
jaston ammattitaitoisten virkailijoiden hoi-
dettavaksi, olisi koulukirjastokysymys koko 
laajuudessaan otettava tutkittavaksi. Tämän 
vuoksi olisi kaupunginhallitusta kehotettava 
asettamaan komitea tutkimaan koulukir-
jastokysymystä ja tekemään ehdotus koulu-
kirjastotoiminnan järjestämisestä niin, että 
se entistä paremmin vastaisi sille asetettuja 
vaatimuksia. Suomenkielisten kansakoulujen 
kirjastosihteeri oli pyydettynä lausuntonaan 
ilmoittanut, että nykyinen koulukirjasto jär-
jestelmä oli todettu hyväksi. Kysymys oli 
vain taloudellinen ja siihen löytyisi ratkaisu 
ilman komitean asettamistakin. Johtokunta 
oli yhtynyt kirjastosihteerin käsitykseen, 
ettei komitean asettaminen ollut aiheellinen. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 
oli yhtynyt eo. lausuntoon. Kirjastolauta-
kunta viittasi kirjastoasetuksen 41 §:ään, jon-
ka mukaan kunnan kirjaston toimiessa kou-
lurakennuksessa tai sen välittömässä lähei-
syydessä kirjaston toiminta on järjestettävä 
siten, että se voi tyydyttää myös kansakoulun 
oppilaskirjaston lainaustarpeen. Kaupungin-
kirjastolla on 13 sivukirjastoa, jotka tällä pe-
rusteella huolehtivat määrättyjen kansakou-
lujen oppilaskirjastojen lainaustarpeest a. Mui-

den kansakoulujen osalta on yhteistoiminta 
lähinnä ollut luokkakäyntejä ja muuta opet-
tajien ja kirjastonhoitajien aloitteesta toteu-
tettua ohjelmaa. Kaupungin kansakoulujen 
koulukirjastojen hallinto ja toiminta on jär-
j estetty kaupunginkirj astosta riippumatto-
maksi eikä kaupunginkirjasto korvauksetta 
voi ottaa käsiteltäväkseen koulukirjaston kir-
joja. Lautakunta ei pitänyt toimikunnan 
asettamista tarpeellisena. Valtuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (15.1. 50 §). 

Kaupunginmuseoon päätettiin 1.1.1970 al-
kaen perustaa 19. pl:aan kuuluva museo-
assistentin virka (25.6. 502 §). 

Helsingin teknillisen museon perustaminen. 
Kaupunginhallitus päätti v. 1966 asettaa 
toimikunnan tekemään kaupunginhallituk-
selle ehdotuksen siitä, millä tavoin teknillisen 
museon perustaminen vesilaitokselta vapau-
tuviin tiloihin Vanhankaupunginkosken par-
taalla Kuninkaankartanonsaarella sekä kos-
ken länsirannalla voitaisiin toteuttaa. Toimi-
kunta oli ilmoittanut asiantuntijoiden katso-
neen esitetyn paikan soveltuvan hyvin tek-
nillisen museon käyttöön. Tutkimukset olivat 
myös osoittaneet, että maassamme tarvitaan 
laaja ja edustava teknillinen yleismuseo ja 
että sitä on tarkoitus käyttää myös opetus-
toimintaan. Kaupungin ei kuitenkaan tulisi 
perustaa eikä ottaa hoitoonsa teknillistä mu-
seota, vaan olisi sen hoitaminen annettava 
perustettavalle säätiölle tai vastaavalle eli-
melle. Säätiön perustajina olisivat Helsingin 
kaupunki, teknilliset seurat, eräät insinööri-
järjestöt, Suomen Teknillinen Museoyhdistys 
ja eräät valtakunnalliset teollisuusliitot. Kau-
punki luovuttaisi museon tarvitsemat tilat, 
kustantaisi määrätyt työt ja osallistuisi ehkä 
vuotuisella määrärahalla museon ylläpitoon. 
Museon rakennuskustannukset jakautuisivat 
vuosille 1969—1974. Työt rahoitettaisiin sää-
tiölle perustamisvaiheessa luovutettavien 
käyttövarojen ja säätiön myöhemmin saa-
mien avustusten sekä lahjoitusten turvin. 
Teollisuuslaitosten lautakunta, museolauta-
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kunta, kiinteistölautakunta ja kaupunki-
suunnittelulautakunta olivat puoltaneet mu-
seon perustamista. Kaupunginhallituksen eh-
dotuksen mukaisesti valtuusto päätti, että 
kaupunki osallistuu perustajajäsenenä tek-
niikan museon säätiön perustamistoimiin ja 
myöntää säätiötä perustettaessa 5 000 mk 
liitettäväksi säätiön käyttövaroihin, että 
museoalueen liikennejärjestelyt ja paikoitus-
tilojen rakentaminen toteutetaan kaupungin 
toimesta ja kustannuksella sekä että kau-
punki tukee tarvittaessa säätiön toimintaa 
vuotuisavustuksin tai muutoin sopivaksi kat-
somallaan tavalla. Samalla valtuusto päätti 
hyväksyä perustettavan tekniikan museon 
säätiön sääntöluonnoksen kaupunginhalli-
tuksen mietinnön n:o 3 liitteenä A 3 olevan 
sääntöehdotuksen mukaisena siten, että kau-
punginhallituksella on oikeus hyväksyä siihen 
pienehköjä muutoksia ja lisäyksiä. Valtuusto 
myönsi yleisistä käyttövaroistaan 5 000 mk 
säätiön käyttöön (21.5. 385 §). 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginvaltuusto 
päätti vahvistaa kaupunginorkesterin jäse-
nille suoritettavat korotetut soitin- ja puku-
korvaukset 1.7. lukien orkesterin valtuus-
kunnan tekemän ja musiikkilautakunnan tar-
kistaman ehdotuksen mukaisesti (25.6. 504 §, 
kunn. as. kok. n:o 93). 

Kaupunginteatterin väestönsuojan käyttä-
minen eräitä teatteri-ja taidetapahtumia varten. 
Kaupunginteatterin ja kaupungin eri virasto-
jen kesken oli neuvoteltu kaupunginteatterin 
kalliosuojan käyttämisestä kokeilutarkoituk-
sessa uudenlaatuisia teatteri- ja taidetapah-
tumia varten. Ensimmäinen tapahtumasarja 
oli ajateltu järjestettäväksi kertomusvuoden 
syyskauden aikana ja toinen v:n 1970 kevät-
kaudella. Tilaisuudet oli suunniteltu järjes-
tettäviksi enintään 300 henkilölle illassa. 
Tarkoituksena oli saada uudenlaatuinen kos-
ketus yleisöön normaalista teatteriympäris-
töstä poikkeavassa tilassa. Samalla voitaisiin 
tutkia tämäntyyppisen toiminnan tarvetta. 
Valtuusto myönsi tarkoitukseen 70 000 mk 
(29.10. 766 §). 

Kaupungin harjoittaman, taiteen ja tieteen 
eri aloihin sekä kaunokirjallisuuteen kohdistu-
van toiminnan tehostamista koskevassa aloit-
teessaan ehdottivat vt Hiitonen ym. 21.6. 
1967, että valtuusto päättäisi kehottaa kau-
punginhallitusta ensi tilassa selvittämään, voi-
taisiinko taiteen eri aloihin ja myös kaunokir-
jallisuuteen kohdistuvaa kaupungin toimin-
taa tehostaa ja tehtäväpiiriä laajentaa. 
Ko. tehtäviä voitaisiin keskittää harvempien 
elimien hoidettavaksi ja tällöin nykyistä 
useammin käyttää lautakuntamuotoa. Li-
säksi olisi selvitettävä, onko syytä tehostaa 
kaupungin toimintaa joidenkin tieteen alojen 
hyväksi sekä myönteisessä tapauksessa, missä 
rajoissa ja muodoissa tämä olisi tehtävä. Ku-
vataidetoimikunta mainitsi hankkivansa kau-
pungin kokoelmiin taideteoksia käytettävis-
sään olevalla määrärahalla, joka kertomus-
vuonna oli 20 000 mk. Kaupunginhallituksen 
käytettävissä oli 110 000 mk julkisten raken-
nusten ja paikkojen koristamiseen taideteok-
silla. Kaupunki oli v:sta 1953 lähtien jakanut 
palkintoja ja apurahoja luoville ja esittäville 
taiteilijoille. Kertomusvuonna oli jaettava 
määräraha 99 000 mk. Kuvataidetoimikun-
taan kuului kaupunginhallituksen 24.2. teke-
män päätöksen mukaisesti viisi kaupungin-
hallituksen valitsemaa jäsentä ja yksi Suo-
men Taideakatemian nimeämä asiantuntija. 
Toimikunnan rajoitettujen tehtävien vuoksi 
siitä ei olisi syytä muodostaa lautakuntaa. 
Kaupunginhallitus oli lisäksi asettanut 19.10. 
1967 komitean suunnittelemaan mahdollisesti 
tarpeelliseksi osoittautuvia sopivia työmuo-
toja sellaisen kulttuuripolitiikan alueelle, 
joka olisi omiaan aktivoimaan kaupunkilaisia 
asuinalueesta ja sosiaaliryhmästä riippumat-
ta. Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi sel-
vitykseksi aloitteen johdosta (17.9. 657 §). 

Nuorisotoimistoon päätettiin 1.1.1970 lu-
kien perustaa 13. pl:aan kuuluva askartelu-
pajan hoitajan virka, jonka haltijalta vaadi-
taan hyvä perehtyneisyys askartelunohjaajan 
tehtäviin ja alaan kuuluvien koneiden sekä 
työkalujen käyttöön ja hoitoon sekä työnjoh-
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toon. Lisäksi päätettiin toimistoon perustaa 
samasta ajankohdasta lukien 7. pl:aan kuu-
luva toimistoapulaisen virka ja lakkauttaa 
10. pl:aan kuuluva vahtimestari-kaluston-
hoitajan virka (7.5. 330 §, 4.6. 408 §). 

Tutkimuksen suorittamisesta nuorten henki-
löiden asemasta ja heitä koskevista epäkohdis-
ta tekivät vt Loikkanen ym. 7.5. aloitteen, 
jossa mm. sanottiin kunnan sosiaalipoliitti-
silla toimenpiteillä voitavan suuressa määrin 
ohjata väestö- ja elinkeinorakennetta ja siten 
vaikuttaa kunnan jäsenten myöhempään ase-
maan ja käyttäytymiseen yhteiskunnassa. 
Näistä toimenpiteistä voitiin ratkaisevimpina 
pitää asuntopoliittisia ratkaisuja. Helsingissä 
jaettiin vuosittain n. tuhat sosiaalisen asunto-
tuotannon toimesta rakennettua uutta asun-
toa ja sääntöjen mukaan saadaan asunto an-
taa henkilölle, joka on asunut Helsingissä ai-
nakin 10 v ja jolla on asunnon saamiseen tar-
vittavat sosiaaliset perusteet. Nuoret henki-
löt, 15—29 vuotiaat, eivät taloudellisista 
syistä voi hankkia asuntoa vapailta markki-
noilta eivätkä sosiaalisista syistä saa asunto-
tuotantotoimiston rakennuttamia asuntoja. 
Tällä perusteella olisi kaupunginhallitusta ke-
hotettava kiireellisesti suorituttamaan tutki-
mus nuorten henkilöiden asemasta Helsin-
gissä ja heitä koskevista epäkohdista — asun-
nottomuudesta, työttömyydestä, sosiaalisen 
turvan ja terveydenhuollon puutteista ym. — 
sekä tekemään ehdotukset epäkohtien kor-
jaamiseksi. Kaupunginhallitus ilmoitti, että 
se oli valtuuston 12.2. hyväksymän ponnen 
johdosta asettanut 24.3. luottamusmiehistä 
kokoonpannun komitean laatimaan selvityk-
sen joukkomajoitusta tarvitsevien henkilöi-
den, kuten kodittomien helsinkiläisten, maal-
ta muuttavien nuorten ja yksinäisten ym. 
majoitustarpeesta sekä tekemään kaupungin-
hallitukselle pitkän tähtäyksen ohjelman näi-
den ryhmien sosiaalisen aseman ja asumis-
tason pysyvämmäksi parantamiseksi. Sama-
ten kaupunginhallitus oli 5.3.1964 asettanut 
komitean laatimaan selvityksen ja ehdotuk-
sen kaupungin alueella lisääntyneen nuoriso-

rikollisuuden ja siihen liittyvien käytöshäi-
riöiden ennakolta ehkäisemisestä samoin 
kuin alaikäisten lainrikkojien huollon ja eri-
tyiskasvatuksen tarkistamisesta sekä ao. vi-
ranomaisten yhteistyön kehittämisestä ja te-
hostamisesta. Tehtävänsä suorittamiseksi ko-
mitea oli asettanut kuusi jaostoa ja kutsunut 
niihin jäseniksi ao. alojen asiantuntijoita ja 
kuullut 58 ulkopuolista asiantuntijaa. Komi-
tean laatima mietintö selvityksineen ja lu-
kuisine ehdotuksineen oli nyttemmin valmis-
tunut ja lähetetty ao. lautakunnille lausun-
non saamista varten. Kaupunginvaltuusto 
katsoi lausunnon riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (7.5. 355 §, 4.6. 433 §). 

Raittiuslautakunta ja sen toimisto. Valtuus-
to oikeutti raittiuslautakunnan suorittamaan 
palkkioita varten merkitystä määrärahasta, 
sen käyttötarkoitusta osittain muuttaen, lau-
takunnan sosiaalihuoltoon perehtyneelle jä-
senelle luottamusmiesten palkkiosäännön mu-
kaiset kokouspalkkiot hänen osallistumises-
taan alkoholilain 38 §:ssä tarkoitetun toimi-
kunnan kokouksiin (12.3. 215 §). 

Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Viranhaltijat. Urheilu- ja ulkoiluviras-
toon päätettiin perustaa 1.1.1970 lukien 15. 
pl:aan kuuluva kenttämestarin virka ja lak-
kauttaa samasta ajankohdasta avoinna oleva 
13. pl:n kentänesimiehen virka (26.3. 244 §). 

Urheilukentät. Valtuusto oikeutti yleisten 
töiden lautakunnan käyttämään v:n 1968 
talousarvioon urheilupuistoja varten merki-
tystä määrärahasta, sen käyttötarkoitusta 
osittain muuttaen, 43 500 mk urheilukenttien 
uusien pukusuojarakennusten tutkimus- ja 
suunnittelukustannuksiin (12.2. 127 §). 

Ulkoilualueet. Valtuusto päätti hyväksyä 
arkkitehtien Aili ja Niilo Pulkan laatiman, 
31.5.1966 päivätyn Salmen ulkoilualueen 
maankäyttösuunnitelman n:o 2 ja samalla 
kehottaa urheilu- ja ulkoilulautakuntaa lo-
pullisia rakennussuunnitelmia tehdessään ot-
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tamaan mahdollisuuksien mukaan huomioon 
vanhusten kesävirkistyskomitean ulkoilu-
alueen käytöstä tekemät ehdotukset sekä tar-
koin tutkimaan ulkoilualueen rakentamisen 
ja käytön kysymyksiä (17.9. 640 §). 

Mustasaaren eräitä alueita koskevan vuokra-
ajan pidentäminen. Helsingin suomalaisten 
ja ruotsalaisten evankelisluterilaisten seura-
kuntien kirkkohallintokunnan anomuksesta 
kaupunginvaltuusto oikeutti urheilu- ja ul-
koilulautakunnan pidentämään kirkkohal-
lintokunnan kanssa Mustasaaren eräiden 
alueiden vuokraamisesta 11.6.1968 tehdyn 
vuokrasopimuksen voimassaoloaj an 31.12. 
1977 saakka entisillä ehdoilla (7.5. 329 §). 

Veneiden talvisäilytys. Urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnalle myönnettiin oikeus pidentää 
Helsingin Moottorivenekerholle ja Vallilan 
Venekerholle 14.9.1967 päivätyillä vuokra-
sopimuksilla luovutetun, Pornaistenniemellä 
sijaitsevan veneiden talvisäilytysalueen vuok-
ra-aikaa 31.8.1977 saakka entisillä ehdoilla 
(12.2. 113 §). 

Yhteistoiminnan aikaansaaminen Uuden-
maan kuntien kanssa virkistysalueiden suun-
nittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Vt Paavola 
ym. olivat tehneet 25.1.1967 aloitteen, jossa 
huomautettiin mm., että yhä enenevä vapaa-
aika muodostaisi kymmenen vuoden kuluttua 
vaikean ongelman, ellei ajoissa ryhdytä kyllin 
tehokkaisiin toimenpiteisiin asian järjestämi-
seksi. Tällöin olisi erityisesti pidettävä kun-
tien velvollisuutena huolehtia virkistys-
alueista etenkin sellaisten kansalaisten osalta, 
joilla ei itsellään ole taloudellisia mahdol-
lisuuksia lomanviettopaikkojen hankkimi-
seen. Helsingin kaupunki on tosin hankki-
nut ja järjestänyt kaupunkilaisille ulkoilu-
alueita, mutta huomattavaa on, että Helsin-
gin kaupungin rannat ja saaret ovat käytän-
nöllisesti katsoen jo täyteen rakennetut, eikä 
Helsingin talousalueen kaikilla kunnilla ole 
rannikkoa ja saaristoa käytettävänään tule-
vien vapaa-aikojen ongelmia ratkaistaessa. 
Kaupunginhallitusta olisi kehotettava kii-
reellisesti ryhtymään toimenpiteisiin Helsin-

gin lähikuntien ja mahdollisesti muidenkin 
asiasta kiinnostuneiden Uudenmaan kuntien 
yhteistoiminnan aikaansaamiseksi virkistys-
alueiden suunnittelemiseksi ja toteuttami-
seksi. Urheilu- ja ulkoilulautakunta totesi 
kunnallisen yhteistoiminnan järjestysmuoto-
komitean eli ns. Hannuksen komitean mie-
tinnöstä antamassaan lausunnossa esittä-
neensä, että eräänä käytännöllisenä yhteis-
toimintamuotona olisi aiheellista saada ai-
kaan kuntien yhteinen ulkoilualueiden han-
kinta- ja käyttösuunnitelma. Kiinteistölauta-
kunta ilmoitti kaupungin omistaneen v:n 1967 
alussa hallinnollisen alueensa ulkopuolella 
n. 60 km2 maa-alueita, joista oli urheilu- ja 
virkistysalueita n. 35 km2. Vuosina 1964— 
1968 oli kaupungin alueen ulkopuolelta os-
tettu maata yht. n. 2 237 ha. Maa-alueiden 
hankkimisessa oli lähikuntien kanssa oltu si-
käli yhteistyössä, ettei ollut lähdetty keski-
näiseen kilpailuun kiinteistöjä ostettaessa. 
Erityisesti oli pyritty hankkimaan sellaisia 
tarjottuja maa-alueita, jotka olivat lähellä 
kaupungin ennestään omistamia alueita. 
Kasavuorisuunnitelma oli laadittu kuntien 
välisenä yhteistyönä, mutta suunnitelmaa ei 
toistaiseksi ollut päästy toteuttamaan. Lau-
takunnan mielestä olisi kuntien kesken pyrit-
tävä yhteistoimintaan ainakin siten, että 
kunta, jonka alueella Helsingin kaupungin 
omistama virkistysalue sijaitsee, osallistuisi 
alueen käytön suunnitteluun ja käyttökus-
tannuksiin. Helsingin seutukaavaliitto ja 
kaupunki olivat tehneet kahden ulkopuolisen 
arkkitehdin kanssa sopimuksen alueellisen 
selvityksen laatimiseksi »virkistysaluetar-
peesta Helsingin lähi vaikutusalueella v:een 
1980 mennessä». Tutkimusalue jakaantuu 
kolmeen vyöhykkeeseen: vyöhyke I Hel-
sinki, Espoo, Kauniainen ja Helsingin maa-
laiskunta; vyöhyke II Kerava, Järvenpää, 
Tuusula, Nurmijärvi ja Vihti sekä Sipoo ja 
Kirkkonummi; vyöhyke III n. kolmen tun-
nin matkan päähän Helsingistä ulottuva vyö-
hyke. Selvityksen tuloksia käytetään aika-
naan järjesteltäessä kaupungin virkistys-
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alueita yleiskaavatasolla sekä määriteltäessä 
seutukaavan virkistysaluetarpeita ja näiden 
alueiden rakentamisvaiheita. Vireillä olevat 
selvitykset ja niiden pohjalta luotavat suun-
nitelmat tarjoavat ilmeisesti aikanaan pe-
rustan kuntien yhteistoiminnalle kaikkien 
virkistystoimintaan liittyvien käyttömuoto-
jen toteuttamiseksi. Valtuusto katsoi edellä 
selostetut lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (17.9. 656 §). 

Vapaa-ajan käytön edellytysten parantami-
sesta 21.6.1967 tekemässään aloitteessa huo-
mauttivat vt Hiitonen ym., että yksinomaan 
asianomaisten oma-aloitteisuuden pohjalta 
ja urheilun tai ulkoilun muodossa ei kaikkien 
kaupunkilaisten yhä lisääntyvää vapaa-aikaa 
saada tarkoituksenmukaisesti käytetyksi. 
Koska kaikki eivät kuitenkaan harrasta ur-
heilua ja ulkoilua, olisi yhteiskunnan taholta 
ryhdyttävä suunnittelemaan harrastustoi-
minnalle uusia muotoja. Aloitteentekijät esit-
tivät, että kaupunginhallitusta kehotettaisiin 
ensi tilassa selvittämään, mitä tehostettuja 
tai kokonaan uusia toimintamuotoja ehkä 
tarvitaan lisääntyvän vapaa-ajan tarkoituk-
senmukaisen käytön edellytysten lisäämi-
seksi, ja olisiko mahdollista antaa tästä ehkä 
aiheutuvat uudet tehtävät urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnalle, vai olisiko tarpeen perustaa 
kokonaan uusi lautakunta huolehtimaan va-
paa-ajan järkevän käytön edellytysten pa-
rantamisesta. Kaupunginhallitus mainitsi, 
että kaupungin alueelle oli laadittu urheilu-
ja ulkoilulaitosten sijoitusta koskeva koko-
naissuunnitelma. Suunnittelutyö pohjautui 
lähinnä Keski-Euroopassa ja Amerikassa suo-
ritettuihin tutkimuksiin sekä sieltä saatuihin 
kokemuksiin. Viime vuosina oli Ruotsissa ja 
Suomessakin valmistunut tutkimuksia ja 
saatu kokemuksia, jotka soveltuivat meidän 
oloihimme. Kaupunkiliitto oli Helsingin 
aloitteesta suorittanut eräissä Suomen kau-
pungeissa tutkimuksen vapaa-ajanviettota-
voista. Tällöin todettiin liikunnan eri muo-
tojen ja erityisesti varttuneemman väen ul-
koiluharrastuksen lisääntyvän eniten. Tämän 

perusteella kaupunginhallitus asetti urheilu-
ja ulkoilulautakunnan esityksestä 5.5. toimi-
kunnan tarkistamaan vapaa-ajanviettokomi-
tean asemakaavajaoston laatimia suunnitel-
mia sekä yhteistoiminnassa kaupunkisuun-
nitteluviraston kanssa sovittamaan tulevat 
urheilu- ja ulkoilualueet valmisteilla olevaan 
yleis- sekä asemakaavaan. Myös Pirkkolan 
urheilupuistoa suunnittelemaan asetettu toi-
mikunta toimii edelleen urheilupuistotoimi-
kunta -nimisenä laatien suunnitelmia urheilu-
ja ulkoilualueita sekä laitoksia varten. Muun 
vapaa-ajanvieton kuin urheilun ja ulkoilun 
osalta kaupunginhallitus mainitsi asettaneen-
sa 19.10.1967 komitean suunnittelemaan 
mahdolliset tarpeet tyydyttäviä työmuotoja 
sellaiselle kulttuuripolitiikalle, joka olisi 
omiaan aktivoimaan kaupunkilaisia asuin-
alueesta ja sosiaaliryhmästä riippumatta sekä 
tekemään tarvittavat esitykset kaupungin-
hallitukselle. Kaupunginvaltuusto katsoi lau-
sunnon riittäväksi selvitykseksi (25.6. 528 §). 

Keskuspuiston säilyttämisestä ulkoilu- ja 
retkeilyalueena olivat vt Vesikansa ym. teh-
neet 19.2.1964 aloitteen, jossa mm. huomau-
tettiin seuraavaa: »Helsingin yleiskaava-
ehdotuksessa on Stadionin ja Haltiavuoren 
välille varattu Keskuspuiston ulkoilu- ja ret-
keilyalue. Ehdotuksen mukaan Keskuspuisto 
on suunniteltu yhtenäiseksi puistovyöhyk-
keeksi, joka ulottuu Kantakaupungista län-
tisten ja pohjoisten Esikaupunkien lomitse 
Haltiavuoren alueelle saakka. Keskuspuiston 
alue on ainoa väylä, mitä myöten Kantakau-
pungin asukas vielä pääsee ilman autoa hiih-
to- tai kävelyretkelle luontoon. Kuluneen 
syksyn ja talven aikana on alueelle järjestetty 
useita erilaisia työmaita työkoneineen sekä 
metsään ilmestynyt raivattuja autolla liiken-
nöityjä teitä. Retkeilijöitä huolestuttaa kysy-
mys siitä, tullaanko suunniteltua Keskus-
puistoaluetta kaventamaan tai tehty varaus 
täydellisesti muuttamaan. Kaupunginhalli-
tusta olisi tämän johdosta kehotettava toimi-
maan niin, että se kiinnittäisi kaikkien ao. 
viranomaisten ja laitosten huomiota alueella 
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suoritettaviin töihin sekä niiden jälkien sen-
kaltaiseen poistamiseen, että alue ei menetä 
alkuperäistä ulkoilualueluonnettaan sekä ryh-
tymään jo nyt kiireellisiin toimenpiteisiin 
Keskuspuiston retkireittejä ja niihin liittyviä 
laitoksia koskevien yksityiskohtaisten suun-
nitelmien laatimiseksi ja toteuttamiseksi.» 
Keskustan asemakaavatoimikunta totesi, et-
tä valtionrautatiet aikoo rakentaa Huopa-
lahdesta Käpylään uuden yhdysraiteen, joka 
tulisi kulkemaan Keskuspuistoalueen kautta. 
Vapaavarastotoimikunnan mielestä olisi ta-
varakeskusta varten varattava välittömästi 
Pasilan ratapiha-alueen pohjoispuolella ja 
Metsälän alueen länsipuolella itä-länsisuun-
taisena sijaitseva alue. Paikan valinnan olivat 
ratkaisseet tavarakeskuksen välttämätön 
rautatieyhteyden tarve ja alueen sijainti pai-
kassa, joka vähiten vaikuttaa Keskuspuiston 
jatkuvuuteen etelä-pohjoissuunnassa. Ta-
varalinjaliikenteen aseman sijoittaminen ta-
varakeskuksen läheisyyteen olisi myös tar-
koituksenmukaista. Alueelta ei kuitenkaan 
voida osoittaa tarpeeksi suurta tilaa, joten 
tavaralinjaliikenteen asemia tulisi rakentaa 
useampia. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
oli 31.3.1966 kehottanut kaupunkisuunnit-
teluviraston yleiskaavaosastoa tekemään esi-
tykset sopivien tonttien varaamisesta kau-
pungin itäiseltä ja läntiseltä alueelta rengas-
teiden ja tieyhteyksien varrelta kotimaan ta-
varaliikenteen asemia varten. Tavarakeskus-
toimikunnan mietinnön käsittelyn yhteydessä 
valtuustossa 23.3.1966 oli hyväksytyn toivo-
musponnen johdosta kaupunkisuunnittelu-
lautakuntaa kehotettu yhteistoiminnassa ur-
heilu- ja ulkoilulautakunnan kanssa kiireelli-
sesti valmistelemaan Keskuspuiston maa-
alueen yksityiskohtainen käyttösuunnitelma 
ulkoilu- ja urheilualueena sekä tekemään 
kaupunginhallitukselle esitys suunnitelman 
hyväksymisestä. Kaupunginhallitus ilmoitti, 
että Keskuspuiston käyttösuunnitelma oli 
valmistunut talvella 1969. Valtuusto katsoi 
lausunnot riittäväksi selvitykseksi (15.10. 
726 §). 

Keilailuseurojen toiminnan tukemisesta teki-
vät vt P. Vennamo ym. 26.2. aloitteen, jossa 
sanottiin, että kaupunki tukiessaan eri ur-
heiluseuroja oli unohtanut keilailu-urheilun. 
Keilailu on kuitenkin viime vuosina saavut-
tanut huomattavan suuren kannattajajoukon 
kaupunkilaisten keskuudessa. Rekisteröityjä 
keilaajia kaupungissa on 3 300 sekä lisäksi 
tuhansia sellaisia, jotka eivät harrasta keilai-
lua kilpaurheiluna eivätkä sen vuoksi ole re-
kisteröineet itseään kilpailukeilaajiksi. Rekis-
teröityjen pelaajien perustamia keilailuseu-
roja tai suurempien seurojen keilailujaostoja 
on kaupungissa n. 150. Aloitteentekijät esit-
tivät, että valtuusto kehottaisi kaupungin-
hallitusta kiireellisesti myöntämään keilailu-
seuroille samanlaisen avustuksen kuin mui-
denkin alojen urheiluseuroille ja täten käy-
tännössä tunnustamaan myös keilailun ur-
heiluksi. Urheilu- ja ulkoilulautakunnan il-
moituksen mukaan oli keilailu-urheilun tuke-
misen järjestäminen jo useita vuosia ollut 
esillä urheilu- ja ulkoiluvirastossa, mutta 
koska ko. seurat pienen jäsenmääränsä vuoksi 
poikkeavat oleellisesti muista urheiluseurois-
ta, ei keilailu-urheilun tukemista ollut voitu 
sovittaa voimistelu- ja urheiluseurojen tuke-
miseen osoitetun määrärahan puitteisiin. 
Lautakunta oli päättänyt esittää v:n 1970 
talousarvioon otettavaksi 20 000 mk keilailu-
urheilun tukemista varten. Valtuusto katsoi 
lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (26.2. 189 §, 17.9. 658 §). 

Keinojääradan rakentamisesta pikaluistelun 
harrastamista varten teki vt Palmroth 15.1. 
aloitteen, jossa viitattiin siihen, että pika-
luisteluharrastus ilmeisesti jääratojen puut-
teen takia oli jäänyt hyvin vähäiseksi. Aloit-
teentekijä esitti seuraavan ponnen: »Tietäen, 
että kaupungin ao. virastoissa pohditaan 
mahdollisuuksia keinojääradan rakentami-
seksi Helsingin kaupungin alueelle ja pitäen 
periaatteena, että kyseistä rataa varten olisi 
etsittävä uusi paikka eikä olisi vietävä jonkun 
muun urheilunalan jo valtaamaa oikeutettua 
elintilaa, aloitteen tekijä esittää tutkittavaksi 
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mahdollisuuksia radan sijoittamiseksi Taival-
saaren alueelle sen kunnostamis- ja järjestely-
suunnitelman yhteydessä ottaen huomioon 
alueen keskeisen sijainnin ja muun soveltu-
vuuden tarkoitukseen kuin myös asian ajan-
kohtaisuuden sekä tärkeysnäkökohdat pää-
kaupungin ja koko maan talviurheilun kan-
nalta katsoen.» Urheilu- ja ulkoilulautakunta 
ilmoitti, että Taivalniemen vesiulkoilualueen 
suunnittelu oli annettu Arkkitehtitoimisto 
Juutilainen-Kairamo-Pantzarin tehtäväksi. 
Suunnitelman piti valmistua kertomusvuo-
den kevään kuluessa. Tässä suunnitelmassa 
ei ollut otettu huomioon keinojääradan sijoit-
tamista Taivalniemeen eikä sitä lautakunnan 
mielestä tässä vaiheessa enää tulisi tehdä-
kään. Sen sijaan lautakunta puolsi Suomen 
Luisteluliiton, Suomen Palloliiton ja Työväen 
Urheiluliiton yhteisesti asettaman tekojää-
ratatoimikunnan esitystä radan sijoittami-
sesta Oulunkylän urheilukentän lännenpuo-
leiseen maastoon. Tämän alueen maankäyttö-
suunnitelma oli valmistumassa, minkä jäl-
keen se lähetettäisiin kaupungin eri elinten 
käsiteltäväksi. Näin ollen lautakunnan mie-
lestä aloitteen ei tulisi antaa aihetta toimen-
piteisiin. Kaupunginhallitus ilmoitti valtuus-
ton käsitelleen 2.11.1966 tekojääradan raken-
tamista koskeneita aloitteita ja hyväksyneen 
siinä yhteydessä seuraavan toivomusponnen: 
»Todetessaan aloitteiden johdosta suoritetut 
valmistavat toimenpiteet suuren tekojää-
radan rakentamiseksi valtuusto kuitenkin 
edellyttää, että vielä tutkitaan mahdolli-
suuksia 400 m:n pituisen tekojääradan raken-
tamiseksi hidastamatta silti radan valmistu-
mista.» Valtuusto katsoi eo. lausunnot riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta. Lisäksi 
valtuusto päätti kehottaa kaupunginhalli-
tusta kiirehtimään tekojäärataa varten va-
rattavan Oulunkylän urheilukentän lännen 
puoleisen maaston maankäyttösuunnitelman 
valmistumista sekä ryhtymään toimenpitei-
siin alueen siirtämiseksi urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallintoon (15.1. 56 §, 21.5. 
388 §). 

Uimastadionin ja Yrjönkadun uimahallin 
käytön tehostamisesta 25.6. tekemässään aloit-
teessa huomauttivat vt Matvejew ym., että 
lisääntyvä väestönmäärä ja vapaa-aika li-
säävät myös uimahallien ja ulkouimaloiden 
kävijämäärää. Epäkohtana oli sen vuoksi 
pidettävä, että Uimastadion on alimitoitettu 
ja ettei Yrjönkadun uimahallia käytetä te-
hokkaasti. Uimastadionin naistenosastolla 
on ainoastaan 5—6 pesupaikkaa ja liian vä-
hän suihkuja, mikä ruuhka-aikana aiheuttaa 
jonotusta ja tungosta. Lisäksi viettävät lap-
set aikaansa miltei koko päivän tässä osas-
tossa, mikä lisää tungosta. Yrjönkadun uima-
halli avataan arkipäivisin klo 14 ja lauantai-
sin klo 13.30 ja suuri allas on avoinna vain 
miehille klo 7—8.3 0. Vilkkaimman turisti-
kauden ajan heinäkuun alusta elokuun puoli-
väliin pidetään laitos suljettuna. Erityisesti 
turisteille olisi tärkeätä, että kaupungin 
keskustassa olisi mahdollisuus uimiseen jo 
aamulla ympäri vuoden. Lisäksi on otettava 
huomioon, että ainoastaan uimahallissa on 
varsinainen sauna, kun taas Uimastadionilla 
on vihtojen käyttö kielletty. Myös Topeliuk-
senkadun uimahalli on kesällä suljettu. 
Uimahallin aukioloajan pidentämisestä mah-
dollisesti aiheutuvan tyhjäkäynnin välttä-
miseksi olisi turisteihin suuntautuvaa mai-
nostusta tehostettava ja kansaneläkkeen 
saajille myönnettävä alennetut maksut mää-
rättyinä tunteina. Kaupunginhallitusta olisi 
kehotettava selvityttämään Uimastadionin 
ja Yrjönkadun uimahallin tehokkaamman 
käytön mahdollisuudet. Urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan ilmoituksen mukaan suunnitel-
tiin Uimastadion v. 1937 toisaalta suurten 
kilpailujen pitopaikaksi, toisaalta kylpy-
läksi, joka voisi tyydyttävästi palvella n. 
3 500—4 000 kylpyvierasta päivittäin. Tä-
män kävijämäärän ylittäviä päiviä on kesä-
aikana keskimäärin 11. Näinä päivinä on 
selvästi havaittavissa tilojen riittämättö-
myys. Tilanteen parantamiseksi voitaisiin 
toiseen kerrokseen kunnostaa suihkuhuo-
neita ja ohjata osa lapsista käyttämään 
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niitä. Vaikeutena olisi kuitenkin lasten sau-
nassa käynnin valvominen, ellei sitä aikuis-
ten saunomismukavuuden lisäämiseksi koko-
naan kiellettäisi. Järjestely merkitsisi kui-
tenkin henkilökunnan lisäämistä entisestä 
48: st a. Toisena vaihtoehtona voitaisiin tut-
kia varsinaisten suihkuhuoneiden suihkuti-
lojen lisäämistä, mikä kuitenkin merkitsisi 
saunan pesutilan pienenemistä. Tehokkaim-
min voitaisiin Uimastadionin painetta ke-
ventää panemalla kiireellisesti käyntiin Ou-
lunkylän, Veräjämäen ja Pukinmäen sekä 
Talin ja Myllypuron urheilupuistojen suun-
nittelu sekä rakennustyöt. Yrjönkadun uima-
hallin naistenosaston saunat ja allas ovat 
yhtenä kokonaisuutena. Siivoustyön suorit-
taa aamuisin yksi vuorot yönä yksi henkilö. 
Aamu-uinnin järjestäminen vaatisi kahden 
lisähenkilön palkkaamista. Järjestelmää tul-
taisiin kokeilemaan talvikautena 1969/70. 
Aamu-uimareita tulisi kuitenkin päivittäin 
käydä n. 30—60 henkilöä, jotta menot peit-
tyisivät. Uimahallin käyttöaikojen pidentä-
mistä kesäaikana ei pidetty tarkoituksenmu-
kaisena, koska hiljainen aika Yrjönkadun 
uimahallin tapaisessa saunalaitoksen luon-
toisessa, ikkunattomassa halliuimalassa alkaa 
kesäkuun alusta lukien ja lisäksi halli on 
kunnostustöiden vuoksi pidettävä vuosittain 
suljettuna 4—6 viikkoa. Uimahallin kävijä-
määrä vähenee välittömästi sen jälkeen, kun 
avouimalat avataan. Valtuusto katsoi lau-
sunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta. Lisäksi valtuusto hyväksyi seu-
raavan toivomusponnen: »Samalla kun val-
tuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen, valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, 
että Yrjönkadun uimahallin kylpymaksujen 
osalta toteutetaan helsinkiläisiä kansaneläke-
Iäisiä koskeva alennusjärjestelmä (12.11. 
822 §). 

Maksuttoman pääsyn järjestämisestä uima-
loihin kansaneläkettä saaville ja alle 12-vuo-
tiaille, 21.5. tehdyssä vt Mehdon ym. aloit-
teessa huomautettiin kaupungissa asuvan 

suuren joukon vähävaraisia työkyvyttömyys-
ja kansaneläkkeen varassa eläviä henkilöitä, 
jotka eivät pääse kesäksi maalle taloudellis-
ten seikkojen vuoksi. Nämä Helsingin raken-
tamiseen työvoimaa antaneet ja veronsa aika-
naan maksaneet kaupungin asukkaat viettä-
vät kesänsä useinkin ilottomissa ja ankeissa 
olosuhteissa vailla kesään kuuluvia luonnon 
suomia virkistysmahdollisuuksia. Kaupun-
gissamme on kaksi maauimalaa, jotka voisi-
vat kesäpäivinä tar jota virkistystä näille 
henkilöille, jos niihin päästettäisiin maksutta 
ja vain eläkekirjan esittämällä. Monessa 
vähävaraisessa perheessä on lapsia, joilla ei 
varojen puutteen takia ole mahdollisuuksia 
uimalassa käyntiin. Kesä on lyhyt ja lapsen, 
jolla ei ole mahdollisuutta kesänviettoon 
maalla, pitäisi ainakin saada mahdollisuus 
uimalassa käymiseen rahanpuutteen estä-
mättä. Aloitteentekijät ehdottivat, että jo 
kesäksi 1969 järjestettäisiin maksuton pääsy 
uimaloihin niille, jotka saavat kansaneläkettä 
tukiosineen sekä alle 12-vuotiaille. Urheilu-
ja ulkoilulautakunta mainitsi monien kau-
pungin asukkaiden olevan siinä asemassa, 
että uimahallien ja maauimaloiden käytöstä 
perittävät maksut rajoittavat heidän mahdol-
lisuuksiaan käyttää näitä laitoksia. Vahvis-
taessaan uimaloiden käytöstä perittävät 
maksut lautakunnan on mahdotonta ottaa 
huomioon eri ryhmien väliset suhteet ja 
laatia maksut sen mukaisiksi. Mitä tulee 
lasten ilmaiseen pääsyyn maauimaloihin, 
on otettava huomioon, että lyhytkin kesä 
suo mahdollisuuden avorannalla uimiseen 
yli kahden kuukauden ajan. Uimakoulutoi-
mintaa harjoitetaan kaupungin kahdessa-
kymmenessä uimakoulussa 21.6.—15.8. väli-
senä aikana ja uimataidottoman lapsen on 
todettu oppivan uimaan kymmenen harjoi-
tuskerran jälkeen. Lasten pääsymaksun pois-
taminen vähentäisi huomattavasti uimaloi-
den tuloja. Kaupungin talouden kannalta 
ei voitane pitää suotavana, että tällaisiin 
suuriin virkistys- ja vapaa-ajanviettolaitok-
siin jatkuvasti sijoitetaan huomattavia sum-
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mia, ellei niistä samalla saada myös tuloja 
kohtuullisiksi katsottavia toimintakauden 
käyttökustannuksia vastaavasti. Lapsilta pe-
rittävä 30 pennin maksu on määrätty myös 
järjestyksen ja kasvatusnäkökohtien vuoksi. 
Vuosikausia samana pysynyt muodollinen 
pääsymaksu on omiaan edes jossain määrin 
rajoittamaan ainakin lasten turhia, monia 
kertoja päivässä tapahtuvia uimalassa pis-
täytymisiä ja samalla turvaamaan perheille 
ja varttuneemmalle väelle viihtyisän oles-
kelun laitoksessa. Vaatteiden vastaanotto 
ja luovutus on myös helpompaa muodollisen 
maksujärjestelmän vallitessa. Kaupungin-
hallituksen vähemmistön mielestä asia olisi 
pitänyt palauttaa suunnitelman laatimiseksi 
siitä, miten kansaneläkettä ja tukiosaa saa-
ville voitaisiin järjestää maksuton pääsy avo-
uimaloihin. Valtuusto katsoi lausunnon riit-
täväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (21.5. 
399 §, 17.9. 659 §). 

Hietarannan talviuintimahdollisuuksien te-
hostamisesta tekivät vt Hyvönen ym. 30.10. 
1968 aloitteen, jossa mm. huomautettiin, 
että viimeisten vuosien aikana on erityisesti 
keski-ikäisten ja vanhempien ikäluokkien 
piirissä tullut suosituksi talviuinti kunnon 
parantajana. Urheilu- ja ulkoiluviraston val-
vonnassa on joitakin kunnostettuja rantoja 
ja lämmitettäviä pukusuojia. Ilmeisesti nämä 
paikat eivät kuitenkaan ole riittäviä tai eivät 
sijaintinsa puolesta ole kaikkien talviuin-
nista kiinnostuneiden ulottuvilla, koska eräät 
talviuimarikerhot toimivat vailla kaupungin 
tukea omien jäsentensä jäsenmaksujen va-
rassa ja huomattavasti huonommissa olo-
suhteissa kuin kaupungin valvomilla ran-
noilla. Näin on laita myös Hietarannassa 
toimivassa talviuimarikerhossa. Kerhoon 
kuuluu 600 jäsentä, suurin osa työväestöä ja 
eläkeläisiä, joille Hietaranta sijaintinsa puo-
lesta on sopivin ja lisäksi ranta, jossa he 
vuosien mittaan ovat tottuneet käymään. 
Kerho lunasti aikanaan yksityiseltä henkilöl-
tä kaupungin maalla sijaitsevan huonokun-
toisen vajan 1 500 mkrlla pukusuojakseen. 

Pukusuojan lämmittämisestä ja avannon 
aukipitämisestä aiheutuvat kulut maksetaan 
jäsenten 18 mk:n vuosimaksusta saaduilla 
tuloilla. Vaja on kuitenkin nykyään erittäin 
huonokuntoinen ja veden noustessa jää koko 
lattia veden alle. Kerholla ei ole varoja 
uuden vajan rakentamiseen tai entisen huo-
non vajan korjaamiseen. Hietarannan talvi-
uimarikerhon jäsenet toivovat kaupungin 
ottavan huolehtiakseen Hietarannan talvi-
uin tirannasta ja rakennuttavan Hietaran-
taan lämmitettävän suojan. Urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan ilmoituksen mukaan ra-
kennutettiin v. 1965 urheilu- ja ulkoiluviras-
ton toimesta pienet lämmitettävät pukusuo-
jatilat Hietarannalle taaemmaksi rantavii-
vasta kioskirakennuksen yhteyteen. Talvi-
uimarit eivät kuitenkaan ole halunneet käyt-
tää näitä suojia, koska ne sijaitsevat n. 100 
m:n päässä avannosta. Talviuintia harraste-
taan nykyisin viidessä uimareiden yhdistys-
ten kunnossapitämässä ja valvomassa pai-
kassa. Lautakunta on osoittanut talviuinti-
paikat Hietarannasta, Uunisaaresta, Seura-
saaresta, Lauttasaaresta ja Kulosaaresta. 
Koska uusia pukusuojarakennuksia tarvi-
taan kipeästi lähes kymmenellä urheiluken-
tällä ja luistinradalla, ei talviuintipaikko-
jen pukusuojakysymystä ole helppo nopeasti 
ratkaista. Kaupungin omistamilla alueilla 
toimivia talviuintiyhdistyksiä oli pyritty 
tukemaan mm. kunnostamalla kesäkäyttöi-
siä pukusuojia talviuintitoimintaan soveltu-
viksi. Tämä ei kuitenkaan ollut täysin tyy-
dyttävä toimenpide, sillä talviuintipaikkojen 
pukusuojat olisi alun perin rakennettava 
tarkoitustaan vastaaviksi ja mahdollisim-
man lähelle avantoa. Talviuintipaikkojen 
veden puhtaus aiheuttaa myös ongelmia ja 
Hietaranta on talvisin eräs vaikeimmista 
paikoista. Hietaranta liittyy Taivalniemen 
vesiulkoilualueeseen. Alueesta oli valmistu-
massa maankäyttösuunnitelma, jossa talvi-
uintipaikka oli siirretty Taivalniemeen en-
tistä syvemmän rannan tuntumaan. Suun-
nitelmassa oli pyritty ratkaisemaan myös 
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talviuinnin tarvet ta palvelevan pukusuojan 
sijoitus. Toistaiseksi ei ollut mahdollista ra-
kentaa uut ta pukusuojaa Hietarantaan, mut-
ta lautakunta aikoi tutkia, voitaisiinko ti-
lannetta tilapäisesti parantaa vuokraamalla 
vanha parakki, kuten tehtiin viimeksi v. 
1965. Kaupunginvaltuusto edellytti, et tä 
kaupunginhallitus kiinnittää huomiota talvi-

uimareiden olosuhteiden parantamiseen, niin 
että Hietaniemen uimarannalla olevan puku-
suojan vuokraukseen, avannolle pääsyn hel-
pottamiseen samoin kuin Kulosaaren talvi-
uimareiden toiminnan avustamiseen vara-
taan jo kertomusvuoden keväänä käytettä-
vissä olevia määrärahoja (12.2. 130 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennusjärjestyksen muutoksen vahvista-
minen. Merkittiin tiedoksi, että sisäasiain-
ministeriö oli 23.7. vahvistanut valtuuston 
4.12.1968 muuttaman rakennusjärjestyksen 
72 §:n 4 mom:n. Muutos koski tontinomista-
jan velvollisuutta katuosuutensa puhtaana-
pitoon, lumenluontiin ja hiekottamiseen (3.9. 
569 §, kunn. as. kok. n:o 117). 

Kadun ja viemärin keskimääräisten raken-
tamiskustannusten nousun vuoksi valtuusto 
päätti vahvistaa niiden uudet yksikköhinnat 
kertomusvuodeksi. Hinnat olivat voimassa 
sellaisin varauksin, että niitä sovelletaan 
sikäli, kuin hintasäännöstelymääräykset ei-
vät aseta sille estettä (18.6. 458 §, kunn.as. 
kok. n:o 84). 

Moottoriajoneuvokorjaamo. Valtuusto oi-
keutti yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään v:n 1967 talousarvioon Oulunkylän va-
raston autotallia varten merkitystä määrä-
rahasta 64 000 mk moottoriajoneuvokorjaa-
mon suunnittelukustannuksia varten ja ker-
tomusvuoden talousarvioon Kyläsaaren jät-
teenpolttolaitoksen ja kuljetuskeskuksen laa-
jentamiseen merkitystä määrärahasta 800 000 
mk korjaamon rakennustöiden aloittamista 
varten (15.1. 44 §, 17.9. 653 §). 

Talin puhdistamo. Valtuusto päätt i hyväk-
syä rakennusviraston katurakennusosaston 
laatimat Talin puhdistamon esikäsittelyase-
man luonnospiirustukset n:o 8 000 111/18— 
8 000 111/26 (10.12. 898 §). 

Moottoriteiden rakentamista koskevat lau-

sunnot. Tie- ja vesirakennushallitus oli pyy-
tänyt valtuuston lausunnon suunnitelmasta 
Helsingin—Lahden moottoritien rakentami-
seksi välillä Tattariharju—Järvenpää yleis-
ten teiden järjestelyineen. Lausunto koski 
suunnitelman seuraavia ehdotuksia ja kysy-
myksiä: 

1. Moottoritien suo ja-alue ulotetaan kau-
pungin alueella suunnitelman alkupaalulta 
Vaaralan eritasoliittymään asti 3 + 3 -kais-
taisen moottoritien mukaan 30 m:n etäisyy-
delle lähimmän ajoradan keskiviivasta. Eri-
tasoliittymien kohdalla suoja-alue ulotetaan 
kuitenkin vain 20 m:n päähän ramppien 
keskiviivasta, jolloin samalla otetaan huo-
mioon myöhemmin rakennettavat rampit, 
jotka rakennetaan siinä vaiheessa, kun ris-
teys on saatava täydellisenä liikenteen käyt-
töön. 

2. Kaupunki ilmoittanee, ryhtyykö se 
muuttamaan vahvistettuja asemakaavoja 
niin, että niissä varataan suunnitelmapiirus-
tuksissa esitetty liikennealue, joka myös 
tarkoittaa moottoritien osalta 3 + 3 -kais-
taista tietä ja muiden teiden osalta suunni-
telman mukaisia tieleveyksiä. Samalla kau-
pungin tulee liittää asiakirjoihin ne vahviste-
tu t asema- ja rakennuskaavat, joita suun-
nit elmakansioissa ei mahdollisesti ole. 

3. Moottoritiellä sallitaan ainoastaan tie-
liikenneasetuksen 13 §:n 3 kohdan mukainen 
liikenne. 

4. Nykyinen valtatie n:o 4—5 jää kaupun-

62 



1. Kaupunginvaltu usto 

gin alueella moottoritien tiealueeksi ja lak-
kaa syrjään jääviltä osiltaan tielain 33 §:n 
2 kohdan mukaisesti yleisenä tienä. 

5. Osallistuuko kaupunki ja millä raha-
määrällä moottoritien rakentamiskustannuk-
siin? 

6. Katsooko kaupunki voivansa maksaa 
tienpitäjälle siltojen SI, S2 ja S3 sekä jalan-
kulku- ja polkupyörätien K1 rakentamis-
kustannukset, jotka on arvioitu alustavasti 
1 488 000 mk:ksi, vai haluaako kaupunki 
itse rakentaa mainitut kohteet? 

7. Suostuuko kaupunki moottoritien Tat-
tariharjun ja kaupungin rajan välisen osan 
valaisemiseen siten, että kustannukset ja-
kautuvat tie- ja vesirakennushallituksen ja 
kaupungin kesken samalla tavalla kuin ai-
kaisemmin tehdyssä sopimuksessa, joka tar-
koitti mm. parhaillaan rakenteilla olevaa ja 
jo valmistunutta moottoritien osaa? 

8. Suostuuko kaupunki kustannuksellaan 
purkamaan, siirtämään tai suojaamaan vah-
vistettavalle moottoritien tie- ja liikenne-
alueelle jäävät viemäri-, vesi-, sähkö- ym. 
johdot, kaapelit ja laitteet siten, ettei niistä 
aiheudu tien rakentamiselle haittaa tai vii-
västymistä ? 

9. Sitoutuuko kaupunki vastaamaan tie-
alueen lunastus- ja korvauskustannuksista. 

10. Suostuuko kaupunki siihen, että tie-
alueen ulkopuolella mahdollisesti toteutet-
tavat maisemointisuunnitelmat voidaan laa-
tia tie- ja vesirakennushallituksen toimesta, 
sekä ottaisiko kaupunki tiealueen ulkopuolel-
le tulevat istutukset kustantaakseen ja hoi-
taakseen ? Kysymys tarkoittaa kaupungin 
omistamia maa-alueita. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja yleis-
ten töiden lautakunnan annettua asiasta lau-
suntonsa valtuusto päätti kaupunginhalli-
tuksen esityksen mukaisesti ilmoittaa tie-
ja vesirakennushallitukselle lähetettävässä 
lausunnossaan puoltavansa ko. suunnitel-
maa. Samalla valtuusto päätti esittää, että 
ennen tiesuunnitelman vahvistamista vielä 
tutkittaisiin ns. välikehätien suuntausta sil-

mällä pitäen sen liittymäkohtaa Helsingin— 
Lahden moottoritiellä sekä ilmoittaa 

1) että se puoltaa suunnitelmassa esitet-
tyjä suoja-alueita, 

2) että se ryhtyy muuttamaan Jakomäen 
asemakaavaa suunnitelmapiirustuksissa edel-
lytetyllä tavalla, 

3) ettei kaupungilla ole huomauttamista 
siihen, että moottoritiellä sallitaan ainoas-
taan tieliikenneasetuksen 13 §:n 3 kohdan 
mukainen liikenne sekä että nykyinen valta-
tie n:o 4—5 jää kaupungin alueella moottori-
tien tiealueeksi ja syrjään jääviltä osiltaan 
lakkaa tielain 33 §:n 2 kohdan mukaisesti 
yleisenä tienä, 

4) ettei kaupunki osallistu varsinaisen 
moottoritien rakentamiskustannuksiin, 

5) että kaupungin sisäistä liikennettä pal-
velevien Suurmetsäntien ja Jakomäenkujan 
siltojen (SI ja S2) sekä jalankulku- ja polku-
pyörätien (Kl) samoin kuin sillan (S3) ra-
kentamisen suhteen kaupunki ilmoittaa mak-
savansa niiden kustannukset, kuitenkin siten 
että mainitut rakennuskohteet rakennetaan 
valtion toimesta, 

6) että kaupunki suostuu moottoritien 
Tattariharjun ja kaupungin rajan välisen 
osan valaisemiseen siten, että kustannukset 
jakautuvat tie- ja vesirakennushallituksen 
sekä kaupungin kesken samalla tavoin kuin 
valtion ja kaupungin kesken on aikaisemmin 
sovittu mm. Helsingin—Lahden moottoritien 
osuuden Koskelantie—Tattariharju valaise-
misesta, kuitenkin niin, etteivät Vaaralan 
eritasoliittymän kaupungin alueelle ulottu-
vat rampit tule kaupungin valaistaviksi, 

7) että kaupunki sitoutuu kustannuksel-
laan purkamaan, siirtämään ja suojaamaan 
kaupungin omat viemäri-, vesi- ja sähköjoh-
dot sekä kaapelit vahvistettavan moottori-
tien tie- ja liikennealueelle jääviltä osilta, 

8) ettei kaupunki sitoudu vastaamaan tie-
alueen lunastus- eikä korvauskustannuksista 
yli sen määrän, mitä laki kaupunkia siihen 
velvoittaa sekä 

9) ettei kaupunki vielä tässä vaiheessa, 
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kun suunnitelmassa ei ole esitetty, miten 
laajalle tiealueen ulkopuolelle maisemointi-
suunnitelma ulotetaan, katso voivansa päät-
tää, ottaako se tiealueen sivustoille mahdol-
lisesti tehtävät, maisemointisuunnitelmien 
edellyttämät istutukset kustantaakseen ja 
hoitaakseen kaupungin omistamien alueiden 
osalta (29.10. 768 §). 

Lisäksi valtuusto päätti tie- ja vesiraken-
nushallitukselle annettavassa lausunnossaan 
ilmoittaa puoltavansa Helsingin—Lahden 
moottoritien rakentamisuunnitelmaan välillä 
Tattariharju—Järvenpää liittyvää yksityis-
ten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmaa 
(29.10. 769 §). 

Eräiden paikallistiepäätösten peruuttami-
sesta annettava lausunto. Tie- ja vesirakennus-
hallitus oli pyytänyt valtuuston lausuntoa 
niiden paikallistiepäätösten peruuttamisesi-
tyksen johdosta, joista Uudenmaan piirin 
piirikonttori oli tehnyt esityksen 5.12.1968 
niiden paikallistiepäätösten lisäksi, jotka 
kaupunginhallitus 14.10.1968 oli esittänyt 
peruutettaviksi. Peruutukset koskivat osaa 
Fallkullantie-nimisestä epävirallisesta kun-
nantiestä, osa Karhusuontie-, osa Kolmen-
mäentie- ja osa Eskolantie -nimisestä tieväy-
lästä, Kenttätietä ja Vanhaa Tapanilantietä. 
Kun näiden kaupungin hoidossa olevien tei-
den kaduksi rakentaminen oli eräiden teiden 
osalta jo käynnissä ja muiden osalta tarkoitus 
aloittaa lähivuosina ja kun niiden kunnosta-
minen paikallistieksi ei näin ollen ollut tarkoi-
tuksenmukaista, lautakunta oli esittänyt, 
että kaupungin taholta yhdyttäisiin piirikont-
torin esitykseen ko. paikallistiepäätösten pe-
ruuttamisesta. Piirikonttorin esityksen joh-
dosta, joka koski Tapanilan eräiden yksityis-
teiden paikallistiepäätösten peruuttamista, 
lautakunta ilmoitti, että teiden kaduksi ra-
kentaminen aloitetaan sitten, kun alueelle on 
vahvistettu asemakaava. Lautakunnalla ei 
ollut huomauttamista sitä vastaan, että pai-
kallistiepäätökset peruutetaan. Tiet muuttu-
vat silloin yksityistielain 105 §:n 1 mom:n ja 
106 §:n 1 mom:n nojalla laissa tarkoitetuiksi 

yksityisiksi teiksi, joiden kunnossapito kuu-
luu ao. tiekunnalle siihen saakka, kunnes niitä 
ruvetaan rakentamaan kaduiksi. Niin ikään 
muuttuvat kaupungin hoidossa olevat, esi-
tyksessä mainitut tiet yksityisiksi, edelleen 
kaupungin hoitoon jääviksi teiksi siitä alkaen, 
jolloin ministeriö on peruuttanut niistä anta-
mansa paikallistiepäätökset. Valtuusto päätti 
antaa tie- ja vesirakennushallitukselle yleis-
ten töiden lautakunnan esityksen mukaisen 
lausunnon (26.3. 245 §). 

Valtuusto päätti ilmoittaa tie- ja vesiraken-
nushallitukselle puoltavansa koko Pukin-
mäentie-nimisen paikallistien muuttamista 
kaduksi sekä puoltavansa katselmuksenteki-
jän ehdotuksia Latokartanon ja Malmin väli-
sen maantien sekä Siltamäen ja Malmin väli-
sen paikallistien päätekohtien muuttamisesta 
(26.11. 842, 843 §). 

Jätteenpolttolaitokset. Valtuusto päätti hy-
väksyä Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen 
laajennuksen luonnospiirustukset n:o 1, 10, 
12 ja 13/27.2.1969, 2—9, 11 ja 14/11.3.1969 
sekä 15 ja 16/23.7.1968 sillä ehdolla, että 
mahdollisuutta kadulle johtavien yhteyksien 
vähentämiseen tutkitaan yhteistyössä kau-
punkisuunnitteluviraston liikennesuunnitte-
luosaston kanssa ja että ranta-alueita täytet-
täessä seurataan kiinteistöviraston geotek-
nillisen toimiston ohjeita. Lisäksi valtuusto 
hyväksyi seuraavan lisäponnen: »Hyväksyes-
sään kaupunginhallituksen ehdotuksen val-
tuusto edellyttää, että kaupunginhallitus jat-
kuvasti kehittää Helsingin jätehuoltoa ta-
voitteena mm. ilmaa pahiten saastuttavien 
talokohtaisten roskanpolttouunien hävittä-
minen ja uusien jätehuoltolaitosten sijoitta-
minen alueille, joissa ne vähiten häiritsevät 
ja edelleen, että kaupunginhallitus tutkii 
mahdollisuuksia jätteiden hävittämiseen polt-
tamista taloudellisemmalla tavalla» (25.6. 
505 §). 

Puhdistuslaitoksiin kertyneen lietteen hävit-
tämistä ja lietteen aiheuttaman hajuhaitan pois-
tamista koskevassa, 26.6.1968 tehdyssä aloit-
teessaan kiinnittivät vt Vanhanen ym. huo-
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miota Helsingin rantavesien saastumisesta 
aiheutuneeseen ongelmaan. Aloitteessa mai-
nittiin mm.: »Saastuneet rantavedet levittävät 
ympäristöön epämiellyttävää löyhkää, eikä 
niitä voida käyttää uinti- ja virkistystarkoi-
tuksiin. Syntynyt tilanne on korjattavissa 
vain tehostamalla jätevedenpuhdistusta en-
nen kuin vesi lasketaan rantavesiin. Helsingin 
puhdistuslaitosten kapasiteetti on todettu 
riittämättömäksi, jonka vuoksi jätevesiä on 
pakko päästää puhdistamattomina mereen. 
Helsingin puhdistuslaitoksissa käytössä oleva 
lietteen kuivatus lavoissa ja sitä edeltänyt 
mädätys hautumoissa on ehkä halvin puhdis-
tustapa, mutta siihen liittyy haittatekijöitä, 
jotka on vakavasti otettava huomioon kus-
tannuksia laskettaessa. Lavakuivatusmene-
telmää käytettäessä tarvitaan mm. runsaasti 
pinta-alaa. Toinen haittatekijä on puhdistus-
laitoksen aiheuttama haju, joka leviää ympä-
ristöön tuulen mukana. Asian tärkeyden ja 
kiireellisyyden vuoksi olisi tutkimuksen suo-
rittamista varten palkattava suunnittelija 
tai useampia vain tätä työtä varten, jolloin 
voidaan odottaa nopeaa tulosta. Kaupun-
ginhallitusta olisi kehotettava kiireellisesti 
tutkituttamaan jäteveden puhdistuslaitoksiin 
kertyneen lietteen hävittämistä polttamalla 
ja ryhtymään toimenpiteisiin lietteen aiheut-
taman hajuhaitan poistamiseksi.» Yleisten 
töiden lautakunnan ilmoituksen mukaan 
myös lautakunnan jäsen Pekkala oli kokouk-
sessa 22.11.1968 jättänyt lautakunnalle laa-
jan samaa asiaa koskevan kirjelmän. Kau-
pungininsinööri ilmoitti, että katurakennus-
osastossa oli puhdistamojen lietteen käsitte-
lyn tulevaa järjestämistä varten suoritettu 
sekä tutkimuksia että kokeita. Kysymys oh 
ollut sekä lietteen käsittelyn tavasta että 
mahdollisuuksista sen keskittämiseen. Puh-
distamojen rakentaminen ja laajentaminen 
oli edistynyt jo melko pitkälle. Asian ajan-
kohtaisuuden vuoksi ja nopean ratkaisun saa-
miseksi olisi lautakunnan asetettava keskuu-
destaan jaosto valvomaan työtä jo selvitys-
vaiheessa. Lautakunta olikin päättänyt, että 

asiasta laaditaan kokonaisselvitys, jota val-
vomaan asetetaan jaosto. Tälle kaupungin-
hallitus oli myöntänyt luvan kokoontua 
useammin kuin kolme kertaa, kuulla asian-
tuntijoita ja ottaa sihteeri. Kaupunginval-
tuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvi-
tykseksi aloitteen johdosta (15.1. 51 §). 

Kaupungin puhdistuslaitoksista aiheutuvien 
haittojen poistamista koskevassa aloitteessaan 
huomauttivat vt P. Vennamo ym., että kau-
pungin puhdistuslaitokset eivät saa olla epä-
siisteyden ja hajun levittäjiä. Esimerkiksi 
Talin puhdistuslaitos levittää kesäisin kilo-
metrien laajuudelta pahaa hajua tuulesta ja 
säästä riippuen. Asian korjaamiseksi olisi kau-
punginhallitusta kehotettava ryhtymään kii-
reellisiin toimenpiteisiin kaupungin puhdis-
tuslaitosten ympäristön epäsiisteyden ja le-
vittämän hajun poistamiseksi. Yleisten töiden 
lautakunta mainitsi, että jäteveden puhdis-
tuksessa tapahtuvat monet biologiset ja ke-
mialliset reaktiot synnyttävät ajoittain pa-
hanhajuisia kaasuja. Hajuja lisäävät myös 
viemäristössä mahdollisesti mätänemistilaan 
joutunut jätevesi, puhdistusprosessissa ajoit-
tain esiintyvät käyttöhäiriöt ja lietteen käsit-
tely. Hajuhaittojen vähentämiseen oli viime-
aikoina pyritty puhdistusprosessin mahdolli-
simman tehokkaan hoidon lisäksi mm. siivoa-
malla puhdistamoalueita, käsittelemällä väl-
peastiat kloorikalkilla, poistamalla pintalie-
tettä entistä tehostetummin, pesemällä päi-
vittäin altaiden reunat ja käytävät, tehosta-
malla lietteen mädätystä sekä käyttämällä 
hajunpoistoaineita. Talin puhdistamosta oli 
liete kesäisin johdettu suoraan kaatopaikalle 
ja Munkkisaaresta raakaliete oli kuljetettu 
mahdollisimman pian muihin puhdistamoihin 
käsiteltäväksi. Puhdistamoihin rakenteilla 
tai suunnitteilla olevien kloorittamoiden 
avulla saadaan hajut poistetuksi jäteveden 
esikloorituksen avulla. Lietteenkäsittelyn ke-
hittämistä tutkiva jaosto tulee tutkimaan 
myös hajukysymystä. Asutuksen läheisyyden 
takia jätevedenpuhdistamoiden hajujen vä-
hentämiseen ja siisteyden lisäämiseen olisi 
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kiinnitettävä erityistä huomiota, vaikka in-
vestointi- ja käyttökustannukset tällöin huo-
mattavasti kohoavatkin. Valtuusto katsoi 
eo. lausunnon riittäväksi selvitykseksi (18.6. 
489 §, 15.10. 747 §). 

Itäisen suunnan tieyhteyksien rakentamis-
toimenpiteiden kiirehtimisestä tekivät vt Joki-
nen ym. 25.5.1966 aloitteen, jossa viitattiin 
itäisten esikaupunkialueiden liikenteen vai-
keutumiseen Porvoontiellä. Näiden itäisten 
alueiden lähitulevaisuudessa lähes 170 000 
asukkaaseen nousevan väestön liikenneyhtey-
det voitaisiin tyydyttävästi hoitaa vain sel-
laisella joukkoliikennevälineellä kuin met-
rolla. Itäisen moottoritien valmistumiseen on 
arvioitu kuluvan vähintään kaksi vuotta ja 
laaditun kymmenvuotissuunnitelman mu-
kaan on metro käytettävissä vasta v. 1974. 
Näin suuri odotusaika saattaa itäisen suun-
nan liikenteen täysin kestämättömäksi moot-
toriajoneuvojen räjähdysmäisen kasvun ta-
kia, ellei ryhdytä myös muihin liikennejärjes-
telytoimenpiteisiin jo kertomusvuoden ai-
kana. Tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä 
myös sellaisten tieyhteyksien liikenteen käyt-
töön ottamiseksi, jotka voidaan suhteellisen 
lyhyen ajan kuluessa ja ilman erityisen suuria 
taloudellisia kustannuksia saada keventä-
mään itäisen moottoritien liikenneruuhkaa. 
Esittämänsä johdosta aloitteentekijät ehdot-
tivat, »— että kaupunginhallitusta kehotet-
taisiin ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toi-
menpiteisiin, että itäisen suunnan metron 
rakentamistyöt voitaisiin aloittaa mahdolli-
simman pian, niin että Puotilan ja Kantakau-
pungin välinen metroliikenne voitaisiin aloit-
taa jo 60-luvun aikana, että kiirehdittäisiin 
toimenpiteitä Myllypuron ja Lahdentien väli-
sen kehätien osuuden rakentamiseksi ja oh-
jattaisiin liikennettä Karhunkaataj antien 
kautta Viikintielle sekä että mahdollisimman 
pian rakennettaisiin valmiiksi Vuosaaren ja 
Puotilan tieyhteydet Kissankellontie—Marja-
niementie—Tulisuontie Roihuvuoren kautta 
Herttoniemeen». Metronsuunnittelutoimikun-
ta mainitsi aloitteen johdosta, että kaupun-

gin v:ien 1966—1975 pitkän tähtäyksen 
taloussuunnitelmassa edellytettiin metron 
Ruoholahdesta Puotinharjuun valmistuvan 
v. 1974. Valtuuston 19.10.1966 hyväksymän 
ponnen mukaan kaupunginhallitusta keho-
tettiin ryhtymään kaikkiin välttämättömiin 
toimenpiteisiin metrolinjan Hakaniemi—Puo-
tinharju töiden aloittamiseksi niin, että se 
saataisiin liikennöitävään kuntoon 1970-
luvun alussa. Metroliikenteen avaaminen vä-
lillä Hakaniemi—Puotinharju olisi toimikun-
nan laatimien -selvitysten mukaan mahdol-
lista v:n 1975 alusta lukien, jolloin Keskustan 
—Puotinharjun metroliikenne siirtyisi alka-
maan vasta v:n 1979 alusta. Näiden valmis-
tumjsaikojen lyhentäminen ei teknillisesti 
olisi mahdollista ilman suuria kustannusten 
lisäyksiä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
ilmoituksen mukaan on Muurimestarintien— 
Seppämestarintien—Myllymestarintien muo-
dostama kehätiereitti rakenteilla useissa koh-
din. Tie pyrittiin saamaan kuntoon v:n 1970 
loppuun mennessä. Kehätiereittiin kuuluva 
väli Myllypurosta Lahdentielle avattiin lii-
kenteelle syksyllä 1968. Edelleen oli suori-
tettu eräitä järjestelyjä aloitteessa tarkoite-
tun itäisen suunnan liikenneyhteyksien pa-
rantamiseksi. Mm. Puotilan liittymän liiken-
nejärjestelysuunnitelmat oli hyväksytty ja 
pyritään liittymä saamaan valmiiksi v:n 1970 
loppuun mennessä. Itäväylän jatkaminen 
Puotilasta kaupungin rajalle oli suunnitteilla. 
Hakaniemen—Puotinharjun metroa koske-
vasta metronsuunnittelutoimikunnan esityk-
sestä lautakunta oli lausunnossaan 21.11.1968 
todennut, että koska »lautakunta ei ollut saa-
nut tietoja julkisen liikenteen kokonaissuun-
nitelmasta, valtionrautateiden tarjoamista 
mahdollisuuksista, hankkeiden rahoituksesta 
samoin kuin yhteistyömahdollisuuksista val-
tion ja naapurikuntien kanssa, hankkeen to-
teuttamisen ja rakentamispäätöksen osalta 
asia voitaneen jättää kirjeessä esitetyn tar-
kastelun varaan.» Lautakunnan vähemmistö 
oli ollut sitä mieltä, ettei esitetty metrorata 
vielä ollut toteuttamiskelpoinen. Valtuusto 
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katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (12.2. 131 §). 

Robert Hermansonin tien kunnostamista 
kävelytieksi koskevassa aloitteessaan huo-
mautt ivat vt Matvejew ym., että Etelä-Haa-
gasta puut tui kokonaan asuntokortteleiden 
keskellä oleva rauhoitettu kävelyväylä. Aloit-
teentekijät yhtyivät Kaupunginosayhdistys 
Pro Haagan esitykseen, että ao. viranomais-
ten tehtäväksi annettaisiin rakentaa Robert 
Hermansonin tie pyörätiellä varustetuksi kä-
velykaduksi. Tämä suhteellisen lyhyt katu 
on hiljattain kunnostettu, mut ta ei ollut vielä 
kestopäällystetty ja voitaisiin se katuraken-
nuspäällikön antaman tiedon mukaan hel-

posti rakentaa kävelykaduksi. Koska katu-
teknilliset työt oli jo aloitettu, olisi asia hoi-
dettava kiireellisesti. Yleisten töiden lauta-
kunta totesi, että tietä alettiin rakentaa ke-
sällä 1968 ja se päällystettiin seuraavan syk-
syn aikana. Ennen rakennustyön aloittamista 
oli sovittu liikennesuunnittelu- ja asemakaa-
vaosaston kanssa siitä, että tie rakennetaan 
jalankulku- ja pyöräliikenteelle tarkoitetuksi 
kaduksi, jolla kuitenkin sallitaan huoltoajo. 
Kaupunginhallitus oli 16.6.1969 kieltänyt 
moottoriajoneuvoliikenteen ko. tiellä tonteille 
ajoa lukuun ottamatta. Valtuusto katsoi 
edellä esitetyn riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (15.10. 728 §). 

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Viranhaltijat. Valtuusto päätt i perustaa 
tonttiosastolle 1.1.1970 lukien 27. pl:n lain-
oppineen avustajan, 10. pl:n toimistoapulai-
sen ja 8. pl:n toimistoapulaisen virat (25.6. 
502 §) sekä lakkauttaa osaston 27. pl:aan 
kuuluvan omakotiarkkitehdin viran samasta 
ajankohdasta lukien (3.9. 594 §). 

Valtuusto oikeutti kiinteistöviraston ko-
rottamaan jäljempänä mainittujen diplomi-
insinöörien sopimuspalkat seuraaviksi: Ka-
lervo Viljanen 2 900 mk/kk, Väinö Meuronen 
2 750 mk/kk 1.1.1970 lukien muutoin entisin 
ehdoin (3.9. 595 §). 

Kiinteän omaisuuden hankin-
taa ja luovutusta koskevat 

asiat 

Kiinteistö Oy Toinen linja 7 :n eräiden osak-
keiden ostaminen. Osakkeiden Myynti Oy 
Väinölä oli omasta ja KOP:n Osakeyhtiön 
puolesta tarjonnut kaupungin ostettavaksi 

talon I ja I I kerroksen tilojen hallintaan oi-
keuttavat osakkeet. Talon muut kerrokset 
oli v. 1968 hankittu kaupungin omistukseen. 
Osakkeiden ostamisesta päättäminen kuului 
kaupunginhallituksen toimivaltaan. Valtuus-
to oikeutti kaupunginhallituksen ylit tämään 
kertomusvuoden talousarvion pääomamenoi-
hin osakkeiden ostamiseen, merkitsemiseen 
ja lunastamiseen merkittyjä määrärahoja 
969 150 mk em. osakkeiden kauppahintojen 
ja kaupoista menevän leimaveron suoritta-
mista varten (21.5. 384 §). 

Kiinteistöjen ostot. Kaupunginvaltuusto 
päätti, et tä kertomusvuoden aikana ostetaan 
seuraavat kiinteistöt, tontit, tontinosat ja 
maa-alueet erinäisillä ehdoilla: 

30. kaupunginosassa Arvo Westerlund 
Oy:ltä sen omaan lukuunsa ja perustettavien 
asunto-osakeyhtiöiden lukuun aikoinaan 
hankkimasta, Munkkiniemen kylässä sijait-
sevasta tilasta Maryborg RN:o l 3 3 6 rasituk-
sista vapaana kolme yhteensä n. 2 225 m2:n 
suuruista, Kuusisaaren asemakaavassa puis-
toksi merkittyä aluetta kaupunkimittaus-
osaston karttapiirroksen n:o 13516/NA 51 

67 



1. Kaupunginvaltu usto 

mukaisesti 33 000 mk:n suuruisesta käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta sillä ehdolla, 
että alueet kaupantekohetkellä luovutetaan 
kaupungin hallintaan. Valtuusto myönsi va-
rat kauppahinnan suorittamista varten (9.4. 
293 §). 

31. kaupunginosassa kauppaneuvos Julius 
Tallbergin perikunnan jäseniltä 

A) Helsingin kaupungin Lauttasaaren ky-
lässä sijaitseva tila Drumsö RN:o l6 6 2 , lu-
kuun ottamatta 

a) n. 1.7 ha:n suuruista vesialuetta kau-
punkimittausosaston laatiman kartta-
piirroksen n:o 13118/NA 51 mukaisesti, 
b) kauppakirjalla 4.5.1965 kaupungille 
myytyä, n. 50 ha:n suuruista vesialuetta 
kaupunkimittausosaston laatiman kart-
tapiirroksen n:o 8221/NA 51 mukaisesti 
ja 
c) kauppakirjalla 9.5.1968 kaupungille 
myytyä n. 15 ha:n suuruista vesialuetta 
kaupunkimittausosaston laatiman kart-
tapiirroksen n:o 11301/NA 51 mukaisesti 
sekä 

B) seuraavia, 31. kaupunginosan yleisen 
rakennuksen tontteja vastaavat määräalat 
tilasta Lauttasaari RN:o l618: 

I) korttelin n:o 31001 tonttia n:o 4 (Poh-
joiskaari 9) tonttijakokartan nro 804 mukai-
sesti, 

II) korttelin n:o 31002 tonttia n:o 1 (Poh-
joiskaari 1) tonttijakokartan n:o 593 mukai-
sesti, 

III) korttelin n:o 31002 tonttia n:o 2 (Poh-
joiskaari 3) tonttijakokartan n:o 593 mukai-
sesti, 

IV) korttelin n:o 31003 tonttia nro 9 
(Meripuistotie 7) tonttijakokartan nro 546 
mukaisesti, 

V) korttelin nro 31011 tonttia nro 1 (Poh-
joiskaari 11) tonttijakokartan nro 790 mu-
kaisesti, 

VI) korttelin nro 31041 tonttia nro 1 
(Pajalahdentie 10) tonttijakokartan nro 567 
mukaisesti, 

VII) korttelin nro 31058 Lauttasaari-nimi-

seen tilaan kuuluvaa n. 1 753 m2:n suuruista 
osaa tontista nro 1 (Lahnalahdentie 1) asema-
kaavan muutoksen nro 4866 mukaisesti, 

VIII) korttelin nro 31085 tonttia nro 15 
(Puistokaari 4) tonttijakokartan nro 2336 
mukaisesti ja 

IX) korttelin nro 31116 tonttia nro 1 (Särki-
niementie 24) tonttijakokartan nro 565 mu-
kaisesti, 
4 500 000 mkrn suuruisesta kauppahinnasta, 
josta n. 1 mmk suoritetaan kaupungin 
1.12.1966 liikkeeseen laskemina obligaatioina 
kaupantekopäivänä olevan arvon mukaan ja 
n. 3 500 000 mk rahana, sekä muutoin seu-
raavilla ehdoilla r 

1) Kauppahinta suoritetaan heti sen jäl-
keen, kun myyjät ovat kustannuksellaan 
hankkineet alaikäisten osalta oikeuden suos-
tumuksen kauppaan. 

2) Myyjät luopuvat korvauksetta heidän 
ja kaupungin välillä 15.6.1945 allekirjoitetun 
sopimuksen 2) kohdan toisesta, näin kuulu-
vasta kappaleesta ilmenevästä edusta r 

»Mikäli Lauttasaaressa myöhemmin asema-
kaavan muutoksella myönnetään lisättyjä 
rakentamisoikeuksia, kaupunki sitoutuu mää-
räämään siitä asetettavat ehdot Julius Tall-
bergin perikunnan hallussa olevien tonttien 
osalta ainakin yhtä edullisiksi kuin samaan 
aikaan ulkopuolisille asetettavat.» 

3) Myyjät luovuttavat välittömästi kau-
pungin hallintaan ja käyttöön ne kolme 
puistoaluetta, joiden hallinnan siirtäminen 
kaupungille em. sopimuksen 6) kohdan mu-
kaan tulisi tapahtumaan vasta 9.1.1971. 

4) Luovutettavia alueita rasittavat seuraa-
vat vuokrasuhteet r 

a) Johtaja M. Simolan suullinen vuokra-
sopimus korttelin nro 31002 tontin nro 2 
(Pohjoiskaari 3) käyttämisestä 120 mkrn 
suuruisesta kuukausivuokrasta. 
b) Drumsö Ungdomsförening -nimisen 
yhdistyksen oikeus korttelin nro 31003 
tontin nro 9 (Meripuistotie 7) käyttämi-
seen korvauksetta ilman kirjallista vuok-
rasopimusta. 
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c) Johtaja A. F. Virkkusen vuokraoikeus 
Takaniemi -nimiseen, kohdassa 3) mai-
nitulla puistoalueella sijaitsevaan maa-
alueeseen 600 mk:n suuruisesta vuosi-
vuokrasta. 
d) A. Nurmisen oikeus Gräsgrund -nimi-
sen saaren käyttämiseen 200 mk:n suu-
ruisesta vuosivuokrasta. 
e) M. L. Sjöbergin oikeus Lilla Grisen 
(Lindhomsgrund) -nimisen luodon käyt-
tämiseen 100 mk:n suuruisesta vuosi-
vuokrasta. 
f) Kalastajien S. Perhmanin, S. Brun-
strömin ja E. Lindgrenin oikeus kalas-
tuksen harjoittamiseen Drumsö -nimisen 
tilan vesialueilla 50 mk:n suuruista vuo-
tuista korvausta vastaan. 
g) Oy Telva Ab -nimisen yhtiön oikeus 
korttelin n:o 31122 tontin n:o 3 edustalla 
olevan vesialueen ja Skinnbyxorna-nimi-
sen saaren rakennuksineen vuokraami-
seen 25 v:ksi 1.1.1967 lukien elinkustan-
nusindeksiin sidottua, 250 mk:n suu-
ruista vuosivuokraa vastaan. 

• 5) Luovutettavilla alueilla sijaitsevat, kuo-
linpesän osakkaiden omistamat rakennukset 
sisältyvät kauppaan. 

6) Muutoin luovutetaan myydyt alueet ja 
rakennukset rasituksista vapaina. 

Kauppahinnan suorittamista varten val-
tuusto myönsi 4.5 mmk. Lisäksi valtuusto 
päätti kehottaa kaupunginhallitusta harkit-
semaan, sopivatko kaupungille nyt ostettavat 
tontit tai jotkut niistä varattaviksi vanhusten 
ja opiskelevien nuorten hyväksi rakennetta-
via asuntoja varten (15.1. 32 §). 

37. kaupunginosassa leskirva Naima Maija-
lalta Malmin kylässä sijaitseva tila Takala 
RN:o 571 rasituksista vapaana 22 500 mk:n 
kauppahinnasta (12.11. 807 §) sekä 

tila Stor åkern n: o 8a RN:o l18 Pukinmäen 
yksinäistaloa Kirjakauppa Oma Oy:ltä 10 500 
mk:n käteisellä suoritettavasta kauppahin-
nasta (21.5. 383 §). 

38. kaupunginosassa Malmin kylässä sijait-
seva tila Gustafsberg RN:o 2102 Karl Raskin 

perikunnalta 19 000 mk:n käteisellä suori-
tettavasta kauppahinnasta (26.11. 853 §). 

Malmilla olevien eräiden määräalojen ja 
rakennusten ostaminen Hankkijalta, ks. s. 86. 

Tapanilan kylässä sijaitseva tila R 431 
RN:o 8370 autonkulj. Veikko Koskelta ja hä-
nen edesmenneen vaimonsa Anna Kosken 
perillisiltä 40 000 mk:n suuruisesta käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta (15.1. 33 §); 

Tapanilan kylässä sijaitseva tila Ihantola 
RN:o 8493 leskirva Matilda Gäddalta 52 000 
mk:n käteisellä suoritettavasta kauppahin-
nasta (4.6. 426 §); 

Tapanilan kylässä sijaitseva tila Pakkola 
RN:o 8494 autonasent. Karl Gäddalta ja rva 
Raija Halmeelta rasituksista vapaana 82 000 
mk:n käteisellä suoritettavasta kauppahin-
nasta (4.6. 427 §); 

Tapanilan kylässä sijaitsevat tilat R 429 
RN:o 8365 ja R 432 RN:o 8371, mikäli ne ovat 
rasituksista vapaat, Anna Kärkkäiseltä ja 
Matti Kärkkäisen oikeudenomistajilta 39 000 
mk:n käteishinnasta (18.6. 474 §); 

Tapanilan kylässä sijaitseva tila Bj4 68 
RN:o 4370 Heikki ja Edit Palo-ojan jakamat-
toman kuolinpesän osakkailta 25 000 mk:n 
käteishinnasta (3.9. 607 §); 

Tapanilan kylässä sijaitseva Purola-nimi-
nen tila RN:o 4248 rva Selma Sventolta 
14 000 mk:n kauppahinnasta, mikäli tila on 
rasituksista vapaa (3.9. 610 §); 

Tapanilan kylän tilat Vihtori RN:o 7533, 
Päiviö RN.o 7534, Alava RN:o 7535, Kuusela 
RN.o 7536 ja Koivula RN:o 7537 toim.joht. 
Esko Lehtivuorelta ja hänen vaimoltaan Ulla 
Lehtivuorelta 165 000 mk:n käteisellä suori-
tettavasta kauppahinnasta (12.11. 808 §); 

Suutarilan kylässä sijaitsevasta Bagges-
nimisestä tilasta RN:o 2132 kaupunkimittaus-
osaston laatiman karttapiirroksen n:o 13861/ 
NA 51 mukainen, n. 1 360 m2:n laajuinen 
määräala maanv. Karl Stellbergiltä 6 800 
mk:n käteishinnasta (3.9. 609 §). 

45. kaupunginosassa Vartiokylässä sijait-
seva tila Onnela RN:o 2818 rasituksista vapaa-
na Asunto Oy Vartiokummulta ja Asunto Oy 
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Vartiorinteeltä 32 000 mk:n käteisellä suori-
tettavasta kauppahinnasta sillä ehdolla, että 
kauppaan eivät sisälly tilasta korttelin n:o 
45218 tontteihin n:o 11 ja 12 merkityt 
määräalat (12.2. 121 §); 

Vartiokylässä oleva ti-la Lillåker RN:o 
5524 Helsingin Suomalaiselta Säästöpankilta 
rasituksista vapaana 10 140 mk:n suuruisesta 
käteisellä suoritettavasta kauppahinnasta 
(26.2. 172 §); 

Vartiokylässä oleva tila n:o 233 RN:o 
5513 Gundel Puustisen oikeudenomistajilta 
rasituksista vapaana 15 000 mk:n käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta (26.2. 173 §); 

Mellunkylässä sijaitsevasta tilasta Borgis 
RN:o l584 kolme asemakaavassa puistoksi 
merkittyä määräalaa sekä urheilualueeksi 
merkitty määräala, pinta-alaltaan yhteensä 
n. 8 431 m2, rasituksista vapaina ev.luutn. 
Harry Wihtolilta ja hänen edesmenneen 
vaimonsa Maria Wihtolin perillisiltä kau-
punkimittausosaston laatimien karttapiir-
rosten n:o 14107—14110/NA 51 mukaisesti 
68 000 mk:n suuruisesta käteishinnasta 
(12.11. 809 §); sekä samasta tilasta n. 9 979 
m2:n suuruinen määräala, joka asemakaa-
vassa on merkitty kuuluvaksi korttelin n:o 
47001 tonttiin n:o 1 ja puistoksi, 140 000 
mk:n käteisellä suoritettavasta kauppahin-
nasta ; kaupunkimittausosaston karttapiir-
roksen n:o 13352/NA 51 mukaisesti (29.1. 
828 §); 

Oy Marjaniemen Huvilayhdyskunta -nimi-
seltä purkautuneelta osakeyhtiöltä tai ao. 
kiinteistönomistajilta 25 000 mk:n suuruises-
ta kauppahinnasta rasituksista vapaina Var-
tiokylässä sijaitsevista tiloista seuraavat 
määräalat: 

A) Tilasta Matinranta RN:o 2245 korttelin 
n:o 45012 tonttiin n:o 2 kuuluva noin 162 
m2:n, tonttiin n:o 3 kuuluva noin 100 m2:n 
ja tonttiin n:o 4 kuuluva noin 75 m2:n suurui-
nen määräala tonttijakokartan n:o 2762 mu-
kaisesti sekä saman korttelin tonttiin n:o 
5 kuuluva 127.6 m2:n suuruinen määräala 
tontinmittauksen TN:o 67142 mukaisesti. 

B) Tilasta R.T. 60 RN:o 2607 korttelin n:o 
45012 tonttiin n:o 6 kuuluva 641.0 m2:n 
suuruinen määräala tontinmittauksen TN:o 
67203 mukaisesti sekä saman korttelin tont-
tiin n:o 7 kuuluva noin 193 m2:n suuruinen 
määräala tonttijakokartan n:o 2672 mukai-
sesti sekä lisäksi vesialuetta noin 241 m2:n 
suuruinen määräala kaupunkimittausosaston 
laatiman karttapiirroksen n:o 13801/NA 51 
mukaisesti. 

C) Tilasta Ruohoranta RN:o 2649 korttelin 
n:o 45036 tonttiin n:o 1 kuuluva 97.9 m2:n 
suuruinen määräala tontinmittauksen TN:o 
67159 mukaisesti sekä saman korttelin tont-
tiin n:o 2 kuuluva 54.5 m2:n suuruinen mää-
räala tontinmittauksen TN:o 68208 mukai-
sesti. 

D) Tilasta R.T.55a RN:o 2576 korttelin n:o 
45026 tonttiin n:o 10 kuuluva 164.9 m2:n 
suuruinen määräala tontinmittauksen TN:o 
68197 mukaisesti sekä saman korttelin tont-
tiin n:o 11 kuuluva noin 67 m2:n suuruinen 
määräala tonttijakokartan n:o 1857 mu-
kaisesti. 

E) Tilasta Keskiranta RN:o 2 ia6 vesialuetta 
noin 54 m2:n suuruinen määräala kaupunki-
mittausosaston laatiman karttapiirroksen n :o 
13802/NA 51 mukaisesti. 

Kauppa tehtiin sillä ehdolla, että mikäli 
myöhemmin ilmenisi em. tiloihin kuuluvan 
jonkin sellaisen alueen, jota Oy Marjaniemen 
Huvilayhdyskunta ei ole aikaisemmin myy-
nyt eikä muutoin luovuttanut kolmannelle 
henkilölle, tällainen alue sisältyy kauppaan 
ilman eri korvausta (25.6. 523 §); 

hitsaaja Yrjö Kaajasalolta ja hänen vai-
moltaan Taimi Kaajasalolta rasituksista va-
paana Vartiokylässä sijaitseva tila Luotola 
RN:o 2895 50 000 mk:n suuruisesta käteis-
hinnasta (1.10. 705 §); 

Vartiokylässä olevan talon n:o 2 tiluksista 
muodostettujen yhteisten tie-, ranta-, vesi-
jättö- ja vesialueiden osakkailta heidän 22.5» 
pitämänsä kokouksen päätöksen mukaisesti 
samassa kylässä sijaitsevat kaupunkimittaus-
osaston laatimaan, 21.5. päivättyyn kart-
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tapiiiTokseen nro 13799/NA 51 kirjaimilla AT 
merkitty O.093 ha:n suuruinen tiealue, kir-
jaimella A merkitty O.39 ha:n suuruinen ran-
tapalsta, kirjaimella C merkitty 0.0 63 ha:n 
suuruinen vesijättöalue ja kirjaimella B 
merkitty 1.14 ha:n suuruinen vesialue. Kaup-
pahinta tiealueen osalta on 1 900 mk, ranta-
alueen osalta 11 700 mk, vesijättöalueen 
osalta 700 mk ja vesialueen osalta 1 800 mk. 
Valtuusto myönsi 16 100 mk kauppahinnan 
suorittamista varten (18.6. 475 §); 

Asunto Oy Vartioharjulta rasituksista va-
paana Vartiokylässä sijaitseva tila Bellbö 
RN:o 2918 30 000 mk:n käteishinnasta sillä 
ehdolla, ettei kauppaan sisälly asemakaavan 
mukaan korttelin n:o 45260 tonttiin n:o 3 
kuuluvaa määräalaa mainitusta tilasta (15.10. 
741 §); 

Mellunkylässä sijaitseva Lillmossklint-ni-
minen tila RN:o l12 rasituksista vapaana Ab 
Svenska Småbruk och egna hem -nimiseltä 
yhtiöltä 250 000 mk:n suuruisesta käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta (15.1. 35 §); 

leskirva Elin Lundqvistilta ja hänen lap-
siltaan rasituksista vapaana Mellunkylässä 
sijaitsevasta tilasta Borgs RNro l5 8 6 n. 3.94 
ha:n suuruinen määräala kaupunkimittaus-
osaston karttapiirroksen n:o 12691/NA 51 
mukaisesti 190 000 mk:n suuruisesta kätei-
sellä suoritettavasta kauppahinnasta (29.1. 
31 §); 

sekatyömies Vilho Lösöseltä Mellunkylässä 
sijaitseva tila Vilhola RNro 3144 rasituksista 
vapaana 35 000 mkrn suuruisesta käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta (26.2. 171 §); 

rva Tora Sundbergilta ja dipl.ins. Gustaf 
Blomqvistilta Mellunkylässä sijaitsevat tilat 
Parken RNro 4178 ja Barrkärr RN:o 4179 

rasituksista vapaina 528 000 mk:n käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta (12.3. 212 §); 

kirvesmies Martti Ketoselta tila Marttila 
RN:o 3135 Mellunkylässä rasituksista vapaana 
40 000 mkrn suuruisesta käteisellä suoritetta-
vasta kauppahinnasta (26.3. 253 §); 

rasituksista vapaana yövartija Alpo Har-
julta 20 000 mk:n kauppahinnasta Mellun-

kylässä sijaitseva Broända-niminen tila RNro 
l 3 2 4 (3.9. 608 §). 

49. kaupunginosassa korttelin nro 49026 
koulutoimen rakennusten tonttiin n:o 1 
kuuluva, n. 18 750 m2rn suuruinen määräala 
tilasta Uppby RNro 2415 Laajasalon kylässä 
kaupunkimittausosaston piirustuksen n:o 
13586/NA 51 mukaisesti 187 500 mk:n kä-
teisellä suoritettavasta kauppahinnasta (7.5. 
343 §). 

Laajasalon kylässä sijaitseva tila Kotola 
RN:o l710 joht. Hannes Livolta rasituksista 
vapaana 20 000 mk:n käteisellä suoritetta^ 
vasta kauppahinnasta (26.11. 852 §); 

leskirva Edith Carlströmiltä rasituksista 
vapaana Laajasalon kylässä sijaitsevat tilat 
Grindstuga RN:o l184 ja Grindstuga I RNro 
256 yhteensä 30 000 mkrn kauppahinnasta 
siten, että 27 000 mk suoritetaan käteisellä 
ja 3 000 mk välittömästi sen jälkeen, kun 
tilalla RNro l184 oleva asuinrakennus on 
tyhjänä luovutettu kaupungin käyttöön 
(15.1. 34 §). 

54. kaupunginosassa Vuosaaressa sijaitse-
vat tilat Soldis B RNro 3268 ja Soldis A RNro 
3128 lääket. lis. Valborg Lindholmilta ja ins. 
Hakon Lindholmilta rasituksista vapaana 
140 000 mkrn käteishinnasta (26.11. 855 §); 

eversti evp. Hans von Esseniltä ja agron. 
Wava von Essen-Wasastjernalta Vuosaaren 
kylässä sijaitsevat tilat Svalbo 2 RNro 29, 
Barrdoft RNro 48 ja Svalbo I RNro 49 rasi-
tuksista vapaina 260 000 mkrn suuruisesta 
hinnasta siten, että siitä suoritetaan 250 000 
käteisellä ja 10 000 mk heti sen jälkeen, kun 
tilojen rakennukset on luovutettu tyhjinä 
kaupungin vapaaseen käyttöön (26.11. 854 §); 

Väestöliitolta rasituksista vapaana Vuo-
saaren kylässä sijaitseva tila Meriharju RNro 
549 rakennuksineen 450 000 mkrn käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta (26.2. 174 §); 

A) rva Brita Thelestamilta ja rva Karin 
von Hertzeniltä Vuosaaren kylässä sijaitsevat 
tilat Kallvik Centraltomt RNro 444 ja Ullas 
RNro 463 yhteensä 288 000 mkrn käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta; 
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B) dipl.ins. Hans Björkelliltä ja rva Anita 
Palmgrenilta tila Brandis RN:o 464 366 000 
mk:n suuruisesta käteisellä suoritettavasta 
kauppahinnasta; 

C) rva Dora Bengelsdorffilta tilat Lill-
K all vik RN:o 46* ja Lilla Kallvik I I I RN:o 
466 yht. 226 000 mkrn käteisellä suoritetta-
vasta kauppahinnasta. 

Tilojen kauppahinnan suorittamista var-
ten valtuusto myönsi 880 000 mk (18.6. 
476 §); 

Vuosaaressa sijaitsevat tilat Vrå RN:o 417, 
Berghäll RN:o 418 ja Fridkulla RN:o 419 

kauppaneuvoksetar Maud Greulingin oikeu-
denomistajilta rasituksista vapaana yht. 
272 000 mkrn kauppahinnasta, joka suorite-
taan sen jälkeen, kun myyjien toimesta on 
hankittu oikeuden suostumus alaikäisen 
Ruotsin kansalaisen Diana Aminoffin osalta 
(17.9. 651 §); 

A) Länsisalmen kylässä sijaitseva tila 
Skällviken RN:o 719 ja Vuosaaren kylässä 
sijaitseva tila Skällängen RN:o 2103 pienvilj. 
Nils Liljeströmiltä yht. 160 000 mk:n käteis-
hinnasta; 

B) pienvilj. Johan Törnströmiltä Länsi-
salmen kylässä sijaitsevat tilat Tryvik RN:o 
24 ja Tryvik I RN:o 219 yht. 380 000 mrkn 
kauppahinnasta, josta 330 000 mk suorite-
taan käteisellä ja 50 000 mk heti sen jälkeen, 
kun tilat on luovutettu kaupungille. 

Kauppahintojen suorittamista varten 
myönnettiin 540 000 mk (18.6. 477 §); 

Kirkkonummen kunnan Porkkalan kylässä 
sijaitseva tila Källvik-Västergård RN:o 354, 
n. 113.4 ha, arkkit. Birgitta Simbergiltä ja 
rva Margareta Wallerilta 800 000 mk:n suu-
ruisesta kauppahinnasta, josta n. 100 000 
mk suoritetaan kaupungin v. 1966 liikkee-
seen laskemina obligaatioina kaupantekopäi-
vänä olevan arvon mukaan ja n. 700 000 mk 
käteisellä (26.2. 170 §); 

Kirkkonummen kunnan Tollsin kylässä 
sijaitsevasta Gustavsberg RN:o l19 -nimisestä 
tilasta n. 2 000 m2:n suuruinen määräala 
alaikäisiltä Pirkko ja Terhi Hassiselta rasi-

tuksista vapaana kaupunkimittausosaston 
karttapiirroksen n:o 13569/NA 51 mukaisesti 
10 000 mk:n kauppahinnasta (7.5. 334 §); 

Inkoon kunnan Elgsjön kylässä sijaitsevat 
tilat Lastvik RN:o l2 6 , Mellangärd RN:o 
l2 7 , Kämpe RNro 232 ja Klockars RNro 333, 
Lill-Ramsön yksinäistaloon kuuluva La-
kanäsäng-niminen tila RNro l 5 5 sekä Bol-
stadin kylässä sijaitseva Villholmen-niminen 
tila RNro l8 6 arkkit. Else Aropaltiolta rasi-
tuksista vapaina yht. 2 mmkrn suuruisesta 
kauppahinnasta, josta 1 mmk lasketaan 
Mellängardin, 1 250 mk Lastvikin, 780 000 
mk Klockarsin, 58 690 mk Villholmenin, 60 
mk Lakanäsängin ja 160 000 mk Kämpen 
tilan osalle. Kauppahinnasta maksetaan 
1.5 mmk kertomusvuonna ja 0.5 mmk v. 
1970 (1.10. 704 §); 

Vihdin kunnan Salmen kylässä sijaitsevat 
tilat Penttilä RNro l4 6 ja Ojakoski RNro 
231 rva Hedvig Lindholmilta ym. yhteensä 
315 000 mk m suuruisesta käteishinnasta 
(12.11. 810 §). 

Aluevaihdot. Valtuusto oikeutti kiinteistö-
lautakunnan suorittamaan jäljempänä mai-
nitut aluevaihdot erinäisillä ehdoilla r 

Kiinteistö-osakeyhtiö Fe-Te Fastighets-
aktiebolagin kanssa siten, että yhtiö luovut-
taa kaupungille 5. kaupunginosan korttelin 
nro 91 entisestä tontista nro 8 puistoksi 
tonttijakokartan nro 2739 mukaan merkityt, 
n. 809 m2m suuruiset osat ja kaupunki luo-
vuttaa yhtiölle saman korttelin tonttiin nro 
10 tonttijakokartan nro 2739 mukaan kuulu-
vat, yht. noin 929 m2m suuruiset osat ylei-
sistä alueista Dö1, Hc1, Ha1, Ha2 ja 5PI1 

(ns. Sinebrychoffin alue). Yhtiö suorittaa 
kaupungille välirahana 4 800 mk (15.1. 30 §); 

valtion kanssa aluevaihdon, jossa kau-
punki luovuttaa valtiolle 13. kaupunginosan 
(Etu-Töölön) korttelin nro 401 tontin nro 8 
ja jossa valtio luovuttaa kaupungille 1) Ta-
panilan kylässä sijaitsevasta Backas-nimises-
tä tilasta RNro 264 n. 10 ham suuruisen, Tat-
tarisuolla sijaitsevan erillisen palstan ja 2) 
Vähä-Huopalahden kylässä sijaitsevasta 
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Fredriksberg-nimisestä tilasta RNro l19 n. 
1.34 harn suuruisen, Pikku-Huopalahden poh-
jukassa sijaitsevan erillisen palstan. Vaihdos-
sa ei suoriteta välirahaa (21.5. 380 §); 

Oulunkylän Seurakunnan Siirtolayhdistyk-
sen kanssa aluevaihdon, jossa yhdistys luo-
vuttaa kaupungille rasituksista vapaana 
korttelin n:o 28161 asuntotontit n:o 1 ja 2 
niillä olevine rakennuksineen ja kaupunki 
luovuttaa yhdistykselle korttelin n:o 28140 
tontin n:o 2 sillä olevine rakennuksineen. 
Vaihdossa ei suoriteta välirahaa. Mikäli yh-
distys ei pura sille luovutettavalla tontilla 
olevia rakennuksia ja rakenna niiden tilalle 
ennen 31.12.1974 sosiaalista huoltolaitosta 
pääasiallisesti lapsia ja vähintään 10 v Hel-
singissä asuneita vanhuksia varten, kaupun-
gilla on oikeus periä yhdistykseltä välira-
hana 73 000 mk, jolle lasketaan 6 %:n vuo-
tuinen korko vaihtokirjan allekirjoituspäi-
västä lukien (9.4. 292 §); 

Helsingin Asuntokeskuskunta Hakan kans-
sa aluevaihdon, jossa 

A) kaupunki luovuttaa Hakalle Pohjois-
Haägan suunnitellulle kerrostaloalueelle laa-
dittavan asemakaavan mukaisia asuntotont-
teja, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus 
vastaa n. 800 huoneyksikköä, sen jälkeen kun 
valtuusto on hyväksynyt alueen asemakaa-
van ja 

B) Haka luovuttaa kaupungille Helsingin 
maalaiskunnan Länsisalmen kylässä sijaitse-
vasta Westerkulla-nimisestä tilasta RNro 7395 

rasituksista vapaana n. 33 harn suuruisen 
metsäalueen. Sopimuksen voimaan tulemisen 
ehtona on, että Haka aloittaa vrn 1970 aikana 
Pohjois-Haagan alueella vähintään 150 asun-
non rakentamisen, joista vähintään 100 asun-
toa rakennetaan valtion asuntolainojen tur-
vin, ja että Hakan toimesta valtion lainojen 
turvin Pohjois-Haagaan rakennettavien talo-
jen yhteenlaskettu huoneyksikkömäärä on 
vähintään 400. Tonttien lopullinen luovutus-
hinta tarkistetaan alueen asemakaavan vah-
vistamisen jälkeen valtion lainojen turvin 
rakennettavien tonttien osalta 2 000 mkm 

suuruisen ja muiden tonttien osalta 4 200 
mkm suuruisen huoneyksikköhinnan mu-
kaan. Länsimäen alueen lopullinen luovutus-
hinta tarkistetaan alueen rakennuskaavan 
vahvistamisen jälkeen 1 000 huoneyksikköä 
käsittävän asuntoalueen osalta 2 300 mkm 
suuruisen huoneyksikköhinnan mukaan ja 
1. 5 harn suuruisen teollisuusalueen osalta 12 
mkm suuruisen neliömetrihinnan mukaan. 
Hintojen erotus suoritetaan välirahana asian-
osaiselle heti hintojen tarkistuksen tultua suo-
ritetuksi (18.6. 470 §); 

Alkoholiliike Oyrn kanssa aluevaihto, jossa 
yhtiö luovuttaa kaupungille n. 100 m2m 
suuruisen alueen 20. kaupunginosan korttelin 
nro 781 entisestä tontista nro 6 liitettäväksi 
Itämerenkadun katualueeseen ja jossa kau-
punki luovuttaa yhtiölle korttelin nro 781 
tonttiin nro 7 kuuluvaksi merkityn, n. 100 
m2m suuruisen alueen yleisestä alueesta 
St1 tonttijakokartan nro 2800 mukaisesti. 
Kiinteistölautakunta suorittaa yhtiölle ra-
kennuslain 74 §m 1 momin mukaisena kor-
vauksena katualueella olevasta muurista 
25 000 mk sillä ehdolla, että mikäli julki-
sivutoimikunta vaatii muurin loppuosaan 
(n. 50 m) muutoksia tai uuden muurin raken-
nettavaksi kalliimmin ratkaisuin kuin muu 
osa muuria edellyttää, kaupunki vastaa tällai-
sista kustannuksista normaalin ratkaisun 
ylittävältä osalta (15.1. 29 §); 

ostamaan varat. Päiviö Hetemäeltä n, 
4.2 harn suuruisen määräalan tilasta Smed-
backa RNro 72 Mellunkylässä kaupunkimit-
tausosaston karttapiirroksen nro 13538/NA 
51 mukaisesti 339 000 mkm suuruisesta kätei-
sellä suoritettavasta kauppahinnasta; suo-
rittamaan varat. Hetemäen kanssa perustet-
tavien yhtiöiden puolesta aluevaihdon, jonka 
mukaan kaupunki luovuttaa varat. Hetemäel-
le korttelin nro 30042 tonteista nro 36, 38 ja 
40 asemakaavan ja tonttijaon muutoksella 
muodostettavaan uuteen tonttiin kuuluvan, 
voimassa olevassa asemakaavassa puistoksi 
merkityn määräalan Munkkiniemen tilasta 
RNro l1172 Munkkiniemen kylässä ja varat. 

73 



1. Kaupunginvaltu usto 

Hetemäki luovuttaa kaupungille perustetta-
vien yhtiöiden puolesta sanotun korttelin 
tontista n:o 40 em. puistoksi merkittävän 
alueen asemakaavan muutoksen vahvista-
misen ja tonttijaon muutoksen hyväksymi-
sen jälkeen. Varatuomari Hetemäki suorittaa 
kaupungille käteisenä välirahana 198 000 
mk (7.5 344 §); 

Keskus-Sato Oy:n ja Polar-rakennusosake-
yhtiön kanssa aluevaihtosopimuksen, jonka 
mukaan A) kaupunki tulee luovuttamaan 
yhtiöille eri luovutuskirjalla Pihlajamäen 
asuntoalueen lounais- ja länsipuolelta alueel-
le laadittavan asemakaavan mukaisia asun-
totontteja, joiden yhteenlaskettu rakennus-
oikeus vastaa n. 2 000 huoneyksikköä sen 
jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt ase-
makaavan, ja 

B) yhtiöt luovuttavat kaupungille eri 
luovutuskirjalla samanaikaisesti kuin koh-
dassa A) mainittu luovutuskirja allekirjoite-
taan 

a) Kirkkonummen kunnan Bondarbyn 
kylässä sijaitsevat tilat Skogshyddan RN:o 
l4 , Tallmo RN:o l5 , Vestanlid RN:o l12 ja 
Bondarby RN:o l17 rasituksista vapaina sekä 

b) Helsingin maalaiskunnan Hakunilan 
kylässä sijaitsevasta Martinmäen tilasta RN:o 
554 rasituksista vapaana määräalan, joka 
käsittää n. 60 ha teollisuuskorttelialueita. 

Sopimuksen voimaantulemisen ehtona on, 
että yhtiöt aloittavat kertomusvuoden aikana 
Pihlajamäen alueella vähintään 300 asunnon 
rakentamisen, josta vähintään 200 asuntoa 
rakennetaan valtion asuntolainojen turvin. 

Sopimuksen voimaan tulosta voidaan kui-
tenkin sopia erikseen v:n 1970 aikana siinä 
tapauksessa, että rakennustöiden aloittami-
nen Pihlajamäen alueella lykkäytyy kaupun-
gista tai yhtiöistä riippumattomista syistä. 

Yhtiöiden toimesta valtion lainojen tur-
vin Pihlajamäkeen rakennettavien talojen 
yhteenlaskettu huoneyksikkömäärä on vä-
hintään 1 000. 

Pihlajamäen tonttien lopullinen luovutus-
hinta tarkistetaan alueen asemakaavan vah-

vistamisen jälkeen valtion lainojen turvin 
rakennettavien tonttien osalta 2 000 mk:n 
suuruisen ja muiden asuntotonttien osalta 
4 000 mk:n suuruisen huoneyksikköhinnan 
mukaan (18.6. 469 §); 

tilanomistaja Elvi Casagranden kanssa 
päätettiin suorittaa seuraava aluevaihto: 
A) Helsingin kaupunki luovuttaa Casa-
grandelle perustettavien asunto-osakeyhtiöi-
den lukuun tilasta I 8 RN:o l216 Tapanilan 
kylässä sijaitsevan korttelin n:o 39306 tont-
tiin n:o 4 merkityn, n. 637 m2:n suuruisen 
osan rakennuksineen tonttijakokartan n:o 
2892 mukaisesti. B) Casagrande luovuttaa 
kaupungille samassa kylässä sijaitsevan tilan 
I 8° RN:o l149 lukuun ottamatta tilasta em. 
korttelin tontteihin n:o 3 ja 4 merkittyjä 
määräaloja. Casagrande maksaa kaupungille 
välirahaa 50 000 mk (25.6. 525 §); 

Lauri Heinosen perillisten kanssa alue-
vaihdon, jossa nämä luovuttavat kaupungille 
rasituksista vapaana Vartiokylän kylässä 
sijaitsevan tilan n:o 201 RN:o 5470 ja kau-
punki luovuttaa Lauri Heinosen perillisille 
vahvistetun asemakaavan mukaista, kortte-
lissa n:o 45044 sijaitsevaa, tonttijakokartan 
n:o 1855 mukaista tonttia n:o 7 vastaavan 
määräalan samassa kylässä sijaitsevasta ti-
lasta Vartio RN:o 21070. Vaihdossa ei suori-
teta välirahaa (12.11. 812 §); 

Asunto Oy Yliskylänhovin kanssa alue-
vaihdon, jossa kaupunki luovuttaa yhtiölle 
A) korttelin n:o 49051 asuntotontin n:o 3 ja 
B) saman korttelin autopaikkatontin n:o 
18. Yhtiö luovuttaa kaupungille rasituksista 
vapaina C) Haagan kylässä sijaitsevan tilan 
Tomt 1 Kv 13 RN:o 2327 ja D) n. 8 563 m2:n 
suuruisen, korttelin n:o 49080 tonttiin n:o 4 
kuuluvan määräalan tilasta Uppby RN:o 
2415 Laajasalon kylässä tonttijakokartan n:o 
2814 mukaisesti. Yhtiö suorittaa kaupungille 
välirahana käteisellä 48 000 mk. Vaihto suo-
ritetaan sen jälkeen, kun mainitun korttelin 
asemakaavan muutos on vahvistettu (12.3. 
211 §); 

Helsingfors svenska bostadsstiftelse -nimi-
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sen säätiön määräämisvallassa olevien Bo-
stads Ab Dalen, Bostads Ab Babord ja 
Bostads Ab Västremmaren nimisten asunto-
osakeyhtiöiden kanssa aluevaihdon, jossa 
kaupunki luovuttaa yhtiöille yhteisesti kort-
telin n:o 54048 tontin n:o 2 asemakaava-
piirustuksen n:o 6078 mukaisesti asuintalojen 
rakentamista varten ja jossa yhtiöt luovutta-
vat kaupungille rasituksista vapaina A) 
Dalen-nimisen tilan RNro l 8 2 Helsingin kau-
pungin Vuosaaren kylässä ja B) Vuosaaren 
kumotun rakennuskaavan mukaisen kort-
telin nro 92 rakennuspaikkaa nro 1 ja kort-
telin nro 94 rakennuspaikkaa nro 2 vastaavat 
määräalat Henriksberg-nimisestä tilasta RNro 
l189 samassa kylässä. Yhtiöt suorittavat kau-
pungille välirahana käteisellä 10 000 mk 
(12.2. 122 §); 

varat. Leo Haikosen kanssa perustettavien 
asunto-osakeyhtiöiden lukuun aluevaihdon, 
jossa kaupunki luovuttaa Haikoselle perus-
tettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun ase-
makaavapiirustuksen nro 6081 mukaista 
korttelin nro 54012 tonttia nro 1 vastaavan, 
n. 2. 5 5 harn suuruisen määräalan Vuosaaren 
kylässä sijaitsevasta tilasta Saseka III 
RNro 250 ja Haikonen luovuttaa kaupungille 
rasituksista vapaina 29.6.1963 vahvistetun 
ja sittemmin kumotun rakennuskaavan mu-
kaisia korttelin nro 92 rakennuspaikkoja nro 
2—6 vastaavat, n. 3.0 6 harn suuruiset määrä-
alat ja korttelin nro 91 rakennuspaikkaa nro 
2 vastaavan, n. 0.4 5 harn suuruisen määrä-
alan samassa kylässä sijaitsevasta tilasta 
Henriksberg RNro l189. Aluevaihdossa ei 
suoriteta välirahaa. Kaupungille suoritetta-
villa määräaloilla on seuraavat rakennukset 
ja niitä koskevat vuokraoikeudet.* 

a) korttelin nro 91 rakennuspaikalla nro 
2 Haikosen vapaassa hallinnassa oleva vilja-
varasto, 

b) korttelin nro 92 rakennuspaikalla nro 4 
sijaitseva, vanhasta kasvihuoneesta kunnos-
tettu autokorjaamo, j oka on vuokrattu 1 
kkrn irtisanomisajoin, 

c) korttelin nro 92 rakennuspaikalla nro 5 

asuinrakennus talousrakennuksineen, jotka 
kaikki on vuokrattu 1 kkrn irtisanomisajoin 
sekä 

d) korttelin nro 92 rakennuspaikalla nro 6 
kaksi asuinrakennusta talousrakennuksineen, 
jotka kaikki on vuokrattu 1 kkrn irtisano-
misajoin (18.6. 473 §); 

Asunto Oy Satomeri ja Asunto Oy Sato-
kuusikkonimisten asunto-osakeyhtiöiden 
kanssa aluevaihdon, jossa kaupunki luovut-
taa yhtiölle eri luovutuskirjalla Patola A 
-nimiselle suunnitellulle kerrostaloalueelle laa-
dittavan asemakaavan mukaisia asuntotont-
teja ja yhtiöt luovuttavat kaupungille sa-
manaikaisesti eri luovutuskirjalla Vuosaaren 
kylässä sijaitsevat tilat Torpet RNro 478 ja 
Tallmo RNro 489 rasituksista vapaina. Mikäli 
kaupunki suorittaa luovutettavien tonttien 
sisäiset kunnallisteknilliset työt, vastaa luo-
vutettavien tonttien rakennusoikeus vähin-
tään 120 huoneyksikköä. Jos taas yhtiöt 
vastaavat näistä töistä, on vastaava luku 
vähintään 150. Siinä tapauksessa, että lo-
pullisen asemakaavan mukaisten, yhtiöille 
luovutettavien tonttien huoneyksikköluku 
on mainittuja lukuja suurempi, suorittavat 
yhtiöt 3 kkrn kuluessa asemakaavan vahvis-
tamisesta välirahana yli menevältä osalta 
5 000 mk huoneyksikköä kohden, jos kau-
punki suorittaa em. työt, ja 4 000 mk huo-
neyksikköä kohden, mikäli yhtiöt vastaavat 
näistä töistä (17.12. 916 §); 

Bo-Lorentz, Marianne, Maria-Louise ja 
Pehr-Erik Löfgrenin kanssa aluevaihdon, 
jossa he luovuttavat kaupungille rasituk-
sista vapaana Munkkiniemen kylässä sijait-
sevan tilan T, 61 K. 105 RNro l9 7 1 ja jossa 
kaupunki luovuttaa heille Espoon kauppalan 
Bredvikin kylässä sijaitsevasta tilasta Bred-
vik RNro l2 5 9 n. 1 050 m2m suuruisen, Laaja-
lahden rakennussuunnitelman mukaisen kort-
telin nro 96 tonttia nro 7 vastaavan määrä-
alan kaupunkimittausosaston karttapiirrok-
sen nro 13467/NA 51 mukaisesti. Vaihdossa ei 
suoriteta välirahaa (26.3. 252 §); 

Fj ällskidarklubben-37 -nimisen yhdistykö 
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sen kanssa aluevaihdon, jossa yhdistys luo-
vuttaa kaupungille Espoon kauppalan Nuuk-
sion kylässä sijaitsevan tilan Villan n:o 7 
RN:o 109 ja kaupunki luovuttaa yhdistyk-
selle samassa kylässä sijaitsevasta tilasta 
Punio RN:o 10119 kolme määräalaa, yhteiseltä 
pinta-alaltaan n. 1.17 ha kaupunkimittaus-
osaston piirroksen n:o 13739/NA 51 mukai-
sesti. Maa-alueet luovutetaan rasituksista 
vapaina, eikä niistä suoriteta välirahaa (18.6. 
472 §). 

Valtuusto päätti, muuttaen 16.6.1965 teke-
määnsä päätöstä, joka koski aluevaihdon suo-
rittamista Sinebrychoff Oy:n kanssa, että 
sopimuksen 3) kohtaan tehdään seuraava 
lisäys: »Yhtiö vapautuu Sinebrychoffinkadun 
rakentamisvelvollisuudesta, mikäli se suorit-
taa kaupungille 28.10.1968 arvioidut Sinebry-
choffinkadun rakennuskustannukset 39 020 
mk.» Samalla valtuusto päätti poistaa v. 1965 
tekemästään päätöksestä sen 11) kohdan, 
joka koski yhtiön em. kadun rakentamisvel-
vollisuutta v:n 1968 loppuun mennessä 
(9,4. 288 §). 

Muuttaen 8.3.1967 tekemäänsä päätöstä 
valtuusto oikeutti kiinteistölautakunnan te-
kemään Helsingin pitäjän seurakuntien kirk-
kohallintokunnan sekä Helsingin suomalais-
ten ja ruotsalaisten evankelisluterilaisten 
seurakuntien kirkkohallintokunnan kanssa 
yleisen rakennuksen tontin ja yleisten aluei-
den luovuttamista koskevan sopimuksen seu-
raavilla ehdoilla: 

Helsingin pitäjän seurakuntien kirkkohal-
lintokunta sekä Helsingin suomalaisten ja 
ruotsalaisten evankelisluterilaisten seurakun-
tien kirkkohallintokunta luovuttavat Hel-
singin kaupungille korvauksetta vakaalla 
hallintaoikeudella ja rasituksista vapaina Hel-
singin kaupungissa omistamastaan tilasta 
RN:o 1 Lehtisaaren (Löyö) yksinäistaloa 

1) sen pohjois- ja keskiosassa, jolle 24.5. 
1961 on vahvistettu asemakaava siihen myö-
hemmin vahvistettuine muutoksineen, olevat 
liikenne-, pysäköinti-, katu-, aukio-, vapaa-
ja erityisalueet, eteläosassa sijaitsevaa ret-

keily- ja loma-aluetta mukaan ottamatta 
siksi ajaksi, kun luovutettuja alueita käyte-
tään asemakaavassa määrättyyn tarkoituk-
seen sekä 

2) yleisen rakennuksen tontin n:o 2 kort-
telissa n:o 30203 käytettäväksi asemakaavas-
sa määrättyyn tarkoitukseen. 

Helsingin kaupunki puolestaan 
1) hyväksyy em. luovutuksen ja sitoutuu 

täyttämään siinä mainitut ehdot sekä 
2) ottaa vastaan kaupungin hallintaan luo-

vutettavat alueet rakennusviraston hyväksy-
mässä, yleisten töiden lautakunnan edellyt-
tämällä tavalla korjatussa ja puhdistetussa 
kunnossa (18.6. 471 §). 

Valtuusto oikeutti kiinteistölautakunnan 
tekemään rautatiehallituksen kanssa maa-
alueiden hallinnan siirrosta sopimuksen, jonka 
mukaan kaupunki luovuttaa rautatiehalli-
tukselle hallintaoikeuden valtionrautateiden 
ratateknillisen toimiston ratapihajaoston 
karttapiirroksiin n:o 177 ja 47/2b/18.3.1969 
merkittyihin alueisiin ja rautatiehallitus luo-
vuttaa puolestaan kaupungille hallintaoikeu-
den ratapihajaoston 16.9. muutettuun kartta-
piirrokseen n:o 177c/18.3.1969 merkittyihin 
alueisiin seuraavin ehdoin: 

1) Kaupungille luovutettavilla alueilla 
sijaitsevien, valtionrautateiden omistamien 
rakennusten mahdollisesta korvaamisesta so-
vitaan myöhemmin toimeenpantavassa alue-
vaihdossa. 

2) Rautatiehallitus sanoo viimeistään 1.1. 
1970 irti kaupungille luovutettavalla alueel-
la sijaitsevia vuokra-alueita koskevat vuok-
rasopimukset ja kaupungilla on oikeus sano-
tusta päivästä alkaen periä alueelta mahdolli-
sesti kertyvät vuokrat. 

3) Alueiden hallintaoikeus siirtyy sopi-
muksen allekirjoituspäivänä. 

4) Kiinteistöviraston metsäosastolla on 
oikeus poistaa valtionrautateille luovutetta-
valla alueella kasvavat puut (12.11. 806 §). 

Edelleen valtuusto oikeutti kiinteistölau-
takunnan tekemään valtionrautateiden kans-
sa seuraavan aluevaihdon: 
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A) Valtionrautatiet luovuttaa kaupungille 
Helsingin kaupungin Tapanilan kylässä si-
jaitsevasta pakkolunastetusta alueesta Tili 
statsjärnvägarnas sandtägt RN:o 31 n. 9 300 
m2:n suuruisen alueen kaupunkimittausosas-
ton karttapiirroksen n:o 14229/NA 51 mu-
kaisesti. 

B) Kaupunki luovuttaa valtionrautateille 
Helsingin kaupungin Oulunkylässä sijaitse-
vasta tilasta Oulunkylän kartano RN:o 656 

n. 6 075 m2:n suuruisen alueen kaupunkimit-
tausosaston karttapiirroksen nro 14230/NA 
51 mukaisesti (26.11. 851 §). 

Eräiden luovutussopimusten tekeminen. 
Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhal-
lituksen tekemään valtion kanssa seuraa-
van ns. vanhan kätilöopiston tonttia kos-
kevan sopimuksen: 

S o p i m u s 

Sen johdosta, että Suomen valtio on luo-
vuttanut Sosialististen Neuvostotasavaltain 
Liitolle Helsingin kaupungin VII kaupungin-
osassa sijaitsevan korttelin n:o 133 tontin n:o 
8 itäpäästä noin 7 000 m2:n suuruisen alueen, 
joka rajoittuu Neuvostoliiton suurlähetystön 
tonttiin, rakennushallitus Suomen valtion 
puolesta ja Helsingin kaupunki, ottaen huo-
mioon, että riita tontin n:o 8 omistuksesta on 
vireillä oikeudessa, ovat keskenään sopineet 
seuraavaa: 

1) Mikäli sen jälkeen, kun edellä tarkoitet-
tu alueen luovutus tontista n:o 8 on tapahtu-
nut, Suomen valtion ja Helsingin kaupungin 
välinen nyt vireillä oleva oikeudenkäynti, 
joka koskee mainittua tonttia n:o 8, päättyy 
sellaiseen tuomioon, jonka mukaan tontti 
kuuluu Helsingin kaupungin omistukseen, 
Helsingin kaupunki sitoutuu täten olemaan 
esittämättä minkäänlaisia vaatimuksia So-
sialististen Neuvostotasavaltain Liitolle ton-
tista n:o 8 luovutettuun alueeseen ja luopuu 
oikeudestaan siihen 

2) Suomen valtio sitoutuu 1) kohdassa tar-
koitetussa tapauksessa korvaamaan täydestä 

arvostaan Helsingin kaupungille tontista n:o 
8 luovutetun alueen ja sillä olevien rakennus-
ten arvon maa- ja tonttialueina Helsingin 
kaupungissa. 

3) Edellä 2) kohdassa tarkoitetuista kau-
pungille luovutettavista vastikealueista ryh-
dytään sopijapuolten kesken neuvottelemaan 
viipymättä sen jälkeen, kun 1) kohdassa mai-
nittu tuomio on saanut lainvoiman. 

4) Mikäli tontista n:o 8 luovutetun alueen 
ja vastikealueiden arvosta ei voida sopia, 
sitoutuvat sopijapuolet saattamaan sanotun 
arvon määräämistä koskevan asian välimies-
oikeuden ratkaistavaksi noudattaen, mitä 
4 pnä helmikuuta 1928 annetussa laissa väli-
miesmenettelystä on säädetty. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, 
joista rakennushallituksella ja Helsingin kau-
pungilla on kappaleensa (21.5. 381 §). 

Valtiolle päätettiin omistusoikeudella kor-
vauksetta luovuttaa korttelin n:o 49026 
tontti n:o 1 oppikoulun rakentamista varten 
sen jälkeen, kun Asunto Oy Uppby -niminen 
asunto-osakeyhtiö on myynyt tontin suurim-
man osan kaupungille seuraavilla ehdoilla: 

1) Kaupungin vapaaseen hallintaan palau-
tetaan välittömästi liikennejärjestelyn to-
teuttamista varten n. 284 m2:n suuruinen 
määräala 13. kaupunginosan korttelin n:o 
432 tonteista n:o 20, 22 ja 24 (ent. Tyttönor-
maalilyseo) kaupunkimittausosaston kartta-
piirroksen n:o 13413/NA 51 mukaisesti. 

2) Kauppakorkeakoulu suorittaa kaupun-
gille käteisellä 11 500 mk:n suuruisen kor-
vauksen siitä, että valtio luovuttaa kortte-
liin n:o 432 olevan oikeutensa, lukuun otta-
matta 1) kohdassa mainittua määräalaa 
Kauppakorkeakoululle ja että korttelia käy-
tetään korkeakoulun tarpeita varten. 

3) Jos korttelia n:o 432 käytetään vastai-
suudessa muuhun tarkoitukseen kuin Kaup-
pakorkeakoulun tai kaupungin hyväksymää 
muuta opetustoimintaa varten, Kauppakor-
keakoulu on velvollinen lunastamaan tontin 
silloin suoritettavan arvion mukaisesta hin-
nasta. 
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4) Yliskylän korttelin n:o 49026 tontin n:o 
1 osalta noudatetaan lisäksi seuraavia luo-
vutusehtoja: 

a) Mikäli tontinomistaja ryhtyy käyttä-
mään tonttia muuhun kuin oppikoulutarkoi-
tukseen, on kaupungille suoritettava silloin 
toimitettavan arvion mukaista tontin arvio-
hintaa vastaava rahakorvaus. 

b) Oppikoulu rakennetaan ilman kaupun-
gin lainaa ja takausta. 

c) Koulun rakentamisessa noudatetaan 
kaupungin työllisyyslainoja koskevia ehtoja. 

d) Kaupungilla on oikeus korvauksetta kul-
jettaa alueelta pois ruokamulta ennen ra-
kennustöiden aloittamista. 

e) Rakennuspiirustukset on esitettävä kiin-
teistölautakunnan hyväksyttäviksi (26.2. 
169 §). 

Asunto Oy Uppbyn kanssa päätettiin teh-
dä sopimus, jonka mukaan yhtiö sitoutuu 
luovuttamaan kaupungille asemakaavan n:o 
6050 toteuttamista varten yhtiön omistamas-
ta, Laajasalon kylässä sijaitsevaan tilaan 
Uppby RN:o 2415 kuuluvasta alueesta asema-
kaavassa eri yleisiin tarkoituksiin merkityt 
alueet seuraavasti: 

1) Katualueet, katuaukiot, liikennealueet 
kauttakulku-, sisääntulo- ja ohituskatua var-
ten, ja pysäköintialueet eli asemakaavaan 
merkityt LKP, LP, UL ja UVL alueet luo-
vutetaan ilman korvausta. 

2) Puistoalueet luovutetaan 10 pennin 
neliömetrihinnasta. 

3) Luovutusten tapahduttua vapautuvat 
yhtiö ja muut Uppbyn tilan RN:o 2415 omis-
tavat asunto-osakeyhtiöt maksamasta raken-
nuslain 75 §:n mukaista korvausta. 

4) Yhtiön omistama tontti n:o 1 korttelissa 
n:o 49027 ja yhtiön omistamat osat tontista 
n:o 2 korttelissa n:o 49027 sekä tontista n:o 
1 korttelissa n:o 49026 luovutetaan 10 mk:n 
suuruisesta neliömetrihinnasta. 

5) Edellä mainitut, kaupungille tulevat 
maa-alueet luovutetaan rasituksista ja vuok-
rasuhteista vapaina, kuitenkin siten, että 
kaupunki siirtyy luovutettavilla alueilla si-

jaitsevien seuraavien vuokralaisten vuokran-
antajaksi: 

a) Leskirouva Hilda Sundman, 
b) Maalarimestari J . Snellmanin perilli-

set (maa-alue n:o 176), 
c) Insinööri Nathan Rubinstein j a rouva 

Mindel Rubinstein (Sofieberg-nimi-
nen maa-alue n:o 84), 

d) Georg Blomqvist (Sofieberg-niminen 
maa-alue n:o 83). 

6) Tässä sopimuksessa mainitut alueet 
luovutetaan kaupungille välittömästi asema-
kaavan vahvistamisen jälkeen. 

7) Tämän sopimuksen täyttämisen vakuu-
deksi yhtiö antaa kiinteistölautakunnan hy-
väksymän vakuuden. 

8) Mikäli yhtiö rikkoo tätä sopimusta, yh-
tiö on velvollinen suorittamaan kaupungille, 
paitsi vahingonkorvausta, sopimussakkoa 
enintään 1 mmk. 

Edelleen valtuusto päätti oikeuttaa kiin-
teistölautakunnan tekemään A.B. Hästnäsin 
ja Asunto Oy Ollinvainiontie 9:n kanssa 
sopimuksen, jonka mukaan yhtiöt sitoutuvat 
luovuttamaan kaupungille em. yhtiön omista-
mista, Laajasalon kylässä sijaitsevista tiloista 
RN:o 2388—2390, RN:o 2392, RN:o 2394, RN:o 
2397, RN:o 2398, RN:o 2404 ja RN:o 2405 ja tilan 
RN:o 2415 määräalasta sekä vm. yhtiön omis-
tamasta tilasta RN:o 2205 asemakaavassa n:o 
6050 yleisiin tarkoituksiin merkityt alueet 
seuraavasti: 

1) Asemakaavaan merkityt ja yhtiöiden 
mainittujen tilojen alueilla olevat katualueet 
ja katuaukiot luovutetaan korvauksetta. 

2) Asemakaavan mukaiset em. tilojen 
alueilla olevat puistoalueet luovutetaan hin-
taan 10 penniä/m2. 

3) Luovutusten tapahduttua vapautuvat 
yhtiöt ja ne asunto-osakeyhtiöt, joille A.B. 
Hästnäs em. asemakaava-alueelta myy ra-
kennustontin, maksamasta rakennuslain 75 
§:n mukaista korvausta. 

4) A.B. Hästnäsin toimesta ja kustannuk-
sella puretaan ne vuokrasopimukset, jotka 
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rasittavat kaupungille luovutettavia katu-
ja puistoalueita. 

5) Katualueet luovutetaan kaupungille, 
kun kadun rakentaminen aloitetaan. Puisto-
alueiden luovutus tapahtuu, kun tontteja 
n:o 1, 2 ja 3 korttelissa n:o 49016 ja tonttia 
n:o 4 korttelissa n:o 49015 ryhdytään ra-
kentamaan, kuitenkin viimeistään 1.1.1975. 

6) Tämän sopimuksen täyttämisen vakuu-
deksi antaa yhtiö kiinteistölautakunnan hy-
väksymän vakuuden. 

7) Mikäli yhtiöt rikkovat tätä sopimusta, 
ne ovat velvolliset suorittamaan kaupun-
gille, paitsi vahingonkorvausta, sopimussak-
koa enintään 1 mmk (15.1. 31 §). 

Valtuusto totesi, ettei sillä ollut huomaut-
tamista siitä, että Vuosaari-Säätiö luovuttaa 
Vuosaaren yhteiskoulun tontin itäpuolella 
sijaitsevan, tonttiin liittyvän n. 6 900 m2:n 
suuruisen lisäalueen, lukuun ottamatta sen 
n. 400 m2:n suuruista, vastaisessa asemakaa-
vassa alueen etelärajaan rajoittuvaa ja katu-
alueeksi suunniteltua n. 4—5 mm levyistä 
osaa, korvauksetta omistusoikeudella Vuo-
saaren Oppikouluyhdistykselle sillä ehdolla, 
että luovutuskirja esitetään ennen sen alle-
kirjoittamista kiinteistölautakunnan hyväk-
syttäväksi (12.3. 214 §). 

Tonttien myynti. Suomen kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain liitolle päätet-
tiin myydä 11. kaupunginosan korttelin nro 
305 tontti nro 4 toimitalon rakentamista 
varten seuraavilla ehdoillar 

1) Tontin myyntihinta on 1 070 700 mk ja 
se on suoritettava käteisellä kaupanteko-
tilaisuudessa. 

2) Tontille rakennettavan rakennuksen pii-
rustukset on jätettävä kiinteistölautakunnan 
hyväksyttäviksi. 

3) Tontti on rakennettava niin, että tontin 
kautta jää 

a) vapaa kävely-yhteys Kolmannelta lin-
jalta tontille nro 5 samassa korttelissa ja 

b) vapaa kaksikaistainen ajoyhteys Kol-
mannelta linjalta Porthaninkadun alitse kort-
telin nro 306 alueelle. 

4) Tonttia koskevat lopulliset piirustukset 
on esitettävä metronsuunnittelutoimikunnan 
hyväksyttäviksi 3) kohdassa tarkoitetulta 
osaltä. 

5) Tontin omistajan on kustannuksellaan 
huolehdittava 3) kohdassa tarkoitetun käve-
ly- ja ajoalueen hoidosta sekä kunnossapi-
dosta. 

6) Rakennustyössä on käytettävä helsin-
kiläistä työvoimaa vähintään 95 % kulloin-
kin työssä olevasta työvoiman määrästä, 
ellei kaupunginhallituksen yleisjaosto toisin 
määrää. 

7) Rakennustyöt on aloitettava aikana 1.8. 
—31.10. ja ne on suoritettava noudattamalla 
soveltuvin osin niitä määräyksiä, joita Hel-
singin kaupunki on antanut rakennettaessa 
kaupungin myöntämin työllisyyslainoin. 

8) Mikäli ostaja rikkoo mainittuja ehtoja, 
ostaja on velvollinen suorittamaan kaupun-
gille, paitsi vahingonkorvausta, sopimussak-
koa enintään 100 000 mk. 

9) Muutoin noudatetaan kiinteistölauta-
kunnan määräämiä tavanomaisia kauppa-
ehtoja, kuitenkin niin, että korvauksien 
määräämisessä rakentamisvelvollisuuden lai-
minlyömisestä sovelletaan 3 ja 5 vm määrä-
aikoja (9.4. 294 §). 

Liikkeenharjoittaja Kaarlo Kärnälle pää-
tettiin myydä korttelin nro 28318 tontti nro 
7 tonttijakokartan nro 1761 mukaisesti 
42 800 mkm suuruisesta kauppahinnasta. 
Kauppahinnasta suoritetaan 27 800 mk kätei-
sellä ja loput kauppahinnasta peritään vain 
siinä tapauksessa, että tontti myydään osta-
jan elinaikana muulle kuin ostajan puolisolle 
tai rintaperillisille. Maksamattomalle kaup-
pahinnalle lasketaan 5 %:n vuotuinen korko 
(25.6. 524 §). 

Valtuusto oikeutti kiinteistölautakunnan 
myymään kertomusvuoden loppuun mennes-
sä Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiölle 
korttelin nro 29047 asuntotonteista nro 3, 4 
ja 5 muodostettavan, sosiaalista toimintaa 
palvelevan yleisen rakennuksen tontin van-
hainkodin rakentamista varten 400 000 mkm 
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käteisellä suoritettavasta kauppahinnasta sen 
jälkeen, kun muodostettavaa tonttia koskeva 
asemakaavan ja tonttijaon muutos on vah-
vistettu, sillä ehdolla että vanhainkodissa 
hoidettavina olevien helsinkiläisten luku-
määrä on vähintään 90 % kodin vanhusten 
kokonaismäärästä ja että lopulliselle huone-
ohjelmalle ennen kaupan tekoa hankitaan 
kaupunginhallituksen hyväksyminen (26.2. 
167 §). 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle päätettiin 
myydä korttelin n:o 29068 tontti n:o 3 ja 
sen eteläpuolella oleva muodostettava tontti 
n:o 5 yht. 994 000 mk:n suuruisesta käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta mm. seu-
raavilla ehdoilla: 

Mikäli tontin lopullinen yhteenlaskettu 
rakennusoikeus ylittää tai alittaa 142 huone-
yksikköä, ostaja on velvollinen suorittamaan 
tai oikeutettu saamaan 7 000 mk huoneyksi-
költä kahden kuukauden kuluessa asema-
kaavan muutoksen vahvistamisesta. 

Rakennustyöt on aloitettava 1.8.—31.10. 
välisenä aikana ja ne on suoritettava nou-
dattamalla soveltuvin osin niitä määräyksiä, 
joita kaupunki on antanut rakennettaessa 
kaupungin myöntämin työllisyyslainoin. 

Alueelle rakennettavaan rakennukseen on 
sijoitettava lastenseimi. 

Ostaja on velvollinen lunastamaan muo-
dostettavaa tonttia rasittavat huvila-aluei-
den vuokraoikeudet rakennuksineen kiinteis-
tölautakunnan hyväksymiä korvauksia vas-
taan. 

Kaupungilla on oikeus korvauksetta ra-
kentaa metro väylä kalliotunnelina ko. kort-
telin alta metronsuunnittelutoimiston esit-
tämän suunnitelman mukaisesti. 

Mikäli ostaja rikkoo helsinkiläisen työ-
voiman käyttämistä ja metroväylän rakenta-
mista koskevia ehtoja, on ostaja velvollinen 
suorittamaan kaupungille paitsi vahingon-
korvausta sopimussakkoa enintään 100 000 
mk. 

Muut ehdot ovat tavanmukaiset (26.3. 
254 §). 

Valtuusto päätti hyläten Vesijohtoliike 
Onninen Oy:n tarjouksen Tapanilassa olevan 
erään tilan ostamisesta oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan myymään yhtiölle Tapanilan 
kylässä sijaitsevasta tilasta Innus RN:o 
l479 n. 559 m2:n suuruisen määräalan liitet-
täväksi korttelin n:o 38094 tonttiin n:o 1 
tonttijakokartan n:o 2442 mukaisesti 16 770 
mk:n suuruisesta käteishinnasta erinäisillä 
ehdoilla (3.9. 611 §). 

Metallityömies Eino Hämäläiselle päätet-
tiin myydä rasituksista vapaana korttelin 
n:o 41203 tonttiin n:o 2 kuuluvaksi merkitty 
n. 1591 m2:n suuruinen määräala tilasta 
Kotola RN:o 7393 Malmin kylässä tonttijako-
kartan n:o 2852 mukaisesti 18 000 mk:n kä-
teisellä suoritettavasta kauppahinnasta si-
ten, että kaupungilla on oikeus myöhemmin 
periä ko. tontinosan osalta rakennuslain 
mukainen korvaus kadun ja viemärin raken-
tamisesta aiheutuvista kustannuksista. Luo-
vutettavalla tontinosalla osittain sijaitseva 
rakennus siirtyy ostajan omistukseen ja hal-
lintaan 15.8.1970, minkä jälkeen hänellä on 
oikeus pitää rakennusta osittain puistoalueel-
la 6 kk:n irtisanomisen varassa ja myöhem-
min sovittavaa korvausta vastaan. Raken-
nukseen tapahtuva liikenne on sallittava 
15.8.1970 asti entistä tietä pitkin. Kauppa-
kirja oli allekirjoitettava 31.7.1969 mennessä 
(12.3. 213 §). 

Berner Oy:lle päätettiin myydä 77 740 
mk:n käteishinnasta 598 m2:n suuruinen, 
teollisuuskorttelin n:o 43068 tonttiin n:o 3 
kuuluva suorakaiteen muotoinen alue, joka 
rajoittuu 46 m:n pituisella matkalla tonttiin 
n : o 2 j a l 3 m : n pituisella matkalla Sahaajan-
katuun (18.6. 478 §). 

Valtuusto oikeutti kiinteistölautakunnan 
myymään merikapt. Antti Pohjolalle ja hänen 
vaimolleen Aili-Lea Pohjolalle rasituksista 
vapaana Vartiokylässä sijaitsevasta tilasta 
Vartio RN:o 21070 n. 343 m2:n suuruisen mää-
räalan, joka asemakaavan mukaan kuuluu 
korttelin n:o 45219 tonttiin n:o 17, tonttijako-
kartan n:o 2869 mukaisesti 20 000 mk:n suu-
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ruisesta käteishinnasta. Kaupungilla on myö-
hemmin oikeus periä tontin osan osalta ra-
kennuslain mukainen korvaus kadun ja vie-
märin rakentamisesta aiheutuvista kustan-
nuksista. Kauppa oli tehtävä 1.3.1970 men-
nessä (1.10. 706 §). 

Johtaja Joel Gärkmanille päätettiin myydä 
korttelin n:o 46140 tonttiin n:o 13 kuuluva 
n. 632 m2:n suuruinen osa yleistä aluetta 32 
K 261 tonttijakokartan n:o 2834 mukaisesti 
15 000 mk:n käteishinnasta. Luovutettavaa 
aluetta ei saa ottaa haltuun ennen kuin 
asemakaavan mukainen Kyläkirkontie on 
tontin kohdalla rakennettu. Kadun ja vie-
märin rakentamiskustannusten perimistä kos-
keva ehto oli sama kuin edellä. Kauppakirja 
oh allekirjoitettava ennen 1.9. (26.2. 168 §). 

Keskinäiselle Henkivakuutusyhtiölle Suo-
melle tai sen toimesta perustettavalle yhtiöl-
le päätettiin myydä vuokratalon rakentamis-
ta varten Kontulan korttelin n:o 47030 tontti 
n:o 5 mm. seuraavilla ehdoilla: tontin kätei-
sellä suoritettava kauppahinta on 427 270 
mk. Ostaja on velvollinen osallistumaan 
alueelle rakennettavan yhteisväestönsuojan 
rakentamiskustannuksiin huoneistoneliömet-
riä kohden lasketulla 17 mk:n osuudella, 
joka peritään 6 kk:n kuluessa siitä, kun kiin-
teistölautakunta on hyväksynyt tontille ra-
kennettavan rakennuksen piirustukset. Ra-
kennukseen ei saa sijoittaa myymälöitä eikä 
muita liikehuoneistoja. Asunnot on ilmoitet-
tava julkisella kuulutuksella yleisesti haet-
taviksi. Ostaja on velvollinen käyttämään 
aluetta varten rakennettavan yhteisen läm-
mityslaitoksen jakamaa lämpöä. Tontille ei 
saa rakentaa taloon kuuluvia roskanpoltto-
uuneja ilman kiinteistölautakunnan lupaa. 
Rakennustyöt on aloitettava 1.10.—30.11. 
välisenä aikana, ellei kiinteistölautakunta 
toisin määrää. Mikäli ostaja rikkoo kauppa-
ehtoja, on se velvollinen suorittamaan paitsi 
vahingonkorvausta myös sopimussakkoa 
enintään 100 000 mk. Ennen kauppakirjan 
allekirjoittamista on ostajan toimitettava 
kiinteistövirastoon Helsingin Sato Oy:n sitou-

mus, jossa yhtiö luopuu vaatimasta kunnal-
listeknillisten töiden korvaamista myydyn 
tontin osalta (18.6. 479 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupungin-
hallituksen siirtämään siinä tapauksessa, että 
Allergiatutkimussäätiö luovuttaa Helsingin 
yliopistolliselle keskussairaalaliitolle 15. kau-
punginosan korttelin n:o 635 tontin n:o 1, 
sanotun tontin maksamattoman kauppahin-
nan eli 31.10.1955 päivätyn velkakirjan mää-
rän, 185 250 mk, velkakirjan mukaisine 
velvoitteineen ja ehtoineen seuraavilla eh-
doilla: 

1) Kaupungille suoritetaan kaupantekoti-
laisuudessa 21.8.1962 ja 21.12.1963 päivät-
tyjen velkakirjojen maksamatta olevat pää-
omat korkoineen ja mahdollisine indeksilisi-
neen. 

2) Tontin käyttämättömästä rakennus-
oikeudesta ei peritä korvausta niin kauan 
kuin tontilla olevia rakennuksia käytetään 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan tar-
koituksiin (17.9. 636 §). 

Hirvihaara] o en pysäköimisalueen rakenta-
mista koskeva lausunto. Tie- ja vesirakennus-
laitoksen Uudenmaan piirikonttori oli lähet-
tänyt lääninhallitukselle suunnitelman valta-
tien n:o 4—5 parantamiseksi välillä Mäkelän 
risteys—Mäntsälä pyytäen lääninhallitusta 
hankkimaan Helsingin kaupunginvaltuuston 
lausunnon parantamisen yhteydessä suori-
tettavan Hirvihaarajoen pysäköimisalueen 
rakentamisen johdosta, koska rakentaminen 
tulee ulottumaan tiealueen ulkopuolelle kau-
pungin Mäntsälän kunnassa omistamille mail-
le. Kiinteistölautakunta totesi tien paranta-
misen koskevan alueellisesti kahta kaupungin 
omistamaa tilaa, Hirvihaaran kylässä sijait-
sevia Lassilaa RNro 840 ja Isoa-Koskelaa 
RN:o 5101, joiden alueille on suunniteltu ra-
kennettavaksi pysäköimisalue, pinta-alaltaan 
1 200 m2. Lisäksi tarvitaan luiskiin, ojiin 
ym. n. 700 m2. Osa pysäköimisalueesta tulee 
tie- ja vesirakennuslaitoksen käytössä ole-
valle tiealueelle. Luovutettava alue on kiin-
teistölautakunnan hallinnossa. Kaupungin 
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omistaman alueen käytön ei voida katsoa 
kärsivän luovutuksesta. Kaupunginvaltuusto 
päätti ilmoittaa tie- ja vesirakennuslaitok-
sen Uudenmaan piirikonttorille, ettei sillä 
ollut huomauttamista laaditun suunnitelman 
johdosta. Kaupunginvaltuusto päätti li-
säksi, että em. piirikonttorille esitetään eril-
lisen, luovutettavien alueiden korvausta kos-
kevan sopimuksen tekemistä kaupungin ja 
tie- ja vesirakennuslaitoksen kesken, sen 
jälkeen kun päätös suunnitelman toteutta-
misesta on tehty (3.9. 584 §). 

Uuden kesäkodin saamisesta ruotsinkielistä 
työväenopistoa varten tekivät vt Metvejew 
ym. v. 1968 aloitteen, jossa mainittiin, että 
työväenopiston Tarvossa oleva kesäkoti AI-
torp oli tarkoitukseensa sopimaton. Tämä 
aiheutui mm. moottoritien rakentamisesta, 
joka oli vaikeuttanut kesäkotiin pääsyä. Li-
säksi moottoritie aiheuttaa epäviihtyisyyttä. 
Kesäkodin sopimattomuutta kuvaa, että 
siellä kävijöiden lukumäärä laski v. 1967 n. 
400:aan aikaisemman 1 000 käynnin sijasta. 
Kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajat 
ovat myös v:n 1967 kertomuksessaan kiinnit-
täneet huomiota kesäkodin epäkohtiin ja 
uimarannan veden likaisuuteen. Tilantarve 
itse opistorakennuksen ulkopuolella kokouk-
sia ja kurssitilaisuuksia ym. toimintoja var-
ten asettavat ruotsinkielisen työväenopiston 
virkistysalueelle ja kesäkodille yhä lisäänty-
viä vaatimuksia. Tämän vuoksi olisi saatava 
uusi, Altorpin korvaava alue sopivine raken-
nuksineen. Ruotsinkielisen työväenopiston 
johtokunta ja kiinteistölautakunta yhtyivät 
aloitteessa tehtyyn ehdotukseen. Sopivam-
pana tarkoitukseen kiinteistölautakunta piti 
kaupungin hallintaan 1.11. lukien siirtyvää 
Vuosaaren kylässä sijaitsevaa tilaa Brandis 
RN:o 464. Tila on 2.3 53 ha:n suuruinen ja on 
alustavan asemakaavaluonnoksen mukaan 
puistoksi ja veneurheilua varten tarkoite-
tuksi urheilualueeksi merkittävällä alueella 
Pikku Kallalahden pohjukassa. Tilalla on 
oma ranta ja siihen kuuluu päärakennus ja 
vanha kesähuvila. Sekä työväenopiston joh-

tokunta että oppilaskunnan edustajat olivat 
pitäneet tilaa tarkoitukseen sopivana. Kau-
punginhallitus ilmoitti 15.9. määränneensä 
1.11. lukien, siihen asti kun alueen lopullinen 
käyttösuunnitelma valmistuu, mainitun tilan 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
hallintoon opiston uutena kesäkotina käytet-
täväksi. Valtuusto katsoi lausunnot riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta (15.10. 
748 §). 

Alueen varaamisesta Mustikkamaalta van-
husten kesävirkistyspaikaksi 26.3. tekemäs-
sään aloitteessa kiinnittivät vt Tuominen ym. 
huomiota siihen, että monet eläkeläiset ja 
vanhukset joutuvat viettämään kesänsä Hel-
singissä. Eräs vanhusten suosima ulkoilu-
paikka kesäisin on Mustikkamaa, jonne on 
hyvät kulkuyhteydet. Koska siellä kesäisin 
käy erittäin paljon väkeä, on vanhempien 
ihmisten vaikea löytää sieltä rauhallista le-
popaikkaa. Eläkeläisten taholta onkin esi-
tetty toivomuksia jonkun rauhoitetun alueen 
varaamiseksi heille Mustikkamaalta. Koska 
vähävaraiset vanhukset eivät pysty käyttä-
mään hyväkseen ravintolaa, olisi alueelle 
järjestettävä myös keittomahdollisuudet hei-
tä varten. Urheilu- ja ulkoilulautakunnan 
ilmoituksen mukaan on Mustikkamaan ulkoi-
lupuistoa vähitellen kehitetty valtuuston v. 
1966 hyväksymän maankäyttösuunnitelman 
mukaisesti. Vanhuksille ei kuitenkaan ole 
varattu erillistä aluetta ja lautakunnan käsi-
tyksen mukaan ei heille tarkoitetun alueen 
eristämistä aidalla voida pitää onnistuneena 
ratkaisuna. Tällainen ratkaisu ei myöskään 
sisälly em. maankäyttösuunnitelmaan. Van-
husten ulkoilurauhan turvaaminen alueella 
pyritään toteuttamaan muulla tavoin ja 
keittokatoksen rakentaminen alueelle tulee 
ajankohtaiseksi v:n 1970 kesän aikana. Val-
tuusto katsoi lausunnon riittäväksi selvi-
tykseksi (25.6. 531 §). 
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Kiinteän omaisuuden vuokra-
j a muuta nautintaoikeutta 

koskevat asiat 

Kultaklausuuliehdon soveltaminen eräisiin 
lokakuussa 1969 erääntyviin vuokriin. Val-
tuusto päätt i v. 1961, että niihin 305 Käpy-
län, Koskelan, Taivaskallion, Kumpulan ja 
Vallilan vuokrasopimukseen, jotka on alle-
kirjoitettu v. 1933 tai sen jälkeen, sovelle-
taan Helsingin hovioikeuden v. 1958 antaman 
tuomion sisältämän tulkinnan mukaista kul-
taklausuuliehtoista vuokranmääräämisperus-
tetta edellyttäen, että vuokramiehet määrä-
ajassa ilmoittavat haluavansa vuokrasopi-
muksensa siten muutetuksi. Myöhemmin val-
tuusto on eri päätöksillään oikeuttanut kiin-
teistölautakunnan soveltamaan mainittua 
vuokranmääräämisperustetta niihin vuokra-
miehiin, jotka ovat laiminlyöneet tiedustelu-
lomakkeen palauttamisen määräajassa tai 
jotka ilmoittavat haluavansa vastoin aikai-
sempaa ilmoitustaan vuokrasopimuksensa 
muutettavaksi siten, että vuokranmaksupe-
rusteena käytetään hovioikeuden tuomion 
mukaista tulkintaa. Valtuusto päätti, että 
kultaklausuulivuokrien kertomusvuoden 
vuokrat ja neljännesvuosi vuokrien osalta IV 
neljänneksen vuokrat peritään samansuurui-
sina kuin edellisessä perinnässä ja että vuok-
ramiehille ilmoitetaan, että devalvoinnista 
aiheutunut n. 30 %:n suuruinen vuokran-
korotus peritään myöhemmin, mikäli ns. 
vakauttamislaki antaa siihen mahdollisuu-
den sekä että ko. vuokriin sisältyvät seuraa-

1. 
Vuokramies 

vat uudet vuokrat: Mv 202:48:189.23 mk, 
Mv 205:4:222.11 mk ja Mv 205:117:258.20 
mk (15.10. 744 §). 

Laajasalon eteläisen alueen rivitalotonttien 
vuokrausehtojen vahvistaminen. Valtuusto oi-
keutti kiinteistölautakunnan vuokraamaan 
Laajasalon korttelin n:o 49083 eteläisen 
alueen rivitalotontin n:o 1 ja korttelin n:o 
49080 eteläisen alueen rivitalotontin n:o 2 
seuraavin ehdoin: 

1) Vuokra-aika päättyy 31.12.2030 ja kiin-
teistölautakunta määrää sen alkamisajan-
kohdan. 

2) Vuokra määrätään siten, että virallisen 
elinkustannusindeksin »lokakuu 1951 = 100» 
pistelukua 100 vastaavana huoneyksikkö-
hintana pidetään 2 000 mk ja indeksin vaih-
telut otetaan huomioon täysin kymmenin 
prosentein noudattaen kuitenkin valtuuston 
v. 1968 tekemää päätöstä, joka koskee 
vuokran perimistä taloudellisen kehityksen 
turvaamisesta vuosina 1968—1969 annetun 
lain (207/68) voimassaoloaikana. 

3) Muutoin noudatetaan tavanomaisia 
asuntotonttien vuokrausehtoja ja kiinteistö-
lautakunnan mahdollisesti määräämiä lisä-
ehtoja (3.9. 613 §). 

Tonttien vuokraaminen asuntotuotantotoi-
miston toimesta perustettaville kiinteistöyh-
tiöille. Valtuusto oikeutti kiinteistölauta-
kunnan vuokraamaan jäljempänä olevassa 
taulukossa mainituille asuntotuotantotoimis-
ton toimesta perustettaville yhtiöille taulu-
kosta lähemmin ilmenevät tontit: 

2. 
Kortteli / 

tontti 

Kiinteistö-oy Kontulankaari 11 47027/5 
Kiinteistö-oy Tuukkalantie 5 47301/1 
Kiinteistö-oy Rusthollarinne 10 45219/16 

3. 
Vuokra-
kauden 

alkamis-
ajankohta 

1. 8.1969 
1.11.1969 
1. 9.1969 

4. 
Perusvuosi-
vuokra mk 
(ind. 100) 

50 175 
90 862 

6 825 

5. 
Alkuvuosi-
vuokra mk 
(ind. 210) 

105 367 
190 811 

14 332 

Vuokrauksissa 
ehtoja: 

noudatetaan seuraavia 1) Tonttien vuokrakausi alkaa taulukossa 
mainittuina ajankohtina ja päättyy 31.12. 
2030. 
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2) Vuosivuokrina peritään taloudellisen 
kehityksen turvaamisesta vuosina 1968— 
1969 annetun lain (207/68) voimassaolon 
päättymiseen saakka taulukon sarakkeesta 5. 
ilmenevät määrät. 

Taloudellisen kehityksen turvaamisesta v. 
1968—1969 annetun lain voimassaolon päät-
tymisestä lukien on vuotuinen vuokramaksu 
riippuva virallisesta elinkustannusindeksistä 
»lokakuu 1951=100» siten, että perusvuok-
rana vuokran vaihteluita laskettaessa pide-
tään sarakkeessa 4 mainittuja määriä ja pe-
rusindeksinä 100: a sekä että vuokraa kunkin 
kalenterivuoden aikana korotetaan tai alen-
netaan yhtä monella täydellä 10 prosentilla 
perusvuokrasta, kuin edellisen kalenterivuo-
den keskimääräinen elinkustannusindeksi on 
täysiä kymmeniä prosentteja perusindeksiä 
suurempi tai pienempi. Sitä indeksin muu-
tosta, joka mahdollisesti on tapahtunut mai-
nitun lain voimassaoloaikana, ei kuitenkaan 
oteta huomioon. Tämä ehto on voimassa sii-
nä laajuudessa ja sellaisin mahdollisin muu-
toksin, kuin em. lain 2 §:n 2 mom:ssa 
tarkoitetussa laissa säädetään. 

3) Siinä tapauksessa, että tonteille raken-
nettavien rakennusten rakentamiseksi myön-
netään valtion lainaa, ei tonttien vuokra-
oikeutta saa mistään syystä irtisanoa. 

4) Korttelin n:o 47027 tontille n:o 5 tule-
vaan kahteen rakennukseen on vuokra-
miehen kustannuksellaan tehtävä sähkölai-
toksen ohjeiden mukaiset tilat muuntamoa 
varten. Sähkölaitos maksaa muuntamo tilan 
käyttämisestä vuokraa teollisuuslaitosten lau-
takunnan vahvistamien perusteiden mukaan. 

5) Korttelin n:o 47301 tontille n:o 1 tulevan, 
kaupungin omistukseen jäävän väestönsuo-
jan kustannuksiin on asianomaisen vuokra-
miehen osallistuttava asuntohallituksen hy-
väksymien maksuperusteiden mukaisesti eli 
asuinhuoneistojen osalta 17 mk huoneisto-
neliömetriltä ja liikehuoneistojen osalta 42.50 
mk huoneistoneliömetriltä, mikä määrä on 
suoritettava 6 kk:n kuluessa vuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta. 

6) Korttelin n:o 45219 tontille n:o 16 ra-
kennettavien rakennusten huoneistoihin on 
asennettava kaasuliedet. 

7) Tonteille tuleviin rakennuksiin ei saa 
sijoittaa myymälöitä eikä muita liikehuoneis-
toja lukuun ottamatta korttelin n:o 47301 
tonttia n:o 1, jolle saa sijoittaa 370 m2 ker-
rosalaa liiketiloja. 

8) Muutoin noudatetaan soveltuvin osin 
tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehto-
ja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti 
määräämiä lisäehtoja (18.6. 468 §). 

Myöhemmin valtuusto päätti muuttaa eo. 
päätöstään ja oikeuttaa kiinteistölautakun-
nan vuokraamaan Puotilan korttelin n:o 
45219 tontin n:o 16 Kiinteistö Oy Rustholla-
rintie 10:n asemesta asuntotuotantotoimis-
ton toimesta perustettavalle Kiinteistö Oy 
Rusthollarille 1.9. alkaen samoin ehdoin kuin 
edellä. Samalla valtuusto oikeutti kiinteistö-
lautakunnan merkitsemään kaupungin ja 
Kiinteistö Oy Rusthollarini ie 10:n välisen 
em. tonttia koskevan vuokrasopimuksen 
peruutuneeksi (12.11. 804 §). 

Tonttien vuokraaminen eri tarkoituksiin. 
Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölau-
takunnan vuokraamaan jäljempänä mainitut 
tontit eräillä ehdoilla seuraaville yhtiöille 
ym.: 

12. kaupunginosan Alppiharjun korttelin 
n:o 348 tontti n:o 10 Kauppakorkeakoulun 
Ylioppilaskunnan toimesta perustetulle Kiin-
teistö Oy Vaasankatu 10:lle opiskelija-asun-
tolan rakentamista varten ajaksi 15.11.1969 
—31.12.2030. Vuosivuokra on ns. valtalain 
voimassaolon päättymiseen saakka 17 220 
mk. Sen jälkeen vuokra sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin »lokakuu 1951 = 100» 
siten, että perusvuokrana pidetään vuokran 
vaihteluita laskettaessa 8 200 mk/v ja perus-
indeksinä pistelukua 100. Vuokraa korote-
taan tai alennetaan kunkin kalenterivuoden 
aikana yhtä monella täydellä kymmenellä 
prosentilla perusvuokrasta kuin edellisen 
kalenterivuoden keskimääräinen elinkustan-
nusindeksi poikkeaa täysinä kymmeninä 
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prosentteina perusindeksistä. Mainitun lain 
voimassaoloaikana mahdollisesti tapahtu-
nutta indeksin muutosta ei kuitenkaan oteta 
huomioon. Ehto on voimassa siinä laajuudessa 
ja sellaisin mahdollisin muutoksin kuin em. 
lain 2 §:n 2 momrssa säädetään. Vuokraa ei 
kuitenkaan peritä siltä ajalta, jolloin raken-
nusta käytetään yksinomaan opiskelija-asun-
tolana ja vuokra-alueelle tulevia autopaikko-
ja yksinomaan autopaikkatarkoitukseen 
(12.11. 805 §). 

16. kaupunginosan Ruskeasuon korttelin 
nro 728 tontti nro 40 Helsingin Nuorten Mies-
ten Kristilliselle Yhdistykselle opiskelija-
asuntolan rakentamista varten ajaksi 1.11. 
1969—31.12.2030. Vuotuinen vuokra on em. 
lain päättymiseen saakka 15 540 mk. Seh jäl-
keen vuokra sidotaan viralliseen elinkustan-
nusindeksiin »lokakuu 1951 = 100» siten, että 
perusvuosivuokrana pidetään vuokran Vaih-
teluita laskettaessa 7 400 mk/v ja perusin-
deksinä 100. Muuten samoin ehdoin kuin 
edellä (1.10. 710 §). 

Ruskeasuon korttelin nro 726 tontti nro 8 
Hesperian sairaalan henkilökunnan asunto-
hankintatoimikunnan toimesta perustetta-
valle Asunto-oy Paraistentie 8rlle ajaksi 1.10. 
1969—31.12.2030. Vuotuinen vuokramaksu 
on valtalain voimassaolon päättymiseen saak-
ka 4 462 mk. Sen jälkeen on vuokra sidottu 
viralliseen elinkustannusindeksiin »lokakuu 
1951 — 100» siten, että perusvuokrana vuok-
ran vaihteluita laskettaessa pidetään 2 125 
mk/v ja perusindeksinä 100 (3.9. 615 §). 

Ruskeasuon korttelin nro 728 tontti nro 
41 Lääketieteen Opiskelijain Asuntola- ja 
Tukisäätiölle opiskelija-asuntolan rakenta-
mista varten ajaksi 1.9.1969—31.12.2030. 
Vuosivuokra on mainitun lain voimassaolon 
päättymiseen saakka 15 960 mk. Sen jäl-
keen vuokra sidotaan viralliseen elinkustan-
nusindeksiin »lokakuu 1951 = 100» siten, 
että perusvuokrana pidetään 7 600 mk/v ja 
perusindeksinä 100 (3.9. 616 §). 

20. kaupunginosan Länsisataman kortte-
lin nro 20249 tontti nro 1 Äkerman Oyrlle 

ajaksi 1.11.1969—31.10.1984. Vuokra-alueen 
vuotuinen vuokramaksu on em. lain päätty-
miseen saakka 5.20 mk/m2 ja sen jälkeen 
vuokra sidotaan viralliseen elinkustannusin-
deksiin »lokakuu 1951 = 100» siten, että pe-
rusvuosivuokra on 2.60 mk/m2/v ja perus-
indeksinä 100. Vuokra-aluetta saadaan käyt-
tää yksinomaan ahtausliikkeiden toimitalo-
rakennuksen paikkana. Tällä vuokrasopi-
muksella puretaan satamalautakunnan ja 
yhtiön välinen 28.10.1968 tehty vuokrasopi-
mus (12.11. 816 §). 

Oulunkylän korttelin nro 28062 tontti nro 
2 tekn. joht. Oskar Wilkmanille Kullobacka 
13 -nimisen vuokra-alueen vuokrasuhteen 
purkamisen j älkeen 1.1.1970—31.12.2020 vä-
liseksi ajaksi asumistarkoituksia varten. Vuo-
tuinen vuokra ön valtalain päättymiseen 
saakka 2 283 mk ja sen jälkeen on vuokra 
sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin »lo-
kakuu 1 9 5 1 = 100» siten, että perusvuosi-
vuokrana pidetään 1 092 mk/v ja perusindek-
sinä 100 (15.1. 36 §). 

Keskusosuusliike Hankkijalle tai sen toi-
mesta perustettavalle yhtiölle Oulunkylästä 
n. 15 ham suuruinen, asemakaavan muutok-
sen mukainen korttelialue, joka rajoittuu 
valtion rautateiden päärataan, Mikkolan-
tiehen ja Käskynhaltijantiehen, käytettä-
väksi pääkonttori-, keskusvarasto-, teolli-
suus-, myymälä-, näyttely- ja huoltoasema-
rakennusten rakentamista varten. Vuokrauk-
sen edellytyksenä on, että korttelialueelle 
saadaan rakentaa Hankkijan ja sen tytär-
yhtiöiden Autonovo Oy m, Union öljy Oy m, 
Oy Fima Ltdm ja MTK-tehtaat Oy m toi-
mintaan liittyvää tarvetta varten 

a) varasto- ja teollisuusrakennuksia, joi-
den kerrosala on varastotilojen osalta enin-
tään 47 000 m2 ja teollisuustilojen osalta 
enintään 20 000 m2, 

b) konttori- ja myymälärakennuksia enin-
tään 900 huoneyksikköä sekä myymälä- ja 
näyttelytiloja enintään 200 huoneyksikköä, 

c) huoltoasemarakennuksia, joiden kerros-
ala on enintään 1 200 m2. 
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2) Alue vuokrataan kahdessa eri vaiheessa 
siten, että ensiksi vuokrataan korttelialueen 
n. 11 ha:n suuruinen itäosa eli osa-alue A 
teollisuus-, huoltoasema- ja varastoraken-
nusten rakentamista varten ja myöhemmin 
alueen n. 4 ha:n suuruinen länsiosa eli osa-
alue B konttori- ja myymälärakennusten ra-
kentamista varten. 

3) Korttelialueen kokonaisvuokra on 
480 000 mk, josta puolet eli 240 000 mk peri-
tään kummankin osa-alueen osalta. 

4) Vuokra-aika alkaa Hankkijan anomuk-
sesta kiinteistölautakunnan määräämänä 
ajankohtana, kuitenkin viimeistään 1.1.1974 
ja päättyy 31.12.2030. 

5) Korttelialueeseen kuuluvien yksityisten 
omistajien kiinteistöjen lunastamisesta huo-
lehtii Hankkija siten, että se tekee ennen 
asemakaavan muutoksen hyväksymistä myy-
jiä sitovia esisopimuksia kiinteistönomista-
jien kanssa kiinteistöjen myymisestä kau-
pungille kiinteistölautakunnan hyväksymistä 
hinnoista sen jälkeen, kun alueen asemakaa-
van muutos on vahvistettu. 

6) Hankkija myy korttelialueella sijaitse-
vat kiinteistönsä kaupungille niiden luovutus-
hetken hankintahintaa vastaavasta kauppa-
hinnasta asemakaavan muutoksen vahvista-
misen jälkeen. Hankintahinnaksi katsotaan 
tällöin kiinteistön kauppahinta lisättynä 
lainhuudatusleimaverolla ja 6 %:n suurui-
sella korolla ostopäivästä siihen päivään, 
kun asemakaavan muutos vahvistetaan. 

7) Osa-aluetta A jää rasittamaan Imatran 
Voima Oy:n rajoitettu käyttöoikeus suurjän-
nitejohdon pitämiseen korttelialueella. 

8) Korttelialueen halki kulkevat kaupungin 
viemärijohto ja -tunneli jäävät toistaiseksi 
entiselle paikalleen. Mikäli viemäri tai sen 
osa on esteenä korttelialueen rakentamiselle 
siten, että viemärin paikalle tulee Hankkijan 
laatimien suunnitelmien mukaan rakennet-
tavaksi taloja, siirretään|"se tältä osalta kau-
pungin toimesta kaupungin määräämälle 
paikalle Hankki j an kustannuksella. Viemä-
rin siirrosta aiheutuvat kustannukset on suo-

ritettava kaupungille sen määräämässä ajas-
sa. Viemärin mahdollisesta siirtämisestä 
Hankkijan toimesta on tehtävä sopimus ra-
kennusviraston kanssa. 

9) Kaupungilla on oikeus korottaa vuokra-
maksua elinkustannusindeksiluvun tai kau-
pungin tonttivuokrauksissa noudattaman, 
muun rahanarvon alenemista osoittavan 
indeksiluvun nousun johdosta siinä suhteessa 
kuin tämä luku poikkeaa v:n 1969 maalis-
kuun luvusta, joka on elinkustannusindeksin 
osalta 214. Vuokrasuhteen voimassaoloaikana 
vuokramaksua saadaan korottaa edellyttäen, 
että laki ei estä sen tarkistamista. 

10) Hankkija sitoutuu myymään kaupun-
gille 38. kaupunginosan teollisuuskorttelin 
n:o 38103 tontteihin n:o 1 ja 2 kuuluvat, yh-
teensä n. 29 600 m2:n suuruiset määräalat 
Malmin kylässä sijaitsevista tiloista Rosendal 
RN:o 25, n:o 140 RN:o 3174 ja Väinö RN:o 
8173 tonttijakokartan n:o 1679 mukaisesti 
1 mmk:n suuruisesta hinnasta viimeistään 
kolmen vuoden kuluessa vuokrasopimuksen 
allekirjoittamisesta ja sillä ehdolla, että tilat 
luovutetaan kaupantekohetkellä kaupungin 
vapaaseen käyttöön ja että hinnan tarkistus 
suoritetaan 9) kohdassa mainittuja korotus-
perusteita noudattaen. 

11) Hankkija sitoutuu vuokraamaan kont-
tori- ja myymälärakennusten rakentamista 
varten tarkoitetun osa-alueen B Hankkijan 
ja sen 1) kohdassa mainittujen tytäryhtiöi-
den pääkonttoreita varten 5 v:n kuluessa 
siitä lukien, kun osa-alueen A vuokra-aika 
on alkanut. Kaupungilla on muussa tapauk-
sessa oikeus korottaa vm. osa-alueen vuosi-
vuokra kaksinkertaiseksi sanotusta ajan-
kohdasta lukien (17.12. 915 §). 

Etelä-Haagan korttelin n:o 29049 tontti 
n:o 3 Kuulonhuoltoliitolle toimi- ja kuntou-
tustalon rakentamista varten ajaksi 1.8. 
1969—31.12.2030. Vuosivuokra on valta-
lain voimassaolon päättymiseen saakka 7 140 
mk, sen jälkeen on vuosivuokra riippuva viral-
lisesta elinkustannusindeksistä »lokakuu 1951 
== 100» siten, että perusvuokrana pidetään 
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3 400 mk/v ja perusindeksinä lukua 100. 
Vuokrista peritään kuitenkin vain 50 % niin 
kauan, kuin tontille tulevaa rakennusta käy-
tetään yksinomaan Kuulonhuoltoliiton toimi-
ja kuntoutustalona (25.6. 521 §). 

Pohjois-Haagan korttelin n:o 29139 tontti 
nro 2 Kiinteistö Oy Ida Aalbergin tie lrlle 
opiskelija-asuntolan rakentamista varten 
ajaksi 16.2.1970—31.12.2030. Vuosivuokra 
on em. lain voimassaolon päättymiseen saak-
ka 66 034 mk. Sen jälkeen se on sidottu vi-
ralliseen elinkustannusindeksiin »lokakuu 
1951 = 100» siten, että perusvuokrana pide-
tään 31 445mk/v ja perusindeksinä 100. Vuok-
raa ei peritä sinä aikana, jolloin rakennuksia 
käytetään yksinomaan opiskelija-asuntolana 
(17.12. 918 §). 

Haagan korttelin nro 29096 tonttia nro 
7 vastaavan tontin Asgerd Summelinin 
säätiölle vanhusten asuntolan rakentamista 
varten ajaksi 1.4.1970—31.12.2030. Vuosi-
vuokra on valtalain voimassaolon päättymi-
seen saakka 17 955 mk ja sen jälkeen se on 
sidottu elinkustannusindeksiin »lokakuu 1951 
= 100» siten, että perusvuosivuokra on 
8 550 mk ja perusindeksi 100. Vuokraa ei 
kuitenkaan peritä siltä ajalta, jolloin raken-
nusta käytetään vanhusten asuntolana (26.11. 
850 §). 

Pakilan korttelin nro 34126 tontti nro 10 
Pakilan Sairas- ja Vanhainkotisäätiölle sai-
ras- ja vanhainkodin rakentamista varten 
ajaksi 1.8.1969—31.12.2030. Vuotuinen vuok-
ramaksu on valtalain voimassaolon päätty-
miseen saakka 15 624 mk. Lain voimassaolon 
päättymisen jälkeen vuokra on sidottu viral-
liseen elinkustannusindeksiin »lokakuu 1951 
= 100» siten, että perusvuosivuokrana pide-
tään 7 440 mk ja perusindeksinä pistelukua 
100. Vuokraa ei peritä sinä aikana, kun ton-
tille rakennettavaan rakennukseen otetaan 
vanhuksia, jotka yhtäjaksoisesti ovat asu-
neet Helsingissä tai siihen liitetyillä alueilla 
vähintään viimeiset 10 v (25.6. 522 §). 

Herttoniemen korttelin nro 43012 tontti nro 
12 Polttoaine Osuuskunnan toimesta perus-

tettavalle yhtiölle toimitalon rakentamista 
varten tonttijakokartan nro 2823 mukaisesti 
ajaksi 1.4.1969—31.12.2000. Vuotuinen vuok-
ramaksu on valtalain voimassaolon päätty-
miseen saakka 41 265 mk ja sen jälkeen si-
dottu viralliseen elinkustannusindeksiin »lo-
kakuu 1951 = 100» siten, että perusvuosi-
vuokrana pidetään 19 650 mk ja perusindek-
sinä pistelukua 100 (12.2. 120 §). 

Roihuvuoren korttelin nro 43219 tontti 
nro 3 Kiinteistö Oy Punahilkantie 6rlle val-
tion lainan turvin rakennettavaa vuokra-
taloa varten ajaksi 1.7.1969—31.12.2030. 
Vuotuinen vuokramaksu on valtalain voi-
massaolon päättymiseen saakka 9 450 mk ja 
sen jälkeen sidottu viralliseen elinkustannus-
indeksiin »lokakuu 1951 = 100» siten, että 
perusvuosivuokra on 4 500 mk ja perusin-
deksinä pisteluku 100 (18.6. 467 §). 

Myllypuron korttelin nro 45126 tontti nro 
1 Shell Oyrlle ajaksi 1.7.1969—30.6.1994. 
Vuosivuokra on valtalain päättymiseen saak-
ka 40 000 mk ja sen jälkeen sidottu viralli-
seen elinkustannusindeksiin »lokakuu 1951 = 
100» siten, että perusvuosivuokrana pidetään 
20 000 mk ja perusindeksinä 100 (21.5. 
382 §). 

Pitäjänmäen korttelin nro 46008 tonttia 
nro 4 vastaava tontti Insinööritoimisto Jaak-
ko Pöyry & Co Kyrlle toimitalon rakenta-
mista varten 31.12.2020 saakka. Vuosi-
vuokra on valtalain voimassaolon päättymi-
seen saakka 75 048 mk ja sen jälkeen sidottu 
viralliseen elinkustannusindeksiin »lokakuu 
1951 = 100» siten, että perusvuokrana pide-
tään 35 737 mk/v ja perusindeksinä 100. 
Vuokramies rakentaa kustannuksellaan ton-
tille 300 autopaikkaa, n. 300 m2 myymälä-
tilaa ja ajoyhteyden Kornetintieltä. Mikäli 
tontin rakennusoikeus muuttuu 16 219.6 
m2rstä, josta n. 300 m2 on myymälätilaa, 
on kaupungilla oikeus tarkistaa vuokra 
(1.10. 709 §). 

Pitäjänmäen korttelin nro 46033 alueelle 
muodostettava, n. 13 000 m2rn suuruinen 
tontti, joka etelässä rajoittuu Atomitiehen, 

87 



1. Kaupunginvaltu usto 

lännessä tonttiin n:o 1 ja pohjoisessa raide-
kujaan, Riisiä Oy:lle ajaksi 1.3.1969—31.12. 
2010. Vuotuinen vuokramaksu on valtalain 
päättymiseen saakka 61 425 mk. Sen jäl-
keen se on sidottu viralliseen elinkustannus-
indeksiin »lokakuu 1951 = 100» siten, että 
perusvuosivuokrana pidetään 29 250 mk ja 
perusindeksinä pistelukua 100 (26.2. 166 §). 

Pitäjänmäen korttelin n:o 46037 tonteista 
n:o 8 ja 9 muodostettava uusi 7 202.7 m2:n 
suuruinen teollisuus- ja varastotontti ajaksi 
1.2.1970—31.12.1995. Vuosivuokra on valta-
lain päättymiseen saakka 22 688 mk ja sen 
jälkeen se on sidottu viralliseen elinkustan-
nusindeksiin »lokakuu 1951 = 100» siten, 
että perusvuosivuokrana pidetään 10 804 
mk ja perusindeksinä 100. Tontille on ennen 
1.2.1973 rakennettava tehdasrakennus, jon-
ka kerrosala on vähintään 1 500 m2 (3.12. 
877 §). 

Kontulan korttelin n:o 47031 tontti n:o 
4 Keskus-Sato Oy:n toimesta perustettavalle 
Asunto Oy Kontukuja 4:lle valtion lainan 
turvin rakennettavaa osaketaloa varten ajak-
si 15.9.1969—31.12.2030. Vuosivuokra on 
em. lain voimassaolon päättymiseen saakka 
24 255 mk ja sen jälkeen sidottu viralliseen 
elinkustannusindeksiin »lokakuu 1951 = 100» 
siten, että perusvuosivuokrana pidetään 
11 550 mk ja perusindeksinä 100. Vuokra-
mies on velvollinen osallistumaan Kontulan 
aluetta varten rakennettavan yhteisen väes-
tönsuojan rakentamis- ja hoitokustannuksiin 
17 mk:n suuruisella kustannusosuudella huo-
neistoneliömetriltä, mikä määrä on suoritet-
tava 6 kk:n kuluessa vuokrasopimuksen alle-
kirjoittamisesta. Tontille rakennettavista 
asunnoista on 2/3 luovutettava kaupungin 
vuokra-asunnoissa asuville asunnontarvitsi-
joille (15.10. 742 §). 

Valtuusto päätti, muuttaen 18.12.1968 
tekemäänsä päätöstä, oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan Oulunkylän kort-
telin n:o 28170 tontin n:o 4 sijasta Helsingin 
Kauppa- ja Sihteeriopiston Kannatusyhdis-
tykselle valtuuston 9.4. hyväksymän asema-

kaavan muutoksen mukaisen korttelin n:o 
28171 tontin nro 13 (25.6. 520 §). 

Valtuusto oikeutti kiinteistölautakunnan 
lisäämään Kiinteistö Oy Sunilantie 9:n ja 
kaupungin välillä tehtyyn Pukinmäen kort-
telin n:o 37008 asuntotonttia n:o 3 koskevaan 
vuokrasopimukseen seuraavan ehdon: 

»Siinä tapauksessa, että tontille rakennet-
tavien rakennusten rakentamiseksi myönne-
tään valtion lainaa, ei tontin vuokraoikeutta 
saa mistään syystä irtisanoa.» 

Samalla valtuusto oikeutti kiinteistölauta-
kunnan lisäämään em. ehdon sellaisiin vuok-
rasopimuksiin, joista se puuttuu ja joihin se 
valtion asuntolainan saamiseksi on lisättävä 
(1.10. 708 §). 

Valtuusto päätti kehottaa kiinteistölauta-
kuntaa purkamaan Lauttasaaren korttelin 
n:o 31115 tonttia n:o 1 koskevan vuokra-
sopimuksen sillä perusteella, että Maarivilje-
lyslyseon Oy oli ilmoittanut luopuvansa 
vuokraoikeudestaan mainittuun tonttiin 
(26.11. 849 §). 

Muuntamoiden, sähkökaapelien ym. raken-
taminen. Valtuusto päätti antaa merenkulku-
hallitukselle suostumuksen 500 kVA:n muun-
tamon ja siihen liittyvien kaapelien rakenta-
miseen Hietalahden laiturille erinäisillä eh-
doilla. Vuotuinen korvaus oli 90 mk ja mo-
lemminpuolinen irtisanomisaika 6 kk (12.2. 
123 §). 

Rautatiehallitukselle myönnettiin erinäi-
sillä ehdoilla lupa sähkökaapelien asentami-
seen katualueelle Rautatientorilla sähkölai-
toksen piirustuksen n:o 2ST 169—68A mu-
kaisesti. Lupa oli voimassa 6 kk:n irtisano-
misajoin (26.11. 856 §). 

Valtuusto oikeutti suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunnan tekemään Hämeen 
Sähkö Oy:n kanssa sopimuksen Juupajoen 
kunnan Hirvijärven kylässä Peltolammin ti-
lan RN:o 618 maille rakennettavasta suurjän-
nitejohdosta seuraavilla ehdoilla: 

1) Yhtiöllä on oikeus rakentaa ja ylläpitää 
ko. tilalla suurjännitejohtoa, joka kulkee 
Peltolammin muuntoasemalle ja ylittää tilan 
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noin 160 m:n matkalla, samoin kuin raken-
taa yhden pylvään pylväsmuuntoasema. 

2) Yhtiöllä on kaupunkia enempää kuule-
matta oikeus siirtää sopimus kaikkine oikeuk-
sineen ja velvollisuuksineen kolmannelle hen-
kilölle sekä kustannuksellaan hakea ja saada 
sopimuksen täyttämisen sekä pysyväisyyden 
vakuudeksi kiinnitys edellä mainittuun tilaan. 

3) Kaupunki sitoutuu myydessään tilan 
sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon tämän 
sopimuksen jatkumisesta. 

4) Yhtiö suorittaa kaupungille kertakaikki-
sena korvauksena 400 mk etukäteen koko 
vuokra-ajalta. Vuokra maksetaan heti sopi-
muksen tultua molemmin puolin allekirjoite-
tuksi. 

Mainittu kertakaikkinen korvaus on las-
kettu siten, että maan arvoksi on katsottu 
3 000 mk hehtaarilta, jolloin vuokrattavan 
alueeri arvo on 372 mk ja vuokrattavan alueen 
vuosivuokra 18.60 mk. Vuosivuokra muun-
nettuna kertakaikkiseksi korvaukseksi (ker-
roin 18.3) on noin 340 mk, johon on lisättävä 
60 mk:n suuruinen kertamaksu pylväsmuun-
tajasta ja yhdestä pylväästä. 

5) Sopimus on voimassa 50 v 1.3.1969 
lukien. 

6) Jos syntyy erimielisyyttä sopimuksen 
tulkinnasta, asia ratkaistaan noudattaen 
voimassa olevaa lakia välimiesmenettelystä. 

7) Muutoin noudatetaan suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan tarkemmin päät-
tämiä ehtoja (18.6. 455 §). 

Eräiden vuokrasopimusten jatkaminen. 
Stevedoring Oy, jolle oli vuokrattu n. 900 
m2:n suuruinen Etelärantatien ja Ehren-
strömintien kulmassa oleva alue 31.12.1969 
saakka, oli pyytänyt asemakaavan muutta-
mista siten, että alueelle rakennettu maan-
alainen huoltorakennus saisi asemakaava-
määräysten mukaan jäädä pysyvästi paikal-
leen. Valtuusto päätti hyväksyä 7. ja 9. kau-
punginosassa olevaa puistoaluetta koskevan 
asemakaavan muutoksen asemakaavaosaston 
15.1. päivätyn piirustuksen n:o 6150 mukai-
sena ja oikeuttaa kiinteistölautakunnan jat-

kamaan yhtiön vuokrasopimusta mainittuun 
alueeseen entisin ehdoin 31.12.1974 saakka 
(26.3. 249 §). 

Föreningen Tölö svenska samskola -nimi-
selle yhdistykselle vuokratun Humaliston 
huvila-alueen n:o 23 vuokra-aikaa päätettiin 
jatkaa 31.7.1978 saakka muutoin entisin 
vuokraehdoin, paitsi että vuokramiehen on 
vuokra-ajan päättyessä purettava alueella 
olevat rakennukset ja siistittävä alue kiin-
teistöviraston tonttiosaston hyväksymään 
kuntoon (3.9. 612 §). 

Etelä-Suomen Voima Oy:n kanssa 26.9. 
1949 tehdyn ja 13.6.1960 osittain muutetun 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa päätet-
tiin jatkaa 31.5.1979 saakka entisin ehdoin 
(4.6. 424 §). 

Eräiden tontinvuokrien tarkistaminen. Val-
tuusto päätti määrätä Helsingin roomalais-
katoliselle seurakunnalle vuokratun 7. kau-
punginosan korttelin n:o 136 kirkkotontin 
n:o 5 vuosivuokraksi 1.10.1969 lukien 1260 
mk taloudellisen kehityksen turvaamisesta 
vuosina 1968—1969 annetun lain voimassa-
olon päättymiseen saakka. Sen jälkeen vuok-
ramaksu on sidottu viralliseen elinkustannus-
indeksiin »lokakuu 1951 = 100» siten, että 
perusvuosivuokra on 600 mk ja perusindeksi 
100 (3.9. 614 §). 

Muuttaen 17.6.1964 tekemäänsä päätöstä 
valtuusto oikeutti kiinteistölautakunnan tar-
kistamaan Asunto Oy Arabianmäelle vuokra-
tun 23. kaupunginosan korttelin n:o 905 
tontin n:o 3 vuokran 1.7.1969 lukien seuraa-
vasti: vuosivuokra on valtalain voimassa-
olon päättymiseen saakka 30 970 mk ja sen 
jälkeen sidottu viralliseen elinkustannusin-
deksiin »lokakuu 1951 = 100» siten, että 
perusvuosivuokrana pidetään 16 300 mk ja 
perusindeksinä 100 (17.12. 917 §). 

Vapautuksen myöntäminen tontinvuokrien 
suorittamisesta. Asunto Oy Säästöraita, jolle 
kaupunki oli vuokrannut Ruskeasuon kort-
telin n:o 720 tontin n:o 18, oli anonut va-
pautusta tontin vuokrasta sillä perusteella, 
että yhtiön huoneistojen hallintaan oikeute-
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tut vanhukset ovat kaikki yli 65-vuotiaita 
ja elävät eläkkeittensä, jotkut jopa pelkän 
kansaneläkkeen varassa. Yhtiö mainitsi, että 
samana vuonna, eli 1964 talonsa rakentanut 
Vanhainkoti Säästömaja oli saanut kaupun-
gilta tontin vuokratta. Valtuusto päätti 
myöntää yhtiölle vapautuksen suorittamasta 
vuokraa mainitusta tontista vuosiksi 1969— 
1973 (15.10. 743 §). 

Valtuusto päätti, muuttaen 11.10.1961 
tekemäänsä päätöstä koulutontin vuokraa-
misesta Meilahdesta Ab Svenska Köpmanna-
skolan -nimiselle yhtiölle kauppakoulun ra-
kentamista varten, että yhtiölle vuokratun 
15. kaupunginosan korttelin n:o 520 tontin 
n:o 10 vuokrasta peritään 1.1.1969 alkaen 
toistaiseksi enintään 15 % (12.3. 210 §). 

Virvoitusjuomakioskit sekä jäätelön- ja 
kukkienmyyntipaikat. Valtuusto hyväksyi 
kaupunginhallituksen 13.10. tekemän, vir-
voitus juomakioskien sekä jäätelön- ja kuk-
kienmyyntipaikkojen myyntikauden jatka-
mista koskevan päätöksen siten, että niissä 
saatiin harjoittaa kauppaa 2.11.1969 saakka 
(12.11. 813 §, kunn.as.kok. n:o 158). 

Valtuusto päätti muuttaa v. 1935 vahvis-
tamiensa, kioskeissa ja niihin verrattavissa 
myyntipaikoissa sekä ulkosalla kaupungin 
alueella harjoitettavaa kauppaa ja muuta 
sen tapaista ansiotoimintaa koskevien mää-
räysten kohdan, joka koski myyntiaikaa. 
Se pysytettiin muuten samana, klo 7—22, 
mutta lisättiin myyntiaikaa vapun ja juhan-
nuspäivän vastaisina öinä klo 24:ään (26.3. 
255 §, kunn.as.kok. n:o 37). 

Valtuusto päätti, muuttaen 7.10.1964 te-
kemäänsä Töölön torin kioskirakennuksen 
myyntikioskien aukioloajan ja kioskitilojen 
enimmäisvuokra-ajan määräämistä koskevaa 
päätöstä, että päätöksen 2 kohdassa tarkoi-
tetuissa kioskitiloissa saadaan kiinteistölau-
takunnan antamien määräysten mukaan har-
joittaa 1 kohdassa mainitun makkarakioskin 
toimialaan kuulumatonta, kioski- ja siihen 
verrattavasta kaupasta sekä automaattikau-
pasta 24.6.1969 annetun asetuksen 6 §:n 1 

momissa tarkoitettua myyntiä ja muuta 
toimintaa klo 7—23 (12.11. 814 §). 

Valtuusto oikeutti kiinteistölautakunnan, 
poiketen valtuuston v. 1935 tekemästä kios-
kikauppaa koskevasta päätöksestä, vuokraa-
maan Rautatiekirjakauppa Oy:lle lehti- ja 
virvoitusjuomakioskin pitoa varten tarvitta-
vat alueet korttelista n:o 858 Mäkelänkadun 
ja Kimmontien kulmasta 16.10.1969—15.10. 
1974 väliseksi ajaksi 5 000 mk:n suuruisesta 
vuosivuokrasta ja rakentamattomalta ton-
tilta Unioninkatu 41:ssä 16.10.1969—15.10. 
1972 väliseksi ajaksi 10 000 mk:n suuruisesta 
vuosivuokrasta erinäisillä ehdoilla (26.3. 
256 §, 4.6. 423 §). 

Sittemmin valtuusto päätti, muuttaen 4.6. 
tekemäänsä Rautatiekirjakauppa Oy: n 
oikeuttamista pitämään lehti- ja virvoitus-
juomakioskeja eräillä rakentamattomilla ton-
teilla koskevaa päätöstä, oikeuttaa kiinteistö-
lautakunnan vuokraamaan yhtiölle lehti- ja 
virvoitus juomakioskin pitoa varten tarvitta-
van alueen Käpylän korttelin n:o 951 pohjois-
osasta kadun varrelta Koskelantie 5:n koh-
dalta ajaksi 1.1.1970—31.12.1975 em. eh-
doilla (12.11. 815 §). 

A suntorakennustoiminta 

A suntotuotanto-ohjelma v:ksi 1970—1974. 
Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
valtuusto päätti, 

1) että Helsingin kaupungin v:ksi 1970— 
1974 laadittu asuntotuotanto-ohjelma hyväk-
sytään asunto-ohjelmakomitean 14.10.1969 
päivätyn mietinnön mukaisena ja komitean 
14.11.1969 päivätystä lausunnosta ilmenevin 
muutoksin, 

2) että kaupungin omistama, vapaana ole-
va ja asuntojen rakentamiseen soveltuva maa 
käytetään ensisijaisesti a) kaupungin omaan 
rakennustoimintaan, ja b) välttämättömiksi 
vaihtotonteiksi sekä c) luovuttamalla sitä 
pääasiallisesti vuokrausta käyttäen sellaisille 
yrityksille, jotka rakentavat valtion lainan 
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turvin vuokra-asuntoja tai sellaisia omistus-
asuntoja, jotka ensisijaisesti luovutetaan kau-
pungin vuokra-asunnoissa asuville asunnon-
tarvitsijoille sekä 

3) että kaupunginhallitusta kehotetaan 
varaamaan asianomaisten vuosien talousar-
vioehdotuksiinsa sellaiset määrärahat, että 
kaupunki voi v. 1970—1974 rakentaa omis-
tamalleen tonttimaalle ensisijaisesti perheel-
lisille tarkoitettuja vuokra-asuntoja yhteensä 
vähintään 250 000 m2 huoneistoalaa ja lä-
hinnä kaupungin vuokrataloista siirtyville 
tarkoitettuja omistusasuntoja vähintään 
50 000 m2 huoneistoalaa (17.12. 919 §, khn 
mtö nro 16). 

Toimikunnan asettamisesta tutkimaan kau-
pungin vuokra-asuntojen jakamista olivat vt 
P. Vennamo ym. tehneet 15.1. aloitteen, jossa 
mainittiin mm., että kaupungin vuokra-asun-
tojen tulisi olla vähävaraisille, vanhuksille 
sekä muutoin vaikeassa taloudellisessa ase-
massa oleville tarkoitettuja halpavuokraisia 
asuntoja. Tähän mennessä on asuntoja jaet-
tu tuttavankauppaa sekä poliittisina palkin-
toina suurituloisille sekä muuten hyvässä 
taloudellisessa asemassa oleville. Nekin per-
heet, jotka joskus kymmenen vuotta sitten 
heikossa taloudellisessa asemassa ollessaan 
saivat kaupungin halvan vuokra-asunnon, 
ovat jo nyt saavuttaneet sellaisen elintason, 
että voisivat luovuttaa asuntonsa sitä huo-
mattavasti enemmän tarvitseville. Asian-
tilan korjaamiseksi aloitteentekijät ehdotti-
vat, että kaupunginvaltuusto asettaisi kii-
reellisesti toimikunnan, jossa olisivat edus-
tettuina kaikki valtuustoryhmät, tutkimaan 
ja valvomaan, että kaupungin vuokra-asun-
not on todella vuokrattu niitä tarvitseville 
vähävaraisille ja muuten heikommassa ta-
loudellisessa asemassa oleville, sekä ettei 
väitettyjä väärinkäytöksiä enää pääsisi ta-
pahtumaan. Kaupunginhallitus totesi vah-
vistaneensa ensimmäisen kerran v. 1951 
kaupungin vuokra-asuntojen jako-ohjeet, jot-
ka nykyään ovat seuraavat: 

1) Yleisenä periaatteena asuntoja jaettaes-

sa on pidettävä asunnonhakijoiden asunnon-
tarpeen kiireellisyyttä ja välttämättömyyttä, 
jolloin on otettava huomioon, 

että asunnonsaajan vuokran suorittamises-
ta on olemassa todennäköinen varmuus, 
että asuntoa ei osoiteta sellaisille, jotka 
voisivat hankkia itselleen muun kuin kau-
pungin omistaman vuokrahuoneiston, ja 
että perheellisille ei osoiteta liian pientä 
asuntoa. 
2) Mikäli hakija ei ole kaupungin eikä sel-

laisen yhtiön eikä yhteisön palveluksessa, 
jossa kaupungilla on huomattava osuus, asun-
non saamisen ehtona on, että hakija asunnon-
hakukuulutuksen julkaisemisvuoden loppuun 
mennessä on asunut Helsingissä jatkuvasti 
vähintään 10 vuotta. 

3) Asunnonjakotoimikunnalla on oikeus 
edellä 1) kohdassa mainitusta yleisestä peri-
aatteesta poiketen osoittaa asunto sellaiselle 
hakijalle, jonka hallinnassa oleva asunto 
uuden asunnon osoittamisen jälkeen vapau-
duttuaan voidaan ensi sijassa luovuttaa hää-
dettäville tai niihin verrattaville. 

4) Asunnonjakotoimikunnalla on oikeus 
erittäin pakottavissa häätö- ja niihin verrat-
tavissa tapauksissa antaa asunto sellaiselle-
kin asunnontarvitsijalle, joka ei määrä-
ajassa ole hakenut asuntoa, sekä sellaiselle 
asunnonhakijalle, joka asiallisesti täyttää 
vaatimuksen Helsingissä asumisesta, mutta 
joka häädön tai muun erittäin painavan syyn 
vuoksi ei ole asunut Helsingissä 2) kohdassa 
mainittua aikaa, sekä muulloinkin poikkeus-
tapauksessa asumisajasta riippumatta, mil-
loin kaupungin etu sitä vaatii. 

Asunnonjakotoimikunta joutuu asuntoja 
osoittaessaan ensisijaisesti sijoittamaan erit-
täin kiireelliset asunnontarvitsijat, kuten 
häädetyt ja häätöuhan alaiset. Vuonna 1966 
annetun uuden asuntotuotantolain mukaan 
valtion lainottamaan vuokrataloon ei saa 
ottaa asumaan henkilöä, jonka tukemista ei 
voida pitää sosiaalisesti tarkoituksenmukai-
sena eikä taloudellisesti tarpeellisena. Asunto-
hallitus on myös määrännyt enimmäistulo-
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rajat, joita on 1.7.1968 lähtien sovellettu 
asuntolainan saaneisiin vuokrataloihin asuk-
kaita valittaessa. Näitä tulorajoja sovelletaan 
ensimmäistä kertaa rakenteilla olevien kau-
pungin vuokratalojen asukkaita valittaessa. 
Nykyään asunnot melkein poikkeuksetta 
jaetaan kolmanteen ja neljänteen sosiaali-
ryhmään kuuluville henkilöille. Kaupungin-
hallitus suoritutti v. 1962 valtuuston keho-
tuksesta selvityksen kaupungin vuokrata-
loissa asuvien toimeentulosta ja laaditutti 
määräykset niistä ehdoista, joiden perusteella 
vuokralaiset saavat asua vuokraamissaan 
huoneistoissa ottaen huomioon heidän talou-
delliset mahdollisuutensa hankkia asunto 
vapailta markkinoilta. Kiinteistölautakunta 
on tämän perusteella v:sta 1963 alkaen tehnyt 
vuosittain päätöksen siitä vähimmäisrajasta, 
johon samassa asunnossa asuvien perheen-
jäsenten yhteenlaskettu veroäyrimäärä kul-
loinkin viimeksi toimitetussa kunnallisvero-
tuksessa on saanut nousta, ennen kuin kysy-
mys kehotuksen antamisesta vuokralaiselle 
hankkia omatoimisesti uusi asunto on voitu 
ottaa harkittavaksi. Tämä äyrimäärä on ny-
kyisin 25 000. Kaikkiaan n. 400 vuokralaista 
on tähän mennessä kehotuksen saatuaan 
muuttanut pois sanotun suuritiiloisuusrajan 
ylittämisen vuoksi. Muuttokehotus on li-
säksi annettu sellaisille vuokralaisille, joi-
den on todettu hankkineen omistukseensa 
osakehuoneiston tai omakotitalon. Kaupun-
ginhallitus kehotti 4.11.1968 kiinteistö-
lautakuntaa laatimaan selvityksen asunto-
hallituksen em. ohjeisiin sisältyvien mää-
räysten tai ohjeista ilmenevien periaattei-
den mahdollisesta vaikutuksesta kaupun-
gin noudattamiin ns. suurituloisuusmääräyk-
siin sekä harkitsemaan tästä mahdollisesti 
aiheutuvien muutosten tekemistä näihin 
määräyksiin. Valtuusto päätti 16.10.1968, 
että v. 1966 annetun asuntotuotantolain sekä 
sen nojalla annettujen säännösten ja mää-
räysten mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät 
määrätään kiinteistölautakunnan hoidetta-
viksi lukuun ottamatta asuntotuotanto-ohjel-

man laatimista sekä lainahakemusten käsit-
telemistä, mitkä kuuluvat kaupunginhallituk-
sen hoidettaviin asioihin. Mainitun valvon-
nan suorittaminen kuuluu siis kiinteistölauta-
kunnalle. Lisäksi suorittavat valvontaa käy-
tännössä kiinteistöyhtiöiden johtokunnat ja 
asunnonjakotoimikunta ensimmäisiä asuk-
kaita vuokrataloihin osoitettaessa. Vielä 
erillisen toimikunnan asettaminen valvontaa 
suorittamaan ei kaupunginhallituksen mie-
lestä ollut tarkoituksenmukaista. Valtuusto 
katsoi lausunnon riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (15.1. 62 §, 9.4. 295 '§). 

Maunulan puutaloalueen uudelleen raken-
tamisesta 15.1. tekemässään aloitteessa viit-
tasivat vt Pettinen ym. siihen, että kaupun-
gin tarkoituksella oli rakentaa uudelleen Mau-
nulan ne viisi korttelia, yhteispinta-alaltaan 
5.5 ha, joilla sijaitsee 35 kaksikerroksista 
puutaloa. Korttelit ovat vuokralla Maunulan 
pienasunnot Oy:llä, joka omistaa myös niillä 
olevat heikkokuntoiset rakennukset. Puret-
taviksi joutuvissa taloissa on 304 uuniläm-
mitteistä asuntoa, pinta-alaltaan 28—40 
m2. Tilalle rakennettaviin uusiin taloihin on 
alustavien suunnitelmien mukaan tarkoi-
tus saada n. 540 asuntoa, keskipinta-alal-
taan 65 m2. Kaupunginhallituksen 24.6.1968 
tekemän päätöksen mukaan rakennettavista 
asunnoista 85 % tulee olemaan kaupungin 
toimesta perustettavien kiinteistöyhtiöiden 
omistamia vuokra-asuntoja ja 15 % arava-
osakehuoneistoja. Kiinteistölautakunta oli 
kokouksessaan 11.12.1967 ehdottanut, että 
rakennettavista asunnoista 50 % olisi vuokra-
asuntoja ja 50 % aravaosakehuoneistoja ja 
että rakennussuunnitelma annettaisiin asun-
totuotantokomitean toteutettavaksi. Koska 
lautakunnan ja kaupunginhallituksen mieli-
piteet tässä laajakantoisessa asuntopoliitti-
sessa ratkaisussa olivat oleellisesti poiken-
neet toisistaan, olisi kaupunginvaltuustolle 
annettava tilaisuus käsitellä asiaa. Aloitteen-
tekijät pitivät kiinteistölautakunnan edus-
tamaa kantaa oikeampana, koska koko Mau-
nulan alueen asukkaista asuu jo ennestään 
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n. 6 800 eli yli puolet kaupungin vuokra-
asunnoissa ja koska vuokra-asuntojen hal-
lintaoikeudelle määrättyjen enimmäistulojen 
ylittämisen takia joudutaan jatkuvasti anta-
maan poismuuttamiskehotuksia lukuisille 
vuokralaisille. Jos kaupungin toimesta sen 
sijaan rakennettaisiin aravaosaketaloja, jois-
t a mm. muuttokehotuksen saaneet voisivat 
kohtuuhintaan ostaa asuntoja, edistettäisiin 
suuresti paikallisen väestön sopivaa koostu-
musta. 

Aravaosaketaloja ei juuri lainkaan enää 
rakenneta kaupungin alueelle, siitä huoli-
matta, että ne erittäin hyvin soveltuvat kes-
kiluokan asunnontarpeen tyydyttämiseen 
varsinkin rahoitusmuotonsa vuoksi. Aloit-
teentekijät ehdottivat, että Maunulan puu-
taloalueen uudelleen rakentamiskysymys esi-
teltäisiin kaupunginvaltuuston päätettäväk-
si. Kiinteistölautakunta totesi, että kaupun-
ginhallitus oli v. 1968 kehottanut asuntotuo-
tantokomiteaa ryhtymään toimenpiteisiin 
Maunulan alueen uudelleen rakentamisen 
ottamiseksi kaupungin asuntorakennusohjel-

maan siten, että rakennustyöt voitaisiin 
aloittaa syksyllä v. 1970 ja että rakennuk-
siin sijoitettaisiin kunnallisten vuokra-asun-
tojen ohella aravaosakehuoneistoja n. 15 
% huoneistojen kokonaismäärästä. Lauta-
kunta oli tällöin esittänyt, että alueelle ra-
kennettaisiin puoliksi kunnallisia vuokra-
asuntoja ja puoliksi aravaosakehuoneistoja. 
Asiaa valmisteltaessa todettiin, että yli 50 % 
Maunulan alueen väkiluvusta asui kaupungin 
vuokrataloissa, eli n. 6 800 henkilöä, minkä 
vuoksi lautakunta oli katsonut osaketalojen 
rakentamisen alueelle tarkoituksenmukaisem-
maksi. Alustavien suunnitelmien mukaan 
suunniteltiin alueelle rakennettavaksi yht. 
45 000 — 50 000 m2 huoneistoalaa, josta 
osakeasuntojen osuus olisi 7 000 m2. Kau-
pungin asuntorakennusohjelmat olisi suun-
niteltava siten, että osaketaloja rakennet-
taisiin tasaisesti kullekin alueelle. Asunto-
tuotantokomitea totesi, että valmistumassa 
olevien suunnitelmien mukaan rakennetaan 
alueelle asuntoja seuraavasti: 

v u o kr a-a sun no t 

asunto-
kerrosala 

m2 
huoneisto-

ala, m2 
asuntoja 

kpl 

Maunulantie 19 (28214/1) 
Kuusikkotie 4 (28219/4) 
Metsäpurontie 11 (28212/1) 

» 13 (28213/2) 
» 14 (28217/2) 

Koivikkotie 5 (28290/1) 

12 600 
9 532 
7 604 
7 910 
8 016 
5 220 

10 310 
7 742 
6 168 
6 421 
6 618 
4 175 

160 
119 

92 
101 

93 
67 

yhteensä 50 882 41 434 632 

asunto-osakeasunnot 

asunto-
kerrosala 

m2 
huoneistoala 

m2 
asuntoja 

kpl 

Maunulanmäki (28273/3) 
Maunulantie 14 (28219/3) 

8 544 
2 383 

6 936 
1 935 

96 
31 

yhteensä 10 927 8 871 127 

Rakennusohjelmat yhteensä 61 809 50 305 759 
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Asuntotuotantokomitea oli päättänyt jat-
kaa Maunulan puutaloalueen uudelleen ra-
kentamista kaupunginhallituksen ohjeiden 
mukaisesti. Kaupunginhallituksen mielestä 
Maunulan puutaloalue kaipasi pikaista sa-
neeraamista. Maunulan vuokratalovaltaisuu-
den vuoksi voitiin kuitenkin pitää tarkoituk-
senmukaisena, että myös korttelin n:o 28212 
tontille n:o 1 ja korttelin n:o 28217 tontille 
n:o 2 rakennetaan aravalainoitettuja omis-
tusasuntoja yht. 185 kpl. Kaupunginhalli-
tuksen vähemmistön mielestä, ottaen huo-
mioon kaupunginhallituksen v. 1968 tekemä 
ohjepäätös, ei omistusasuntoja pitäisi raken-
taa enempää kuin suunnitellut 16.7 %. Asiaa 
arvioitaessa olisi otettava huomioon myös 
se seikka, että useimmat kaupungin alueen 
yksityiset rakentajat ja rakennusliikkeet 
ovat jatkuvasti keskittyneet pääasiassa omis-
tusasuntojen rakentamiseen. Valtuusto päät-
ti, että ns. Puu-Maunulan uudelleen rakenta-
misessa noudatetaan asuntotuotantokomi-
tean toimesta laadittua rakennusohjelmaa eli 
että kaupungin toimesta rakennetaan 127 
asunto-osakeasuntoa ja 632 vuokra-asuntoa 
(15.1. 58 §, 25.6. 535 §). 

Siirtolapuutarhat 

Marjaniemen siirtolapuutarhapalstojen 
vuokra-ajan pidentäminen. Valtuusto oikeutti 
kiinteistölautakunnan pidentämään Marja-
niemen siirtolapuutarhapalstojen vuokrasopi-
musten voimassaoloaikaa 30.4.1973 saakka 
entisillä ehdoilla (3.12. 876 §). 

Kaupunkisuunnittelu 

Viranhaltijat. Valtuusto päätti muuttaa 
kaupunkisuunnitteluviraston j ohtosäännön 
25 §:n 1 mom:n, joka koski virastopäällikön 
pätevyysvaatimuksia. Ko. kohta muutettiin 
siten, että paitsi akateemista loppututkintoa 

virastopäälliköltä vaaditaan osoitettua hyvää 
perehtyneisyyttä yhdyskuntasuun nittelutyö-
hön (7.5. 342 §). 

Liikennesuunnitteluosaston 24. plraan kuu-
luva insinöörin virka päätettiin muuttaa sa-
maan palkkaluokkaan kuuluvaksi liikenne-
teknikon viraksi (25.6. 519 §). 

Yleiskaavaosaston yleiskaava-arkkit. Esko 
Korhosen kanssa päätettiin tehdä kaupun-
ginhallituksen v. 1967 vahvistamaa lomaket-
ta käyttäen palkkaussopimus, jonka mukaan 
hänelle maksetaan 1.11.1969 lukien 3 350 
mk/kk. Sopimus on voimassa kolmen kuu-
kauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 
(12.11. 802 §). 

Liikennesuunnittelupäällikön virkaa viran-
sijaisena hoitamaan määrätyn dipl.ins. Antti 
Koivun kanssa päätettiin tehdä em. loma-
ketta käyttäen palkkaussopimus, jonka mu-
kaan hänelle maksetaan 16.10. lukien viran-
sijaisuuden ajalta 3 758.20 mk:n suuruinen 
kuukausipalkka (12.11. 803 §). 

Rakennusjärjestyksen muuttaminen ja täy-
dentäminen. Kaupunginhallituksen ehdotuk-
sesta valtuusto päätti muuttaa Helsingin 
kaupungin rakennusjärjestyksen 2 §:n 1 
mom:n, 6 §:n 1 ja 2 mom:n, 8 §:n, 9 §:n, 
10 §:n, 11 §:n, 14 §:n 1 ja 4 mom:n, 15 §:n, 
16 §:n, 17 §:n 1 ja 2 mom:n, 19 §:n 1 mom:n, 
21 §:n, 22 §:n 2 momrn, 23 §:n 4 ja 5 momrn, 
25 §:n 1 mom:n, 30 §:n 1 momrn, 31 §:n 
1 momrn, 32 §:n 1 mom:n, 43 §:n 2 momrn, 
52 §:n 2 ja 3 mom:n, 53 §:n 2 ja 3 momrn, 
54 §:n 2 mom:n, 55 §:n 2 momrn, 56 §:n 1 
momrn, 58 §rn, 59 §:n, 60 §:n, 61 §m, 62 §rn 
2 momrn, 63 §rn, 66 §:n, 80 §:n 1 ja 2 momrn 
sekä 81 §rn kaupunginhallituksen mietinnön 
nro 8 liitteen 17 mukaisesti; lisäksi päätettiin 
hyväksyä rakennusjärjestyksen 12 ja 13 § 
osittain muutettuna sekä lisätä rakennusjär-
jestykseen uudet 28a, 43a, 57a ja65a§r t sekä 
67 §rään uusi 3 mom. sekä kumota rakennus-
järjestyksen 7 §rn 2 mom. Päätös alistettiin 
sisäasiainministeriön vahvistettavaksi, mutta 
vahvistusta ei saatu vielä kertomusvuoden 
aikana (29.10. 770 §). 
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Uudenmaan läänin kuntauudistusta koskeva 
alustava ehdotus. Uudenmaan lääninhallitus 
oli pyytänyt kaupunginvaltuuston lausuntoa 
alustavasta ehdotuksesta kuntauudistusta 
koskeviksi suunnitelmiksi Uudenmaan lää-
nissä. Kiinteistölautakunta totesi lausunnos-
saan, ettei Uudenmaan läänin kuntauudistus-
toimikunta sen paremmin kuin Uudenmaan 
lääninhallituskaan ollut ehdottanut mitään 
sellaista kunnallisen jaoituksen muuttamista 
tai edes yhteistoiminta-alueen muodostamis-
ta, joka koskisi Helsingin kaupunkia tai sen 
lähinaapurikuntia ja jolla olisi välitön, oleelli-
nen vaikutus Helsingin seudun kokonaisuu-
teen. Lautakunnan mielestä oli enemmän lau-
sunnon antaminen ko. alustavasta ehdotuk-
sesta Helsingin kaupungin taholta tarpee-
tonta. Sen sijaan olisi lausunnossa korostet-
tava Helsingin seutua koskevan ratkaisun 
tärkeyttä ja kiireellisyyttä sekä valtuuston 
asian aikaisemmassa vaiheessa antamassa 
lausunnossa esitettyjen näkökohtien huo-
mioon ottamista. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta korosti yhtyen lääninhallituksen kan-
taan että Helsingin seutukaavaliiton alue 
Helsingistä Riihimäen kaupungin rajalle on 
eräs niistä alueista, jonka hallinnolliset, oi-
keudelliset ja kunnalliset rajat olisi jo nyt saa-
tava määritellyiksi sellaisiksi, että ne takai-
sivat sinne muuttavalle väestölle mahdolli-
simman hyvät edellytykset mm. asuntopaik-
kojen ja työpaikkojen saamiseen. Lautakun-
nan mielestä olisi kuntauudistusehdotuksessa 
tullut ottaa kantaa myös Helsingin seudun 
kuntauudistuksen järjestämiseen tai ainakin 
jo riittävän varhaisessa vaiheessa esittää, 
että Helsingin seudun kunnallisen järjestel-
män tarkistamista varten asetettaisiin erilli-
nen, riittävän laajan pätevyyden omaava 
tutkimus- ja selvitystoimikunta, jossa ao. 
kunnat olisivat edustettuina. Nyt lääninhalli-
tus, ehtimättä tehdä varsinaista ehdotusta, 
oli joutunut lain tarkoittamaksi esitykseksi 
katsottavassa »eriävässä mielipiteessään» to-
teamaan kuntauudistustoimikunnan ehdo-
tuksen olevan Helsingin seudun olosuhteisiin 

sopimaton. Kaupunginhallitus ilmoitti, että 
valtuusto käsitteli asiaa 18.10.1967 (ks. s. 99) 
ja 17.4.1968 (ks. s. 61) antaessaan lausun-
tonsa ns. Hannuksen komitean mietinnöstä 
ja kansalaiskoulun joht. Otto Hakulisen ano-
muksesta, joka koski Helsingin kaupungin 
ja Helsingin maalaiskunnan alueiden yhdeksi 
kunnaksi liittämistä. Valtuusto päätti antaa 
lääninhallitukselle Uudenmaan läänin kunta-
uudistustoimikunnan alustavasta ehdotuk-
sesta kuntauudistusta koskeviksi suunnitel-
miksi Uudenmaan läänissä kiinteistölauta-
kunnan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan 
asiasta antamien lausuntojen mukaisen lau-
sunnon viitaten samalla 18.10.1967 sisäasiain-
ministeriölle ns. Hannuksen komitean jaoston 
mietinnöstä ja lääninhallitukselle kunnallisen 
jaotuksen ja kuntien yhteistoiminnan kehit-
tämisestä antamissaan lausunnoissa tehtyihin 
ehdotuksiin (12.3. 201 §). 

Eräiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten säilyttämistä koskevista toimen-
piteistä tekivät vt Gestrin ym. v. 1963 aloit-
teen, jossa huomautettiin mm., että Pohj. 
Esplanaadikadun varrella olevat rakennukset 
ovat niitä harvoja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita kokonaisuuksia, jotka ovat säästy-
neet hävitykseltä. Erityiset suojelumääräyk-
set koskevat osaa niistä, mutta määräysten 
ulkopuolelle ovat jääneet Pohj. Esplanaadi-
kadulla Fabianinkadun ja Keskuskadun vä-
lillä olevat rakennukset, vaikka useat niistä 
edustavatkin korvaamattomia kulttuurihis-
toriallisia arvoja. Näihin rakennuksiin kuu-
luvat talot n:o 25, 27, 29 ja 31, jotka tunne-
taan nimellä »Grönqvistin talo, Hotelli Kämp 
ja Catanian talo», mitkä kaikki on piirtänyt 
tunnettu helsinkiläisarkkitehti Th. Höijer. 
Näihin kuuluvat lisäksi talot n:o 33 »Mer-
kurius», n:o 35 »Wreden talo» ja n:o 37, jotka 
ovat näytteitä arkkitehtien S. A. Lindqvistin, 
K. A. Wreden sekä C. Kiseleffin ja E. Heikelin 
arkkitehtuurista. Kaikki nämä talot on ra-
kennettu vuosina 1880—1891 ja edustavat 
sellaista huomattavaa kokonaisuutta, jota 
ei tavata muualla pääkaupungissa. Kaupun-
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gin kulttuurihistoriasta ja perinteistä kiin-
nostuneita kansalaisia ja yhteisöjä on huo-
lestuttanut ajatus, että myös tämä yhtenäi-
nen ympäristö olisi tuomittu katoamaan. Eri-
tyisesti on Hotelli Kämpin säilyttämisestä 
tehty lukuisia esityksiä. Aloitteentekijät eh-
dottivat, että kaupunginhallitusta kehotet-
taisiin kiireellisesti ryhtymään toimenpitei-
siin näiden rakennusten säilyttämiseksi sekä 
että valtuustolle pikaisesti tehtäisiin esitys 
asian vaatimista toimenpiteistä. Kaupunki-
suunnittelulautakunta yhtyi lausunnossaan 
aloitteentekijäin käsitykseen ko. rakennus-
rivin muodostaman yhtenäisen kaupunki-
kuvan säilyttämisen välttämättömyydestä 
kadun alkupään empirerakennusten lisäksi. 
Suomen rakennustaiteen museon laatimassa 
Helsingin arkkitehtoonisesti ja historiallisesti 
arvokkaiden rakennusten luettelossa on mai-
nitut rakennukset laskettu kuuluviksi kaik-
kein arvokkaimpiin rakennuksiin, joiden pur-
kaminen ei missään tapauksessa saisi tulla 
kysymykseen. Koko rakennusrivi Manner-
heimintielle saakka kuuluu alueeseen, jonka 
järjestely luettelon mukaan olisi saatettava 
miljöökokonaisuuteen tähtäävän erikoistar-
kastuksen alaiseksi. Valtuusto päätti 11.10. 
1961 muuttaa 1.—8. ja 10.—14. kaupungin-
osien asemakaavan, jolloin myös sille 2. kau-
punginosan (Kluuvin) alueelle, jossa em. ra-
kennukset sijaitsevat, tuli voimaan rakennus-
kielto kahdeksi vuodeksi rakennuslain 42 §:n 
2 mom:n 3) kohdan mukaisesti. Sisäasiain-
ministeriö jatkoi myöhemmin kieltoaikaa 
11.10.1970 saakka. Rakennuskieltoaikana on 
mm. eräiden Pohj. Esplanaadikadun varrella 
sijaitsevien sekä kaupungin että yksityisten 
omistamien rakennusten saneeraus tullut 
ajankohtaiseksi. Näissä tapauksissa on kau-
punkikuvan säilyttäminen aikaansaatu eril-
lisin asemakaavan ja asemakaavanmääräys-
ten muutoksin. Tällaiset erilliset asema-
kaavan muutokset on laadittu kaupungin-
talokorttelille n:o 30, korttelin n:o 32 ton-
teille n:o 1 ja 8 sekä korttelin n:o 34 tontille 
n:o 1 (Hotelli Kämp). Aloitteessa tarkoitetun 

rakennusrivin samoin kuin muidenkin kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 
suojelemiseen pyrittäessä on käytettävissä 
kaksi eri menettelytapaa: 1) erityisten ase-
makaavamääräysten vahvistaminen, ja 2) 
esityksen tekeminen rakennusten tai raken-
nusryhmän saattamisesta suojeltavaksi lää-
ninhallituksen päätöksellä. Lautakunnan 
mielestä ensiksi mainittu menettely on jous-
tavampi ja sopii käytettäväksi erityisesti sil-
loin, kun rakennus tai rakennukset sijaitsevat 
ennestään kaavoitetulla tai siihen välittö-
mästi liittyvällä alueella. Suoritettujen alus-
tavien tutkimusten mukaan aloitteessa tar-
koitettujen vanhojen rakennusten säilyttä-
minen ei estä käyttämästä valtuuston v. 1961 
antamien ohjeiden mukaista rakennusoikeut-
ta kokonaisuudessaan. Asemakaavamääräyk-
sillä annettavat rajoitukset eivät näin ollen 
muodostune tontinomistajille kohtuutto-
miksi. Lautakunnan mielestä voitaisiin ns. 
vanhan kaupunginosan asemakaavan muu-
tokseen liittää myös em. Pohj. Esplanaadi-
kadun rakennusrivi. Sopivimpana menettely-
tapana lautakunta piti erityisten asemakaa-
vamääräysten vahvistuttamista 2. kaupun-
ginosan (Kluuvin) korttelissa n:o 33 oleville 
em. tonteille. Kaupunginhallituksen asiamies-
toimisto totesi, että suojelumääräykset voi-
daan rajoittaa koskemaan vain osaa raken-
nusta ja siten esim. vain sen julkisivua. Täl-
laisia määräyksiä voidaan antaa myös tiet-
tyä rakennusryhmää silmällä pitäen, jos jon-
kin rakennusryhmän sivistyshistoriallinen 
merkitys on riippuvainen ryhmän säilymi-
sestä kokonaisuutena. Määräysten laadulle 
ja laajuudelle asettaa kuitenkin rajan raken-
nuslain 34 §:n yleissäännös siitä, ettei yksi-
tyiselle maanomistajalle saa asettaa kohtuut-
tomia rajoituksia, jotka asemakaavalle ase-
tettavia vaatimuksia olennaisesti syrjäyttä-
mättä voidaan välttää. Asiassa on siis ensi-
sijaisesti kysymys siitä, mitä tarkoitetaan 
»kohtuuttomilla rajoituksilla». Ensinnäkin 
kaikkinaisen rakennustoiminnan kieltämi-
sestä tietyllä alueella saattaa olla seurauk-
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sena, että kaupungille syntyy rakennuslain 
56 §:ssä tarkoitettu lunastusvelvollisuus, 
koska tontteja ei voida käyttää tavalla, joka 
on taloudellisesti suhteessa tonttien arvoon. 
Ilmeistä kuitenkin on, että tontit tullaan 
osoittamaan yksityiseen rakennustoimintaan, 
eikä kaupungille näin ollen voi muodostua 
em. lunastusvelvollisuutta tontteihin sillä 
perusteella, ettei maanomistaja voisi käyttää 
niitä hyväksi kohtuullista hyötyä tuottavalla 
tavalla. Määräys siitä, että mahdollinen uusi-
kin rakennus on rakennettava samanlaiseksi 
kuin vanha, saattaa olla kohtuuton puhumat-
takaan kiellosta purkaa rakennus. Rakennus-
lain 135 §:n säännösten perusteella voidaan 
kuitenkin antaa osittaisia esim. julkisivun 
purkamiskieltomääräyksiä sekä määräyksiä 
uuden rakennuksen osittaisesta rakentami-
sesta entisen kaltaiseksi. Aloitteessa tarkoi-
tetut rakennukset voidaan yhtenä kokonai-
suutena ainakin periaatteessa saattaa em. 
laissa säännellyn suojelun alaiseksi. Kun lain 
8 §:n säännösten mukaan tällöin suojelumää-
räysten aiheuttamasta vahingosta tai haitas-
ta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, vastaa 
valtio, ei tämä menettely muiden kuin kau-
pungin omistamien rakennusten osalta mis-
sään olosuhteissa tulisi aiheuttamaan kau-
pungille kustannuksia. Kun rakennuksen 
omistaja kuitenkin voi, mikäli hän pitää ase-
makaavamääräyksin annettuja kohtuullisia-
kin rajoituksia liian rasittavina, tehdä esi-
tyksen rakennusten saattamisesta suojelluksi 
kulttuurihistoriallisesti huomattavien raken-
nusten suojelusta annetun lain säännösten 
edellyttämällä tavalla, voitaneen tälläkin pe-
rusteella puoltaa kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan ehdotusta ko. rakennusten suojele-
misesta erityisin asemakaavamääräyksin. Val-
tuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvityk-
seksi aloitteen johdosta (29.1. 89 §). 

Toimenpiteisiin ryhtymisestä kulttuurihis-
toriallisesti ja arkkitehtoonisesti arvokkaiden 
rakennusten säilyttämiseksi tekivät vt Friberg 
ym. v. 1965 aloitteen, jossa viitattiin siihen, 
että Helsinki sodan jälkeisenä aikana oli ka-

dottanut huomattavan osan edellisinä vuosi-
satoina luodusta arkkitehtoonisesti ja histo-
riallisesti arvokkaasta arkkitehtuurista. Eri-
tyisesti oli päästetty häviämään empiretyyli-
siä erinomaisia puutaloja. Arkkitehtiasian-
tuntija prof. Nils-Erik Wickberg antoi Puna-
vuorenkadun varrella oleville empireaikai-
sille puutaloille suuren arkkitehtoonisen ar-
von. Kun nämä arvot ovat vaarassa joutua 
hyötynäkökohtien saneleman kehityksen jal-
koihin, olisi ryhdyttävä harkitsemaan toi-
mehpiteitä näiden arvokkaiden rakennusten 
säilyttämiseksi perustamalla erityinen kun-
nallinen elin tätä tarkoitusta varten. Kau-
punkisuunnittelulautakunta viittasi vt 
Gestrinin aloitteen johdosta antamaansa lau-
suntoon mainiten lisäksi, että Suomen raken-
nustaiteen museon laatima luettelo Helsingin 
kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtoonisesti 
arvokkaista rakennuksista on kaupungin-
hallituksen asettaman rakennuskulttuuritoi-
mikunnan käsiteltävänä. Toimikunnan saa-
tua työnsä valmiiksi, voidaan kussakin ta-
pauksessa tutkia, miten säilytettäväksi ehdo-
tetut rakennukset tai rakennusryhmät voi-
daan suojella. Prof. Sven-Erik Äströmin kir-
jelmä aloitteessa mainittujen Punavuoren-
kadun varrella olevien rakennusten säilyttä-
misestä ja siirtämisestä toiseen paikkaan sekä 
museolautakunnan esitys rakennusten siirtä-
misestä Seurasaaren ulkomuseon alueelle oli 
ollut lautakunnan käsiteltävänä 22.6.1966. 
Tällöin lautakunta oli ilmoittanut kaupun-
ginhallitukselle, etteivät rakennukset vahvis-
tetun asemakaavan muutoksen mukaan voi-
neet jäädä entiselle paikalleen. Ainakin toinen 
rakennuksista voitaisiin siirtää Seurasaari-
toimikunnan mietinnössä esitettyyn ulko-
museon kaupunkiosastoon. Niiden rakennus-
ten tai rakennusryhmien, joiden säilyttämistä 
rakennuskulttuuritoimikunta pitää tarpeelli-
sena, suojelu voidaan järjestää voimassa ole-
van lainsäädännön puitteissa. Myös asiamies-
toimisto katsoi, että sen vt Gestrinin ym. 
aloitteen johdosta antamassa lausunnossa esi-
tetyt näkökohdat olivat sellaisinaan sovellet-
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tavissa myös vt Fribergin ym. aloitteeseen, 
siltä osin kun on kysymys kaupungille mah-
dollisesti tulevista taloudellisista rasituksista 
ja muista juridisista seikoista. Valtuusto oli 
v. 1967 käsitellyt Seurasaarikomitean mietin-
töä ja todennut tällöin, ettei ulkomuseon 
kaupunkiosaston sijoittaminen Seurasaareen 
tai Meilahteen ollut perusteltua, vaan että 
osaston perustaminen jollekin muulle alueelle 
tulisi myöhemmin erikseen harkittavaksi. 
Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvi-
tykseksi aloitteen johdosta (29.1. 90 §). 

Talon Hallituskatu 15 säilyttämistä koske-
vassa vt Poukan ym. 9.4. tekemässä aloit-
teessa todettiin tämän kulttuurihistorialli-
sesti merkittävän Heimolan talon kohtalon 
tulleen ajankohtaiseksi. Tämä arkkit. Onni 
Tarjanteen myöhäis jugendtyylinen rakennus 
edustaa merkittävällä tavalla aikansa raken-
nustyyliä ja sen seinään kiinnitetystä laatasta 
käy selville, että rakennuksessa kokoontui 
Suomen eduskunta vuosina 1911—1930 ja 
hyväksyi 6.12.1917 Suomen itsenäisyyden 
julistuksen. Koska Helsingin kaupungin ra-
kennuskulttuuritoimikunta ei ole antanut 
lausuntoa rakennuksen säilyttämisestä, on 
olemassa vaara, että rakennus puretaan il-
man, että kaupunginvaltuusto saa lausua 
asiasta mielipiteensä. Tämän johdosta olisi 
kaupunginhallitusta kehotettava ryhtymään 
kiireellisiin toimenpiteisiin Heimolan talon 
purkamisen estämiseksi ja talon säilyttämi-
seksi ja uusimiseksi kulttuurihistoriallisena 
muistomerkkinä. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta totesi, että rakennus sijaitsi Kluuvin 
korttelin tontilla nro 2 eli alueella, jonka ase-
makaava muutettiin v. 1961. Alueelle tuli 
tällöin voimaan rakennuskielto, jota sisä-
asiainministeriö oli pidentänyt 11.10.1970 
saakka. Tontti ei ollut kaupungin omistuk-
sessa, eikä Heimolan talo sisälly rakennus-
kulttuuritoimikunnan säilytettäviksi ehdot-
tamiin rakennuksiin. Lautakunnan käsityk-
sen mukaan Heimolan kulttuurihistorialliset 
arvot liittyvät lähinnä valtionhallintoon, jo-
ten sen säilyttämistä ja uudistamista koske-

vat toimet lienee luettava valtion tehtäviin. 
Lisäksi lautakunta totesi, että rakennusta oli 
jo ryhdytty purkamaan. Kaupunginhallituk-
sen mielestä kaupungilla ei edellä esitetyn pe-
rusteella ollut aihetta eikä mahdollisuuksia 
ryhtyä toimiin Heimolan talon säilyttämi-
seksi. Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (9.4. 303 §, 
18.6. 485 §). 

Töölön alueen uudelleen asemakaavoittami-
sesta ja asumisviihtyisyyden lisäämisestä v. 
1967 tekemässään aloitteessa huomauttivat 
vt Pettinen ym., että XI I I ja XIV kaupun-
ginosan käsittävä Töölön alue on rakennettu 
1920-, 1930- ja 1940-luvulla, jolloin ns. sul-
jettu rakennustapa oli kaupungeissa yleistä. 
Useihin tontteihin jaettu kortteli tuli asema-
kaavan mukaisesti rakennetuksi siten, että 
katujen varteen rakennettiin 5—8 kerroksiset 
rakennukset ja pihan puolelle pienempiä ra-
kennuksia. Pihat erotettiin aidoilla muiden 
kiinteistöjen pihoista ja tulivat useimmiten 
eri tasoihin. Tonttien rakentamistehokkuus, 
joka kulmatonteilla oli suurempi kuin väli-
tonteilla, vaihteli n. 2.5—4.0 välillä. Töölön 
alueen rakentamisen jälkeen mielipiteet tar-
koituksenmukaisesta kaupunkisuunnittelusta 
ovat jatkuvasti muuttuneet. Alueen asuin-
rakennukset ovat kuitenkin edelleen hyvä-
kuntoisia ja niiden asunnot ovat sijaintinsa 
vuoksi haluttuja. Kaupunginvaltuuston v. 
1961 tekemän päätöksen mukaan tullaan 
koko Kantakaupunki eräitä vähäisiä poik-
keuksia lukuun ottamatta uudelleen asema-
kaavoittamaan siten, että rakennusoikeus 
asuntotonteilla vastaa tehokkuuslukua 1.4, 
jota erityisillä syillä voidaan lisätä enintään 
25 %. Mikäli Töölön alueelle tätä ohjetta 
noudattaen laadittaisiin uusi asemakaava, 
edellyttäisi sen toteuttaminen entisten pu-
rettavien rakennusten tilalle rakennettavaksi 
uudet rakennukset, joiden koko tulisi ole-
maan vain noin puolet entisistä. Seurauksena 
tästä olisi mm. se, että Töölön väestö-
määrä vastaavasti vähenisi. Tällainen väes-
tön sijaintimuutos olisi kaupungin kannalta 
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epäedullinen, koska työmatkat pitenisivät ja 
kaupungista muutot vähentäisivät väkilukua. 
Uusi asemakaavoitus olisi tarkoituksenmu-
kaisinta suorittaa siten, että entisten kort-
telien katujen varsilla uudenkin asemakaavan 
mukaan olisi entisen suuruisia rakennuksia, 
mutta että korttelien sisäalue kunnostettai-
siin yhteistoiminnassa tonttien omistajien 
kanssa kaikkien korttelin talojen yhteiseksi 
pihaksi. Tämän vuoksi olisi kaupunginhalli-
tusta kehotettava ryhtymään Töölön alueen 
uuden asemakaavoituksen valmistelussa sel-
laisiin toimenpiteisiin, joilla edistettäisiin 
omatoimista korttelisaneerausta esitettyjen 
suuntaviivojen mukaisesti. Kaupunkisuun-
nittelulautakunta viittasi lausunnossaan val-
tuuston v. 1961 tekemään päätökseen, jolla 
päätettiin muuttaa 1.—8. ja 10.—14. kau-
punginosien asemakaavaa. Päätökseen liittyi 
näitä kaupunginosia koskeva rakennusoikeu-
den supistaminen ja mm. rakennettavien 
huoneistojen keskipinta-alaa (50 m2) koskeva 
määräys. Suljetut korttelit tulisivat täl-
löin häviämään lähes kokonaan. Asema-
kaavojen selvityksissä on autopaikat suunni-
teltu sijoitettaviksi pihatasojen alle, ei kui-
tenkaan rakennusten kellareihin. Autopaik-
kojen määrä olisi 1 autopaikka 1.3—1.4 
asuntoa kohti. Tämä järjestely voisi vapaut-
taa pihat leikkiä ja virkistystä varten. Suun-
nitelmien tarkoituksenmukaisen toteutta-
misen edellytyksenä on rakennusoikeutta 
koskevan päätöksen tarkistaminen. Kau-
punkisuunnitteluvirastossa on asetettu työ-
ryhmä selvittämään korttelikaavakysymys-
tä. Korttelisuunnitelmamenettelyn aikaan-
saamiseksi on lähinnä käytettävissä kaksi 
tietä: a) lisätään rakennuslakiin määräykset 
korttelikaavasta, b) täydennetään rakennus-
järjestystä määräyksellä korttelisuunnitel-
man laatimis-, vahvistamis- ja valvontame-
nettelystä rakennuslain 12 §:ää soveltaen. 
Ruotsissa tuli v. 1967 voimaan laki kiinteis-
töjen yhteislaitoksista, jonka mukaan kah-
delle tai useammalle kiinteistölle voidaan jär-
jestää yhteinen pysyvä laitos, esim. pysä-

köintipaikka ym. Tällaisen lain säätämistä 
voitaisiin ajatella Suomessakin. Mikäli kort-
telikohtaista saneerausta suoritetaan, olisi 
sen tapahduttava yhteistyössä kaupunki-
suunnitteluviranomaisten kanssa. Lautakun-
ta teki 4.12.1968 asiasta kaupunginhallituk-
selle esityksen. Kaupunginvaltuusto katsoi 
edellä olevan riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (18.6. 483 §). 

Asemakaavojen suunnittelutehtävien antami-
sesta entistä enemmän yksityisten suunnittelu-
toimistojen laadittaviksi tekivät vt Rahkamo 
ym. v. 1968 aloitteen, jossa mm. kiinnitettiin 
huomiota tonttikustannusten kasvuun Hel-
singissä. Asunnon hinnasta saattaa olla kol-
mannes tontin hinnan aiheuttamaa. Tonttien 
pieni rakennusoikeus on kuitenkin vain osa-
syy tonttien korkeaan hintatasoon. Suurim-
pana syynä on se, ettei tontteja ole riittävästi 
saatavissa, mikä taas aiheutuu siitä, ettei 
asemakaavoja ole pystytty laatimaan riittä-
vän nopeasti. Kaupungin edun mukaista ei 
ole, että kaupungissa on laajoja asemakaa-
voittamattomia alueita ja että keskeneräiset, 
vuodesta toiseen pitkittyvät suunnitelmat 
aiheuttavat asuntorakennustoiminnan, teolli-
suuden ja liiketoiminnan siirtymisen kau-
pungin rajojen ulkopuolelle. Keskeneräiset 
kaavat olisi viipymättä saatava valmiiksi ja 
kaavoittamattomien alueiden suunnittelutyö 
samaten pantava viipymättä alulle. Kun kau-
pungin oman virkamieskunnan työssä vallit-
seva korkeapaine ei salli kaupunkisuunnit-
telun lisäämistä kovin runsaasti, tulisi sen 
ensi sijaisesti keskittyä ohjaavaan, organisoi-
vaan, valvovaan ja hallinnolliseen toimintaan 
ja antaa varsinainen kaavoitustyö ulkopuoli-
sille toimistoille. Siten saataisiin alan paras 
insinööri- ja arkkitehtikunta työskentelemään 
kaupungin hyväksi ilman, että heitä varten 
tarvitsisi perustaa uusia virkoja. Asettamalla 
suunnittelutyölle määräajat voidaan taata 
töiden ripeä sujuminen. Tämän vuoksi olisi 
kaupunginhallitusta kehotettava antamaan 
asemakaavojen suunnittelutehtäviä entistä 
suuremmassa määrin yksityisten suunnittelu-
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toimistojen laadittaviksi. Kaupunkisuunnit-
telulautakunta mainitsi antaneensa johto-
sääntönsä mukaisesti kaupunkisuunnittelu-
viraston tehtäväksi kaavoitustyön tehosta-
misen. Lautakunta asetti 14.2.1968 keskuu-
destaan ylimääräisen jaoston tutkimaan poh-
joisimpien kaupunginosien asemakaavojen ja 
kunnallisteknillisten töiden viipymistä. Jaos-
ton mietinnön johdosta lautakunta päätti 
5.6.1968 kehottaa kaupunkisuunnitteluviras-
toa kiireellisesti 

— aikaansaamaan yleiskaavan alustavan 
käyttökelpoisen maankäyttömallin etenkin 
pääväylien liikenneverkon osalta, 

—- suorittamaan selvityksen sellaisista jo 
rakennetuista kaavoittamattomista suppeis-
takin alueista, joiden suhde yleiskaavaan ja 
sen liikenneverkkoon on suhteellisen selvä 
tai vain muutaman vaihtoehdon varassa, 

— asemakaavoittamaan edellisessä koh-
dassa mainitut alueet, siltä osin kuin se on 
mahdollista silläkin uhalla, että mahdolli-
sesti syntyy pientä ristiriitaa laadittavana 
olevan yleiskaavan kanssa, 

— yhdessä kiinteistöviraston kanssa sel-
vittämään jo rakennettujen alueiden tiivis-
tämisen toteuttamismahdollisuuksia ja -kus-
tannuksia sekä tarvittaessa tekemään ehdo-
tuksen rakennuslainsäädännön kehittämisek-
si tältä osin, 

— yhdessä järjestelytoimiston kanssa tut-
kimaan mahdollisuuksia viraston organisaa-
tion tarkoituksenmukaiseen kehittämiseen ja 
suorittamaan tämän kiireellisenä, siltä osin 
kuin se säännöksiä muuttamatta on mahdol-
lista, sekä tekemään muilta osin tarpeelliset 
ehdotukset organisaatiota koskevien sään-
nösten muuttamiseksi, 

— tekemään selvän ehdotuksen viraston 
toiminnan tavoitteista ja näiden tavoitteiden 
perusteella laatimaan niiden toteuttamiseksi 
tarvittavan toimintasuunnitelman, 

— tutkimaan mahdollisuuksia ulkopuolis-
ten suunnittelijoiden käyttämiseksi myös ra-
kennettujen alueiden asemakaavoituksessa. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on ryh-

dytty lautakunnan esittämiin, kaavoitustoi-
minnan kehittämiseen ja nopeuttamiseen täh-
tääviin toimenpiteisiin. Ulkopuolisia suunnit-
telijoita on käytetty varsin paljon rakenta-
mattomien alueiden asemakaavoitustyössä. 
Sen sijaan jo rakennettujen alueiden asema-
kaavojen laatiminen on katsottu edullisem-
maksi hoitaa virastotyönä, koska se edellyt-
tää alueen perusteelliseen tuntemiseen poh-
jautuvia selvittelyjä, joista joka tapauksessa 
aiheutuu virastolle runsaasti työtä. Ulkopuo-
listen suunnittelijoiden palkkoihin on v. 
1964—1968 käytetty varoja n. 416 000 mk. 
Valtuusto katsoi eo. lausunnon riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (29.1. 92 §). 

Rakentamisoikeuden tarkistaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti, muuttaen v. 1961 
(ks. s. 90) rakennusoikeuden rajoittamisesta 
tekemäänsä päätöstä siltä osin kuin se koskee 
rakennusoikeuden määräämisessä asemakaa-
vaa laadittaessa noudatettavia ohjeita, että 
laadittaessa 1.—8. ja 10.—14. kaupungin-
osan asemakaavaa on rakennusoikeus mää-
rättävä siten, 

1) että tontin kerrosala saa olla väliton-
teilla enintään 1.6 ja kulmatonteilla enintään 
2.4 kertaa tontin pinta-ala kuitenkin niin, 
että tätä määrää saadaan erityisten syiden 
sitä vaatiessa lisätä 1—25 % ja että erikois-
tapauksissa saa lisäys välitonteilla olla suu-
rempikin kuin 25 %, milloin se katsotaan 
korttelirakenteen eheyden säilyttämisen kan-
nalta välttämättömäksi, 

2) että 6. kaupunginosan (Eiran) kortte-
leissa n:o 218—232 saa tontin kerrosala olla 
1—1.2 kertaa tontin pinta-ala ja kerroksia 
saa olla enintään kolme, 

3) että 7. kaupunginosan (Ullanlinnan) 
korttelin n:o 180 tonteilla n:o 11—16, 19 ja 
21 sekä kortteleissa nro 182, 183 ja 185 sekä 
12. kaupunginosan (Alppiharjun) korttelin 
nro 373 tonteilla nro la, lb, 2, 3, 18, 20 ja 24, 
kortteleissa nro 375, 377—379, 382, 387 ja 
388 saa tontin kerrosala olla 1.4 kertaa tontin 
pinta-ala ja kerroksia saa olla enintään neljä, 

4) että 11. kaupunginosan (Kallion) kort-
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teleiden n:o 337, 341 ja 342 rakennusoikeus 
säilytetään 26.10.1945 vahvistetun asema-
kaavan mukaisena, 

5) että tontin kerrosala saa kaupunkisuun-
nitteluviraston asemakaavaosaston piirustuk-
seen n:o 6144/4.12.1968 merkityllä alueella 
olla valtuuston 11.10.1961 tekemään päätök-
seen sisältyvien, samaa aluetta koskevien 
määräysten mukainen, jolloin sanottu kerros-
al a ei saa olla suurempi kuin 4 kertaa tontin 
pinta-ala, ja että mikäli olosuhteet ko. alueel-
la sallivat yhdyskuntapoliittisesti arvostelun 
kestävien asuntojen rakentamisen, alueelle 
saadaan rakentaa myös asuntokerrostaloja 
samaa rakennusoikeutta käyttäen, ja 

6) että em. rakennusoikeutta koskevista 
ohjeista voidaan poiketa niiden tonttien Osal-
ta, joilla sijaitsee sellainen rakennus, joka 
päätetään asemakaavaa muuttamalla tai 
kulttuurihistoriallisesti huomattavien raken-
nusten suojelusta 27.11.1964 annetun lain 
nojalla määrätä joko kokonaan tai osittain 
säilytettäväksi (18.6. 460 §). 

Rakennuskiellon jatkaminenMerkittiin tie-
doksi, että sisäasiainministeriö oli 14.12.1968 
tekemällään päätöksellä pidentänyt 1:—8. ja 
10.—14. kaupunginosien niillä alueilla, joille 
valtuusto ei vielä ole hyväksynyt asemakaa-
van muutosta, sekä 12. kaupunginosan kort-
telin n:o 358 rakennuskieltoaikaa 11.10.1970 
saakka (15.1. 17 §). 

Asemakaavoja koskevat asiat. Kaupungin-
valtuusto päätti, että Kumpulantien, Ison-
niitynkadun, Mäkelänkadun, satamaradan ja 
Kustaa Vaasan tien rajoittamalle alueelle 22. 
ja 24. kaupunginosassa laaditaan asemakaava 
(1.10. 700 §). 

A semakaavan ja tonttijaon muutokset. Kau-
punginvaltuusto hyväksyi kertomusvuoden 
aikana joukon asemakaavan ja tonttijaon 
muutoksia sekä katujen nimien muutoksia. 
Päätökset alistettiin sisäasiainministeriön 
vahvistettavaksi (kunn. as. kok. n:o 211, 
212). 

Käpylän puutaloalueen asemakaavan muut-
taminen. Kaupungin ja Helsingin Kansan-

asunnot Oy:n toimesta järjestettiin v. 1960 
Käpylän puutaloalueen uudelleen rakenta-
mista varten suunnittelukilpailu, jossa arkki-
tehdit Erik Kräkström ja Ahti Korhonen sai-
vat I palkinnon. Palkintolautakunnan suosi-
tuksen perusteella annettiin arkkit. Korhosen 
tehtäväksi ko. alueen asemakaavan laatimi-
nen. Kansanasunnot Oy tilasi samanaikai-
sesti Korhoselta rakennusten luonnospiirus-
tukset hallitsemaansa aluetta varten. Kau-
punkisuunnittelulautakunta ilmoitti aluetta 
koskevan suunnitelman ja sitä vastaavan 
asemakaavan muutosehdotuksen valmistu-
neen. Suunnitelman selostuksessa mainittiin 
mm.: Käpylän alue on rakennettu 1920-
luvun alkuvuosina. Kuluneet 40 v ovat olleet 
riittävät juurruttamaan puurakennusten ark-
kitehtuurin samanaikaisesti rakennettujen 
puutarhojen muodostamaan ympäristöön sii-
nä määrin, että on oikeutettua piuhua kypsy-
neestä kokonaismilj ööstä. Alueelle aikoinaan 
istutetut lehtipuut ovat kasvaneet täyteen 
mittaansa. Niiden säilyttäminen on uuden ra-
kentamisen olennainen osa. Sen sijaan havu-
puut ovat yleensä katoamassa, samoin myös 
pensasaidat. Alue ehdotetaan rakennetta-
vaksi kokonaan yhtenäisen suunnitelman 
mukaan, mikä on katsottu ainoaksi mahdol-
liseksi nykyisen miljöökokonaisuuden jatku-
vuuden säilyttämiseksi. Käpylän rakennus-
kannan uusiminen on käynyt tarpeelliseksi 
rakennusten alentuneen kunnon vuoksi, vaik-
ka rakentamisen tarpeen ajankohta on eri 
kortteleissa melko erilainen. Yleissuunnitel-
massa on esitetty kokonaisratkaisu, jota 
ilmeisesti pitkäksi venyvän uudelleenraken-
tamisen aikana tulisi noudattaa. Kaupunki 
omistaa ko. alueen kokonaisuudessaan. Asun-
totontit on vuokrattu eräille asunto-osake-
yhtiöille ja -osuuskunnille. Kaupunginhalli-
tus piti esitettyä asemakaavanmuutosehdo-
tusta sinänsä ansiokkaana. Perusteellisista 
esivalmistelutöistä huolimatta ei kuitenkaan 
voitu pitää varmana nykyisen puutarhakau-
punkimiljöön säilymistä. Sen vuoksi ehdo-
tusta ei vielä saatettu pitää loppuun asti tut-
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kittuna. Tähän nähden kaupunginhallitus 
katsoi, että asemakaavan muutosta ei voida 
tässä vaiheessa hyväksyä. Käpylän voimassa 
oleva asemakaava oli erittäin vanhentunut 
ja puutteellinen mm. siinä suhteessa, ettei 
asuntotonteille ollut edes määrätty rakennus-
rajoja eikä rakennuskorkeutta. Sen vuoksi 
olisi tässä vaiheessa vain päätettävä, että 
voimassa olevaa kaavaa muutetaan. Lisäksi 
olisi tarkoitus asettaa luottamusmiehistä ko-
koonpantava komitea kiireellisesti selvittä-
mään, minkälaisilla kaava-, tehokkuus-, 
tyyppi- ym. ratkaisuilla ko. Käpylän alueen 
maankäyttö ja tuleva rakentaminen saatai-
siin parhaiten hahmotetuksi sekä selvittä-
mään, voitaisiinko rakennusten korjaustoi-
minnalla päästä taloudellisuuden ja asumis-
viihtyisyyden vaatimukset täyttävään rat-
kaisuun. Valtuusto päätti, että 25. kaupun-
ginosan kortteleiden n:o 806—808, 810— 
813, 816—820, 822, 824 ja 825 asemakaa-
vaa muutetaan. Lisäksi valtuusto hyväk-
syi toivomusponnen, jossa valtuusto edel-
lytti, että asemakaavaa laadittaessa alueen 
puutarhamainen luonne ja viihtyisyys ote-
taan huomioon ja että rakennushistorialli-
sesti arvokkaat ja korjauskelpoiset rakennuk-
set pyritään säilyttämään. Asemakaavarat-
kaisua tutkittaessa on kaupungin huolehdit-
tava siitä, että Puu-Käpylän asuntojen kunto 
säilyy vähintään entisellään (26.11. 845 §). 

Yliskylän keski- ja itäosan kortteleita n:o 
49002 ja 49013—49029 sekä puisto- ja katu-
alueita koskevan asemakaavan hyväksymisen 
ja muuttamisen yhteydessä kaupunginval-
tuusto päätti hyväksyä toivomusponnen, 
jonka mukaan valtuusto edellyttää, että ase-
makaavan tultua hyväksytyksi kiinteistö-
lautakunta ryhtyy kiireellisiin toimenpitei-
siin vaihtotonttien osoittamiseksi niille kiin-
teistönomistajille, jotka asemakaavan joh-
dosta menettävät entiset tonttinsa tai jotka 
menettävät niiden rakennuskelpoisuuden 
(29.1. 80 §). 

Liikenneneuvoston asettamisesta liikenteen 
kehittämiseksi tarvittavia toimenpiteitä varten 

tekivät 7.2.1968 vt Heikkonen ym. aloitteen. 
Siinä todettiin, että kasvavan Helsingin lii-
kenneongelmien ratkaisemiseksi oli viime 
vuosina ryhdytty moniin laajamittaisiin toi-
menpiteisiin, joilla liikennekysymyksissä oli-
kin saatu aikaan helpotusta. Itse liikennöi-
minen ei kuitenkaan ollut kehittynyt vastaa-
vasti, eikä kaikkia varsin vähäisilläkin jär-
jestelyillä toteutettavia liikennettä helpotta-
via toimenpiteitä ollut riittävän seikkaperäi-
sesti tutkittu. Siksi aloitteentekijät esittivät, 
että kaupunginhallitus asettaisi liikenne-
asiaintuntemusta omaavista viranomaisista, 
eri liikenneajoneuvojen ja jalankulkijoiden 
asiantuntijoista sekä kaupunginvaltuuston 
luottamusmiehistä liikenneneuvoston suun-
nittelemaan liikenteen kehittämiseksi tar-
vittavia toimenpiteitä. Kaupunkisuunnitte-
lulautakunta totesi, että määrättynä vuoro-
kauden aikana suoritettavan liikenteen ra-
joittamista koskevat säännökset sisältyvät 
valtuuston v. 1965 hyväksymiin Helsingin 
paikallisiin liikennemääräyksiin. Eniten lii-
kennevaikeuksia vilkkaasti liikennöidyillä 
alueilla aiheuttavat ruuhka-aikoina hitaasti 
liikkuvat ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät, 
kuten traktorit, hinattavat ajoneuvot ym. 
Näiden käytön rajoittaminen vilkasliikentei-
sillä alueilla olisi tarkoituksenmukaista. Tä-
mänkin liikennemuodon rajoittaminen mer-
kitsisi kuitenkin käytännössä useiden satojen 
liikennemerkkien asettamista, eikä käytet-
tävissä ole liikennemerkkejä, joilla asia yksi-
selitteisesti voitaisiin tiedottaa. Ruuhka-
aikojen tungosta lisäävät myös viime vuosina 
suuresti lisääntyneet henkilöautot. Pysä-
köintirajoitukset on määrätty kunkin liiken-
neväylän liikenteen välityskyvyn perusteella. 
Tieliikenneasetuksen mukaisten seisottamis-
ja pysäköimismääräysten noudattaminen 
riippuu valvonnasta. Ns. välikatujen käyt-
tämistä vinopysäköintiin on tutkit tu ja to-
teutettu siellä, missä se on katsottu tarkoi-
tuksenmukaiseksi. Myöskin määrättyjen lii-
kenneväylien käyttämistä tiettynä aikana 
yhdensuuntaiseen liikenteeseen on lautakun-
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nan toimesta tutkittu ja todettu senkaltaisen 
liikennej är j estelyn edellyttävän tarkoituk-
seen soveltuvaa katuverkkoa, jossa katuja on 
runsaasti. Helsingin katuverkko ei täytä 
näitä vaatimuksia. Mikäli laki pysäköinti-
virhemaksusta säädetään, vapautuu poliisi-
miehiä, joille liikenteen ohjaaminen kuuluu, 
pysäköintivirheiden tarkkailutehtävistä. Lau-
takunnan mielestä ei olisi tarkoituksenmu-
kaista perustaa uutta lisäelintä, koska Hel-
singin kaupungissa ja sen lähialueella on en-
nestäänkin runsaasti liikennekysymyksiä kä-
sitteleviä kunnallisia elimiä ja yhteenliitty-
miä, joissa on mukana liikenteen eri osa-
puolten edustajia. Kaupunginvaltuusto kat-
soi lausunnon riittäväksi selvitykseksi (25.6. 
533 §). 

Jalankulkijain liikenneturvallisuuden pa-
rantamisesta 29.5.1968 tekemässään aloit-
teessa totesivat vt Kalliala ym. jalankulkijan 
aseman huonontuneen kaupunkiliikenteessä 
moottoriajoneuvojen nopean kasvun takia. 
Tämä voidaan todeta jalankulkuliikenteen 
hidastumisesta sekä liikenneonnettomuuk-
sien lisääntymisestä jalankulkijain osalta. 
Tilastollisesti on todettu jalankulkijan olevan 
Helsingissä n. 20 % vaarallisemmassa ase-
massa kuin muiden Pohjoismaiden pääkau-
pungeissa. Kun kokeellisesti on osoitettu lii-
kennemerkkien usein jäävän autoilijoilta huo-
maamatta, olisi ainakin tärkeimmät liikenne-
merkit tehtävä tarpeeksi suuriksi ja näkyvik-
si. Esittämäänsä viitaten aloitteentekijät eh-
dottivat, että kaupunginhallitusta kehotet-
taisiin ryhtymään toimenpiteisiin jalankulki-
jain liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
mm. 1) kiinnittämällä huomiota suojateitten 
asianmukaiseen sijoitukseen ja merkitsemi-
seen, 2) kiinnittämällä huomiota suojateitten 
entistä yleisempään maalaamiseen ja maa-
lauksen jatkuvaan kunnossapitoon, 3) suoja-
teitä osoittavien liikennemerkkien suuren-
tamiseksi ja saattamiseksi näkyvämmiksi, 
4) suojatie merkkien asettamiseksi myös suo-
jatien yläpuolelle siellä, missä suojatie on 
vaarallisessa paikassa sekä merkkien ja. suo-

jatien valaisemiseksi tällaisessa paikassa 
pimeän aikana. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan ilmoituksen mukaan oli kaupunki-
suunnitteluviraston liikennesuunnitteluosas-
tossa suoritettu tutkimuksia poliisin tietoon 
tulleista ja vakuutusyhtiöille ilmoitetuista 
liikenneonnettomuuksista. Vuonna 1967 tuli 
Helsingissä poliisin tietoon 688 jalankulkija-
onnettomuutta, joissa kuoli 40 ja loukkaantui 
679 jalankulkijaa, heistä 129 vaikeasti. Lii-
kenne vaurioihin osallisia jalankulkijoita oli 
samana vuonna yht. 751, joista 460 eli 61 % 
katsottiin oikeudenkäynnissä syyllisiksi. Näi-
den jalankulkijain yleisin virhe oli ollut ajo-
radan ylittäminen suojatien ulkopuolella. 
Alustavien tietojen mukaan Helsingin liiken-
teessä kuoli v:n 1968 aikana 31 ja loukkaan-
tui vaikeasti 103 jalankulkijaa. Luvut ovat 
20 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. 
Aloitteessa mainittujen kansainvälisten tilas-
tojen vertailukelpoisuuteen on syytä suhtau-
tua varauksella, koska ne yleensä ovat sidot-
tuja kunkin maan käytäntöön. Tieliikenne-
asetusta ja liikennemerkkejä on muutettu ja 
tieliikennesäännökset pyritään tieliikenne-
komitean suosituksen mukaisesti asteittain 
kokonaan tarkistamaan ja mahdollisuuksien 
mukaan yhtenäistämään kaikissa Pohjois-
maissa. Liikenteen kehitys vaatii pysyväistä 
kansainvälistä yhteistoimintaa, joka on jo 
vireillä. Vuosittain varustetaan 20—40 ris-
teystä liikennevaloilla, joista suurin osa 
kuuluu keskuksesta ohjattavaan pääjärjes-
telmään. Suojateiden uusiminen aloitetaan 
heti keväällä ja sitä jatketaan niin kauan 
kuin maa on sulana. Kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden ministeriön v. 1968 tekemän pää-
töksen mukaan suojatien merkki voidaan 
tehdä paitsi 400 X 400 mm:n myös 600 x 600 
mm:n suuruiseksi. Suurempaa merkkiä suosi-
tellaan käytettäväksi silloin, kun ajonopeus 
ylittää 50 km/t tai milloin merkki on sijoi-
tettu ajoradan keskikorokkeelle tahi etäälle 
ajoradan reunasta. Ajoradan yläpuolella 
oleva alue on yleensä varattu ryhmittymisen 
ja kaista-ajon viitoituksen tarpeisiin ja mer-
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kit pyritty sijoittamaan ennen risteystä. 
Lautakunta tulee hankkimaan asiaa koskevia 
tietoja ulkomailta. Suojateiden ja merkkien 
valaiseminen on lähinnä kustannuskysymys. 
Yksinomaan pienillä liikenneteknillisillä jär-
jestelyillä ei jalankulkijaonnettomuuksia pys-
tytä poistamaan ja niin kauan kuin jalan-
kulkijat ja ajoneuvot liikkuvat samassa 
tasossa, on vaara olemassa. Niinpä liikenne-
turvallisuuden parantamisen päämääräksi 
olisikin asetettava eri liikennemuotojen erot-
taminen toisistaan. Valtuusto katsoi eo. lau-
sunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (25.6. 534 §) 

Liikennevalojen käytön järjestämistä koske-
vassa, 26.6.1968 tehdyssä vt Borg-Sund-
manin ym. aloitteessa huomautettiin mm., 
.että liikenneonnettomuuksien ja niiden tu-
hoisien seuraamusten välttämiseksi olisi teh-
tävä kaikki mahdollinen. Jalankulkijoita olisi 
järkevin keinoin autettava myös vapaaehtoi-
sesti kunnioittamaan liikennevaloja Tätä 
varten olisi punaisen ja vihreän valon käyt-
täminen saatava mielekkääksi. Nykyään saa-
vat ihmiset esim. kesäsunnuntaisin aamupäi-
vällä tai arkipäivisin keskipäivän hiljaisena 
aikana talvisinkin seistä punaisen valon 
edessä, vaikka silmänkantamissa ei näy ai-
noatakaan ajoneuvoa. Tällöin ihminen tot-
tuu menemään päin kieltävää valomerkkiä 
ja tämä voi tulla tavaksi, niin että katu saa-
tetaan liikennevalojen vastaisesti ylittää ti-
lanteessa, jossa ylitys onkin vaarallinen. 
Jollei valoja voida pitää sammuksissa, riittä-
nee esim. keltainen vilkkuvalo päivisin. Aloit-
teentekijät ehdottivat, että kaupunginhalli-
tusta kehotettaisiin tutkituttamaan onko ja 
minä vuodenaikoina, päivinä tai päivänaikoi-
na.syytä olla käyttämättä vääriin tottumuk-
siin johtavia liikennevaloja, jotta tarpeellis-
ten liikennevalojen ehdoton noudattaminen 
saataisiin käyntiin. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta mainitsi, että kaupunginhallituk-
sen v. 1959 tekemän päätöksen mukaan lii-
kennevalot pidetään toistaiseksi poissa käy-
töstä klo 22—6 välisenä aikana, jolloin eräitä 

ns. jalankulkijavaloja lukuun ottamatta van-
hemmat liikennevalot ovat sammutettuina 
ja uudemmat näyttävät vilkkuvaa keltaista 
valoa. Lautakunta oikeutettiin samalla tar-
kistamaan liikennevalojen käytössäoloaikaa, 
milloin se risteyksen liikennemäärät ja luon-
teen huomioon ottaen osoittautuu tarpeelli-
seksi. Kaupunginhallituksen v. 1959 tekemän 
päätöksen perusteella valot on pidetty muu-
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta edelleen-
kin poissa käytöstä klo 22—6 välisenä aikana 
kaikkina viikonpäivinä. Myöskin lautakun-
nan mielestä olisi jalankulkijat saatava nou-
dattamaan liikennevaloja ja siten parannet-
tava heidän liikenneturvallisuuttaan. Hiljai-
sen liikenteen aikana toiminnassa olevat lii-
kennevalot eivät kuitenkaan edistä tässä tar-
koituksessa suoritettavaa valvontaa.. Kau-
punkisuunnitteluviraston liikennesuunnitte-
luosasto on v:n 1968 marras-joulukuussa suo-
rittanut lukuisia tutkimuksia liikennevalojen 
tarpeellisuudesta erityisesti iltaisin. Tällöin 
oli mm. todettu liikenneonnettomuuksien 
huomattavasti vähentyneen sen jälkeen kun 
liikennevalot,oli otettu käyttöön. Kaupungin-
hallitus totesi, että v:n 1969 alusta voimaan 
tulleen tieliikenneasetuksen muutoksen joh-
dosta on lukuisissa liikennevaloissa suoritet-
tava jalankulkijain muuttuneita olosuhteita 
vastaavia uudelleenjärjestelyjä. Osa näistä 
toimenpiteistä on jo suoritettu ja laajahko 
parannusohjelma laadittu, mutta koko ohjel-
man toteuttaminen voi tapahtua vasta lii-
kennevaloja ohjaavan tietokoneen laajenta-
misen yhteydessä kertomusvuoden kesän ai-
kana. Jalankulkuliikenteen sujuvuuden pa-
rantamiseksi pyritään mm. valojen kokonais-
kiertoaikoja lyhentämään ja jalankulkijoille 
tarkoitettua vihreän valon aikaa pidentä-
mään; välikorokkein varustetuissa risteyk-
sissä pyritään jalankulkijat ohjaamaan yh-
dellä kertaa koko kadun ylitse; liikennevalo-
jen käytössäoloaikaa pyritään lisäksi edelleen 
lyhentämään joko sammuttamalla ne koko-
naan tai säätämällä valot vilkkuviksi. Lisäksi 
on tarkoitus vastaisuudessa suunnitella lii-
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kenne valot siten, että ne sallivat vihreän 
jalankulkijavaiheen aikana sekä risteävän 
ajoradan ylittävän jalankulkuliikenteen että 
sille kääntyvän ajoneuvoliikenteen. Tämä toi-
menpide ei uusien määräysten mukaan hei-
kennä jalankulkijan turvallisuutta. Jalankul-
kijalla on vihreän valon aikana ehdoton etu-
oikeus ajoradan ylittämiseen ennen risteyk-
sessä kääntyviä ajoneuvoja. Vaikka vihreä 
valo kadunylityksen aikana vaihtuisikin pu-
naiseksi, jalankulkijalla on oikeus jatkaa yli-
tystä seuraavalle jalkakäytävälle tai korok-
keelle. Valtuusto katsoi edellä olevat lausun-
not riittäviksi selityksiksi aloitteen johdosta 
(21.5. 390 §). 

Itäisellä moottoritiellä ja Kulosaaren sillalla 
olevan keskikaistan käyttämisestä liikenteeseen 
esittivät vt Kihlberg ym. v. 1965 tekemässään 
aloitteessa, että kaupunginvaltuusto kehot-
taisi kaupunginhallitusta ryhtymään heti 
toimenpiteisiin 1) Itäisellä moottoritiellä ja 
Kulosaaren sillalla varatun keskikaistan otta-
misesta kiireellisesti liikenteen käyttöön; 
2) yhteistyötoimikunnan perustamiseksi 1) 
kohdassa mainitun suunnitelman toteuttami-
seksi kustannuslaskehmneen ja rahoitussuun-
nitelmineen; 3) varojen varaamiseksi tarkoi-
tukseen ja töiden aloittamiseksi viipymättä 
Itäiseltä moottoritieltä alkaen. Asia oli kii-
reellinen mm. sen takia, että lähiaikoina tuli-
sivat viimeiset Helsingin kaupungin itäisistä 
asumalähiöistä rakennetuiksi, jonka jälkeen 
yli 170 000 asukkaan liikenne kohdistuu Itäi-
selle moottoritielle ja Kulosaaren sillalle. 
Tämä merkitsee sitä, että klo 6—20 välisenä 
aikana n. 40 000 moottoriajoneuvoa ajaa 
Kulosaaren sillan kautta kaupunkiin, koska 
myös suurin osa itäisestä kaukoliikenteestä 
käyttää tätä reittiä keskustaan ajaessaan. 
Kun moottoriajoneuvomäärä em. aikana nou-
see nykyisin lähes 20 000:een ja sillan veto-
kyky on 3 000 moottoriajoneuvoa tunnissa 
eli kaistaa kohden 1 500, ulottuvat autojonot 
ruuhka-aikana Vartiokylään saakka, joskin 
moottoritien levennystöillä on myös osuu-
tensa tähän. Metronsuunnittelutoimikunta 

esitti aloitteen johdosta, 1) että mainittu 
metroa varten varattu keskikaista oli jo 
otettu yleisen liikenteen käyttöön, 2) että 
kaupunginhallitus oli 6.4.1968 asettanut val-
tionrautateiden ja Helsingin kaupungin yh-
teistyötoimikunnan Helsingin menosuunni-
telmia koskevien yhteisten periaatteellisluon-
teisten kysymysten selvittämistä varten, 
3) että aloitteessa mainitut metronsuunnit-
telutoimikunnan esityksestä poikkeavat ra-
dan kulkusuunnat oli pyritty tutkimaan val-
misteltaessa esitystä Hakaniemen-Puotin-
harjun metro-osasta. Rautateiden hyväksi-
käyttöä koskevat tutkimukset jatkuivat 
edelleen yhteistyötoimikunnassa. 4) Varojen 
myöntämistä metron rakentamista varten 
on jatkuvasti pohdittu vuotuisten talous-
arvioiden ja kaupungin pitkän tähtäyksen ta-
loussuunnitelman puitteissa. Kaupunkisuun-
nittelulautakunta totesi, että Sörnäisten ran-
tatien levennystyön valmistuttua ja Itäväy-
län tultua levennetyksi kuusikaistaiseksi Lin-
nanrakentaj antien risteykseen saakka itäis-
ten kaupunginosien liikenneolosuhteet ovat 
olleet tyydyttävät lukuun ottamatta Puoti-
lan kohdalla esiintyvää pientä ruuhkautu-
mista, joka sekin häviää sen jälkeen, kun Itä-
väylän ja Marjaniementien liittymä valmis-
tuu. Kehätiereitti Myllymestarintie—Seppä-
mestarinne parantaa myös itäisten alueiden 
liikenneyhteyksiä. Itäväylän leventäminen 
kahdeksankaistaiseksi välillä Sörnäisten ran-
tatie—Linnanrakentajantie on suunnitteilla 
ja pyritään toteuttamaan lähivuosina. Näi-
den töiden tultua suoritetuiksi tulee ruuhkau-
tumista esiintymään lähinnä keskustassa, 
missä Pitkänsillan ja Hakaniemen sillan ka-
pasiteetti ei ole riittävä. Tämänkin kohdan 
liikenteenvälityskyvyn parantaminen on 
suunnitteilla keskustasuunnitelman edelleen 
kehittämisen yhteydessä. Julkisen liikenteen 
sujuvuuden parantamiseksi lautakunta esitti 
15.5.1968 kaupunginhallitukselle, että Sör-
näisten rantatien ja Linnanrakentajantien 
välisellä osalla varattaisiin reunakaista mo-
lemmilla ajoradoilla ensi sijassa linja-autoja 
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varten. Poliisilaitos oli ilmoittanut yhtyvänsä 
lautakunnan kantaan. Kaupunginhallitus oli 
30.9.1968 tehnyt päätöksen em. reunakaisto-
jen varaamisesta ensisijaisesti julkisen liiken-
teen käyttöön. Valtuusto katsoi lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta 
(29.1. 91 §). 

Kaupungin keskustan pysäköintitilojen jär-
jestelystä 6.9.1967 tekemässään aloitteessa 
totesivat vt Rahkamo ym., että läheskään 
kaikkea pysäköinnin tehostamiseksi ja paik-
kojen lisäämiseksi ei ole tehty. Erityisesti olisi 
kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin näkö-
kohtiin: 

a) Pysäköintimerkit olisi yhdenmukaistet-
tava siten, että pysäköinti esim. klo 18 jälkeen 
ja ennen klo 7 aamulla olisi sallittua kaikissa 
pysäköintikiellolla merkityissä kohdin. Missä 
pysäköinti ei olisi sallittua, tulisi se merkitä 
pysähtymiskieltomerkeillä. Näin yksinker-
taistettaisiin liikennemerkkien tekstejä. Viisi-
päiväisen viikon vaikutus olisi joustavasti 
otettava huomioon. 

b) Ns. T-risteyksien kohdalla tulisi pysä-
köiminen sallia. 

c) Bussipysäkit tulisi suunnitella portti-
käytävien kohdalle tai paikkoihin, joissa ei 
saa muuten pysäköidä, jolloin kadunvarsi-
tilaa vapautuu lyhyt- ja pitkäaikaiseen pysä-
köintiin. 

d) Pysäköintitalojen tarve, palkkakysy-
mykset ja kaupungin mahdollinen osuus ra-
hoituksessa olisi selvitettävä. 

e) Töölönlahden alle suunnitellun laajan 
pysäköintialueen markkinatutkimukset ja 
mahdollisuudet olisi selvitettävä. 

f) Maanalaisten paikoitustilojen tarve, 
kustannukset ym. mahdollisuudet olisi kes-
kustan alueella tutkittava. 

Tämän vuoksi olisi kaupunginhallitusta 
kehotettava viipymättä tutkituttamaan jo 
olemassa olevan aineiston pohjalta kaupun-
gin keskustan pysäköintitilojen lyhyt- ja 
pitkäaikaisen käytön tarpeet lähitulevaisuu-
dessa ja esittämään suuntaviivat pysäköinnin 
ratkaisuiksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta 

totesi lausunnossaan, että pysäköintikysy-
mysten käsittelyssä oli keskustan osalta to-
dettu erilliset lyhyen tähtäyksen järjestely-
mahdollisuudet loppuun käytetyiksi tai että 
ne eivät enää riitä ongelman ratkaisemiseen. 
Käytännöllisesti katsoen kaikki vajaakäyt-
töiset alueet, esim. rakentamattomat tontit 
ja ranta-alueet, on varattu pysäköintiä var-
ten. Pysäköintiaikoja on huolto- ja asiointi-
liikenteen turvaamiseksi rajoitettu liikenne-
merkein ja pysäköintimittarein. Ongelman 
ratkaisemiseksi olisi keskustaa varten saa-
tava aikaan yhtenäinen pysäköintipolitiikka, 
jonka perusteella voitaisiin laatia yleisten 
pysäköintilaitosten rakentamisohjelma, tu-
lisi määritellä kiinteistöjen autopaikkojen 
rakentamisvelvollisuus sekä rakentaa kiin-
teistöjen autopaikat tarkoituksenmukaisesti 
lyhyt- ja pitkäaikaista pysäköintiä silmällä 
pitäen sekä määritellä kadunvarsipysäköin-
nin rajoittamisperiaatteet. Pysäköintipolitii-
kasta ei kuitenkaan voida päättää erillään 
muista kaupunkisuunnitteluratkaisuista eikä 
yleisestä kulkulaitospolitiikasta. Tärkein 
asiaan vaikuttava tekijä on julkisen liikenteen 
osuus keskustassa suoritettavista matkoista. 
Henkilöautoliikenne ja julkinen liikenne on 
suunniteltava tasapainoisesti antamalla kum-
mallekin liikennemuodolle omat tehtävänsä. 
Helsingin kaupunkiseudun liikennetutkimuk-
sen jatkokäsittelyssä todettiin, että tutki-
muksessa esitettyjä, Helsingin keskustaa kos-
kevia suunnitelmia on syytä tarkistaa. Hen-
kilöautoliikenteen ohjaaminen keskustaan 
suunnitelmassa esitetyn laajuisena edellyt-
täisi n. 90 000 autopaikan tarjontaa, mikä 
on nykyiseen verrattuna kolminkertainen 
määrä. Liikennesuunnitteluosaston toimeksi-
annosta laati eräs insinööritoimisto kertomus-
vuoden alussa pysäköintitutkimuksen ja 
-suunnittelun esiohjelman. Ohjelman mukai-
nen pysäköintitutkimus on niin laaja, ettei 
sitä voida kohtuullisessa ajassa suorittaa kau-
punkisuunnitteluviraston omalla työvoimal-
la, vaan työssä olisi turvauduttava ulkopuoli-
siin asiantuntijoihin. Esiohjelman laatineen 
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toimiston arvion mukaan työ kestää 1.5 v ja 
sen kustannukset olisivat n. 700 000 mk. 
Tähän määrään eivät sisälly kaupungin oman 
henkilökunnan kustannukset. Työ liittyy 
lähinnä Kantakaupungin runkosuunnitte-
luun, jonka pysäköintiä koskeva työohjelma 
valmistui 19.3.; lisäksi on 17.5. valmistunut 
alustava Helsingin niemen autopaikkanormi-
ehdotus, johon liittyy erilaisia pysäköintilai-
tosten sijoituskaavioita. Työtä suoritetaan 
Kantakaupungin runkosuunnitelman aika-
taulun mukaan rinnan maankäyttö-, vyö-
hyke- ja kulkulaitossuunnittelun kanssa. 
Aloitteessa ehdotettu pysäköintitutkimus-
työ on käynnissä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa Kantakaupungin runkosuunnittelun 
yhteydessä. Valtuusto katsoi lausunnon riit-
täväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (15.10. 
727 §). 

Eräiden pysäkki- ja pysäköintijärjestelyjen 
suorittamisesta Senaatintoria ympäröivillä ka-
duilla tekivät vt Grönholm ym. 17.4.1968 
aloitteen, jossa mainittiin Helsinkiin saapu-
vien ulkomaisten matkailijain määrän lisään-
tyvän joka vuosi. Suurin osa matkailijoista 
saapuu etenkin kesäisin seuramatkaryhminä 
tai laivaristeilyjen yhteydessä. Ohjelmaan 
kuuluu tällöin aina myös kiertoajelu linja-
autolla, jonka aikana on tapana pysähtyä 
5—10 minuutiksi Senaatintorille sen ympä-
ristön historian esittelyä ja valokuvaamista 
varten. Torilta puuttuu kuitenkin tarkoituk-
seen sopiva pysäkki. Myöskin Tuomiokirkon 
esittely kiertoajelun aikana on hankalaa, 
koska linja-autojen lähtöä kirkkoterassilta 
vaikeuttaa se, että Kirkkokadun pohjoisreu-
naan pysäköidyistä autoista kolme viimeistä 
autoa estävät kääntymisen Kirkkokadulle. 
Asian parantamiseksi aloitteentekijät ehdot-
tivat, että kaupunginhallitusta kehotettaisiin 
ryhtymään toimenpiteisiin Snellmanninka-
dun puolella sijaitsevan linja-autopysäkin 
siirtämiseksi torin alalaitaan Aleksanterin-
kadun varrelle, jolloin Snellmanninkadun 
kulmasta länteen varattaisiin n. 50 m:n pitui-
nen ala kiertoajeluja suorittaville autoille, 

sekä Kirkkokadun pohjoisreunassa väestön-
suojaan johtavan sisäänkäytävän ja Unionin-
kadun kulman välillä sallitun pysäköinnin 
lopettamiseksi vuosittain 15.5.—30.9. väli-
senä aikana. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
katsoi, että Senaatintorin varrella oleva, 
kiertoajeluja suorittaville linja-autoille va-
rattu pysäkki on sijainniltaan alueen koko-
naisuuteen nähden varsin edullisessa pai-
kassa, koska esittelykohteesta kiinnostuneet 
matkailijat voivat tauon aikana siirtyä ulos 
linja-autosta valokuvaamaan Tuomiokirkkoa 
ym. alueen nähtävyyksiä. Tällöin voidaan 
myös ajaa torin ympäri, jolloin matkailijat 
saavat hyvän yleisnäkymän Senaatintorin 
alueesta. Lautakunta oli 17.7.1968 kieltänyt 
pysäköimisen Kirkkokadun pohjoisreunalla 
Tuomiokirkkoa vastapäätä 20 m:n matkalla 
ennen Unioninkadun risteystä. Valtuusto kat-
soi lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (29.1. 93 §). 

Liikennevalojen asentamista Kuusisaaren-
tien tärkeimpiin risteyksiin koskevassa vt 
Ilaskiven ym. aloitteessa mainittiin mm., että 
Helsingissä on viime vuosina kiinnitetty run-
saasti huomiota liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseen mm. rakentamalla ylikulkusil-
toja vilkasliikenteisten väylien yli erityisesti 
koulujen läheisyydessä sekä lisäämällä lii-
kennevaloja. Uusilla asutusalueilla tämä 
usein kuitenkin on tapahtunut vasta useita 
vuosia sen jälkeen, kun asukkaat niihin ovat 
muuttaneet. Näin on tapahtunut mm. Lehti-
saaressa. Sen ja Kuusisaaren kautta kulkee 
erittäin vilkasliikenteinen Kuusisaarentie— 
Otaniementie, joka jakaa nämä asuma-
alueet kahtia aiheuttaen mm. sen, että koulu-
laisten ja vanhusten sekä jalankulkijain 
yleensä on vaarallista siirtyä Kuusisaarentien 
toisella puolella oleville pysäkeille. Ruuhkau-
tumia ja ajovaikeuksia on aiheutunut myös 
Lehtisaarentieltä, Liljasaarentieltä sekä Kuu-
sisaaren poikkikaduilta Kuusisaarentielle ja 
Otaniementielle pyrkiville autoille. Huolir 
matta Lehtisaaren, Kaskisaaren ja Kuusisaa-
ren asutusten ja liikenteen voimakkaasta 
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kasvusta Kuusisaarentie on jäänyt vaille 
anottuja liikenneturvallisuuden parantami-
seen tähtääviä toimenpiteitä. Tilannetta pa-
hentaa vielä se, että Kuusisaarentien ainoa 
jalkakäytävä on vuoroin toisella, vuoroin toi-
sella puolella ajoväylää, mikä pakottaa kulki-
jat toistuviin kadunylityksiin. Kaupungin-
hallitusta olisi kehotettava ryhtymään erit-
täin kiireellisiin toimenpiteisiin ainakin ruuh-
ka-aikana toiminnassa olevien ja mahdolli-
sesti keskusohjaukseen liitettyjen liikenne-
valojen asentamiseksi Kuusisaarentien tär-
keimpiin kohtiin Lehtisaaressa ja Kuusisaa-
ressa. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 
28.8.1968 esittää kaupunginhallitukselle, että 
Kuusisaarentien ja Lehtisaarentien risteyk-
sessä toteutettaisiin liikenteen järjestely ja 
että sinne asennettaisiin liikennevalot. Samas-
sa yhteydessä esitettiin jalankulku- ja pyörä-
tien rakentamista Otaniemen ja Kuusisaaren 
siltojen välille. Kuusisaaren liikenteen järjes-
tely on vireillä ja suunnitelmat tarvittavia 
asemakaavan muutoksia koskevine selvityk-
sineen valmistuvat kertomusvuoden kulues-
sa. Kaupunginhallitus määräsi 21.4. liiken-
teen uudelleen järjestelyn ja liikennevalojen 
asentamisen toteutettavaksi kaupunkisuun-
nittelulautakunnan esityksen mukaisesti 
(12.2. 140 §, 25.6. 536 §). 

Sillan rakentamista Sturenkadun pituus-
suuntaan Teollisuuskadulta Kalliolan koh-
dalle koskevassa aloitteessaan esittivät vt 
Hakulinen ym., että itään suuntautuvan lii-
kenteen parantamiseksi Sturenkadun liikenne 
Aleksis Kiven kadun ja Porvoonkadun koh-
dalla ratkaistaisiin niin, että Sturenkadun pi-
tuussuuntaan rakennettaisiin silta, joka al-
kaisi suunnilleen Teollisuuskadulta ja päät-
tyisi vastaavasti Kalliolan kohdalle. Tällöin 
Aleksis Kiven kadun sekä Porvoonkadun 
laaja liikenne voitaisiin johtaa sillan alitse. 
Asiasta olisi suoritettava tutkimus ja tulos 
esitettävä valtuuston päätettäväksi. Kau-
punkisuunnittelulautakunta ilmoitti 22.1. 
tehneensä kaupunginhallitukselle esityksen 
risteyksen liikenteen uudelleen järjestämi-

seksi ja liikennevalojen asentamiseksi, koska 
Aleksis Kiven kadun ja Sturenkadun risteyk-
sen liikenteen sujuvuus on Junatien valmis-
tumisen jälkeen muodostunut vaikeaksi ja 
liikenneturvallisuus huonoksi. Kun risteyk-
sen muuttaminen eritasoiseksi niin, että Stu-
renkadun liikenne ohjattaisiin siltaa pitkin 
Aleksis Kiven kadun yli, tulee maksamaan 
verrattain paljon, ei sitä kiireellisimpien koh-
teiden vuoksi ole voitu ottaa v:ien 1970—1979 
taloussuunnitelmaan. Liikennetilanne alueel-
la tulee kuitenkin jonkin verran paranemaan, 
kun Teollisuuskadun leventäminen ja sen jat-
kaminen Pasilaan on toteutettu. Tämä tapah-
tuu taloussuunnitelman mukaan v. 1973— 
1975. Poliisilaitoksella ei ollut ollut huomaut-
tamista lautakunnan lausunnon suhteen. Val-
tuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvityk-
seksi aloitteen johdosta (21.5. 389 §). 

Kevytrakenteisen ylikulkusillan rakentami-
sesta Laajasalontien yli Reposalmen tien ris-
teyksessä tekivät vt Valla ym. 18.12.1968 
aloitteen, jossa kiinnitettiin huomiota siihen, 
että Laajasalon alueella on parhaillaan käyn-
nissä laajoja rakennustöitä, joiden johdosta 
liikenne tulee suuresti kasvamaan. Laaja-
salossa rakennetaan myös Yliskylän kansa-
koulua, joka otetaan käyttöön syksyllä 1969. 
Kun uusi koulu sijaitsee Laajasalontien itä-
puolella, joutuvat lähes kaikki oppilaat aina-
kin kaksi kertaa päivässä ylittämään tämän 
tien sen vilkasliikenteisimmältä kohdalta. 
Tämä on herättänyt huolestumista koulu-
ikäisten lasten vanhemmissa. Myös kesällä 
joudutaan tie ylittämään usein, koska Repo-
salmen uimaranta sijaitsee samoin sen itä-
puolella. Onnettomuuksia on tällä tieosuu-
della jo sattunut ja vaara tulee kasvamaan 
pienten koululaisten joutuessa tien ylittäjiksi. 
Laajasalontie välillä Koirasaarentie—Abra-
ham Wetterin tie on erittäin vilkasliikentei-
nen, koska sitä kautta kulkee kaikki Laaja-
salon, Jollaksen ja Santahaminan liikenne. 
Tietä käyttävät myös raskaat polttoaineita 
kuljettavat säiliöautot, joiden määrä on jat-
kuvasti lisääntynyt. Tämän vuoksi olisi ryh-

108 



1. Kaupunginva l tu usto 

dyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin kevyt-
rakenteisen ylikulkusillan rakentamiseksi 
Laajasalontien yli Reposalmentien risteyk-
seen, siten että silta olisi valmis kesään 1969 
mennessä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
ilmoituksen mukaan on Laajasalontien suun-
tainen jalankulkutie saatu valmiiksi rakenne-
tuksi, mikä helpottaa jalankulkuliikennettä. 
Lisäksi lautakunta on esittänyt kaupungin-
hallitukselle, että Laajasalontien poikki Kirk-
kosalmentien risteyksen eteläreunaan raken-
nettaisiin jalankulkusilta, koska tämä kohta 
on koululaisille edullisin. Kaupunginhallitus 
päätti 30.6.1968 em. jalankulkusillan raken-
tamisesta esityksen mukaisesti. Samalla kau-
punginhallitus päätti, että Vanhalta sotilas-
tieltä Laajasalonkaarelle rakennetaan väli-
aikainen jalankulkutie. Kaupunginvaltuusto 
katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (15.10. 729 §). 

Pysähtymisrajoitusten lieventämistä koske-
vassa aloitteessaan mainitsivat vt Holkeri 
ym., että kaupungin alueella liikennejärjes-
telyjä suoritettaessa eräissä tapauksissa jul-
kista liikennettä tehokkaasti tukevien vuok-
ra-autonkuljettajien mahdollisuuksia jous-
tavaan asiakaspalveluun oli selvästi vaikeu-
tettu. Helsingin Vuokra-autoilij at yhdistys 
oli huhtikuussa 1967 kaupungille lähettä-
mässään kirjelmässä maininnut haittaavista 
tekijöistä erityisesti pysähtymisrajoitukset. 
Kun pysähtymiskieltomerkeillä on merkitys-
tä vain liikenteen ollessa vilkas, ei ole erityi-
sesti sairaiden ja vanhusten palvelun kan-
nalta oikein, etteivät taksiautot edes hiljai-
sina aikoina saa asiakkaiden ajoneuvoon nou-
semista tai siitä poistumista varten pysähtyä 
joustavalla tavalla. Lisäksi on monia julkisia 
rakennuksia, joiden lähelle ei ole järjestetty 
pysähtymismahdollisuuksia. Kaupunkisuun-
nittelulautakunta mainitsi, että asiaa oli kä-
sitelty mm. valtuustoaloitteiden yhteydessä 
21.6. ja 20.9.1967. Tällöin oli tähdennetty 
sitä, että pysähtymiskieltoa käytetään yleen-
sä vain siellä, missä se liikenneturvallisuuden 
kaunalta on välttämätöntä tai missä lyhyt-

aikainenkin ajokaistan tukkeutuminen ai-
heuttaa liikennehäiriöitä. Päämäärän saavut-
tamiseksi tulee kiellon olla ehdoton. Vuokra-
autojen asettamista tässä tapauksessa erikois-
asemaan on vaikea perustella, koska yksityis-
autoillakin suoritetaan yhtä tärkeitä kulje-
tuksia. Vuokra-autoille myönnetty oikeus 
seisottaa pysähtymiskieltoalueilla saattaisi 
houkutella myös muita autoja seisottamaan 
näillä alueilla, mikä vaikeuttaisi valvontaa. 
Pakkotilanteessa, esim. sairaita tai invalideja 
kuljetettaessa, saadaan ajoneuvo seisottaa 
pysähtymiskieltoalueella jalkakäytävälle ja 
pyörätielle. Kaupunkisuunnitteluviraston lii-
kennesuunnitteluosastossa oli valmisteilla 
varsin laaja vuokra-autotutkimuksen suun-
nittelu, minkä yhteydessä, jos suunnitelma 
toteutetaan, tulisivat selvitetyiksi kaikki 
vuokra-autojen käyttömahdollisuuksia pa-
rantavat toimenpiteet. Valtuusto päätti vel-
voittaa kaupunginhallituksen ryhtymään pi-
kaisiin toimenpiteisiin taksiliikenteen jousta-
vuuden lisäämiseksi ja yleisönpalvelumah-
dollisuuksien parantamiseksi ottaen huo-
mioon mm. vuokra-autojen pysähtymisoi-
keuden laajentamisen siten, että liikennetur-
vallisuutta ei vaaranneta eikä liikenteen ylei-
selle sujuvuudelle aiheuteta haittaa (26.2. 
194: §, 25.6. 537 §). 

Keskikaupungin alueella sijaitsevien koulu-
jen tonttialueiden järjestämistä pysäköinti-
käyttöön kesäaikana koskevassa aloitteessaan 
huomauttivat vt Juhola ym. henkilöauto-
liikenteen jatkuvasti kasvavan ja sopivien 
pysäköintipaikkojen löytämisen kaupungin 
keskustassa yhä vaikeutuvan. Pysäköinti-
tilojen puute vaikeuttaa kesällä myös autoi-
levien turistien liikkumista kaupungissa. 
Asian helpottamiseksi olisi kaupunginhalli-
tuksen pikaisesti ennen kesän tuloa annettava 
tutkia mahdollisuudet saada keskikaupungin 
alueella sijaitsevien koulujen tonttialueet val-
vottuun pysäköintikäyttöön kesäaikana joko 
vuokraamalla tilat yksityisille henkilöille tai 
hoitamalla alueet kaupungin oman työvoi-
man avulla. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
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totesi, että aikaisempina vuosina on suhtau-
duttu kielteisesti samaa asiaa koskeviin aloit-
teisiin mm. siitä syystä, että piha-alueiden 
käyttö aiheuttaisi häiriöitä ja pihapäällystei-
den öljyyntymistä ja likaantumista. Koulut 
sijaitsevat lisäksi muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta varsinaisen liikekeskustan 
reuna-alueilla, joilla vielä on vapaita pysä-
köintipaikkoja. Nykyiset keskustan reuna-
alueiden maksulliset pysäköintialueet, ns. 
kaasulaitoksen tontti ja tontti Unioninkatu 
43 eivät ole osoittautuneet taloudellisesti kan-
nattaviksi. Kansakoulukatu 2—4:ssä sijaitse-
van koulun viereistä aluetta, joka varsinai-
sesti ei ole koulun piha, käytetään kesällä 
1969 pysäköintiin. Kansakoulujen johtokun-
nat olivat kansakoululain 12 §:ään ja kansa-
kouluasetuksen 51 §:ään viitaten katsoneet, 
että pysäköinti koulupihoilla aiheuttaisi häi-
riöitä ja yleistä rauhattomuutta sekä tahrisi 
pihan voitelu- ja polttoaineilla. Kiinteistö-
lautakunta päätti 4.6.1963 vuokrata kokeilu-
mielessä Annankadun kansakoulun edustalla 
olevan kansakoulutonttiin kuulumattoman 
hiekkakentän maksulliseksi pysäköintialueek-
si eräälle sotainvalidille ja tämän pojalle. 
Huomautuksia oli jouduttu antamaan lähin-
nä kentän huolimattoman hoidon johdosta. 
Kesällä 1968 oli kenttä ollut vuokrattuna 
kahdelle muulle henkilölle, jotka olivat hoita-
neet tehtävänsä hyvin. Lautakunta oli vuok-
rannut yksityisille henkilöille eri puolilta 
kaupunkia yht. 6 rakentamatonta aluetta, 
jotka ainakaan talvisaikana eivät ole osoit-
tautuneet kannattaviksi. Hakaniemen sillan 
alustan käyttäminen maksullisena pysäköin-
tialueena oli vuoden kuluttua lopetettu kan-
nattamattomana. Sen johdosta, että em. 
maksulliset pysäköintialueet ovat toistaiseksi 
olleet vajaakäytössä ja että ne ovat keskeisillä 
paikoilla, on niiden katsottava ainakin v:n 
1969 kesän aikana turvaavan aloitteessa tar-
koitetun pysäköintitarpeen. Pysäköintimit-
tareita ei katsottu voitavan asentaa tilapäi-
sille paikoille eikä rakentamattomille tonteil-
le. Maksullisten pysäköintialueiden hoito, el-

leivät ne ole yleisellä alueella, olisi annettava 
yksityisille yrittäjille. Taloudellisen kannat-
tamattomuuden vuoksi tätä yrittäjäkuntaa 
ei kuitenkaan vielä ole päässyt muodostu-
maan. Mikäli koulujen pihamaita saataisiin 
pysäköintialueiksi, olisi niiden hoidosta ilmei-
sesti maksettava korvausta niiden hoitajille. 
Ilman valvontaa ei pihamaita voida ottaa 
käyttöön kesäaikaisiksi pysäköintialueiksi. 
Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvi-
tykseksi aloitteen johdosta (26.3. 269 §, 
18.6. 484 §). 

Vapauden aukion perustamista Eino Leinon 
patsaan luo ehdottivat vt. Hakulinen ym. 
4.9.1968 tekemässään aloitteessa sillä perus-
teella, että kansalaiset, varsinkin nuoriso, 
haluaa esittää mielipiteensä milloin mistäkin 
ajankohtaisesta asiasta vapaana monopoli-
soituneista tiedotusvälineistä. Tällainen oi-
keus kuuluu demokratiaan ja yksilön vapau-
den perusoikeuksiin. Tukholman keskustassa 
Sergelin torilla oleva Vapauden aukio on erit-
täin käytetty ja suuri matkailunähtävyys, 
se on myös ollut omiaan edistämään järjes-
tystä nuorison keskuudessa. Kun myös Hel-
singissä kaivataan vapaan puhumisen aukio-
ta, olisi tällainen perustettava Esplanaadille 
Eino Leinon patsaan luo, missä sellainen on 
jo kehittymässä. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta huomautti, että hallitusmuodon 10 §:n 
mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on 
mm. sanan vapaus sekä oikeus edeltä päin 
lupaa hakematta kokoontua keskustelemaan 
yleisistä asioista tai muussa luvallisessa tar-
koituksessa. Taivasalla yleisessä paikassa pi-
dettävästä kokouksesta on tehtävä ilmoitus 
poliisiviranomaiselle viimeistään 6 t ennen 
kokouksen alkamista. Yleisellä kokouksella 
tulee kuitenkin olla määrätyt edellytykset 
täyttävä toimeenpanija ja mikäli kokouksessa 
aiotaan keskustella tai tehdä päätöksiä, sille 
on myös valittava puheenjohtaja. Lautakun-
nan mielestä paikan varaamisella vapaan 
mielipiteen esittämistä varten luodaan mah-
dollisuudet yhteiskunnan kannalta positiivi-
selle toiminnalle. Lautakunta ei kuitenkaan 
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pitänyt Eino Leinon patsaan ympäristöä so-
pivana tarkoitukseen, koska se ei ollut kyllin 
rauhallinen ja kyllin suuri tarkoitukseen. 
Lautakunnan mielestä seuraavat alueet saat-
taisivat olla tarkoitukseen sopivia: Kaisa-
niemen puiston kenttä, Arkadian puistikon 
hiekkakenttä, Leppäsuon kenttä, Laivurin-
kadun päässä oleva tasoitettu kenttä, Johan-
neksen puiston kenttä ja Stadionin eteläinen 
etupiha. Sopivimpana lautakunta piti Kaisa-
niemeä. Valtuusto katsoi lausunnon riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta (21.5. 
391 §). 

M etrotoimik unta 

Metron rakentamisen aloittaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti, hyväksyen kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen, 

1) oikeuttaa metrotoimikunnan aloitta-
maan ja suorittamaan metron rakentamis-

työt osuudella Kamppi—Puotinharju käyt-
täen ohjeena khn mietinnön n:o 1 liitteenä 
olevaa piirustusta K 2 sekä 

2) määrätä metron rakentamisen järjes-
tettäväksi siten, että se tapahtuu talousar-
vioon tähän tarkoitukseen merkit tyjen ja 
vastaisuudessa merkittävien määrärahojen 
puitteissa. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päät t i hyväk-
syä seuraavan toivomusponnen: »Hyväksy-
essään kaupunginhallituksen ehdotuksen kau-
punginvaltuusto edellyttää, e t tä kaupungin-
hallitus jatkuvasti tutkii kaikki mahdollisuu-
det taloudelliseen yhteistyöhön valtion ja 
naapurikuntien kanssa Helsingin seudun jul-
kisen liikenteen investointien rahoittamiseksi 
ja kehittää yhteistyötä valtionrautateiden 
ja tarvittaessa myös muiden liikenteenhar-
joittajien kanssa sekä huolehtii siitä, et tä 
julkisen liikenteen käyttötalous hoidetaan 
tavalla, joka ei kohtuuttomalla tavalla rasita 
veroäyrin hintaa» (7.5. 326 §, khn mtö n:o 1), 

8. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamakomitean mietintö. Kaupunginhalli-
tus asetti v. 1965 komitean tutkimaan kau-
pungin satamien kehittämisen suuntaviivoja 
ottaen huomioon satamaliikenteeseen välittö-
mästi vaikuttavien tekijöiden lisäksi kaupun-
gin yleisen kehityksen. Satamakomitea totesi 
mietinnössään, et tä kaupunginhallituksen v. 
1952 asettaman edellisen satamakomitean 
v. 1954 valmistuneessa mietinnössä oli tar-
kasteltu Helsingin sataman siihenastista lii-
kenteellistä ja rakenteellista kehitystä. Tästä 
syystä nykyinen komitea oli valottanut pää-
piirteiltään sataman kehitystä ja taustateki-
jöitä ajal ta 1957—1966. Tänä ajanjaksona 
tapahtuneen kehityksen mukaisesti on tar-
kasteltu sataman kapasiteetin hyväksikäyt-
töä ja pyrit ty selvittämään tulevan arvioidun 
liikenteellisen kehityksen perusteella kapasi-
teetin lisäämismahdollisuudet ja -tarpeet. 

Mietinnössä on tarkasteltu tuonnin ja viennin 
kehitystä tavararyhmittäin sekä niiden sata-
man kapasiteetille asettamaa tarvet ta ja 
siihen välittömästi vaikuttavia tekijöitä. Ko-
mitean mietintö jakautuu seuraaviin pääkoh-
tiin: sataman tehtävä ja liikenteellinen pe-
rusta, sataman liikenteen rakenne ja rytmi, 
kappaletavaran tuonti, joukkotavaran tuonti 
ja vienti, sataman rakenteellinen kehitys v:n 
1954 jälkeen, tavarankäsittelyn nopeuttami-
nen ja työskentelyolosuhteiden parantami-
nen, varastosuojien ja varastoimisalueiden 
käytön tehostaminen, kuljetus- ja tavaran-
käsittelytekniikan kehitys, matkustajalii-
kenne, lautta- ja konteinerisatama, talle-
tusvarasto ja vapaavarasto, maaliikenteen 
tavarakeskus, rakennusainesatamat, kala-
ja troolarisatama, maaliikenneyhteydet, sa-
taman kehittämissuunnitelmat, sataman tu-
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lot ja menot sekä komitean laatima yhteen-
veto ja johtopäätökset. Teollisuuslaitosten 
lautakunta, rautatiehallitus ja Helsingin 
kauppakamari olivat antaneet lausuntonsa 
mietinnöstä. Kaupunginhallitus ilmoitti 10. 
11. antaneensa lausunnon kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriölle Etelä-Suomen 
satamatoimikunnan mietinnöstä. Kaupun-
ginhallituksen ehdotuksen mukaisesti val-
tuusto päätti, että kaupungin satamia kehi-
tetään satamakomitean mietinnön pohjalta 
ottaen kuitenkin huomioon valtuuston 4.12. 
1968 Niinisaaren (Bastön) ja Uutelan alueille 
sijoitettavien satamatoimintojen osalta teke-
mä päätös (3.12. 878 §, khn mtö n:o 13). 

Helsingin kaupungin liikennemaksutaksaa 
koskevat asiat. Kaupunginvaltuusto päätti 
muuttaa Helsingin kaupungin liikennemaksu-
taksan yleisten perusteiden 8 §:n sanamuo-
don. Muutos koski laskujen loppusumman ta-
saamista pennien osalta. Päätös alistettiin 
sisäasiainministeriön vahvistettavaksi (12.11. 
817 §, kunn. as. kok. n:o 190). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, että 
Helsingin kaupungin liikennemaksutaksan 
tuontitaulukon kohtaan 44/1 liitetään muis-
tutus, mikä koskee puunjalostusteollisuuden 
raaka-aineeksi käytettävän raakapuun lii-
kennemaksua. Lisäksi kaupunginvaltuusto 
päätti, että tuontitaulukon nimike »51/5-
muut» muutetaan nimikkeeksi 51/6 ja että 
sen sijaan uudeksi nimikkeeksi 51/5 hyväksy-
tään seuraava: »konehihnojen tai -tiivistei-
den valmistukseen käytettävät 100 kg — 
1.50 mk» (3.12. 880 §, kunn. as. kok. n:o 173). 

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhal-
lituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä khn 
mietinnön n:o 14 liitteenä 1 olevan apuluette-
lon käytettäväksi siten, että sen sisältämien 
nimikkeiden mukaisia maksuja sovelletaan 
voimassa olevan liikennemaksutaksan yhtey-
dessä luettelon mukaisesti. Päätös alistettiin 
ministeriön vahvistettavaksi (3.12. 879 §, 
v:n 1970 kunn. as. kok. n:o 4). 

Helsingin kaupungin vapaavaraston järjes-
tyssäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuus-

to päätti muuttaa Helsingin kaupungin va-
paavaraston järjestyssäännön 3 §:n 1 mom:n. 
Muutos koski vapaavaraston aukioloaikaa. 
Valtioneuvosto vahvisti 6.8. esitetyn muu-
toksen (21.5. 386 §, 3.9. 568 §, kunn. as. kok. 
n:o 123). 

Satama-alueen maanpuoleisten rajojen tar-
kistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti vah-
vistaa Helsingin kaupungin satama-alueen 
maanpuoleiset rajat kaupunkisuunnittelu-
viraston 2.2.1968 päivättyyn karttaan n:o 
6019 merkittyjen rajojen mukaisesti satama-
lautakunnan esittämällä tavalla, kuitenkin 
tarkistettuina kaupunkisuunnitteluviraston 
esityksen mukaisesti ja ottaen huomioon 
karttaan 12.5.1969 tehdyt lisäykset (12.11. 
818 §). 

Erinäiset kustannukset. Puhelinmenojen li-
sääntymisen vuoksi valtuusto oikeutti sata-
malautakunnan käyttämään v:n 1968 talous-
arvioon satamalaitoksen suunnittelu- ja val-
vontatoiminnan kehittämiseen merkitystä 
määrärahasta, käyttötarkoitusta osittain 
muuttaen, enintään 10 000 mk satamalai-
toksen puhelinmenoihin (29.1. 84 §); kerto-
musvuoden määrärahasta: varsinaiset palk-
kamenot 4 000 mk palkkioiden maksamista 
varten sekä satama-alueen puhtaanapitoon 
merkitystä määrärahasta 75 000 mk satama-
liikenneosaston käyttömenoja varten (17.12. 
922 §). 

Lauttasaaren silta. Valtuusto oikeutti sa-
tamalautakunnan käyttämään Lauttasaaren 
sillan rakentamiseen ja siihen liittyviin töihin 
talousarvioissa tähän mennessä myönnetty-
jen määrärahojen lisäksi kaupungin kassa-
varoista ennakkomenoina 3.3 5 mmk, mikä 
summa katettaisiin väen 1970—1971 talous-
arvioissa (25.6. 526 §). 

Herttoniemen öljysatama. Kaupunginval-
tuusto oikeutti satamalautakunnan käyttä-
mään määrärahojen käyttötarkoitusta osit-
tain muuttaen v:n 1966 talousarvioon Länsi-
sataman telakkahallia varten merkitystä osa-
määrärahasta enintään 145 000 mk ja Kata-
janokan matkustajapaviljonkia varten mer-
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kitystä osamäärärahasta enintään 38 000 mk 
öljynpurkausvarsien ja niiden perustuksen 
hankkimiseksi ja rakentamiseksi Herttonie-
men öljysatamaan (3.12. 881 §). 

Sompasaaren lauttasataman yleissuunnitel-
man muuttamista koskevassa vt P. Vennamon 
ym. aloitteessa mainittiin mm., että Sompa-
saaren lauttasataman yleissuunnitelman hy-
väksyminen satamalautakunnan esittämän 
3. vaihtoehdon mukaisena eräin muutoksin 
merkitsi sitä, että 1) oli valittu ratkaisu, mikä 
paikallisten tulliviranomaisten käsityksen 
mukaan ei sovellu matkustajien henkilöauto-
jen tarkoituksenmukaiseen purkaukseen, las-
taukseen ja tulliselvitykseen ja 2) minkä kus-
tannukset nousevat huomattavasti suurem-
miksi kuin vastaavat järjestelyt hylätyssä 
vaihtoehdossa 2 b. Aloitteentekijät ehdotti-
vat, että kaupunginvaltuusto ottaisi asian 
kiireellisesti uudelleen tutkittavakseen sekä 
hankkisi selvityksen sellaisen uuden vaihto-
ehdon sovellutusmahdollisuuksista ja kus-
tannuksista, jossa lähtökohdaksi otettaisiin 
vaihtoehto 2 b siten muutettuna, että tavara-
makasiini sijoitettaisiin paviljongin alle. Sa-
tamalautakunta totesi valtuuston hyväksy-
neen 27.11.1968 Sompasaaren lauttasataman 
yleissuunnitelman jatkosuunnittelun poh-
jaksi lautakunnan esittämän vaihtoehdon 
n:o 3 siten, että jatkosuunnittelussa ollaan 
sidottuja vain lauttapaikkojen 2, 3 ja 4 osalta 
vaihtoehdon 3 mukaiseen ratkaisuun. Laut-
tasataman muoto on täten tullut valtuustossa 
hyväksytyksi sen vaihtoehdon mukaisena, 
jota satamalautakunta, tullihallitus, satamaa 
käyttävät Suomen Höyrylaiva Oy ja Oy 
Finnlines Ltd sekä Helsingin kauppakamari 
olivat lausunnoissaan puoltaneet. Kaupun-
ginhallitus oli 2.12.1968 antanut kehotuksen 
lauttasataman yksityiskohtaisen suunnitte-
lun jatkamiseen ja suunnitelman esittämiseen 
sen valmistuttua kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi. Lautakunta katsoi, ettei suun-
nittelussa ollut syytä lähteä uusille linjoille, 
vaan että Sompasaaren lauttasataman yksi-
tyiskohtaista suunnitelmaa olisi kehitettävä 

valtuuston hyväksymän periaatteellisen yleis-
suunnitelman pohjalta. Ensimmäinen raken-
nusvaihe olisi toteutettava ja sen jälkeen 
päätettävä töiden jatkamisesta ottamalla 
huomioon saadut kokemukset, ennustettu 
liikennetarve ja käytettävissä olevat varat. 
Valtuusto katsoi lausunnon riittäväksi selvi-
tykseksi aloitteen johdosta (12.3. 233 §, 
3.12. 882 §). 

Turvallisuuden ja järjestyksen parantami-
sesta satamissa olivat vt Loppi ym. tehneet 
7.2.1968 aloitteen, jossa mm. viitattiin Meri-
vakuutusyhtiöiden katsastusmiehen meri-
kapt. Henrikki Rislakin Helsingin satamien 
turvallisuudesta suorittamiin tutkimuksiin, 
joiden mukaan olot satamissa olivat erittäin 
hälyttävät. Puutteellisuudet turvallisuus-
määräysten noudattamisessa ja satama-aluei-
den heikko vartiointi saattavat aiheuttaa 
kohtalokkaan katastrofin, ellei pikaisiin pa-
rannustoimenpiteisiin ryhdytä. Aloitteenteki-
jät ehdottivat, että valtuusto kehottaisi kau-
punginhallitusta kiireellisesti suorituttamaan 
tutkimuksen turvallisuutta ja järjestystä hei-
kentävistä puutteista ja epäkohdista Helsin-
gin satamissa, minkä jälkeen olisi välittö-
mästi ryhdyttävä toimenpiteisiin näiden 
poistamiseksi. Satamalautakunnan käsityk-
sen mukaan sataman turvallisuutta voitaisiin 
parantaa useilla erilaisilla toimenpiteillä, 
mm. tulisi kaikissa aluksissa olla v:n 1960 
kansainvälisessä yleissopimuksessa mainittu 
luettelo lastiin kuuluvista vaarallisista aineis-
ta ja myös laiturihuollon tulisi saada tällai-
nen luettelo ennen purkauksen aloittamista 
ja kaikki Suomeen tuleva vaarallinen tavara 
olisi varustettava kansainvälisen merenkul-
kujärjestön IMCO:n suosituksen mukaisilla, 
vaarallisuusluokkia osoittavilla tunnuksilla. 
Vaarallisiksi luokiteltujen tavaroiden varas-
totilaa olisi lisättävä sataman eri osissa. Va-
rastosuojat olisi osastoitava siten, että niissä 
voitaisiin vaaratta säilyttää aineita, jotka 
saattavat reagoida keskenään. Myös suomen 
kielellä olisi julkaistava vaarallisten aineiden 
käsittelemistä koskevia ohjekirjoja. Poliisin 
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olisi entistä tarmokkaammin ryhdyttävä 
puhdistamaan satamia irtolaisista. Lisäksi 
lautakunta ilmoitti, että kaikki tulenarat 
öljyt, kuten bensiinit ym. puretaan Helsin-
gissä yksinomaan öljysatamissa. Muu tulen-
arka tavara puretaan kaupungin kappale-
tavarasatamissa satamakapteenin harkin-
nasta riippuen. Tulenaran tavaran purka-
misen aikana on laivassa oltava poliisivartija. 
Satamat ovat vartioituja siten, että niitä 
yön aikana valvotaan vartioimisliikkeiden 
toimesta. Satamien yleisvalvonnan suoritta-
vat tullivartijat kussakin satamanosassa. 
Myös jokaisessa laivassa on vartiointi. Meri-
kapteeni Rislakki oli tutkimuksessaan kiin-
nittänyt erityistä huomiota rappioalkoholis-
tien oleskeluun satamissa. Tämän epäkohdan 
poistaminen kuuluu poliisin toimialaan. 
Tulli-, satama-, huolto- ja poliisiviranomais-
ten yhteinen neuvottelutilaisuus pidettiin 
21.5.1968, jolloin käsiteltiin mm. irtolais-
aineksen poistamista satama-alueilta. Täl-
löin päätettiin mm., että satamissa toimeen-
pannaan ajoittain tehostettuja tarkastuksia. 
Ensimmäinen suurtarkastus pidettiin 29.— 
30.5.1968, jolloin poliisi pidätti kaikkiaan 
183 henkilöä. Tehokkain tapa satamien tur-
vallisuuden edistämiseksi olisi satama-aluei-
den eristäminen aitaamalla, jolloin asiatto-
mien pääsy alueelle estyisi. Toissijaisena rat-
kaisuna poliisilaitos piti vartioinnin lisäämis-
tä satama-alueilla. Satamien turvaamista 
koskeva kysymys oli Helsingin kauppakama-
rin mielestä niin laaja, että olisi järjestettävä 
neuvottelutilaisuus, johon satamalaitoksen 
edustajien lisäksi kutsuttaisiin ainakin va-
rustamoiden, ahtaajien, huolitsijain, vakuu-
tusyhtiöiden, rautateiden ja tullilaitoksen 

sekä kauppakamarin edustajat. Satamien ai-
taamisella ei saataisi kohtuullisin kustannuk-
sin ratkaistuksi irtolaisten oleskelun aiheut-
tamia pulmia. Poliisilaitoksen riittämättö-
män työvoiman vuoksi ei satamien vartioin-
tia voida lisätä. Kauppakamari yhtyi vt 
Lopin aloitteeseen siinä, että todettujen epä-
kohtien poistamiseen olisi viivytyksettä kiin-
nitettävä mitä vakavinta huomiota. Kau-
punginhallitus ilmoitti tulevansa järjestä-
mään ehdotetun neuvottelutilaisuuden ja ke-
hottavansa satamalaitosta lähettämään sille 
selvityksen laadittavasta muistiosta sekä esi-
tykset neuvottelussa sovituista satamien tur-
vallisuutta tehostavista toimenpiteistä. Val-
tuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvi-
tykseksi aloitteen johdosta. Samalla valtuus-
to kehotti kaupunginhallitusta yksissä neu-
voin Kaupunkiliiton kanssa vaikuttamaan 
siihen, että valtion ensi vuoden talousarvioon 
saataisiin tarpeelliset määrärahat poliisivoi-
mien vahvistamiseksi (26.3. 258 §). 

Kalasatama 

Verkkosaaren erään kalansavustamoalueen 
vuokra-ajan jatkaminen. Kaupunginvaltuus-
to oikeutti satamalautakunnan jatkamaan 
Jalokala Oy:n 31.12.1969 päättyvää Verkko-
saaren kalansavustamoalueen n: o 15 vuokra-
sopimusta siten, että vuokra-aika päättyy 
31.12.1979, sekä muutoin lautakunnan ja yh-
tiön kesken voimassa olevan vuokrasopi-
muksen mukaisilla ehdoilla, paitsi että sopi-
mukseen lisätään valtuuston 26.6.1968 teke-
män päätöksen mukainen ns. valtalaista ai-
heutuva ehto (17.12. 920 §). 
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9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten lautakunta 
ja kanslia 

Palkat. Valtuusto oikeutti teollisuuslaitos-
ten lautakunnan käyt tämään v:n 1968 talous-
arviossa määrätystä osoituksesta poiketen 
lautakunnan ja sen kanslian vakinaisten vi-
ranhaltijain palkkoihin 58 754 mk ja eläkkei-
siin 8.817 mk (15.1. 45 §). 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Sähkölaitoksen toimitusjoh-
ta jan virkaan valittiin tavanomaisilla eh-
doilla dipl.ins. Eino Toiviainen (18.6. 480 §). 

Sähkölaitoksen osastopäällikön virkaan 
valitun dipl.ins. Leo Neuvon kanssa päätet-
tiin tehdä kaupunginhallituksen v. 1967 
vahvistamaa lomaketta käyttäen palkkaus-
sopimus, jonka mukaan hänelle maksetaan 
4 000 mk/kk ja joka on voimassa toistaiseksi, 
molemminpuolinen irtisanomisaika kolme 
kuukaut ta (26.11. 857 §). 

Seuraavat laitoksen virat päätettiin lak-
kauttaa: 9. pl:aan kuuluvat piirtäjän virka ja 
mittarinlukijan virka (15.1. 37 §, 4.6. 428 §). 

Sähkölaitoksen toim.joht. Unto Rytköselle 
myönnettiin hänen anomansa ero virastaan 
1.5. alkaen (26.2. 175 §). 

Valtuuston hyväksymän palkkojen yleis-
korotuksen vuoksi sähkölaitos oikeutettiin 
käyt tämään v:n 1968 talousarviossa määrä-
tystä osoituksesta poiketen laitoksen vaki-
naisten viranhaltijain palkkaamiseen 3.3 
mmk (15.1. 46 §). 

Energian hankinta. Kaupunginvaltuusto 
oikeutti sähkölaitoksen käyttämään, määrä-
rahojen käyttötarkoitusta osittain muuttaen, 
koska vesivoimaa oli saatu poikkeuksellisen 
niukasti, seuraavilta tileiltä energianhankin-
taan jäljempänä mainitut summat: määrä-
rahoista hallinto ja yleiskulut 400 000 mk, 
sähkönsiirto 700 000 mk, sähkönjakelu 

300 000 mk, sähkönmyynti 600 000 mk ja 
sivutoiminta 300 000 mk, eli yht. 2.3 mmk 
(17.12. 923 §). 

Salmisaaren voimalaitos. Kaupunginval-
tuusto päätti , e t tä sähkölaitoksen toimesta 
rakennetaan sähköteholtaan n. 100 MW 
kaasuturbiinilaitos asemakaavaosaston pii-
rustuksessa n:o 6197 esitetylle korttelin n:o 
784 tontille n:o 5 (21.5. 387 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Valtuusto oikeutti vesilai-
toksen käyt tämään v:n 1968 talousarviossa 
määrätystä osoituksesta poiketen vesilai-
toksen vakinaisten viranhaltijain palkkaami-
seen 1 358 018 mk ja tp. viranhaltijain palk-
kaamiseen 16 068 mk (15.1. 47 §). 

Kaupungin ja Espoon kauppalan kesken 
tehdyn, kaupungin vesijohtoveden myymistä 
koskevan sopimuksen muuttaminen. Valtuusto 
oikeutti vesilaitoksen muut tamaan kaupun-
gin ja Espoon kauppalan kesken allekirjoi-
tetun, kaupungin vesijohtoveden myymistä 
kauppalalle koskevan sopimuksen 5 §:ää si-
ten, et tä sanotussa pykälässä mainittu sopi-
muksen jatkamisvuosi 1968 muutetaan vuo-
deksi 1969 (15.1. 38 §, v:n 1965 kert.s. 
60). 

Vesijohtoveden hankkimista koskeva sopi-
mus. Kaupunginvaltuusto päätt i kaupungin-
hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 
tehtäväksi khn mietinnön n:o 15 liitteiden 
5, 5a, 5b ja 5c mukaisen, kaupungin, Espoon 
kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan kes-
keisen sopimuksen yhteistoiminnasta vesi-
johtoveden valmistamisessa, myynnissä ja 
syöttöj ohtojen rakentamisessa. Lisäksi kau-
punginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituk-
sen hyväksymään sopimukseen tehtäviä pie-
nehköjä muutoksia ja siihen myöhemmin 
täydennyksinä liittyviä erillissopimuksia 
(10.12. 902 §). 
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Otaniemen valtionalueen vedenhankintaa kos-
keva sopimus. Valtuusto päätti, että kaupun-
gin ja valtion kesken tehdään kaupungin vesi-
johtoveden toimittamista Otaniemen valtion-
alueelle koskeva sopimus, johon sisällytetään 
seuraavat sekä kaupunginhallituksen tarpeel-
lisiksi katsomat muut määräykset: 

1) Kaupunki myy vesijohtovettä Otanie-
men valtionalueella sopimusta allekirjoitet-
taessa valmiina olevasta tai myöhemmin ra-
kennettavasta vesijohtoverkostaan vesimit-
tariensa kautta. 

2) Vedenmyyntisopimukset tehdään kau-
pungin vesilaitoksen kulloinkin voimassa ole-
van taksan mukaisina Otaniemen valtion-
alueella olevien kuluttajien (kiinteistöjen ja/ 
tai kiinteistöryhmien) kanssa erikseen. 

Kuluttajien kaupungin vesijohtoverkkoon 
liittymisen teknillisessä toteuttamisessa 
(asennukset ja tarkastukset) sekä vesijohto-
jen rakentamisessa noudatetaan samoin kau-
pungin vesilaitoksen taksaa ja vesijohtojen 
rakentamisesta annettuja määräyksiä. 

3) Kaupunki toimittaa vesijohtoveden il-
man määrällisiä rajoituksia sen vesijohtover-
kossa kulloinkin vallitsevalla paineella ja 
muutoinkin vesilaitoksen taksan 12 §:ssä 
sanotuin ehdoin ja sitoumuksin. 

4) Vesijohtovedestä maksetaan vesilaitok-
sen kulloinkin voimassa olevan taksan mu-
kainen kaupunkialueella perittävä hinta, 
kuitenkin vähintään laitoksen toimittaman 
vesijohtoveden omakustannushinta. 

Vesijohtoveden mittaaminen toimitetaan 
edellä mainitun taksan mukaisesti. 

5) Jos vesijohtoverkkoa Otaniemen valtion-
alueella valtion esityksestä laajennetaan, nou-
datetaan laajentamiseen nähden samaa jär-
jestelyä kuin nykyisen vesijohtoverkon ra-
kentamisessa siten, 

että vesijohtoverkon putkityöt kaikkine 
varusteineen ja tarveaineineen suorittaa kau-
punki valtion laskuun töiden veloituksen 
tapahtuessa suoranaiseen omakustannushin-
taan, 

että putkijohtojen asentamista varten tar-

vittavat kanavatyöt suoritetaan valtion toi-
mesta ja kustannuksella, 

että valtio hankkii ao. maanomistajilta ve-
sijohtojen rakentamiseen tarvittavat luvat ja 

että valtio luovuttaa edellisen mukaan ra-
kennetun vesijohtoverkon kaupungin omai-
suudeksi. 

6) Kaupunki vastaa kustannuksellaan 
omistuksessaan olevan vesijohtoverkon huol-
losta ja korjauksesta. 

7) Kaupunki luovuttaa Otaniemen valtion-
alueella omistamansa vesijohdot valtiolle 
niiden teknillisen arvon mukaista korvausta 
vastaan valtion niin halutessa ja kaupunki 
sitoutuu olemaan luovuttamatta sanottua 
vesijohtoverkkoa kolmannelle ilman valtion 
suostumusta. 

8) Valtio rakentaa kustannuksellaan Ota-
niemen valtionalueella vedenkulutuksen ta-
saamiseen tarvittavan 3 000 m3:n suuruisen 
ylävesisäiliön, jonka liittämisestä kaupungin 
vesijohtoverkkoon ja käytöstä sekä huollosta 
tehdään kaupungin vesilaitoksen kanssa eri 
sopimus. 

9) Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty kummankin sopijapuolen 
asianomaisissa elimissä, ja se on voimassa 
siitä lukien kymmenen (10) vuotta sekä sen 
jälkeen toistaiseksi kahden (2) vuoden mo-
lemminpuolisin irtisanomisajoin (15.1. 39 §). 

Vesiensuojelun yleissuunnitelmaa ym. kos-
keva lausunto. Kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö oli pyytänyt kaupungin lau-
suntoa tie- ja vesirakennushallituksessa v:sta 
1964 alkaen laadittavana olleesta Helsingin 
alueen vedenhankinnan yleissuunnitelmasta 
ja siihen liittyvästä, vuosina 1967—1968 
laaditusta organisaatio- ja rahoitustoimikun-
nan mietinnöstä. Yleissuunnitelmassa tode-
taan, että valtio ei missään vaiheessa ole 
suoranainen vedenkäyttäjä, mutta sen mu-
kaantuloa hankkeeseen myös rahoittajana 
puoltavat useat näkökohdat. »Helsingin ve-
sihuoltoalueen vedenhankinta on lajissaan 
poikkeuksellisen laaja hanke, jonka vaikutus-
piirissä aikanaan on n. 1.5 milj. asukasta. 
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Tämän alueen vedenhankinnassa noudatetta-
via periaatteita joudutaan soveltamaan myös 
Turun alueen ja mahdollisesti myös Tampe-
reen vedenhankinnassa, joten on kysymys 
valtakunnallisesti erittäin merkittävästä toi-
minnasta.» Valtion rahoitusosuudeksi jäisi 
esitetyillä perusteilla 35 % varsinaisesta tun-
nelisuunnitelmasta j a avouomaj ärj estelmä 
kokonaisuudessaan. Luotavan vedenhankin-
tajärjestelmän ylläpidon ja käytön tulee'pe-
rustua siihen, että myydystä vedestä peri-
tyllä hinnalla voidaan peittää kaikki veden-
hankinnasta aiheutuneet kustannukset niistä 
minkään osan jäämättä enempää kuntien 
kuin valtionkaan lopullisiksi menoiksi; Yleis-
suunnitelmassa edellytetään f yhtäläistä ve-
denhintaa kaikille ja mahdollisimman yksin-
kertaisia liittymisperusteita. Perimällä ve-
densiirtokustannuksia koko ajan v:sta 1975 
v:een 2000 sama 5 p/m3 voitaisiin peittää 
kaikki vedensiirrosta aiheutuneet menot. 
Organisaatio- ja rahoitustoimikunnan käsi-
tyksen mukaan tulisi kuntien ja valtion aset-
taa pääomaosuutensa Päijännehankkeeseen 
käytettäväksi ilman takaisinmaksu- ja ko-
ronmaksuvelvollisuutta sekä olisi jätettävä 
j okaisen kunnan omaan harkintaan, peri-
vätkö ne rakennuspääomaa tai sen korkoja 
takaisin alueelleen jaettavan veden hinnassa. 
Vesilaitoksen lausunnossa esitettiin useita 
varauksia tehtyyn yleissuunnitelmaan näh-
den ja todettiin, että kaupunki on puolestaan 
valmis liittymään heti Päijänteen ja Silvolan 
tekoaltaan väliseen tunnelihankkeeseen ja 
edellyttää, että ryhdytään välittömästi laa-
timaan tarvittavaa yksityiskohtaista suun-
nitelmaa ja tarkistettua kustannusarviota 
sekä hankkeen edellyttämää erillislakia, niin 
että tunneli ehditään rakentaa valmiiksi 
v:een 1978 mennessä. Sen sijaan katsottiin, 
että maataloushallituksen esittämä Vesi-
j ärven—Espoonlahden vesiensuojelusäännös-
telysuunnitelma on siinä määrin keskeneräi-
nen, ettei sen pohjalta kaupungin liittyminen 
hankkeeseen voi tulla kysymykseen. 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kulku-
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laitosten ja yleisten töiden ministeriölle ja 
maatalousministeriölle annetaan tie- ja vesi-
rakennushallituksen laatimasta Helsingin 
alueen vedenhankinnan yleissuunnitelmasta 
ja siihen liittyvästä organisaatio- ja rahoitus-
toimikunnan mietinnöstä sekä maataloushal-
lituksen laatimasta Keski-Uudenmaan ve-
siensuojelun yleissuunnitelmasta ja siihen 
liittyvästä Vesijärven—Espoonlahden ve-
siensuojelusäännöstelysuunnitelmasta teolli-
suuslaitosten lautakunnan 30.12.1968 päi-
vättyyn kirjeeseen liittyvän vesilaitoksen 
lausunnon mukainen lausunto huomioon ot-
taen myös rakennusviraston ja kaupungin-
hallituksen asiamiestoimiston lausunnoissa 
esitetyt näkökohdat j a sisällyttäen lausuntoi-
hin periaatteellisina kannanottoina vesilai-
toksen lausunnon mukaisesti vastaukset mi-
nisteriöiden kysymyksiin kaupungin osallis-
tumisesta lausunnolla oleviin hankkeisiin 
(29.1. 83 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat ym. Vuoden aikana hyväksyt-
tyjen palkankorotusten vuoksi eivät ao. 
tileille talousarviossa merkityt määrärahat 
riittäneet, minkä vuoksi valtuusto oikeutti 
kaasulaitoksen käyttämään v:n 1968 talous-
arviossa määrätystä osoituksesta poiketen 
laitoksen vakinaisten viranhaltijain palkkaa-
miseen 945 694 mk, tilapäisten viranhalti-
jain palkkaamiseen 70 757 mk, eläkkeisiin ja 
hautausavustuksiin 1.589 mmk ja käyttö-
omaisuuden poistoihin 1.32 5 mmk (29.1. 
85§). 

Liikennelaitos 

Viranhaltijat. Valtuusto oikeutti liikenne-
laitoksen käyttämään v:n 1968 talousarvios-
ta poiketen laitoksen vakinaisten viranhalti-
joiden palkkaamiseen 415 000 mk ja tp. vi-
ranhaltijoiden palkkaamiseen 33.3 mmk sekä 
eläkkeisiin ja hautausavustuksiin 10.15 mmk 
(15.1. 48 §). 
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Joukkoliikennetoimikunnan mietintö. Lii-
kennekysymyksen ratkaisemiseksi ovat v:sta 
1949 lähtien työskennelleet sekä valtion että 
kaupungin toimesta asetetut toimikunnat 
sekä eräät pysyvät elimet, kuten kaupunki-
suunnittelulautakunta ja -toimisto sekä lii-
kennelaitos. Kaupunginhallitus asetti 9.6. 
1966 valtuuston kehotuksesta toimikunnan 
tutkimaan sitä, millä tavoin vastaisuudessa 
olisi järjestettävä kaupungin joukkokuljetus-
liikenne kokonaisuudessaan sekä millaista 
järjestelmää ja tariffipolitiikkaa kaupungin 
olisi noudatettava sisäisessä joukkokuljetus-
liikenteessään. Toimikunta totesi 6.11.1967 
valmistuneessa mietinnössään, että Helsingin 
ja sen naapurikuntien kehitys yhä enemmän 
oli tullut riippuvaiseksi toisistaan. Tämä 
edellyttää yhteistyötä. Uusien asunto- ja 
teollisuusalueiden syntyminen tuo mukanaan 
monia yhteisiä ongelmia, kuten esim. liiken-
teen järjestely, veden hankinta, jäteveden 
puhdistus jne., jotka kaikki olisi pyrittävä 
ratkaisemaan yhteisinä asioina. 

Helsingin kaupunkiseudun liikennetutki-
muksen suorittamisesta tehtiin 21.12.1965 
sopimus kaupungin ja kahden insinööritoi-
miston, Wilbur Smith & Associates ja Insi-
nööritoimisto Pentti Polvinen, välillä. Yhteis-
työsopimuksen tekivät myös Espoon kauppa-
la ja Helsingin maalaiskunta. Tehtävä tutki-
mus käsittää lisäksi vielä Kauniaisten kaup-
palan. Myös TVH on edustettuna tutkimusta 
johtavassa komiteassa ja työryhmässä. Tut-
kimustyön tarkoituksena oli laatia tutkimus-
alueelle valmiiseen maankäyttömalliin pe-
rustuva kokonaisliikennesuunnitelma, joka 
sisältää sekä yksityisen että julkisen lii-
kenteen. Liikennetutkimus on jaettu kol-
meen päävaiheeseen: 1) Nykyisen tilanteen 
selvittely. 2) Liikenne-ennusteen tekeminen 
vuosille 1980 ja 2000. 3) Liikennesuunnitel-
mien laatiminen. Työn laskettiin kestävän 
n. kaksi vuotta. 

Liikennelaitoksen taloudellinen tavoite 
määriteltiin 26.10.1959 siten, että liikenne-
laitoksen taloutta oli hoidettava taloudellisia 

kannattavuusperiaatteita noudattaen, sa-
moin oli liikennöitävät linjat ja kuljetusmak-
sut suunniteltava tämän periaatteen mukai-
sesti. Valtuusto käsitteli liikennelaitoksen 
taloutta 10.2.1960 ja päätti, että 1.1.1961 
lukien liikennelaitoksen talousarviossa, kir-
janpidossa sekä tilinpäätöksessä ei oteta 
huomioon käyttöomaisuuden korkoa menoi-
na, mutta että se on otettava huomioon lip-
pujen hintoja määrättäessä. Tämän tariffeja 
koskevan päätöksen mukaan liikennelai-
toksen omakustannuslaskelmissa on kulloin-
kin laskettava korko kaikelle laitokseen sijoi-
tetulle pääomalle samojen periaatteiden ja 
saman korkokannan mukaan kuin kaupun-
gin muiden liikelaitosten osalta kulloinkin 
sovelletaan. Käytännössä tämä merkitsee 
sitä, että liikennelaitoksen on hinnotellessaan 
palveluksensa otettava mukaan pääoman 
korko kustannuksena ja sitä, että laitoksen 
olisi tuloillaan pystyttävä peittämään paitsi 
jokapäiväiset käyttömenot myös korot ja 
poistot. Laitoksen lippujen hintojen korotta-
mista koskevat esitykset pohjautuvat näihin 
päätöksiin. Liikennelaitosta pidetään siis 
liikelaitoksena, jonka olisi johdonmukaisesti 
toimittava liikeperiaatteita noudattaen. Toi-
saalta laitoksella on selvä palvelutehtävä ja 
sen on pyrittävä tyydyttämään toiminta-
alueellaan liikkuvien ihmisten julkisen lii-
kenteen tarve. Tehtäväänsä suorittaessaan 
ei liikennelaitos voi kieltäytyä ylläpitämästä 
myös tappiollisia linjoja tai liikennöimästä 
niitä sellaisina aikoina, jolloin tappiollisuutta 
ei voida välttää. Kumpikaan vaihtoehto ei 
kuitenkaan voimassa olevan käytännön val-
litessa voi toteutua, ja liikennelaitoksen on 
tyydyttävä noudattamaan taloudellisuuden 
periaatetta ja siten pyrittävä mahdollisim-
man lähelle tulojen ja menojen tasapainoa 
palvelutason kohtuullisuutta kuitenkaan 
unohtamatta. Toimikunta oli tullut siihen 
tulokseen, että v:sta 1962 lähtien ei laitoksen 
tuloilla kertaakaan ollut pystytty kattamaan 
menoja edes ilman pääoman korkoa. Tämän 
vuoksi ei omakustannusperiaatetta olisi enää 
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syytä noudattaa varsinkaan, koska liikenne-
järjestelmän vastainen laajentaminen ja ke-
hittäminen tulee vaatimaan lisäsijoituksia. 
Niin liikennelaitoksen kuin perustettavaksi 
esitetyn kuntainliiton talouden hoidolle olisi 
tämän vuoksi löydettävä sellaiset uudet ta-
voitteet, jotka tulevaisuudessa voitaisiin 
toteuttaa. Kaiken esittämänsä perusteella 
toimikunta oli yksimielisesti todennut, että 
valtuuston v. 1960 tekemä päätös lippujen 
hinnoittelemisesta omakustannusperiaatteen 
mukaisesti oli epätarkoituksenmukainen, kos-
ka sitä ei voitu noudattaa käytännössä. 
Liikennelaitoksen taloudenhoidolle ja talou-
delliselle lopputulokselle olisi toimikunnan 
käsityksen mukaan asetettava tavoitteet. 
Nämä tavoitteet ovat kuitenkin ratkaisevasti 
riippuvaisia siitä, minkälaista kuljetustasoa 
kuntalaisille aiotaan tarj ota. Kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen mukaisesti valtuusto päät-
ti kumota 10.2.1960 tekemänsä päätöksen 
liikennelaitoksen käyttöomaisuuteen nähden 
noudatettavista periaatteista sekä määrätä, 
että liikennelaitoksen taloudenhoidossa nou-
datetaan v:n 1970 talousarviosta alkaen seu-
raavia periaatteita ja menettelytapaa: 

1) Liikennelaitosta on pidettävä palvelu-
laitoksena, jonka tarkoituksena on tyydyttää 
kuntalaisten julkisen henkilöliikenteen kul-
jetustarve erikseen vahvistetun kuljetustason 
mukaisesti siten, että päämääränä tulee olla 
j oukkokulj etusliikenteen kilpailukykyisyy-
den turvaaminen muihin kuljetusmuotoihin 
verrattuna ja yhteiskunnan kannalta katsot-
tuna mahdollisimman suuri tehokkuus ja 
taloudellisuus. 

2) Liikennelaitoksen vuosittainen talous-
arvio laaditaan edelleen nykyisen käytännön 
mukaisesti bruttoperiaatteella, mutta kui-
tenkin siten, että varsinaisiin menoihin sisäl-
lytetään käyttöomaisuuden korot ja poistot 
ja että talousarviossa varsinaisiin tuloihin 
varataan kaupungin yleisistä varoista lai-
toksen tulojen ja menojen erotuksen suurui-
nen lisämääräraha. Vuosittainen tilinpäätös 
on tasapainossa, mikäli toiminta sujuu ta-

lousarvion laatimisen perustana olevien toi-
mintasuunnitelmien mukaisesti (17.9. 635 
§, khn mtö n:o 5). 

Erityislipun käyttöönotto urheilukisojen, 
kongressien ym. osanottajille. Kaupungin suh-
detoiminnan lisäämiseksi ja kaupungissa toi-
meenpantavien urheilukisojen, kongressien 
ym. osanottajien matkustamisen helpottami-
seksi oli liikennelaitoksen lautakunta ehdot-
tanut erityisen osanottajalipun käyttöön-
ottoa. Lippu olisi suunniteltava niin edusta-
vaksi, että se voitaisiin säilyttää muistona 
Helsingissä käymisestä. Valtuusto päätti, 
että liikennelaitoksen keskustalinjoilla ja 
raitiolinjoilla otetaan käytäntöön osanottaja-
lippu, jota myydään urheilukisojen, kongres-
sien ja kokousten osanottajille liikennelaitok-
sen lautakunnan päätösten perusteella siten, 
että lipun hinta on 1.50 mk kultakin voimas-
sa olevalta päivältä ja että lippu oikeuttaa 
matkustamaan liikennelaitoksen kaikilla kes-
kusta- ja raitiolin joilla rajattomasti sekä 
myös yöliikenteessä ilman lisämaksua. Linja-
autolinjojen osalta päätös alistettiin maistraa-
tin hyväksyttäväksi (15.10. 745 §). 

Liikenneosaston yhteiset kustannukset. Val-
tuusto hyväksyi liikennelaitoksen lautakun-
nan ja liikennelaitoksen johtosäännöt 8.5. 
1968. Liikennelaitoksen lautakunta määräsi 
johtosääntönsä 7 §:n 11. kohdan mukaisesti 
14.1. osast oj en j a j är j estely toimiston tehtävät. 
Kun raitioliikenteen ja autoliikenteen kus-
tannusten jako ei enää vastannut tarkoitus-
taan, päätti valtuusto oikeuttaa lautakunnan 
käyttämään 1969 talousarvioon raitioliiken-
nettä varten merkitystä määrärahasta 31.173 
mmk:sta, sen käyttötarkoitusta osittain 
muuttaen, 624 000 mk hallinnollisten ja 
yhteisten kustannusten menoihin sekä tilille 
autoliikenne merkitystä 54.8 mmk:n määrä-
rahasta 595 000 mk hallinnollisten ja yhteis-
ten kustannusten menoihin (4.6. 429 §). 

Linja-autolinjan n:o 50 muuttamisesta koko 
päivän liikennöitäväksi linjaksi tekivät vt 
Hyvönen ym. aloitteen 30.10.1968. Aloittees-
sa huomautettiin, että julkisen liikenteen 
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suunnittelussa tulisi enemmän kiinnittää huo-
miota siihen, että matkustajat voisivat liik-
kua kaupunginosasta toiseen tarvitsematta 
matkustaa keskustan kautta, mikä käy yhä 
hitaammaksi ja hankalammaksi. Eräs linja, 
joka lyhentää työmatkoihin kuluvaa aikaa, 
on välillä Pajamäki - Sörnäinen liikennöivä 
linja n:o 50, joka lyhentää erityisesti itäisten 
kaupunginosien matkustajien matkoja. Lin-
jaa n:o 50 liikennöidään kuitenkin vain ruuh-
ka-aikoina, joten suuri osa koululaisista ja 
sairaaloiden vierastunneille menijät joutuvat 
käyttämään matkoillaan paljon pitempää ja 
aikaa vievämpää reittiä. Tämän vuoksi olisi 
kaupunginhallitusta kehotettava kiireellisesti 
ryhtymään toimenpiteisiin mainitun bussi-
linjan n:o 50 saattamiseksi kokopäiväliiken-
teeseen. Liikennelaitos ilmoitti tutkineensa 
Helsingin poikittaisliikenteen tarvetta ja 
tulleensa v. 1966 suoritetun Helsingin seudun 
liikennetutkimuksen perusteella siihen tu-
lokseen, että poikittaislinjojen n:o 50 ja 50A 
liikennettä olisi lisättävä ja liikennöintiä jat-
kettava myös päivällä 15 minuutin väliajoin 
tungosaikaliikenteen säilyessä ennallaan ja 
siten, että liikenteen päättymisajankohta 
olisi klo 19 nykyisen klo 17.3 0 asemesta. 
Linjat n:o 50 ja 50A välittävät nykyisin yht. 
8 500 matkaa vuorokaudessa. Uuden järjes-
telyn ansiosta saataisiin 11 500 matkaa eli 
3 000 matkaa lisää vuorokaudessa. Kaupunki-
suunnittelulautakunta oli puoltanut ehdo-
tusta eräin huomautuksin, eikä poliisilaitok-
sella ollut ollut huomauttamista lausunnon 
johdosta. Kaupunginhallitus ilmoitti päät-
täneensä tehdä 24.2. maistraatille esityksen, 
että linja-aut olin jaa n:o 50 liikennöitäisiin 
myös päivällä ja että linjan n:o 50A reittiä 
jatkettaisiin Herttoniemen teollisuusalueen 
kautta Roihuvuoreen. Samalla oli tehty esitys 
linjojen reittien muuttamisesta liikennelai-
toksen lautakunnan esittämällä tavalla ot-
taen huomioon kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan tekemän huomautuksen, joka koski 
Karjalankadun liikenteen yksisuuntaisuutta. 
Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvi-

tykseksi aloitteen johdosta (12.3. 222 

Kustaankartanon liikenneyhteyksien paran-
tamisesta 17.4.1968 tekemässään aloitteessa 
huomauttivat vt Mehto ym., että liikenne-
yhteys Kustaankartanoon on siellä kävijöiden 
ja henkilökunnan kannalta sekava ja vanhus-
ten osalta hankala ja vaikea sen vuoksi, et-
teivät liikennelaitoksen linjat sivua välittö-
mästi tätä korttelia. Vanhukset, joita van-
hainkodissa on n. 850, ja nekin, jotka liik-
kuvat huonosti, joutuvat kävelemään n. 
500 m lähimmälle liikennelaitoksen pysä-
kille. Yksityisten Iin ja-autoihin heidän on 
vaikea nousta kapeiden ovien vuoksi, eikä 
laitoksen antama vapaalippu kelpaa näissä 
autoissa. Aloitteentekij ät esittivät, että linr 
jan n:o 64 autot, jotka nyt eroavat Mäkelän-
kadulta Kcskelantielle, muutettaisiin kulke-
maan moottoritietä Käskynhaltijantielle 
saakka ja siitä Mikkolantielle jne. Reitti 
sivuaisi tällöin Kustaankartanoa, auttaisi 
henkilökuntaa (n. 300) sekä seudun asukkaita 
yleensä ja nopeuttaisi mahdollisesti matkaa 
Itä-Pakilaan. Linjan n:o 64A autot, jotka ny-
kyisin ajavat ruuhka-aikana reittiä Mäkelän-
katu - Koskelantie - Mäkitorpantie jne., 
olisi muutettava liikennöimään koko päivän. 
Liikenneyhteyksien parantamiseksi olisi kau-
punginhallitusta kehotettava huolehtimaan 
siitä, että Kustaankartanoon ensi tilassa jär-
jestettäisiin liikenneyhteys liikennelaitoksen 
linja-autoilla. Liikennelaitoksen lautakunta 
ilmoitti, että Kustaankartanon liikenneyh-
teyksiä palvelee kaksi yksityisten liikenteen-
harjoittajien aut olin jaa, joista linja n:o 69 
välillä linja-autoasema - Mannerheimintie -
Pukinmäki ja linja n:o 72 välillä Rautatien-
tori - Pukinmäki - Tapanila. Ruuhka-aikoina 
on kummallakin linjalla 10—15 minuutin sekä 
päivällä ja illalla 30 minuutin vuorovälit. 
Pysäkit ovat Kivalterintiellä ja Käskynhalti-
jantiellä lähellä Kustaankartanon sisääntulo-
portteja. Invalidien alennus- ja vapaalippuja 
voidaan saada sekä liikennelaitoksen että kun-
kin yksityisen liikenteenharjoittajan autoja 
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varten. Maksut ovat kaikilla linjoilla samat. 
Liikennelaitoksen ja yksityisten liikenteen-
harjoittajien linja-autot rakennetaan samo-
jen rakennemääräysten mukaan ja samaa 
joukkokuljetusliikennettä varten. Niissä tar-
jotaan samantasoinen palvelu samoilla mak-
suilla, joten lautakunnan mielestä ei olisi 
aihetta johtaa liikennelaitoksen autolinjaa 
Kustaankartanon läheisyyteen. Kaupungin-
hallituksen vähemmistön mielestä olisi aloit-
teessa tehty ehdotus hyväksyttävä. Valtuusto 
kehotti kaupunginhallitusta huolehtimaan 
siitä, että Kustaankartanon liikenneyhteyksiä 
ensi tilassa parannetaan (17.9. 661 §). 

Vaikeavammaisten kuljetusmahdollisuuksien 
parantamisesta yleisissä kulkuvälineissä teke-
mässään aloitteessa ehdotti vt Leivo-Larsson, 
että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpitei-
siin vaikeavammaisten kuljetusmahdollisuuk-
sien järjestämiseksi suunnilleen samoin kus-
tannuksin ja ehdoin kuin muillekin kaupun-
gissa liikkuville kansalaisille vaikeavammais-
ten erityisvaatimukset, pyörätuolit, kainalo-
sauvat ym, huomioon ottaen toisaalta ja toi-
saalta kiinnittäen huomiota myös siihen, että 
raitiovaunujen ja bussien porrasaskelmia alen-
nettaisiin, jotta halvaantuneet ja vanhukset 
vaivatta voisivat päästä nousemaan kulku-
neuvoon. Liikennelaitoksen lautakunta mai-
nitsi, että mikäli liikuntavammaisten pyörä-
tuolipotilaiden erikoiskuljetus katsottaisiin 
sosiaalisista syistä liikennelaitoksen tehtäväk-
si, tulisi sitä varten hankkia yksi tai useampia 
erikoisrakenteisia linja-autoja, joiden han-
kinta- ja käyttökustannukset olisi kokonai-
suudessaan suoritettava kaupungin muista 
varoista. Lautakunta katsoi, ettei vaikea-
vammaisten invalidien tilausliikenteen luon-
teinen kuljetuspalvelu helposti sovi laitok-
sen toimintaan ja ilmoitti lisäksi, että yksi-
tyisiä liikenteenharjoittajia käyttämällä kul-
jetukset tulisivat halvemmiksi. Kaikissa lii-
kennelaitokselle viime vuosina hankituissa 
ajoneuvoissa on invalideja ja vanhuksia var-
ten varattu 2 -4 istumapaikkaa, jotka on 
sijoitettu joko rahastajan tai kuljettajara-

hastajan välittömään läheisyyteen siten, 
että paikkoja voidaan valvoa ja että ovi on 
mahdollisimman lähellä. Oviin on sijoitettu 
ns. invalidikahvat, joista jalkavammainen 
voi käsin ponnistaa ja helpottaa kulkuaan 
oviaukoissa. Ajoneuvojen lattia pyritään saa-
maan aina niin matalalle kuin se rakenteelli-
sesti on mahdollista. Myös ensimmäinen as-
kelma on sijoitettu niin alas kuin olosuhteet 
kaupungissa sallivat. Uusien linja-autojen 
keskiövelta on poistettu keskipylväs, jotta 
pyörätuoli voidaan tarvittaessa saada autoon. 
Käsitellessään v. 1965 Suomen Siviili- ja 
Asevelvollisuusinvalidien Liiton anomusta 
vaikeavammaisten invalidien kuljetukseeni 
soveltuvan linja-auton ja pakettiauton han-
kinnasta kaupunginhallitus kehotti huolto-
virastoa yhteistoiminnassa invalidijärj esto-
jen kanssa tutkimaan vaikeavammaisten in-
validien kuljetuskysymyksen yleisen järjes-
telyn tarvetta ja selvittämään, miten havai-
tut puutteellisuudet olisivat tarkoituksen-
mukaisella ja taloudellisella tavalla poistetta-
vissa. Esitystä v.. 1968 käsitellessään kau-
punginhallitus päätti, ettei huoltolautakun-
nan esitys antanut aihetta enempiin toi-
menpiteisiin liikennelaitoksen taholta. Sa-
malla oli Kaupunkiliiton hallitukselle esitetty 
harkittavaksi sellaisiin toimenpiteisiin ryh-
tymistä, että invalidihuoltolain ja kuntoutta-
miseen tähtäävien muiden lakien uusimisen 
yhteydessä otettaisiin huomioon myös inva-
lidien erityiskuljetusten tarkoituksenmukai-
nen järjestäminen. Valtuusto katsoi lausun-
not riittäväksi selvitykseksi aloitteen joh-
dosta. Samalla valtuusto päätti kehottaa 
kaupunginhallitusta tutkituttamaan, paljon-
ko Helsingissä on sellaisia invalideja, joiden 
vuoksi olisi ryhdyttävä erityistoimenpitei-
siin heidän liikkumismahdollisuuksiensa pa-
rantamiseksi (12.2. 145 §, 15.10. 731 §). 

Raitiovaunujen ja linja-autojen lämmitys-
järjestelmän parantamista koskevassa vt Mat-
vejewin ym. aloitteessa sanottiin kaupunki-
laisten valittavan bussien ja raitiovaunujen 
kylmyyttä. Myös vanhanaikaisten 8 linjan rai-
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t iovaunujen rahastajat valit tavat istuimien 
kylmyyttä ja vetoisuutta. Näyt tää siltä,ettei-
vät kaupungissa käytössä olevat linja-autot ja 
raitiovaunut ole lämpöteknillisesti ilmastoon 
sopeutettuja, sillä leudommalla säällä sat tuu 
usein, et tä vaunut ovat hankalan kuumia, 
ja ovatpa matkusta ja t saaneet vammojakin 
istumapaikkojen alla sijaitsevista ylikuumen-
netuista pattereista. Liikennelaitoksen lauta-
kunta mainitsi, e t tä joukkokuljetukseen käy-
tettävien liikennevälineiden lämmityksen ja 
ilmanvaihdon ratkaiseminen on osoittautu-
nut erittäin vaikeaksi. Tämä koskee etenkin 
ääriolosuhteita niin talvella kuin kesälläkin. 
Liikennekalusto on pyrit ty varustamaan 
sellaisin lämmitys- ja ilmanvaihtolaittein, 

jotka vastaavat ainakin hankkimisajankolr 
dan kohtuullisia teknillisiä vaatimuksia. Ka" 
luston vanhetessa jäädään luonnollisesti jäi" 
keen kehityksen aiheuttamasta kasvavasta 
vaatimustasosta. Lisäksi heikkenee laittei-
den teho iän mukana. Hankinnoissa joudu-
taan yleensä turvautumaan erikoistilauksiin 
ja liikennelaitos on kehittänyt voimakkaasti 
uusimman kaluston lämmitys- ja ilmanvaih-
tolaitteita yhteistyössä autoja toimittaneiden 
koritehtaiden kanssa. Lautakunnan käsityk-
sen mukaan viimeksi hankit tujen linja-
autojen lämmitys ja ilmanvaihto täyt tävät 
sekä matkustajien että henkilökunnan vaati-
mukset. Valtuusto katsoi lausunnon riittä-
väksi selvitykseksi (12.2. 144 §, 15.10. 730 §). 

10, Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Eläkkeet ja hautausavut. Eläkkeiden yleis-
korotuksen johdosta ao. määräraha ei riit-
tänyt , minkä vuoksi valtuusto oikeutti teu-

rastamolaitoksen v:n 1968 talousarviossa 
määrätystä osoituksesta poiketen käyttä-
mään eläkkeisiin ja hautausavustuksiin 
354 800 mk (29.1. 86 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Ylimääräisen koron suorittaminen kaupun-
gin liikkeelle laskemille, indeksiin sidotuille 
kotimaisille obligaatiolainoille. Merkittiin tie-
doksi, että lääninhallitus oli 10.1. vahvistanut 
valtuuston päätöksen, joka koski 1% %:n 
ylimääräisen vuotuisen koron suorittamista 
1.1.1969 lukien kaupungin 1.12.1958, 
1.9.1959, 1.2.1961 ja 1.12.1966 liikkeelle 
laskemien obligaatioiden osalta (12.2. 107 §). 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätt i ot taa Postisäästöpankilta 1 mmk: n 
suuruisen lainan, joka on maksettava takai-
sin 30.11.1977 mennessä, jonka korko on 
enintään 5 prosenttiyksikköä yli Postisäästö-
pankin kulloinkin 6 kk:n irtisanomisen va-

rassa oleville talletuksille maksaman koron 
ja joka on molemmin puolin irtisanottavissa 
1 kk:n irtisanomisajoin, Postisäästöpankin 
20.3.1969 päivättyyn kirjeeseen liitetyssä 
velkakirjassa n:o 30143 tarkemmin mainituin 
ehdoin. Laina hyväksyttiin käytettäväksi 
satama- ja vesilaitoksen rakennusohjelmien 
rahoittamiseen. Lääninhallitus vahvisti pää-
töksen 29.5. (7.5. 311 §, 18.6. 449 §). 

Edelleen valtuusto päätt i ot taa valtiolta 
enintään 3 mmk:n suuruisen lainan, maksu-
aika pitempi kuin 5 v, omakotitalojen sekä 
henkilökohtaisten osake- ja lisälainojen välit-
tämiseksi asuntotuotantolaissa edellytetyin 
ehdoin (9.4. 280 §). 
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Lainojen myöntäminen. Jäljempänä maini-
tut lainat päätettiin myöntää siten, että kau-
punginhallitus oikeutettiin hyväksymään lai-
nojen vakuudet ja vahvistamaan muut yksi-
tyiskohtaiset lainaehdot: 

Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiölle 
uuden sairas- ja vanhainkodin rakentamista 
varten v:n 1966 talousarvion pääomamenoi-
hin Omakoti-Säätiölle vanhainkodin raken-
tamista varten merkityistä määrärahoista 
250 000 mk:n lisälaina, korko 4% %, maksu-
aika 22 v (29.10. 764 §). 

A-klinikkasäätiölle nuorisoaseman huoneis-
ton ostamista sekä sen muutostöitä varten 
v:n 1966 em. määrärahoista ja kertomusvuo-
den pääomamenoihin sosiaalisiin tarkoituk-
siin myönnettäviä halpakorkoisia lainoja 
varten merkityistä määrärahoista yht. 
300 000 mk:n suuruinen laina, korko 4% %, 
maksuaika 10 v (12.11. 786 §). 

Kehitys vammat uki 57 -nimiselle yhdistyk-
selle Kankurinmäen Tukikodin laajennus-
töistä aiheutuneiden kustannusten suoritta-
mista varten v:ien 1968 ja 1969 talousarvioi-
den pääomamenoihin sosiaalisiin tarkoituk-
siin myönnettäviä halpakorkoisia lainoja 
varten merkityistä määrärahoista 725 000 
mk:n suuruinen kuoletuslaina, korko 4% %., 
maksuaika 30 vuotta mm. sillä ehdolla, että 
laitoksen kaikki hoitopaikat varataan kau-
pungin lastensuojeluviranomaisten käyttöön 
sekä että yhdistykselle aikaisemmin myön-
nettyjen lainojen Ls 243, Lt 1462 Lc 4 ja Lc 6 
vielä maksamatta olevat erät tässä yhtey-
dessä maksetaan kaupungille takaisin (25.6. 
500 §). 

Stiftelsen Lillesgärden -nimiselle säätiölle 
93 000 mk:n suuruinen lisälaina helsinkiläi-
sille eläkkeensaajille rakennetun asuintalon 
rakennuskustannusten rahoittamista varten, 
vuotuinen korko 4 y2 %, maksuaika 20 v 
(26.11. 836 §). 

Marian Sairaskoti Säätiölle 120 000 mk:n 
suuruinen laina säätiön ylläpitämän sairas-
kodin laajentamisesta aiheutuneiden kustan-

nusten rahoittamista varten, vuotuinen korko 
4% %, maksuaika 20 v (26.11. 835 §). 

Miina Sillanpään Säätiölle 60 000 mk:n 
suuruinen laina, korko 4% %, maksuaika 
10 v Asunto Oy Amos -nimisen yhtiön osak-
keiden n:o 106 - 108 lunastamisesta aiheu-
tuneiden lyhytaikaisten lainojen maksamista 
varten (29.1. 67 §). 

Urheiluhallit Oy:lle v:n 1968 talousarvion 
pääomamenoihin kuuluvista valtuuston käyt-
tövaroista 500 000 mk:n suuruinen laina, 
maksuaika 20 v ja korko 4% %, uimahalli-
ja muiden kuntourheilutilojen rakentamiseksi 
Kontulan ostoskeskuksen alueelle (26.2. 
156 §). 

Eräiden koulujen rakennuslainojen takaa-
minen. Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa 
Arkadian Yhteislyseon saneerauskustannuk-
siksi välineiden hankintoineen 390 000 mk 
ja oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan 
kaupungin omavelkaisen takauksen Ada 
Äijälän kouluosakeyhtiön enintään 150 000 
mk:aan nousevien rakennuslainojen ja niiden 
korkojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, 
että taattavien lainojen vakuudeksi luovu-
tetaan yhtiön omistamaan koulukiinteistöön 
kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääoma-
määrältään nauttivat parempaa etuoikeutta 
kuin ensimmäisten 700 000 mk:n jälkeiset 
kiinnitykset. Päätös alistettiin lääninhalli-
tuksen vahvistettavaksi (12.11. 785 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Kon-
tulan yhteiskoulun toisen rakennusvaiheen 
hankintakustannuksiksi, joihin sisältyvät 
kiinteät kalusteet, mutta ei kouluirtaimisto, 
1 582 590 mk sekä oikeuttaa kaupunginhalli-
tuksen antamaan täytetakauksen tai harkit-
semiensa lainojen osalta kaupungin omavel-
kaisen takauksen Kontulan Oppikouluyhdis-
tyksen pääomamäärältään enintään 1 424 300 
mk:aan nousevien, yhteiskoulun toista ra-
kennusvaihetta varten tarvittavien rakennus-
lainojen ja niiden korkojen takaisin maksa-
misesta sillä ehdolla, 

1) että koulurakennus rakennetaan kau-
punginhallituksen hyväksymien rakennus-
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piirustusten, työselitysten ja kustannusar-
vion mukaisesti, 

2) että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhdistykselle vuokratun kouluton-
tin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella ole-
viin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
4 629 571 mk:n jälkeiset kiinnitykset, 

3) ettei kaupunki takaa valtion myöntä-
miä lainoja ja 

4) että koulurakennus pidetään takauksen 
voimassaoloajan palovakuutettuna täydestä 
arvosta. Lääninhallitus vahvisti päätöksen 
16.7. (25.6. 501 §, 3.9. 573 §). 

Malmin Kaupalliset Oppilaitokset Oy.ile 
myönnettiin uuden opistorakennuksen ra-
kentamista varten yksityisille oppikouluille 
v;n 1969 talousarvioon lainojen myöntämisek-
si merkityistä määrärahoista 250 000: mk:n 
suuruinen kuoletuslaina yksityisille oppi-
kouluille myönnettävien lainojen ehdoilla 
(12.3. 203 §). 

Valtuusto päätti vahvistaa Malmin Kau-
palliset Oppilaitokset Oy:n uuden opisto-
rakennuksen hankintakustannuksiksi kiin-
teine kalusteineen 1 692 500 mk ja oikeuttaa 
kaupunginhallituksen antamaan kaupungin 
omavelkaisen takauksen pääomamäärältään 
enintään 511 000 mk:aan nousevien, yhtiön 
opistorakennuksen rakentamista varten tar-
vittavien rakennuslainojen ja niiden korkojen 
takaisin maksamisesta mm ¿sillä ehdolla, että 
taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan 
yhtiön omistamaan, korttelissa n:o 38067 ole-
vaan rakennukseen ja tonttiin n:o 2 kiinni-
tettyjä haltijavelkakirjoja, jotka pääoma-
määrältään nauttivat parempaa etuoikeutta 
kuin ensimmäisten 1 523 250 mk:n jälkeiset 
kiinnitykset. Lääninhallitus ilmoitti 2.4. 
vahvistaneensa valtuuston päätöksen (12.3. 
202 §,7.5. 308 §). 

Muuttaen Pohjois-Helsingin Yhteiskoulun 
Kannatusyhdistyksen rakennuslainojen ta-
kaamisesta v. 1963 tekemäänsä päätöstä, kau-
punginvaltuusto päätti vahvistaa yhteiskou-

lun koulurakennuksen ensimmäisen rakennus-
vaiheen hankintakustannuksiksi kiinteine ka-
lusteineen, kouluirtaimistoa lukuun otta-
matta 1.9 5 mmk, sekä pysyttää kaupungin 
antamien takausten ehdot edelleen muuttu-
mattomina voimassa (26.11. 837 §). 

Eräiden muiden rakennuslainojen takaami-
nen. Valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen 
antamaan kaupungin omavelkaisen takauk-
sen Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiön pää-
omamäärältään enintään 1.2 mmk:aan nou-
sevien, vanhusten uuden sairas- ja vanhain-
kodin rakentamista varten tarpeellisten lai-
nojen pääoman ja korkojen sekä mahdollis-
ten perimiskulujen ja viivästyskorkojen mak-
samisen vakuudeksi sillä ehdolla, että taat-
tavien lainojen vakuudeksi luovutetaan sää-
tiölle vuokratun korttelin n:o 34126 tontin 
n:o 10 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin ra-
kennuksiin kiinnitettyj ä haltijavelkakir j oj a, 
jotka nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 2 628 000 mk:n jälkeiset kiin-
nitykset muiden ehtojen ollessa tavanmu-
kaiset. Lääninhallitus vahvisti 29.5. valtuus-
ton päätöksen (7.5. 328 §, 25.6. 497 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupungin-
hallituksen antamaan aikaisemmin myönne-
tyn 412 500 mk:n takauksen lisäksi kaupun-
gin omavelkaisen takauksen Antinkodin Kan-
natusyhdistyksen pääomamäärältään enin-
tään 587 500 mk:aan nousevien, vanhainko-
din rakentamista varten tarpeellisten laino-
jen pääoman ja korkojen maksamisen vakuu-
deksi. Kaupunginhallitus oikeutettiin vah-
vistamaan yksityiskohtaiset takausehdot. 
Lääninhallitus ilmoitti 20.3. vahvistaneensa 
valtuuston päätöksen (26.2. 154 §, 7.5. 307 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki 
antaa omavelkaisen takauksen Paanumäen 
Vanhainkoti Oy:n vanhainkodin laajenta-
mista varten rahalaitoksilta mahdollisesti 
saamien, pääomamäärältään enintään 
280 000 mk:aan nousevien lainojen pääoman 
ja korkojen sekä viivästyskorkojen ja peri-
miskulujen maksamisen vakuudeksi. Kau-
punginhallitukselle myönnettiin oikeus vah-
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vistaa yksityiskohtaiset lainaehdot. Läänin-
hallitus vahvisti 10.3. eo. päätöksen (12.2. 
112 §, 9.4. 279 §). 

Päätettiin, että kaupunki antaa omavel-
kaisen takauksen Vanhusten Turva -yhdis-
tyksen omistaman Kuntokallion virkistys-
ja kuntouttamislaitoksen rakennusten kun-
nostustöitä varten rahalaitoksilta mahdolli-
sesti saatavien, pääomamäärältään enintään 
100 000 mk:aan nousevien lainojen pääoman 
ja korkojen sekä viivästyskorkojen ja perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi siten, että 
kaupunginhallitus oikeutetaan vahvistamaan 
yksityiskohtaiset takausehdot. Lääninhalli-
tus vahvisti päätöksen 10.3. (12.2. 111 §, 
9.4. 278 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupungin-
hallituksen antamaan kaupungin omavel-
kaisen takauksen Suoja-Pirtti -yhdistyksen 
pääomamäärältään enintään 1.2 mmkraan 
nousevien, Tapanilan kylään suunnitellun 
alkoholistien hoitokodin rakentamisesta ai-
heutuvien lainojen ja niiden korkojen sekä 
viivästyskorkojen ja perimiskulujen maksa-
miseksi mm. sillä ehdolla, että taattavien 
lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdistyk-
selle sanottua tarkoitusta varten vuokratun 
tontin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella 
oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakir-
joja, jotka pääomamäärältään nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
1.5 mmk:n jälkeiset kiinnitykset. Kaupun-
ginhallitus oikeutettiin vahvistamaan muut 
yksityiskohtaiset takausehdot. Lääninhalli-
tus vahvisti eo. päätöksen 29.5. (7.5. 327 §, 
25.6. 498 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että Helsingin kaupungissa kertomus-
vuoden tuloista toimitettavassa kunnallis-
verotuksessa lapsivähennyksen suuruus on 
650 mk lasta kohden ja perusvähennyksen 
korkein määrä 1 200 mk (3.12. 867 §). 

Valtioneuvostolle päätettiin esittää, että 
v:n 1970 kunnallisveron ennakkoperinnässä 
Helsingin kaupungin osalta sovellettavan 

ennakko veroäyrin hinnaksi määrätään 14 p 
(29.10. 759 §). 

Veroäyrin hintaa koskevan kansanäänes-
tyksen suorittamista koskevassa aloitteessaan 
huomauttivat vt Ilaskivi ym. useiden teki-
jöiden viittavan siihen, että paine Helsingin 
veroäyriä kohtaan tulee olemaan huomatta-
va ja että laajenevien tehtävien hoitamiseksi 
veroäyri tulevana kymmenvuotiskautena oli-
si nostettava 15 penniksi. Kaupungin talou-
dellisten ongelmien ratkaisu veroäyriä ko-
rottamalla perustuu ajatukseen, että palve-
lustasosta ei tulisi tinkiä eikä supistaa kau-
pungin huomattavan laajaa rakennustoimin-
taa, joka on kustannuksiltaan todettu kal-
liiksi ja monessa tapauksessa kritiikkiä ai-
heuttaneen ylelliseksi. Kaupungin taloutta on 
kuitenkin mahdollisuus hoitaa myös alem-
man veroäyrin puitteissa, jos investointi-
suunnitelmia tarkistetaan, palvelutasossa ote-
taan huomioon välttämättömät tarpeet ja 
tariffipolitiikassa suoritetaan vakauttamis-
kauden jälkeen tarpeelliset tarkistukset. 
Koska veroäyrin korkeus oleellisena kuuluu 
niihin tekijöihin, jotka sekä vaikuttavat 
pääkaupunkilaisten toimeentuloon että myös 
muuttoliikkeeseen kaupungista, olisi pai-
kallaan joko äänioikeutetun helsinkiläisväes-
tön tai veronmaksajien keskuudessa suori-
tuttaa neuvoa-antava kansanäänestys siitä, 
pidetäänkö pääkaupunkilaisten keskuudessa 
tärkeämpänä alhaista veroäyriä ja sen edel-
lytyksenä olevaa tiukkaa taloudenhoitoa vai 
kohoavaa palvelutasoa, laajaa investointi-
toimintaa ja tästä aiheutuvaa korkeampaa 
veroäyriä. Kaupunginhallitus totesi, että 
tällaisen mielipidetutkimuksen suorittami-
nen kunnan toimivaltaan kuuluvan ratkaisun 
suhteen olisi ilmeisesti mahdollinen, vaikka-
kin harvinainen toimenpide. Se olisi kuitenkin 
mielekäs vain sellaisissa tapauksissa, jolloin 
kysymyksen asettelu on selvä ja jolloin vas-
taukseksi voidaan antaa kyllä tai ei. Vero-
äyrin hintaan vaikuttavat erittäin monet 
tekijät, joista kaikki eivät ole kunnan itsensä 
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määrättävissä. Veroäyrin hinta ei suinkaan 
ole kunnallisen toiminnan suunnittelun lähtö-
kohta, vaan sen seuraus. Ilman kansan-
äänestystäkin on selvää, että kunnan tehtä-
vät on pyrittävä hoitamaan taloudellisesti ja 
tehokkaasti mahdollisimman alhaisen vero-
äyrin hinnan puitteissa. Kansanäänestys ei 
voisi tuoda esiin mitään uutta, vaan äänes-
tyksen lopputulos olisi kysymättäkin selvä. 
Lisäksi on myöskin huomattava, että vero-
rasitukseen vaikuttaa kunnan kantaman 
veron lisäksi myös valtion verotus. Kansan-
äänestyksen toimeenpanemista veroäyrin hin-
noista ja niiden antamista edellytyksistä 
kaupungin tehtävien hoidolle ei kaupungin-
hallituksen mielestä voitu pitää tarkoituksen-
mukaisena. Veroäyrin hinta Helsingissä on 
vuosina 1966-1969 ollut 13 penniä, mikä on 
palvelutasoon nähden melko alhainen ja 
huomattavasti alle keskitason. Kaupunki 
pyrkii laatimaan v:n 1970 talousarvion edel-
leen 13 pennin lopullisen veroäyrin hinnan 
mukaan, jotta vältyttäisiin jälkiverotuksen 
toimittamisesta. Tässä vaiheessa on kuiten-
kin jo selvää, ettei tähän päästä v:n 1970 
ennakkoveroäyrin hintaa nostamatta. Va-
kauttamislaista johtuva taksa- ja maksu-
tulojen sidonnaisuus sekä veroäyrien kasvun 
hidastuminen ovat yhdessä aiheuttaneet 
sen, ettei toiminnan laatua ja laajuutta voida 
äyrin hintaa nostamatta nykyisellään yllä-
pitää puhumattakaan toiminnan laajenta-
misesta ja palvelutason parantamisesta, mitä 
on vaadittu mm. useissa valtuustoaloitteissa. 
Kaupunginhallituksen vähemmistön mielestä 
olisi asia ollut palautettava myönteisen ehdo-
tuksen tekemiseksi aloitteen johdosta. Val-
tuusto katsoi edellä olevan riittäväksi selvi-
tykseksi (3.9. 621 §, 1.10. 712 §). 

Vuoden 1970 talousarvio. Kaupunginval-
tuusto päätti hyväksyä v:n 1970 talous-
arvion kaupunginhallituksen ehdotuksen mu-
kaisena eräin poikkeuksin. Samalla valtuusto 
päätti hyväksyä seuraavat toivomusponnet: 

1) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin ilta-

oppikoulun perustamiseksi Helsingin työ-
väenopistoon, mikäli mahdollista 1.9.1970 
lukien. 

2) Valtuusto edellyttää, että kaupungin-
hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin alkoholistien 
puolimatkankotien lisäämiseksi niin, että 
vuoteen 1973 mennessä luodaan vuosittain 
vähintään 20 paikkaa. Tällöin on erityisesti 
huomioitava naisalkoholistien tarpeet. 

3) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta ryhtymään toimenpiteisiin liikenne-
laitoksen palveluiden kehittämiseksi lisää-
mällä ja tehostamalla liikennelaitoksen lin-
joja ja vuoroja tavoitteena koko kaupungin 
alueen julkisen liikenteen hoitaminen. 

4) Valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta 
ryhtymään toimenpiteisiin selvityksen teke-
miseksi siitä, miten kaupungin liikennelaitos 
voisi ryhtyä käyttämään kalustoa, joka ai-
heuttaisi nykyistä vähemmän melua ja 
saastetta liikenteessä. 

5) Hyväksyessään kaupunginhallituksen 
talousarvioehdotuksen valtuusto edellyttää, 
että yksityisten vanhainkotien ja äiti- ja 
lapsikotien avustusmäärää hoitopäivää kohti 
sekä määrärahaa vanhusten virkistystoi-
mintaa ja invalidijärjestöjä varten tullaan 
huomattavasti nykyisestään korottamaan. 

6) Valtuusto velvoittaa kaupunginhallituk-
sen kiireellisesti selvittämään, kuinka suuret 
kustannukset aiheutuisivat Kumpulan uima-
lan uima-altaan kattamisesta sopivalla aineel-
la päällystettyä, tekokuiduista valmistettua 
paineilmahallimenetelmää käyttäen sillä ta-
voin, että uimalaa voitaisiin käyttää uinti-
tarkoituksiin myöskin talviaikana, sekä anta-
maan selvityksen tuloksen kiireellisesti 
valtuuston käsiteltäväksi. 

7) Valtuusto velvoittaa kaupunginhallituk-
sen hankkimaan asianomaisen hallintoalan 
lautakunnan lausunnon kiireellisenä niistä-
kin valtuustoaloitteista, jotka vuosittain 
tulevat käsiteltäviksi seuraavan vuoden ta-
lousarvion käsittelyn yhteydessä. 

8) Asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi 
kaupungin laitoksissa ja lautakunnissa keho-
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tetaan kaupunginhallitusta ryhtymään toi-
menpiteisiin yhtenäisen menettelyn aikaan-
saamiseksi siten, että kaupunginhallituksen 
esittämään lausuntopyyntöön on lautakun-
nan annettava oma lausuntonsa viimeistään 
3 kk:n kuluessa, tai jos lausuntoa ei voida 
jostakin syystä antaa, on annettava selvitys 
viivästymisen syystä. Kiireellisessä tapauk-
sessa tulisi lausunto antaa määräaikaan 
mennessä. 

9) Valtuusto edellyttää, että kaupungin-
hallitus pyrkii kaikin keinoin tehostamaan 
Helsingin seudun kesäyliopiston toiminta-
edellytyksiä muun muassa tiivistämällä kau-
punginhallituksen koulutustoimikunnan, työ-
väenopiston ja kesäyliopiston yhteistyötä ja 
tutkimalla mahdollisuuksia kunnalle tärkei-
den seminaarien järjestämiseen näiden yhtei-
seltä rahoituspohjalta. 

10) Valtuusto edellyttää kaupunginhalli-
tuksen ryhtyvän toimenpiteisiin lastensuo-
jeluviraston ensihuoltotoiminnan kehittämi-
seksi ja laajentamiseksi. 

11) Valtuusto edellyttää kaupunginhalli-
tuksen ryhtyvän toimenpiteisiin lasten päivä-
hoitopalvelusten lisäämiseksi siten, että las-
tentarhatoimintaan sopivia kiinteistöjä joko 
ostetaan tai vuokrataan valmiista asuinta-
loista. 

12) Valtuusto edellyttää kaupunginhalli-
tuksen ryhtyvän toimenpiteisiin kaupungin 
puistojen ympärivuotisen käytön tehostami-
seksi erilaisia toimintamahdollisuuksia luo-
malla kaikenikäisille ihmisille, alkaen lasten 
leikkipaikoista valaistuksen parantamiseen. 

13) Valtuusto kehottaa kaupunginhallitus-
ta toimimaan siten, että valtionapuun oikeut-
tavat kodinhoitajan virat perustetaan ja että 
kotiavustajien määrää lisätään noudattaen 
kaupungin 10-vuotistaloussuunnitelm.aa, jol-
loin esikaupunkialueillakin asuvien vanhus-
ten ja muiden erityistä huolenpitoa tarvitse-
vien henkilöiden kodinhoito saataisiin jär-
jestetyksi oikeudenmukaisella tavalla. 

14) Valtuusto päättää, että niiden vanhus-
ten väliaikaista asumistukea saavien osalta, 

jotka uuden järjestelmän voimaan astuessa 
menettävät sen joko kokonaan tai joiden 
osalta asumistuki pienenee, sitä jatketaan 
edelleen kunnallisena asumistukijärjestel-
mänä. 

15) Valtuusto kehottaa kaupunginhallitus-
ta tekemään elinkeinoelämän toimintaedelly-
tysten parantamista koskevan tutkimuksen 
valmistuttua esityksen valtuustolle hallin-
nollisista ja muista toimenpiteistä, joilla Hel-
singin elinkeinoelämän kehittäminen voitai-
siin turvata. 

16) Valtuusto edellyttää, että Karjalaisten 
kulttuurisäätiöiden talon valmistuttua kau-
punginhallitus ja musiikkilautakunta ryhty-
vät toimenpiteisiin Käpylän musiikkiopistol-
le sanotusta talosta varattujen huoneistoti-
lojen käyttökustannusten peittämiseksi. 

17) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta huolehtimaan siitä, että kaupungin 
virastot ja laitokset käyttävät kaupungin 
omien palvelu- ja liikelaitoksien palveluksia 
aina, kun näiden kapasiteetissa on siihen 
varaa. 

18) Valtuusto päättää kehottaa kaupungin-
hallitusta ryhtymään sellaisiin toimenpitei-
siin, että kaupungin palveluksessa olevien 
henkilöiden uudelleen koulutus samoin kuin 
jatkuva ammattikoulutus järjestetään ny-
kyistä tehokkaammin, ja 

että kaupunginhallitus tutkisi yhdessä 
valtion viranomaisten kanssa, miten helsin-
kiläisten uudelleenkoulutus samoin kuin jat-
kuva ammattikoulutus voitaisiin järjestää 
tehokkaasti niin, että koulutus seuraisi elin-
keinoelämän rakennemuutoksia. 

19) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta ryhtymään toimiin aktiivisen kunnalli-
sen elokuvapolitiikan aloittamiseksi Hel-
singissä. 

20) Valtuusto velvoittaa kaupunginhalli-
tuksen ryhtymään välittömästi toimenpitei-
siin itäisen poliisitalon aikaansaamiseksi ja 
poliisiaseman siirtämisen normaalin asuin-
talon kellaritiloihin estämiseksi. 

21) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
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tusta kiirehtimään oppivelvollisuusikäisten 
lasten saattamista yleisen ja ilmaisen ham-
mashoidon piiriin. 

22) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta kiirehtimään Vallilan aluelääkärivas-
taanottokeskuksen suunnitelmien laatimista 
ja keskuksen perustamista. 

23) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta kiireellisesti tutkituttamaan lyhennet-
tyyn työaikaan siirtymisen ja tehtävien 
uudelleen järjestelyn johdosta sairaaloissa 
ja muissa terveydenhoitolaitoksissa tarvit-
tavan lisätyövoiman tarpeen ennen kaikkea 
sairaala-apulaisten, siivoojien ja keittiöhen-
kilökunnan osalta sekä tekemään aikanaan 
valtuustolle tarvittavan määrärahaesityksen. 

24) Valtuusto kehottaa kaupunginhallitus-
ta pikaisesti tutkimaan mahdollisuuksia pe-
rustaa erityinen suunnitteluosasto lasten-
tarhain toimiston yhteyteen. 

25) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta ryhtymään kiireellisesti toimenpiteisiin 
pitkäaikaissairaiden hoitopaikkatarpeen hoi-
tamiseksi ja että tällöin myös pitkäaikais-
sairaiden vanhusten hoidon tarve tulee riit-
tävällä tavalla otetuksi huomioon. 

26) Valtuusto päättää kehottaa kaupungin-
hallitusta yhteistoiminnassa Syöpäsäätiön 
ja terveydenhoitoviraston kanssa ryhtymään 
toimenpiteisiin kohtu- ja rintasyövän joukko-
tarkastuksen ulottamiseksi kiireellisesti ny-
kyisistä 35-50 -vuotiaista naisista myös 
25-60 -vuotiaisiin naisiin. 

27) Valtuusto päättää kehottaa kaupungin-
hallitusta kiireellisesti valmistamaan esi-
tyksen monimutkaisen vyöhyke- ja sektori-
järjestelmän purkamiseksi sekä siirtymiseksi 
aluksi kahteen ja myöhemmin yhteen maksu-
vyöhykkeeseen koko kaupunkialueella huo-
mioon ottaen julkisen joukkoliikenteen so-
siaalisen palveluluonteen ja tarkoituksen tur-
vata kaikille kuntalaisille mahdollisimman 
halvat liikennemaksut asuin- ja työpaikasta 
riippumatta. 

28) Valtuusto ehdottaa, että kaupungin-
hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin pe-

sulatoiminnan jatkamiseksi Karhulinnan ope-
tus- ja perhepesulassa. 

29) Valtuusto kehottaa kaupunginhallitus-
ta vanhusten lukumäärän nopean kasvun 
vuoksi ryhtymään toimenpiteisiin vanhusten 
asunnonsaantimahdollisuuksien turvaamisek-
si vuokraamalla asuntoja kaupungin vuokra-
taloista ja lunastamalla myytäväksi ilmoitet-
tuja pien- ja aravahuoneistoja vanhusten 
asuntotarkoituksiin sekä rakentamalla van-
husten asuntoloita, kuten Helsingin kaupun-
gin vanhusten asuntokomitean mietinnössä 
jo 11.1.1967 ehdotettiin. 

30) Valtuusto päättää kehottaa kaupungin-
hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin pienien, 
1 - 2 huonetta käsittävien huoneistojen hank-
kimiseksi pienituloisille yhden perheenhuolta-
jan varassa eläville sekä yksilapsisille pieni-
tuloisille nuorille pareille heidän asuntotilan-
teensa parantamiseksi. 

31) Valtuusto edellyttää, että kaupungin-
hallitus ryhtyy toimenpiteisiin erityisesti 
taideopetukseen tarkoitettujen lisätilojen ra-
kentamiseksi Helsingin kaupungin suomen-
kieliseen työväenopistoon. 

32) Valtuusto edellyttää, että kaupungin-
hallitus kiinnittää tulevassa talousarviopoli-
tiikassaan entistä suurempaa huomiota asun-
torakennustuotannon yleisten edellytysten 
parantamiseen kaupungin alueella samoin 
kuin kaupungin oman asuntotuotannon nos-
tamiseen sellaiselle tasolle, että väestön li-
sääntymisen ja asuntojen poistuman aiheut-
tama vaikea asuntotilanne saataisiin lähi-
vuosina ratkaisevasti helpottumaan. Edelly-
tettyä positiivisiin tuloksiin tähtäävää asun-
topolitiikkaa on vastaisuudessa tuettava 
yhä voimakkaammin määrätietoisilla maa-
ja kaavoituspoliittisilla toimenpiteillä. Tä-
män vuoksi on varmistuttava siitä, että 
myös näiden toimintasektorien kasvavat 
määrärahatarpeet otetaan vakavasti huo-
mioon sekä nyt käsiteltävää talousarviota 
toteutettaessa että seuraavia talousarvioita 
laadittaessa. 

33) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-

128 



1. Kaupunginvaltu usto 

tusta ryhtymään toimenpiteisiin lämpimien 
pukeutumissuojien hankkimiseksi säännölli-
sessä käytössä oleville kaupungin luistin-
radoille. 

34) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta tutkimaan mahdollisuuksia urheilu-
ja voimisteluseuroilta perittävien sali- ja 
kenttävuokrien alentamiseksi tai kokonaan 
poistamiseksi. 

35) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta toimittamaan Myllypuron urheilupuis-
ton tilojen tarkistuksen ja ryhtymään hank-
keen nopeuttamiseksi vain uimahallin ja 
palloilutilojen rakentamiseen sekä näin va-
pautuvilla määrärahoilla uimahallien raken-
tamiseen muillakin itäisillä asumataajamilla. 

36) Valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta huolehtimaan siitä, että Helsingin 
kaupunginmuseo saa kokoelmiensa kartut-
tamiseen lisämäärärahoja, jos museon saata-
vissa on Helsingin historiaan liittyvää ainoa-
laatuista aineistoa, että kaupunkikansatie-
teellistä tutkimus-ja inventointityötä tuetaan 
mahdollisuuden mukaan ja että Helsingin 
historiaan liittyvien erikoisnäyttelyiden jär-
jestämiseen myönnetään tarvittaessa varoja. 

Talousarvioehdotus palautettiin kunnallis-
lain 112 §:n mukaisesti kaupunginhallituk-
selle. Myöhemmin kaupunginvaltuusto hy-
väksyi lopullisesti talousarvion kaupungin-
hallituksen ehdotuksen mukaisesti (9.12. 
886 §, 10.12. 905 §, 17.12. 925 §, khn mtö 
n:o 10 ja 17). 

Talousarvioehdotusta laatiessaan kaupun-
ginhallitus oli todennut, että valtuustossa 
oli tehty seuraavat aloitteet määrärahojen 
merkitsemiseksi talousarvioon jäljempänä 
selostettuja tarkoituksia varten: 

Vt Matvejew ym. ehdottivat v. 1966 teh-
dyssä aloitteessa kiireellisiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä tehokkaan ohjauksen järjestämi-
seksi vanhuksille asioissa, jotka koskevat 
huoltoon sijoittamista ja hakumuodollisuuk-
sia eläkkeensaajia varten rakennettuja kun-
nallisia asuntoja haettaessa. Kaupunginhal-
litus totesi, että aloitteessa tarkoitetun sa-

moin kuin muunkin tiedotustoiminnan te-
hostamiseen oli jo ryhdytty. Tiedotustoi-
minnan ja -menetelmien kehittäminen liittyy 
läheisesti kaupunginkanslian tiedotuspäälli-
kön toimialaan. Sosiaalitointa koskevan tie-
dotustoiminnan kehittämisestä oli neuvoteltu 
useissa yhteyksissä. Erityisen sosiaalitoimen 
tiedotustoimintaa hoitavan tiedotussihteerin 
palkkaamista koskeva asia oli parhaillaan 
harkittavana. 

Vt Loikkanen teki 26.3. aloitteen sellaisten 
sopivien tilojen tutkimiseksi, joihin valtuus-
ton esityslistat ja päätökset voitaisiin sijoit-
taa kaupunkilaisten nähtäväksi. Kaupungin-
hallitus totesi, että lehdistölle, tietotoimistol-
le sekä radiolle ja televisiolle jaetaan sään-
nöllisesti joitakin päiviä ennen kokouksia ei 
vain valtuuston ja kaupunginhallituksen 
vaan myös suurimpien lautakuntien esitys-
listat, joten julkisen sanan edustajilla on 
mahdollisuus hyvissä ajoin ennen kokouksia 
perehtyä esille tulevaan aineistoon ja antaa 
siitä objektiivinen kuva. Kaupunkilaisten 
informaation parantamista koskevaan, aloit-
teessa tehtyyn ehdotukseen kaupunginhalli-
tus suhtautui myönteisesti ja ilmoitti selvit-
tävänsä asiaa. 

Vt V. Vennamo ym. tekivät 12.3. aloitteen 
kokouspalkkiokorotuksen poistamiseksi yli 
kolme tuntia kestävältä kokoukselta, jolloin 
palkkio olisi aina sama kokouksen pituudesta 
riippumatta. Kaupunginhallitus totesi, että 
kaupungin luottamusmiesten palkkioperus-
teet oli määritelty v. 1966 vahvistetussa kau-
pungin luottamusmiesten palkkiosäännössä, 
joka oli sellaisenaan edelleen voimassa. Sa-
notun säännön mukaan yli kolme tuntia kes-
tävältä kokoukselta kokouspalkkio makse-
taan 50 %:lla korotettuna. Korotettuja 
palkkioita oli jouduttu pääasiallisesti mak-
samaan vain valtuuston kokouksista ja 
niistäkin ennenkaikkea vasta kertomusvuo-
den aikana. Kokouksista aiheutuvaan työ-
määrään nähden kaupunginhallitus piti ko-
rotetun palkkion maksamista edelleen koh-
tuullisena. Yli kolme tuntia kestävien ko-
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kousten lukumäärän lisääntyminen oli otet-
tu huomioon valtuuston ao. määrärahan 
suuruutta laskettaessa. 

Vt Ilaskivi ym. tekivät 12.3. aloitteen 
äänestyskoneen hankkimisesta valtuustoa 
varten. Kaupunginhallitus totesi valtuuston 
kokoontuvan Valkoisessa salissa vain väliai-
kaisesti ja siihen saakka, kunnes kaupungin-
talokorttelin pohjoisosan saneeraustyö on 
saatu suoritetuksi. Äänestyskoneen hankin-
taa on harkittu ja valtuuston uuden kokous-
salin sisustusta suunniteltaessa on otettu 
huomioon myös äänestyskoneen sijoittami-
nen. 

Vt V. Vennamo ym. tekivät 9.4. aloitteen, 
jossa ehdotettiin, että valtuusto kehottaisi 
kaupunginhallitusta ryhtymään kiireellisiin 
toimenpiteisiin kaikkien alempipalkkaisten 
ansioiden korottamiseksi 3 -5 palkkaluokalla 
siten, että asiasta valmisteltaisiin suunnitel-
ma, joka olisi valmis toteutettavaksi, kun 
vakauttamislait eivät olisi oikeudenteon es-
teenä. Kaupunginhallitus totesi, että kau-
pungin viranhaltijain ja työntekijäin palk-
karatkaisuissa on noudatettu Suomen Kau-
punkiliiton sekä viranhaltija- ja työntekijä-
järjestöjen välillä käytyjen neuvottelujen 
tuloksia ja Kaupunkiliiton niiden johdosta 
antamia suosituksia. Viranhaltijoiden ja toi-
mihenkilöiden palkkauksen yleistarkistusta 
v. 1969 valtuustossa 15.1. käsiteltäessä to-
dettiin päätösehdotuksen perusteluissa mm., 
että puolin ja toisin kunnioitetaan saavutet-
tua neuvottelutulosta ja että järjestöt eivät 
anna tukeaan työtaistelutoimenpiteille, jot-
ka koskevat tällöin sovittuja asioita. Neu-
vottelutuloksen hyväksyessään Kaupunki-
liiton hallitus viittasi kaupunkipäivien aikai-
sempiin päätöksiin entistä vapaampaan, kes-
kitetympään ja yhtenäisempään palkkapoli-
tiikkaan pyrkimisestä kaupunkien ja kaup-
paloiden toisiaan ja Kaupunkiliiton suosi-
tuksia kohtaan osoittaman solidaarisuuden 
perusteella. Kaupunginhallitus ei pitänyt^ 
aloitteessa esitetyn kehotuksen antamista 
tarpeellisena. Lisäksi merkitsisi aloitteen 

toteuttaminen korotusvaatimuksia muiden-
kin ryhmien taholta. 

Vt Katajavuori ym. tekivät 7.5. aloitteen 
kiireellisen tutkimuksen suorittamisesta toi-
mistotyötä tekevien kaupungin viran- ja 
toimenhaltijain virkanimikkeissä, palkkauk-
sessa ja pätevyysvaatimuksissa esiintyvien 
puutteellisuuksien korjaamiseksi mm. siten, 
1) että toimistosektorin 6. ja 7. palkkaluokka 
korotettaisiin 8. palkkaluokaksi ja entinen 
8. palkkaluokka 9. palkkaluokaksi, 2) että 
virkoja palkkaluokkiin järjestettäessä seu-
rattaisiin kuntien ja valtion sektorin saman-
laisia, samannimikkeisiä virkoja ottaen huo-
mioon työn vastuun, laadun ja laajuuden 
sekä 3) että pätevyystason yhä noustessa 
pyrittäisiin määrittelemään myös pätevyys-
vaatimukset 2) kohdan vertailun perusteella. 
Kaupunginhallitus viittasi edellä vt Venna-
mon aloitteen johdosta esittämäänsä sekä 
totesi, että järjestöjen taholta oli tehty em. 
1) kohtaan verrattavia ehdotuksia, joista 
oli neuvoteltu ja joita tutkitaan. Mitään 
aloitteessa mainittuja korotuksia voidaan 
tuskin tehdä ennen kuin on nähtävissä, mil-
laisia palkkaratkaisuja vakauttamissopimuk-
sen puitteissa voidaan tehdä. Lisäksi kau-
punginhallitus huomautti, että nykyisenkin 
palkkauspolitiikan vallitessa on virkoihin 
ollut riittävästi hakijoita, joista merkittävä 
osa on ollut pätevämpää kuin mitä tarve 
olisi edellyttänyt. 

Vt Sänkiaho ym. tekivät 25.6. aloitteen, 
että kaupunginhallitusta kehotettaisiin kii-
reellisesti tutkimaan itäisten kaupunginosien 
paloasemalle asetettavat vaatimukset otta-
malla huomioon paloasemien yhä laajenevat 
tehtävät ja ryhtymään tutkimustulosten 
edellyttämiin toimenpiteisiin. Kaupungin-
hallitus totesi, että itäisten kaupunginosien 
uuden paloaseman tarpeellisuus on todettu 
ja että paloaseman rakentaminen sisältyy 
v:n 1971 taloussuunnitelmaan. 

Vt Tuominen ym. esittivät 4.6. tekemäs-
sään aloitteessa, että kaupunki ensi vuoden 
talousarviossa vähentäisi väestönsuojelume-
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noja nykyisestään huomattavasti ja että 
kaupunki Kaupunkiliiton kautta kääntyisi 
valtiovallan puoleen ja esittäisi, että vss-laki 
uusittaisiin ja kohtuuttomat vss-menot pois-
tettaisiin kaupungilta. Kaupunginhallitus to-
tesi, että kaupungin väestönsuojelumenot 
olivat jo lain sallimalla minimitasolla. Kun-
nille asetetut huomattavat taloudelliset vel-
voitteet ovat lainsäädännössämme luonteen-
omaisia ja poikkeavat esim. kansainvälisestä 
käytännöstä. On ilmeistä, että vss-lakia 
olisi uusittava sekä kuntien ja valtion välistä 
kustannusten jakoa tarkistettava siten, että 
kuntien rasitukset vähenisivät. Kaupungin 
vuosiksi 1970-1979 laaditussa taloussuunni-
telmassa on väestönsuojelulautakunnan eh-
dottamia investointimenoja jouduttu rahoi-
tusmahdollisuuksien puuttuessa karsimaan 
40 %. 

Vt Vuorela ym. tekivät v. 1968 aloitteen 
erittäin kiireellisen tutkimuksen suoritta-
miseksi siitä, mitä mahdollisuuksia kaupun-
gilla on osallistua Suomen Mielenterveysseu-
ran suunnitteleman itsemurhien ehkäisykes-
kuksen perustamiseen ja sen toiminnan avus-
tamiseen. Kaupunginhallitus totesi, että tar-
koitusta varten oli merkitty 50 000 mk:n 
suuruinen avustus. 

Vt Tuominen ym. esittivät 12.2. tekemäs-
sään aloitteessa tarpeellisen määrärahan 
merkitsemistä v:n 1970 talousarvioon kohtu-
ja rintasyöpää koskevan joukkotarkastuksen 
suorittamiseksi kaikille 25-60-vuotiaille nai-
sille Syöpäsäätiön ja terveydenhoitoviraston 
toimesta v:n 1970 aikana. Kaupunginhallitus 
oli talousarvioehdotukseensa merkinnyt 
138 000 mk avustuksen myöntämiseksi Syö-
päsäätiölle joukkotarkastuksen toimeenpa-
nemista varten. Samansuuruisen määrärahan 
turvin Syöpäsäätiö oli yhdessä terveyden-
hoitoviraston kanssa pannut v. 1969 toimeen 
syöpää koskevia joukkotarkastuksia Helsin-
gissä 35-50-vuotiaille naisille. 

Vt Tuominen ym. ehdottivat 18.6. teke-
mässään aloitteessa kiireellisiin toimenpitei-
siin ryhtymistä ambulanssipäivystyksen jär-

jestämiseksi tilapäisiin toimitiloihin itäisellä 
kaupunkialueella siksi, kunnes rakennus-
suunnitelmien toteutumisen yhteydessä pääs-
täisiin pysyviin ratkaisuihin. Kaupunginhalli-
tus totesi, että ehdotettu järjestely oli to-
teutettu sijoittamalla palolaitoksen sairaan-
kuljetusauto Herttoniemen palovartioase-
malle. 

Vt Meltti ym. ehdottivat 4.6. tekemässään 
aloitteessa, että valtuusto varaisi v:n 1970 
talousarvioon 1 mmk:n määrärahan itäisen 
sairaalan rakentamisrahastoon arkkitehtikil-
pailua ja alustavia töitä varten. Kaupungin-
hallitus totesi, että sairaalan rakentaminen 
sisältyi vuosiksi 1970—1979 laadittuun ta-
loussuunnitelmaan ja että tarkoitukseen oli 
merkitty määrärahoja jo suunnitelmakau-
den alkuvuosista lähtien, aluksi suunnittelu-
kustannuksina sekä v:sta 1972 lähtien varsi-
naisina rakentamiskustannuksina. 

Vt Laurila ym. esittivät 4.6. tekemässään 
aloitteessa kiireellisiin toimenpiteisiin ryhty-
mistä Malmin sairaalan laajennustöiden aloit-
tamiseksi. Kaupunginhallitus totesi, että 
vuosina 1970—1971 rakennettava itäinen 
lääkäriasema ja myöhemmin toteutettava 
itäinen sairaala helpottavat itäisten ja poh-
joisten kaupunginosien sairaanhoitomahdolli-
suuksia siinä määrin, ettei Malmin sairaalan 
laajentamista voida pitää tarkoituksenmu-
kaisena eikä taloudellisena ratkaisuna. 

Vt Syrjänen ym. tekivät 3.9. aloitteen 
kaupunginhallituksen kehottamiseksi toimi-
maan siten, että perustettaisiin valtionapuun 
oikeuttavia kodinhoitajien virkoja ja e t tä 
kotiavustajien määrää lisättäisiin noudat-
taen kaupungin pitkän tähtäyksen talous-
suunnitelmaa, jolloin esikaupunkialueillakin 
asuvien vanhusten ja muiden erityistä huo-
lenpitoa tarvitsevien henkilöiden kodinhoito 
saataisiin asianmukaisesti järjestetyksi. Kau-
punginhallitus piti kaupungin taloudelliset 
mahdollisuudet huomioon ottaen riittävänä, 
että talousarvioehdotukseen sisältyi kym-
menen uut ta kodinhoitajan virkaa ja kaksi 
uutta vanhusten jalkojenhoitajan tointa. 
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Lisäksi on talousarvioehdotukseen merkitty 
yksi uusi johtavan kodinhoitajan virka. 

Vt Paasivuori ym. tekivät v. 1967 aloitteen, 
että valtuusto kehottaisi kaupunginhalli-
tusta laadituttamaan suunnitelman nais-
alkoholistien hoitokodin aikaansaamiseksi. 
Kaupunginhallitus totesi, ettei Helsingissä 
ole hoitokoteja naisalkoholisteja varten. Tar-
ve on kuitenkin otettu huomioon taloussuun-
nitelmassa, johon on sisällytetty kahden 60-
paikkaisen hoitokodin rakentaminen. Toinen 
on tarkoitus rakentaa vuosina 1973-1974 
ja toinen 1976-1977. Ensinnä valmistuva 
hoitokoti on tarkoitettu miesten ja naisten 
yhteiseksi hoitokodiksi. Lisäksi on vuosia 
1968-1977 koskevaan taloussuunnitelmaan 
hyväksytty kahden 30-paikkaisen hoitokodin 
rakentaminen. 

Vt V. Vennamo ym. tekivät 15.1. ja 15.10. 
aloitteen, että Helsingin kaupunki viivytyk-
settä järjestäisi yömajoja ja muita lämpimiä 
tiloja ja ainakin yhden lämpimän aterian 
päivässä työttömille, tilapäisesti asuntonsa 
menettäneille ja muille ilman asuntoa ole-
ville. Kaupunginhallitus totesi asettaneensa 
24.3. komitean laatimaan selvityksen jouk-
komajoitusta tarvitsevien henkilöiden, kuten 
kodittomien helsinkiläisten, maalta muutta-
neiden nuorten, yksinäisten jne. majoitus-
tarpeesta. Komitean tuli laatia pitkän täh-
täyksen ohjelma näiden ryhmien sosiaalisen 
aseman ja asumistason entistä pysyvämmäk-
si parantamiseksi. Komitea, joka on ottanut 
nimekseen majoituskomitea, ottanee työs-
sään huomioon aloitteessa esitetyt näkö-
kohdat. 

Myöskin vt von Martens ym. tekivät 12.2. 
aloitteen, että kodittomien alkoholistien ma-
joitusongelmien ratkaisemiseksi kaupungin-
hallitusta kehotettaisiin kiireellisesti huoleh-
timaan 

1) tarkoituksenmukaisen ensiapuaseman 
rakentamisesta tai järjestämisestä koditto-
mia alkoholisteja varten Lauttasaarenkatu 
l:ssä sijaitsevan aseman lisäksi mieluiten 
itäisiin kaupunginosiin, 

2) tarkoituksenmukaisten päiväkotien pe-
rustamisesta kodittomille ja 

3) pysyvien tarkoituksenmukaisten läpi-
kulku- ja suojakotien järjestämisestä riittä-
vässä määrin. 

Kaupunginhallitus viittasi vt V. Vennamon 
aloitteen johdosta lausumaansa ja totesi, 
että majoituskomitea tulee harkitsemaan 
myös tässä aloitteessa mainittuja asioita. 

Vt P. Vennamo ym. ehdottivat 15.10. te-
kemässään aloitteessa pikaisiin toimenpitei-
siin ryhtymistä huumausaine- ja seksuaali-
valistusasemien perustamiseksi kaupunkiin 
sekä aattellisten yhdistysten ja toimivien 
asemien tukemiseksi taloudellisesti. Kaupun-
ginhallitus totesi, että Auroran sairaalan 
nuorisopoliklinikka suorittaa myös tämän-
laatuista toimintaa. Lisäksi kaupunki avus-
taa A-klinikkasäätiön ja Mannerheimin las-
tensuojeluliiton nuorisoasemia ja hoitoko-
teja. Väestöliitto puolestaan saa kaupungilta 
avustusta avioliitto- sosiaali- ja perinnölli-
syysneuvolan toiminnan tukemiseen. Näitä 
toimintoja varten on varattu tarpeelliset 
määrärahat kaupunginhallituksen talousar-
vioehdotuksessa. 

Vt Paasivuori ym. esittivät 12.2. tekemäs-
sään aloitteessa, että kaupunginhallitusta 
kehotettaisiin ryhtymään kiireellisiin toimen-
piteisiin halpavuokraisten asuntojen aikaan-
saamiseksi tapaturma- ja kehitysvammaisia 
sekä muita, erityisesti yksinäisiä vajaan työ-
kyvyn omaavia miehiä varten. Kaupungin-
hallitus viittasi vt Vennamon ym. aloitteen 
johdosta lausumaansa sekä totesi lisäksi, että 
valtuuston v. 1966 tekemä päätös kaupungin 
asuntotuotanto-ohjelmasta sisältää kaupun-
gin omaa asuntotuotantoa koskevan koko-
naisohjelman, jonka puitteissa myös aloit-
teessa tarkoitettujen asuntojen rakentaminen 
tapahtuu. Yksinomaan kehitysvammaisille tai 
muutoin vajaan työkyvyn omaaville tarkoi-
tetun talon rakentamista kaupunginhallitus 
ei pitänyt tässä vaiheessa tarkoituksen-
mukaisena. 

Vt Närhi ym. esittivät 18.6. tekemässään 
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aloitteessa kiireellisiin toimenpiteisiin ryhty-
mistä pitkäaikaisesti sairaiden vanhusten 
hoitopaikkatarpeen tyydyttämiseksi. Kau-
punginhallitus totesi, että näitä hoitopaikko-
ja oli tällä hetkellä n, 1 600 eli n. 200 vähem-
män kuin tarvittaisiin. Tarpeen oli laskettu 
olevan 3 °/00 väestöstä ja nousevan v:een 
1980 mennessä 3.5 °/00:een. Taloussuunnitel-
maan sisällytettyjen investointien ansiosta 
paikkojen määrä tulee kuitenkin lisäänty-
mään niin, että tarve v:een 1979 mennessä 
on tyydytetty. 

Vt Paasivuori ym. tekivät 29.10. aloitteen, 
että kaupunginhallitusta kehotettaisiin ryh-
tymään kiireellisiin toimenpiteisiin vanhus-
ten vapaa-ajan toiminnan tarpeen määritte-
lemiseksi ja ohjaajakoulutuksen järjestämi-
seksi ko. toimintaa varten. Kaupunginhalli-
tus totesi asettaneensa v. 1965 ns. vanhusten 
kesävirkistyskomitean, joka 5.4.1967 jättä-
mässään mietinnössä käsitteli varsin laajasti 
vanhuksiin kohdistettavaa virkistystoimin-
taa yleensä. Mietintö oli edelleen lausunto-
kierroksella. Sen käsittelyn yhteydessä tul-
taisiin kiinnittämään huomiota myös aloit-
teessa esitettyihin näkökohtiin. Vanhusten 
Turva -yhdistys, jota kaupunki oli avustanut 
mm. vanhusten kuntouttamislaitoksen hank-
kimisessa, oli järjestänyt valtionavun turvin 
vanhusten vapaa-ajan toimintaan kohdistu-
vaa ohjaajakoulutusta. 

Vt Korvenheimo ym. tekivät 26.2. aloit-
teen, että kaupunginhallitusta kehotettaisiin 
kiireellisesti selvittämään, 

1) miten kaupungin hallintoelinten ja kau-
punginosayhdistysten yhteistoimintaa voi-
taisiin entisestään tehostaa, 

2) miten kansakoulujen ja muiden laitos-
ten iltakäyttöä epäpoliittisten yhdistysten 
ja seurojen toiminnan edistämiseksi voitaisiin 
entisestään parantaa sekä 

3) ovatko kaupungin nykyiset avustukset 
kotiseutuyhdistyksille j a musiikkiopistoille 
riittävät niiden kaupunkilaisten ja ennen 
kaikkea nuorison hyväksi tekemää työtä 
ajatellen. 

Kaupunginhallitus totesi, että kahdessa 
ensimmäisessä ponnessa tarkoitetut asiat 
olivat parhaillaan tutkittavina. Tarkoitukse-
na oli pyrkiä entistä parempaan yhteistoi-
mintaan eri kansalaisjärjestöjen ja yleensä-
kin kuntalaisten kanssa erilaisten mielipide-
tutkimusten ja haastattelujen ynnä aloite-
toiminnan tehostamisen muodossa. Kansa-
koulujen ja muiden kaupungin laitosten 
tilojen iltakäyttöä pyritään myös tehosta-
maan, mikäli se nykyisen lainsäädännön 
puitteissa on mahdollista. Kotiseutuyhdistys-
ten avustukset oli vuosittain myönnetty 
yleishyödyllisille yrityksille annettaviin avus-
tuksiin varatuista määrärahoista. Tätä var-
ten oli talousarvioon merkitty 143 500 mk. 
Musiikkiopistojen avustukset myönnetään 
oppilasmäärien perusteella erikseen vahvis-
tetun normin mukaisesti. Tätä normia on 
vuosittain korotettu kustannusindeksin nou-
sua vastaavasti. Avustukset ovat vaatimat-
tomia, mutta nykyisten taloudellisten olojen 
vallitessa kaupungilla ei veroäyrin hintaa 
nostamatta ole mahdollisuuksia niiden huo-
mattavaan korottamiseen. 

Vt Airola ym. tekivät 16.11.1966 aloit-
teen, että kaupunginhallitusta kehotettai-
siin ryhtymään toimenpiteisiin koulukyp-
syysluokkien perustamiseksi Helsinkiin oppi-
velvollisuudesta lykkäystä saaneille lapsille, 
jotta nämä erikoisohjelmallisen lukuvuoden 
jälkeen paremmin kykenisivät selviytymään 
vaikeuksistaan. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi 3.9.1969 toivomusponnen, jossa edelly-
tettiin, että kaupunginhallitus ryhtyisi toi-
menpiteisiin, jotta kansakoulun yhteyteen 
perustettaisiin lukuvuoden 1970/71 alkaessa 
koulukypsyysluokkia tarvetta vastaava mää-
rä. Kansakouluissa toimii lukuvuonna 1969/ 
70 kokeilumielessä perustettu koulukypsyys-
luokka, josta saatavien kokemusten perus-
teella toimintaa voidaan myöhemmin laa-
jentaa. Kaupunginhallitus on merkinnyt ta-
lousarvioehdotukseensa koulutoimen kehit^ 
tämistä varten 550 000 mk. 

Vt Holkeri ym. esittivät 15.10. tehdyssä 
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aloitteessaan, että Helsingin kansakouluissa 
kiireellisesti saatettaisiin puhevikaisten ope-
tus tarpeen vaatimalle tasolle. Kaupungin-
hallitus totesi, että kaupungin kansakouluissa 
on puhevirheiden korjaamiseen viime vuo-
sina kiinnitetty erityistä huomiota. Koulu-
terveydenhoito-osastoon on tarkoitusta var-
ten perustettu foniatrilääkärin ja puhetera-
peutin virat sekä kolme puhevikaisten lasten 
opettajan virkaa. Talousarvioehdotukseen on 
lisäksi otettu määräraha kahta uutta koulu-
logopedin virkaa varten. 

Vt Gyllenberg ym. esittivät 9.4. tehdyssä 
aloitteessa pikaisiin toimenpiteisiin ryhty-
mistä lastentarha- ja kansakoululasten va-
kuutusturvan järjestämiseksi. Kaupunginhal-
litus totesi, että kaupunginhallituksen aset-
tama vakuutuskomitea on pyytänyt eri 
vakuutusyhtiöiltä tarjouksia mm. aloitteessa 
mainittujen ryhmien saattamisesta tapatur-
mavakuutuksen piiriin. Komitean mietinnön 
odotetaan valmistuvan keväällä 1970, jonka 
jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asian. 

Vt Aaltonen ym. ehdottivat 7.5. tekemäs-
sään aloitteessa, että kaupunginhallitusta 
kehotettaisiin kiireellisesti ryhtymään toi-
menpiteisiin ammatillisen perus- ja uudel-
leenkoulutuksen tuntuvaksi laajentamiseksi 
ottaen erityisesti huomioon ne työntekijäryh-
mät, jotka koulutusta vailla olevina, maalta 
muuttaneina tai rationalisoinnin vuoksi työt-
tömiksi joutuneina ovat ammattikoulutuk-
sen tarpeessa. Kaupunginhallitus totesi, että 
kaupungin ammattioppilaitoksissa olevien 
paikkojen määrä on osoittautunut riittäväksi 
ammatillisen peruskoulutuksen antamiseen. 
Vuosien 1970—1979 taloussuunnitelmaan on 
merkitty lisäksi kahden uuden ammatti-
koulun, Herttoniemen ja Malmin, rakenta-
minen. Kaupungin ammattikouluissa järjes-
tetäänkin vuosittain lukuisia ammattikasva-
tushallituksen hyväksymiä kursseja jo työ-
elämässä oleville nuorille. Uudelleenkoulutus 
järjestetään lähinnä työllisyyskursseina. Kau-
punki on aktiivisesti ryhtynyt sijoittamaan 
uudelleen rationalisoinnin johdosta mm. kaa-

sulaitoksesta, elintarvikekeskuksesta ja lii-
kennelaitoksesta vapautuvaa henkilökuntaa. 
Tehtävää hoitamaan on palkattu erityinen 
henkilö. 

Vt Vanhanen ym. tekivät 18.9.1968 aloit-
teen, jossa ehdotettiin tarvittaviin toimen-
piteisiin ryhtymistä sopivan alueen saami-
seksi maarakennusalan koulutuksen aloit-
tamista ja jatkuvan koulutustoiminnan air 
kaansaamista varten alalle aikoville. Kau-
punginhallitus totesi, että ammattitaitoisen 
työvoiman tarve maarakennusalalla Hel-
singissä tulee lähivuosina kasvamaan. Koulu-
tus olisi kuitenkin tarkoituksenmukaisinta 
aloittaa kurssitoimintana kokemuksien saa-
miseksi ja jotta saataisiin riittävästi aikaa 
tarvittavan opettajatyövoiman hankkimi-
seen. Aloitteessa mainitut näkökohdat tul-
taisiin ottamaan huomioon ammattikoulu-
tuksen kehittämistä ohjelmoitaessa ja uusia 
ammattikouluja suunniteltaessa. 

Vt Hyvönen ym. esittivät 4.6. tekemässään 
aloitteessa 100 000 mk:n suuruisen määrä-
rahan varaamista v:n 1970 talousarvioon 
peruskoulua koskevien kokeilujen suoritta-
miseksi entistä laajemmissa puitteissa. Kau-
punginhallitus totesi, että koulutoimen laa-
jentamista ja kehittämistä varten oli talous-
arvioon sisällytetty 550 000 mk:n määrä-
raha, josta osa voitaisiin käyttää myös Hel-
singin osalta tarpeelliseksi katsottavaan pe-
ruskoulukokeiluun kaupunginhallituksen har-
kinnan mukaan. 

Vt Apajalahti ym. ja vt V. Vennamo ym. 
tekivät vastaavasti 7.5. ja 21.5. aloitteen 
kaupungin alueella olevien yksityisten oppi-
koulujen lukukausimaksujen alentamiseksi. 
Kaupunginhallitus totesi, että viime vuosina 
on talousarvioon merkitty 1-1.5 mmk: n 
määräraha yksityisille oppikouluille uusien 
opetustilojen rakentamiseksi. Vuoden 1970 
talousarvioehdotuksessa oli tarkoitukseen va-
rattu 2 mmk. Määrärahaa oli korotettu 
mm. sen vuoksi, että osa siitä voitaisiin 
käyttää myös taloudellisissa vaikeuksissa 
olevien koulujen toiminnan tukemiseen. Kau-
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punki oli myös tontteja luovuttamalla ja 
lainoja takaamalla tukenut yksityisten oppi-
koulujen toimintaa. Kaupungin taloudelliset 
mahdollisuudet eivät ainakaan toistaiseksi 
riittäneet yleiseen lukukausimaksujen alen-
tamiseen. 

Vt Zilliacus ym. tekivät 25.6. aloitteen, 
että lastentarhanopettajien lukumäärän li-
säämiseksi jo toiminnassa oleviin ja vastedes 
perustettaviin lastentarhoihin varattaisiin 
määrärahoja sen välttämiseksi, että lasten-
tarhoissa esiintyvät epäkohdat tulevat yli-
voimaisiksi. Kaupunginhallitus totesi, että 
lastentarhojen henkilökunnan lukumäärää 
on viime vuosina jonkin verran lisätty. Kau-
punginhallituksen talousarvioehdotukseen si-
sältyy määräraha uusien lastentarhojen toi-
mintaa, työajan muutoksia sekä mahdollisesti 
myönnettäviä ylimääräisiä avustuksia var-
ten. Lisäksi sisältyy talousarvioon määrä-
rahavarauksia vuoden varrella mahdollisesti 
tarvittavaa uutta työvoimaa varten. 

Vt Peltola ym. esittivät 25.6. tekemässään 
aloitteessa, että valtuusto kehottaisi kaupun-
ginhallitusta ottamaan v:n 1970 talousarvioon 
taloussuunnitelmassa edellytettyjen neljän 
erillisen lastentarhan lisäksi määrärahan 
10—15 huoneiston varaamiseksi kaupungin 
omista sekä yksityisten rakentamista asuin-
taloista 750 lapsen päivähoitoa varten. Val-
taosa näistä paikoista tulisi olla kokopäivä-
paikkoja, koska vain ne turvaavat lapselle 
keskeytymättömän, valvotun päivähoidon. 
Kun lasten päivähoitokysymys on parhail-
laan tutkittavana sekä luottamusmiehistä 
että asiantuntij oista muodostetussa komiteas-
sa, ei kaupunginhallituksen mielestä ollut 
ennen asian perusteellista selvittämistä ta-
loudellista eikä tarkoituksenmukaista varata 
v:n 1970 talousarvioon määrärahoja aloit-
teessa esitettyyn tarkoitukseen. 

Suomenkielisen työväenopiston opistora-
kennuksen ullakkotilojen rakentamiseksi ope-
tustiloiksi tekivät vt Laurila ym. 17.9. aloit-
teen, jonka johdosta kaupunginhallitus totesi, 
että suomenkielisen työväenopiston toimintaa 

on tarkoitus laajentaa lähinnä uusia, esikau-
punkialueilla toimivia sivuosastoja perusta-
malla. Ottaen huomioon varsinaisessa opisto-
rakennuksessa jo opiskelevien lukumäärän 
sen lisääminen ei enää tuntunut tarkoituk-
senmukaiselta. Suunnitelma ullakkotilojen 
muuttamisesta opetustiloiksi ei todennäköi-
sesti täyttäisi terveydenhoito- ja paloviran-
omaisten tällaisille tiloille asettamia vaati-
muksia. Tämän vuoksi kaupunginhallitus 
ei pitänyt tarpeellisena määrärahan merkit-
semistä talousarvioehdotukseen tä tä tar-
koitusta varten. 

Vt Tuominen ym. tekivät 3.9. aloitteen, 
että kaupunginhallitusta v:n 1970 talousar-
vion käsittelyn yhteydessä kehotettaisiin 
liittämään teatterien avustuksen saamisen 
ehdoksi toivomuksen, että teatterit joko jär-
jestäisivät vuosittain joitakin 1 mk:n lipuin 
annettavia erikoisnäytöksiä tai varaisivat 
määrätyistä näytöksistä eläkeläisille tietyn 
määrän 1 mk:n hintaisia erikoislippuja. 
Kaupunginhallitus totesi, että Helsingissä 
toimivien teattereiden talous oli erittäin 
kireällä, minkä vuoksi niiden taloudellisia 
rasituksia ei voitu lisätä kaupungin niille 
myöntämää avustusta huomattavasti lisää-
mättä. Teattereiden ja oopperan avustuksen 
saamisen ehdoksi oli kuitenkin kuten ennen-
kin asetettu, että avustusta saavat antavat 
tietyn määrän kansannäytöksiä puolesta tai 
sitä huokeammasta lipun hinnasta. 

Vt Järvinen ym. tekivät v. 1968 aloitteen, 
että kaupunginhallitus velvoitettaisiin ryh-
tymään toimenpiteisiin kunnallisen elokuva-
teatterin perustamiseksi Helsinkiin. Kaupun-
ginhallitus totesi, ettei ollut perusteltua ottaa 
tätä uutta toimintamuotoa kaupungin teh-
täväpiiriin, koska Helsingissä oli korkeata-
soisia ohjelmia tarjoavia elokuvateattereita 
riittävästi. Lisäksi ei kaupungilla nykyisen 
taloudellisen tilanteen vallitessa eikä ny-
kyisen äyrinhinnan puitteissa ollut mahdolli-
suutta ottaa hoitaakseen tämänluonteisia 
uusia tehtäviä. 

Vt Heikkonen ym. tekivät v. 1968 aloitteen 
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tutkimuksen suorittamisesta Helsingin ke-
hityksen vaatimista vapaa-ajanvieton jär-
jestämiseksi tarvittavista kauko- jä eräretkei-
lyyn sopivista maa-alueista ja että mahdolli-
sesti ryhdyttäisiin toimenpiteisiin tällaisten 
alueiden hankkimiseksi esim. Lapista tai 
Itä-Suomesta. Kaupunginhallitus totesi aset-
taneensa 5.5.1969 virkistysaluetoimikunnan, 
jonka tarkoituksena on selvittää mm. vir-
kistysalueiden tarvetta ja niiden sovitta-
mista yleis- ja asemakaavoihin. Kaupungin-
hallitus piti esitetyn erillisen tutkimuksen 
suorittamista tarpeettomana, koska Itä-
Suomessa ja Lapissa on riittävästi eräret-
keilyyn sopivia alueita ilman että kaupungin 
tarvitsee hankkia niitä omistukseensa. 

Vt Pettinen ym. tekivät v. 1968 aloitteen, 
että kaupunginhallitusta kehotettaisiin an-
tamaan valtuustolle selostus siitä, mihin 
toimenpiteisiin se katsoo aiheelliseksi ryh-
tyä Vuosaaren uima-alueen kunnostamiseksi 
sekä antamaan tiedon ko. toimenpiteiden 
kustannuksista. Kaupunginhallitus totesi ui-
malan alueen edelleenkin kuuluvan Vuosaari 
-Säätiön omistukseen. Säätiö oli myös laadi-
tut tanut suunnitelman alueen kunnostami-
seksi, mutta ei ollut saanut maistraatilta tar-
vittavaa rakennuslupaa. Säätiön ja kaupun-
gin välillä oli käyty neuvotteluja alueen luo-
vuttamisesta kaupungin haltuun, mikä ta-
pahtuisi viimeistään silloin, kun Vuosaaren 
sillan ja sillalta Vuosaareen johtavan tien 
omistusoikeuden luovuttamista kaupungille 
koskeva sopimus saadaan aikaan. Koska 
alueen omistusoikeutta ei ollut vielä ratkais-
tu, ei kaupunginhallitus pitänyt tarkoituksen-
mukaisena aloitteessa tarkoitetun tarkem-
man selostuksen antamista valtuustolle. 

Vt Aalto ym. ja vt P. Vennamo tekivät 
vastaavasti 29.1. ja 29.10. aloitteen kiireel-
lisen tutkimuksen suorittamiseksi Kumpulan 
maauimalan uima-altaan kattamiskustannuk-
sista ja määrärahan varaamiseksi seuraavas-
sa talousarviossa kattamiskustannuksia var-
ten. Kaupunginhallitus totesi, että Kumpulan 
maauimala sijaitsee verrattain hyvien yh-

teyksien päässä Pirkkolan urheilupuistosta, 
jossa on katettu uima-allas. Uusia uimahalle-
ja oli suunniteltu Myllypuron ja Talin urhei-
lupuistojen yhteyteen. Sekä Kumpulan maar 
uimalan että Uimastadionin kattaminen 
edustavat jo sinänsä sellaista kustannuserää, 
jonka turvin voidaan rakentaa alun perin 
katetuksi uimalaksi tarkoitettu tila. Tästä 
syystä kaupunginhallitus ei ollut ottanut 
talousarvioehdotukseensa aloitteessa tarkoi-
tet tua määrärahaa. Lisäksi kaupunginhalli-
tus viittasi vt P. Vennamon 25.6. tekemän 
aloitteen yhteydessä lausumaansa. 

Vt Heilala ym. tekivät 17.9. aloitteen, että 
kaupungin omistamilla alueilla toimivat pur-
siseurat ja venekerhot velvoitettaisiin vene-
paikkoja edelleen vuokratessaan asettamaan 
helsinkiläiset jäsenensä etuoikeutettuun ase-
maan. Kaupunginhallitus totesi, että aloit-
teessa tarkoitettu velvoitus voidaan antaa 
vuokrasopimusta tehtäessä tai, mikäli kau-
punki on lainavaroilla rahoittanut venelaitu-
rin tai venevajan rakentamisen, velkakirja-
ehtoja vahvistettaessa. Asiaa koskevat ohjeet 
oli annettu urheilu- ja ulkoiluvirastolle. 

Vt P. Vennamo ym. tekivät 25.6. aloitteen, 
että valtuusto kehottaisi kaupunginhalli-
tusta kiireellisesti myöntämään tarpeelliset 
määrärahat ns. kuplahallin rakentamiseksi 
jalkapalloilun talviharjoittelua varten. Kau-
punginhallitus totesi, että urheilu- ja ulkoi-
lulautakunta oli varannut Suomen Pallo-
liiton Helsingin piirin anomuksesta Töölön 
pallokentältä harjoitusalueen jalkapallohar-
joittelua varten tarkoitetun ylipainehallin 
pystyttämistä varten. Anoja oli myöhemmin 
peruuttanut varauksensa ja esittänyt, että 
halli pystytettäisiin kaupungin toimesta. 
Koska urheilulaitoksia ja kenttiä varten 
varatut määrärahat ovat ohjeellisesti jo 
sidotut muihin tarkoituksiin, oli urheilu- ja 
ulkoilulautakunta asettanut jaoston tutki-
maan suunnitelmaa ja sen toteuttamismah-
dollisuuksia. Erillisen määrärahan merkitse-
mistä tähän tarkoitukseen kaupunginhalli-
tus ei pitänyt tarkoituksenmukaisena. 
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Myllypuron urheilupuiston suunnitelman 
kiirehtimisestä tekivät vt Antikainen ym. 
12.3. aloitteen esittäen, että itäisten kaupun-
ginosien asukkaitten urheilu- ja virkistystar-
peita palvelevan Myllypuron urheilupuiston 
rakentamiseen varattaisiin v:n 1970 talous-
arvioon 3 mmk:n määräraha ja että työt 
aloitettaisiin ensi tilassa. Kaupunginhallitus 
totesi, että Myllypuron urheilupuiston ra-
kentaminen oli tarkoitus aloittaa v. 1972, jota 
ennen sen rahoittaminen voimassa olevan ta-
loussuunnitelman mukaan ja nykyisen äyrin-
hinnan puitteissa ei ollut mahdollista. Suun-
nitelmat saatetaan valmiiksi kuitenkin mah-
dollisimman nopeasti, niin että rakennustyöt 
työttömyyskauden sattuessa voitaisiin aloit-
taa suunniteltua aikaisemmin työllisyys-
töinä. 

Vt Hertteli teki 25.6. aloitteen, että kau-
punginhallitus ryhtyisi tarpeellisiin toimen-
piteisiin esityksen tekemiseksi valtuustolle 
perustettavien urheiluseurojen tukemiseksi jo 
ensimmäisenä toimintavuonna sekä niiden 
ja jo olemassa olevien urheiluseurojen avus-
tuksen lisäämiseksi sekä muidenkin kilpa-
ja kuntourheilutoiminnan edellytysten pa-
rantamiseksi. Kaupunginhallitus totesi, että 
avustusten myöntämisestä ja käytön valvon-
nasta annettujen ohjeiden mukaan avustusta 
ei myönnetä yhteisön ensimmäisenä toimin-
tavuotena. Ohje on katsottu tarpeelliseksi 
mm. sen takia, että avustuksia myöntävällä 
kaupungin viranomaisella olisi mahdollisuus 
saada käsitys yhteisön toimintaperiaatteista. 
Vaikka avustusten lisääminen seurojen toi-
minnan kannalta saattaisi olla tarpeellista, 
kaupungin taloudelliset mahdollisuudet eivät 
kuitenkaan salli avustusten lisäämistä ta-
lousarvioehdotukseen merkittyä suuremmas-
sa määrin. 

Vt Hiitonen ym. tekivät v. 1967 aloitteen 
tutkimuksen suorittamiseksi siitä, missä 
määrin olisi aiheellista pyrkiä saamaan kau-
pungin tuella aikaan erityisiä nuorisotaloja 
nuorten ikäluokkien ajanviete- ja harrastus-

toiminnan kaikinpuoliseksi kehittämiseksi. 
Lisäksi olisi vielä harkittava, voisiko kau-
punginhallitus jossain muodossa käyttää 
hyväksi niitä suunnitelmia, jotka jo on yksi-
tyisellä taholla laadittu nuorisotalon aikaan-
saamiseksi Lauttasaareen ja Käpylään. Kau-
punginhallitus totesi, että nuorisotyölauta-
kunta oli esittänyt vuosiksi 1970—1979 
uusien nuorisokerho- ym. rakennusten ai-
kaansaamista koskevan ohjelman. Ohjel-
man toteuttamista varten on mainittujen 
vuosien talousarvioihin merkitty määrä-
rahoja yht. 14 870 000 mk. Ohjelmaa laadit-
taessa oli mahdollisuuksien mukaan otettu 
huomioon eri järjestöjen toimesta laaditut, 
tavalla tai toisella vireillä olevat suunnitel-
mat. Talousarvioihin merkittyjen määrä-
rahojen puitteissa pyritään toteuttamaan 
tä tä ohjelmaa. 

Vt Ruohonen ym. esittivät v. 1968 teke-
mässään aloitteessa, että kaupunginhalli-
tusta kehotettaisiin ryhtymään toimenpi-
teisiin tontin varaamiseksi kunnallista nuo-
risotaloa varten alueelta Kallio - Vallila -
Hermanni sekä tälle tontille tulevan talori 
suunnittelun ja rakentamisen aloittamiseksi 
niin pian kuin mahdollista. Kaupunginhalli-
tus totesi v. 1965 varanneensa Vallilan kort-
telin n:o 540 tontin n:o 1 Vallilan sivukirjas-
toa ja nuorisotaloa varten. Talon ohjelmointi 
ja alustava suunnittelu oli parhaillaan käyn-
nissä. Rakentaminen voitaisiin ilmeisesti 
aloittaa vasta v. 1974. 

Vt Laurila ym. tekivät 26.2. aloitteen kii-
reellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä harras-
tustoimintaan sekä erityisesti lasten ja nuor-
ten vapaa-ajanviettoon sopivan huoneiston 
rakentamiseksi Malmilla sijaitsevalle Väärä-
mäen alueelle. Kaupunginhallitus totesi ky-
symyksen olevan valmisteltavana. Pyrkimyk-
senä oli saada mainitut tilat aikaan alueen 
lämpökeskuksen yhteydessä olevaa huolto-
rakennusta laajentamalla. Suunnitelmaa kus-
tannusarvioineen laadittiin parhaillaan. Ot-
taen huomioon kiireellisemmät investointi-
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kohteet kaupunginhallitus ei kuitenkaan ol-
lut voinut ottaa tätä tarkoitusta varten mää-
rärahaa talousarvioehdotukseensa. 

Vt Ukkola ym. ehdottivat 7.5. tekemässään 
aloitteessa »toimenpiteisiin ryhtymistä kau-
pungin puhtaanapitolaitoksen työntekijäin 
sosiaalitilojen järjestämiseksi lain ja olosuh-
teiden edellyttämälle tasolle.» Kaupungin-
hallitus totesi, että päättymässä olevan 
1960-luvun aikana on useimmissa kaupungin-
osissa saatu rakennusviraston puhtaanapito-
osaston työntekijöille asialliset ja nykyaikai-
set peseytymis- ja pukeutumistilat asiaan 
kuuluvine aputiloineen. Kaikissa puhtaana-
pitopiireissä ei kuitenkaan olla näin pitkällä, 
koska tilojen saaminen kytkeytyy kaupungin 
muihin rakennushankkeisiin. Siihen saakka 
joudutaan turvautumaan tilapäisiin parak-
kiratkaisuihin. Käytetyt parakit eivät kui-
tenkaan yleensä poikkea viraston sosiaali-
tilojen yleisestä tasosta ja kaikkia vakinaisia 
puhtaanapitotyöntekijöitä varten on ole-
massa asialliset tilat. Uusien sosiaalitilojen 
suunnitelmien toteuttaminen riippuu talous-
arvioihin vuosittain otettavista määrära-
hoista. 

Vt Hertteli ym. tekivät 25.6. aloitteen, 
että kaupunginhallitus ryhtyisi voimakkai-
siin toimenpiteisiin kaupungin itsenäisten 
ratkaisuj entekomahdollisuuksien säilyttämi-
seksi kiinteistökysymyksissä. Aloitteenteki-
jöiden mielestä kaupungin ei tulisi myydä 
eikä vaihtaa alueitaan, mikäli kysymyksessä 
ei ole rakennuslain mukainen vaihto, jossa 
on kysymys kaupungin oman rakennustoi-
mintansa vuoksi suorittamasta toiminnasta. 
Rakennustoimintaa harjoittaville yhtymille 
voidaan kaupungin omistamia tontteja vain 
vuokrata. Kaupunginhallitus totesi pyrki-
neensä voimakkaasti tehostamaan kaupun-
gin maanhankintaa. Voidakseen varata vuo-
sittaisiin talousarvioihin maanhankintaan 
tarvittavat riittävät määrärahat tontteja 
on ollut ja on edelleen pakko jossain määrin 
myös myydä. Myyntiä suoritetaan kuitenkin 
pääasiallisesti vain teollisuus- ja liikelaitok-

sille, jolloin useimmissa tapauksissa on kysy-
mys paikkakunnalle jäämisestä. Näissä ta-
pauksissa tonttimaasta saadaan hyvä hinta 
sekä tontille tehokas ja tuottava käyttö. 
Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuk-
seen sisältyy 16 mmk:n määräraha maan-
hankintaan ja 4 mmk:n tulomääräraha maan 
myynnistä. 

Vt V. Vennamo ym. tekivät 26.2. aloit-
teen, että »kaupunginhallitusta kehotettai-
siin kiireellisesti keskeyttämään ns. kateus-
korvauksen periminen ja tuomaan ennen 
kaikkea omakotiasutuksen kustannusten pe-
rimiskysymykset koko laajuudessaan oman 
esityksensä kanssa valtuuston käsiteltäväksi 
niin, että valtuusto voisi määritellä uudet 
asumiskustannuksia ja asuntopulan poista-
mista koskevat periaatteensa kaupungissam-
me.» Kaupunginhallitus totesi, että katu- ja 
viemärikorvausten periminen Helsingissä on 
järjestetty lainsäädännössä edellytetyllä ta-
valla. Korvauksia ei kaupunginhallituksen 
mielestä ole pidettävä kohtuuttomina niihin 
kustannuksiin verraten, joita asutusalueiden 
kunnallistekniikan rakentaminen kaupungille 
aiheuttaa. Poistamalla nämä korvaukset ka-
vennettaisiin samalla sitä rahoituspohjaa, 
jonka turvin uusia asumiskelpoisia asunto-
alueita rakennetaan. Kaupunginhallitus on 
talousarvioehdotuksessaan edellyttänyt, että 
voimassa oleva järjestelmä edelleen säily-
tetään. 

Myös vt Jokinen ym. tekivät 12.3. samaa 
asiaa koskevan aloitteen, jossa lisäksi ehdo-
tettiin, että »kaupunginhallituksen 5.2.1968 
tekemä päätös muutettaisiin siten, ettei kau-
punki peri omakoti- ja pientalotonttien omis-
tajilta rakennuslain 75 §:ssä mainittuja katu-
aluekorvauksia.» Kaupunginhallitus viittasi 
edellä lausumaansa sekä totesi, ettei kau-
pungin nykyinen taloudellinen tilanne suo 
mahdollisuutta luopua nykyisistä tuloläh-
teistä. 

Vt P. Vennamo ym. tekivät 12.3. aloitteen, 
että »kaupunginhallitus velvoitettaisiin ryh-
tymään kiireellisiin toimenpiteisiin puuttu-
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vien ja tarpeellisten katujen sekä viemärien 
rakentamiseksi kaupunkiimme suunnitelmal-
lisesti ja lyhyen ajan kuluessa.» Kaupungin-
hallitus totesi, että pitkän tähtäyksen ta-
loussuunnitelman yhteydessä oli laadittu 
suunnitelma myös kunnallisteknillisten töi-
den, joihin katujen ja viemärien rakentami-
nen kuuluu, suorittamisesta taloudellisten 
mahdollisuuksien puitteissa tarkoituksenmu-
kaisimmalla tavalla. Äskettäin valmistu-
neesta ja julkisuuteen saatetusta taloussuun-
nitelmasta voidaan todeta, missä määrin 
kaupungilla on edelleen velvollisuuksia tässä 
suhteessa ja mitkä ovat ne taloudelliset mah-
dollisuudet, joiden puitteissa tehtävät on 
suoritettava. 

Vt P. Vennamo ym. ehdottivat 26.3. teke-
mässään aloitteessa »kiireellisiin toimenpitei-
siin ryhtymistä, jotta mahdollisimman mo-
nelle siirtolapuutarhatontin anojalle voitai-
siin osoittaa sellainen kaupungin alueelta, 
vaikkapa lyhyeksikin ajaksi.» Kaupungin-
hallitus totesi kiinteistölautakunnan asetta-
neen tilapäisen jaoston selvittämään mm. 
mahdollisuuksia saada uusia siirtolapuutar-
haksi sopivia alueita kaupunkilaisten käyt-
töön. Tällaisia alueita on kuitenkin kaupun-
gin hallinnollisten rajojen sisäpuolella enää 
rajoitetusti. Jaosto onkin tutkinut mahdolli-
suuksia saada näitä alueita Helsingin lähi-
kunnista, kuten Sipoosta ja Kirkkonummelta. 
Viljelyspalstoja sensijaan riittää toistaiseksi 
kaikille halukkaille myös kaupungin alueelta. 
Tarvittavat alueet voidaan hankkia kiinteis-
tönostoja varten merkityllä, entistä huomat-
tavasti suuremmalla määrärahalla. 

Vt Ukkola ym. tekivät 18.6. aloitteen, että 
»Hakaniemen hallin perusparannustöihin ryh-
dyttäisiin kiireellisesti yleisten töiden lauta-
kunnan esittämien suunnitelmien mukaisesti.» 
Kaupunginhallitus totesi, että yleisten töiden 
lautakunnan esittämien suunnitelmien ollessa 
kiinteistövirastossa valmisteltavina teki nuo-
risotyölautakunta esityksen hallin toisen ker-
roksen muuttamisesta nuorisotiloiksi. Kun 
tämä asia oli tutkit tu ja todettu, ettei esitys 

nuorisotyölautakunnan esittämällä tavalla 
ollut puollettavissa, ryhdyttiin uudelleen 
tutkimaan yleisten töiden lautakunnan esittä-
mää suunnitelmaa. Koska tämän suunnitel-
man toteuttaminen olisi ollut verrattain kal-
lis, oli talorakennusosaston kanssa sovittu 
uuden, tarkistetun suunnitelman laatimi-
sesta. Suunnitelma valmistui syyskuussa 
1969. Korjaustöiden lykkäytymisestä ei ole 
ollut haittaa. Korjaustöitä varten oli v:n 
1968 talousarvioon merkitty 1.3 mmk:n 
määräraha, joka oli edelleen käyttämättä. 

Vt Laine ym. esittivät 21.5. tekemässään 
aloitteessa, että entistä tehokkaamman asun-
totuotannon aikaansaamiseksi ja erityisesti 
vuokra-asuntojen lisäämiseksi olisi ryhdyttä-
vä toimenpiteisiin asuntotuotanto-ohjelman 
tarkistamiseksi. Lisäksi olisi kaupunginhalli-
tusta kehotettava merkitsemään v:n 1970 
talousarvioon vähintään 25 mmk kaupungin 
oman asuntotuotannon rahoittamista var-
ten. Kaupunginhallitus totesi, että Helsingin 
kaupungin asuntotuotanto-ohjelmaa vuosiksi 
1969-1973 ja 1970-1974 laadittaessa oli 
otettu huomioon kaupungin kehittämistä 
koskeva, kaupunginhallituksen asettama 
väestötavoite. Ohjelmassa on pyritty vai-
kuttamaan ko. tavoitteen toteutumiseen si-
ten, että asuntotuotantoluvut nostetaan n. 
400 000 m2:iin huoneistoalaa vuodessa. Jat-
kettaessa näin v:een 1980 saakka saavutetaan 
väestötavoite. Ohjelman toteuttaminen edel-
lyttää entistä tehokkaampaa asuntotuotan-
toa ja maankäytön tiivistämistä. Kaupungin 
oma asuntotuotanto vastaa likimain vuokra-
asuntojen osalta v:lle 1966-1969 asetettuja 
tavoitteita eli n. 250 000 m2 huoneistoalaa 
vuosittain. Kaupungin oman asuntotuotan-
non rahoittamista varten on vuosittain varat-
tu 16 mmk:n määräraha, minkä on laskettu 
riittävän ohjelman toteuttamiseen, elleivät 
asuntojen rakentamiskustannukset olennai-
sesti nouse. 

Vt Heilala ym. tekivät 17.9. aloitteen, että 
»kaupunginhallitus tutkituttaisi, olisiko mah-
dollista rakennuttaa yksityisen pääoman 
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avulla pysäköintitalo Tähtitorninmäen alle 
siten, että se kriisiaikana toimisi tarvittaessa 
väestönsuojana.» Kaupunginhallitus totesi, 
että väestönsuojan tai muiden tilojen sijoit-
tamista Tähtitorninmäen alle oli tutkittu ja 
että siitä oli olemassa jo valmiit, toteuttamis-
ta odottavat suunnitelmat. Osa tiloista ra-
kennetaan valtion toimesta ja sen tarpeita 
varten. Osa tiloista tulee yleiseen väestön-
suo jelukäyttöön kriisiajan tarpeita silmällä 
pitäen. Tämän osan rakentamismahdolli-
suuksia aloitteessa mainitulla tavalla tutki-
taan väestönsuojelutoimistossa. 

Vt V. Vennamo ym. sekä vt Tuominen 
ym. tekivät vastaavasti 15.1. ja 18.6. aloit-
teen, että invalideille, työttömille, kansan-
eläkeläisille ja opiskeleville nuorille sekä 
vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville 
muille henkilöille annettaisiin raitiovaunuihin 
ja kaupungin linja-autoihin ilmainen vuosi-
kortti hakemuksen perusteella. Kaupungin-
hallitus totesi, ettei kaupungin taloudellinen 
tilanne salli äyrinhintaa nostamatta entistä 
laajempaa ilmaisten palvelusten antamista. 
Liikennelaitoksen nykyisen alennuslippu jär-
jestelmän puitteissa lienee ainakin invalideil-
la melko edulliset liikkumisedellytykset kau-
pungin liikennevälineissä. Muiden aloitteissa 
tarkoitettujen ryhmien osalta asian järjestä-
minen on vaikeampaa. Asiaa harkitaan kui-
tenkin liikennelaitoksen lautakunnan toi-
mesta kokonaiskysymyksenä. Kaupungin-
hallitus ei kuitenkaan talousarvioehdotukses-
saan ole ottanut huomioon muita kuin inva-
lideille ja koululaisille myönnettävät alen-
nusliput. 

Lisäksi tekivät vt P. Vennamo ym. 18.6. 
aloitteen, että »kaupunginhallitus selvittäisi, 
olisiko mahdollista järjestää kaupungin ylei-
sille virkistyspaikoille ilmainen kuljetus van-
huksille, invalideille ja nuorille.» Paitsi edellä 
lausumaansa kaupunginhallitus totesi, että 
kaupungilla ei ole taloudellisia mahdollisuuk-
sia ilmaisten palvelusten lisäämiseen, vaikka 
se esim. invalidien osalta saattaisi olla pe-
rusteltuakin. Virkistysalueiden käytön ny-

kyinen rahallinen tuotto on kaupungille 
niin vähäinen, että kaupunginhallitus pitää, 
aloitteessa mainitun selvityksen tekemistä 
tässä vaiheessa tarpeettomana. 

Vt Kalliala ym. tekivät 3.9. aloitteen, että 
»kaupunginhallitusta kehotettaisiin ryhty-
mään toimenpiteisiin 1) sadekatosten raken-
tamiseksi entistä lukuisammille pysäkeille ja 
2) mahdollisuuksien mukaan muutamien is-
tuinpaikkojen järjestämiseksi tällaisille py-
säkeille». Kaupunginhallitus totesi liikenne-
laitoksen varustaneen pysäkkejä sadekatok-
silla sille vuosittain myönnettyjen määrä-
rahojen puitteissa siinä järjestyksessä kuin 
se on ollut pysäkkien käytön kannalta tar-
koituksenmukaista. Rakennusviraston puis-
to-osasto on puolestaan huolehtinut penkkien 
sijoittamisesta sellaisten pysäkkien viereen, 
joita vanhukset käyttävät tai joilla penkki 
muutoin on katsottu tarpeelliseksi. Sekä 
sadekatosten rakentamista että istuinpaikko-
jen järjestämistä pysäkeille jatketaan talous-
arvioon vuosittain merkittävien määräraho-
jen puitteissa. 

Vt V. Vennamo ym. esittivät 3.9. tekemäs-
sään aloitteessa, »että kaupunginhallitus 
asettaisi kiireellisesti riittävän pätevän ja 
tehokkaan Helsingin kaupungin tarpeetto-
mien menojen ja kulujen karsimistoimikun-
nan, jotta kaupungin veroäyrin hinnan 
nousu estyisi sekä jotta veroja ja maksuja 
päinvastoin voitaisiin alentaa ja kunnalliset 
palvelukset kuitenkin asianmukaisesti hoi-
taa.» Kaupunginhallitus totesi, että voimassa 
olevan kunnallislain mukaan kunnan talou-
den hoito kuuluu Helsingissä kaupunginhalli-
tukselle, jonka tehtävänä on näin ollen huo-
lehtia siitä, ettei kaupungin toiminnoissa ole 
tarpeettomia menoja ja kuluja. Kaupungin-
hallituksen tarkoituksena on jatkuvasti huo-
lehtia siitä, että kaupungin tehtävät hoide-
taan taloudellisesti ja tehokkaasti mahdolli-
simman alhaisen veroäyrin puitteissa. 

Edelleen tekivät vt V. Vennamo ym. 29.10. 
aloitteen, »että kaupunginhallitusta kehotet-
taisiin kiireellisesti laatimaan Helsingin kau-
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pungille uusi pitkän tähtäyksen taloussuun-
nitelma, joka rakentuu sille perustalle, että 
veroäyrin hintaa ei koroteta nykyisestään.» 
Kaupunginhallitus totesi, että viimeksi val-
mistuneen taloussuunnitelman jälkeen ryh-
dyttiin välittömästi uuden taloussuunnitel-
man valmisteluihin. Koska taloussuunnitelma 
uusitaan joka toinen vuosi, valmistuu seuraa-
va suunnitelma v. 1971. Sitä laadittaessa py-
ritään luonnollisesti pitämään veroäyrin 
hinta mahdollisimman tasaisena ja alhaisena 
sekä mikäli mahdollista nykyisellä ta-
solla. 

Vt Heikkonen ym. ehdottivat 1.10. teke-
mässään aloitteessa, että kaupunginhallitusta 
kehotettaisiin antamaan valtuustolle selvitys 
niistä hallinnollisista j a muista toimenpiteistä, 
joilla Helsingin elinkeinoelämän kehittymi-
nen voitaisiin entistä paremmin turvata. Kau-
punginhallitus totesi, että pitkän tähtäyksen 
taloussuunnittelutoiminnan yhteydessä on 
laadittu elinkeinoelämän toimintaedellytys-
ten parantamista koskeva tutkimusohjelma, 
joka on valmistunut ja esitelty taloussuun-
nittelutoimikunnalle. Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on selvittää mm. aloitteessa tarkoi-
tetut seikat. Tutkimuksen valmistuttua se 
tullaan esittämään valtuustolle tiedoksi. 

Vt Jokinen ym. tekivät v. 1968 aloitteen, 

»että kaupunginhallitusta kehotettaisiin ryh-
tymään tarvittaviin toimenpiteisiin tutki-
muksen suorittamiseksi siitä, mitä mahdolli-
suuksia olisi puhelintoimen kunnallistami-
seen Helsingin Puhelinyhdistyksen toimilupa-
alueella tai ainakin Helsingin kaupungissa, ja 
esittämään selvityksen sekä mahdolliset eh-
dotukset valtuustolle.» Kaupunginhallituk-
sen mielestä puhelintoimi Helsingin alueella 
on hoidettu tarkoituksenmukaisesti ja hyvin 
Helsingin Puhelinyhdistyksen toimesta. Kau-
punginhallitus ei pitänyt tarpeellisena aloit-
teessa tarkoitetun tutkimuksen suorittamista 
eikä ole merkinnyt talousarvioehdotukseensa 
siihen tarvittavaa määrärahaa. 

Antamiinsa selvityksiin viitaten kaupun-
ginhallitus esitti, etteivät vtt Aallon, Aalto-
sen, Airolan, Antikaisen, Apajalahden, Gyl-
lenbergin, Heikkosen, Heilalan, Herttelinin, 
Hiitosen, Holkerin, Hyvösen, Ilaskiven, Jo-
kisen, Järvisen, Kallialan, Katajavuoren, 
Korvenheimon, Laineen, Laurilan, Loikka-
sen, Meltin, v. Martensin, Matvejewin, När-
hin, Paasivuoren, Peltolan, Pettisen, Ruoho-
sen, Syrjäsen, Sänkiahon, Tuomisen, Ukko-
lan, Vanhasen, P. Vennamon, V. Vennamon, 
Vuorelan ja Zilliacuksen edellä selostetut 
aloitteet antaisi aihetta enempiin toimenpi-
teisiin (khn mtö n:o 10). 

Vuoden 1970 talousarvion pääluokkien ja osastojen loppusummat sekä menojen ja tulojen 
lisäykset (+) ja vähennykset (—) v:een 1969 verrattuna käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä: 

Menot 

Varsinaiset menot 
v. 1970 

mk mk 

01 Yleinen kunnallishallinto 26 005 717 + 1 693 258 
02 Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 44 183 409 + 4 115 090 
03 Terveydenhoito 23 069 814 + 1 346 942 
04 Sairaanhoito 168 289 605 + 13 459 052 
05 Sosiaaliset tehtävät 189 041 138 + 23 630120 
06 Opetustoimi 92 316 866 + 4 950 538 
07 Sivistystoimi 41084 892 + 4 171 692 
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v. 1970 
mk mk 

08 Yleiset työt 88 966 975 + 4 145 914 
09 Kiinteistötoimi ja kaupunkisuunnittelu 45 245 505 + 5 576 061 
10 Satamalaitos 41 974 399 + 1 940 558 
11 Sähkölaitos 143 050 000 + 11 700 000 
11 Vesilaitos 41 801 000 + 2 801 000 
11 Kaasulaitos 25 309 000 + 3 126 000 
11 Liikennelaitos 105 575 000 + 10 675 000 
11 Puutavara- ja polttoainetoimisto 9 448 750 + 772 500 
12 Teurastamolaitos 3 894 800 — 12 589 
12 Elintarvikekeskus 8 080 435 + 74 640 
12 Keskuspesula 4 873 196 + 234 964 
12 Tietoj enkäsittelykeskus 3 391 881 + 150 933 
13 Rahoitusmenot 

KunnalUsverojen poistot 8 000 000 + 4 089 350 
Muut rahoitusmenot 77 346 250 + 24 196 390 

Varsinaiset menot yhteensä 1 190 948 632 + 122 850 002 

Pääomamenot 

14 Pääomamenot 356 658 519 + 36 467 569 

Kaikkiaan 1 547 607 151 + 159 317 571 

Tulot 

Varsinaiset tulot 
V. 1970 

mk mk 

01 Yleinen kunnallishallinto 1 199 192 + 153 700 
02 Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 6 048 497 — 925 093 
03 2 881 820 + 200 245 
04 48 102 762 + 3 144 371 
05 32 290 667 + 2 121 880 

06 23 117 784 + 747 319 

07 6 403 753 + 719 361 

08 28 457 877 — 814 684 

09 Kiinteistötoimi ja kaupunkisuunnittelu 48 525 025 + 2 397 210 

10 42 495 000 + 2 100 000 

11 165 850 000 + 10 940 000 

11 39 285 000 — 40 000 

11 23 777 000 + 3 206 200 

11 105 575 000 + 36 099 000 

11 Puutavara- ja polttoainetoimisto 9 490 000 + 772 500 
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v. 1970 
mk mk 

12 Teurastamolaitos 3 932 000 + 33 900 
12 Elintarvikekeskus 6 506 000 — 855 000 
12 Keskuspesula 4 994 603 + 242 749 
12 Tietojenkäsittelykeskus 3 042 449 + 464 206 
13 Rahoitustulot 

Kunnallisverot 671 312 283 + 105 686 568 
Muut rahoitustulot 157 258 675 — 10 288 937 

Varsinaiset tulot yhteensä 1 430 545 387 + 169 029 209 

Pääomatulot 
14 Pääomatulot 117 061 764 + 3 199 487 

Kaikkiaan 1 547 607 151 + 172 228 696 

15. Muut asiat 

Elinkeinon harjoittamista koskevat ano-
mukset. Kaupunginvaltuusto päätt i maist-
raatille annettavissa lausunnoissaan kahdessa 
tapauksessa ilmoittaa puoltavansa huuto-
kauppaliikkeen harjoittamista ja huutokau-
pantoimittajan ammatin harjoit tamista kos-
kevia anomuksia (26.3. 242 §, 21.5. 364 §). 

Ulkomaalaisen oikeus omistaa ja hallita 
kiinteää omaisuutta. Lääninhallitukselle an-
nettavissa lausunnoissaan kaupunginvaltuus-
to päätt i ilmoittaa, ettei sillä ollut huomaut-
tamista seuraaviin anomuksiin suostumiseen 
nähden: Espanjan valtion anomus saada hal-
lita toim. joht. Arvo Himbergiltä ostamaansa 
Kaivopuiston korttelin n:o 199 tontt ia n:o 
23b sillä olevine rakennuksineen Suomeen 
akreditoidun lähettiläänsä virka-asuntona 
käyttämistä varten (7.5. 312 §); Esso Oy:n 
anomus saada hallita kaupungilta vuokraa-
maansa Taka-Töölön korttelin n:o 518 tontt ia 
nro 52 huoltoasematoiminnan harjoit tamista 
varten (17.9. 645 §); ruotsinmaalaisen ins. 
Sven Dahlgrenin ja hänen vaimonsa Suomen 
kansalaisen Ethel Dahlgrenin anomus saada 
hallita vuokrasopimuksen perusteella Oulun-
kylän korttelin n:o 28022 asuntotonttia n:o 9 
j a omistaa sillä oleva omakotitalo sekä saada 

ostaa ko. tontt i v. 1974 sen silloiselta omista-
jalta vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 
(3.9. 591 §); Gulf Oil Oy:n anomus saada hal-
lita kaupungilta pitemmäksi ajaksi kuin 5 
v:ksi vuokraamaansa korttelin n:o 28222 
tontt ia n:o 1 huoltoasematoiminnan harjoit-
tamista varten (12.2. 116 §); perustettavan 
kiinteistöyhtiö Melkonkatu 6 Oy:n anomus 
saada hallita rva Ki t ty Demoulinilta osta-
maansa Lauttasaaren kylässä olevaa TK 
31138 T 4 -nimistä tilaa RN:o l6 1 1 Laut ta-
saaren yksinäistaloa asemakaavamääräysten 
mukaista rakentamista varten (7.5. 313 §); 
meklari Norman Alexanderin ja hänen vai-
monsa Juani ta Alexanderin anomus alaikäi-
sen lapsensa, Ison-Britannian alamaisen 
Margot Alexanderin holhoojina, e t tä t ämä 
alaikäinen saisi omistaa ja hallita vanhemmil-
taan lahjoituksena saamaansa Lauttasaaren 
korttelin n:o 31078 tontin n:o 1 käsit tävää 
tilaa RN:o l 5 8 1 (26.3. 248 §); Särkiniemi Oy:n 
anomus saada omistaa ja hallita alaikäisiltä 
Aline Liljequistilta ja Mathias Demoulinilta 
ostamaansa Lauttasaaren korttelin n:o 31119 
tontt ia n:o 3 (25.6. 511 §); S. & N. Oy:n ano-
mus saada omistaa ja hallita Lauttasaaren 
korttelin n:o 31131 tont t ia n:o 5, jonka omis-
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taa Kiinteistö Oy Melkonkatu 24, joka on tar-
koitus fuusion kautta sulauttaa anojayhtiöön 
(12.2.117 §); Roto Oy:n anomus saada hallita 
Lauttasaaren kylässä olevaa, tiloista Roto 
RN:o l3 7 0 , Vadelma RN:o l 3 6 8 ja Lehtelä 
RN:o l4 5 0 muodostettua korttelin nro 31131 
tonttia n:o 12, jolle on rakennettu painovärejä 
valmistava tehdaslaitos (3.9. 593 §); Juha-
Sähkö Oy:n anomus saada hallita Oy Suku 
-nimiseltä yhtiöltä ostamaansa Pakilan kort-
telin n:o 34060 tonttia n:o 7 pienteollisuuden 
harjoittamista varten (18.6. 461 §); kon-
diittori Arthur Treuthardfin anomus saada 
hallita isältään, meij eristi Arthur Treut-
hardt'ilta ostamiansa, Pakilan kylässä sijait-
sevia tiloja Tontti N:o 12 RN:o 4273 ja Tontti 
N:o 13 RN:o 4274 (26.11. 844 §); Ruotsin kan-
salaisten Berit Larssonin ja Birger Ollbergin 
anomus saada omistaa ja hallita isänsä Uno 
Ollbergin heille lahjoittamaa osuutta Tuo-
marilan kylässä sijaitsevasta tilasta K 22 T 9 
RN:o l 3 5 6 (3.9. 592 §); Shell Oy:n anomus 
saada hallita valtuuston 21.5. tekemän pää-
töksen perusteella yhtiölle vuokrattua Var-
tiokylän korttelin nro 45126 tonttia nro 1 
huoltoasematoiminnan harjoittamista varten 
ja Lennart Nymanin kuolinpesältä vuokraa-
maansa Vartiokylässä olevaan Kapelläker 
nimiseen tilaan kuuluvaa, 4 200 m2rn suu-
ruista aluetta huoltoasematoiminnan har-
joittamista varten, vaikka mainitulle huolto-
asemalle ei toistaiseksi voitu osoittaa tarkkaa 
paikkaa (15.10. 738 §, 7.5. 314 §); Gulf Oil 
Oy m anomus saada hallita Asunto Oy Mel-
lunkurre -nimiseltä yhtiöltä, jonka nimi on 
29.4. muutettu Oy Gulf Service Center Abrksi, 
ostamaansa Mellunkylän korttelin nro 47225 
tonttia nro 1, joka asemakaavassa on merkit-
ty huoltoasematontiksi (12.11. 789 §). 

Lautakuntien, johtokuntien ym. jäsenten 
vaali, ks. kunnalliskalenteri. 

Teollisuuslaitosten lautakuntaan valittiin 
edesmenneen sähköasent. Toivo Hytösen ti-
lalle putkiasent. Martti Marttila v:n 1970 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi (21.5. 
393 §). 

Valtuusto päätti 1.10. hyväksyä Kiljavan 
parantola Oym hallinnon muuttamisen kun-
tainliittomuotoiseksi. Samalla valtuusto 
päätti, että kaupunki liittyy jäseneksi kun-
tainliittoon sen perustamisesta alkaen. Uu-
denmaan tuberkuloosipiirin kuntainliiton liit-
tovaltuustoon vrksi 1969—1972 valittiin jä-
seneksi sairaalatoimen toim.joht.Reino Oksa-
nen ja varajäseneksi apul. kaup. siht. Kurt 
Söderholm (26.11. 838 §). 

Holhouslautakuntaan toimikaudeksi 1970 
—1973 valittiin kaup.joht. Eino Waronen 
(26.11. 834 §). 

Valtuusto valitsi vakuutettujen olosuhteita 
tuntevat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset 
varamiehensä Helsingin sairausvakuutus-
toimikuntiin vrksi 1970—1972 (7.5. 310 §, 
26.11. 840 §). 

Valtuusto valitsi 32 jäsentä ja 32 varajä-
sentä verolautakuntaan vrksi 1970—1973 
(29.10. 757 §). 

Tutkijalautakuntaan valittiin 21 jäsentä 
ja 21 varajäsentä vrksi 1970—1973 (29.10. 
758 §). 

Helsingin Lastenlinnan kuntainliiton liitto-
valtuustoon toimikaudeksi 1969—1972 va-
littiin jäseneksi kaup.lääk. Olavi Kilpiö ja 
varajäseneksi apul.kaup.siht. Kurt Söder-
holm (21.5. 366 §). 

Sairaalalautakunnan jäsenyydestä vapau-
tusta pyytäneen ylilääk. Stig Rosengärdin 
tilalle valittiin lääket. lis. Max Blumenthal 
kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi (3.9. 565 §). 

Kotitalouslautakunnan jäsenelle kotital.op. 
Seija Setälälle myönnettiin hänen anomansa 
vapautus jäsenen tehtävästä ja tilalle valit-
tiin kotital.op. Vuokko Savolainen (21.5. 
363 §). 

Liikennelaitoksen lautakunnan edesmen-
neen jäsenen toim.joht. Torsten Holmin ti-
lalle valittiin varat. Timo Kylliäinen (3.9. 
566 §). 

Teurastamolaitoksen lautakunnan edes-
menneen varapuh.joht. Jorma Koskivaaran 
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tilalle valittiin uudeksi jäseneksi toim. joht. 
Heikki Aaltonen kertomusvuoden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi ja varapuheen-
johtajaksi toim.joht. Pentti Katajamäki (3.9. 
564, 574 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajan tehtä-
västä vapautusta pyytäneen ins. Paavo Rau-
niston tilalle valittiin rak.mest. Mauri Pessi 
ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen 
kirvesmies Esko Kokko, molemmat kerto-

musvuoden lopussa päättyväksi toimikau-
deksi (17.9. 662 §). 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Kau-
punginvaltuusto valitsi 75 oppikoululle van-
hempainneuvostot toimikaudeksi 1.1.1969— 
31.12.1972 (29.1. 72 §, 7.5. 325 §, 3.9. 581 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto päätti valita 
eräiden oppikoulu j en vanhempainneuvos-
tojen eronneiden jäsenten tilalle uudet 
jäsenet (3.9. 580 §, 1.10. 693 §, 3.12. 869 §). 
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Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kau-
punginhallitukseen kuuluivat v. 1969 ylipor-
mestari Teuvo Aura, sairaalatoimenjohtaja 
varat. Eino Uski, opetus- ja sivistystoimen-
johtaja fil.maist. Aarre Loimaranta, raken-
nustoimenjohtaja valtiot.kand. Veikko Jär-
vinen, henkilöasiain- ja sosiaalitoimenjohtaja 
prof. Pentti Kalaja, kiinteistötoimenjohtaja 
varat. Aatto Väyrynen, teollisuustoimenjoh-
ta ja dipl.ins. Gunnar Smeds sekä kaupungin-
valtuuston valitsemina jäseninä kansak.op. 
Inkeri Airola, toim.joht. Erkki Hara, toim. 
joht. Raimo Ilaskivi, toimits. Pentti Kau-
hanen, piirisiht. Aulis Leppänen, sos.pääll. 
Aarne Leskinen, rva Hellä Meltti, talousjoht. 
Kaarlo Pettinen, dipl.ins. Kari Rahkamo, 
pankinjoht. Erik Witting ja valtiot.maist. 
Aarne Välikangas. 

Kaupunginkanslia. Kaupunginsihteerinä 
toimi kanslianeuvos Sulo Hellevaara, apulais-
kaupunginsihteereinä varatuomarit Olavi 
Kaattari, Tauno Lehtinen, Pekka Lehtonen, 
Yrjö Salo, Harri Sormanen, Kurt Söderholm 
ja Veikko Viherluoto, talousarviopäällikkönä 
varat. Erkki Linturi, koulutuspäällikkönä 
valtiot.maist. Urpo Ryönänkoski, tiedotus-
päällikkönä fil.maist. Bengt Broms, kunnan-
asiamiehenä varat. Antti Varhimo ja yli-
kielenkääntäjänä fil.maist. Eric Blom. Kau-
punginkanslian henkilökuntaan kuuluivat 
lisäksi kaksi tutkimussihteeriä, neljä kanslia-

sihteeriä, kaksi tiedotussihteeriä, kaksi kielen-
kääntäjää, apulaiskunnanasiamies, kunnalli-
nen alkoholitarkastaja, taideasiainsihteeri, 
kanslianotaari, kirjanpitäjä, ylikirjaaja, kaksi 
kirjaajaa, 13 kanslistia, apulaiskirjanpitäjä, 
kaksi laskentatarkkaajaa, lääkärintodistus-
ten tarkastaja, 10 toimistoapulaista, puhelin -
vaihteenhoitaja, neljä puhelunvälittäjää, yli-
vahtimestari, viisi autonkuljettaja-vahtimes-
taria, neljä vahtimestaria, apulaisvahtimesta-
ri, 16 lähettiä ja postiapulainen. Apulaista-
lousarviopäällikön, laskentapäällikön, toi-
mistoapulaisen (10) ja postikeskuksen hoita-
jan virat olivat avoinna. 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston 
henkilökuntaan kuuluivat kaupunginlaki-
mies varat. Pekka Sormunen, kaupunginasia-
mies varat. Jarl-Erik Kuhlefelt, vesioikeus-
asiamies varat. Orjo Marttila, seitsemän lain-
oppinutta avustajaa, konttoripäällikkö, kir-
jaaja, kanslisti, viisi toimistoapulaista, vahti-
mestari ja lähetti. Apulaiskaupunginasia-
miehen ja yksi lainoppineen avustajan 
virka sekä kolme asiamiehen virkaa olivat 
avoinna. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuon-
na 51 ja sen yleisjaostolla 53 kokousta. 

Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku 
oli 7 714, siitä kaupunginhallituksen yleis-
ten kokousten 3 693 ja sen yleisjaoston 4 021, 
mistä verotusasioita käsitteleviä 1 238. 
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1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginvaltuusto 

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsittele-
mistä koskevat ohjeet. Valtuusto hyväksyi 
11.12.1968 kaupunginvaltuuston uuden työ-
järjestyksen. Päätöksen täytäntöönpanon 
yhteydessä kaupunginhallitus kehotti kau-
punginjohtajaa tekemään ehdotuksen val-
tuu te t tu jen tekemien aloitteiden käsittele-
misessä noudatettavista ohjeista. Valtuuston 
työjärjestyksen 18 §:ssä (v:n 1968 kunn.as. 
kok. nro 170) määritellään aloitteiden käsit-
telemisaika, joka on valtuustoaloitteiden kä-
sittelyn rationalisoimiskomitean kaupungin-
hallitukselle 5.7.1967 tekemän esityksen mu-
kainen. Kaupunginhallitus määrää valtuu-
tet tujen tekemät aloitteet joko kaupungin-
johtajan tai jonkun apulaiskaupunginjohta-
jan valmisteltavaksi sen mukaan, kenen toi-
mialaa aloite koskee. Aloitteet on valmistel-
tava hankkimalla tarvi t tavat lausunnot ja 
selvitykset niin joutuisasti, että aloitteet 
voidaan esittää valtuuston lopullisesti käsi-
teltäviksi työjärjestyksen 18 §:n edellyttä-
män kahden vuoden kuluessa tai 6 kk:n aika-
na, jos aloite sisältää vain kyselyn tai tiedus-
telun. Tämän vuoksi on aloitteista vastai-
suudessa pyydettävä lausunnot määräajas-
sa. Mikäli määräaikaa ei jonkin aloitteen osal-
ta ole asetettu, on lausunto joka tapauksessa 
annettava mahdollisimman pian ja viimeis-
tään kaksi kuukaut ta ennen kuin aloite on 
esitettävä kaupunginvaltuuston lopullisesti 
käsiteltäväksi. Säännönmukaisena menette-
lynä on pidettävä, e t tä lausunto käsittää 
tarpeelliseksi harkitun selvityksen niistä 
toimenpiteistä, joihin aloitteessa tarkoitetun 
asian johdosta on ryhdyt ty , ta i suunnitelmis-
ta, joihin asia antaa aihetta. Aloitteiden jou-
tuisan käsittelemisen lisäksi on entistä enem-
män kiinnitettävä huomiota lausuntojen si-
sältöön siten, ettei niihin oteta tarpeettoman 
laajoja selvityksiä, vaan et tä esille tuodaan 
vain asiaan vaikuttavat oleelliset näkökoh-

dat. Lausuntoja annettaessa on myös väl-
te t tävä arvostelevien ja vähättelevien ilmai-
sujen käyttämistä lausuntoja annettaessa. 
Kaupunginhallitus päätt i antaa kaikille kau-
pungin hallintoelimille sekä virastoille ja 
laitoksille aloitteiden käsittelemistä koske-
vat ohjeet kaupunginjohtajan esityksen mu-
kaisesti (17.2. 507 §). 

Kaupunginvaltuuston 26.2. tekemän pää-
töksen johdosta kaupunginhallitus päätti 
kehottaa kaupunginjohtajistoa 

1) kiireellisesti toimittamaan kaupungin-
valtuuston lopullisesti käsittelemiin aloittei-
siin kuuluvat asiakirjat kaupunginsihteerille 
otettaviksi kaupunginhallituksen tämän ko-
kouksen pöytäkirjan liitteiksi, mikäli niitä 
ei tarvi ta aloitteisiin sisältyvien kysymysten 
jatkokäsittelyssä, ja 

2) ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 
pyrkien siihen, e t tä luettelossa mainitut, nyt 
lopullisesti käsittelemättä jääneet aloitteet 
voidaan esittää kaupunginvaltuuston lopulli-
sesti käsiteltäviksi mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuoden 1970 loppuun mennessä 
(3.3. 653 §). 

Revisiolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus vahvisti 
29. plm reviisorin virkaan valitun valtiot, 
maist. Niilo Nystenin ja 25. plm apulaisre-
viisorin virkaan valitun ekon. Urpo Vainion-
pään vaalit (24,3. 849 §, 30.6. 1957 §). Viras-
ton 10. pl:n vahtimestarin virkaan valittiin 
sitä haettavaksi julistamatta Olavi Santala 
1.6. lukien tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 
21.5. 6101 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kaupunginrevii-
sori oli määrännyt apul.kaup.rev. Lassi Lap-
palaisen toimimaan kaupunginhallituksen 
tarkastavana reviisorina 1..6. lukien ja apu-
laisreviisoriksi näihin tehtäviin apul.rev. 
Ulla Haaparinteen (yjsto 2.7. 6440 §), 
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Kassantarkastukset. Revisioviraston ilmoi-
tukset v:n 1968 ja kertomusvuoden kolmen 
ensimmäisen neljänneksen kassantarkastuk-
sista merkittiin tiedoksi (10. 3. 713 §, 2.6.1612 
§, 29.9. 2672 §, 24.11. 3268 §). 

Vuositilintarkastajien ilmoitus jakautumi-
sestaan jaostoihin päätettiin ilmoittaa kai-
kille kaupungin hallintoelimille sekä viras-
toille ja laitoksille. Samalla näitä kehotettiin 
toimimaan vuositilintarkastajien esittämien 
toivomusten mukaisesti (20.1. 190 §, 10.2. 
425 §). 

Irtaimen omaisuuden tarkastus. Virastoja 
ja laitoksia kehotettiin kiinnittämään huo-
miota siihen, että irtaimistoesineiden mah-
dollisissa katoamistapauksissa asiasta tulee 
rikosilmoituksen lisäksi tehdä välittömästi 
ilmoitus myös revisiovirastolle (20.1. 190 §, 
3.11. 3056 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien v:n 1968 
kertomuksen j ohdost a kaupunginhallitus 
päätti kehottaa niitä hallintoelimiä sekä vi-
rastoja ja laitoksia, joiden hallinnassa on 
kiinteää omaisuutta, kiinnittämään huomiota 
kiinteän omaisuuden tarkastajien esittämiin 
huomautuksiin ja toivomuksiin (20.1. 190 §, 
3.11. 3056 §). 

Yleisjaosto hyväksyi sen toimenpiteen, 
että kiinteän omaisuuden tarkastajan Kauno 
Kallion hautajaistilaisuutta varten 4.1. oli 
kaupungin kustannuksella hankittu kukka-
vihko (yjsto 8.1. 5003 §). 

Kaupunginhallitus, kaupungin-
kanslia ja asiamiestoimisto 

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen ko-
koukset. Kaupunginhallitus päätti v:n 1969 
aikana kokoontua varsinaisiin kokouksiinsa 
maanantaisin klo 15 ja ylimääräisiin kokouk-
siinsa tarvittaessa, yleisjaosto kokoontui 
keskiviikkoisin klo 10 ja veroasiainkäsittelyä 
varten tarvittaessa keskiviikkoisin klo 13.15, 
puutavara- ja polttoainejaosto sekä keskus-
pesula jaosto kokoontuivat tarvittaessa. Sano-

malehdissä ja maistraatin ilmoitustaululla 
päätettiin kuuluttaa kaupunginhallituksen 
ja sen jaostojen kokousajoista samoin kuin 
siitä, että kokouksessa kulloinkin pidetty 
pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana 
kahdeksantena päivänä nähtävänä, sekä 
kaupuriginj ohtaj an, apulaiskaupunginj ohta-
jien ja kaupunginsihteerin päätösluettelot 
perj antaisin kaupunginkansliassa yleisesti 
nähtävinä (3.3. 654 §). Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti eräiden kokousaikojen muut-
tamisesta (21.4. 1147 §, 2.6. 1614 §, 1.9. 
2375 §, 6.10. 2764 §). 

Kaupunginhallituksen edustajien määrää-
minen eri hallintoelimiin. Kaupungin eri 
hallintoelimiin valittiin edustajat seuraa-
vasti: henkilöasioita ja sosiaalitointa johtava 
apulaiskaupungin] ohtaj a palkkalautakun-
taan, huoltolautakuntaan ja lastensuojelu-
lautakuntaan; sairaalatointa johtava apulais-
kaupunginjohtaja terveydenhoitolautakun-
taan sekä sairaalalautakuntaan ja sen jaos-
toon; opetus- ja sivistystointa johtava apu-
laiskaupunginjohtaja urheilu- ja ulkoilulauta-
kuntaan, suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokuntaan, ammattioppilaitosten johtokun-
taan ja ammattioppilaslautakuntaan; kiin-
teistötointa johtava apulaiskaupunginjoh-
ta ja kiinteistölautakuntaan ja sen jaostoihin 
sekä kaupunkisuunnittelulautakuntaan jäsen 
jaostoon; rakennustointa johtava apulaiskau-
punginjohtaja yleisten töiden lautakuntaan, 
teurastamolaitoksen lautakuntaan ja elin-
tarvikekeskuksen lautakuntaan; teollisuus-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja lii-
kennelaitoksen lautakuntaan ja sen jaostoon, 
satamalautakuntaan, teollisuuslaitosten lau-
takuntaan ja vesilautakuntaan; jäsen Airola 
huoltolautakunnan omaisuus- ja holhous jaos-
toon, lastensuojelulautakunnan elatusapu-
jaostoon, vajaamielishuoltojaostoon ja las-
tentarhain lautakuntaan; jäsen Hara suo-
menkielisen työväenopiston johtokuntaan ja 
kirjastolautakuntaan; jäsen Kauhanen huol-
tolautakunnan päihdyttävien aineiden vää-
rinkäyttäjien ja irtolaishuolto jaostoon, las-
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tensuoj elulautakunnan suoj elukasvatusj aos-
toon ja kotitalouslautakuntaan; jäsen Leppä-
nen työtupien johtokuntaan, lastensuojelu-
lautakunnan väestöasiainjaostoon sekä las-
ten- ja nuorisonhuoltolaitosten johtokuntaan 
sekä raittiuslautakuntaan; jäsen Leskinen 
asutuslautakuntaan ja tielautakuntaan; jä-
sen Meltti museolautakuntaan; jäsen Petti-
nen huoltolautakunnan hallintojaostoon, Ter-
valammen työlaitoksen johtokuntaan ja 
oikeusapulautakuntaan; jäsen Rahkamo palo-
lautakuntaan, huoltolaitosten johtokuntaan 
ja nuorisotyölautakuntaan; jäsen Witting 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan 
ja ruotsinkielisen työväenopiston johtokun-
taan sekä jäsen Välikangas lastensuojelulau-
t akunnan lastenhuolto jaostoon ja musiikki-
lautakuntaan (20.1. 191 §). 

Kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien 
yhteistyö. Kaikille hallintoelimille päätettiin 
pöytäkirjanottein ilmoittaa, että niiden oli 
hyvissä ajoin, viimeistään 2 p:ää ennen ko-
kousta lähetettävä esityslistansa kaupungin-
johtajalle ja ao. apulaiskaupunginjohtajalle 
sekä kaupunginhallituksen edustajalle. Kol-
men päivän kuluessa kokouksesta oli var-
mennettu jäljennös pöytäkirjasta toimitet-
tava kaupunginjohtajalle ja ao. apulaiskau-
punginjohtajalle. Samalla annettiin hallinto-
elimille tavanomaiset ohjeet pöytäkirjan 
nähtävänä pitämisestä jne. (7.1. 42 §). 

Kaupunginhallituksen diaariin ennen 
31.12.1967 merkittyjen, 31.12.1968 ja 1.9. 
1969 vielä ratkaisematta olevien asiain luet-
telot tarkastettiin (yjsto 2.4. 5716 §, 3.12. 
7576 §). 

Yleis jaoston eräiden päätösten hyväksymi-
nen. Kaupunginhallitus hyväksyi yleisjaos-
ton heinäkuun aikana pitämissä kokouksissa 
tekemät, niitä asioita koskevat päätökset, 
joiden käsittelemistä ei ollut voitu jättää 
kaupunginhallituksen seuraavaan kokouk-
seen (4.8. 2059 §). 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Kaupun-
ginhallituksen jäsenet Airola ja Hara valit-
tiin kertomusvuodeksi tarkastamaan vähin-

tään kahdesti rahatoimiston hallussa olevat 
arvopaperit ja vakuudet sekä kaupunginhal-
lituksen hoidossa olevat vakuusasiakirjat. 
Kokoonkutsujaksi määrättiin vt Hara (27.1. 
268 §). 

Rahatoimiston varain hoidon valvonta. Kau-
punginhallituksen jäsenet Meltti ja Witting 
valittiin rahatoimiston varain hoidon tar-
kastajiksi kertomusvuodeksi. Tänä aikana 
heidän oli suoritettava myös rahatoimiston 
kassojen tarkastus vähintään kerran. Ko-
koonkutsujaksi määrättiin jäsen Witting 
(27.1. 267 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginhallitus to-
tesi, että valtiot.maist. Pentti Pusa, jonka 
valtuusto oli 9.12.1969 valinnut apulaiskau-
punginjohtajaksi, ryhtyy hoitamaan vir-
kaansa 1.1.1970 alkaen ja että hän tervey-
tensä puolesta on virkaan sopiva (15.12. 
3489 §, 22.12. 3544 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kertomus-
vuoden aikana kaupunginjohtajan estyneenä 
ollessa toimii hänen sijaisenaan ja kaupun-
ginhallituksen puheen j ohtaj ana kulloinkin 
saapuvilla oleva virassa vanhin apulaiskau-
punginjohtaja. Samalla kaupunginhallitus 
määräsi apulaiskaupunginjohtajien sijaiset 
(7.1. 41 §). 

Kaupunginkanslia. Merkittiin tiedoksi, että 
tasavallan presidentti oli suonut kaup.siht. 
Sulo Hellevaaralle kanslianeuvoksen nimen 
ja arvon. Asiaa koskevan avoimen kirjeen 
lunastamista varten myönnettiin 720 mk 
(yjsto 7.5. 5998 §). 

Kaupunginkanslian jäljempänä mainittui-
hin virkoihin valittiin seuraavat henkilöt: 
33. pl:n tilapäiseen apulaistalousarviopäälli-
kön virkaan ajaksi 16.11. 1969—31.12.1970 
dipl.ins. Kari Bergholm tavanomaisilla eh-
doilla. Samalla yleisjaosto oikeutti talous-
suunnittelutoimikunnan maksamaan Berg-
holmille toimikunnan kolmannen sihteerin 
tehtävien hoitamisesta 16.11. lukien 550 
mk/kk. Lisäksi hänet määrättiin oman vir-
kansa ohella ilman eri korvausta hoitamaan 
järjestelytoimiston toimistopäällikön virkaa 
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1.1.1970 lukien kunnes toisin määrätään. 
Myöhemmin Bergholm valittiin 35. palkka-
luokkaan kuuluvaan kaupunginkanslian tp. 
järjestelypäällikön virkaan sitä haettavaksi 
julistamatta ajaksi 1.1.—31.12.1970 (8.12. 
3477 §, yjsto 24.9. 7008 §, 22.12. 7731 §); 
tp. kansliasihteerin virkaan varat. Kai Törn-
blom 24.2.1969—31.12.1970 väliseksi ajaksi 
29. pl:n mukaisin palkkaeduin siten, että 
hänellä on oikeus sinä aikana hoitaa neljän-
nesesittely korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa (yjsto 22.1. 5141 §, 28.5. 6148 §, 22.12. 
7732 §); toiseen tp. kansliasihteerin virkaan 
oikeust.kand. Berndt Långvik 11.3.1969-
31.12.1970 väliseksi ajaksi 29. pl:n mukaisin 
palkkaeduin (yjsto 5.3. 5478 §, 7.5. 5990 §, 
10.9. 6889 §, 1.10. 7062 §, 22.12. 7732 §); 
10. pl:n toimistoapulaisen virkaan koulutus-
toimikunnan toimistosta Raini Enävuo 1.4. 
1969 lukien (yjsto 19.3. 5586 §) sekä 10. pl:n 
vahtimestarin virkaan 1.11. lukien Pentti 
Nurminen (yjsto 15.10. 7180 §). Yleisjaosto 
vahvisti 28.11.1967 yhden vuoden koeajaksi 
valitsemansa Helge Svärdin vaalin 10. pl:n 
vahtimestarin virkaan (yjsto 8.1. 5017 §). 

Kaupunginhallitus päätti palkata arkkit. 
Jaakko Tolosen kaupunginkansliaan työso-
pimussuhteeseen suorittamaan maankäytön 
tiivistämiseen ja maankäyttösuunnittelussa 
tarpeellisiin taloudellisiin näkökohtiin koh-
distuvaa tutkimusta 1.5. lukien toistaiseksi 
3 100 mk:n kuukausipalkoin. Palkan maksa-
mista varten kertomusvuonna myönnettiin 
24 800 mk (21.4. 1146 §). 

Helsingin seudun yhteiskuntatutkimuksen 
neuvottelukunnan työryhmän työsuhteiseksi 
aktuaariksi päätettiin palkata yhteiskuntat, 
kand. Eino Hosia 1 750 mk:n kuukausipal-
kalla ajaksi 1.1.-31.12.1970 tavanmukaisilla 
ehdoilla tehtävänään toimia em. neuvottelu-
kunnan sihteerinä (yjsto 17.12. 7680 §). 

Yleisjaosto myönsi toim.apul. Ulla Ny-
manille hänen anomansa eron 10. pl:n toi-
mistoapulaisen virasta 1.1.1969 lukien (yjsto 
8.1. 5018 §). 

Eräille kaupunginkanslian vahtimestareille 

j a autonkulj ettaj a-vahtimestareille päätet-
tiin hankkia virkapuvut sekä 20 vaakuna-
merkkiä (yjsto 5.3. 5479 §, 25.6. 6392 §, 
8.10. 7124 §, 12.12. 7626 §, 17.12. 7673 §). 

Yleisjaosto määräsi ne viranhaltijat, jotka 
kertomusvuoden ja v:n 1970 aikana saavat 
hyväksyä kaupunginkanslian johtosäännön 
2 §:n 15) kohdassa mainitut laskut ja 
maksuasiakirjat ja joilla on oikeus kuitata 
arvoposti (yjsto 5.3. 5477 §, 22.12 7733 §, 
17.12. 7682 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriö oli jättänyt 
vahvistamatta kaupunginvaltuuston 9.4. hy-
väksymän kunnallisen alkoholitarkastajan ja 
hänen apulaisensa ohjesäännön, koska mi-
nisteriö ei pitänyt sitä tarkoituksenmukai-
sena. Kaupunginhallitus päätti valittaa so-
siaali- ja terveysministeriön 11.9. tekemästä 
päätöksestä em. ohjesääntöä koskevassa 
asiassa sekä antaa asiamiestoimiston teh-
täväksi valituskirjeen laatimisen (13.10. 
2834 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin-
kanslian määrärahoista suoritetaan kunnalli-
selle alkoholitarkastajalle korvaus laskuilla 
tositettavista ravintolatarkastusmenoista 
enintään 60 mk:n määrään asti kuukaudelta, 
virkahuoneen sijoittamisesta kotiin enintään 
68 mk kuukaudelta, oman puhelimen 
käytöstä enintään 20 mk/kk ja konttoritar-
vikkeiden hankinnoista ja konekirjoitustehtä-
vien suorittamisesta hyväksyttävien lasku-
jen mukaan. Kunnallisen alkoholitarkastajan 
sivutoimiselle apulaiselle saatiin suorittaa 
palkkiona 510 mk/kk kaupunginkanslian 
määrärahoista. Hänen laskuilla tositettavat 
ravintolatarkastusmenonsa saatiin korvata 
enintään 40 mk:n määrään asti kuukaudelta 
em. määrärahoista (14.4. 1079 §, 5.5. 1305 §). 

Yleisjaosto myönsi kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajistolle, kaupunginjohtajalle, 
apulaiskaupunginjohtajille, kaup.siht. Sulo 
Hellevaaralle ja tal.arviopääll. Erkki Lintu-
rille oikeuden käyttää vuokra-autoa virka-
ajoihin noudattaen kaupunginhallituksen 
23.1. 1964 päättämiä ehtoja sekä oikeuden 
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korvauksen saamiseen vuokra-autonkuljet-
ta jan antaman kuitin perusteella (yjsto 29.1. 
5186 §, 26.2. 5410 §, 5.3. 5493 §). 

Kaupunginhallitus asetti v. 1952 komitean 
harkitsemaan kaupungin henkilökuntaleh-
den julkaisemista. Koska useimmat kaupun-
gin, laitokset olivat asettuneet kielteiselle tai 
epäröivälle kannalle lehden perustamiseen 
nähden, esitti komitea, ettei kaupunki tois-
taiseksi ryhtyisi julkaisemaan omaa henkilö-
kuntalehteä. Kun tällaisen lehden julkaise-
minen kaupungin suurta ja epäyhtenäistä 
henkilökuntaa varten ei tavoittaisi kaikkia 
kaupungin palveluksessa olevia samalla ta-
voin kuin laitos- tai talokohtaiset lehdet, 
oli kaupunginjohtaja pitänyt tarkoituksen-
mukaisempana, että julkaistaisiin laitos- tai 
talokohtaisia lehtiä. Kaupunginkanslian tie-
dotuspäällikön esityksen mukaisesti voitai-
siin kokeiluluonteisesti julkaista kertomus-
vuoden aikana Kallion virastotalossa työs-
kenteleviä varten omaa henkilökuntalehteä 
ja saatujen kokemusten perusteella harkita 
myös muiden henkilökuntalehtien perusta-
mista. Kaupunginhallitus päätti, 

että Kallion virastotalossa v:n 1969 aikana 
saadaan kokeiluluonteisesti toimittaa henkilö-
kuntalehteä, joka ilmestyy tarvittaessa, kui-
tenkin enintään kuutena 4-sivuisena rota-
printnumerona, 

että lehden toimituksen muodostaa kau-
punginkanslian tiedotushenkilökunta tiedo-
tuspäällikön toimiessa lehden vastaavana 
toimittajana, 

että lehdellä on neuvoa-antava toimitus-
neuvosto, jonka puheenjohtajana toimii kau-
punginkanslian tiedotuspäällikkö ja johon 
yleisjaosto oikeutetaan lisäksi nimeämään 
enintään kuusi Kallion virastotalossa toimi-
vaa, eri virastoja edustavaa henkilöä, 

että kaupunginkanslian tiedotuspäällikkö 
oikeutetaan suorittamaan palkkiona lehdessä 
julkaistavasta kirjoituksesta enintään 40 
mk ja 

että kaupunginhallituksen kertomusvuo-
den yleisistä käyttövaroista myönnetään 

tiedotuspäällikön käytettäväksi lehden pai-
natuskustannuksia varten yht. 1 500 mk ja 
lehden avustajille maksettavia palkkioita 
varten 1 800 mk sekä ennalta arvaamattomia 
menoja varten 1000 mk eli yht. 4 300mk (27.1. 
269 §). Toimitusneuvostoon nimettiin tilas-
totoimiston toim.apul. Ulla Maria Jäppinen, 
lastensuo j elu viraston lastenhuollontarkast. 
Maija Kario, rahatoimiston kirjanpit. Riitta 
Luomarinta, huoltoviraston ylivahtimest. 
Pentti Neuvonen, urheilu- ja ulkoiluviraston 
urh.ohj. Aino Numminen ja järjestelytoimis-
ton virastotutkija Aapeli Vuoristo (yjsto 
5.2. 5246 §). 

Asiamiestoimisto. Kaupunginhallitus mää-
räsi kaup.asiamies Jarl-Erik Kuhlefeltin 
edelleen kaupunginlakimiehen viransijaiseksi 
1.1.1969 lukien toistaiseksi siihen saakka, 
kunnes virka on täytetty ja siihen valittu 
on ryhtynyt virkaa hoitamaan, kuitenkin 
kauintaan 30.6.1969 saakka oikeuksin saada 
hoitamaansa virkaan kuuluvat palkkaedut 
(13.1. 101 §). 

Jäljempänä mainitut henkilöt määrättiin 
hoitamaan viransijaisina 30. ja 28. pl:aan 
kuuluvia lainoppineen avustajan virkoja seu-
raavasti: varat. Olavi Henriksson (28) 1.1.1969 
lukien toistaiseksi (yjsto 12.3. 5543 §); varat. 
Yrjö Kivilaakso (28) kauintaan 30.6.1970 
saakka (yjsto 18.6. 6332 §, 12.12. 7615 §); 
varatuomarit Helge Pekkarinen ja Timo 
Lehtinen (30), Kai Libäck (28), oikeust.lis. 
Kari Ruutu ja hovioikeuden ausk. Topi 
Simula (28) kaikki ajaksi 1.1.-31.12.1970 
(yjsto 22.12. 7736 §). 

10. pl:n vahtimestarin virkaan valittiin 
Jorma Giinther 15.12. alkaen tavanmukaisilla 
ehdoilla (yjsto 3.12. 7575 §). 

Kaupunginlakimiehen viran täyttämistä 
koskevasta, valtuuston 12.3.1969 tekemästä 
päätöksestä, jolla varat. Pekka Sormunen 
oli valittu ko. virkaan arvan ratkaistessa 
vaalin, olivat varat. Erkki Aalto-Setälä ja 
liikkeenharj. Svea Talasmäki valittaneet 
lääninhallitukseen, joka oli pyytänyt asiasta 
kaupunginhallituksen selityksen. Talasmäen 
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puolesta Sormusta vastaan tehty rikosilmoi-
tus oli ollut kaupunginviskaalinvirastossa 
tutkittavana, joka marraskuussa 1968 oli 
todennut, että asia ei antanut aihetta toi-
menpiteisiin. Kaupunginhallitus päätti esit-
tää lääninhallitukselle annettavassa selityk-
sessään siihen nähden, ettei valituksenalai-
nen päätös loukkaa valittajien yksityistä 
oikeutta eikä ole syntynyt laista poikkea-
vassa järjestyksessä eikä mene valtuuston 
toimivaltaa ulommaksi eikä muutoinkaan ole 
lain eikä asetuksen vastainen, että valituk-
set hylättäisiin (27.5. 1540 §). Oikeuskansleri 
oli 25.4. lähettänyt kaupunginhallitukselle 
liikkeenharj. Svea Talasmäen ja kirvesmies 
Aarre Merikukan hänelle osoittamat, kaup. 
lakimies Sormuseen kohdistetut kantelu-
kirjeet ja pyytänyt kaupunginhallitusta 
hankkimaan kirjelmistä Sormusen selvityk-
sen sekä antamaan asiasta oman lausuntonsa. 
Kaupunginlakimies Sormunen oli antanut 
asiasta pyydetyn selvityksen. Kaupungin-
hallitus päätti oikeuskanslerille annettavassa 
lausunnossaan mm. ilmoittaa, että varat. 
Sormuseen kohdistetut kantelut koskivat 
lähinnä hänen toimintaansa konkurssipesän 
toimitsijana ja yksityishenkilönä, joten kau-
pungilla ei ollut mahdollisuutta puuttua 
niihin. Samalla kaupunginhallitus päätti lä-
hettää oikeuskanslerille hallussaan olevat, 
oikeuskanslerin pyytämät asiakirjat (8.12. 
3425 §). 

Hallitusneuvos Seppo Ojalalle, joka kau-
punginjohtajan pyynnöstä oli antanut lain-
opillista apua monissa tärkeissä kysymyk-
sissä usean vuoden aikana, päätettiin maksaa 
palkkiona näistä tehtävistä 1 000 mk (yjsto 
22.12. 7730 §). 

Lainoppineiden avustajien virkamatkoista 
aiheutuneiden matkalaskujen suorittamista 
varten myönnettiin yht. 367 mk (yjsto 12.3. 
5541 §, 13.8. 6696 §, 27.8. 6809 §, 5.11. 
7382 §, 3.12. 7554 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoi-
miston luopumaan enemmistä perimistoi-
menpiteistä poistoluettelossa nro 10/1969 

mainittujen huoltokassan, hankintatoimis-
ton ym. saatavien osalta. Saatavien poista-
miseksi tileistä myönnettiin 2 404 mk (1.12. 
3346 §). 

Koulutustoimikunta 

Uusien koneiden tuntemuksen lisäämistä 
koskevan koulutuksen järjestäminen. Vt Van-
hasen mainittua asiaa koskevan aloitteen 
käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus ke-
hotti koulutustoimikuntaa tutkimaan ko. 
koulutuksen toimeenpanomahdollisuuksia 
sekä tekemään asiasta esityksen kaupungin-
hallitukselle (3.2. 349 §). 

Matkailutoimisto 

Laskujen hyväksyminen. Yleisjaosto mää-
räsi ne viranhaltijat, jotka kertomusvuoden 
ja v:n 1970 aikana saavat hyväksyä matkailu-
toimiston käytettävissä olevilta tileiltä mak-
settavat laskut ja muut maksuasiakirjat 
(yjsto 5.3. 5477 §, 22.12. 7733 §). 

Kluuvin virastotalon näyteikkunoiden so-
mistaminen. Yleisjaosto oikeutti matkailu-
toimiston sopimaan Helsingissä olevien eri 
teattereiden kanssa siitä, että nämä saavat 
jäljempänä mainittua korvausta vastaan si-
joittaa teatteriohjelmistoja esitteleviä julis-
teita kaupunginkanslian hallinnassa oleviin 
Kluuvin virastotalon Pohj. Esplanadikadun 
puoleisiin ikkunoihin. Matkailutoimistoa ke-
hotettiin valvomaan julisteiden tasoa ja 
määräaikaista vaihtamista sekä perimään 
julisteiden asettamisesta korvauksen, joka 
Helsingin Kaupunginteatterin, Suomen Kan-
sallisteatterin, Suomen Kansallisoopperan 
ja Ruotsalaisen teatterin osalta on 40 mk/v 
sekä muiden teattereiden osalta 20 mk/v 
(yjsto 29.1. 5193 §). 

Järjestelytoimisto 

Viranhaltijat. Yleisjaosto päätti paikata 
eräät järjestelytoimiston tilapäiset viran-
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haltijat edelleen hoitamaan virkojaan v:n 
1970 aikana (yjsto 22.12. 7735 §). 

Kaupunginhallitus myönsi yht. 6 150 mk 
käytettäväksi työsopimussuhteisen tutkijan 
palkkaamiseksi järjestelytoimistoon valtiot, 
kand. Ir ja Eskolan sairausloman johdosta 
ajaksi 1.12.1969-28.2.1970 siten, että pal-
kat tava tutkija, aktuaari Iris Järvenpää, 
suorittaa lasten päivähoitokomitean tarpeel-
liseksi katsottavaa tutkimustyötä ja samalla 
toimii komitean sihteerinä varsinaiseen teh-
täväänsä kuuluvana (1.12. 3380 §, 29.12. 
3671 §). 

Merkittiin tiedoksi, että palkkalautakunta 
oli 11.6. myöntänyt toim.pääll. Alpo Salolle 
oikeuden opettaa sivutoimenaan kauppakor-
keakoulussa hallinnon rationalisointia syys-
lukukauden 1969 aikana sillä ehdolla, että 
hän korvaa mahdollisesti menettämänsä 
virka-ajan työskentelemällä vastaavasti 
omassa virassaan virka-ajan ulkopuolella 
(yjsto 14.5. 6048 §, 25.6. 6394 §). 

Yleisjaosto nimesi ne viranhaltijat, joilla 
v:n 1970 aikana on oikeus hyväksyä toimis-
ton käytettävissä olevilta tileiltä maksettavat 
laskut ja muut maksuasiakirjat (yjsto 22.12. 
7734 §). 

Organisaatiomuutosten takia vapautuvan 
henkilökunnan sijoittaminen. Kaupunginhalli-
tus päätti 

1) kehottaa kaupungin kaikkia virastoja 
ja laitoksia toistaiseksi pidättäytymään palk-
kaamasta henkilöitä sellaisiin virkoihin ja 
tehtäviin, joihin mahdollisesti löytyisi sopiva 
henkilö kaasulaitoksesta, liikennelaitoksesta 
tai elintarvikekeskuksesta vapautuvasta hen-
kilökunnasta, ellei valitseva viranomainen 
ole hankkinut järjestelytoimistolta lausuntoa 
siitä, ettei kyseiseen virkaan tai tehtävään 
ole saatavissa sopivaa henkilöä em. laitoksista 
vapautuvasta henkilökunnasta, 

2) kehottaa järjestelytoimistoa ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin kaasulaitoksesta, 
liikennelaitoksesta ja elintarvikekeskuksesta 
vapautuvan henkilökunnan sijoittamiseksi 
kaupungin muihin virastoihin ja laitoksiin 

sekä määrittelemään lähemmin edellä 1) 
kohdassa mainitut virat ja tehtävät, 

3) kehottaa järjestelytoimistoa suoritta-
maan tutkimuksen, jossa tulee selvittää, 
kuinka suuri on kaupungin eri virastojen ja 
laitosten piirissä esiintyvä niiden henkilökun-
nan uudelleen sijoittamisen tarve sekä laati-
maan suunnitelmat tällaisen kaupungin eri 
virastojen ja laitosten välisen henkilökunnan 
uudelleensij oittamistoiminnan organisoimi-
seksi ja 

4) kumota elintarvikekeskuksesta vapautu-
van henkilökunnan sijoittamista koskevasta 
14.10.1968 tehdystä päätöksestä kohdat 2 
ja 3 (Ao. henkilökuntaa ei saa sijoittaa il-
man kaupunginhallituksen lupaa ja järjes-
telytoimiston on ryhdyttävä tarvittaviin 
toimenpiteisiin ko. henkilökunnan sijoitta-
miseksi.) (30.6. 2021 §). 

Työturvallisuustoiminta. Yleisjaosto oikeut-
ti työturvallisuustoimikunnan järjestämään 
toimikunnan työnjohtajajäsenten ja työnteki-
jäjäsenten vaalitilaisuuden Kallion virasto-
talon ruokalassa 29.4. klo 15 käyttäen äänes-
tyspaikkoina ruokasalia ja yhtä kabinettia. 
Virastoja ja laitoksia kehotettiin lähettämään 
työturvallisuuselimiensä varsinaiset jäsenet 
tähän vaalitilaisuuteen, kuitenkin siten että 
varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tämän 
henkilökohtainen varamies saa edustaa var-
sinaista jäsentä ilman valtakirjaa. Virastot 
ja laitokset oikeutettiin suorittamaan työ-
sopimussuhteessa oleville jäsenille menete-
tyltä työajalta näiden keskituntiansiota vas-
taava korvaus. Vaalitilaisuuden yhteydessä 
saatiin järjestää kahvitilaisuus n. 210 hen-
kilölle (yjsto 16.4. 5822 §). 

Aloitetoiminta. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä aloitetoimikunnan esityksen mu-
kaiset aloitetoiminnan toimintaohjeet nou-
datettaviksi 1.1.1970 lukien (15.12. 3485 §, 
kunn.as.kok. nro 187). 

Aloitetoimintaa varten varatusta määrä-
rahasta käytettiin kertomusvuonna 3 400 mk 
tehtyjen aloitteiden palkitsemiseen (yjsto 
21.5. 6137 §). 
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Hankintatoimisto 

Viranhaltijat. Painatusasiamiehen 28. 
pliaan kuuluvaan virkaan valittiin 1.7. 
lukien tavanomaisilla ehdoilla toimistofaktori 
Lasse Koski (30.6. 1958 §). Yleisjaosto oi-
keutti hankintatoimiston v:ksi 1970 palk-
kaamaan 7. pl:n toimistoapulaisen tp. vir-
kaan Kaisu Väyrysen ja kahteen 7. pl:n pu-
helunvälittäjän tp. virkaan Saga Makaroffin 
ja Gurli Andersenin (yjsto 22.12. 7738 §). 
Ostajan tointa koskeva hakuilmoitus pää-
tettiin julkaista erilliskuulutuksin (yjsto 
15.10. 7185 §). 

Painatusasiamies Väinö Stenmanille myön-
nettiin hänen anomansa ero virastaan 1.7. 
1969 lukien. Virka päätettiin julistaa haet-
tavaksi virkoj en yhteiskuulutuksessa (5.5. 
1292 §). 

Ilmoitusten julkaiseminen. Kaupunginhal-
litus päätti saattaa valtuuston 12.2.1969 
kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta teke-
män päätöksen kaupungin hallintoelimien 
sekä virastojen ja laitosten tiedoksi ja nou-
datettavaksi 1.3.1969 alkaen. Samalla kau-
punginhallitus päätti, että kaupungin avoi-
miksi tulleet työsopimussuhteiset toimet 
julistetaan haettaviksi 1.3.1969 alkaen sa-
nomalehti-ilmoituksella samassa yhteiskuu-
lutuksessa kolme kertaa kuukaudessa eli 
jokaisen kuukauden 1., 11. ja 21 päivinä, 
mikäli nämä päivät ovat arkipäiviä. Muussa 
tapauksessa julkaistaan ilmoitukset lähinnä 
seuraavana arkipäivänä. Kuulutuksessa lue-
tellaan ensiksi avoimet virat ja sen jälkeen 
työsopimussuhteiset toimet palkkauksen mu-
kaisessa järjestyksessä ja asettamalla kor-
keampipalkkaiset ensimmäisiksi. Poikkeus-
tapauksessa saadaan yleisjaoston suostu-
muksella virka ja työsopimussuhteinen toimi 
julistaa haettavaksi erilliskuulutuksella. Vi-
rastojen ja laitosten on lähetettävä ilmoi-
tukset hankintatoimistolle kolme työpäivää 
ennen julkaisemista. Ilmoitukset on kirjoi-
tet tava yhtenä kappaleena, näistä viranha-
kuilmoitukset suomenkielisinä ja työsopi-

mussuhteisia toimia koskevat sekä suomen-
että ruotsinkielisinä (17.2. 510 §). 

Toimiston työsuoritusten ym. hinnoittelu. 
Yleisjaosto päätti määrätä hankintatoimiston 
työsuoritusten, jakeluvaraston artikkeleiden 
sekä julkaisujen ja painotuotteiden hinnoit-
telussa sekä vieraissa kuljetuksissa noudatet-
taviksi seuraavat periaatteet: 

1) Jakeluvaraston hinnoittelu suoritetaan 
siten, että sisäänostohintoihin lisätään 5 % 
sekä lomakkeisiin 10 % ja hinnat pyöriste-
tään ylöspäin lähimpään kymmeneen tai 
viiteen penniin. 

2) Konekorjaamon perimät huolto- ja 
korjaushinnat määrätään siten, että korjaa-
mon tarveaine-, vuokra- ja palkkakustan-
nukset saadaan korvatuiksi. 

3) Monistamon, offsetpainon ja siihen liit-
tyvien työyksiköiden hinnat määrätään si-
ten, että tarveaine-, vuokra- ja palkkakus-
tannukset saadaan korvatuiksi. 

4) Hankintatoimiston pakettiautolla suo-
ritetuista muista kuin toimiston omista kul-
jetuksista peritään maksut rakennusviras-
ton noudattaman hinnoittelun mukaisesti. 
Hinnat vahvistaa hankintatoimiston toi-
mistopäällikkö vuosittain päätösluettelos-
saan. 

5) Julkaisujen myyntihinnat esitetään kus-
sakin tapauksessa erikseen yleisjaoston pää-
tettäviksi. 

6) Hankintatoimiston työsuoritusten ja 
varastotavarain hinnoittelu koskee julkaisu-
ja lukuun ottamatta vain kaupungin omia 
virastoja ja laitoksia (yjsto 12.12. 7625 §). 

Laskujen hyväksyminen. Yleisjaosto oi-
keutti hankintatoimiston hyväksymään kau-
punginkanslian painatustyöstä v. 1969 aiheu-
tuvat laskut (yjsto 19.3. 5584 §). 

Hankinnat. Yleisjaosto oikeutti hankinta-
toimiston suorittamaan hankintoja ja kun-
nossapitokustannuksia v:n 1969 aikana kuu-
kautta ja laitosta, virastoa tai sen osastoa 
kohti seuraavasti: 

1) kaluston kertahankintoja enintään 3 500 
mk:aan saakka, 
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2) kojeiden sekä toimisto- ja talouskonei-
den hankintoja enintään 3 500 mk:aan 
saakka ja 

3) kaluston kunnossapitokustannuksia 
enintään 1 500 mk:aan saakka käyttäen tar-
koitukseen kaluston hankintoja varten mer-
kittyj ä kaupunginhallituksen käyttövaroj a 
sekä 

4) teleteknillisten laitteiden töitä ja han-
kintoja enintään 3 000 mk: aan saakka ao. 
määrärahoja käyttäen, 

kaikki sillä ehdolla, että hankinnat ja 
menot alistetaan kuukausittain yleisjaoston 
hyväksyttäviksi (yjsto 8.1. 5022 §). 

Yleisjaosto hyväksyi hankintatoimiston 
toimistopäällikön toimesta suoritettavien 
hankintojen arvon ylärajaksi suoritettaessa 
v. 1969 ja v. 1970 toimiston tehtäväksi mää-
rät tyjä tarvikkeiden yhteishankintoja 10 000 
mk (yjsto 15.1. 5084 §, 12.12. 7619 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunginvaltuus-
ton asiakirjojen, mietintöjen ja esityslisto-
jen painattaminen suoritetaan aikana 1.7. 
1969-31.12.1970 edelleen Mercatorin kirja-
paino ja Kustannus Oy:ssä yhtiön 30.12.1968 
päivätyn tarjouksen mukaisesti. Hankinta-
toimistoa kehotettiin vastaisuudessa teke-
mään erilaisia hankintoja koskevat tarjous-
pyynnöt niin täydellisiksi, että niiden perus-
teella tehtyjen tarjousten pohjalta voidaan 
hankinta-asiat ratkaista ilman lisäneuvotte-
luja (yjsto 26.2. 5409 §). 

Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston te-
kemään eri tarvikkeita koskevat hankinta-
sopimukset esittämiltään toiminimiltä (yjsto 
15.1. 5089 §, 29.1. 5197 §, 26.3. 5652 §, 2.4. 
5713, 5714 §, 11.6. 6292 §). 

Yleisjaosto hyväksyi hankintatoimiston 
kertomusvuoden aikana suorittamat kerta-
hankinnat sekä myönsi tarkoitukseen yht. 
211 749 mk (yjsto 5.2. 5260 §, 26.2. 5413 §, 
26.&. 5651 §, 30.4. 5910 §, 4.6. 6229 §, 18.6. 
6343 §, 11.7. 6475 §, 1.10. 7065 §, 15.10. 
7187 §, 26.11. 7509 §). 

Rahoitusmenojen pääluokkaan kuuluvista 

kaluston hankintamäärärahoista myönnettiin 
seuraavat määrärahat: 

Virasto tai laitos mk 

Kluuvin ja Kallion virastotalo (yjsto 
28.5. 6159 §,18.6. 6330 §, 22.10. 
7253 §) 9 363 

Tietojenkäsittelykeskus (yjsto 1.10. 
7067 §) 17 720 

Hankintatoimisto (yjsto 19.11. 
7453 §) 41 800 

Tilastotoimisto (yjsto 26.2. 5404 §) 11 600 
Rahatoimisto (yjsto 11.7. 6485, 

6486 §) 116 833 
Palkkalautakunta (yjsto 2.4. 5747 §) 3 945 
Ulosottovirasto (yjsto 12.3. 5559 §, 

30.4. 5937 §, 8.10. 7157 §) 14 676 
Huoltovirasto (yjsto 19.2. 5370 §) 9 530 
Kirjapainokoulu (yjsto 28.5. 6160 §) 5 000 
Kaupunkisuunnitteluvirasto (yj st o 

23.7. 6579 §, 13.8. 6711 §, 24.9. 
7030 §, 22.10. 7275 §, 26.11. 7536 §) 42 883 

Valkoinen sali (yjsto 12.3. 5544 §, 
30.4. 5904 a §, 12.11. 7398 §) 4 845 

Kaupungintalo (yjsto 10.9. 6895 §) 6 000 

Yleisj aosto oikeutti kaupungint alokort-
telin saneeraustoimikunnan korj ausmäärä-
rahoja käyttäen kunnostamaan Kaupungin-
talon juhlasalin vanhat kattokruunut (yjsto 
17.9. 6948 §). 

Kaupungintalon ravintoloihin päätettiin 
tilata tarvittavat määrät prof. Aarno Ruusu-
vuoren esittämien mallien mukaisia ruokailu-
astiasi oja, lasistoja, ruokailuvälineitä ja ruo-
kailukalustoa siihen liittyvine tekstiileineen. 
Hankintoihin saatiin käyttää Kaupungin-
talon saneeraukseen myönnetyistä määrä-
rahoista kaluston perushankintoihin tarkoi-
te t tuja varoja (yjsto 5.11. 7346 §). 

Rahoitusmenoihin kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 848 
mk prof. Aarno Ruusuvuoren suunnitteleman 
julistekaapin hankkimiseksi Kluuvin galle-
riaan (yjsto 26.3. 5646 §) ja 191 mk Valkoi-
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sessa salissa olevaan kuivakopiokoneeseen 
hankitun valokopiopaperin maksamista var-
ten (yjsto 14.5. 6025 §). Samoja määrärahoja 
saatiin myös käyttää G. W. Sohlberg Oy:n 
tarjoaman, Helsingin kaupunkia esittävällä 
kuvalla varustetun tarjoilualustan 1000 
kpl:n erän hankkimiseksi (yjsto 26.11. 7515 §). 

Yleisjaosto hyväksyi hankintatoimiston 
suorittamat kaluston korjaustoimenpiteet 
ja myönsi tarkoitukseen yht. 12 700 mk (yjsto 
5.2. 5258 §, 26.3. 5650 §, 4.6. 6227 §> 11.7. 6476 
§, 1.10. 7066 §, 26.11. 7510 §). 

Edelleen yleisjaosto hyväksyi hankintatoi-
miston esittämät teleteknillisten laitteiden 
työt ja hankinnat sekä myönsi tarkoitukseen 
6 840 mk (yjsto 5.2. 5259 §, 4.6. 6228 §). 

Puhelinosuuksien hankkimista varten 
myönnettiin kertomusvuonna 31 200 mk ja 
teleteknillisten laitteiden hankkimista varten 
92 479 mk. 

Yleisjaosto teki myös päätöksiä autojen 
hankkimisesta kaupungin eräisiin virastoihin 
ja laitoksiin (yjsto 8.1. 5042 §, 5.2. 5245 §, 
19.2. 5394 §, 5.3. 5508 §, 2.4. 5742 §, 30.7. 
6624 §, 22.12. 7728 §). 

Irtaimiston myynti. Yleisjaosto oikeutti 
hankintatoimiston joko myymään tai jois-
sakin tapauksissa luovuttamaan korvaukset-
ta eräät käytöstä poistetut koneet ja irtai-
mistoesineet (yjsto 26.2. 5408 §, 5.3. 5485 §, 
26.3. 5648 §, 9.4. 5783 §, 14.5. 6045, 6046 §, 
4.6. 6219 §, 18.6. 6339 §, 30.7. 6600 §, 3.12. 
7568 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. 
Yleisjaosto päätti eri virastoille ja laitoksille 
kertomusvuodeksi ja v:ksi 1970 tilattavista 
kanomalehdistä. 

Kaupunginarkisto 

Viranhaltijat. Avoinna olevaan kaupungin-
arkistonhoitajan virkaan valittiin 15.5. lu-
kien f il. tri Sylvi Möller. Yleisjaosto vahvisti 
vaalin 28.5. (12.5. 1365 §, yjsto 28.5. 6147 §). 

Avoinna oleva 29. pl:n arkistonhoitajan 
virka päätettiin toistaiseksi jättää vakinai-

sesti täyttämättä kauintaan kuitenkin v:n 
1971 loppuun (30.6. 1966 §). 

Kaupunginarkistonhoitaja Veikko Matti-
lalle myönnettiin hänen anomansa ero vi-
rastaan 1.5. alkaen. Kaupunginarkistonhoi-
tajan virka päätettiin julistaa haettavaksi, 
hakuaika 30 päivää (10.12. 426 §); samaten 
päätettiin toim.hoit. Aino Souralle myöntää 
hänen anomansa ero virastaan 12.4.1970 
lukien (yjsto 12.12. 7616 §). 

Kaupunginarkiston vakinaisia virkoja var-
ten merkitystä määrärahasta päätettiin siir-
tää 9 665 mk työsuhteisia toimia varten 
merkityn osamäärärahan lisäykseksi (yjsto 
2.7. 6439 §). 

Erään kokoelman ostaminen. Kaupungin-
hallitus myönsi 6 000 mk käytettäväksi Hel-
singin vanhojen kaupunginosien tontteja 
koskevan muistiinpano- ja kortistokokoelman 
ostamista varten arkkit. Berndt Aminoff ilta 
(10.3. 737 §). 

Tilastotoimisto 

Asuntohallituksen laatimasta väestöennus-
teesta annettava lausunto. Asuntohallitus oli 
laatinut kunnittaisia asunnontarve-ennustet-
ta varten väestöennusteen, jonka mukaan 
Helsingin kaupungin väkiluku olisi 544 300 
v. 1970, 576 000 v. 1975 ja 600 000 v. 1980. 
Ennusteesta oli pyydetty kaupunginhallituk-
sen lausunto. Todettiin asuntohallituksen 
väestöennusteen eroavan vain vähän tilasto-
toimiston laatimasta ennusteesta, joka oli 
seuraava: 

Vuosi Väkiluku 

1970 549 600 
1975 581 300 
1980 605 500 

Toimiston v:ilta 1959-1968 suorittaman 
regressioanalyysin mukaan on väestönkasvun 
tärkein tekijä asuntorakennustoiminta, toi-
sella sijalla on suhdannekehitys ja kolman-
nella asuntorakennustoiminta lähialueella^ 
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Ottamalla huomioon asuntorakennustoimin-
nan viisivuotisohjelmassa esitetyt tiedot ra-
kennustoiminnasta Helsingissä ja sen ympä-
ristökunnissa sekä arvioimalla lähivuosien 
suhdannekehitys, oli saatu seuraavat Hel-
singin väestöennusteluvut: 

Vuosi Väkiluku 

1970 538 000 
1975 577 000 
1980 611 000 

Toimiston mielestä ei ollut estettä edel-
leenkin käyttää toimiston aikaisemmin las-
kemaa ennustetta, josta oli olemassa myös 
ikä-, sukupuoli- ja siviilisäätyjakautumat. 
Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että 
lähivuosien luvut ovat jonkin verran liian 
suuret. Kaupunginhallitus päätti antaa asun-
tohallitukselle tilastotoimiston ehdotuksen 
mukaisen lausunnon (31.3. 982 §). 

Helsingin seudun kuntien ja järjestöjen 
tilastoalan yhteistoimintaa koskeva neuvottelu-
tilaisuus. Helsingin kauppakamari oli toden-
nut kaupungin asukasluvun saavuttavan 
ylärajan lähivuosien aikana. Helsingin seu-
dun väkiluku sitävastoin lisääntyy jatkuvasti 
ja vuosisadan vaihteessa asunee jo puolet 
seudun väestöstä muualla kuin pääkaupun-
gissa. Tämän kehityksen ohella tapahtuu 
myös elinkeinoelämän laitosten hakeutumista 
kaupungin ulkopuolelle, mikä on johtanut 
siihen, ettei pääkaupunki enää muodosta 
erillistä suunnittelukohdetta, vaan että olisi 
yhä välttämättömämpää käsitellä Helsingin 
seutua yhtenä kokonaisuutena. Koska Hel-
singin kaupungilla on varsin voimakkaasti 
toimiva tilasto-organisaatio, kauppakamari 
oli esittänyt, että tilastoneuvottelukunta tut-
kisi mahdollisuuksia erityisesti elinkeinoelä-
mää käsittelevien tilastojen lisäämiseksi ja 
kaupungin tilastotyön laajentamiseksi kos-
kemaan entistä enemmän koko Helsingin 
vaikutusaluetta sekä että tä tä tehostamista 
silmällä pitäen pyrittäisiin yhteistyöhön Hel-
singin seutukaavaliiton ja seudun muiden 

kuntien kanssa tilastotoiminnan koordinoi-
miseksi seudulla. Tilastoneuvottelukunta to-
tesi, että kysymyksen ratkaisu riippuisi lä-
hinnä siitä, miten kuntien välinen yhteistoi-
minta vastaisuudessa järjestetään. Asiasta 
olisi pyydettävä kunnallisen yhteistoimin-
nan järjestysmuotoa tutkimaan asetetun 
komitean lausunto. Komitea oli ilmoittanut, 
että sen jaosto selvitteli kysymystä niistä 
erityisistä hallinto-organisatorisista järjes-
telyistä, mitkä saattavat olla tarpeen suurim-
pien kaupunkien ja niiden lähikuntien, eri-
tyisesti Helsingin ja sen ympäristökuntien 
yhteisten tehtävien hoitamiseksi, joten ko-
mitea ei voinut antaa pyydettyä lausuntoa. 
Tilastoneuvottelukunta oli esittänyt neu-
vottelukunnan asettamista tutkimaan tilas-
totyön kehittämiskysymystä pääkaupungin 
vaikutusalueella. Kauppakamarin kirjeen joh-
dosta oli 27.11.1968 järjestetty neuvotteluti-
laisuus, jossa käsiteltiin sekä alueellisen että 
eri kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön 
tarvetta. Tällöin asetettiin työryhmä laati-
maan täsmällinen esitys yhteistoimintaeli-
men asettamisesta ja sen tehtävistä. Työ-
ryhmä esitti raportissaan Helsingin seudun 
yhteiskuntatutkimuksen neuvottelukunnan 
perustamista ja hahmotteli samalla sen teh-
tävät ja kokoonpanon. Tilastoneuvottelu-
kunta lähetti 30.1. työryhmän raportin ao. 
kunnille ja järjestöille sekä kutsui näiden 
edustajat uuteen kokoukseen, jossa käsitel-
täisiin työryhmän ehdotusta yhteistyöhön 
ryhtymisestä ja perustettaisiin mahdollisesti 
Helsingin seudun yhteiskuntatutkimuksen 
neuvottelukunta. Kaupunginhallitus päätti 
nimetä tal.arviopääll. Erkki Linturin, toim. 
pääll. Karl-Erik Forsbergin ja yleiskaava-
pääll. Jaakko Kaikkosen edustamaan kau-
punkia tilaisuudessa, jossa käsiteltäisiin työ-
ryhmän esitystä sekä alueellisen että eri 
kuntien ja järjestöjen välisen yhteistoimin-
nan järjestämistä tilastoinnin osalta. Sa-
malla kaupunginhallitus valtuutti em. hen-
kilöt periaatteessa sopimaan esitetyn neu-
vottelukunnan perustamisesta sillä ehdolla, 
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että sopimus, joka sisältää yksityiskohtaiset 
määräykset neuvottelukunnan toiminnan 
muodoista ja toiminnasta aiheutuvien kus-
tannusten jaosta, esitetään erikseen kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäväksi (27.5.1541 §). 

Kaupungin v:n 1968 sisäisiä henkilökulje-
tuksia koskeva toimiston ilmoitus merkittiin 
tiedoksi (22.9. 2616 §). 

Vainajan muiston kunnioittaminen. Yleis-
jaosto päätti kunnioittaa 28.1.1969 edes-
menneen tilastotoimiston entisen toim.pääll. 
Otto Bruunin muistoa lahjoittamalla Eiran 
Toipilaskodille 50 mk (yjsto 5.2. 5254 §). 

Rahatoimisto 

Viranhaltijat. Yleisjaosto määräsi raha-
toimiston kirjanpito- ja tilinpäätösosaston 
pääll. Maire Fribergin hoitamaan viransijai-
sena avoinna olevaa toimiston 30. pl:n apu-
laiskaupunginkamreerin virkaa virkaan kuu-
luvin palkkaeduin 1.3. lukien kuitenkin 
kauintaan 15.8. saakka sekä ekon. Anna-Liisa 
Tattarin viransijaisena hoitamaan kirjan-
pito- ja tilinpäätösosaston päällikön 27. 
pl:aan kuuluvaa osastopäällikön virkaa sa-
maksi ajaksi (yjsto 26.2. 5406 §, 21.5. 6104 §). 
Osastopääll. Fribergille päätettiin 1.10. lu-
kien suorittaa henkilökohtaisena palkanlisänä 
28. ja 27. palkkaluokkien välinen erotus siltä 
ajalta, jolloin hän oman toimensa ohella hoi-
taa tilinpäätösosaston osastopäällikön tehtä-
viä, kuitenkin kauintaan siksi, kunnes raha-
toimiston johtosääntö on uusittu (29.9. 
2669 §). 

Vielä päätettiin rahatoimistoon palkata 
seuraavat viranhaltijat: v:ksi 1970 tp. osasto-
päällikön 28. pl:aan kuuluvaan virkaan ekon. 
Erkki Kaarnakorpi (yjsto 29.12. 7767 §); 
27. pliaan kuuluvaan osastopäällikön vir-
kaan ekon. Tapio Lipponen 1.6. lukien (27.5. 
1543 §, yjsto 11.6. 6288 §); 19. pl:n kirjan-
pitäjän virkaan 1.11. lukien ekon. Riitta 
Luomarinta (yjsto 22.10. 7252 §); 13. pl:n 
toimistonhoitajan virkaan 1.12. alkaen Saga 

Forss ja apul.kirjanpitäjän virkaan ajaksi 1.9. 
1969-30.4.1970 Maija-Liisa Tarhonen (yjsto 
11.6. 6289 §, 5.11. 7351 §, 6.8. 6647 §, 3.12. 
7573 §); 12. pl:n apulaiskirjanpitäjän vir-
kaan Marja Kinnunen 1.12. lukien (yjsto 
5.11. 7350 §); 11. pl:n kirjaajan virkaan ajaksi 
1.8.-31.12. Airi Aarnio (yjsto 29.10. 7300 §); 
10. pl:n apulaiskirjanpitäjän virkaan 1.7. lu-
kien Eeva Mäntylä (yjsto 4.6. 6230 §); 10. pl:n 
toimistoapulaisen virkaan 1.3. lukien Terttu 
Suhonen, 1.7. lukien toistaiseksi Arto Hut-
tunen ja ajaksi 1.11.-31.12. Jaakko Hyypiä 
(yjsto 26.2. 5414 §, 11.6. 6289 §, 29.10. 
7300 §); seitsemään 8. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan valittiin 1.3. lukien Jaakko Hyypiä, 
Eija Mahlberg ja Marja Rosenqvist, 1.7. 
lukien Maija-Liisa Jaakkola ja Ilse Viher-
vaara, 20.10. lukien Aili Kero vuo ja 1.11. 
alkaen Marjatta Karamäki (yjsto 26.2. 
5415 §, 4.6. 6231 §, 15.10. 7188 §). 

Yleisjaosto päätti siirtää rahatoimiston 13. 
pl:n toimistonhoitajan virkaan 16.5. lukien 
Sinikka Talmo-Liukkosen (yjsto 7.5. 5982 §); 
13. pl:n apulaiskirjanpitäjän virkaan Tuije 
Koskisen ja 12. pl:n apulaiskirjanpitäjän 
virkaan Aino Jokisen 1.9. lukien (yjsto 6.8. 
6645 §) sekä 13. pl:n toimistonhoitajan vir-
kaan 1.4. lukien Iris Lönnrothin (yjsto 19.3. 
5587 §). 

Lisäksi suoritettiin rahatoimistossa eräitä 
viran hoidon järjestelyjä ja eräille viranhal-
tijoille myönnettiin palkatonta virkavapaut-
ta mm. toisen viran hoitamista varten. 

Seuraavat virat päätettiin jättää toistai-
seksi täyttämättä: 30. pl:n apulaiskaupungin-
kamreerin virka (yjsto 3.9. 6833 §); 13. pl:n 
kassanhoitajan virka kauintaan 31.12.1970 
saakka (31.3. 931 §); 12. pl:n apulaiskirjan-
pitäjän virka ja apulaistoimentajan virka 
(10.2. 424 §, 11.8. 2133 §). 

Jäljempänä mainituille viranhaltijoille 
myönnettiin heidän anomansa ero virastaan: 
kirjaaja Karin Elfvengrenille 1.7. lukien 
(yjsto 28.5. 6149 §); toimistonhoit. Jorma 
Erikkilälle 1.2. lukien (yjsto 5.2. 5247 §); 
toimistonhoit. Liisa Holmgrenille 1.7. lukien 
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(yjsto 11.6.6289 §); apul.kirjanpit. Lea Jarma-
lalle 1.9. lukien (yjsto 11.7. 6487 §); toimisto-
apulaisille Marjaana Karnijoelle 1.6. lukien 
ja Eila Kortetille 1.1.1970 lukien (yjsto 28.5. 
6150 §, 22.12. 7737 §); os. pääll. Heikki Koski-
selle 1.5. lukien (10.2. 423 §); toim.apul. 
Riitta Paavolalle 16.4. lukien (yjsto 2.4. 
5705 §); kirjanpit. Anna-Liisa Tattarille 29.9. 
lukien (yjsto 3.9. 6829 §); apul.kirjanpit. 
Hellin Urpolalle 1.6. lukien (yjsto 7.5. 5994 
§) ja toim.apul. Kalevi Ylä-Jussilalle 1.9. 
lukien (yjsto 20.8. 6741 §). 

Eräät viranhaltijat oikeutettiin v:n 1970 
aikana asumaan kaupungin ulkopuolella. 

Maksumääräysten allekirjoittaminen ym. 
Eräille rahatoimiston viranhaltijoille myön-
nettiin oikeus maksumääräysten allekirjoit-
tamiseen (yjsto 5.2. 5257 §, 5.3. 5481 §, 7.5. 
5991 §, 4.6. 6226 §, 11.6. 6290 §, 8.10. 7125 §, 
15.10. 7184 §, 5.11. 7342 §). Yleisjaosto päätti 
kumota 30.5.1968, 8.1. ja 12.3.1969 tekemän-
sä päätökset ja oikeuttaa eräät rahatoimiston 
viranhaltijat käyttämään toistaiseksi pinta-
alalisien ja kotivoin tuotantoavustuksen mak-
samista varten maataloushallituksen toimesta 
avattua postisiirtotiliä kaupungin määrä-
rahakiintiöiden osalta siten, että käyttö-
oikeus on kullakin yhdessä jonkun toisen 
kanssa (yjsto 8.1. 5024 §, 12.3. 5540 §, 4.6. 
6221 §). Kassantarkastuksia koskevat raha-
toimiston ilmoitukset merkittiin tiedoksi 
(10.3. 712 §, 14.4. 1077 §, 9.6. 1735 §, 11.8. 
2131 §, 22.9. 2613 §, 24.11. 3269 §). 

Sosiaaliturvamaksun takaisin saamista kos-
keva valitus. Merkittiin tiedoksi, että korkein 
hallinto-oikeus oli 2.12.1968 hylännyt kau-
pungin valituksen, joka koski kaupungin 
työnantajana tapaturmapäivärahoista suo-
rittaman sosiaaliturvamaksun takaisin saa-
mista eräissä tapauksissa (10.2. 421 §). 

Ammattiyhdistysten jäsenmaksujen perimi-
nen. Kaupunginhallitus oikeutti rahatoimis-
ton järjestämään ammatillisten järjestöjen 
jäsenmaksujen perinnän niiden kaupungin 
palveluksessa olevien viranhaltijain, toimi-
henkilöiden ja työntekijäin palkasta, jotka 

ovat antaneet siihen valtuutuksen, harkin-
tansa mukaan siinä järjestyksessä ja laajuu-
dessa kuin se on mahdollista (3.11. 3060 §). 

Vainajan muiston kunnioittaminen. 3.1. 
1969 kuolleen apul.kirjanpit. Katri Heikkilän 
hautajaistilaisuuteen päätettiin kaupungin 
puolesta hankkia seppele rahatoimiston tar-
verahoja käyttäen (yjsto 8.1. 5019 §, 15.1. 
5085 §). 

Huoltokassa. Kaupunginhallitus päätti, 
muuttaen 1.7.1968 tekemäänsä päätöstä, että 
huoltokassa pidetään avoinna yleisölle kaik-
k i n a t y ö p ä i v i n ä klo 9.40—16.40 (10. 2 453 §). 

Huoltokassan toimintaa koskevan muurari 
Jaakko Järvisen kirjeen johdosta yleisjaosto 
kehotti rahatoimistoa kiinnittämään erityistä 
huomiota asiakaspalveluun (yjsto 5.3. 5489 §). 

Verotustoimi 

Henkilökunta. Kaupunginhallitus päätti 
vapauttaa yhden palkkiovirkaisen kunnan-
asiamiehen tehtävästään 31.3. lukien sekä 
eräät kunnanasiamiehen varamiehet, joiden 
tilalle valittiin uudet varamiehet kertomus-
vuodeksi (31.3. 930 §, 27.10. 2950 §, 24.11. 
3274 §). 

Edelleen kaupunginhallitus määräsi v:ksi 
1970 verolautakunnan jaostoihin palkkiovir-
kaiset kunnanasiamiehet ja kunnanasiamie-
hen varamiehet. Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti, että palkkiovirkaisille kunnanasia-
miehille ja näiden varamiehille suoritetaan 
palkkiot kaupunginhallituksen v. 1968 teke-
män päätöksen mukaisesti edelleen 1.1.1970 
lukien v:n 1970 talousarvion verotustoimen 
määrärahoista Palkkiot (29.12. 3657 §). 

Veroviraston kustannukset. Lääninhalli-
tuksen postisiirtotilille päätettiin suorittaa 
v:n 1968 toisen puoliskon kustannuksista 
1 856 907 mk ja kertomusvuoden ensimmäi-
sen puoliskon kustannuksista 1 874 493 mk 
(10.3. 715 §, 19.5. 1461 §, 1.9. 2371 §). 

Taksoituslautakunnan historian kirjoitta-
misesta päätettiin toim.pääll. Karl-Erik Fors-

159 



2. Kaupunginhallitus 

bergille suorittaa 9 800 mk aikaisemmin 
myönnetyn 4 500 mk:n lisäksi (yjsto 17.12. 
7679 §). Teoksen »Taksoitus Helsingin talou-
dessa» painattamista varten myönnettiin 
14 000 mk (8.4. 999 §). 

Palkkalautakunta 

Kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden 
ikäjakautumaa koskevan tietokoneajon kus-
tannusten suorittamista varten yleis jaosto 
myönsi palkkalautakunnan käytettäväksi 
2 000 mk (yjsto 5.3. 5509 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin 
ty ö j är j e st e ly-, palkka- y m. 

ky sy my k s et 

Viranhaltijain ja toimihenkilöiden palkkojen 
sekä viranhaltijain, toimihenkilöiden ja työn-
tekijäin sääntömääräisten eläkkeideny leski-
eläkkeiden, kasvatusapujen ja ylimääräisten 
eläkkeiden tarkistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti, 

1) että kaupunginvaltuuston kokoukses-
saan 15.1.1969 tekemä päätös pannaan täy-
täntöön heti mahdollisista valituksista huoli-
matta, 

2) että kaupunginvaltuuston ko. päätök-
sellä hyväksymä, 1.1.1969 alkaen maksettava 
korotus maksetaan samasta ajankohdasta 
lukien myös tilapäisille viranhaltijoille ottaen 
huomioon myös päätöksen A. 5) kohdan 
määräykset, 

3) että lisätyö-, ylityö-, iltatyö-, yötyö-, 
sunnuntaityö-, päivystys- ym. näihin verrat-
tavat korvaukset maksetaan korotettujen 
palkkojen perusteella laskettuina 1.1.1969 
alkaen myös tilapäisille viranhaltijoille A. 8) 
kohdan mukaisesti, 

4), 5) että em. palkkojen ja eläkkeiden 
korotuksen johdosta aiheutuvien takautuvien 
maksujen veronpidätys toimitetaan pro-
senttipidätyksenä, 

6) että virastojen ja laitosten huomiota 
kiinnitetään kaupunginvaltuuston 29.5.1968 
vahvistamien Helsingin kaupungin uusien 
työaikamääräysten XXI kohdan 2 mom:n 
määräyksiin ja että virastoja ja laitoksia ke-
hotetaan tekemään tarvittaessa momentissa 
tarkoitetut esitykset kaupunginhallituk-
selle, 

7) että rahatoimistoa kehotetaan ryhty-
mään tarpeellisiin toimenpiteisiin selvityksen 
hankkimiseksi niistä edellytyksistä, joiden 
perusteella, kaupunginhallituksen tehtyä 
asiasta päätöksen, ammatillisten järjestöjen 
( = työmarkkinajärjestöjen) jäsenmaksut 
ryhdytään perimään siihen valtuutuksen an-
taneiden viranhaltijoiden, toimihenkilöiden 
ja työntekijöiden palkasta ja antamaan pidä-
tetystä summasta myös verotusta varten to-
distus edellyttäen, että ao. ammatilliset 
järjestöt ilmoittavat tilivirastoille täsmälli-
set jäsenmaksun määräämisperusteet sekä 
tekemään asiasta kaupunginhallitukselle esi-
tyksen ja 

8) että kaupunginhallituksen 14.9.1967 
asettamaa vakuutuskomiteaa kehotetaan 
käyttäen apunaan rahatoimiston ja kaupun-
ginhallituksen asiamiestoimiston asiantunte-
musta erillistehtävänä ryhtymään kiireelli-
sesti selvittämään kaupunginvaltuuston yleis-
korotusasiassa tekemän päätöksen D 9 koh-
dassa tarkoitetun vakuutusturvan tai sitä 
vastaavan turvan järjestämistä sekä teke-
mään tämän perusteella tarpeellisiksi katsot-
tavat esitykset kaupunginhallitukselle mai-
nitun turvan toteuttamiseksi. 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja 
ja laitoksia, lukuun ottamatta talousarvion 
11 pääluokan kohdalla mainittuja liikelaitok-
sia, aikanaan ilmoittamaan rahatoimistolle 
ao. tileille kaupunginvaltuuston hyväksymän 
palkkojen korotuksen johdosta tarvittavasta 
lisämäärärahojen tarpeesta, minkä jälkeen 
rahatoimiston tulee tehdä lisämäärärahojen 
myöntämisestä yhteisesitys kaupunginhalli-
tukselle (20.1. 224 §). 
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Hoitolaitosten henkilökunnan lepotauon jär-
jestäminen. Kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupungin hoitolaitoksille lepotauon järjes-
tämisestä seuraavat toistaiseksi voimassa ole-
vat lisäohjeet, joita oli noudatettava siksi, 
kunnes jäljempänä 1. kohdassa edellytetyt 
selvitykset ovat valmistuneet ja kaupungin-
hallitus niiden perusteella antanut tarkem-
mat uudet ohjeet. 

1. Sairaalaviraston, huolto viraston, lasten-
suojelu viraston ja lastentarhain toimiston 
alaiset laitokset ryhtyvät niihin perustettujen 
tai perustettavien työaikaryhmien apua hy-
väksi käyttäen selvittämään lepotauon jär-
jestelyjä laitoksissa sekä laatimaan 30.9.1969 
mennessä yksityiskohtaisen ehdotuksen kus-
sakin laitoksessa lepotauon suhteen nouda-
tettavasta menettelystä. Ehdotukset käsitel-
lään em. virastojen toimesta viipymättä ja 
lähetetään virastojen lausunnolla varustettu-
na kaupunginhallitukselle yhtenäisesti käsi-
teltäväksi ja ratkaistavaksi. Työaikaryhmät 
valitaan keskusjärjestöjen 15.3.1968 tekemän 
suositussopimuksen 9 §:n mukaisesti. 

2. Ehdotuksia ja lausuntoja valmisteltaes-
sa on otettava huomioon seuraavaa: 

2. 1. Lepotauko on tarkoitettu työvoiman 
suojelutoimenpiteeksi ja siksi sellaisen jär-
jestämiseen on pyrittävä, jos se potilastur-
vallisuuden tai muun vastaavan työn jatku-
misen kannalta on mahdollista. Keinotekoisia 
työvuorojärjestelyjä on vältettävä. 

2. 2. Lepotauko on mikäli mahdollista 
pyrittävä ajoittamaan määrätyksi kellon-
ajaksi työvuoron keskivaiheille ja noudattaen 
kaupunginvaltuuston 29.5.1968 vahvistamien 
työaikamääräysten XIX kohdan määräyksiä. 

2. 3. Lepotaukojen viettoa varten tarvit-
tavien tilojen varaamiseksi ja kunnostami-
seksi on laitoksen johdon taholta kiinnitettä-
vä asianmukaista huomiota ja pyrittävä ensi 
tilassa löytämään asiassa tyydyttävä rat-
kaisu. 

3. Toistaiseksi ja kunnes kaupunginhalli-
tuksen 1. kohdassa tarkoitettu yhtenäinen 
ratkaisu on annettu, noudatetaan lepotauon 

järjestelyssä seuraavaa väliaikaista menet-
telyä: 

3. 1. Ilta- ja yövuorossa työskenteleville 
ei lepotaukoa järjestetä, vaan ruokailu tapah-
tuu työn lomassa ja työaikana. Iltavuorolla 
tarkoitetaan työvuoroa, joka päättyy myö-
hemmin kuin klo 16. 

3. 2. Muiden vuorojen lepotaukojen jär-
jestely toteutetaan laitoksen johdon päätök-
sellä sen jälkeen, kun on neuvoteltu lai-
toksen piirissä toimivan työaikaryhmän 
kanssa. 

3. 3. Niissä tapauksissa, joissa lain edel-
lyttämää lepotaukoa ei katsota voitavan jär-
jestää ja joissa ruokailu jää työn lomassa ta-
pahtuvaksi, on tilaisuus ruokailuun järjes-
tettävä työpaikalla, ellei laitoksen ruokasali 
ole niin lähellä, ettei ruokailuun menevä 
aika, matkat yms. mukaan luettuna ylitä 
noin 15 minuuttia. 

3. 4. Väliaikainen menettely lepotaukojen 
järjestelyssä otetaan käyttöön ensi tilassa, 
kuitenkin viimeistään 14.7.1969 alkaen eikä 
se sido kumpaakaan neuvotteluosapuolta, 
jos kuntia koskevissa valtakunnallisissa työ-
aikaneuvotteluissa päädytään asiassa siitä 
poikkeavaan ratkaisuun, eikä myöskään 1. ja 
2. kohdissa tarkoitetuista järjestelyistä pää-
tettäessä. 

4. Sairaalavirastoa, huoltovirastoa, lasten-
suojeluvirastoa ja lastentarhain toimistoa 
kehotetaan huolehtimaan siitä, että niiden 
alaisissa laitoksissa ryhdytään viipymättä 
edellä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 

Samalla kaupunginhallitus totesi seuraa-
vien asiakirjojen tulleen käsitellyiksi tämän 
asian yhteydessä: 

1. KTV:n yhteisjärjestön esitys 12.12.1968 
(khn lähete n:o 252/782-68/16.12.1968). 

2. Lastenhoitaja Marja-Leena Miettisen 
ym. anomus lepotauon pitämättä jättämi-
sestä lastenseimissä ja lastentarhain lauta-
kunnan lausunto (khn lähete n:o 9/287-69/ 
27.3.1969). 

3. Sairaaloiden ja huoltolaitosten henki-
löstöä edustavan kokouksen esitys 5.6. 1969 
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lepotauon pitämättä jättämisestä sairaaloissa 
ja huoltolaitoksissa (23.6. 1930 §). 

Työaikamääräysten muuttamista koskevan, 
valtuuston 17.12. tekemän päätöksen johdos-
ta kaupunginhallitus määräsi noudatetta-
vaksi seuraavaa: 

1) Virastojen ja laitosten toiminta on jär-
jestettävä tehokkaan työajan käytön peri-
aate huomioon ottaen siten, että viranhalti-
joiden virantoimitusajat ovat kaupunginval-
tuuston 29.5.1968 tekemän päätöksen sekä 
siihen nyt vahvistettujen muutosten ja hy-
väksyttyjen sopimusten mukaiset. 

2) Jos viraston tai laitoksen toiminta on 
edellyttänyt yleisistä työaikamääräyksistä 
poikkeavaa työaikajärjestelyä, joka on to-
teutettu joko kaupunginhallituksen 29.5.1968 
tekemällä päätöksellä tai muulla erikseen 
tehdyllä päätöksellä ja jos tällainen työaika-
järjestely on edelleen välttämätön tai jos nyt 
muutettujen määräysten johdosta tai muiden 
syiden perusteella poikkeuksellinen työaika-
järjestely katsotaan tarpeelliseksi, virastojen 
ja laitoksien on viipymättä tehtävä kaupun-
ginhallitukselle osoitetut ja palkkalautakun-
nan toimistolle toimitettavat järjestelyjä kos-
kevat esitykset, jotta ne tarvittaessa voidaan 
saattaa Kaupunkiliiton tietoon suositussopi-
muksen 10 §:n edellyttämien sopimusten ai-
kaansaamista silmällä pitäen. 

3) Palkanmaksuperusteiden osalta (esim. 
iltatyökorvauksien alkamisajankohdan muut-
tuminen, katkenneen jakson käsittely jne.) 
nyt vahvistetut uudet määräykset tulevat 
voimaan myös 1.1.1970 lukien tai laskenta-
teknillisten syiden niin vaatiessa mainitun 
päivämäärän jälkeen ensiksi alkavan työ-
aikajakson alusta lukien. 

4) Työaikamääräysten muutokset edellyt-
tävät lisä-, yli- ja sunnuntaityön sekä ilta- ja 
yötyön korvausta laskettaessa työajan huo-
mioon ottamista vahvistettujen pyöristys-
sääntöjen mukaisesti neljännestunnin tark-
kuudella. Kun tietokonelaskennassa eri kor-
vauslajien yhteenlasketut ajat voidaan rekis-
teröidä kone- ja ohjelmateknillisten syiden 

vuoksi desimaalilukuina vain kymmenes-
osatunnin tarkkuudella, käytetään tästä joh-
tuen ko. palkanlaskentaraporteissa ns. lävis-
tysrivillä laskentaperusteena toistaiseksi % 
tunnin osalta desimaaliyksikköä .3 ja % tun-
nin osalta desimaaliyksikköä .8. 

5) Päivittäisen ruokailutauon osalta kau-
punginhallitus kiinnittää erityisesti huomiota 
seuraavaan: 

a) Niiden viranhaltijain osalta, joiden työ-
aika on järjestetty työaikamääräysten I) 
kohdan 1 ja 2 mom:n perusteella, on yleisenä 
sääntönä edelleenkin, että viranhaltijalle on 
päivittäin annettava työaikaan kuulumaton 
työaikamääräysten edellyttämä ruokailutau-
ko, jonka aikana hän saa esteettömästi pois-
tua työpaikaltaan. Ellei tällaisen tauon jär-
jestäminen ole mahdollista, on viranhaltijalle 
varattava tilaisuus aterioida työaikana työ-
paikalla kaupunginhallituksen työaikamää-
räysten VI) kohdan perusteella tekemän pää-
töksen mukaisesti ja huomioon ottaen työ-
aikalain 16 §:n määräykset. 

b) Viranhaltijan, jonka työaika on järjes-
tetty työaikamääräysten I) kohdan 3 mom:n 
mukaisesti (ns. periodityötä tekevät), ruo-
kailutauon järjestäminen toteutetaan kahden 
vaihtoehdon puitteissa. 

Vaihtoehtona 1. on edellä kohdassa 5) a 
esitetyn pääsäännön mukaisen ruokailutauon 
järjestäminen siten, että tauon vähimmäis-
pituus on y2 tuntia. 

Vaihtoehtona 2. on työaikaan luettavan 
ateriointitilaisuuden järjestäminen työpai-
kalla siinäkin tapauksessa, että laitoksen toi-
minnan kannalta olisi mahdollista järjestää 
ensimmäisen vaihtoehdon mukainen ruo-
kailutauko. 

Valintaoikeus on viranhaltijalla, mutta 
sen käyttäminen on sidottu tiettyihin edelly-
tyksiin. Vaihtoehdon 2. mukaisesti järjestetty 
aika on käytettävissä vain ruokailuun, eikä 
mihinkään muihin tarkoituksiin. Ellei viran-
haltija halua aterioida työpaikalla tai muussa 
jäljempänä mainitussa työnantajan osoitta-
massa ruokailupaikassa, on käytettävä vaih-

162 



2. Kaupunginhallitus 

toehtoa 1., jolloin taukoa ei lueta työajaksi ja 
jolloin viranhaltija luonnollisesti saa käyttää 
tauon parhaaksi katsomallaan tavalla. Vaih-
toehdon 2. käyttäminen edellyttää myös, ettei 
järjestelystä aiheudu häiriötä työn kululle 
tai suoritettaville palveluksille ja että ruokai-
lu tapahtuu joutuisasti, enintään 20 minuutin 
kuluessa. Jos enimmäisaikarajan ehdoton 
noudattaminen ei käy päinsä, on sovellettava 
vaihtoehtoa 1. Joidenkin etäällä sijaitsevien 
työpisteiden osalta saattaa olla tarkoituksen-
mukaista järjestää ruoan kuljetus työnanta-
jan toimesta, mutta siihen ei ole minkäänlais-
ta velvollisuutta. Mikäli kaikki mainitut edel-
lytykset täyttyvät, voidaan ruokailu sallia 
varsinaisen työnsuorituspaikan ohella myös 
laitoksen ruokasalissa tai muussa työnanta-
jan osoittamassa vastaavassa ruokailupai-
kassa (esim. kanttiinissa). Jos siis viranhaltija 
haluaa ruokailla esim. laitoksen alueella si-
jaitsevassa asunnossaan tai missä muualla ta-
hansa kuin työnantajan osoittamassa ruokai-
lupaikassa, ei ole mahdollista lukea ruokai-
luun käytettävää aikaa työajaksi, vaikka se 
ei olisikaan 20 minuuttia pitempi, vaan täl-
laisissa tapauksissa on käytettävä vaihto-
ehtoa 1. Erityisesti on korostettava, että vi-
ranhaltijan valintaoikeus ei merkitse mah-
dollisuutta siirtyä päivittäin vaihtoehdosta 
toiseen, vaan valinnan tulee työvuorojen 
asianmukaista järjestämistä varten koskea 
ainakin täyttä kolmiviikkojaksoa kerrallaan 
ja valinnan tulee olla ao. viraston tai laitok-
sen määräämän henkilön tiedossa työvuoro-
taulukkoa laadittaessa, jolloin työnjohdon on 
vielä harkittava, ovatko em. edellytykset 
voimassa. 

Valinnan yhteydessä voidaan lähinnä ruo-
kailupaikkojen kuormitusta silmällä pitäen 
tiedustella, aterioiko viranhaltija työnantajan 
osoittamassa ruokailupaikassa vai varsinai-
sella työpaikallaan. 

c) Viittä tuntia lyhyemmässä työvuorossa 
ei millään edellytyksellä järjestetä työaikaan 
luettavaa ateriointitilaisuutta. Ellei tehtä-
vien järjestely muuta vaadi, voidaan viran-

haltijalle hänen nimenomaisesta pyynnöstään 
näissäkin tapauksissa antaa työaikaan kuu-
lumaton ruokailutauko, jonka pituus on sil-
loinkin vähintään % tuntia. 

d) Edellä olevat määräykset koskevat so-
veltuvin osin myös viranhaltijaa, joka ei ole 
työaikalain alainen. 

6) Tämän päätöksen yhteydessä katsotaan 
kaupunginhallituksen 23.6.1969 eräiden työ-
järjestöjen ehdotuksesta lepotauon uudelleen 
järjestelystä sairaaloissa ja huoltolaitoksissa 
tekemän päätöksen edellyttämät toimenpi-
teet ja niihin perustuvat virastojen ja laitos-
ten ehdotukset lepotauon suhteen noudatet-
tavasta menettelystä lopullisesti käsitel-
lyiksi. 

7) Virastopäälliköiden ja heidän määrää-
miensä henkilöiden tulee erityisesti valvoa, 
että vahvistettuja työaikoja noudatetaan 
sekä että lepo- ja kahvitaukoja ei ylitetä. 
Mahdollisten rikkomusten johdosta on ryh-
dyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

8) Edellä olevia määräyksiä noudatetaan 
soveltuvin osin myös työsopimussuhteisiin 
toimihenkilöihin nähden, ellei laista tai ase-
tuksesta muuta johdu ja huomioon ottaen 
kaupungin sekä Helsingin Kunnallisvirka-
miehet ja -toimihenkilöt -yhdistyksen ja 
Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viran-
haltijain yhteisjärjestön välillä sovitun, 
v. 1969 koskevan toimihenkilöiden työehto-
sopimuksen määräykset (22.12. 3583 §). 

Kunnallisten oppilaitosten työaikalain alais-
ten työntekijäin ja viranhaltijain työajan ly-
hentämisestä tehdyn sopimuksen täydentämi-
nen. Kaupunginhallitus päätti, että kun sel-
laiselle kuukausipalkkaiselle viranhaltijalle 
tai toimihenkilölle, jolle palkkaa ei makseta 
koko kalenterivuodelta, tai jonka virka- tai 
työsuhde päättyy, lasketaan kaupunginval-
tuuston 7.5. (ks. s. 11) tekemään päätökseen 
perustuvien siirrettyjen vapaapäivien palk-
kaa, kuukausipalkan jakajana käytetään 
lukua 22 (27.10. 2981 §). 

Poikkeuksellisen työaikajärjestelyn toteutta-
minen jouluviikon osalta. Kaupunginhallitus 
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päätti työaikamääräysten V) kohdan 2 mom:n 
perusteella, 

1) että kaupungin virastot ja laitokset pi-
detään suljettuina 27.12.1969, ellei niiden 
toiminta vaadi muunlaista järjestelyä, 

2) että 1) kohdan perusteella 27.12. sul-
jettuina pidettävissä virastoissa ja laitoksissa 
lauantai 13.12.1969 on säännönmukainen 
työpäivä, 

3) että 13.12. »sisään tehtävä» työaika 
on säännöllistä työaikaa, mistä johtuen ko. 
viikon viikkotyöaika on täyttä työpäivää 
vastaavan tuntimäärän verran normaalia 
pitempi. Toisaalta jouluviikon säännöllinen 
viikkotyöaika on vastaavasti yhtä täyttä 
työpäivää vastaavan tuntimäärän verran 
normaalia lyhyempi, 

4) että niissä tapauksissa, joissa virka-
suhde katkeaa ennen 27.12.1969, on 13.12. 
työaika katsottava lisä- tai ylityöksi ja kor-
vattava niitä koskevien määräysten mukai-
sesti, 

5) että niissä tapauksissa, joissa viran-
haltija, joka on suorittanut edellä tarkoitetun 
säännöllisen työajan 13.12. ja on lauantaina 
27.12. vuosilomalla, viimeksi mainittua päi-
vää ei lueta vuosilomapäiväksi ja 

6) että edellä olevat määräykset koskevat 
myös kuukausipalkkaisten työehtosopimus-
ten piiriin kuuluvia toimihenkilöitä (8.12. 
3462 §). 

Lisä-, yli- ja sunnuntaityökorvausoikeutta 
vailla olevien viranhaltijain luettelo. Kaupun-
ginhallitus päätti vahvistaa niiden virkojen 
luettelon, joiden haltijoilla ei ole oikeutta 
lisä-, yli- eikä sunnuntaityökorvauksiin, palk-
kalautakunnan esityksen mukaisesti. Samalla 
kaupunginhallitus määräsi, että virastojen ja 
laitosten on pidettävä jatkuvaa luetteloa 
niistä viranhaltijoista, joilla työaikamääräys-
ten XXI kohdan 1 mom:n 3, 4 ja 7 kohtien 
perusteella ei ole oikeutta XXI kohdassa tar-
koitettuihin korvauksiin ja että näistä luette-
loista on lähetettävä jäljennös tiedoksi raha-
toimistolle ja palkkalautakunnan toimistolle 
samoin kuin ilmoitettava luetteloihin teh-

dyistä mahdollisista korjauksista ja muutok-
sista. Edelleen kaupunginhallitus päätti suo-
sitella virastoille ja laitoksille, että ne mah-
dollisuuksien mukaan palkanlaskentaansa 
varten laatisivat myös luettelon työaikamää-
räysten X X I kohdan 1 mom:n 8 kohdassa 
tarkoitettujen viranhaltijain viroista. Liite-
luettelosta ilmeneviä periaatteita on sovel-
lettava myös vastaavantasoista tai saman-
laista työtä suorittavaan toimihenkilöön näh-
den, jolloin on otettava huomioon, että toi-
mistopäällikköasemassa tai vastaavantasoi-
sissa erikoistehtävissä olevalle toimihenkilölle 
ei yleensä tule suorittaa edellä tarkoitettuja 
korvauksia sekä että toimihenkilöistä tulee 
myös pitää em. luetteloita (22.12. 3575 §). 

Luontoissuoritussäännön muuttaminen. Kau-
punginhallitus päätti esittää kaupunginval-
tuustolle, että viranhaltijain luontoissuori-
tussäännön 63 §:n ensimmäinen lause muute-
taan valtuuston asiassa tekemää lopullista 
päätöstä seuraavan kuukauden alusta. Muu-
tos koski kansakoulun, ammattikoulun ym. 
laitosten viranhaltijan oikeutta aterioida 
vastikkeetta oppilaiden tai hoidokkien kanssa 
(27.5. 1571 §, kunn. as. kok. n:o 94). 

Toimihenkilöiden vuosiloma-ajan palkan 
laskeminen. Palkkalautakunta oli ilmoitta-
nut päättäneensä 4.6. toimivaltaansa kuulu-
vana antaa ohjeet toimihenkilöiden vuosi-
lomapalkan laskemisesta säännöllisestä sun-
nuntai-, ilta- tai yötyöstä suoritettavien kor-
vausten osalta. Kaupunginhallitus päätti tä-
män vuoksi kumota 6.10.1966 tekemänsä 
päätöksen siltä osin kuin se koskee toimihen-
kilöiden vuosiloma-ajan palkan laskemista 
virkasäännön 38 a) §:n määräysten mukai-
sesti (23.6. 1926 §). 

Palkallista tai palkatonta virkavapautta kos-
kevien ohjeiden muuttaminen. Kaupunginhal-
litus päätti, muuttaen 20.10.1966 (ks. s. 113) 
tekemäänsä päätöstä, määrätä päätöksen 
C. 6. kohdan kuulumaan seuraavasti: »Viras-
ton tai laitoksen antama selvitys 12 edellisen 
kuukauden aikana myönnetyistä palkallisista 
ja palkattomista virkavapauksista tai työ-
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lomista ja niihin mahdollisesti liittyvistä eh-
doista.» Aikaisemmassa päätöksessä oli vaa-
dittu selvitys viiden vuoden ajalta (28.4. 
1253 §). 

Influenssaepidemiaa koskeva poikkeuspää-
tös. Kaupunginhallitus päätti, että kaupun-
gin palveluksessa olevien viranhaltijain ja 
työntekijäin ei tarvitse työ- ja toimipaikas-
saan esittää lääkärintodistusta sairausloman 
saantia varten silloin, kun he joutuvat jää-
mään pois työstään influenssan kaltaisen 
kuumetaudin takia kauintaan viiden päivän 
ajaksi, sillä ehdolla että asianomainen toi-
mittaa ensimmäisenä poissaolopäivänään työ-
paikkaansa ilmoituksen sairastumisestaan, ja 
jos sairaudesta johtunut poissaolo on kestä-
nyt kolme päivää, luotettavan henkilön anta-
man todistuksen siitä, että poissaolo on joh-
tunut mainitunlaisesta sairaudesta. Päätös 
on voimassa helmikuun loppuun 1969 saakka 
(27.1. 302 §). 

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksun suo-
rittaminen eväsrahan osalta. Keskus verolau-
takunnalta oli aikanaan tiedusteltu, oliko ns. 
eväsrahasta suoritettava ennakonpidätys ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksu. Keskus-
verolautakunta oli 16.9.1968 antamassaan 
päätöksessä katsonut, että eväsrahan nimellä 
maksettavaa korvausta oli hakemuksessa 
tarkoitetuissa olosuhteissa pidettävä palk-
kana ja että kaupungin oli toimitettava siitä 
ennakonpidätys. Päätökseen päätettiin ha-
kea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeu-
delta, joka 20.2.1969 antamallaan päätöksellä 
katsoi, ettei ollut syytä muuttaa valituksen-
alaista päätöstä. Eväsrahasta oli siis toimi-
tettava ennakonpidätys ja suoritettava 
työnantajan sosiaaliturvamaksu. Rahatoi-
misto oli 11.10. 1968 antanut eri viras-
toille ja laitoksille ohjeet pidätyksen toimit-
tamisesta ja sosiaaliturvamaksun suoritta-
misesta eväsrahojen osalta (27.5. 1542 §). 

Vapaa-ajan tapaturmavakuutusta koskevien 
sopimusten tekeminen. Vuonna 1967 asetettu 
vakuutuskomitea oli yhteistoiminnassa raha-
toimiston ja asiamiestoimiston kanssa tutki-

nut vakuutusturvan tai sitä vastaavan turvan 
järjestämistä koskevaa kysymystä. Vakuutus 
olisi lähinnä varsinaisen tapaturmavakuutus-
lain määräämän työtapaturmavakuutuksen 
liitännäisvakuutus, jonka vuoksi vakuutus-
sopimus olisi tehtävä samojen yhtiöiden 
kanssa, joiden kanssa on tehty sopimukset 
lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta. 
Kaupunginhallitus kehotti asiamiestoimistoa 
tekemään sopimuksen Vakuutusosakeyhtiö 
Pohjolan kanssa tapaturmavakuutuslain 57 
§:n 3 mom:ssa tarkoitetusta vapaa-ajan tapa-
turmavakuutuksesta yhtiön 21.1.1969 teke-
män tarjouksen pohjalta niin, ettei sopimus 
koske liikennelaitoksen henkilökuntaa ja sa-
moja periaatteita noudattaen Vakuutusosa-
keyhtiö Fennian kanssa sopimuksen liikenne-
laitoksen henkilökunnan osalta (27.1. 274 §). 

Kaupungin luottamusmiesten ja kaupungin 
palveluksessa olevien henkilöiden ryhmävakuu-
tus lentotapaturmien varalta. Tapaturmava-
kuutusosakeyhtiö Kullervolle päätettiin suo-
rittaa 2 872 mk em. ryhmävakuutusta koske-
vana lopullisena vakuutusmaksuna v:lta 1968 
ja 300 mk sanotun vakuutuksen ennakko-
maksuna v:lta 1969 (yjsto 12.2. 5300 §). 

Talonmiesten viikkolevon pidentäminen. 
Kaupunginhallitus päätti, että Kaupunkilii-
ton toimiston yleiskirje nro A 14/69 talon-
miesten viikkolevon pidentämisestä lähe-
tetään tiedoksi ja noudatettavaksi kaikille 
kaupungin virastoille ja laitoksille huomau-
tuksin, että kirjeessä esitetty järjestely on 
voimassa kaupunginhallituksen asiasta teke-
män päätöksen päivämäärästä lukien 18 vii-
kon ajan (2.6. 1637 §). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Helsingin kunnal-
listen työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjär-
jestön esityksestä kaupunginhallitus päätti 
esittää Kaupunkiliitolle, että ryhdyttäisiin 
toimenpiteisiin kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain eläkelain muuttamiseksi siten, 
että osakeyhtiöt, joiden osake-enemmistön 
omistavat kunnat, kuntainliitot tai niiden 
muodostamat yhdistykset ja muut yhteisöt, 
jotka vastaavalla tavalla ovat kuntien tai 
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kuntainliittojen määräämisvallassa, voisivat 
olla kunnallisen eläkelaitoksen jäseninä (18.8. 
2236 §). 

Kaupunginhallitus oli esittänyt Suomen 
Merimies-Unionin kirjeen johdosta, että kun-
nallinen eläkelaitos tutkisi kysymystä sodan-
aikaisen kauppalaivapalvelun rinnastamises-
ta varsinaiseen sotapalvelukseen laitoksen 
eläkesäännön muuttamista silmällä pitäen. 
Kunnallinen eläkelaitos ilmoitti myöhemmin, 
että eläkelaitosten valtuuskunta oli 31.10. 
muuttanut eläkelaitoksen eläkesääntöä mm. 
siten, että myös sotatilan aikainen palvelus 
kauppalaivastossa luetaan lisäeläkkeeseen 
oikeuttavaksi palvelusajaksi (24.11. 3302 

§)· 
Kaupunginhallitus päätti hylätä eräät 

eläkkeitä koskevat valitukset (28.4. 1252 §, 
9.6. 1777 §, 16.6. 1852 §, 1.9. 2398 §); ilmoit-
taa tasavallan presidentin kanslialle, ettei ent. 
panostajan Albert Aallon eläkelaskelman tar-
kistuksessakaan voitu havaita mitään, mikä 
muuttaisi hänelle aikaisemmin myönnettyä 
eläkettä (25.8. 2337 §). Lisäksi merkittiin tie-
doksi lääninhallituksen ja korkeimman hal-
linto-oikeuden eräissä eläkeasioissa tekemät 
päätökset (9.6. 1778 §, 27.10. 2982, 2983 §, 
3.11. 3097 §, 17.11. 3234 §). 

Eläkkeellä olevien henkilöiden palkkaamista 
kaupungin palvelukseen koskeva asia. Vt 
Paasivuori ym. olivat 4.12.1968 kaupungin-
hallitukselle osoittamassaan kirjelmässä mai-
ninneet, että kaupungin virkoja ja työsopi-
mussuhteisia toimia hoitamaan on usein va-
littu eläkkeellä olevia henkilöitä, varsinkin 
puolustuslaitoksen palveluksesta vapautu-
neita. Tällä tavoin vaikeutetaan nuorten hen-
kilöiden sijoittumista kaupungin palveluk-
seen, minkä lisäksi voidaan usein syrjäyttää 
myös työtön tai henkilökohtaisilta ominai-
suuksiltaan sopiva ja työkokemukseltaan pä-
tevä henkilö. Kun tällainen menettely ei ollut 
veronmaksajainkaan kannalta perusteltavis-
sa, olivat anojat esittäneet, että kaupungin-
hallitus antaisi selvät ohjeet siitä, ettei avoin-
na oleviin virkoihin tai työsopimussuhteisiin 

tehtäviin otettaisi eläkkeellä olevia henki-
löitä. Kaupunginhallitus päätti kiinnittää 
lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja lai-
tosten huomiota poikkeuksellisen työllisyys-
tilanteen synnyttämiin erityisnäkökohtiin 
sekä kehottaa laitoksia ym. mahdollisuuksien 
mukaan ottamaan huomioon työllisyystilan-
teen asettamat vaatimukset viranhaltijoita, 
toimihenkilöitä ja työntekijöitä kaupungin 
palvelukseen otettaessa. Lisäksi kaupungin-
hallitus kehotti asiamiestoimistoa hankki-
maan sopivalta asiantuntijalta pätevän ja 
lainopillisen selvityksen siitä, onko hallitus-
muodon 5 §:n vastaista ottaa kaupungin vir-
kasääntöön määräys, että kaupungin virkoi-
hin ei oteta eläkettä saavia henkilöitä (22.9. 
2639 §). 

Oman auton ja vuokra-auton käytöstä mak-
settavat korvaukset. Kaupunginhallitus päätti, 
muuttaen v. 1963 tekemäänsä päätöstä, että 
oman auton käytöstä kaupungin virka-ajoissa 
maksetaan korvaukset 1.7.1969 alkaen seu-
raavasti: kalenterivuoden aikana omalla au-
tolla Helsingin kaupungin alueella ajetuilta 
5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 28 p/km, 
1 000 seuraavalta kilometriltä 25 p/km ja seu-
raavilta kilometreiltä 22 p/km. Samalla pois-
tetaan joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun 
ajalta maksettu yhden pennin korvaus (16.6. 
1851 §). 

Kaupunginhallitus päätti, poiketen 23.1. 
1964 ja 13.3.1958 tekemistään päätöksistä, 
oikeuttaa yleisjaoston myöntämään erikseen 
harkitsemissaan poikkeustapauksissa niille 
henkilöille, joille on myönnetty oikeus vuok-
ra-auton käyttämiseen virkatehtävissä, oi-
keuden korvauksen saamiseen vuokra-auton 
käyttämisestä virka-ajoissa vuokra-auton-
kuljettajan antaman kuitin perusteella (3.3. 
660 §). 

Ansiomerkit. Helsinki-mitali ja Suomen 
Kaupunkiliiton ansiomerkki päätettiin hank-
kia virastojen ja laitosten esitysten mukai-
sesti eräille viranhaltijoille sekä eräille luotta-
musmiehille ja työntekijöille. Ansiomerkkien 
hankkimiseen oli käytetty yht. 43 689 mk 
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(12.5. 1380 §, yjsto 30.4. 5912 §, 21.5. 6106, 
6107 §, 18.6. 6337 §). 

Muinaistieteelliselle toimikunnalle päätet-
tiin korvauksetta luovuttaa ilman koteloa 
yksi hopeinen ja yksi tompakkinen pääkau-
punki-mitali ja yksi Helsingin kaupungin 
urheiluplaketti (yjsto 12.2. 5307 §). 

Liikennelaitoksen esityksestä yleis jaosto 
päätti, että kaupungin toimesta anotaan kun-
niamerkki UITP:n presidentille Arthur Her-
bert Graingerille (yjsto 3.12. 7603 §). 

Komiteat ja opintomatkat 

Komiteat. Kertomusvuoden aikana päätet-
tiin asettaa jäljempänä mainitut komiteat ja 
toimikunnat, jotka oikeutettiin ottamaan sih-
teeri ja kuulemaan asiantuntijoita: 

komitea valmistelemaan kunnallisen yh-
teistoiminnan järjestysmuotokomitean I mie-
tinnöstä sisäasiainministeriölle annettavan 
lausunnon sekä valmistelemaan lisäksi läänin-
hallituksen lopullisesta ehdotuksesta kunta-
uudistusta koskeviksi suunnitelmiksi Uuden-
maan läänissä lääninhallitukselle annettavan 
lausunnon. Komitean puheenjohtajaksi valit-
tiin kaupunginjohtaja, jäseniksi kiinteistö-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja sekä 
vtt Laine, Laurent, Leskinen ja Raveala ja 
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Jaak-
ko Itälä. Komitea oikeutettiin hankkimaan 
ulkopuoliselta konsulttitoimistolta mietin-
nössä ehdotetun järjestelmän taloudellisia 
vaikutuksia koskeva tutkimus, josta aiheutu-
nut lasku, 65 000 mk, päätettiin suorittaa 
komiteain ja toimikuntien menoja varten va-
ratusta määrärahasta. Myöhemmin yleis-
jaosto päätti asettaa työryhmän valmistele-
maan em. komitean työtä ja valita siihen 
kiinteistöviraston virastopääll. Pentti Leh-
don, tilastotoimiston toim.pääll. Karl-Erik 
Forsbergin, tal.arviopääll. Erkki Linturin, 
yleiskaavapääll. Jaakko Kaikkosen ja sihtee-
riksi kansliasiht. Simo Somiskan (30.6. 

1962 §, 25.8. 2316 §, yjsto 11.7. 6527 §, 17.9. 
6938 §, 12.11. 7399 §); 

komitea valmistelemaan kiireellisesti kau-
pungin keskushallinnon toiminnan tehostami-
seen tähtääviä organisatorisia muutoksia. 
Puheenjohtajaksi määrättiin kaup.joht. Teu-
vo Aura sekä jäseniksi kaup.siht. Sulo Helle-
vaara ja tal.arviopääll. Erkki Linturi (29.9. 
2675 §); 

komitea suorittamaan selvitys ja sen perus-
teella laatimaan yksityiskohtainen ehdotus 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen ja 
siihen liittyvien säännösten kokonaisuudis-
tuksesta siten, että tällöin mm. kiinnitettäi-
siin huomiota nykyisen rakennustarkastus-
menettelyn nopeuttamiseen sekä vanhojen 
rakennusten uusimista koskevien säännösten 
tarkistamiseen. Komitean puheenjohtajaksi 
nimettiin dipl.ins. Kari Rahkamo sekä jäse-
niksi pääluottamusmies Juho Antikainen, 
arkkit. Paul Autere, varat. Gustaf Laurent, 
dipl.ins. Pentti Nirsilä, rakennustarkast. 
Aulis Salo ja as.kaavapääll. Olavi Terho 
(17.11. 3211 §); 

toimikunta laatimaan kiireellisesti lopulli-
nen ehdotus palopäällystön työajan järjes-
telyksi. Toimikunnan puheenjohtajaksi mää-
rättiin palolautakunnan puh.joht. Onni Van-
hala ja jäseneksi palopääll. Olavi Lyly, joiden 
tuli pyytää ao. työmarkkinajärjestöä nimeä-
mään yhdeksi jäseneksi järjestön edustaja 
sekä palomestareita nimeämään yhdeksi jäse-
neksi palomestareitten edustaja (1.12.3379 

komitea tutkimaan ja tarkistamaan ter-
veydenhoitoviraston organisaatiota sekä 
ohje- ja johtosääntöä ja tekemään aikanaan 
kaupunginhallitukselle perusteltu esityksensä 
mahdollisista muutoksista. Komitean pu-
heenjohtajaksi valittiin terveydenhoitolauta-
kunnan puh.joht. Maija Saari sekä jäseniksi 
lautakunnan varapuh.joht. Onni Turtiainen, 
fil.maist. Vivan Juthas, kauppias Tuomas 
Kuivanen, myym.hoit. Ilta Salomaa, kaup. 
lääk. Olavi Kilpiö ja vs. elintarvikehyg. Antti 
Olkkonen (24.2. 584 §); 
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komitea selvittämään yhtenäistä virka- tai 
työpukua käyttämään mahdollisesti määrät-
tävät kaupungin hoitolaitosten viranhaltija-
ja toimihenkilöryhmät samoin kuin ao. asui-
hin sisältyvät vaate-esineet sekä tekemään 
kaupunginhallitukselle perusteltu esitys tar-
vittavista toimenpiteistä. Komitean puheen-
johtajaksi määrättiin palkkalautakunnan 
toimiston pääll. Erkki Salmio sekä jäseniksi 
talousjoht. Aarre Sinisalo, joht. Arvo Paasi-
vuori ja tal.hoit. Matti Svensk; 

komitea tekemään kaupunginhallitukselle 
perusteltu esitys tarvittavista toimenpiteistä 
edellä tarkoitettuun virka- tai työpukuun 
kuuluvien vaate-esineiden ja niiden mallien 
osalta ottaen huomioon Sairaalaliiton vaate-
tustoimikunnan käsityksen ja Ruotsissa työ-
pukukysymyksessä saadut kokemukset. Pu-
heenjohtajaksi määrättiin ylilääk. Sten Joki-
pii ja jäseniksi käyttöpääll. Raili Hämäläi-
nen, tal.pääll. Ole Eklund ja apul. ylihoit. 
Kaija Kinnunen; 

kehottaa kaupungin työtupia yhteistoimin-
nassa ao. virastojen kanssa selvittämään 
virka- tai työpukujen hankinnan, jakelun ja 
huollon järjestämiseen liittyvät kysymykset 
ja arvioimaan pukujen hankinnasta ja huol-
losta aiheutuvat lisäkustannukset tutkimalla 
myös ns. lainausperiaatteelle rakentuvan jär-
jestelmän tarjoamat mahdollisuudet sekä 

kehottaa em. komiteoita sekä työtupia an-
tamaan selvityksensä ja tekemään esityk-
sensä kaupunginhallitukselle viimeistään 
31.1.1970 (13.10. 2831 §, 17.11. 3216 §); 

komitea laatimaan selvitys siitä, miten 
kaupungin asukkaiden tapaturma- ja äkillis-
ten sairaustapausten ensiapupalvelua olisi 
aiheellista parantaa kohtuullisin kustannuk-
sin ja aikanaan tekemään kaupunginhalli-
tukselle perusteltu esitys tarvittavista toi-
menpiteistä . Puheen j oht a j aksi määrättiin 
sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksanen sekä 
jäseniksi kaup.hygieenikko Oleg Gorbatow, 
prof. Paavo Heiniö, suunnittelija Ingrid 
Hämelin, palopääll. Olavi Lyly ja lääket.lis. 
Olli Seppälä (12.5. 1392 §); 

komitea laatimaan yleissuunnitelma toi-
menpide-ehdotuksineen pitkäaikaisesti sai-
raiden henkilöiden hoidon vastaisesta järjes-
telystä sekä huoltolautakunnan, sairaalalau-
takunnan ja terveydenhoitolautakunnan yh-
teistoiminnan tehostamisesta pitkäaikaisesti 
sairaiden hoidon osalta. Komitean puheen-
johtajaksi valittiin kaupunginvaltuuston I 
varapuh.joht. Yrjö Rantala, varapuheen-
johtajaksi II varapuh.joht. Carl-Gustaf Lon-
den sekä jäseniksi sairaalatointa johtava 
apul.kaup.joht. Eino Uski, henkilöasioita ja 
sosiaalitointa johtava apulaiskaupunginjoh-
taja, huoltolautakunnan puh.joht. Reino 
Kuusi, sairaalalautakunnan puh.joht. Ilkka 
Väänänen ja vt Hellä Meltti (8.12. 3427 §); 

komitea tutkimaan helsinkiläisten vanhus-
ten ja invalidien kylvetys- ja saunomismah-
dollisuuksien parantamiseen tähtäävien toi-
menpiteiden tehostamista. Puheenjohtajaksi 
valittiin terveydenhoitolautakunnan vara-
puh.joht. Onni Turtiainen sekä jäseniksi 
kaup. hygieenikko Oleg Gorbatow, ylihoit. 
Aune Niittymäki, apul.ylihoit. Anita Brink 
ja kodinhoitotoimiston esimies Kaisa Per-
koila (10.2. 434 §); 

komitea laatimaan selvitys joukkomajoi-
tusta tarvitsevien henkilöiden, kuten kodit-
tomien helsinkiläisten, maalta muuttavien 
nuorten, yksinäisten jne. majoitustarpeesta 
sekä tekemään kaupunginhallitukselle pitkän 
tähtäyksen ohjelma näiden ryhmien sosiaali-
sen aseman ja asumistason pysyvämmäksi 
parantamiseksi. Puheenjohtajaksi valittiin 
huoltolautakunnan puh.joht. Reino Kuusi 
sekä jäseniksi vtt Arvid v. Martens, Ilkka 
Taipale, Mirjam Tuominen ja Kerttu Vaini-
kainen (24.3. 878 §); 

komitea laatimaan luotettava selvitys las-
ten päivähoidon nykyisestä tarpeesta, sen 
syistä ja tarpeen kehittymisestä lähitulevai-
suudessa samoin kuin yhteiskunnan toimesta 
tai avustuksella järjestettävän lasten päivä-
hoidon tarkoituksenmukaisista vaihtoehdois-
ta sekä tekemään kaupunginhallitukselle yk-
sityiskohtainen esitys asian järjestämiseksi 
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välttämättömistä toimenpiteistä lähimpien 
10 v:n aikana ottaen tällöin huomioon kau-
pungin taloudelliset mahdollisuudet. Komi-
tean puheenjohtajaksi valittiin prof. Olavi 
Riihinen sekä jäseniksi vt t Pirkko Aro, Salme 
Katajavuori, Kati Peltola, Erkki Tuomioja 
ja Ju t ta Zilliacus. 

Komitean avuksi päätettiin lisäksi asettaa 
väliaikainen työryhmä, kaupungin palveluk-
sessa olevien viranhaltijoiden osalta virka-
tehtävänä, välittömästi huolehtimaan tar-
peellisten tutkimusten suorittamisesta sekä 
ohjaamaan ja valvomaan tutkimusten toi-
mittamista yhteistoiminnassa em. komitean, 
tilastotoimiston, sosiaali- ja terveysministe-
riön sosiaalipoliittisen tutkimusosaston ja 
Helsingin Yliopiston sosiaalitieteiden laitos-
ten kanssa. Työryhmän puheenjohtajaksi ni-
mettiin prof. Olavi Riihinen ja jäseniksi os. 
pääll. Annikki Suviranta sosiaali- ja terveys-
ministeriön sosiaalipoliittisesta tutkimusosas-
tosta, tarkast. Kyllikki Rusama sosiaalihalli-
tuksesta, tilastotoimiston pääll. Karl-Erik 
Forsberg, lastentarhain tarkast. Kaarina 
Axelson, lastensuojelun toim.joht. Arvi Heis-
kanen, lastentarhain lääkäri Leena Bäck-
ström ja työntutkija Inkeri Benson järjes-
telytoimistosta. Komitean työ olisi mahdolli-
suuksien mukaan suoritettava valmiiksi v:n 
1970 loppuun mennessä. Ehdotus olisi laadit-
tava yhteistoiminnassa taloussuunnittelu-
toimikunnan kanssa (3.3. 680 §); 

rakennustointa johtavan apul.kaup.joht. 
Veikko Järvisen puheenjohdolla toimiva ko-
mitea työllisyysasioiden käsittelyä varten 
sekä samalla tutkimaan työllisyyttä edistä-
vien ammattikurssien aloittamisen edelly-
tyksiä ja tarpeellisuutta sekä käytännöllisen 
toteuttamisen mahdollisuuksia yhteistoimin-
nassa ammattioppilaitosten johtokunnan 
kanssa. Komitean jäseniksi määrättiin v t t 
Erkki Heikkonen ja Gustaf Laurent sekä 
toimitussiht. Eila Vuokko, viilaaja Veikko 
Vanhanen ja rak.mest. Teuvo Punkka (7.1. 
55 §, 1.12. 3371 §); 

komitea laatimaan nykyisin voimassa ole-

vien opetussuunnitelmien pohjalta erityinen 
opetussuunnitelma ruotsinkielisten kansa-
koulujen yhdistettyjä luokkia varten. Komi-
tean puheenjohtajaksi nimettiin kansak. 
tarkast. Hilding Cavonius ja sen jäseniksi 
johtokunnan jäsen Marianne Laxen sekä 
kansakoulunopettajat Gunvor Liiman ja Helle 
Fredriksson (15.12. 3495 §); 

toimikunta kiireellisesti tutkimaan kysy-
mystä jäsenten valitsemisesta Helsingissä 
toimivien oppikoulujen vanhempainneuvos-
toihin ja kouluneuvostoihin. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi valittiin dipl.ins. Kaarlo 
Pettinen ja muiksi jäseniksi kansak.op. 
Inkeri Airola, kauppat.yo. Barbro Appel-
qvist, rva Hellä Meltti ja valtiot.maist. Aarne 
Välikangas (10.3. 720 §); 

komitea selvittämään kaupunginmuseon 
laajentamiseen liittyviä kysymyksiä ja teke-
mään kaupunginhallitukselle tarvittavat eh-
dotukset. Komitean puheenjohtajaksi valit-
tiin fil.maist. Anni Voipio ja jäseniksi mu-
seonhoit. Helmi Helminen-Nordberg, opett. 
Esko Honkanen, varat. John Jansson, arkkit. 
Mikko Karjanoja, rva Hellä Meltti, fil.tri 
Matti Sarmela ja arkkit. Claus Tandefelt 
(8.12. 3441 §); 

komitea laatimaan yleishyödyllisten yri-
tysten ja laitosten avustusmäärärahain jaka-
mista koskeva ehdotus. Komitean puheen-
johtajaksi valittiin apul.kaup.joht. Aarre 
Loimaranta ja jäseniksi kaupunginvaltuuston 
II varapuh.joht. Carl-Gustaf Londen ynnä 
kaupunginhallituksen jäsenet Erkki Hara, 
Aarre Leskinen, Hellä Meltti ja Aarne Väli-
kangas (20.1. 208 §); 

komitea tutkimaan nuorisotoimiston työn-
jakoa sekä lähi- ja pitkäntähtäyksen nuoriso-
politiikkaa. Komitean puheenjohtajaksi 
määrättiin nuorisotyölautakunnan puh.joht. 
Jouni Apajalahti sekä jäseniksi lautakunnan 
jäsenet Barbro Appelqvist, Raimo Oksanen 
ja Arjo Söderblom sekä nuorisoasiamies 
Heikka Niittynen, apul. nuorisoasiamies 
Kurt Forsman ja hallinnollinen siht. Tytt i 
Sillanpää (24.11. 3287 §); 
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toimikunta tarkistamaan vapaa-ajan viet-
tokomitean asemakaavajaoston laatimat 
suunnitelmat ja yhteistoiminnassa kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa sopeuttamaan tu-
levat urheilu- ja ulkoilualueet yleiskaavaan 
ja asemakaavaan. Toimikunnan puheenjoh-
tajaksi nimettiin virastopääll. Esko Paimio 
ja jäseniksi arkkitehdit Göran Engroos, 
Kirsti Kasnio ja Jaakko Tolonen sekä os. 
pääll. Esko Numminen. Arkkitehti Kasnion 
tilalle määrättiin myöhemmin arkkit. Kaija 
Narinen (5.5. 1306 §, 25.8. 2324 §); 

toimikunta laatimaan v:n 1969 loppuun 
mennessä perusteltu esitys Kaupunkiliitolle 
tehtäväksi esitykseksi lainsäädäntötoimiin 
ryhtymisestä jäteveden puhdistusmaksun 
käyttöön ottamiseksi. Puheenjohtajaksi mää-
rättiin vesilaitoksen toim.joht. Eino Kajaste 
sekä jäseniksi kaup.ins. Martti Anttila, 
piiri-ins. Tauno Talvio ja vesioik.asiamies 
Orjo Marttila, jonka tuli toimia sihteerinä 
(3.11. 3091 §); 

komitea kiireellisesti tarkistamaan voimas-
sa olevat huolto- ja jakeluasematonttien 
luovutusmääräykset. Komitean puheenjoh-
tajaksi valittiin kaupunginvaltuuston I vara-
puh. joht. Yrjö Rantala sekä jäseniksi vtt 
Erkki Heikkonen, Henrik Kalliala ja Victor 
Procope, kiinteistölautakunnan jäsen Yrjö 
Kivilinna, virastopääll. Pentti Lehto, vs. 
virastopääll. Pentti Sunila ja kaup.kamr. 
Raimo Kaarlehto (2.6. 1649 §); 

komitea kiireellisesti laatimaan selvitys 
Käpylän puutaloalueen vanhojen puuraken-
nusten kunnosta ja niiden peruskorjauskus-
tannuksista sekä tekemään asiaa koskevat 
esitykset kaupunginhallitukselle 15.9.1969 
mennessä. Puheenjohtajaksi valittiin vt Jor-
ma Korvenheimo sekä jäseniksi valtiot.maist. 
Arvo Pörhönen, ins. Jorma Sunell, valtiot, 
maist. Jaakko Itälä, kauppat.maist. Carl 
Adolfsson, as.kaavapääll. Olavi Terho ja 
Helsingin Kansanasunnot Oy:n hallituksen 
puh.joht. Väinö Ahde (166. 1871 §); 

komitea kiireellisesti selvittämään, minkä-
laisilla kaava-, tehokkuus-, tyyppi- ja ma-

teriaaliratkaisulla Käpylän puutaloalueen 
maankäyttö ja tuleva rakentaminen saatai-
siin parhaiten ja hyväksyttävimmällä tavalla 
hahmotetuksi sekä lisäksi selvittämään, voi-
taisiinko rakennusten korjaustoiminnalla 
päästä taloudellisuuden ja asumisviihtyisyy-
den vaatimukset täyttävään ratkaisuun jaot-
tamaan lisäksi työssään huomioon valtuus-
ton 26.11. hyväksymässä toivomusponnessa 
esitetyt näkökohdat. Komitean puheenjohta-
jaksi valittiin vt Aarne Leskinen sekä muiksi 
jäseniksi vtt Jorma Korvenheimo, Juho 
Antikainen ja Viktor Procope sekä valtiot, 
maist. Aarne Välikangas (1.12. 3350 §); 

toimikunta valmistelemaan ja tekemään 
esitys Helsingin kaupunkiseudun julkisen 
henkilöliikenteen hoidon yhteistyön muo-
dosta. Toimikunnan puheenjohtajaksi mää-
rättiin apul.kaup.joht. Gunnar Smeds sekä 
muiksi kaupunkia edustaviksi jäseniksi vtt 
Arne Berner, Kari Rahkamo ja Pekka Saar-
nio sekä piirisiht. Aulis Leppänen. Espoon 
kauppalanhallitusta päätettiin pyytää nimeä-
mään toimikuntaan kolme edustajaa, Helsin-
gin maalaiskunnan kunnallishallitusta kolme 
edustajaa, rautatiehallitusta yksi edustaja 
sekä Linja-autoliittoa yksi edustaja (3.11. 
3115 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota huolto-
lautakunnan alaisten huoltolaitosten johto-
kunnan 29.5. tekemän päätöksen asettaa 5-
jäseninen toimikunta uuden järjestyssääntö-
ehdotuksen valmistamiseksi huoltolaitoksia 
varten, koska komiteoiden ja toimikuntien 
asettaminen kuuluu kaupunginhallituksen 
tehtäviin (8.9. 2493 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti nuorisotyölau-
takunnan panemaan täytäntöön nuoriso-
määrärahojen jaosta 15.4. tekemänsä pää-
töksen siten, että jakoperusteita tutkiva 
jaosto saa kokoontua enintään kolme kertaa 
(21.4. 1142 §, 16.6. 1830 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 14.9. 
1967 tekemäänsä päätöstä komitean asetta-
misesta tutkimaan kaupungin kaikkia va-
kuutuksia kokonaisuudessaan, oikeuttaa ko-
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mitean palkkaamaan itselleen tarpeellisen 
sihteeriavun (8.4. 1006 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota ruotsin-
kielisten kansakoulujen johtokunnan 11.4. te-
kemän päätöksen jaoston asettamisesta apu-
koulun opetussuunnitelman tarkastamista ja 
kehittämistä varten soveltuvaksi ruotsinkieli-
seen apukouluun ja oikeuttaa johtokunnan 
asettamaan ko. jaoston, johon kuuluvat 
kansak. tarkast. Hilding Cavonius puheen-
johtajana sekä johtokunnan jäsenet Ralf Fri-
berg ja Paul Hägglund sekä opett. Ulla Sid 
(21.4. 1142 §, 2.6. 1628 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeut-
taa ruotsinkielisten kansakoulujen johtokun-
nan asettamaan kansalaiskoulun opetussuun-
nitelmakomitean mietinnön tarkistamista ja 
kehittämistä varten ruotsinkieliselle kansa-
laiskoululle soveltuvaksi jaoston, johon kuu-
luvat puheenjohtajana kansak.tarkast. Hil-
ding Cavonius ja johtokunnan jäsenet Ralf 
Friberg sekä Paul Hägglund ja kansalaiskou-
lun op. Axel Lindholm (17.11. 3219 §). 

Tal.arviopääll. Erkki Linturi nimettiin 
kaupungin edustajaksi Helsingin seutukaava-
hiton toimesta seudullista ja kunnallista ta-
loussuunnittelua varten asetettuun neuvot-
telukuntaan. Kustannukset saatiin suorittaa 
komiteain ja toimikuntien menoja varten va-
ratusta määrärahasta (31.3. 975 §). 

Rautatiehallitukselle päätettiin esittää, 
että kaupungin alueella olevien rataosien 
uusittavien rautatiesiltojen sekä jalankulku-
tunnelien ja -siltojen rakentamiseen, siitä ai-
heutuvien kustannusten jakamiseen valtion 
ja kaupungin kesken sekä rakentamista kos-
kevien sopimusten tekemiseen liittyviä kysy-
myksiä selvittämään asetettaisiin valtion-
rautateiden ja kaupungin edustajista kokoon-
pantava yhteistyötoimikunta. Kaupungin 
edustajaksi nimettiin toimikuntaan tal.arvio-
pääll. Erkki Linturi puheenjohtajaksi sekä 
muiksi jäseniksi katurak.pääll. Hans Kors-
bäck, tonttiosaston ins. Martti Koivumäki, 
liikennesuun.pääll. Väinö Suonio ja asema-
kaavaosaston arkkit. Hubert Federolf. Myö-

hemmin nimettiin toimikuntaan liikenne-
suun. pääll. Suonion tilalle vs. liikennesuun, 
pääll. Antti Koivu. Rautatiehallitus nimesi 
edustajikseen yli-ins. Kauko Larjamon, apul. 
os.pääll. Unto Laitisen sekä ratainsinöörit 
Pertti Lattusen ja Veikko Könösen (24.2. 
620 §, 31.3. 972 §, 1.12. 3389 §). 

Seuraaviin komiteoihin ja toimikuntiin va-
littiin uudet jäsenet: työaikojen porrastus-
komiteaan valtiot.maist. Ahti Haukkavaaran 
tilalle toim.joht. Rolf Biese (10.11. 3183 §); 
Killinmäen suunnittelutoimikuntaan fil.tri 
Margit Törnuddin tilalle lastenhuollon tar-
kast. Maija Kario (13.10. 2839 §); koulura-
kennuskomiteaan suomenkielisten kansa-
koulujen tal.pääll. Matti Paason tilalle tai. 
pääll. Esko Käkönen (3.11. 3070 §); teolli-
suus- ja liiketonttien hankintaan liittyviä toi-
menpiteitä selvittelevän komitean puheen-
johtajan virastopääll. Aarne Ervin tilalle pu-
heenj ohtaj aksi kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan puh.joht. Ylermi Runko (24.2. 
623 §); käyttöomaisuuden arvos tus toimi-
kuntaan kauppat.maist. Osmo Lehtosuon ja 
dipl.ins. Unto Valtasen tilalle uudeksi pu-
heenjohtajaksi kauppat.maist. Lassi Lappa-
lainen sekä uusiksi jäseniksi valtiot.maist. 
Pertti Ruuska, dipl.ins. Kari Bergholm ja 
ekon. Taito Yliaho (3.3. 650 §). 

Helsingin seudun koulusuunnitteluneuvot-
telukuntaan valittiin kaupungin edustajaksi 
v:n 1970 loppuun kansak. tarkast. Walter 
Erko (yjsto 5.11. 7364 §). 

Muuttaen taloussuunnittelutoimikunnan 
kokoonpanosta v. 1956 ja 1964 tekemiään 
päätöksiä kaupunginhallitus päätti valita ta-
loussuunnittelutoimikunnan puheenj ohtaj ak-
si kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä 
jäseniksi kaupunginvaltuuston ensimmäisen 
ja toisen varapuheenjohtajan, kaupunginhal-
lituksen vuosijäsenet, kaupunginjohtajan ja 
apulaiskaupunginjohtajat (12.5. 1383 §). 

Kaupunginhallitus myönsi teol. tri Veikko 
Päivänsalolle vapautuksen vanhainkotikomi-
tean ja sosiaaliorganisaatiokomitean jäsenen 
tehtävästä ja valitsi huoltolaitosten johto-
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kunnan puh.joht. Mervi Ahlan uudeksi jäse-
neksi vanhainkotikomiteaan (2.6. 1636 §). 
Professori Sven-Erik Äströmille myönnettiin 
ero historiatoimikunnan jäsenyydestä (1.12. 
3352 §). 

Seuraavat jaostot oikeutettiin kokoontu-
maan useammin kuin kolme kertaa: palolau-
takunnan asettama jaosto tutkimaan päte-
vyysvaatimuksia valtion palokoulun alipääl-
lystöluokalle valitsemista varten (8.4. 1031 §); 
lastentarhain ohjesäännön uusimista valmis-
televa jaosto (3.11. 3096 §); vanhustenhuolto-
laitosten uuden j ärj estyssääntöehdotuksen 
valmistamista varten huoltolaitosten johto-
kunnan asettama työryhmä (8.9. 2493 §); yleis-
ten töiden lautakunnan 24.1. Laakson sairaa-
lan itäisen potilaspaviljongin peruskorjaus-
työn loppuun saattamista tutkimaan asetta-
ma jaosto ja jatkamaan samalla lautakunnan 
erinäisten lisä- ja muutostöiden tarpeellisuut-
ta tutkimaan asettaman jaoston työtä (10.2. 
448 §); yleisten töiden lautakunnan 24.1. 
itäisen lääkäriaseman luonnospiirustuksia 
tutkimaan asettama jaosto 31.3. mennessä ja 
saattamaan työnsä loppuun sanotun määrä-
ajan kuluessa (3.3. 673 §); kiinteistölauta-
kunnan 19.8. asettama, siirtolapuutarhaky-
symyksiä tutkiva tilapäinen jaosto (27.10. 
3001 §); kaupunkisuunnittelulautakunnan 
7.11.1968 asettama, kaupunkisuunnitteluvi-
raston organisaation edelleen kehittämistä 
tutkiva jaosto (3.3. 689 §); kaupunkisuunnit-
telulautakunnan 20.8. asettama, Haagan-
Vantaan alueen yleissuunnitelman laatimista 
valvova tilapäinen jaosto (8.9. 2503 §); kau-
punkisuunnittelulautakunnan 18.6. asettama, 
Puotinharju-Kamppi metrolinjauksen mah-
dollista tarkistusta tutkiva tilapäinen jaosto 
(13.10. 2848 §); satamalautakunnan 3.2. 
satamarakennusosaston organisaatiota, sata-
malaitoksen käyttötaloutta ja tappiollista 
toimintaa tutkimaan asettama jaosto (17.2. 
560 §); satamalautakunnan 3.3. asettama, 
Katajanokan matkustajapaviljongin raken-
tamista tutkiva jaosto (28.4. 1279 §) sekä 
satamalautakunnan 1.9. asettama, moottori-

ajoneuvojen maahantuontia Helsingin sata-
man kautta tutkiva jaosto (15.9. 2575 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kansalaiskoulun 
opetussuunnitelmakomitea, Helsingin elo-
kuvatoimikunta ja Pohjoismaista kunnallista 
tietojenkäsittelykokousta valmistellut toimi-
kunta olivat lopettaneet toimintansa (9.6. 
1753 §, 6.10. 2753 §, yjsto 24.9. 7001 §). 

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 21.1, 
1954 asetetun elintarviketarkastuskomitean 
ja siirtää sille annetun tehtävän 24.2. lukien 
terveydenhoitoviraston organisaatiokysy-
myksiä tutkimaan asetetun komitean suori-
tettavaksi (24.3. 856 §). 

Helsingin kaupungin kulttuuripolitiikkaa 
tutkiva komitea oikeutettiin tilaamaan arkki-
tehdeiltä Jan Söderlundilta ja Sakari Laiti-
selta Myllypuron kortteliin n:o 45145 tarkoi-
tet tua kulttuuri- ja ajanvietekeskusta varten 
alustava suunnittelu ja hahmottelu. Kustan-
nukset, 5 000 mk, päätettiin suorittaa kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(31.3. 947 §, yjsto 3.9. 6840 §). 

Uusille kaupunginvaltuutetuille ja heidän 
varajäsenilleen järjestetyn informaatiotilai-
suuden luennoitsijoille suoritettiin luento-
palkkioina yht. 1 850 mk (yjsto 15.1. 5070 §). 

Vuositilintarkastajien sivutoimisen sihtee-
rin palkkioksi vahvistettiin 1.7. lukien 850 
mk/kk (30.6. 1965 §). 

Hoitolaitosten suunnittelutoimi kunnan 
sihteerille päätettiin suorittaa toimikunnan 
ja laitosten perustamissuunnitelmien laati-
mis jaoston sihteerin tehtävistä 200 mk/kk 
1.4. lukien siten, ettei hänelle suoriteta erik-
seen kokouspalkkioita (yjsto 19.3. 5592 §). 

Kuvanveistäjä Johan Finnelle päätettiin 
suorittaa kokouspalkkion suuruinen korvaus 
hänen käynnistään kuvataidetoimikunnan 
sihteerin kanssa tait. Kari Juvan ateljeessa 
Thalia ja Pegasos -veistoksen työvaiheen 
aikana (yjsto 8.1. 5008 §). 

Matka-apurahat ja kaupungin edustus eri 
kongresseissa ym. Kertomusvuoden aikana 
myönnettiin useille viranhaltijoille, luotta-
musmiehille ym. matka-apurahoja talous-
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arvioon sisältyvistä määrärahoista Virka-
matkat ja eräistä muista määrärahoista osal-
listumista varten eri kongresseihin, vuosi-
kokouksiin ym. tilaisuuksiin ulkomailla tai 
kotimaassa. 

Lisäksi myönnettiin eri virastojen ja laitos-
ten eräille viranhaltijoille matka-apurahat 
osallistumista varten joko kotimaassa tai 
ulkomailla järjestettyihin kursseihin, semi-
naareihin tai opinto- ja neuvottelupäiviin. 

Määrärahasta Opintomatkastipendit saivat 
apurahan jäljempänä mainitut 46 viranhalti-
jaa tavanomaisilla ehdoilla: tietojenkäsitte-
lykeskuksen suunnitt.pääll. Raimo Lindroos, 
Auroran sairaalan os.lääk. Jaakko Elo ja eri-
koissair.hoit. Aino-Marja Reims, Kivelä-
Hesperian sairaalan emäntä Maija Tuominen, 
lastensuojelu viraston johtavat huoltotarkas-
tajat Kitty Åkerman ja Anja Tuura, johtava 
huoltotarkastaja Lahja Määttänen, Sofian-
lehdon vastaanottokodin johtava hoit. Maija-
Liisa Ström ja sos. tarkk. Raili Roine, tut-
kinta-aseman johtaja Timo Leskinen, oppi-
laskoti Toivolan apukoulunop. Eila Savonen, 
huoltoviraston toimistoesimies Kaisa Per-
koila ja mustalaiskuraattori Kari Huttunen, 
Riistavuoren vanhainkodin sos.huolt. Syn-
növe Strang, koululasten päiväkodin joht. 
Hellin Yliherne, vastaava leikinohj. Martta 
Schataloff, suomenkielisten kansakoulujen 
tarkkailuluokan op. Erkki Laurmaa, eng-
lanninkielen op. Merja-Terttu Aalto ja kansa-
laiskoulun metallityön op. Reima Petäinen, 
ruotsinkielisen kansakoulun op. Ilse Hartman 
ja liikunnanneuvoja Thua Heikkinen, suo-
menkielisen työväenopiston opintoneuvoja 
Elvi Kahala, Kampin ammattikoulun am-
matinop. Lilja Karjalainen, Haagan ammatti-
koulun ammattiaineiden op. Lars Söderlund, 
kaupunginmuseon assist. Raija Järvelä, kau-
punginorkesterin apul. intend. Seppo Heikin-
heimo, katurakennusosaston siltasuunnittelu-
jaoksen ins. Pekka Leppänen, puhtaanapito-
osaston työnjoht. Lauri Kajander ja jätteen-
hävityslaitoksen suunnitteluins. Leo Helmi-
nen, kiinteistöviraston piiri-ins. Olavi Siika-

niemi, satamalaitoksen suunnitteluins. Eero 
Leppänen, vesilaitoksen toimistoins. Osmo 
Kallioniemi, mittarintark. ja korj. August 
Katainen, putkiasentajat Jouko Salmi ja 
Emil Vihko, kaukolämpöosaston Myllypuron 
käyttöjaoksenpääll. Reino Lahtinen, liikenne-
laitoksen ins. Pentti Venesjärvi, ylityönjoh-
tajat Einar Friberg, Martti Jaskan ja Olavi 
Vaahtera, teknikot Harald Johansson, Uolevi 
Laaja, Esko Haila, Risto Saloranta, Pentti 
Santanen ja Asko Ulmanen. Virastoja ym. ke-
hotettiin huolehtimaan myönnettyjen opinto-
matka-apurahojen perimisestä niissä tapauk-
sissa, jolloin apurahan saaja oli velvollinen 
suorittamaan sen takaisin. Matkalle lähtevien 
liikennelaitoksen kymmenen viranhaltijan 
käyttöön päätettiin opintomatkan ajaksi 
luovuttaa laitoksen pienoislinja-auto. Sa-
maan matkaan osallistuvat liikennelaitoksen 
toimihenkilöt saivat laatia yhteisen matka-
kertomuksen. Auton polttoaine- ja huolto-
kustannukset oli maksettava opintomatka-
apurahasta (28.4. 1228 §, 12.5. 1374 §, 11.8. 
2137 §, 3.11. 3059 §). 

Yleis jaosto oikeutti huoltoviraston suorit-
tamaan määrärahoistaan Muut menot 400 
mk:n opintomatka-apurahan laitoshuoltotoi-
miston toimistoesimies Pentti Arvolle ja las-
tensuojeluviraston suorittamaan lautakun-
nan käyttövaroista 400 mk:n opintomatka-
apurahan viraston siht. Kalervo Juuriselle 
osallistumista varten Sosiaalihuollon Keskus-
liiton Ruotsiin järjestämälle opintomatkalle 
sillä ehdolla, että he käyttävät matkaan 
vuosilomapäiviään (yjsto 9.4. 5796, 5797 §). 

Yleisjaosto vapautti ins. Seppo Johans-
sonin maksamasta takaisin 233 mk:n ylittä-
vältä osalta hänen saamaansa 715 mk:n opin-
tomatka-apurahaa (yjsto 16.4. 5834 §). 

Virkamatkalle mm. Pohjoismaihin, Hollan-
tiin, Länsi- ja Itä-Saksaan, Englantiin jne. 
sekä kotimaassa eri kaupunkeihin lähetettiin 
eri virastojen ja laitosten henkilökuntaan 
kuuluvia viranhaltijoita tutustumaan oman 
alansa vastaavien laitosten toimintaan. 

Edelleen lähetettiin virkamatkalle eräitä 
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kaupunginorkesterin, rakennusviraston sekä 
sähkö- ja kaasulaitoksen viranhaltijoita Itä-
Saksaan, Ranskaan, Ruotsiin, Puolaan ja 
muihin maihin neuvottelemaan konsertti-
talon tulevasta musiikkiohjelmasta, seuraa-
maan tilattujen koneiden vastaanottokokeita, 
neuvottelemaan hiilen toimittamista koske-
vista kysymyksistä sekä öljytuotekaasulai-
tosta koskevista asioista ja osallistumaan 
Gotlannin syvänteen pohjakerrostumia ja 
hapetonta alusvettä koskeviin tutkimuksiin. 

Matkakertomukset. Kaupunginarkistoon 
lähetettiin säilytettäviksi ne matkakerto-
mukset, joita seuraavat henkilöt olivat laa-
tineet kaupungin myöntämien matka-apu-
rahojen turvin tekemistään opintomatkoista: 
kaupunginkanslian taideasiainsiht. Marja-
Liisa Bell (yjsto 19.2. 5358 §); terveydellis-
ten tutkimusten laboratorion esim. Birgit 
Monnberg-Brehmer (yjsto 26.3. 5661 §); 
erikoissair.hoit. Aino-Marja Reims (yjsto 
11.7. 6493 §); Kivelä-Hesperian sairaalain 
emäntä Maija Tuominen (yjsto 3.12. 7581 §); 
huoltoviraston toimistoesimies Kaisa Perkoila 
ja huoltotark. Kari Huttunen (yjsto 11.7. 
6502 §, 10.9. 6920 §); lastensuojeluviraston 
huoltotarkastajat Lahja Määttänen, Kitty 
Äkerman ja Anja Tuura, joht. Timo Leski-
nen, sosiaalitarkk. Raili Roine, johtava hoi-
ta ja Maija-Liisa Ström, vajaamielishuolt. 
Leo Pitkänen (yjsto 10.9. 6922, 6923 §, 14.5. 
6073 §); Oppilaskoti Toivolan erityisop. Eila 
Savonen (yjsto 24.9. 7028 §); päiväkodin 
joht. Hellin Yliherne (yjsto 10.9. 6921 §); 
leikinohj. Martta Schataloff (yjsto 1.10. 
7089 §); opettajat Erkki Laurmaa, Marja-
Terttu Aalto sekä Raimo Petäinen (yjsto 
8.10. 7140 §); liikunnanneuv. Thua Heikki-
nen ja opett. Ilse Hartman (yjsto 27.8. 
6798 §); opintoneuvoja Elvi Kahala (yjsto 
4.6. 6247 §); ammatinop. Lilja Karjalainen 
(yjsto 22.10. 7259 §); ammattiaineiden op. 
Lars Söderlund (yjsto 15.10.7196 §); museoas-
sist. Raija Järvelä (yjsto 27.8. 6799 §); apul. 
intend. Seppo Heikinheimo (yjsto 2.7. 6446 §); 
suunnitteluins. Leo Helminen (yjsto 6.8. 

6661 §); piiri-ins. Olavi Siikaniemi (yjsto 2.7. 
6454 §); asuntoasiain siht. Heikki Himanka 
(yjsto 12.12. 7655 §); arkkit. Paavo Perkkiö 
(yjsto 15.10. 7209 §); os.pääll. Matti Sauria 
(yjsto 3.12. 7601 §); suunnitteluins. Eero 
Leppänen (yjsto 10.9. 6933 §); toimistoins. 
Osmo Kallioniemi (yjsto 26.11. 7548 §); 
Myllypuron käyttö jaoksen pääll. Reino Lah-
tinen (yjsto 13.8. 6724 §); vesilaitoksen 
mikrobiol. Harri Seppänen (yjsto 8.1. 5066 §); 
mittarintarkast. August Katainen japutken-
asent. Jouko Salmi ja Emil Vihko (yjsto 
22.12. 7758 §); liikennelaitoksen viranhaltijat 
(yjsto 12.12. 7664 §) sekä tietojenkäsittely-
keskuksen suunn. pääll. Raimo Lindroos 
(19.11. 7458 §). 

Edustustilaisuudet. Kaupungin kustannuk-
sella järjestettiin kertomusvuoden aikana eri-
laisia lounas-, päivällis- ym. tilaisuuksia Hel-
sinkiin tutustumaan tulleille eräiden maiden 
presidenteille, ministereille ja diplomaateille 
sekä eri ammattialoja edustaville ulkomaalain 
sille vieraille, valtioneuvoston, eri kaupunkien 
ja kuntien edustajille ym. 

Seuraavien kaupunkien edustajille oli esi-
tet ty vierailukutsu: Tukholman ja Kööpen-
haminan kaupunkien edustajille ja Kööpen-
haminan nuorison 12 edustajalle (15.9. 2532, 
2533 §); puh.joht. R. Haliloille Tallinnasta 
(yjsto 19.3. 5601 §); Tansanian pääkaupungin 
Dar-es-Salaam'in valtuuskunnalle (10.3. 719 
§) ja Tampereen kaupunginjohtajille rouvi-
neen (13.10. 2828 §, yjsto 17.9. 6944 §). 

Tukholman kaupunginvaltuuston puheen-
johtajan esittämän kutsun johdosta kaupun-
ginhallitus päätti valita Tukholmassa 27.— 
29.8. vierailevaan valtuuskuntaan seuraavat 
henkilöt: valtuuston puh.joht. Jussi Saukko-
nen, vt t Mervi Ahla, Reino Palmroth, Kerttu 
Vainikainen, Anni Voipio, Rakel Lehtokoski, 
Vilho Närhi, Kaarina Syrjänen, Martti Joki-
nen, Hellä Meltti, Barbro Appelqvist, Ju t ta 
Zilliacus, Pirkko Aro, Veikko Vennamo, 
apul.kaup.joht. Eino Uski, kaup.siht. Sulo 
Hellevaara ja kansliasiht. Jorma Salonen kui-
tenkin niin, että vt t Jokisen ja Meltin vara-
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edustajana on vt Kati Peltola sekä vtt Lehto-
kosken, Närhin ja Syrjäsen varaedustajana 
vt Pentti Ukkola. Kaupunginkanslia oikeu-
tettiin hankkimaan sopiva lahja Tukholman 
kaupungille annettavaksi (27.1. 275 §, 27.5. 
1547 §, 23.6. 1897 §, yjsto 28.5. 6156 §). 

Kööpenhaminan kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajan esittämän kutsun johdosta kau-
punginhallitus valitsi Kööpenhaminassa 11. 
—14.9. vierailevaan valtuuskuntaan seuraa-
vat henkilöt: yliporm, Teuvo Aura, vt t Erkki 
Heikkonen, Vuokko Juhola, Salme Kataja-
vuori, Yrjö Larmola, Veikko Aalto, Reino 
Tuomi, Ir ja Salmela, Jörn Donner, Kalevi 
Kilpi, Gustaf Laurent, Erik Witting ja Erkki 
Paavola, apul.kaup.joht. Gunnar Smeds ja 
apul.kaup.siht. Harri Sormanen kuitenkin 
niin, että vtt Donnerin ja Kilven varaedus-
tajana on vt Pekka Saarnio. Kööpenhaminan 
kaupungille päätettiin hankkia lahja (10.3. 
716 §, 27.5. 1548 §, yjsto 28.5. 6157 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa vastaan 
Kööpenhaminan kaupungin kutsun edusta-
jien lähettämisestä Pohjoismaiden pääkau-
punkien kunnalliskokoukseen ja ilmoittaa, 
ettei sillä ollut huomauttamista kokouksen 
ajankohdan ja aiheiden suhteen (20.10. 
2891 §) sekä Reykjavikin ylipormestarin esit-
tämän kutsun valtuuskunnan lähettämisestä 
vierailulle Reykjavikiin siten, että vierailu 
saataisiin suorittaa v:n 1970 aikana (3.3. 
657 §, 1.9. 2378 §). 

Moskovan kaupunkineuvoston kutsumana 
päätettiin Moskovaan lähettää ajaksi 6.— 
13.6. valtuuskunta, johon kuuluivat yliporm. 
Teuvo Aura, kaupunginvaltuuston II vara-
puh.joht. Carl-Gustaf Londen sekä vt t Juho 
Antikainen, Aarne Leskinen ja Kaarlo Petti-
nen. Moskovan kaupungille annettavaksi lah-
jaksi päätettiin hankkia tait. Tapio Wirkka-
lan lasimaljakko, johon kaiverrettaisiin omis-
tuskirjoitus sekä lisäksi eräitä sopivia lahja-
esineitä Moskovan kaupungin edustajille an-
nettaviksi (14.4. 1082 §, 27.5. 1551 §, yjsto 
28.5. 6155 §). 

Miinchenin kaupungin ylipormestarin 

Hans-Jochen Vogelin kutsumana päätettiin 
apul.kaup.joht. Aarre Loimaranta lähettää 
kaupungin edustajana Munchenissä 22.— 
23.6. pidettävään, v:n 1945 jälkeen olympia-
kisat järjestäneiden kaupunkien edustajien 
väliseen keskustelutilaisuuteen (yjsto 29.1. 
5194 §). 

Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välisten, 
Helsingissä järjestettävien SALT-neuvoite-
lujen johdosta kaupunginhallitus oikeutti 
kaupunginkanslian tilaamaan tiedotusaineis-
ton jakelua varten 1 000 kpl kaupungin vaa-
kunalla varustettuja muovisalkkuja hintaan 
1.73 mk/kpl ja 1 000 kpl muovikasseja enim-
mäishintaan 18 p/kpl, hankkimaan tiedotus-
aineistona jaettavaksi kaupunkimittausosas-
tolta 1 000 kpl Helsingin opaskarttoja, 
mittakaava 1/18000, hinta 2 mk/kpl ja hank-
kimaan kaupunginkanslian tiedotuselimen 
valokuvakokoelmaa varten mustavalkoisia 
Helsinki-kuvia enintään 1 900 mk:lla. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti, 

että kaupunki järjestää SALT-neuvotte-
luihin saapuvien valtuuskuntien jäsenille 
isäntineen, n. 60 henkilölle, päivälliset Kal-
lion virastotalossa 25.11.1969, 

että ulkomaisille lehtimiehille järjestetään 
heille soveltuvina päivinä 4—6 kiertoajelua 
opastuskielenä englanti ja venäjä sekä että 
tarkoitukseen saadaan käyttää kutakin aje-
lua kohti 4—6 linja-autoa oppaineen ja 

että matkailutoimisto avustaa kiertoajelu-
jen järjestämisessä ja oppaiden hankkimi-
sessa. Tiedotustoiminnassa käytettävän ai-
neiston hankkimiseen myönnettiin 6 000 mk 
(3.11. 3061 §, 24.11. 3276 §). 

Helsinki-näyttely. Kaupunginhallitus päätti 
1) toimeenpanna Helsinki-näyttelyn Köö-

penhaminassa 12.—21.9.1969 siten, että näyt-
telyn aiheuttamat kustannukset suoritetaan 
näyttelytoimikunnan v. 1968 säästynyttä 
siirtomäärärahaa käyttäen, 

2) lähettää tait. Tapio Wirkkalan enintään 
kolmen päivän matkalle Kööpenhaminaan 
näyttelyn yksityiskohtaista suunnittelua ja 
paikallista sopeuttamista varten sekä vahvis-
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taa tait. Wirkkalan päivärahaksi 150 mk 
päivältä, 

3) lähettää tied.pääll. Bengt Bromsin enin-
tään viiden päivän matkalle näyttelyn toi-
meenpanoon ja julkistamiseen liittyvien teh-
tävien valmistelua ja järjestämistä varten 
sekä 

4) vahvistaa kahden Kööpenhaminaan lä-
hetettävän näyttelyn pystytystyön johtajan 
päivärahaksi 100 mk kultakin matkapäivältä 
(17.3. 787 §, yjsto 20.8. 6733 §). Yleisjaosto 
oikeutti sittemmin Helsinki-näyttelytoimi-
kunnan liikennelaitoksen kanssa sovittavana 
ajankohtana kuljettamaan näyttelyn mate-
riaalin liikennelaitoksen Koskelan halliin 
siellä tapahtuvaa katselmusta, eri virastoille 
ja laitoksille tapahtuvaa esineistön luovutta-
mista sekä käyttökelvottoman materiaalin 
hylkäämistä varten (yjsto 12.11. 7404 §). 

V. I. Leninin syntymän 100-vuotispäivän 
johdosta kaupunginhallitus päätti, että kau-
punki järjestää Jugendsalissa keväällä 1970 
yhteistoiminnassa Moskovan kaupungin 
kanssa Leninin elämänvaiheita esittävän 
näyttelyn, jonka aineistoa mahdollisesti täy-
dennettäisiin Leningradin kaupungilta saata-
valla aineistolla. Leninin ensimmäisen Hel-
singissä-käynnin muistoksi päätettiin talon 
Vironkatu 7 seinään kiinnittää erityinen 
muistolaatta myöhemmin sovittavana ajan-
kohtana edellyttäen, että talon omistava 
yhtiö hyväksyy toimenpiteen. Kaupungin-
kanslia oikeutettiin tilaamaan muistolaatta 
ja hyväksymään näyttelyn järjestämisestä 
sekä muistolaatan hankkimisesta aiheutuvat 
laskut maksettaviksi kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (3.11. 3062 §). 

Päätettiin, että Finnairin Yhdysvaltain 
reitin avauslennolle 17.—21.5.1969 osallistuu 
kaupungin edustajana yliporm. Teuvo Aura 
(12.5. 1386 §). 

Lahjoitukset. Kaupunginhallitus oikeutti 
yliporm. Teuvo Auran tekemään matkapäivi-
neen kauintaan kaksi päivää kestävän virka-
matkan Kööpenhaminaan Helsingin Kööpen-
haminan kaupungille lahjoittaman joulukuu-

sen luovuttamista varten 30.11. (17.11. 
3214 §). 

Kaupunginhallitus päätti kiitollisena ottaa 
vastaan Tampereen kaupunginjohtajien ja 
kaupunginsihteerin vierailun yhteydessä kau-
pungille luovutetun pienoisveistoksen (20.10. 
2892 §). 

Kaupungin pöytästandaari päätettiin luo-
vuttaa: Kadettikoululle sen 50-vuotispäivänä 
(yjsto 12.3. 5538 §); Helsingin Kirjatyönteki-
jäin Yhdistykselle sen 100-vuotispäivänä 
(yjsto 26.3. 5642 §) sekä Svea Livgarde 
-nimiselle soittokunnalle (yjsto 16.4. 5825 a §). 

Helsingin historiateos päätettiin luovuttaa 
seuraaville yhtymille ym: Sinebrychoff Oy:lle 
sen 150-vuotisjuhlan yhteydessä (yjsto 1.10. 
7077 §); Tilgman Oy:n 100-vuotis juhlien yh-
teydessä (yjsto 12.12. 7611 §); kouluhalli-
tuksen 100-vuotispäivän yhteydessä (yjsto 
5.11. 7365 §); Helsingin Kunnalhsvirkamie-
het ja -toimihenkilöt yhdistyksen 50-vuotis-
juhlatilaisuuden yhteydessä (yjsto 3.9. 
6835 §); Työväen Sivistysliiton 50-vuotis-
juhlan yhteydessä (yjsto 20.8. 6735 §) ja 
Osuuskunta Suomen Messujen täyttäessä 
50 vuotta (yjsto 22.10. 7237 §). 

Kaupunkiliiton johtajan Lars-Olof Johan-
sonin 50-vuotispäiväksi päätettiin hankkia 
enintään 500 mk maksava lahja (yjsto 3.9. 
6837 §). 

Helsinki-kuvateos ja kukkalaite päätettiin 
luovuttaa kaupungin lahjana seuraaville 
100 v täyttäville henkilöille: Ida Askille, 
Amanda Heikkilälle ja Aatami Hämäläiselle 
(yjsto 18.6. 6327 §, 3.12. 7589 §). 

Lahjaesineiksi päätettiin hankkia tait. 
Tapio Wirkkalan suunnittelema lasimaljakko 
sekä 10 jäljennöstä v. 1837 tehdystä kaupun-
gin keskustaa kuvaavasta karttapiirroksesta 
(yjsto 4.6. 6232 §, 28.5. 6158 §). Lisäksi myön-
nettiin enintään 1 000 mk erilaisten lahja-
esineiden hankkimista varten (yjsto 3.9. 
6838 §). 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Kaa-
tuneiden muistopäivänä 18.5. laskettiin Hie-
taniemen sankarihaudalle seppele; Tampe-
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reen edesmenneen kaup.joht. Erkki Lind-
forsin arvokasta elämäntyötä ja muistoa 
kunnioitettiin lahjoittamalla hänen nimeään 
kantavaan muistorahastoon 1 000 mk (yjsto 
7.5. 5974 §, 22.1. 5142 §). 

Kunnallisvaalien toimittamisesta aiheutu-
neet kulut, 13 581 mk, päätettiin suorittaa 
ao. määrärahoista (yjsto 8.1. 5004 §, 22.1. 
5135 §, 19.2. 5345 §, 7.5. 5959 §, 15.10. 
7175 §). 

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnalle 
päätettiin lainata 20.—21.10. suoritettavia 
ylioppilaskunnan edustajiston vaaleja varten 
10 kpl vaaleissa käytettäviä vaalivarjostimia 
1 mk:n korvauksesta varjostinta kohden 
vuorokaudelta sekä Helsingin Puhelinyhdis-
tykselle 16.—25.11. suoritettavia edustajiston 
täydennysvaaleja varten 20 kpl vaaleissa 
käytettäviä vaaliuurnia 1 mk:n korvausta 
vastaan vuorokaudelta. Lainaajien oli huo-
lehdittava vaalivarjostimien ja uurnien kul-
jettamisesta omalla kustannuksellaan sekä 
vastattava siitä, että lainatut esineet luovu-
tetaan takaisin alkuperäisessä kunnossaan 
(yjsto 15.10. 7178, 7179 §). 

Muut asiat 

Helsinki-päivä. Kaupunginhallitus päätti, 
että v:n 1969 Helsinki-päivän tunnuslau-

seeksi vahvistetaan »Helsinki - Tunne pa-
remmin - tunne enemmän», »Helsingfors -
Känn din stad - känn för den», 

että Helsinki-päivän julisteen suunnittelu 
annetaan tait. Henrik Tikkasen tehtäväksi 
1 800 mk:n suuruisesta kertakaikkisesta kor-
vauksesta, 

että Taidehallissa avataan Helsinki-päi-
vänä tai sen aattona Helsinki-näyttely siten 
täydennettynä, että erilaisin kuvin ja lehti-
leikkein esitellään näyttelyn maailmalla he-
rättämää huomiota, 

että Taidehallissa järjestettävän näyttelyn 
arkkitehdiksi kiinnitetään Helsinki-näyttelyn 
arkkit. Tapio Wirkkala ja että näyttelyn 

suunnittelu-, pystytys- ja aineistokustan-
nuksiin saadaan käyttää n. 8 200 mk, josta 
tait. Wirkkalan suunnittelupalkkion osuus 
on 1 500 mk, 

että Taidehalli saadaan vuokrata Helsinki-
näyttelyä varten 60 vuorokauden ajaksi 4 600 
mk:n suuruisesta vuokrasta lisättynä n. 
2 500 mk:aan nousevilla sähkövirta-, siivous-
ja vartiointikustannuksilla sekä 

että Suomen Gallup Oy:ltä tilataan enin-
tään 5 000 mk maksava tutkimus helsinki-
läisten Helsinki-tuntemuksesta ja että kau-
punginkanslian tiedotuspäällikkö oikeutetaan 
sopimaan tutkimuksen yksityiskohdista 
(10.3. 711 §, yjsto 19.3. 5580 §). 

12.6. vietettävän Helsinki-päivän ja sen 
aaton ohjelma hyväksyttiin esitetyn yksityis-
kohtaisen suunnitelman mukaisesti kuiten-
kin niin, että kaupunginkanslian tiedotus-
päällikkö oikeutettiin tekemään tarpeelli-
siksi osoittautuvat aika- ym. pienehköt 
muutokset. Kustannukset hyväksyttiin mak-
settaviksi kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista. Kiinteistölautakuntaa keho-
tettiin huolehtimaan siitä, että sopivat ju-
listetelineet kiireellisesti pystytettäisiin 
Kauppatorille, Rautatientorille, Hakanie-
mentorille, Korkeasaaren lautan lähtöpai-
kalle Meritullintorille ja Kallion virastotalon 
pihatasanteelle sekä että julisteet kiinnite-
tään paikoilleen viimeistään touko-kesä-
kuun vaihteessa ja poistetaan 13.6. Kaupun-
ginmuseo ja Tuomarinkylän museo oikeutet-
tiin 12.6. ottamaan vastaan yleisöä pääsy-
maksutta ja liikennelaitos oikeutettiin jär-
jestämään ilmainen kuljetus Korkeasaareen 
ja takaisin kaupunkiin 18-vuotiaille ja sitä 
nuoremmille henkilöille 12.6. Tiedotuspääl-
likkö oikeutettiin kaupungin kustannuksella 
käyttämään 10 linja-autoa lentoasemalle 
tehtäviä retkiä varten. Helsinki-päivän oh-
jelmasta päätettiin ilmoittaa sanomalehdissä 
maanantaina 9.6. ja keskiviikkona 11.6. sekä 
Helsinki-lehdessä 6.6. Helsinki-näyttelyn 
aukioloajoista saatiin tiedotuspäällikön har-
kinnan mukaan ilmoittaa sanomalehdissä 
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enintään seitsemänä päivänä Helsinki-päivän 
jälkeen, koska näyttely olisi avoinna Taide-
hallissa 3.8. saakka. Kaupunginkanslian tie-
dotushenkilökunta oikeutettiin ryhtymään 
kaikkiin niihin käytännöllisiin toimenpitei-
siin, joita ohjelman toteuttaminen edellytti 
(19.5. 1455 §). Posti- ja lennätinhallitukselle 
päätettiin ilmoittaa, että Helsinki-päivä 
12.6.1970 olisi sopiva Havis Amanda -aihei-
sen erikoisleimauksen alkamispäiväksi (yjsto 
28.5. 6163 §, 18.6. 6336 §). 

Helsinki-viikon säätiölle päätettiin suorit-
taa säätiön avustamiseen merkityn 443 000 
mk:n suuruisen vuotuisavustuksen III ja IV 
erä 15.5. mennessä (yjsto 7.5. 5978 §). 

Kaupungin vaakuna. Kaupunginkanslian 
käyttöön päätettiin Koruteollisuus Tillander 
Oyrltä tilata 1 500 kpl kaupungin pienois-
vaakunalla varustettuja rintamerkkejä (yjsto 
22.10. 7243 §). Helsingin kaupungin vaakuna-
kilven valmistamisesta aiheutunut 225 mk:n 
suuruinen lasku päätettiin suorittaa kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista (yjsto 
9.4. 5775 §). 

Seuraaville yhdistyksille myönnettiin eri-
näisillä ehdoilla oikeus käyttää kaupungin 
vaakunaa: Mellersta Nylands Brandkärs-
förbund^lle ilman yläkruunua yhdistyksen 
lipussa (yjsto 2.4. 5715 §) ja Suomen Galva-
notekniselle Yhdistykselle Pohjoismaisen Gal-
vanotekniikan kokouksen ohjelman kansi-
lehdellä (yjsto 19.3. 5588 §). 

Kaupungin vaakuna päätettiin lahjoittaa 
Kärkulla centralanstalt -nimisen keskuslai-
toksen kuntainliiton liittovaltuustolle ja 
Satakunnan tykistörykmentin reserviali-
upseerikoulun oppilaskunnalle (yjsto 28.5. 
6154 §, 10.9. 6897 §). 

Helsinkiä kuvaavat lyhytelokuvat. Kaupun-
ginhallitus oikeutti elokuvatoimikunnan ryh-
tymään toimenpiteisiin käsikirjoitusehdotus-
ten ja kustannusarvioiden hankkimiseksi kau-
pungin hallintoa esittelevää värilyhyteloku-
vaa varten sekä tekemään siitä aikanaan 
esityksensä kaupunginhallitukselle (8.12. 
3422 §). 

Suomi-Filmi Oy:n kanssa päätettiin tehdä 
sopimus häviävien kaupunkinäkymien arkis-
tokuvauksesta ja näitä näkymiä käsittelevän 
yleisöfilmin valmistamisesta. Hinnaksi vah-
vistettiin 1 000 mk minuutilta, mihin sisältyi 
ilmakuvaus. Arkistokuvaukseen saatiin ryh-
tyä välittömästi kaupunkisuunnitteluviras-
ton kanssa sovittavan suunnitelman mukai-
sesti. Kaupunkisuunnitteluviraston tulisi ni-
metä henkilö yhteydenpitoa varten elokuva-
yhtiön kuvausryhmän kanssa. Kaikki ku-
vaukset olisi tehtävä värifilmille. Värinega-
tiiveista olisi valmistettava välinegatiivit. 
Jo hävinneistä ja lähiaikoina häviävistä kau-
punkinäkymistä olisi valmistettava n. 12 
minuutin pituinen yleisöelokuva, johon si-
sältyy n. 200 m Suomi-Filmi Oy:n arkisto-
materiaalia ja jonka hinta ilman lisäkustan-
nuksia on 16 900 mk. Seuraava yleisöelokuva 
tästä hetkestä eteenpäin häviävistä kaupun-
kinäkymistä valmistettaisiin muutaman vuo-
den kuluttua. Elokuvatoimikunta oikeutet-
tiin valvomaan häviävien kaupunkinäkymien 
arkistokuvausta samoin kuin yleisöelokuvien 
valmistamista. Yleisjaosto hyväksyi myö-
hemmin sille esitetyn sopimusluonnoksen 
Suomi-Filmi Oy:n kanssa tehtäväksi sopi-
mukseksi (yjsto 28.5. 6169 §, 8.10. 7120 §). 
Yleisjaosto hyväksyi Suomi-Filmi Oy:n 6 500 
mk:n suuruisen laskun ensimmäisestä maksu-
erästä em. arkistokuvauksen osalta (yjsto 
12.11. 7400 §). 

Yleisjaosto hyväksyi Elokuvayhtiö Filmi-
norin 33 315 mk:n suuruisen laskun Helsin-
gin tuntomerkit -nimisen elokuvan valmista-
misesta kaupunginhallituksen v. 1967 teke-
män päätöksen mukaisesti (yjsto 14.5. 6026 
§). Elokuvasta päätettiin valmistaa englan-
nin-, saksan-, ianskan- ja venäjänkielinen 
versio. 35 mm:n lisäkopioita päätettiin hank-
kia 2 kpl suomenkielisenä ja 16 mmm lisä-
kopioita 3 kpl suomen-, 3 kpl ruotsin-, 3 kpl 
englannin-, 2 kpl saksan-, 1 kpl ranskan- ja 
1 kpl venäjänkielisenä. Versioiden valmis-
tuttamista ja lisäkopioiden hankkimista 
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varten myönnettiin 23 750 mk (27.10. 2947 
§, yjsto 23.7. 6565 §, 29.12. 7765 §). 

Mennään mukaan -nimisen värilyhytelo-
kuvan ruotsinkielisen version valmistamista 
ja yhden 35 mm:n kopion hankkimista varten 
myönnettiin 2 760 mk (yjsto 22.10. 7240 §). 

Kaupunginteatteri -värilyhytelokuvasta 
päätettiin valmistuttaa ruotsin-, englannin-, 
saksan-, ranskan- ja venäjänkielinen versio. 
35 mm:n kopioita päätettiin tilata suomen-
kielisenä 2 kpl sekä 16 mm:n kopioita 4 kpl 
suomen-, 2 kpl ruotsin-, 2 kpl englannin-, 
2 kpl saksan-, 2 kpl ranskan- ja 2 kpl venä-
jänkielisenä. Tarkoitukseen myönnettiin 
23 000 mk (17.2. 509 §). 

Yleis jaosto päätti kaupunginhallituksen 
v. 1968 tekemän päätöksen mukaisesti hy-
väksyä Suomi-Filmi Oy:n kanssa 22.1.1969 
laaditun sopimuksen talvella tapahtuvaa 
kaupungin urheilu- ja ulkoilutoimintaa esit-
televän värilyhytelokuvan käsikirjoituksen 
laatimisesta ja elokuvan valmistamisesta. 
Ensimmäistä maksuerää varten myönnettiin 
9 000 mk (yjsto 22.1. 5149 §,12.2. 5299 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginkanslian os-
tamaan »Sama kaiku on askelten» -nimisen 
filmin Opus Oy:ltä 1 000 mk:n hinnasta 
(yjsto 5.3. 5484 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki 
järjestää yhdessä Suomen Elokuva-arkis-
ton kanssa lasten elokuvaviikon joulu-
loman aikana 29.12.1969-3.1.1970. Kustan-
nuksia varten myönnettiin yht. 8 100 mk. 
Kaupunki huolehtisi pääsylippujen jaka-
misesta kaupungin kansakoulujen III ja IV 
luokkien oppilaille. Kallion virastotaloon 
järjestettäisiin elokuvaviikkoa selvittelevä 
tiedotustilaisuus kahvitarjoiluineen yht. 25 
henkilölle erikseen määrättävänä päivänä. 
Suomen Elokuva-arkistoa kehotettiin huo-
lehtimaan muista järjestelyistä (27.10. 
2946 §). 

AIESEC-harjoittelijoiden sijoittaminen ke-
sän ajaksi. Kaupunginhallitus kehotti kau-
pallis-taloudellisten tehtävien aloilla toimivia 

-kaupungin virastoja ja laitoksia tutkimaan 

ja toteuttamaan yhteistoiminnassa Suomen 
AIESEC-toimikunnan kanssa muutaman 
AIESEC-harjoittelijan sijoittamista kokei-
lumielessä kertomusvuoden kesäkuukausiksi 
kaupungin palvelukseen. AIESEC on kansain-
välinen, seitsemän länsi-eurooppalaisen maan 
v. 1949 perustama epäpoliittinen ja voittoa 
tavoittelematon kaupallisen ja taloudellisen 
alan opiskelijain järjestö. Harjoittelijavaihto 
tapahtuu vastavuoroisuuden perusteella. Työ 
kestää vähintään kaksi kuukautta ja palkka 
on vähintään 450 mk/kk (13.1. 103 §). 

Julkaisut. Professori Sven-Erik Äströmille 
päätettiin suorittaa 150 mk korvauksena Pro 
Helsingfors -nimisen säätiön valmistuttaman 
karttakirjan suomen- ja ruotsinkielisen teks-
tin tarkastamisesta (yjsto 8.1. 5006 §). 
Kaupunginhallitus hyväksyi yleisjaoston em. 
päätöksen ja myönsi 2 000 mk säätiön 
käytettäväksi korvauksen suorittamiseksi 
prof. Äströmille karttakirjan suomen- ja 
ruotsinkielisen tekstin sekä karttaosan tar-
kastamisesta ja mahdollisten virheiden ja 
väärinkäsitysten oikaisemisesta edellyttäen, 
että teoksen korrehtuuri tarkistettuna ja 
historiatoimikunnan lausunto työstä jäte-
tään säätiölle viimeistään 26.4. (14.4. 1081 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöhemmin 
muuttaa eo. päätöstään ja oikeuttaa kau-
punginkanslian ostamaan säätiöltä kaupun-
ginjohtajan harkinnan mukaan lahjana an-
nettavaksi 400 kpl em. karttakirjaa 28.75 
m.k:n kappalehintaan. Tarkoitukseen myön-
nettiin enintään 12 000 mk (25.8. 2317 §, 
yjsto 3.12. 7577 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginval-
tuuston historiatoimikunnan suorittamaan 
tarkoitukseen merkitystä määrärahasta f il. 
maist. Ohto Manniselle enintään v:n 1973 
loppuun matrikkelin laatimisesta kaupungin-
valtuutetuista 1875-1975 väliseltä ajalta 
12 mk:n suuruisen tuntipalkkion edellyttäen, 
että maist. Manninen esittää toimikunnalle 
yksityiskohtaisen tuntikirjanpidon tekemäs-
tään työstä (17.11. 3206 §). 

Helsingin kadunnimet -nimisen teoksen eri 
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artikkelien kirjoituspalkkioita suoritettiin 
yht. 6 340 mk arkistoneuvos Aulis Ojalalle, 
prof. Äke Granlundille, fil. maist. Leo Peso-
selle, fil.lis. Kurt Zilliacukselle ja fil.maist. 
Eeva Närhille. Kirjan kansilehden kuvitta-
misesta suoritettiin valok. Antti Räsäselle 
60 mk (yjsto 26.2. 5440 §, 7.5. 6013 §, 11.6. 
6316 §, 19.11. 7491 §). 

Helsinki-pääkaupunki esittäytyy -nimi-
sestä kirjasesta päätettiin ottaa uusi 2 000 
kpl:n suomenkielinen ja 2 000 kpl:n saksan-
kielinen painos. Tiedotuspäällikön tehtäväksi 
annettiin huolehtia kirjasen asiasisällön ja 
kieliasun tarkastamisesta. Kustannuksia var-
ten myönnettiin yht. 9 000 mk (29.9. 2668 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti kau-
punginkanslian teettämään tiedotusaineisto-
na jaettavan, Helsinkiä esittelevän n. 56-
sivuisen uuden kirjasen, jonka teksti pää-
tettiin tilata fil.kand. Erik Appelilta 1 700 
mk:n suuruista kertakaikkista korvausta 
vastaan. Yleisjaosto oikeutettiin hyväksy-
mään kirjaseen tulevan aineiston hankkimi-
sesta ja käännättämisestä sekä julkaisun 
painattamisesta aiheutuvat, enintään 42 000 
jnk:n suuruiset kustannukset (27.10. 2948 §). 

Yleisjaosto vahvisti Helsingin sairaala-
historian myyntihinnat seuraaviksi: netto-
hinta virastoille nidottuna 31 mk, sidottuna 
36 mk; kaupungin viranhaltijoille ja kirja-
kaupoille lvv:neen nidottuna 35 mk ja sidot-
tuna 41 mk, vähittäismyyntihinta kirjakau-
poissa lvv:neen nidottuna 47 mk ja sidottuna 
54 mk. Ilmaisjakelu saatiin suorittaa esitetyn 
luettelon mukaisesti ja sairaalatointa johta-
van apulaiskaupunginjohtajan käyttöön va-
rattiin 100 kpl mainittua teosta hänen 
harkintansa mukaan jaettavaksi sekä prof. 
Paavo Heiniölle 2 kpl ko. teosta sidottuna 
ja 3 kpl nidottuna (yjsto 15.1. 5101 §, 23.4. 
5878 §). 

Edelleen vahvistettiin asuntotuotanto-oh-
jelma 1969-1973 -nimisen julkaisun myynti-
hinnaksi 8 mk (yjsto 18.6. 6373 §) sekä Hel-
singin kaupungin urheilu- ja ulkoiluhallinto 
1919-1969 -teoksen myyntihinnaksi viras-

toille nidottuna 4.10 mk ja sidottuna 5.10 mk, 
viranhaltijoille vastaavasti 4.60 mk ja 5.75 
mk, kirjakaupoille 4.10 mk ja 5.10 mk sekä 
vähittäismyynti 6 mk ja 7.50 mk. Ilmaisja-
kelu saatiin suorittaa hankintatoimiston esi-
tyksen mukaisesti (yjsto 25.6. 6408 §). 

Yleisj aosto oikeutti kaupunginkanslian 
hankkimaan seuraavat julkaisut ym.: enin-
tään 200 kpl:n eripainoksen Arkkitehti-lehden 
n:o 4/69 osasta, jossa esitellään Helsingin 
lentoaseman matkustaj a-asemarakennusta 
(yjsto 17.9. 6952 §); 1 000 kpl Finnmiljöö 70 
- Avotakka-albumia 4 mk:n kappalehintaan 
tiedotus- ja matkailupalvelutarkoitukseen 
(6.10. 2755 §); 23 kpl Etelä-Suomen satama-
toimikunnan mietintöjä (yjsto 15.10. 7223 §); 
400 kpl Finland in Focus -nimistä teosta 
Contactor yhdistykseltä, hinta 2 mk/kpl 
(yjsto 30.7. 6596 §); Skolen for Boligindret-
ning -nimisen oppilaitoksen julkaisemaa Fin-
land-nimistä teosta 100 kpl 1 700 mk:n 
yhteishintaan (yjsto 11.7. 6482 §); Helsingin 
osoitekartta kaupunginvaltuuston ja kau-
punginhallituksen jäsenille sekä kaupungin-
valtuuston kokoukseen osallistuville vara-
jäsenille ja virkamiehille (yjsto 16.4. 5825 §); 
Sosiaaliturvan pääpiirteet -nimistä teosta 5 
kpl (yjsto 5.2. 5278 §); Sotasokeat-yhdistyk-
seltä 50 kpl Viapori-Suomenlinna -nimistä 
teosta (yjsto 10.9. 6896 §); Suomen Raken-
nustaiteen museolta 350 kpl Helsingin ark-
kitehtuuriopasta 2 678 mk:n yhteishinnasta 
ja Kustannusosakeyhtiö Otavalta 300 kpl 
Tutustumme Helsinkiin -nimistä kirjasta 
150 mk:n yhteishintaan (yjsto 2.4. 5711 §); 
kirjekortteja 2 000 kpl suomen-, 1 700 kpl 
ruotsin-, 3 000 kpl englannin-, 1 800 kpl 
saksan-, 1 000 kpl ranskan- ja 500 kpl venä-
jänkielisenä (yjsto 12.2. 5308 §); Tietoja 
Helsingistä -kortin uudesta korjatusta pai-
noksesta 1 000 kpl:n suomen-, ruotsin-, eng-
lannin- ja saksankielinen painos sekä 500 
kpl:n venäjänkielinen painos (yjsto 17.9. 
6951 §); tait. Osmo Pasasen suunnittelemaa 
joulukorttia 2 000 kpl (yjsto 1.10. 7076 §); 
Kunnallishallinnon pääkysymyksiä -nimistä 
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teosta 150 kpl (yjsto 8.1. 5015 §) sekä Wärt-
silä Oy:ltä 100 kpl Havis Amanda -pienois-
veistoksia, joista 30 kpl luovutettiin matkai-
lutoimiston jaettavaksi (yjsto 11.6. 6285 
§)· 

Kaupungille päätettiin tilata 50 mk:n 
hintainen sosiaalihuollon nykytilaa ja tule-
vaisuuden näkymiä koskeva tutkimus. Huol-
tovirasto, lastensuojelu virasto, lastentarhain 
toimisto ja terveydenhoitovirasto oikeutet-
tiin myös tilaamaan ko. tutkimus 10 mk:n 
hinnasta (yjsto 26.3. 5674 §). 

Eräitä kaupungin julkaisemia teoksia lah-
joitettiin mm. koti- ja ulkomaisille kirjastoil-
le, yhdistyksille, eräille järjestöille ym. niiden 
merkkipäivinä ja yksityisille henkilöille sekä 
eräille kaupungin viranhaltijoille heidän 
merkkipäivinään. 

Yleisjaosto oikeutti väestörekisterikeskuk-

sen korvauksetta käyt tämään kaupungin 
omistamaa ja valtion tietokonekeskuksen 
hallussa olevaa kaksikielistä Helsingin kau-
pungin osoiterekisterin sisältävää magneetti-
nauhaa ja jäljentämään sen tarkoituksiinsa 
(yjsto 13.8. 6688 §). 

Lääkintöneuvos A. Härö oikeutettiin jäl-
jentämään ja julkistamaan tieteellisissä tu t -
kimuksissaan merenkulkuhallituksen arkis-
tossa säilytettävä, v:lta 1756 peräisin oleva 
C. F. Gethen merikortin jäljennös sillä ehdol-
la, että merikortin omistajaksi mainitaan 
Helsingin kaupunki (yjsto 26.11. 7512 §). 

Kaupungin ilmoitus päätettiin julkaista 
Politiken-nimisen tanskalaisen päivälehden 
Find Finland -kampanjan yhteydessä jul-
kaistavassa erityisnumerossa 20.9.1969. Tar-
koitukseen myönnettiin 500 mk (yjsto 27.8. 
6785 §). 

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Maistraatin kaksi avoinna olevaa kaupun-
ginpalvelijan virkaa päätetti in jä t tää vaki-
naisesti t äy t t ämät tä kauintaan v:n 1970 
loppuun saakka (7.1. 64 §, 22.12. 3576 §). 

Merkittiin tiedoksi, e t tä lääninhallitus oli 
hyväksynyt kaupungin esityksen arkkit. 
Mikko Karjanojan nimeämisestä maistraa-
tin asiantuntijajäseneksi asemakaava- ja 
rakennusasioita käsiteltäessä ajaksi 9.9.1969-
8.9.1972 (24.11. 3314 §). 

Rakennustarkastusvirasto. Merkittiin tie-
doksi, että lääninhallitus oli 9.12. vahvista-
nut kaupunginvaltuuston 17.9. tekemän pää-
töksen, joka koski rakennustyön valvonnasta 
Helsingin kaupungille perittäviä maksuja. 
Päätös tulisi voimaan 31.12.1969 (22.12. 
3574 §, kunn.as.kok. n:o 178). 

Kaupunginhallitus päätti , e t tä oikeudesta 
rakennustyötä varten aidata erilleen tar-
peellinen osa rakennustontin viereistä katu-
aluetta on rakennut ta jan suoritettava kau-
pungille seuraavat maksut: 

1) Aidatun alueen ottamisesta kokonaan 
rakennuttajan käyttöön 30 p /m 2 viikolta. 

2) Aidan tai telineiden tukirakenteiden 
ulottamisesta katumaalle 15 p/m2 viikolta. 

3) Kun aidatun alueen leveys on suurempi 
kuin puolet ajoradan leveydestä, on maksu 
ajoradan puoliskon ylit tävältä osalta 60 
p/m2 viikolta. 

4) Aitaamisoikeudesta perittävä maksu on 
kuitenkin vähintään 150 mk. 

5) Pinta-alaan, jolta maksu peritään, lue-
taan aidattava katualueen osa kokonaisuu-
dessaan sekä, milloin on kysymyksessä 2 koh-
dassa tarkoitet tu tapaus, vastaava katu-
alueen osakokonaisuudessaan (27.10. 2985 §). 

Kiinteistöviraston tonttiosaston rak.neuv. 
Äke Grönros ja rak.mest. Herman Forsberg 
määrättiin hoitamaan asuntolainoitettujen 
omakotitalojen osalta asuntohallituksen asun-
totuotantoasetuksen 25 §:n nojalla kunnallis-
ten rakennusvalvontaviranomaisten asunto-
tuotantolain mukaisista tehtävistä 16.10.1968 
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antamissa ohjeissa tarkoitettuja tarkastus-
ja katselmustehtäviä asuntohallituksen oh-
jeiden mukaisesti (19.5. 1495 §). 

Uudenmaan lääninrakennustoimiston anot-
tua lupaa saada aidata Postikujan katu-
aluetta rakennustyötä varten, kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa rakennustarkastus-
virastolle annettavassa lausunnossaan suos-
tuvansa omasta puolestaan siihen, että Posti-
kuja saadaan rakennustyötä varten aidata 
ja sulkea liikenteeltä anojan toimesta ja kus-
tannuksella esitetyn piirustuksen mukaisesti 
ja eräillä muilla ehdoilla (21.4. 1189 §). 

Eräiden rakennusvalvontamaksujen pa-
lauttamista varten myönnettiin yht. 525 
mk (yjsto 21.5. 6123 §, 11.7. 6499 §, 17.12. 
7698 §). 

Ulosottoviraston keskusosaston 12. pl:n 
ulosottoapulaisen virka päätettiin jättää 
vakinaisesti täyttämättä, kunnes keskus-
osaston virkojen ja tehtävien uudelleen jär-
jestely olisi toteutettu, kuitenkin kauintaan 
31.12.1969 saakka (12.5. 1412 §). 

Kaupunginvoutien virkasivutuloistaan kor-
vaamia palkka- ja toimituskirjojen lunastus-
kustannuksia koskeva ilmoitus merkittiin 
tiedoksi (yjsto 19.2. 5372 §). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin hovioikeuden 
päätös, joka koski ulosottoapul. Taisto Nik-
kisen virkavirhettä (yjsto 17.9. 6969 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin va-
raamaan Vesalan - Kontulan alueen keskus-
tan läheisyydestä, kaupungin asuntoraken-
nusohjelmaan kuuluvan jonkin talon ensim-
mäisestä kerroksesta tai ikkunoilla varuste-
tusta, ainakin osittain maanpäällisestä kel-
larikerroksesta mahdollisuuksien mukaan 
omalla ulko-ovella varustettu, n. 40 m2:n 
suuruinen vastaanottohuoneisto, joka käsit-
tää eteisen, työhuoneen kiinteine yleisön-
palvelutiskeineen ja seinäkaapistöineen, pie-
noiskeittosyvennyksen kalusteineen ja WC:n 
ulosottovirastoa varten sekä suunnittelemaan 
ja rakennuttamaan sen valmiiksi yhteistoi-
minnassa ulosottoviraston kanssa. Kiinteis-
tölautakuntaa kehotettiin aikanaan vuokraa-

maan huoneisto ao. kiinteistöyhtiöltä enin-
tään samansuuruisesta yhtiövuokrasta, min-
kä asuntohallitus vahvistaa talon asuinhuo-
neistoille ja osoittamaan se ulosottoviraston 
käyttöön Vesalan - Kontulan alueen ulos-
ottoapulaisten vastaanotto- ja työhuoneis-
toksi (21.4. 1188 §). 

Raastuvanoikeuden irtaimiston hoidosta 
maksettava palkkio päätettiin korottaa 150 
mk:aan kuukaudelta 1.12. lukien (24.11. 
3307 §). 

Yleisjaosto siirsi ao. määrärahoista 14 025 
mk raastuvanoikeuden vuosilomasijaisten 
palkkaamista varten (yjsto 7.5. 5987 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginvaltuuston 26.3. 
vt Lopin ym. aloitteen käsittelyn yhteydessä 
hyväksymän toivomusponnen johdosta kau-
punginhallitus päätti esittää Suomen Kau-
punkiliiton hallitukselle, että Kaupunkiliitto 
kääntymällä ao. valtion viranomaisten puo-
leen vaikuttaisi siihen, että valtion v:n 1970 
tulo- ja menoarvioon saataisiin tarpeelliset 
määrärahat poliisilaitoksen henkilökunnan 
lisäämiseksi (21.4. 1200 §). 

Kaupunginhallitus päätti lääninhallituk-
selle annettavassa lausunnossaan ilmoittaa 
puoltavansa poliisilaitoksen työvoiman li-
säämistä koskevan esityksen hyväksymistä 
sellaisenaan (19.5. 1456 §). 

Yleisjaosto hyväksyi poliisilaitoksen tili-
tyksen v. 1968 saatujen ennakkojen käytöstä 
(yjsto 5.2. 5263 §). Samaten yleisjaosto hy-
väksyi tilityksen mukaisesti v. 1969 makse-
tuista ennakoista 21 450 mk:n käytön kalus-
ton kunnossapitoa ja perushankintoja var-
ten. Loppuosa mainitusta määrärahasta, 
maksettaisiin ennakkona myöhemmin tehtä-
vää tilitystä vastaan (yjsto 8.10. 7133 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan 
31.7. mennessä 11 239 082 mk lääninkontto-
riin ao. määrärahaa ylittäen kaupungin osuu-
tena poliisilaitoksen v:n 1968 ylläpitokustan-
nuksista (23.6. 1888 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti poliisilaitok-
sen käyttämään kertomusvuoden talousar-
vioon kaluston kunnossapitoa varten merki-
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tystä 14 900 mk:n määrärahasta 5 582 mk 
vaatekaappien hankkimiseksi keskuspoliisi-
osastolle (30.6. 1961 §). 

Asutuslautakunta. Vuokra-alueiden jär-
jestelytoimituksissa uskottuina miehinä 
olleille asutuslautakunnan jäsenille suori-
tettiin kaupunginhallituksen v. 1964 teke-
män päätöksen mukaisesti palkkioina yht. 
4 056 mk (yjsto 29.1. 5214 §, 26.2. 5439 §, 
2.4. 5758 §, 16.4. 5846 §, 7.5. 6015 §, 18.6. 
6369 §, 2.7. 6449 §, 13.8. 6710 §, 8.10. 7162 §, 
12.11. 7432 §, 17.12. 7711 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

. Palolaitoksen toimistoon päätettiin kerto-
musvuoden ajaksi palkata toimistoapulainen 
7. pl:n mukaisin palkkaeduin sairaankuljetus-
maksujen perimisestä aiheutuvia tehtäviä 
varten (13.1. 127 §). 

Palolaitoksen tp. kapellimestarin palkkio-
virasta maksettava palkkio korotettiin 628 
mk:ksi kuukaudelta 1.4. lukien (24.3. 869 §). 

Kolmen naispuolisen, työvoimatoimikun-
nan kortiston kautta osoitetun työttömän 
sijoittamista varten palolaitoksen suursii-
vous- ym. tehtäviin kauintaan 30.4. saakka 
myönnettiin yht. 8 395 mk (10.3. 730 §). 

Palolautakunta oli v. 1967 valinnut palo-
teknikon virkaan palokorp. Urho Lindenin. 
Tästä vaalista valitettiin kaupunginhallituk-
selle, joka hylkäsi valituksen sekä edelleen 
lääninhallitukselle, joka palautti asian palo-
lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. Kau-
pungin haettua muutosta päätökseen kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta tämä antoi 
28.11.1968 päätöksensä ja katsoi siinä, että 
kaupungin palolaitoksen palonehkäisyosas-
toon kuuluvaa paloteknikon virkaa ei voitu 
pitää palolain 11 §:n 1 mom:ssa tarkoitettuna 
vakinaisen palokunnan päällystön tai ali-
päällystön virkana ja että Linden asiakir-
joista saatavan selvityksen mukaan täyt tää 
sanottuun paloteknikon virkaan palolaitok-

sen johtosäännön 19 §:ssä määrätyt päte-
vyysvaatimukset, joten korkein hallinto-
oikeus oli kumonnut lääninoikeuden päätök-
sen ja saattanut voimaan kaupunginhalli-
tuksen päätöksen, jolla palolautakunnan 
päätös oli jätetty pysyväksi (8.4. 1024 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti palolaitoksen 
maksamaan apul.palomest. Yrjö Sainiolle 
erillisenä palkkiona palomestarin viran ja 
hänen oman virkansa palkan välisen erotuk-
sen niiltä ajoilta, jolloin hänet määrätään 
muulloin kuin vuosiloman aikana suoritta-
maan palomestaripäivystystä ja päivystys-
aika on yhtäjaksoisesti vähintään kaksi 
viikkoa (28.4. 1246 §). 

Edelleen kaupunginhallitus kehotti palo-
laitosta maksamaan apul.palomest. Sainiolle 
vuosiloman 16.8.-15.9.1966 ajalta hänen 
aikaisemmin saamansa vuosilomakorvauksen 
lisäksi ko. vuosilomaa edeltäneiden kolmen 
kuukauden aikana tehdystä sunnuntaityöstä 
hänelle maksettuja rahakorvauksia vastaavan 
lisäyksen, jonka suuruus vuosilomana annet-
tavaa päivää kohti saatiin jakamalla näiden 
kolmen kuukauden aikana maksetut sun-
nuntaityökorvaukset luvulla 75 (17.2. 539 §). 

Palolaitos oikeutettiin maksamaan Malmin 
palovartioaseman niille palokorpraaleille, jot-
ka oli komennettu muulloin kuin vuosiloman 
aikana vähintään kuukauden ajaksi toimi-
maan yksikön esimiehenä, näiltä ajoilta 
erillisenä palkkiona palokersantin viran ja 
heidän oman virkansa palkkauksen välinen 
erotus (28.4. 1248 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä palo-
päällikön, apulaispalopäällikön sekä palo-
mestareiden uuden työvuorojärjestelmän 
palolautakunnan 11.11.1969 tekemän esi-
tyksen liitteen n:o 2 mukaisena toistaiseksi 
ja aloitettavaksi lähimpänä palolaitoksen 
toiminnan kannalta sopivimpana ajankoh-
tana (1.12. 3379 §). 

Palolautakunta oikeutettiin korvaamaan 
palopäällystön kesäaikana menettämät va-
paat lauantait asianomaisille myönnettävinä 
ylimääräisinä vapaapäivinä lautakunnan 
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21.10.1969 tekemän esityksen mukaisesti 
(22.12. 3569 §). 

Palokersantti Tauno Lilja ja palokorpr. 
Martti Lavinto olivat valittaneet korkeim-
paan hallinto-oikeuteen lääninhallituksen 
kielteisestä päätöksestä, joka koski sunnun-
taityökorvausten sisällyttämistä sairauslo-
ma-ajan palkkaan. Korkein hallinto-oikeus 
oli 14.1.1969 antamissaan päätöksissä katso-
nut, että lääninhallituksen olisi tullut käsitel-
lä valitukset hakemuksina ja sen vuoksi ku-
monnut lääninhallituksen päätökset. Samalla 
korkein hallinto-oikeus viivytyksen välttä-
miseksi oli ottanut ko. hakemukset välittö-
mästi tutkittavakseen ja koska sunnuntai-
työkorvausta ei ole katsottava sairausloma-
ajan palkkaan kuuluvaksi, hylännyt hake-
mukset (10.3. 729 §). 

Kaupunginhallitus kehotti elintarvikekes-
kusta ottamaan huolehtiakseen pääpaloase-
man ja Kallion paloaseman henkilökunnan 
ruokailusta. Elintarvikekeskus ja palolaitos 
määrättiin kiireellisesti tekemään yksityis-
kohtainen suunnitelma ruokaloiden järjes-
tämisestä sekä järjestelytoimisto ja rakennus-
virasto antamaan tarvittavaa suunnittelu-
ja toimeenpanoapua. Hankintatoimistolle 
myönnettiin 80 000 mk automaattien hank-
kimista varten yhteistoiminnassa palolaitok-
sen kanssa. Vakinaisten palomiesten osuus-
ruokalaa kehotettiin hoitamaan ruokalatoi-
mintaa siihen asti, kunnes elintarvikekeskus 
ottaisi sen hoitaakseen, sillä ehdolla että 
kaupunki vastaa revisioviraston kertomuk-
sen perusteella kaikista osuusruokalan vel-
voitteista sen lopettaessa toimintansa. Kau-
pungin virastoja ja laitoksia kehotettiin 
mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan Vaki-
naisten palomiesten osuusruokalan nykyistä 
henkilökuntaa palvelukseensa, kuten kau-
punginhallituksen 14.10.1968 ja 10.2.1969 
tekemien päätösten mukaan on elintarvike-
keskuksesta vapautuvan henkilökunnan osal-
ta tehty (5.5. 1316 §, 27.5. 1564 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että ajokortin 
uusimiskustannusten korvaamisesta palolai-

toksen henkilökunnalle luovuttaisiin 1.7.1969 
lukien, koska ko. käytäntö perustui vain 
vanhaan tapaan eikä mihinkään voimassa 
oleviin päätöksiin tai määräyksiin eikä sitä 
esiintynyt muissa laitoksissa (16.6. 1840 §). 

Kaupunginhallitus alisti tutkittavakseen 
ja kumosi palolautakunnan 21.1. tekemän 
päätöksen toimikunnan asettamisesta teke-
mään lautakunnalle ehdotus Valtion palo-
koulun alipäällystöluokalle komennettavien 
viranhaltij ain pätevyysvaatimuksista. Sa-
malla kaupunginhallitus totesi, että lauta-
kunnan saman päätöksen peruuttamisesta 
11.2. tekemä päätös oli lain vastainen ja siten 
tehoton. Lautakunnan esittämän toimikun-
nan asettaminen ei ollut aiheellinen, mutta 
lautakunta voisi asettaa keskuudestaan jaos-
ton selvittämään ko. pätevyysvaatimuskysy-
mystä (27.1. 258 §, 24.3. 874 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 14.12. 
1967 vahvistettuun taksaan palolaitoksen 
suorittamasta avunannosta, vartioinnista ja 
kaluston lainauksesta lisäyksen, joka koski 
nostolava-auton käytöstä kuljettajineen pe-
rittävää maksua (17.3. 805 §, kunn.as.kok. 
n:o 34). 

Palopäällikön ilmoituksen mukaan sisä-
asiainministeriö oli 20.6. antanut 1.1.1970 
voimaan tulevat uudet määräykset auto-
maattisista hälytyslaitteista. Uudet mää-
räykset muuttivat huomattavasti aikaisem-
paa käytäntöä ja asettivat palolaitokselle 
uusia erikoistehtäviä, jotka palopäällikön 
käsityksen mukaan eivät voineet kuulua 
palolaitokselle. Uusien määräysten mukaan 
palolaitos joutuisi paitsi tulipalotapauksissa 
myös vikailmoituksissa vastuuseen määrä-
tyllä tavalla paloilmoituslaitoksella suoja-
tusta kohteesta. Palolaitos joutuisi siten 
esim. pitkien viikonloppujen, seisokkien ja 
vuosilomien aikana huolehtimaan yksityi-
sestä kiinteistöstä, toimimaan yksityisen 
kiinteistön talonhuoltajana, vikojen korjaa-
jana, korjausten tilaajana sekä korjausten 
valvojana. Automaattisten hälytyslaitosten 
ansiosta saadaan palonalut nopeasti sammu-
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tetuiksi, mutta laitoksissa ilmenevät viat 
olisi kiinteistönomistajan itsensä tahi liik-
keen, joka hälytyslaitoksen on asentanut, 
hoidettava. Kaupunginhallitus päätti tehdä 
Suomen Kaupunkiliitolle palopäällikön ehdo-
tuksen mukaisen esityksen muutoksen ai-
kaansaamiseksi paloluokitustiedotukseen, 
niin että vikailmoituksista ei aiheutuisi lisä-
työtä ja vastuuta palolaitoksille (8.12. 3442 §). 

Eräät palolaitoksen autot ja luettelossa 
n:o 26/25.3.1969 mainitut irtaimistoesineet 
päätettiin poistaa irtaimistoluettelosta sekä 
myydä eniten tarjoavalle ja kunnostaa 
Scania-Vabis -merkkinen paloauto, vuosi-
mallia 1936, museoesineenä säilytettäväksi 
(yjsto 22.1. 5157 §, 9.4. 5795 §, 19.11. 7474, 
7475 §). 

Korkein oikeus oli tutkinut Tilgmann Oy:n 
ym. valitukset, jotka koskivat Tilgmann 
Oy:n kirjapainon tulipaloa, ja muuttaen 
hovioikeuden päätöstä vapauttanut toimi-
tusjohtajan ja varastopäällikön jutussa tuo-
mitusta vahingonkorvausvelvollisuudesta 
sekä velvollisuudesta korvata valtiolle eräitä 
kuluja, jotka jäivät valtion vahingoksi, 
sekä tuominnut heidät tulenaran selluloidin 
varastossapidosta annettujen määräysten rik-
komisesta sakkorangaistuksiin hovioikeuden 
soveltaman maksuperusteen mukaan. Tilg-
mann Oy:n tuli siis yksin suorittaa asian-
omistajille hovioikeuden päätöksessä maini-
tut, yhtiön yhteisvastuullisesti em. henkilöi-
den kanssa maksettavaksi määrätyt kor-
vaukset. Kaupunki sai pitää vahinkonaan 
sillä jutusta korkeimmassa oikeudessa olleet 
kulut (30.6. 1993 §, ks. v:n 1967 kert. s. 190). 

Helsingin hovioikeus oli 31.5.1969 anta-
mallaan tuomiolla ratkaissut raastuvanoi-
keudesta vedotun vahingonkorvausta koske-
van jutun, jossa olivat olleet muutoksenhaki-
jana kaupunki ja yhteisesti vastaajina Hovi-
leipä Oy ja eräät muut liikkeenharjoittajat, 
ja katsonut, ettei ollut syytä muuttaa raas-
tuvanoikeuden päätöstä, minkä ohessa kau-
punki oli velvoitettu suorittamaan korvausta 
yhtiölle ja sen myötäpuolille hovioikeudessa 

olleista kuluista 200 mk. Raastuvanoikeus 
oli edellä mainittujen kanteesta 21.2.1967 
antamassaan päätöksessä katsonut selvite-
tyn, 

että paloaseman päivystyskeskuksen päi-
vystäjänä toiminut palokorpraali, jonka 
virkatehtäviin mm. kuului huolehtia palo-
kunnan sammutusosaston lähettämisestä tu-
lipalopaikalle, oli 2.6. vastaisena yönä v. 
1964 saatuaan tiedon talossa Hämeentie 155 
sijainneessa kauppahallissa havaitusta tuli-
palosta, laiminlyönyt huolehtia palokunnan 
lähettämisen tulipalopaikalle, mistä oli ollut 
seurauksena, että valittajien kauppahallissa 
olleiden myymälöiden kalusteet ja kauppa-
tavarat olivat pilaantuneet tulipalon aiheut-
tamasta savusta ja kuumuudesta, 

että hovioikeus oli 9.9.1965 julistamallaan 
lainvoiman saaneella päätöksellä, yhtiön 
osalta oikeastaan raastuvanoikeus 25.2.1965 
antamallaan päätöksellä, velvoittanut palo-
korpraalin suorittamaan vahingonkorvauksia 
yht. 13 726 mk ja 

että sittemmin kuolleen palokorpraalin 
kuolinpesässä toimitetussa ulosmittauksessa 
ei ollut tavattu ulosmitattavaa omaisuutta. 
Kun mainittu virkatehtävä käsitti julkisen 
yhdyskunnan luonteesta johtuvan tarkoi-
tuksen toteuttamisen eli kaupungin palon-
torjuntatoiminnan ja kun kaupunkia palo-
laitoksen ylläpitäjänä siten oli pidettävä 
korvausvelvollisena sen virkamiehen tehtä-
vänsä laiminlyömisestä aiheutuneista vahin-
goista, raastuvanoikeus oli velvoittanut kau-
pungin korvaamaan kantajille em. määrän 
5 %:n korkoineen haasteen tiedoksianto-
päivästä 7.11.1966 lukien ja korvaamaan 
heidän oikeudenkäyntikulunsa, kunkin 40 
mk:lla. Asiamiestoimisto totesi, että kunnan 
vastuuvelvollisuutta viranhaltijainsa aiheut-
tamasta vahingosta ei ole lainsäädäntöteitse 
järjestetty, vaan se on oikeuskäytännön va-
rassa. Kysymys valtion ja kuntien vahingon-
korvausvastuun järjestämisestä on ollut ko-
mitean tutkittavana ja se on antanut mie-
tintönsä lakiehdotuksineen v. 1958, mut ta 

185 



2. Kaupunginhallitus 

ehdotus ei ole kuitenkaan vielä johtanut lain-
säädäntötoimenpiteisiin . Oikeuskäytännös-
sä on aikaisemmin katsottu, ettei kunta vas-
taa virkamiestensä aiheuttamista vahin-
goista, ellei ole kysymys yksityisoikeudelli-
sesta toiminnasta, jolloin on sovellettu ns. 
isännänvastuuta koskevia periaatteita. Tässä 
tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys 
yksityisoikeudellisesta toiminnasta aiheutu-
neesta vahingosta. Koska kysymyksessä ole-
valla ratkaisulla voidaan katsoa olevan en-
nakkotapauksen luonne, olisi hovioikeuden 
tuomioon ilmoitettava tyytymättömyyttä ja 
asia saatettava nostoteitse korkeimman oi-
keuden ratkaistavaksi. Kaupunginhallitus 
päätti kehottaa asiamiestoimistoa hakemaan 
muutosta korkeimmassa oikeudessa hovi-
oikeuden em. tuomioon (16.6. 1849 §). 

Haagan paloaseman voimistelusali pää-
tettiin korvauksetta luovuttaa Haagan po-
liisiaseman poliisihenkilökunnan käytettä-
väksi yhdeksi tunniksi viikossa fyysisen 
kunnon kohentamisharjoituksia varten 
(22.12. 3564 §). Paloaseman aulassa oleva 
virvokekioski päätettiin vuokrata kertomus-
vuoden ajaksi Helsingin palokunnan urhei-
lijat yhdistykselle 10 mk:n kuukausivuok-
rasta (24.2. 601 §). 

Revisiovirasto oli todennut Munkkiniemen 
VPK:n v:n 1968 omaisuustaseen sekavaksi, 
jonka vuoksi Asianajotoimisto Matti Ingertti-
lältä oli pyydetty yhdistyksen kirjanpitokirja 
ja tositteet. Asianajotoimisto oli sittemmin 
kääntynyt kaupunginhallituksen puoleen 
pyytäen kaupungin toimenpiteitä yhdistyk-
sen varojen eli paloauton siirtämiseksi kau-
pungille ja yhdistyksen velkojen maksami-
seksi, jotta yhdistys voitaisiin lopettaa. Kau-
punginhallitus oikeutti palolaitoksen mak-
samaan Asianajotoimisto Matti Ingerttilältä 
saatavilla käteisvaroilla ja palolaitoksen ka-
lustonhankintatilillä olevaa määrärahaa käyt-
täen VPK:n velat, enintään 3 544 mk sillä 
ehdolla, että kaupungille luovutetaan yhdis-
tyksen autokalusto ja paloauto sekä että 
yhdistyksen toiminta on laillisesti Asian-

ajotoimisto Matti Ingerttilän toimesta lope-
tettu ennen kaupungin osuuden suoritta-
mista (8.4. 1028 §). 

Helsingin Palomiesyhdistykselle myönnet-
tiin 1 250 mk:n ja Helsingin palolaitoksen 
esimiehet -yhdistykselle 400 mk:n avustus 
yhdistysten edustajien lähettämiseksi palo-
miesten pohjoismaisille opintopäiville (yjsto 
19.2. 5369 §, 12.3. 5557 §) sekä Helsingin 
palokunnan urheilijat -yhdistykselle 3 000 
mk yhdistyksen edustajien lähettämistä var-
ten Tukholmassa aikana 28.—29.8. pidettä-
viin palomiesten pohjoismaisiin mestaruus-
kilpailuihin (yjsto 4.6. 6251 §). 

Yleisjaosto oikeutti palopääll. Olli Lylyn 
tekemään päivän kestävän virkamatkan 
kaupungin autolla kuljettajaa käyttäen osal-
listumista varten Turun kaupungin palokun-
nan 100-vuotisjuhlaan (yjsto 22.10. 7261 §). 

Uudenmaan läänin palokuntaliiton jäsen-
maksun suorittamiseksi myönnettiin 831 mk 
(yjsto 12.3. 5555 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki 
liity Mellersta Nylands Brandkärsförbund 
-nimisen liiton jäseneksi (7.1. 58 §). 

Hätäpuhelintoimikunta. Kaupunginhallitus 
päätti lakkauttaa v. 1952 asettamansa hätä-
puhelintoimikunnan sekä kehottaa palolai-
tosta 

huolehtimaan hätäpuhelimista ja puheli-
mien sijoittamisessa pitämään kiinteää yh-
teyttä poliisilaitokseen, jolla myöskin on 
oikeus tehdä aloitteita uusien hätäpuhelimien 
asentamisesta ja hätäpuhelimien siirroista, 

pitämään hätäpuhelimien sijoittamisessa 
yhteyttä myös Helsingin Puhelinyhdistyk-
seen sekä välttämään asennuksia ja siirtoja 
epäedullisena vuodenaikana ja 

tekemään kaupunginhallitukselle esitykset 
hätäpuhelintoimintaa varten tarpeellisesta 
varojen myöntämisestä sekä 

yleensä valvomaan hätäpuhelin järjestel-
mää (29.9. 2689 §). 

Väestönsuojelu. Kaupunginhallitus päätti, 
että Kampin, Kaivokadun, Kluuvin, Ha-

kaniemen ja Sörnäisten metroasemat suun-
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nitellaan A-luokan vaatimuksia vastaaviksi 
yleisiksi väestönsuojiksi mahdollisimman 
monta suojapaikkaa käsittävinä asiasta suo-
ritetun tutkimuksen periaatteiden mukai-
sesti, 

että Kalasataman - Puotinharjun metro-
osuudella asemien väestönsuojiksi rakentami-
nen ei aiheuta lisävaatimuksia muuten kuin 
Vartiokylän teollisuusaluetta varten raken-
nettavan väestönsuojan suojatilamitoituk-
sessa ja 

että vastaisuudessa metron suunnittelussa 
aina otetaan huomioon väestönsuojelulliset 
näkökohdat (3.11. 3084 §). 

Yleis jaosto oikeutti väestönsuojelutoimis-
ton pitämään väestönsuojien polttoaineen 
varmuusvarastoja enintään 50 000 mk:n 
arvosta. Väestönsuojelutoimistoa kehotet-
tiin huolehtimaan ko. varastoinnin kirjan-
pidosta rahatoimiston esittämällä tavalla 
(yjsto 29.10. 7302 §). 

Väestönsuojelun ulkohälyttimien koekäyn-
nistykset päätettiin suorittaa kuukausittain 
15 p:nä kello 12. Mikäli kuukauden 15 päivä 
sattuu lauantaiksi tai muuksi sellaiseksi päi-
väksi, jolloin kaupungin virastoissa ei sään-
nönmukaisesti työskennellä, taikka sunnun-
taiksi tai juhlapäiväksi, hälyttimien koe-
käynnistys on siirrettävä ko. päivää seuraa-
vaksi arkipäiväksi klo 12. Väestönsuojelu-
toimistoa kehotettiin suorittamaan järjes-
telmän muuttamisesta aiheutuvat toimen-
piteet ja tiedottamaan yleisölle muutoksesta 
(10.2. 451 §). 

Vuoden 1968 ja 1969 talousarvioiden pää-
omamenoihin merkityistä ao. määrärahoista 
myönnettiin 1. l mmk Kanavapuiston kallio-
suojan sisätöiden loppuun suorittamiseen 
(3.2. 370 §); 149 500 mk Naulakallion ensi-
apuaseman, 149 500 mk Koskelantien suoje-
lukeskuksen kalliosuojan ja 149 500 mk 
Strömbergintien ensiapuaseman kalliosuojan 
töiden suorittamiseen (17.2. 537 §); 330 000 
mk Kastelholmantien kalliosuojan rakenta-
misesta aiheutuneiden laskujen maksamiseen 
(27.1. 294 §); 1.4 mmk Pihlajamäen yhteis-

väestönsuojan sekä 1.5 mmk Myllypuron 
asuntoalueen yhteisen kalliosuojan rakennus-
töitä varten (28.4. 1243 §); 8 202 mk Penger-
puiston kalliosuojan loppulaskun maksami-
seen (24.2. 597 §); 800 000 mk Erottajan kal-
liosuojan sisustustöiden jatkamiseen edellyt-
täen, että työt pyritään järjestämään siten, 
ettei työvoiman määrä kesäkaudella ylittäisi 
talvikauden työvoiman määrää (9.6. 1768 §) 
sekä 305 500 mk Koskelantien kalliosuojan 
rakennustöitä varten (20.1. 214 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seu-
raavien kalliosuojien piirustukset: Erottajan 
kalliosuojan muutetut pääpiirustukset n:o 
1-16 (24.3. 871 §); Kaupintien kalliotunne-
lin laajennus- ja sisustustyön pääpiirustukset 
(7.1. 56 §); Vesalan B-luokan kalliosuojan 
pääpiirustukset ja urakkatarjousten perus-
teella tarkistetut hankintakustannukset 
1 673 600 mk:ksi ja siitä Kiinteistö-oy Tuuk-
kalantie 5:n osuudeksi 545 000 mk ja kau-
pungin osuudeksi 1 128 600 mk. Asuntotuo-
tantotoimisto oikeutettiin aloittamaan kallio-
suojan rakennustyöt jo 1.8.1969 (23.6.1913 §). 

Helsingin Puhelinyhdistys oli aikoinaan 
osallistunut Korkeavuorenkadun kalliosuojan 
rakentamiskustannuksiin ja saanut omistuk-
seensa n. 270 m2:n suuruisen osan Erottajan 
-Korkeavuorenkadun kalliosuojasta. Kun 
yhdistyksen käyttöön oli v. 1967 Korkeavuo-
renkatu 37:ssä valmistuneen uudisrakennuk-
sen yhteydessä tullut uusi A-luokan väestön-
suoja, oli yhdistys ilmoittanut olevansa val-
mis luovuttamaan hallintaansa kuuluvan 
vanhan väestönsuojanosan kaupungin va-
paaseen hallintaan ja käyttöön. Kaupungin-
hallitus hyväksyi Erottajan kalliosuojan osaa 
koskevan, väestönsuoj elulautakunnan 4.11. 
esittämän sopimuksen tehtäväksi Puhelin-
yhdistyksen kanssa siten, että asiamiestoi-
misto huolehtisi sopimuksen laatimisesta ja 
allekirjoittamisesta (17.11. 3230 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kanava-
puiston kalliosuojaan rakennettavista tori-
kauppiaiden varastotiloista suoritettavaksi 
tilitysvuokraksi, johon sisältyy korvaus läm-
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möstä ja sähköstä, määrätään kulloinkin koh-
tuullista käypää vuokratasoa vastaava vuok-
ra, tällä hetkellä 4.50 mk/m2/kk, alennettuna 
30 %:lla. Alennusta sovelletaan siihen saak-
ka, kunnes kauppiailta perittävään vuokraan 
ja korkoihin sisällytettävät, varastotilojen 
kalliosuojaan rakentamisesta aiheutuneet 
kustannukset tulevat kuoletetuiksi (13.1. 
123 §). 

Yleis jaosto oikeutti valtuustoryhmät ni-
meämään edustajansa osallistumaan valtion 
väestönsuojelukoulussa Lohjalla aikana 4. 
-6.2.1970 pidettävään koulutustilaisuuteen. 
Osallistujille saatiin suorittaa matkakustan-
nusten korvaus ja päivärahana 20 mk päi-
vältä (yjsto 17.12. 7685 §). 

Kiinteistö Oy Fe-Te -nimiselle yhtiölle 
myönnettiin lupa väestönsuojan varaulos-
pääsyjen rakentamiseen puistoalueelle sekä 
putki- ja kanavatilan rakentamiseen kellarin 
alapuolelle Punavuoren korttelin n:o 91 
tontilla n:o 10. Lupa myönnettiin eräillä eh-
doilla toistaiseksi 100 mk:n kertakaikkista 
korvausta vastaan (yjsto 16.4. 5849 §). 

Reviisori Matti Melalle päätettiin suorittaa 
lautakunnan jäsenen kokouspalkkion suurui-
nen palkkio Helsingin Väestönsuojeluyhdis-
tyksen taloudenhoitoa koskevan tarkastuk-
sen suorittamisesta (6.10. 2775 §). 

Valtiolliset vaalit. Kaupunginhallitus vah-
visti v:n 1970 kansanedustajien vaalien jär-
jestämiseen liittyvistä eräistä tehtävistä 
maksettavat palkkiot seuraaviksi: 

vaaliluetteloiden näyttäminen, tuntipalk-
kio 4.16 mk, 

tuntipalkkio toimistonhoitajalle 7.16 mk, 
vanhemmille toimistoapulaisille 5.16 mk ja 
nuoremmille toimistoapulaisille 4.16 mk, joi-
hin perustuntipalkkioihin saadaan lisätä 

mahdollisesta ylityöstä maksettava työ^ 
aikalain 17 §:n mukainen korotus, 

vaaliluetteloiden kuljettaminen vaalitoi-
mistosta näyttöpaikalle ja takaisin, palkkio 
4.60 mk edestakaiselta kuljetuskerralta näyt-
töpaikkaa kohden, 

vaalikaluston ja muun -materiaalin huolto 
ja järjestäminen, kertakaikkinen korvaus 
kahdelle henkilölle, kummallekin 600 mk, 

järjestyksen valvonta- ja vartiointitehtä-
viä äänestyshuoneistoissa suorittaville po-
liisimiehille 6.86 mk tunnilta, mikäli tehtävä 
suoritetaan asianomaisen säännöllisen palve-
lusvuoron ulkopuolella sekä 

vaaliavustajille 47 mk toimituspäivältä 
(6.10. 2762 §). 

Keskusvaalilautakunnan sihteerille Simo 
Somiskalle myönnettiin oikeus hyväksyä v. 
1970 toimitettavien eduskuntavaalien vaali-
valmistelutöistä ja hoitamisesta aiheutuvat 
palkat sekä palkkiot ja laskut, mikäli summa 
ei kulloinkin ylitä 1 000 mk:aa, maksettaviksi 
vaalien hoitamista varten myönnetyistä mää-
rärahoista siten, että ne kuukausittain alis-
tetaan yleis jaoston hyväksyttäviksi (yjsto 
29.10. 7297 §, 22.12. 7729 §). 

Valtion tietokonekeskuksen 22 299 mk:n 
suuruinen lasku kansanedustajain vaaleja 
varten lähetettyjen ilmoituskorttien Helsin-
gin kaupungin osuudesta sekä vaalien toimit-
tamisesta aiheutuneet laskut 21 363 mk, pää-
tettiin suorittaa tarkoitukseen varatuista 
määrärahoista (yjsto 15.10. 7176 §, 22.10. 
7226 §, 3.12. 7553 §, 17.12. 7674 §, 29.12. 
7760 §). 

Herttoniemen Säätiön 120 mk:n suuruinen 
lasku presidentin valitsijamiesvaaleja varten 
15.-16.1.1968 luovutetuista huonetiloista 
päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (yjsto 7.5. 5960 §). 
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3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaan-
hoito s ai r a ai ai n ulkopuolella 

Terveydenhoitoviraston tp. terveysinsinöö-
rin viran pätevyysvaatimuksia päätettiin 
muut taa siten, e t tä viran haltijalta vaaditaan 
joko kaupunginhallituksen 3.6.1965 tekemäs-
sä päätöksessä mainittu pätevyys tai teknilli-
sen opiston LVI-opintosuunnan insinöörin 
tu tk in to (10.2. 431 §). 

Terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin 1 920 mk mikrobiologisen kou-
lutuksen saaneen henkilön palkkaamiseksi 
enintään kahden kuukauden ajaksi kaupun-
gin uimarantojen ja uimaloiden vesien tutki-
mista varten (yjsto 23.7. 6570 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ter-
veydenhoitoviraston ja sen alaisten laitosten 
eräiden viranhaltijain virantoimitusajat 1.2. 
1969 alkaen seuraaviksi: 

Terveydenhoito virasto: 
Terveysylitarkastaja ja terveystarkastaja 
Maanantaisin 7 y2 t ja tiistaista perjantai-

hin 7 t, alkaen aikaisintaan klo 6 ja päättyen 
viimeistään klo 21, ruokailu työn ohessa. 

Desinfioimislaitos: 
Terveystarkastaj a 
Maanantaisin 7 y2 t , tiistaista perjantaihin 

7 t, alkaen aikaisintaan klo 6 ja päät tyen vii-
meistään klo 21, ruokailu työn ohessa. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio: 
Laboraattori, laborantti, laboratorioapu-

lainen, näytteenottaja, pesijä, vahtimestari 
Keskiviikkoisin 7 y2 t, maanantaisin, tiis-

taisin, torstaisin ja perjantaisin 7 t alkaen 
klo 8 ja päättyen keskiviikkona klo 16, muina 
päivinä klo 15.30, lepotauko y2 tunt ia klo 
10.30—13 välillä. 

Maidontarkastamo: 
Ylitarkastaja, näytteenottaja 
Maanantaista perjantaihin 7 t, yhtenä päi-

vänä kuitenkin 7 y2 t, alkaen aikaisintaan 
klo 6 ja päättyen viimeistään klo 21, ruokailu 
työn ohessa. 

Laboratorioapulaisten esimies ja laborato-
rioapulainen 

Maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja per-
jantaisin 7 tuntia, keskiviikkoisin 7 y2 t, al-
kaen aikaisintaan klo 8 ja päät tyen viimeis-
tään klo 21. Ruokailu työn ohessa sillä vuo-
rolla, joka pää t tyy klo 21. 

Vahtimestari 
Maanantaisin, tiistaisin, torstaisin, perjan-

taisin 7 tunt ia klo 8—15.30, keskiviikkoisin 
7 i/2 t klo 8—16. 

Tuntipalkan jakajaksi kaikille määrättiin 
152. 

Samalla kaupunginhallitus kehotti ter-
veydenhoitovirastoa tekemään työaikalain 
alaisten viranhaltijoiden osalta erillisen esi-
tyksen kaupunginhallitukselle työneuvostolle 
tehtävää esitystä varten luvan saamiseksi 
lepotauon pi tämät tä jättämiseen, ellei lain 
edellyttämää lepotaukoa voida järjestää, 
niissä tapauksissa, jolloin ruokailu tapahtuu 
työn ohessa työajan ollessa 7 y2t:n pituinen. 

Lisäksi kaupunginhallitus kumosi 18.4.1962 
ja 1.7.1965 tekemänsä päätökset sekä muut 
mahdolliset nyt tehdyn päätöksen kanssa 
ristiriidassa olevat määräykset ja päätökset 
(27.1. 301 §). 

Muuttaen eo. päätöstään kaupunginhalli-
tus päät t i täydentää sitä seuraavasti: 

Terveydenhoitoviraston terveysylitarkas-
t a j an viran ja terveystarkastajan virkojen 
sekä maidontarkastamon ylikatsastajan vi-
ran ja näytteidenottajan virkojen sekä labo-
ratorioapulaisten esimiehen viran ja labora-
torioapulaisten virkojen halt i jat voidaan 
määrätä tarvit tavassa laajuudessa suoritta-
maan 7 tunt ia käsittävä säännöllinen työ-
aika myös peruspäätöksessä (27.1. 301 §) tar-
koitettuna vapaana lauantaipäivänä klo 
6—15 välisenä aikana edellyttäen, e t tä viran-
haltijalle annetaan ko. viikolla viikkolepo-
päivän lisäksi toinenkin vapaapäivä, joka 
sijoitetaan lähinnä maanantaipäiväksi. Ter-
veysylitarkastajan viran ja terveystarkasta-
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jan virkojen haltijoille tulee tällöin sen joh-
dosta, että peruspäätöksen mukaan maanan-
taipäivä on em. viranhaltijoilla 7 % tunnin 
pituinen, määrätä jokin muu viikonpäivä 
7 % tunnin pituiseksi (21.4. 1171 §). 

Yleisjaosto oikeutti terveydenhoitoviras-
ton suorittamaan kansi. Kirsti Aspinjaakon 
työmatkoista aikana 13.7.—23.8.1967 aiheu-
tuneet vuokra-autokulut, yht. 192 mk (yjsto 
16.7. 6545 §). 

Terveydenhoitoviraston ent. tal.hoit. Eeva 
Rantala, joka oli siirtynyt pois kaupungin 
palveluksesta, oli oikeutettu korvaamaan 
virkavapausajalta saamansa palkan siten, 
että hän toimisi konsultaatiotehtävissä yht. 
141 t v:n 1968 loppuun mennessä. Mainittua 
määräaikaa pidennettiin v:n 1969 loppuun 
(1.9. 2379 §). 

Muuttaen v. 1960 tekemäänsä päätöstä 
yleisjaosto oikeutti terveydenhoitoviraston 
pitämään jatkuvasti 600 mk:n ennakko-
varoja menojen suorittamista varten (yjsto 
4.6. 6236 §). 

Terveydenhoitoviraston käytettäväksi 
myönnettiin enintään 1 850 mk vanhusten 
virkistysretken järjestämistä varten (yjsto 
9.4. 5790 §). 

Kaupunginhallitus antoi kertomusvuoden 
aikana lääninhallitukselle useita lausuntoja, 
jotka koskivat yleisvaaralliseen tartuntatau-
tiin verrattavan, valvottavan tartuntataudin 
kantajan oikeutta saada korvaus työansion 
menetyksestä ja muusta taloudellisesta vahin-
gosta siltä ajalta, jonka asianomainen oli ollut 
eristettynä tai poissa työstä terveydenhoito-
viraston toimesta. Samalla merkittiin tiedoksi 
lääninhallituksen päätökset korvaushake-
musasioissa. 

Terveydenhoitolautakunta oli 10.7.1968 
määrännyt autoil. August Ollikaisen kunnos-
tamaan hänen Malmin kylässä omistamallaan 
Lähtelä-nimisellä tilalla RN:o 6116 olevan rasit-
teenalaisen kaivon ympäristöineen. Kun Olli-
kainen oli kuollut 9.8.1968, oli hänen kuolin-
pesänsä osakkaat velvoitettu suorittamaan 
mainitut työt 1.5.1969 mennessä. 11.6. suori-

tetussa katselmuksessa oli kuitenkin todettu, 
ettei määräystä ollut noudatettu. Terveyden-
hoitolain 83 §:n 1 mom:n mukaan terveyden-
hoitolautakunnalla on valta, ellei sen mää-
räystä terveydellisen vaaran tai haitan poista-
misesta asetetussa määräajassa noudateta, 
teettää työ tai suorituttaa toimenpide. Kau-
punginhallitus kehotti rakennusvirastoa suo-
rittamaan kaupungin kassavaroja käyttäen 
terveydenhoitolautakunnan 11.12.1968 päät-
tämät kunnostustyöt ja terveydenhoitolauta-
kuntaa huolehtimaan siitä, että kustannukset 
aikanaan perittäisiin August Ollikaisen kuo-
linpesältä (25.8. 2321 §). 

A mmattientarkastus. Kaupunginhallitus 
vahvisti dipl.ins. Jouko Ketosen vaalin am-
mattienylitarkastajan virkaan 1.3. lukien ja 
dipl.ins. Keijo Kaittolan vaalin 26. pl:n tila-
päiseen ammattientarkastajan virkaan 5-
vuotiskaudeksi 1.3. lukien. Molemmille saa-
tiin suorittaa samasta ajankohdasta valtuus-
ton 15.1. tekemän päätöksen mukainen 27 
mk:n suuruinen erillislisä kuukaudelta (24.2. 
582 §, 3.3. 666 §, 5.5.1299 §). 

Ammattien ylitarkastajan virkaa hakenut 
dipl.ins. Kerttu Korhonen oli valittanut val-
tuuston em. asiaa koskevasta päätöksestä 
lääninhallitukseen mainiten mm., ettei sopi-
muspalkkausta ollut vaalin jälkeen käsitelty 
erikseen ja ettei virkaan valitun äänimäärä 
riittänyt määräenemmistöksi. Lisäksi hän oli 
huomauttanut annetuista asiantuntijalau-
sunnoista ja katsonut, että hänen yksityistä 
oikeuttaan veronmaksajana oli loukattu, sillä 
virkaan valitulla oli ollut korkeampi palkka-
vaatimus kuin muilla hakijoilla. Kaupungin-
hallitus kehotti asiamiestoimistoa antamaan 
lääninhallitukselle asiaa koskevan selityksen 
ja siinä esittämään, että dipl.ins. Korhosen 
huomautukset vaalin johdosta olivat aiheet-
tomia, joten valitus olisi hylättävä (12.5. 
1393 §). 

Valtuusto valitsi 18.6. avoinna oleviin kah-
teen 22. pl:n ammattientarkastajan virkaan 
mm. ammattientark. Gustaf Johanssonin. 
Virkoja myös hakenut ins. Sirkka Juselius va-
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Iitti päätöksestä lääninhallitukseen katsoen, 
että Johansson ei omannut vaadittavaa tek-
nillistä alkeissivistystä. Kun hakijoiden jou-
kossa oli sellaisia, joilla oli tämä pätevyys, 
Juselius oli pyytänyt valtuuston päätöksen 
kumoamista lainvastaisena ja sen täytän-
töönpanon kieltämistä. Koska ammattien-
tark. Johansson oli saanut erivapauden ko. 
viran hoitamista varten, oli valitus tervey-
denhoitolautakunnan mielestä aiheeton. Kau-
punginhallitus päätti esittää selityksessään 
lääninhallitukselle, että valitus hylättäisiin 
(15.9. 2534 §). Lääninoikeus oli tutkinut asian 
ja katsonut, että koska virkaan valittu oli 
v:sta 1966 lähtien toiminut ammattientar-
kastustoimist ossa ammattientarkastaj ana, 
hänen oli katsottava saavuttaneen vaaditta-
van teknillisen alkeissivistyksen, joten läänin-
oikeus oli kunnallislain 175 §:n nojalla hylän-
nyt valituksen ja pyynnön päätöksen täytän-
töönpanon kieltämisestä (1.12. 3356 §). 

Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin 
myöntäessään dipl.ins. Keijo Kaittolalle asian-
mukaisen sivutoimiluvan vaatimaan häneltä 
sitoumuksen siitä, ettei sivutoimen hoitami-
nen edellytä yli 12 tunnin työskentelyä virka-
ajan ulkopuolella (3.2. 349 §). 

Neuvolatoimisto. Kaupunginhallitus päätti, 
että lastentarhain läak. Leena Bäckströmille 
saatiin suorittaa 1.1.1969 alkaen toistaiseksi 
ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 361 
mk/kk korvauksena siitä työajasta, jonka hän 
joutuu työskentelemään vahvistetun virka-
ajan ulkopuolella hoitaessaan lastentarhain 
lääkärin viran ohella neuvolaylilääkärin teh-
täviä (18.8. 2211 §). Valtuuston 15.1. tekemän 
päätöksen mukainen 27 mk:n erillislisä kuu-
kaudelta päätettiin suorittaa tp. neuvolalää-
kärille 1.7. lukien (23.6. 1899 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Täydentäen 
25.11.1968 tekemäänsä päätöstä kaupungin-
hallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa 
yhteistoiminnassa terveydenhoitoviraston 
kanssa suunnittelemaan n. 300 m2 käsittävän 
äitiys- ja lastenneuvolan sijoittamista kort-
teliin n:o 412a Hietaniemenk. 3 -5 rakennet-

tavaksi suunniteltuun lastentarha- ja nuo-
risotaloon (23.6. 1901 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin 
varaamaan ns. Puu-Maunulaan rakennet-

tavasta, kaupungin omistaman kiinteistö-
yhtiön talosta n. 125 m2:n suuruinen äitiys- ja 
lastenneuvolahuoneisto, joka käsittää eteisen 
ja lastenvaunusuojan, odotushuoneen, kolme 
työhuonetta, laboratorion ja WC:n äideille, 
pukeutumis- ja punnitustilan, väline- ja liina-
vaatevaraston, siivouskomeron, henkilökun-
nan pukeutumishuoneen ja WC:n sekä lisäksi 
tarkoitusta varten sisustetun kellarivaraston 
mahdollisimman läheltä lastentarhahuoneis-
toa sekä suunnittelemaan ja rakennuttamaan 
sen yhteistyössä terveydenhoitoviraston 
kanssa valmiiksi kiinteine kalusteineen vuok-
rattavaksi kiinteistölautakunnalle enintään 
samansuuruisesta yhtiövuokrasta, minkä 
asuntohallitus kulloinkin vahvistaa yhtiön 
asuinhuoneistoille ja 

kiinteistölautakuntaa kehotettiin aikanaan 
vuokraamaan huoneisto enintään em. vuok-
rasta ja osoittamaan se samasta käteisvuok-
rasta terveydenhoitolautakunnan käyttöön 
Maunulan äitiys- ja lastenneuvolaa varten 
(17.3. 793 §). 

Huoltolautakuntaa kehotettiin luovutta-
maan Pukinmäen vanhusten asuintalon I-
portaassa sijaitseva yksiö nro 118 terveyden-
hoitolautakunnan käyttöön 1.12. lukien las-
tenneuvolahuoneistoksi tilitysvuokraa vas-
taan (1.12. 3375 §). 

Huoneiston varaaminen Vuosaaresta, ks. 
s. 192. 

Kotisairaanhoitotoimisto. Yleis jaosto päätti 
täydentää 27.6.1967 tekemäänsä päätöstä 
siten, että terveydenhoitovirastolle myön-
nettiin toistaiseksi oikeus käyttää vuokra-
autoa kaupunginhallituksen 23.1.1964 teke-
män päätöksen mukaisin ehdoin kotisairaan-
hoitajien työssä myös Kantakaupungin 
alueella lauantai-, sunnuntai- ja juhlapäivinä 
sellaisten hoitokäyntien yhteydessä, jolloin 
yleisten liikennevälineiden käyttö on vai-
keata tai matka muista syistä hankala. Pai-
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kalliset apulaisylihoitajat oikeutettiin päät-
tämään vuokra-auton käyttöoikeudesta 
(yjsto 26.3. 5657 §). 

Kaupunginhallitus oli virkasäännön 47 §:n 
nojalla jättänyt tutkittavaksi ottamatta 
kotisair.hoit. Irma Lindroosin anomuksen 
äitiysloma-ajan palkan saamisesta ajalta 
5.—20.3.1968. Lindroos oli valittanut pää-
töksestä lääninhallitukseen. Lääninoikeus oli 
tutkinut asian ja koska ei ollut näytetty, että 
valittajalle olisi myönnetty virkavapautta 
raskauden ja synnytyksen vuoksi ennen 5.3. 
1968 ja kun Lindroosin hänen ollessaan työstä 
poissa em. ajan oli katsottava niin ollen osal-
listuneen 21.2. alkaneeseen ja 19.3.1968 päät-
tyneeseen terveydenhoitoalan työseisauk-
seen, sen vuoksi ja kun Lindroos ei siis ollut 
oikeutettu poissaolonsa ajalta saamaan palk-
kaa eikä muita palkkaukseen liittyviä etuja 
ko. ajalta, lääninoikeus oli hylännyt hake-
muksen (30.6.1973 §). 

Aluelääkärit. Kaupunginhallitus päätti, 
että niille aluelääkäreille, joilla ei ole kaupun-
gin puolesta vastaanottohuoneistoa, makse-
taan vuokrakorvausta 1.4. lukien 130 mk/kk 
(31.3. 935 §). 

Dos. Thomas Tallbergilta päätettiin vuok-
rata Lauttasaaren korttelin n:o 31035 ton-
tille n:o 1 (Gyldenintie 2) rakennettavaksi 
suunnitellun talon I I I kerroksesta n. 250 m2:n 
suuruinen huoneisto aluelääkärien yhteis-
vastaanottoa varten vuokranantajan toimes-
ta terveydenhoitoviraston vaatimusten mu-
kaisesti kiinteine kalusteineen rakennettuna 
ja pitäen ohjeena kaupunginhallituksen 9.6. 
tekemässä päätöksessä hyväksyttyjä vuokra-
ehtoja yleistä vuokratasoa vastaavasta 11 
mk/m2/kk yksikkövuokrasta (24.11. 3280 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuok-
raamaan Helsingfors Svenska Bostadsstif-
telse -nimiseltä säätiöltä tai sen toimesta 
perustettavalta yhtiöltä Vuosaaren kortte-
liin n:o 48 rakennettavan talon I ja I I kerrok-
sesta enintään 270 m2:n suuruinen huoneisto 
aluelääkärien yhteisvastaanottoa ja sairaan-
hoitoasemaa varten sekä enintään 270 m2:n 

suuruinen huoneisto äitiys- ja lastenneuvolaa 
varten siitä päivästä lukien, jona huoneistot 
ao. viranomaisten hyväksyminä kiintokalus-
teineen täysin valmiina on hyväksytty em. 
käyttöön otettaviksi sen vuoden toukokuun 
31 p:ään asti, joka on lähinnä seuraava kah-
den vuoden kuluttua huoneistojen valmistu-
misesta. Huoneistot oli vuokrattava siten, 
että vuokrasuhde jatkuu 1.6. alkavin vuoden 
vuokrakausin ja kuuden kuukauden irtisano-
misajoin kuitenkin sillä ehdolla, että vuokran-
antajalla on oikeus irtisanoa sopimus vain 
yleisen vuokratason nousun vuoksi halua-
mansa vuokran määrän tarkistamista, mutta 
ei huoneistojen käyttötarkoituksen muutta-
mista varten, sekä muutoin seuraavilla eh-
doilla: 

1. Vuokra, joka vastaa v:n 1969 yleistä 
vuokratasoa ja maksetaan kuukausittain etu-
käteen, on 11 mk/m2/kk sanottujen huoneis-
tojen pohjapinta-alalta, joka RT-kortiston 
määräysten mukaisella pinta-alamittauksella 
tarkistetaan ja molemminpuolisesti kirjalli-
sesti vahvistetaan huoneistojen valmistuttua. 
Huoneistojen yhteinen vuokrapinta-ala on 
kuitenkin enintään 540 m2. Vuokraan sisäl-
tyy korvaus lämmöstä ja lämpimästä vedestä 
sekä portaiden ja porrastasanteen puhtaana 
pitämisestä. 

2. Vuokranantaja sitoutuu kustannuksel-
laan rakentamaan huoneistot kiinteine kalus-
teineen, joihin mm. katsotaan kuuluvan pe-
supöydät, pesualtaat, WC-laitteet, kaapistot 
Abloy-lukkoineen, säle verhot, verhotangot ja 
kattovalaisimet, terveydenhoitoviraston hy-
väksymien piirustusten ja työselitysten mu-
kaisesti sekä ottamaan rakennustyön aikana 
huomioon terveydenhoitoviraston antamat 
kohtuulliset lisäohjeet samoin kuin kutsu-
maan rakennustyön aikana terveydenhoito-
viraston edustajan kaikkiin niihin työmaa-
kokouksiin, joissa käsitellään sanottujen huo-
neistojen rakentamista ja talon ilmastointia. 
Piirustukset ja työselitykset liitetään tähän 
sopimukseen terveydenhoitoviraston puoles-
taan hyväksyttyä ne. 
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3. Vuokranantaja sitoutuu huolehtimaan 
siitä, että huoneistot merkitään rakennuksen 
piirustuksiin ja ao. kiinteistöyhtiön yhtiöjär-
jestykseen »aluelääkäreiden vastaanotto» ja 
»äitiys- ja lastenneuvola». 

4. Rakennuttajan (vuokranantajan) raken-
tajalta vaatima vuositakuu koskee myös em. 
huoneistoja ja vuokranantaja kutsuu ter-
veydenhoitoviraston sekä kiinteistöviraston 
talo-osaston edustajat vuositakuutarkastuk-
seen sitoutuen vaatimaan rakentajalta siinä 
todettujen vikojen korjaamisen. 

5. Vuokra-aikana vuokralainen vastaa 
huoneistojen sisäpuolisesta kunnossapidosta 
lattiapäällyste mukaan luettuna ja vuokran-
antaja rakenteellisten vikojen korjaamisesta, 
vesijohdot, kiinteät saniteettilaitteet, sähkö-
johtimet ja ilmastointilaitteet mukaan luet-
tuna (9.6. 1749 §). 

Rakennusvirastoa kehotettiin suunnitel-
lessaan kaupunginhallituksen 30.12.1968 te-
kemän päätöksen mukaisesti Roihuvuoren 
korttelin n:o 43205 tontille n:o 2 rakennetta-
vaa lastentarha- ja vanhusten asuintaloa si-
joittamaan siihen yhteistoiminnassa ter-
veydenhoitoviraston kanssa myös aluelääkä-
rin n. 80 m2:n suuruinen vastaanottohuo-
neisto toistaiseksi. Terveydenhoito virastoa 
kehotettiin laatimaan vastaanottohuoneiston 
huoneohjelma ja työselitys (10.2. 429 §). 

Kouluterveydenhoito-osastoon päätettiin 
ajaksi 1.10.—31.12.1969 palkata työsopimus-
suhteinen koululääkäri, kuukausipalkka 
1 972 mk, määrärahaa kuitenkaan ylittä-
mättä (8.9. 2460 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoi-
toviraston palkkaamaan työsopimussuhtee-
seen 14. pl:n mukaisin kuukausipalkoin lää-
kintävoimistelijan yhteen kansakoulujen ke-
säsiirtolaan koululääkärien toimesta valitta-
vien ryhtivikaisten oppilaiden kuntouttamis-
ta varten 5 viikon ajaksi kesäsiirtoloiden ker-
tomusvuoden alkukesän toimintakautena 
käyttäen tarkoitukseen kouluterveydenhoito-
osaston määrärahoja Muut palkkamenot 
(31.3. 936 §). 

Kaupunginhallitus määräsi, että kouluter-
veydenhoito-osastossa ja kouluhammashoito-
laitoksessa noudatetaan edelleen kertomus-
vuoden syyslukukauden aikana kaupungin-
hallituksen 2.6.1968 vahvistamia virantoimi-
tus- ja virastotyöaikoja (15.12. 3493 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoi-
tolautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon sairauslomasijaisten palkkaa-
mista varten merkitystä osamäärärahasta 
enintään 12 000 mk muita menoja varten 
merkityn osamäärärahan lisäykseksi (3.11. 
3067 §). 

Muuttaen 26.1.1960 tekemäänsä päätöstä 
yleisjaosto oikeutti kouluhammashoitolaitok-
sen pitämään 200 mk:n suuruista ennakko-
kassaa (yjsto 4.6. 6236 §). 

Elintarvikkeiden valvontaosasto. Kaupun-
ginhallitus vahvisti kaupunginvaltuuston 
15.1. suorittaman eläinlääket.lis. Toimi Häm-
mäisen vaalin elintarvikehygieenikon vir-
kaan 1.6.1969 lukien ja maatalousministeriö 
antoi hänelle määräyksen ko. virkaan (3.3. 
661 §, 24.3. 853 §). 

Sukupuolitautien poliklinikka. Kaupun-
ginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakun-
nan käyttämään poliklinikan sairausloma-
sijaisten palkkaamista varten merkitystä 
määrärahasta enintään 585 mk muita menoja 
varten merkityn osamäärärahan lisäykseksi 
(24.11. 3283 §). 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus päät-
ti, että maksukykyisiltä henkilöiltä peritään 
desinfioimislaitoksen toimesta suoritettavan 
siivoustyön korvauksena 3.80 mk/t siivoojaa 
kohden (3.11. 3066 §). 

Kasvatusneuvolan tp. mielenterveyslääkä-
rille päätettiin suorittaa 1.7. lukien valtuus-
ton 15.1. tekemän päätöksen mukainen 27 
mk:n suuruinen erillinen lisä kuukaudessa 
(23.6. 1899 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Kau-
punginhallitus kehotti yleisten töiden lauta-
kuntaa yhteistoiminnassa terveydellisten tut-
kimusten laboratorion kanssa tekemään muu-
tostyösuunnitelman ja kustannusarvion talon 
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Helsinginkatu 24 viidennessä kerroksessa si-
jaitsevien huoneiden n:o 417-419, 430 ja 431, 
yhteiseltä pinta-alaltaan n. 100 m2 , muutta-
miseksi laboratorion säteilytutkimusosastoksi 
ja ilmoittamaan kaupunginhallitukselle muu-
tostyötä varten tarvit tavan määrärahan si-
ten, että se voidaan sisällyttää v:n 1970 ta-
lousarvioehdotukseen. Kiinteistölautakuntaa 
kehotettiin em. laboratoriotilojen vapautta-
miseksi osoittamaan huoltoviraston työhuol-
totoimistolle tarpeelliset tilat muualta. Väes-
tönsuojelulautakuntaa kehotettiin huolehti-
maan siitä, että yhteistoiminnassa rakennus-
viraston ja terveydenhoitoviraston kanssa 
suunnitellaan säteilytutkimuslaboratorion 
kriisiajan toimintatila erikseen tehtävään, 
lähivuosina rakennettavaan kalliosuojaan 
(18.8. 2208 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorioon 
päätettiin hankkia terveydenhoitolautakun-
nan esityksen mukaiset valaisimet käyttäen 
tarkoitukseen enintään 1 722 mk (17.3. 
792 §). 

Vihdin kunnan kanssa päätettiin tehdä 
seuraava sopimus kunnan maito- ja muiden 
elintarvikenäytteiden tutkimisesta kaupun-
gin laboratorioissa: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupungin ja Vihdin kunnan vä-
lillä on tänään tehty seuraava sopimus: 

Helsingin kaupunki sitoutuu suorittamaan 
Vihdin kunnan maidon ja muiden elintarvik-
keiden tarkastukseen tarvittavia laboratorio-
kokeita Helsingin kaupungin maidontarkas-
tamossa ja Helsingin kaupungin terveydellis-
ten tutkimusten laboratoriossa seuraavin eh-
doin: 

1. Vihdin kunta on itse velvollinen huoleh-
timaan näytteiden ottamisesta Helsingin 
kaupungin maidontarkastamon ja tervey-
dellisten tutkimusten laboratorion ohjeiden 
mukaisesti ja niiden kuljettamisesta labora-
torioihin. 

2. Maidontarkastamo ottaa vastaan ja suo-
ri t taa tarvit tavat tutkimukset Vihdin kun-
nan kuntalaisten sinne suoraan tuomista niai-
dontarkastuslain alaisista näytteistä. 

3. Maidontarkastamo ja terveydellisten 
tutkimusten laboratorio luovuttavat kunnalle 
omakustannushintaan tarvit tavat lomakkeet. 
Näytteidenottoa varten tarvit tavan välineis-
tön hankkii Vihdin kunta. 

4. Laboratoriot sitoutuvat korvauksetta 
antamaan opetusta näytteidenottajille labo-
ratorioissaan. 

5. Vihdin kunta sitoutuu suorittamaan 
Helsingin kaupungille jokaisesta maidontar-
kastamossa tutkitusta maitonäytteestä seit-
semän (7) markkaa, sekä muista näytteistä 
terveydellisten tutkimusten laboratorion kul-
loinkin voimassa olevan taksan mukaisesti 
ilman taksassa mainittua vieraalta kunnalta 
perittävää 25 %:n korotusta. Maksut suorite-
taan kalenterikuukausittain toimitettavan 
laskutuksen perusteella viimeistään kuukau-
den kuluessa siitä, kun kaupunki on esittänyt 
laskun maksettavaksi. 

6. Mikäli kokeiden suorittamisessa havai-
taan, että näytteistä on tehtävä lisätutkimuk-
sia, ei niistä veloiteta eri korvausta. 

7. Laboratoriot ilmoittavat Vihdin kun-
nan terveydenhoitolautakunnalle näyttei-
den tutkimustulokset. 

8. Tämä sopimus on voimassa allekirjoitus-
päivästä alkaen kalenterivuoden kerrallaan, 
ellei sitä irtisanota puolelta tai toiselta kolme 
kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden 
loppua. 

9. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitä-
vää kappaletta, yksi kummallekin osapuo-
lelle (18.8. 2210 §). 

Yleisjaosto päätti anoa työneuvostolta 
lupaa siihen, että maidontarkastamon labo-
ratoriotyöntekijät saataisiin tarvittaessa pi-
tää työssä klo 24:ään, milloin se maidontar-
kastamon töiden kannalta on välttämätöntä, 
sekä siihen, et tä maidontarkastamon ylikat-
sastajan ja näytteidenottajan päivittäinen 
lepotauko saataisiin jät tää pitämättä niissä 
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tapauksissa, jolloin heidän työpäivänsä pi-
tuus on 7.5 t ja ruokailu tapahtuu työn 
ohessa sekä että laboratorioapulaisten esi-
miehen ja laboratorioapulaisten lepotauko 
saataisiin jättää pitämättä keskiviikkoisin 
sen työvuoron aikana, joka on 7.5 t:n pi-
tuinen ja päättyy klo 21 ja jonka aikana ruo-
kailu tapahtuu työn ohessa. Samalla yleis-
jaosto päätti, että työneuvostolta anotaan 
lupa siihen, että laboratorioapulaisten esi-
miehen ja laboratorioapulaisten lepotauko 
saataisiin lyhentää % t:ksi keskiviikkoi-
sin, jolloin heidän työaikansa on 7.5 t, lu-
kuun ottamatta klo 21 päättyvää työvuoroa 
sekä että vahtimestarin lepotauko saataisiin 
lyhentää % t:ksi, keskiviikkoisin, jolloin hä-
nen työaikansa on 7.5 t alkaen klo 8. Mer-
kittiin tiedoksi työneuvoston päätökset em. 
viranhaltijain työajasta (yjsto 26.3. 5655, 
5656 §, 30.4. 5923, 5924 §). 

Yleisjaosto oikeutti maidontarkastamon 
hankkimaan uuden, enintään 150 mk maksa-
van anaerobikolvin rikkoutuneen tilalle sekä 
vapauttaa eläinlääket.lis. Eeva-Liisa Ollikai-
sen korvaamasta ko. vahinkoa kaupungille 
(yjsto 29.10. 7307 §). 

Sairaalat 

Kaupungin sairaalalaitosten apteekin toi-
minnan väliaikainen järjestely. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa Helsingin kaupun-
gin sairaanhoitolaitosten apteekkia varten 
seuraavat väliaikaiset ja kokeilunluonteiset 
toimintaohjeet. 

Apteekki toimii hallinnollisesti sairaalavi-
raston alaisena. 

Apteekkia on hoidettava siitä annettujen 
säännösten ja määräysten mukaisesti. 

Kivelän ja Hesperian sairaalain apteekki-
tavarain keskusvaraston tehtävät siirtyvät 
1.10.1969 alkaen apteekille siten, että hen-
kilökunta on toiminnallisesti apteekin alaista, 
mutta muutoin ao. sairaalain alainen. 

Sairaalalautakunnan alaisten muiden sai-

raanhoitolaitosten sekä huoltolautakunnan 
alaisten vanhustenhuoltolaitosten apteekki-
tavarain keskusvarastoista käytetään nimi-
tystä farmasian osasto ja näiden osastojen 
henkilökunta on toiminnallisesti apteekkarin 
välittömän johdon ja valvonnan alaista, mut-
ta muutoin ao. laitoksen alainen 1.10.1969 
alkaen. 

Apteekkitavaroiden hankintasopimuksista 
päättää sairaalalautakunta noudattamalla 
kaupungin hankintaohjeita. 

Samalla kaupunginhallitus päätti asettaa 
kaupungin sairaanhoito- ja vanhustenhuolto-
laitosten lääkkeiden käyttöä ja valikoimia 
käsitteleväksi, neuvoa-antavaksi ja ao. laitos-
ten lääkeneuvottelukuntien toimintaa koordi-
noivaksi elimeksi, neuvottelukunnan jonka 
tehtävänä on lisäksi pyrkiä aikaansaamaan 
säästöä lääke- ja työvoimamenoissa, sekä 
oikeuttaa sairaalalautakunnan valitsemaan 
neuvottelukuntaan 4 jäsentä kuultuaan joh-
tajaylilääkärien neuvottelukuntaa ja huolto-
lautakunnan yhden jäsenen, minkä lisäksi sii-
hen kuuluu apteekkari. Vähintään yhden jä-
senistä tulee olla perehtynyt kliiniseen far-
makologiaan. Neuvottelukunta valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan ja sen sihteerinä 
toimii neuvottelukunnan määräyksen mu-
kaan joko apteekkari tai apteekin proviisori. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa 
sairaalalautakuntaa ja huoltolautakuntaa te-
kemään aikanaan kaupunginhallitukselle esi-
tyksen apteekin lopullisesta järjestelystä sekä 
tarvittavien ohje- ja johtosääntöjen muutok-
sista (1.9. 2380 §). 

Sairaalalautakunta oli sittemmin valinnut 
lääkeneuvottelukunnan jäseniksi ylilääkärit 
Osmo Katilan, Erkki Klemolan, Pentti Pel-
tolan ja tp. apul.ylilääk. Olli Penttilän sekä 
varalle osastolääkärit Juhana Idänpää-Heik-
kilän ja Touko Mäkelän. Huoltolautakunta 
oli valinnut edustajakseen apul. ylilääk. 
Turo Niemen (8.12. 3430 §). 

Lähetejärjestelmän jatkaminen kaupungin 
sairaaloiden poliklinikoilla. Kaupunginhalli-
tus oikeutti sairaalalautakunnan harkintansa 
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mukaan kokeilunluonteisesti edelleen sovelta-
maan kauintaan v:n 1970 loppuun lähetejär-
jestelmää kaupungin sairaaloiden poliklini-
koilla kuitenkin siten, ettei lähetettä vaadita 
ns. päivystystapauksien eikä uusintakäyntien 
yhteydessä (20.1. 202 §, 22.12. 3556 §). 

Sairaaloiden puhelunvälittäjien työajan vah-
vistaminen. Kaupunginhallitus päätti, että 
sairaalalautakunnan alaisten puhelunvälittä-
jien työaikojen suhteen saadaan toistaiseksi 
noudattaa ennen kaupunginvaltuuston 29.5. 
1968 vahvistamia työaikamääräyksiä vallin-
nutta käytäntöä kuitenkin siten, että työaika 
on vähintään keskimäärin 35 % tuntia vii-
kossa. Järjestely oli rajoitettava koskemaan 
vain puhelunvälittäjiä (8.4. 1013 §). 

Eräiden sairaalakustannusten korvaamista 
koskeva asia. Uudenmaan lääninhallitus vel-
voitti v. 1968 kaupungin suorittamaan 
Svenska Österbottens Mentalvärdsdistrikt 
-nimiselle kuntainliitolle 360 mk:n korvauksen 
kaupungin maksuosuutena erään potilaan 
osalta sillä perusteella, että potilas oli v. 1966 
merkitty henkikirjoihin Helsingin kaupun-
gissa. Kaupunki oli hakenut muutosta pää-
tökseen ja korkein hallinto-oikeus oli kumon-
nut lääninhallituksen päätöksen, koska kau-
punki ei ole em. kuntainliiton jäsen ja koska 
kuntainliiton perussääntöä ei näin ollen voida 
soveltaa kaupunkiin (4.8. 2064 §). 

Sairaalakeskuksen johtavan lääkärin puoli-
päivävirka päätettiin edelleen jättää täyttä-
mät tä toistaiseksi ja siksi kunnes virka haku-
teitse täytetään, kuitenkin kauintaan 30.6. 
1970 saakka. Prof. Paavo Heiniö päätet-
tiin palkata hoitamaan virkaan kuuluvia teh-
täviä, palkka 1 757 mk/kk hänelle kaupungin 
palveluksen perusteella tulevan eläkkeen li-
säksi (9.6. 1750 §, 22.12. 3553 §). 

Sairaalakeskuksen johtavan lääkärin puoli-
päivävirka päätettiin julistaa haettavaksi 
siten, että hakijat voivat esittää oman palk-
kavaatimuksensa sekä tehdä ehdotuksensa 
työaikaan nähden huomioon ottaen, että teh-
täviin tulee mahdollisesti sisältymään ohje-
säännössä mainittujen tehtävien lisäksi myös 

muita tehtäviä. Hakuilmoitus saatiin julkais-
ta erilliskuulutuksena valtuuston 12.2. päät-
tämissä lehdissä ja Lääkärilehdessä (17.11. 
3217 §, yjsto 17.12. 7686 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriöltä päätettiin 
anoa, et tä kaupungin varoista varattomien 
potilaiden puolesta suoritettavat korvaukset 
saataisiin 1.3.1969 lukien vahvistaa seuraa-
viksi: kotikäynti varattoman potilaan luona 
arkipäivisin päivällä enintään 26 mk, klo 
17—21 sekä lauantaisin tai pyhäpäivän aat-
toina klo 13—17 välisenä aikana 39 mk, klo 
21-8 välisenä aikana sekä lauantaina tai 
pyhäpäivän aattona klo 17 jälkeen 52 mk, 
sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä 52 mk. 
Ministeriö ilmoitti 11.6., etteivät ko. korvauk-
set olleet sellaisia maksuja, joille valtioneu-
voston hyödykkeiden hintavalvonnasta 
29.5.1969 antaman päätöksen määräyksien 
mukaan on haettava hintaviranomaisten vah-
vistus (3.2. 351 §, 23.6. 1900 §). 

Eräiden uusien tilapäisten virkojen ja työ-
sopimussuhteisten toimien täyttäminen. Kau-
punginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan 
valtionapuasian ratkaisua odottamatta palk-
kaamaan kertomusvuoden talousarvion liit-
teeseen merkityt seuraavat tp. viranhaltijat 
ja työsopimussuhteiset toimihenkilöt kauin-
taan kertomusvuoden loppuun: Auroran 
sairaalaan erikoissairaanhoitaja (14), apulais-
osastonhoitaja (14) ja kaksi laboratorio-
hoitajaa (13), Kivelän ja Hesperian sai-
raalaan yhteisesti kaksi laboratoriohoitajaa 
(13), Malmin sairaalaan valtion A 29 palk-
kausluokkaan kuuluva osastolääkäri, Ma-
rian sairaalaan työsopimussuhteinen väline-
huoltoapulainen, Hesperian sairaalaan kaksi 
valtion A 30 palkkausluokkaan kuuluvaa 
apulaisylilääkäriä, Nikkilän sairaalaan perhe-
hoitaja (17), toimistoapulainen (8) ja 1.7. 
lukien yksi työsopimussuhteinen siivooja sekä 
Laakson sairaalaan työnjohtaja (15) (24.2. 
581 §). 

Eräiden sairaalalääkärien yksityisvastaan-
ottojen järjestäminen sairaaloissa. Kaupungin-
hallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esi-
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tyksen, että eräille Auroran, Kivelän, Hespe-
rian, Malmin, Marian ja Laakson sairaalain 
lääkäreille saataisiin myöntää oikeus käyttää 
sairaalain välineitä ja hoitohenkilökuntaa 
heidän ottaessaan vastaan yksityispotilaita 
v:n 1970 aikana. Sairaalatointa johtavaa 
apulaiskaupunginjohtajaa kehotettiin otta-
maan sairaalalääkärien ns. erikoismaksuluok-
kaa ja yksityisvastaanottojen järjestämistä 
sairaaloissa koskeva asia käsiteltäväksi Sai-
raalaliitossa, jotta selvitettäisiin, mitä mah-
dollisuuksia valtakunnallisella tasolla olisi 
luopua tästä järjestelmästä (15.12. 3494 §). 

Sairaalalääkärien erikoismaksuluokan poti-
laspaikat. Kaupunginhallitus päätti esittää 
lääkintöhallitukselle, että lääkintöhallitus 
myöntäisi eräille Auroran, Kivelän, Malmin 
ja Marian sairaalain lääkäreille oikeuden eri-
koismaksuluokan potilaiden hoitamiseen sai-
raaloissa. Lääkintöhallitus oli myöntänyt 
anotun oikeuden (20.10. 2893 §, 17.11. 
3215 §). 

Obduktiopalkkioiden tarkistaminen. Kau-
punginhallitus päätti, että kaupungin sairaa-
loissa hyväksytään maksettavaksi obduktio-
palkkiot 1.5. lukien seuraavasti: 

, Virka-ajan Virka-aikana „ ,, ulkopuolella suoritettu 
obduktio 

mk 
suoritettu 
obduktio 

mk 
1) obduktioapulaisen 

viran haltijat 
2) ne muut viranhal-

t i jat , joiden tehtä-
viin kuuluvat ob-
duktioapulaisen 
tehtävät 

3) ne viranhaltijat, 
joiden tehtäviin 
eivät kuulu ob-
duktioapulaisen 
tehtävät 

4) ulkopuoliset ob-
duktioapulaiset... 

25.— 

25.-

15.— 

25.-

25.-

25.-

Sairaalalautakuntaa kehotettiin edelleen 
niiden sairaalain osalta, joissa obduktioapu-
laisen tehtävät eivät kuulu eivätkä ole mää-
rätty kuuluviksi jonkun viranhaltijan tehtä-
viin, määräämään mikäli mahdollista tällaiset 
tehtävät jonkun viranhaltijan tehtäviin kuu-
luviksi (8.4. 1014 §). 

Työajan lyhentämisestä aiheutuvat toimen-
piteet. Kaupunginhallitus myönsi v:n 1968 
talousarvion ao. määrärahoista sairaalalauta-
kunnan käytettäväksi enintään 121 118 mk 
työajan muutoksesta aiheutuvia, lautakunnan 
esityksessä tarkoitettuja hankintoja varten 
ja enintään 5 000 mk sairaalaviraston toi-
mesta laadittavaa sairaaloiden henkilökun-
nan ja potilaiden ruoanjakelun uudelleen jär-
jestelyä koskevaa selvittelyä varten sekä 
enintään 90 ÖÖÖ mk Auroran sairaalan yötyö-
korvauksiin ja enintään 11 100 mk Auroran 
ja Laakson sairaaloiden heikkojen potilaiden 
yksityishoitajien palkkamenoja varten. 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin 
tutkimaan edelleen lautakunnan esittämiä 

henkilökuntalisäyksiä huomioon ottaen hoi-
tolaitosten työaikakomitean lausunnossa esi-
tetyt näkökohdat, 

suorituttamaan tarvittaessa yhteistoimin-
nassa järjestelytoimiston kanssa Marian sai-
raalan ensiapuaseman työajan käyttötutki-
mus, 

tekemään aikanaan kaupunginhallitukselle 
tarvittavat esitykset mahdollisista henkilö-
kunta järj estelyistä ja em. tutkimuksen suo-
rittamista varten mahdollisesti tarvittavan 
määrärahan myöntämisestä sekä 

huolehtimaan siitä, että ko. hankinnat suo-
ritetaan yhteistoiminnassa hankintatoimiston 
kanssa (1.12. 3355 §). 

Tilapäisten ylilääkäreiden virkamääräysten 
jatkaminen. Kaupunginhallitus päätti uudis-
taa Auroran, Kivelän ja Marian sairaalain 
eräiden tilapäisten ylilääkäreiden virkamää-
räykset edelleen 1.1.1969 alkaen toistaiseksi, 
kuitenkin kauintaan kertomusvuoden lop-
puun (27.1. 276 §). 

Itäinen lääkäriasema. Kaupunginhallitus 
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hyväksyi 13.5.1968 itäisen lääkäriaseman 
toiminnallisen suunnitelman ja huonetila-
ohjelman ja hoitolaitosten suunnittelutoimi-
kunta oli hyväksynyt ehdotuksen itäisen lää-
käriaseman hallinnollisen organisaation ni-
veltämiseksi kaupungin sairaanhoidon ylei-
seen organisaatioon. Valtuusto oli 18.6. hy-
väksynyt lääkäriaseman luonnospiirustukset 
eräillä ehdoilla. Kaupunginhallitus määräsi 
rakennettavaksi suunnitellun itäisen lääkäri-
aseman rakennukset ja maa-alueen kokonai-
suudessaan sairaalalautakunnan hallintoon. 
Marian sairaala määrättiin Itäisen lääkäri-
aseman tukisairaalaksi sekä Kivelän, Hespe-
rian ja Auroran sairaalat lääkäriaseman avus-
taviksi tukisairaaloiksi niiden lääketieteen 
erikoisalojen osalta, joita ei ole Marian sai-
raalassa, siihen saakka kunnes tehtävät voi-
daan siirtää Itäiselle sairaalalle. Helsingin 
yliopistolliselle keskussairaalalle päätettiin 
ilmoittaa lääkäriaseman rakentamisesta sekä 
esittää, että asema saisi toimia naistentautien 
alalla yhteistyössä Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalan kanssa. Sairaalalautakuntaa 
kehotettiin tekemään aikanaan kaupungin-
hallitukselle tarvittavat esitykset lääkäri-
aseman tilojen vuokraamisesta ao. hallinto-
kunnille ja lääkäriaseman hallinnollista orga-
nisaatiota koskevan ehdotuksen mukaisen 
henkilökunnan palkkaamisesta (8.12. 3431 §). 

Itäinen sairaala. Yleisjaosto päätti, että 
Civilengineering Ab:n ja Insinööritoimisto 
Viatekin suorittama Itäisen sairaalan henkilö-
jä tavaraliikenneselvitys saatiin luovuttaa 
Lahden kaupungin käyttöön 5 000 mk:n suu-
ruista korvausta vastaan (yjsto 10.9. 6904 §). 

Auroran sairaala. Kaupunginhallitus hy-
väksyi sairaalalautakunnan toimenpiteen, 
jolla lautakunta oli ajaksi 1.—28.2. palkan-
nut Auroran sairaalan sisätautien osastolle 
influenssaepidemian vuoksi yhden tp. apu-
laislääkärin valtion A 24 palkkausluokan 
mukaisilla palkkaeduilla, joihin lisäksi mak-
settiin sairaalalisä (24.2. 583 §). 

Muuttaen 16.12.1968 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakun-

nan palkkaamaan kertomusvuoden aikana 
Auroran sairaalaan kirurgian osastolle päi-
vystystehtäviin ulkopuolisia laillistettuja lää-
käreitä ao. määrärahoja ylittämättä (25.8. 
2322 §). 

Sairaalan kahden sairaanhoitajan viran 
osalta päätettiin luopua kaupunginhallituk-
sen 1.7.1968 tekemän päätöksen edellyttä-
mistä lakkauttamis- tai vastaavista toimen-
piteistä (5.5. 1300 §). 

Sairaalan apumiehelle Veikko Leikakselle 
ja vs. apumiehelle Erkki Laakkoselle päätet-
tiin suorittaa erillinen korvaus niiltä tun-
neilta, jolloin he joutuvat tilapäisesti toimi-
maan auton- tai traktorinkuljettajina muu-
toin kuin vuosilomien tai virkasäännön mu-
kaisten sairauslomasijaisuuksien aikana, kau-
punginhallituksen 5.11.1964 tekemän pää-
töksen mukaisesti (27.10. 2958 §). 

Auroran sairaalaan sijoitettujen naistyöt-
tömien työllistämisestä aiheutuneita kustan-
nuksia varten ajalta 18.11.-31.12.1968 
myönnettiin 4 374 mk (27.1. 296 §). 

Sairaanhoitaja Sirkka-Liisa Tolmusen vaa-
dittua kaupungin velvoittamista maksamaan 
hänelle sairausajan palkka ajalta 8.—-16.3. 
1968 lääninhallitus oli hylännyt hakemuksen. 
Korkein hallinto-oikeus oli kuitenkin 
29.4.1969 kumonnut lääninhallituksen pää-
töksen ja palauttanut asian uudelleen käsi-
teltäväksi, koska asiassa oli saatu lisäselvi-
tyksiä, jotka eivät olleet olleet lääninhallituk-
sen tiedossa sen käsitellessä asiaa. Läänin-
hallitus tutki asian uudelleen 11.9. ja koska 
asiakirjoista saadun selvityksen mukaan 
Tolmuselle oli Auroran sairaalan johtajan 
22.3.1968 antamalla päätöksellä myönnetty 
sairausloma mainituksi ajaksi, oli hänellä 
kaupungin virkasäännön mukaan oikeus saa-
da anomansa sairausajan palkka, joten kau-
punki velvoitettiin maksamaan Tolmuselle 
hänelle virastaan kuuluva palkka em. ajalta, 
sanotut päivät mukaan luettuina. Sairaan-
hoitaja Tolmuselle oli kieltäydytty maksa-
masta mainittua sairausloma-ajan palkkaa, 
koska hän oli osallistunut terveydenhoito-
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henkilöstön työnseisaukseen v:n 1968 alku-
puoliskolla. Kaupunginhallitus merkitsi tie-
doksi lääninhallituksen päätöksen ja kehotti 
sairaalavirastoa suorittamaan Tolmuselle sai-
rausloma-ajan palkan päätöksessä mainitulla 
tavalla sillä ehdolla, että Tolmunen tyytyy 
lääninhallituksen päätökseen (3.11. 3065 §, 
19.5. 1469 §). 

Lääkintöhallitus oli tehnyt sosiaali- ja ter-
veysministeriölle esityksen t r o o p p i s t e n 
t a u t i e n t u t k i m u s - j a h o i t o k e s -
k u k s e n p e r u s t a m i s e s t a Auroran 
sairaalaan. Esityksessä oli mainittu, että 
Suomesta ulkomaille myös trooppisiin ja 
subtrooppisiin maihin matkustaa yhä enem-
män ihmisiä ja samoin Suomeen tulevien tu-
ristien määrä nousee vuosi vuodelta. Turis-
tien lisäksi tulevat trooppisissa maissa työs-
kentelevät. Heistä huomattava osa sairas-
tuu tauteihin, joiden hoitamiseksi tarvitaan 
näiden tautien erikoiskoulutuksen saaneita 
lääkäreitä sekä erikoiskoulutettua labora-
toriohenkilökuntaa. Kun trooppiset taudit 
kuuluvat luonteeltaan erittäin vaarallisiin 
tartuntatauteihin, vaikka niistä ei ole nimen-
omaista mainintaa terveydenhoitolaissa, olisi 
asian hyväksi lääkintöhallituksen mielestä 
tehtävä jotakin. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa lääkintöhallitukselle, että troop-
pisten tautien hoito ja tutkimus voitaisiin 
järjestää Auroran sairaalaan edellyttäen, 
että sairaalaan palkattaisiin tätä tarkoitusta 
varten kokopäivätoiminen erikoislääkäri ja 
laboratoriohoitaja ja että valtio vastaisi 
näiden henkilöiden palkkausmenoista ja 
muista laboratoriotoiminnasta aiheutuvista 
kustannuksista sekä potilaiden hoitokustan-
nuksista. Lääkintöhallitukselle päätettiin li-
säksi esittää, että sanotusta tutkimus- ja 
hoitotoiminnasta tehtäisiin kirjallinen sopi-
mus. Sairaalalautakuntaa kehotettiin teke-
mään perusteltu esitys tutkimuksen ja hoi-
don järjestämistä varten tarvittavan mää-
rärahan sisällyttämisestä v:n 1970 talous-
arvioon sekä huolehtimaan siitä, että lää-
kintöhallituksen kanssa neuvotellaan järjes-

telyyn liittyvistä sopimuksista ja että kau-
punginhallitukselle tehdään siitä esitys (31.3. 
939 §, 8.9. 2459 §). 

Kaupunginhallitus asetti v. 1964 komitean 
laatimaan selvityksen ja ehdotuksen kau-
pungin alueella lisääntyneen nuorisorikolli-
suuden ja siihen liittyvien käytöshäiriöiden 
ennakolta ehkäisemiseksi samoin kuin ala-
ikäisten lainrikkojien huollon ja erityiskas-
vatuksen tarkistamisesta sekä näitä kysy-
myksiä käsittelevien viranomaisten yhteis-
työn kehittämisestä ja tehostamisesta. Komi-
tea, joka päätti käyttää nimeä nuorisokomi-
tea on nyttemmin tehnyt esityksen toimen-
piteisiin ryhtymisestä päihdyttäviä aineita 
tai huumausaineita käyttävien nuorten huol-
lon järjestämisestä. Esityksen perusteella 
kaupunginhallitus päätti kehottaa 

1) sairaalalautakuntaa j a lastensuoj elulau-
takuntaa yhteistoimin ryhtymään kiireelli-
siin toimenpiteisiin nuorisokomitean 17.2. 
1969 päivätyssä osamietinnössä esitettyjä 
toimintaperiaatteita noudattavan n u o r i -
s o n n e u v o n t a k 1 i n i k a n p e r u s -
t a m i s e k s i päihdyttäviä tai huumausai-
neita käyttävien nuorten tutkimista ja hoitoa 
varten sekä ensi tilassa tekemään kaupungin-
hallitukselle yksityiskohtaisen esityksen asian 
edellyttämistä toimenpiteistä kustannusar-
vioineen, 

2) lastensuoj elulautakuntaa kiinnittämään 
huomiota lastensuojelu viraston suojelukasva-
tustoimiston ensihuoltoa suorittavan työn-
tekijäryhmän ja sosiaalilääkärin toimiston 
toimesta huumaavia aineita käyttäviin nuo-
riin kohdistuvan etsivän ja ennalta ehkäise-
vän toiminnan tehostamiseen samoin kuin 
siihen, että huumaavia aineita käyttävien 
nuorten avohuoltoon ja heitä vastaanotta-
vissa nuorisonhuoltolaitoksissa voidaan tar-
vittaessa nykyistä enemmän käyttää konsul-
toivien asiantuntijoiden tukea, 

3) nuorisotyölautakuntaa kiinnittämään 
huomiota siihen, että huumausaineita käyt-
täviin nuoriin ja nuorisoryhmiin kohdistuvaa 
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ennalta ehkäisevää ohjaavaa toimintaa tehos-
tetaan sekä 

4) huoltolautakuntaa kiireellisesti, nuori-
sokomitean esittämistä suunnitelmista riip-
pumatta, selvittämään laitoshoidon tarve ja 
järjestäminen niiden 18 vuotta täyttäneiden, 
huumausaineita käyttävien nuorten osalta, 
jotka eivät ole lastensuojelulautakunnan 
huostaan ottamia ja joita tästä syystä ei voi-
da sijoittaa nuorisonhuoltolaitoksiin (24.3. 
880 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi v. 1968 (ks. 
s. 163) hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan 
esittämän kunnallisen nuorisopoliklinikan 
perustamissuunnitelman sekä ehdotuksen sen 
sijoittamisesta Auroran sairaalaan. Lääkintö-
hallitus oli myös katsonut suunnitellun poli-
klinikkatoiminnan aloittamisen aiheelliseksi. 
Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakun-
nan aloittamaan 1.10.1969 lukien nuoriso-
poliklinikkatoiminnan Auroran sairaalan ra-
kennuksessa n:o 13 ja palkkaamaan lauta-
kunnan esittämän henkilökunnan ajaksi 
1.10.—31.12. Lautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin enintään 88 200 mk nuoriso-
poliklinikan henkilökuntamenojen sekä kon-
sultaatiopalkkioiden, kalustonhankintoj en, 
siisteys- ja kunnostuskorjausten ym. menojen 
suorittamista varten (12.5. 1389 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi v. 1968 Auro-
ran sairaalan lastenpsykiatrian osaston pe-
rustamissuunnitelman sekä lähetti sen lää-
kintöhallituksen hyväksyttäväksi. Lääkintö-
hallitus oli esittänyt sosiaali- ja terveysminis-
teriölle suunnitelman hyväksyttäväksi siten, 
ettei poliklinikasta aiheutuviin kustannuk-
siin annettaisi valtionapua. Ministeriö oli 
26.3. hyväksynyt perustamissuunnitelman 
(14.4. 1084 §). 

Kaupunginhallitus päätti, tyytyen lää-
kintöhallituksen päätöksiin Auroran sairaa-
lan v:n 1965 ja 1966 kunnossapitokustannus-
ten valtionavusta, merkitä päätökset tie-
doksi (24.2. 586 §, 3.3. 662 §). 

Kaupunginhallituksen esityksestä lääkin-
töhallitus oli ilmoittanut 3.12. hyväksyneensä 

Auroran sairaalan kaikkien erikoisalojen osas-
tot sellaiseksi sairaalaksi, jossa saadaan antaa 
invalidihuoltolain tarkoittamaan lääkintä-
huoltoon kuuluvaa sairaalahoitoa (24.11. 
3282 §, 22.12. 3549 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusvi-
raston talorakennusosaston laatimat, Auroran 
sairaalan rakennukseen nro 14 sijoitettavaksi 
suunniteltujen henkilökunnan puku- ja pesu-
huonetilojen rakentamista koskevat pääpii-
rustukset n:o 1—3 (31.3. 940 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunki luopuu 
vaatimuksesta saada Oulun kaupungilta kor-
vausta korko- ja oikeudenkäyntikuluista 
Auroran sairaalassa hoidettujen potilaiden 
hoitokustannusten osalta (yjsto 27.8. 6790 §). 

Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkku-
tautien osaston valtion B 3 palkkausluokkaan 
kuuluvaan ylilääkärin virkaan valittiin lääket. 
ja kir.tri Uuno Kiviranta 1.4. lukien tavan-
omaisilla ehdoilla (3.2. 353 §). 

Sairaalan silmätautien osaston valtion B 3 
palkkausluokkaan kuuluva ylilääkärin virka 
päätettiin julistaa haettavaksi 30 p:n haku-
ajoin. Viran hakijoista saatiin pyytää asian-
tuntijalausunto prof. Arvo Oksalalta ja apul. 
prof. Ahti Tarkkaselta. Virkaan valittiin sit-
temmin dos. Emil Tuovinen 1.4.1970 lukien 
tavanomaisilla ehdoilla (8.9. 2461 §, 8.12. 
3429 §, yjsto 22.10. 7254 §, 29.10. 7310 §). 

Valtion B 3 palkkausluokan röntgenylilää-
kärin virkaan valittiin 1.8. lukien lääket. ja 
kir. tri Veikko Raunio, sen jälkeen kun viran 
hakijoista oli pyydetty prof. Heino Laitisen 
lausunto. Röntgenlääkäri Sirkka Sarajas-
Kyllönen määrättiin hoitamaan sijaisena 
röntgenylilääkärin virkaa aikana 1.5.—31.7. 
1969 virkaan kuuluvin palkkaeduin (28.4. 
1235 §, 9.6. 1748 §, yjsto 12.2. 5319 §). 

Sairaalan avoinna olevan ylilääkärin viran 
hakijoista päätettiin pyytää lausunto prof. 
Martti Turuselta ja ylilääk. Olof Biströmiltä 
(yjsto 15.10. 7190 §, 29.10. 7309 §). 

Kivelän sairaalan sair.apul. Inkeri Pirtti-
maalle päätettiin suorittaa siltä ajalta, jolloin 
hänet on määrätty hoitamaan oman virkansa 
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lisäksi kokeilun luonteisesti siivoustöiden oh-
jaukseen liittyviä tehtäviä, 7. pl:n ja 5. pl:n 
palkkausten välinen erotus ottamalla huo-
mioon ikälisät. Tarkoitukseen myönnettiin 
enintään 798 mk (27.1. 280 §). 

Kaupunginhallitus oli 19.8.1968 virkasään-
nön 47 §:n nojalla jättänyt tutkittavaksi otta-
matta sair.hoit. Kristiina Väänäsen anomuk-
sen sairausajan palkan maksamisesta ja vuo-
silomaetujen myöntämisestä. Lääninhallituk-
selle osoittamassaan kirjelmässä katsoi Vää-
nänen, että kaupungin omaksuma kanta, et-
tei hän ollut oikeutettu saamaan palkkaa sai-
rausajalta sen johdosta, että hän oli osallistu-
nut t e r v e y d e n h u o l t o a l a n t y ö n -
s e i s a u k s e e n , ei perustunut voimassa 
olevaan virkasääntöön. Lääninhallitukselle 
14.10.1968 antamassaan lausunnossa kaupun-
ginhallitus ilmoitti katsovansa, että me-
nettely oli ollut virkasäännön mukainen ja 
että Väänäsen vaatimukset olivat aiheetto-
mat. Lääninhallitus päätti 16.1.1969, että 
Väänäselle on asianmukaisesti hyväksytyllä 
lääkärintodistuksella todetun sairauden 
vuoksi Kivelän sairaalan johtajan 26.3.1968 
tekemällä, lainvoimaiseksi katsottavalla pää-
töksellä myönnetty virkavapautta täysin 
palkkaeduin ajaksi 1.—12.3.1968 ja kun tätä 
etua ei ole voitu asianomaiselta riistää sai-
raalan johtajan 6.5.1968 tekemällä päätök-
sellä, jolla aikaisempi päätös peruutettiin, 
lääninhallitus velvoitti kaupungin maksa-
maan Väänäselle mainitun sairausajan pal-
kan sekä korvaamaan hänen kulunsa 50 
mk:lla. Sairaalaviraston ilmoituksen mukaan 
Väänänen oli osallistunut sairaanhoitajalak-
koon eikä sairausloma-ajan palkkaa ollut hä-
nelle maksettu sen takia, että sairaalan joh-
tajan ratkaisu oli ollut ristiriidassa palkka-
lautakunnan toimiston 25.3.1968 päivättyjen 
ohjeiden kanssa. Tämän johdosta sairaalan 
johtaja oli peruuttanut päätöksensä, jolloin 
Väänänen tuli samaan asemaan kuin ne vi-
ranhaltijat, joille lakon ajalle sattuneen sai-
rauden johdosta ei lainkaan myönnetty sai-
rauslomaa. Asiamiestoimisto katsoi, että 

asian pääkysymys koski sairaalan johtajan 
oikeutta peruuttaa aikaisempi päätöksensä. 
Kunnallislaissa ei ole yleisesti säännelty ky-
symystä, milloin ja millä edellytyksellä kun-
nallisen viranomaisen päätös voidaan peruut-
taa tai muuttaa. Tieteisopissa katsottiin, että 
milloin kunnallisen viranomaisen päätöksellä 
perustetaan jollekin henkilölle oikeus, ei pää-
töstä ole mahdollista myöhemmin muuttaa 
hänen vahingokseen. Virkasäännön 43 §:n 
mukaan sairaalan johtaja on ollut oikeutettu 
myöntämään kyseisen sairausloman, joten 
päätös ei muodollisesti ole ollut virheellinen. 
Kun asiaa ei ole alistettu tutkittavaksi, lienee 
päätöksen katsottava saaneen lainvoiman, 
kuten lääninhallitus oli maininnut. Sairaalan 
johtajan päätös sairausloman myöntämisestä 
täysin palkkaeduin on katsottava sellaiseksi 
päätökseksi, jota ei myöhemmin valittajan 
vahingoksi voi peruuttaa. Peruutuspäätök-
sen johdosta asiamiestoimisto totesi, että 
sairaalan johtajan 6.5.1968 antamaa päätöstä 
ei kunnallislain 31 §:ssä säädetyllä tavalla ole 
todisteellisesti annettu Väänäselle tiedoksi, 
joten päätös ei ole lainvoimainen ja Väänä-
sellä olisi vielä mahdollisuus valitusteitse 
saada päätös kumotuksi. On myös erittäin 
todennäköistä, että peruutuspäätös kumot-
taisiin ylemmissä oikeusasteissa. Kaupungin-
hallitus päätti merkitä lääninhallituksen pää-
töksen tiedoksi ja tyytyä siihen (17.2. 521 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, et-
tä Kivelän sairaalan sisätautiosaston uudeksi 
sairaansij aluvuksi vahvistettaisiin 1.12.1969 
lukien 283. Lääkintöhallitus vahvisti esityk-
sen (6.10. 2766 §, 3.11. 3064 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
muutosta sosiaali- ja terveysministeriön hyl-
käävään päätökseen Kivelän sairaalan pie-
noisröntgenkoneen siirtämisestä aiheutunei-
den perustamiskustannusten hyväksymisestä 
valtionavun suorittamista koskevaan ylei-
seen suunnitelmaan (8.12. 3435 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan panemaan täytäntöön lautakunnan 
29.4. tekemän, kaupunginhallituksen tutkit-
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tavaksi alistaman päätöksen, joka koski sopi-
muksen tekemistä Suomen sairaanhoitaja-
liiton Uudenmaan paikallisyhdistyksen kans-
sa Kivelän sairaalan kahvion vuokraamisesta 
sille, vaikka tarjouksia ei ollut pyydetty 
muilta lehti-ilmoitusten kautta (5.5. 1291 §, 
9.6. 1743 §). 

Kivelän ja Hesperian sairaaloiden väline-
huollon uudelleen järjestämiseksi kaupungin-
hallitus oikeutti sairaalalautakunnan palk-
kaamaan 1.10. alkaen kauintaan kertomus-
vuoden loppuun yhden 13. pl:n tilapäisen sai-
raanhoitajan ja kolme tilapäistä välinehuolto-
apulaista 6. pl:n mukaisin palkkaeduin ao? 

määrärahoja kuitenkaan ylittämättä. Lauta-
kuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että 
lautakunnan tekemässä esityksessä mainitut 
virka- ja henkilökuntajärjestelyt toteutetaan 
v:n 1970 talousarvioehdotuksen yhteydessä 
(1.9. 2381 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että Kivelän ja Hesperian sairaaloiden B-
tornitaloon järjestetyn, 24 sairaansijaa käsit-
tävän päiväsairaalaosaston toimintaa saatai-
siin jatkaa edelleen 1.1.1970 lukien (22.12. 
3550 §). 

Rakennustarkastaja oli 24.3. hylännyt Ki-
velän ja Hesperian sairaalan B-tornitalon 
ilmanvaihtosuunnitelman ja katsonut, ettei 
suunnitelma muilta osin kuin kellarikerrok-
sen, I kerroksen sekä ullakkokerroksen koT 

koushuoneen osalta täyttänyt terveellisyy-
den eikä henkilö- ja paloturvallisuuden vaati-
muksia sairaalaolosuhteissa. Yleisjaosto päät-
ti 2.4. ilmoittaa rakennustarkastajalle, ettei 
kaupunki tyydy rakennustarkastajan ko. 
ilmanvaihtosuunnitelmaa koskevaan pää-
tökseen. Maistraatti tutki asian ja harkitsi 
kohtuulliseksi kumota ja poistaa em. raken-
nustarkastajan päätöksen, koska ko. suunni-
telman oli katsottava täyttävän terveellisyy-
den ja paloturvallisuuden vaatimukset, ja 
palauttaa asian hänelle tästä johtuvia toi-
menpiteitä varten. Yleisten töiden lautakunta 
oikeutettiin suorituttamaan Kivelän ja Hes-
perian sairaalan B-tornitalon suunnittelutoi-

mikunnan esittämät lisä- ja muutostyöt. 
Muutostöiden loppuun suorittamista varten 
myönnettiin aikaisemmin myönnetyn lisäksi 
1,612 700 mk (8.4. 1017 §, 9.6. 1747 §, yjsto 
2.4. 5697 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin ni-
meämään arkkitehti Kivelän ja Hesperian 
sairaalan uudistamisen suunnittelua varten 
(6.10. 2768 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan purattamaan Kivelän ja Hesperian 
sairaalan rakennuksen n:o 13 ja myönsi tar-
koitukseen enintään 5 000 mk (10.2. 430 §). 

Malmin sairaala. Merkittiin tiedoksi, että 
lääkintöhallitus oli 31.5. hyväksynyt kau-
pungin esittämän, yhden valtion A 29 palk-
kausluokkaan kuuluvan tilapäisen osastolää-
kärin viran perustamisesta Malmin sairaalaan 
aiheutuvat kustannukset valtionapuun oi-
keuttaviksi kuitenkin aikaisintaan 1.1.1969 
lukien edellyttäen, että vastaavasti lakkau-
tettaisiin samasta ajankohdasta lukien yksi 
apulaislääkärin virka (30.6. 1978 §). 

Marian sairaalan johtajaksi määrättiin 
sisätautien osaston ylilääk. Carl Hernberg 
1.1.1970 lukien (22.12. 3551 §). 

Professori Lars Hagelstamille myönnettiin 
hänen anomansa ero valtion B 3 palkkaus-
luokkaan kuuluvasta kirurgian osaston yli-
lääkärin virasta ja sairaalan johtajan tehtä-
vistä 1.11.1969 lukien. Virka julistettiin haet-
tavaksi ja viran hakijoista päätettiin pyytää 
asiantuntijalausunto prof. Martti Turuselta 
ja ylilääk. Olof Biströmiltä (18.8. 2212 §, 
yjsto 15.10. 7190 §, 29.10. 7309 §). 

Kaupunginhallitus alisti 17.2. tutkittavak-
seen sairaalalautakunnan hallintojaoston pää-
töksen, joka koski apul. ylilääk. Klaus Järvi-
sen virkavapausanomuksen puoltamista. Hal-
lintojaosto mainitsi lausunnossaan olleensa 
tietoinen siitä, että Allergiatutkimussäätiön 
hallitus oli valinnut dos. Järvisen Allergia-
sairaalan ylilääkäriksi sekä siitä, että Helsin-
gin yliopistollisen keskussairaalaliiton ja 
Allergiatutkimussäätiön kanssa käytiin neu-
votteluja Allergiasairaalan kaupasta. Puol-
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taessaan virkavapausanomusta hallintojaos-
ton tarkoituksena oli varata asianomaiselle 
joustava mahdollisuus palata omaan vir-
kaansa, mikäli siihen kauppaneuvottelujen 
johdosta ilmaantuisi aihetta. Vs. sairaalatoi-
men johtaja ei yhtynyt hallintojaoston mieli-
piteeseen siitä, että virkavapauden myöntä-
minen apul. ylilääk. Järviselle kuuden kuu-
kauden ajaksi olisi kaupungin edun mukaista. 
Virkavapauden myöntäminen näin huomat-
tavassa asemassa olevalle lääkärille voisi tulla 
kysymykseen vain sairauden perusteella tai 
mahdollisesti kaupungin muun viran hoita-
mista varten. Helsingin yliopistollisen kes-
kussairaalan liittohallitus toivoi, että vai-
keaksi osoittautuneet kauppaneuvottelut voi-
taisiin suorittaa ottamalla huomioon vain 
sairaalan entinen henkilökunta. Kaupungin-
hallitus päätti kumota hallint o jaoston 12.2. 
tekemän virkavapausanomuksen puoltamista 
koskevan päätöksen (17.2. 504 §, 3.3. 663 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että se muuttaisi päätöstään (17.1.1967) kau-
pungin eräiden sairaalalääkärien oikeuttami-
sesta hoitamaan erikoismaksuluokan poti-
laita, niin että Marian sairaalan kirurgian 
osaston neljän lääkärin asemesta kuudelle 
osastolääkärille myönnettäisiin kullekin oi-
keus hoitaa samanaikaisesti enintään kahta 
erikoismaksuluokan potilasta. Lääkintöhalli-
tus oli 21.2. suostunut esitykseen kuitenkin 
siten, että erikoismaksuluokassa saisi olla sa-
manaikaisesti enintään 10 % sairaalan käy-
tössä olevasta kokonaissairaansijamäärästä 
(3.2. 356 §, 10.3. 723 §). 

Huoneiston luovuttaminen henkilökunnan 
asuntolaksi ks. s. 205. 

Sairaalalautakunnan käytettäväksi myön-
nettiin 154 677 mk v:n 1968 talousarvion ao. 
tilille merkitystä määrärahasta isotooppikar-
toituslaitteen hankkimista varten Marian sai-
raalaan (28.4. 1238 §). 

Hesperian sairaalan lasten- ja nuorisopsy-
kiatrista toimintaa varten päätettiin palkata 
lastenpsykiatrian erikoislääkärin oikeudet 
omaava konsultti 16.6. lukien enintään 16 

tunniksi kuukaudessa 36 mk:n suuruisin 
tuntipalkkioin. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
enintään 3 900 mk (16.6. 1834 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että Hesperian sairaalan sai-
raansijaluku saataisiin alentaa 536:sta 513:ksi 
sekä että sairaalan päiväsairaalatoimintaa 
saataisiin laajentaa aikaisemman 24 hoito-
paikan lisäksi neljällä hoitopaikalla nuoriso-
osastolla ja 30 hoitopaikalla osastoilla 1—3. 
Lääkintöhallitus oli 30.5. hyväksynyt esitetyn 
järjestelyn ja 26.6. vahvistanut sairaansija-
luvun 1.7.1969 alkaen toistaiseksi 513:ksi 
(12.5. 1390 §, 16.6. 1832 §, 18.8. 2209 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen päätöksiin, jotka koskivat Hes-
perian sairaalan v:ien 1964—1966 kunnossa-
pito- ja käyttökustannusten valtionapua 
(12.5. 1388 §, 30.6. 1976 §, 11.8. 2142 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
raastuvanoikeuden 14.5. julistaman päätök-
sen asiassa, joka koski Hesperian sairaalan 
käsityönohjaajan varojen väärinkäyttöä, ja 
tyytyä siihen (13.1. 111 §, 19.5. 1470 §). 

Hesperian sairaala oikeutettiin palautta-
maan erään potilaan hoidosta v. 1964—1968 
liikaa perityt maksut yht. 2 487 mk (yjsto 
5.11. 7344 §). 

Eräs potilas oli Hesperian sairaalan ylilää-
käriltä ja Helsingin yliopistollisen keskussai-
raalan klinikan ylilääkäreiltä pyytänyt jäl-
jennökset kaikista häntä koskevista sairaalan 
asiakirjoista. Hesperian sairaalan johtaja oli 
ilmoittanut, ettei sairauskertomuksia lähetetä 
muille kuin sairaalahallintoviranomaisille tai 
oikeudelle niiden sitä vaatiessa, mut ta että 
asianomainen voi sairaalassa käydä tutustu-
massa häntä koskevaan osaan ko. aineistoa. 
Myöskin yliopistollisesta keskussairaalasta oli 
ilmoitettu, ettei sairauskertomuksia luovuteta 
yksityishenkilölle. Kaupunginhallitus käsit-
teli asiaa koskevaa kirjettä 27.5. ja päätti, 
ettei kirje antanut aihetta muihin toimenpi-
teisiin, kuin että asianomaiselle lähetetään 
tieto sairaalalautakunnan ja asiamiestoimis-
ton asiasta antamista lausunnoista. Lausun-
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noissa oli mm. todettu, että valittajalla oli 
ollut tilaisuus tutustua ko. asiakirjoihin sai-
raalassa ja että hän olisi voinut tilata siinä 
yhteydessä haluamansa jäljennökset. Asian-
omainen valitti päätöksestä lääninhallituk-
seen ja lääninoikeus oli kumonnut kaupungin-
hallituksen päätöksen siltä osin kuin oli ollut 
kysymys yliopistollisen keskussairaalan psy-
kiatrisen klinikan hallussa olevista asiakir-
joista, koska kaupunginhallituksen ei olisi 
toimivaltaansa kuulumattomana pitänyt ot-
taa tutkittavakseen vaatimusta sanotuilta 
osin. Lisäksi lääninoikeus oli havainnut, ettei 
kaupunginhallituksen päätöksessä, jolla ao. 
vaatimus oli katsottava hylätyn, ollut todet-
tu, olivatko asiakirjat salaisia. Asiamiestoi-
misto katsoi aikaisempaan lausuntoonsa vii-
taten, että lääninoikeuden päätöksestä ei ole 
syytä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Kaupunginhallitus päätti merkitä tie-
doksi lääninhallituksen päätöksen ja tyytyä 
siihen sekä kehottaa sairaalavirastoa yhteis-
toiminnassa Hesperian sairaalan kanssa huo-
lehtimaan siitä, että valittajalle toimitetaan 
asianmukaiset jäljennökset Hesperian sairaa-
lassa säilytettävistä, häntä koskevista, asia-
kirjain julkisuudesta annettujen säännösten 
nojalla julkisina pidettävistä asiakirjoista 
huomioon ottaen samalla, mitä asiakirjain 
lunastuksesta on säädetty (27.5. 1557 §, 22.9. 
2621 §, yjsto 16.7. 6551 §). 

Haagan osasto. Valtuusto päätti v. 1968, 
että Haagan osaston yösairaalaosaston poti-
lailta peritään hoitopäivämaksu kuudelta päi-
vältä viikossa ja päiväsairaala- ja kuntoutta-
misosaston potilailta viideltä päivältä vii-
kossa, vaikkei potilaita viikonvaihteen ajaksi 
poisteta sairaalan kirjoista. Lääkintöhallituk-
sen mielisairaanhoito-osasto oli ilmoittanut 
5.2. tilasto-osaston pitäneen hyväksyttävänä, 
että Haagan osaston hoitopäivätilastot laadi-
taan siten, että hoitopäiviksi merkitään vain 
todelliset hoitopäivät (17.2. 517 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan lähettämään Hesperian sairaalan tp. 
os.lääk. Pauli Paukkosen, os.pääll. Arvo 

Puhjon, työnohj. Rauno Pallosen, apul. 
os.hoit. Seija Rantasalon ja mielisair.hoit, 
Björn Trappen matkapäivineen kauintaan 
yhdeksän päivää kestävälle virkamatkalle 
Mallorcalle aikana 18.—26.5. Haagan osas-
tolta mainitulle paikkakunnalle kuntoutus-
matkalle lähetettävän potilasryhmän hoita-
jina ja valvojina. Sairaalalautakunnan tuli 
1.10. mennessä antaa selvityksensä potilas -
ryhmämatkan hoitotuloksista (19.5. 1468 §). 

Nikkilän sairaala. Sairaalalautakunnan 
hallintojaosto oikeutettiin kaupunginhalli-
tuksen 16.12.1968 tekemästä päätöksestä poi-
keten suorittamaan lääket.kand. Antti Pa-
kaslahdelle osastolääkärin peruspalkka sai-
raalalisineen siltä ajalta, jolloin hän lääkintö-
hallituksen hyväksymänä viransijaisena hoi-
taa osastolääkärin virkaa Nikkilän sairaalas-
sa, kuitenkin kauintaan neljän kuukauden 
ajan (8.9. 2462 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Nikkilän 
sairaalassa saatiin edelleen maksaa osastolää-
kärin viran peruspalkka sairaalalisineen ai-
kana 15.5.—15.9.1970 kerrallaan enintään 
kuudelle lääketieteen kandidaatille kauintaan 
kahden kuukauden aikana ja muulloin v:n 
1970 aikana kerrallaan enintään kahdelle 
lääketieteen kandidaatille kauintaan yhden 
kuukauden aikana, mikäli heitä lääkintöhalli-
tuksen hyväksyminä viransijaisina palkataan 
hoitamaan osastolääkärin virkoja (29.12, 
3664 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
kaupunginhallituksen esityksestä vahvista-
nut sairaalan sairaansijaluvuksi 923 v:n 1969 
loppuun saakka. Myöhemmin kaupunginhalli-
tus päätti esittää, että sairaansijaluvuksi vah-
vistettaisiin edelleen 923 v:ksi 1970 (7.1. 49 §, 
3.2. 352 §, 22.12. 3552 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota sairaala-
lautakunnan 13.5. tekemän päätöksen pelto-
viljelyksen lopettamisesta Nikkilän sairaalan 
maatilalla ja oikeuttaa sairaalalautakunnan 
jättämään viljelemättä alkavana kasvukau-
tena Nikkilän sairaalan maatilan pellot (19.5. 
1453 §, 30.6. 1971 §). 
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Lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi pää-
tettiin lähettää Nikkilän sairaalan ja Sipoon 
kunnan yhteisen jätevedenpuhdistamon pe-
rustamissuunnitelma (8.12. 3433 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 
käyttämään vielä enintään 40 000 mk v:n 
1967 talousarvioon Nikkilän sairaalan raken-
nuksen nro 9 peruskorjaustyöhön merkitystä 
määrärahasta sairaalan juurikaskellarin ra-
kennustöiden loppuun suorittamista varten. 
Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että 
juurikaskellarin rakennustyöt sisällyttetäisiin 
valtionavun suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan kustannuksiltaan 405 000 
mkm määräisinä aikaisemmin esitetyn 365 000 
mkrn asemesta (28. 4. 1234 §). 

Tulipalossa tuhoutuneen sairaalan varasto-
rakennuksen rakentamista varten uudelleen 
ja tulipalossa vaurioituneen sikalan korjauk-
sia varten myönnettiin 68 400 mk (11.8. 
2145 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Nikki-
län sairaalan rakennuksen nro 32 peruskor-
jaussuunnitelman huonetilaohjelmineen, jot-
ka lääkintöhallitus hyväksyi siten, että val-
tionapua voitaisiin saada aikaisintaan v:n 
1970 määrärahoista. Yleisten töiden lauta-
kuntaa kehotettiin laadituttamaan raken-
nuksen peruskorjaustyöpiirustukset ja kus-
tannusarvio (2.6. 1619 §, 30.6. 1972 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin ryhtymään 
toimenpiteisiin poliisitutkinnan suorittami-
seksi sairaalan erään perhehoitajan hallussa 
olleiden, potilaille kuuluneiden varojen tili-
tyksissä todettujen epäselvyyksien johdosta 
(10.2. 437 §). 

Yleisjaosto oikeutti Nikkilän sairaalassa 
toimivat henkilökuntayhdistykset toistaiseksi 
järjestämään sairaalan juhlasalissa tanssi-
iltamia yhteensä enintään kuusi kertaa vuo-
dessa sillä ehdolla, että sairaalan johtavan yli-
lääkärin kanssa sovitaan ajankohdista ja että 
yhdistykset vastaavat tilaisuuksista johtu-
vista siivouskuluista ja huolehtivat poliisi-
viranomaisten luvan hankkimisesta huvitilai-

suuksien järjestämiselle sekä järjestyksen 
ylläpitämisestä niissä (yjsto 11.6. 6299 §). 

Psykiatrinen huoltotoimisto. Yleisjaosto 
myönsi huoltolääkäreille Kaarina Karaiselle 
ja Eeva-Liisa Paavolalle oikeuden käyttää 
virka-ajoissa 31.10.1968 lukien toistaiseksi 
vuokra-autoa kotikäynteihin potilaiden luo 
kiireellisissä tapauksissa kaupunginhallituk-
sen v. 1964 tekemän päätöksen mukaisin eh-
doin siten, että luvan antamisesta kussakin 
yksityistapauksessa päättää Hesperian sai-
raalan I I I osaston ylilääkäri tai sairaalan ta-
louspäällikkö (yjsto 12.3. 5549 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaen 29.9. 
tekemäänsä päätöstä kehottaa kiinteistö-
lautakuntaa peruuttamaan talon Kalevan-
katu 54 huoneistojen n:o 27 ja 29 osoittami-
sesta psykiatristen potilaiden asuntolaksi 
tekemänsä päätöksen ja osoittamaan sairaa-
lalautakunnan käyttöön 1.1.1970 lukien sano-
tut huoneistot Marian sairaalan henkilökun-
nan asuntolatarkoitukseen sekä talon Lapin-
lahdenkatu 27 huoneistot A 3 ja A 7—8 
psykiatristen potilaiden asuntolaksi, kaikki 
huoneistot kulloinkin voimassa olevien pe-
rusteiden mukaisesta tilitysvuokrasta. Psy-
kiatristen potilaiden asuntolan perustamis- ja 
muutostyökustannuksia varten myönnettiin 
enintään 14 000 mk ja enintään 12 427 mk 
vuokrakustannuksia sekä kahden työsopi-
mussuhteisen asuntolankaitsijan palkkaami-
seksi 8. plraa vastaavin palkkaeduin ja yhden 
työsopimussuhteisen, osapäivätoimisen sii-
voojan palkkaamiseksi 5. plraa vastaavin 
palkkaeduin noudattamalla palkkalautakun-
nan v. 1953 annetussa kiertokirjeessä annet-
tu ja palkkausohjeita ja käyttämällä kaupun-
ginhallituksen vahvistamaa työsopimusloma-
ketta. Asuntolan hoitopäivämaksu vahvis-
tettiin 3 rnkrksi (29.9. 2677 §, 15.12. 3492 §). 

Pukinmäen hoitokoti. Maistraatti oh 3.10. 
1968 kieltänyt rakennustarkastusviraston 
vaatimuksesta kaupunkia käyttämästä Pu-
kinmäen hoitokotia, ellei vaadittuja laajoja 
korjaustöitä suoritettaisi. Hoitokoti oh tar-
koitus tyhjentää kertomusvuoden syksyyn 
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mennessä, jolloin Kivelän ja Hesperian sai-
raalan B-tornitalon muutostyö valmistuisi. 
Kun hoitokodin toiminta jouduttaisiin lopet-
tamaan jo 1.5. mennessä, päätettiin potilaat 
väliaikaisesti siirtää Hangonkadun hoito-
kotiin, jossa oli 96 hoitopaikkaa ja joista var-
sinkin kesäaikana oli osa käyttämättä. Pu-
kinmäen hoitokodin potilaiden sijoittamisen 
jälkeen jäi Hangonkadun hoitokodin omaan 
käyttöön kesän ajaksi vielä 72 hoitopaikkaa. 
Lääkintöhallitus oli 16.5. ilmoittanut hyväk-
syvänsä Hangonkadun hoitokodista luovu-
tetut huonetilat käytettäväksi 24-paikkaisen 
Pukinmäen hoitokodin psykiatristen poti-
laiden sijoituspaikkana toistaiseksi, kunnes 
asiasta toisin päätetään. Yleisjaosto oikeutti 
sairaalaviraston yhteistoiminnassa kiinteistö-
viraston kanssa järjestämään Pukinmäen 
hoitokodin kiinteistön vartioinnin ja valvon-
nan 1.5. lukien toistaiseksi ja kauintaan siksi, 
kunnes kiinteistön käyttötarkoitus on lopulli-
sesti selvitetty (20.1. 197 §, 14.4. 1086 §, 2.6. 
1617 §, yjsto 30.4. 5920 §). 

Röykän sairaala. Kaupunginhallitus myön-
si enintään 4 574 mk Röykän sairaalaan in-
fluenssaepidemian johdosta palkattujen työ-
sopimussuhteisten kolmen hoitoapulaisen 
palkkausmenoja varten (21.4. 1150 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon sairaalarakennusten suunnit-
telua ja rakentamista varten merkitystä mää-
rärahasta 350 000 mk Röykän sairaalan hen-
kilökunnan asuinrakennuksen ja autovajan 
viimeistelytöitä varten (8.4. 1030 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi hoitolaitosten 
suunnittelutoimikunnan esittämän Röykän 
sairaalan keittiön toiminnallisen suunnitel-
man ja huonetilaohjelman arkkitehti- ja in-
sinöörisuunnitelman pohjaksi huomioon ot-
taen, että luonnospiirustusvaiheessa pääte-
tään lopullisesti käyttöön otettavasta ruoan-
jakelu jär jest elmästä. Sairaalalautakuntaa ke-
hotettiin laadituttamaan eräiden keittiötoi-
mintaan kuulumattomien varastotilojen osal-
ta toiminnallinen suunnitelma ja huonetila-

ohjelma sekä toimittamaan ne kaupunginhal-
lituksen hyväksyttäviksi. Yleisten töiden 
lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, 
että sairaalan keittiön suunnittelua varten 
osoitetaan arkkitehti sekä tarvittavat muut 
suunnittelijat, jotka yhteistyössä sairaalan 
keittiön työryhmän sekä sairaalaviraston ja 
sairaalan edustajien kanssa laativat keittiön 
luonnospiirustukset huomioon ottaen kau-
pungin ja sairaalan toiminnan kannalta tar-
koituksenmukaisen ja taloudellisen ruoan-
j akeluj ärj estelmän. Toiminnallinen suunn i-
telma ja huonetilaohjelma lähetettiin lää-
kintöhallituksen hyväksyttäviksi ilmoituk-
sin, että lopullisesti käyttöön otettavasta 
ruoanjakelujärjestelmästä päätetään luon-
nospiirustusvaiheessa (25.8. 2319 §). 

Kaupunginhallitus päätti, tyytyen lää-
kintöhallituksen päätöksiin Röykän sairaalan 
v:n 1965 kunnossapito- ja käyttökustannuk-
sista sekä sosiaali- ja terveysministeriön pää-
tökseen sairaalan rakennuksen nro 7 perus-
korjaustyön valtionavusta, merkitä päätök-
set tiedoksi (27.1. 277 §, 10.2. 433 §). Samaten 
merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoi-
tus rakennuksen nro 1 peruskorjaussuunnitel-
man hyväksymisestä (13.1. 109 §). 

Laakson sairaala. Muuttaen 1.7.1968 teke-
määnsä päätöstä kaupunginhallitus päätti, 
että hoitolaitosten työaikakomitean työajan 
lyhennyksen johdosta esittämät virkojen 
lakkauttamis- ja vastaavat toimenpiteet voi-
tiin Laakson sairaalan osalta toteuttaa vii-
meistään 31.12.1971 mennessä (28.4. 1236 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusvi-
raston talorakennusosaston 1.12.1967 päivä-
tyt sairaalan itäisen potilaspavilj ongin perus-
korjaustyön muutetut pääpiirustukset nro 
1—7 ja myönsi yht. 1.5 mmk peruskorjaus-
töiden loppuun suorittamista varten. Samalla 
kehotettiin kaikkia kaupungin lauta- ja joh-
tokuntia sekä virastoja ja laitoksia kiinnittä-
mään entistä tarkemmin huomiota siihen, 
että kaupungin rakennussuunnittelusta ja 
-töistä annettuja määräyksiä ja ohjeita eh-
dottomasti noudatetaan ja huolehtimaan eri-
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tyisesti siitä, että vältetään sellaisia muutok-
sia ja lisäyksiä jo hyväksyttyihin rakennus-
suunnitelmiin, jotka lisäävät rakennuskus-
tannuksia samoin kuin siitä, että suunnitel-
mat ja kustannusarviot valmistellaan ja laa-
ditaan entistä huolellisemmin (10.3. 721 §, 
17.3. 796 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 
Laakson sairaalan potilasrakennuksen perus-
korjaussuunnitelmasta ja huonetilaohjelmas-
ta, jotka lähetettiin lääkintöhallituksen hy-
väksyttäviksi. Yleisten töiden lautakuntaa 
kehotettiin laatimaan ko. peruskorjaustyön 
piirustukset, työselitys ja kustannusarvio si-
ten, että peruskorjaustyö voitaisiin aloittaa 
välittömästi itäisen potilasrakennuksen pe-
ruskorjaustyön valmistumisen ja rakennuk-
sen käyttöön ottamisen jälkeen (5.5. 1298 §). 
Sairaalan peruskorjaustyötä varten kaupun-
ginhallitus myönsi 400 000 mk (23.6. 1896 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
nimeämään arkkitehti Laakson sairaalan laa-
jentamisen suunnittelua varten (27.1. 278 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen päätökseen, joka koski Laakson 
sairaalan valtionapua v:lta 1964 ja kehottaa 
asiamiestoimistoa peruuttamaan korkeim-
paan hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen 
(4.8. 2067 §). 

Tuherkuloositoimisto. Kaupunginhallitus 
valitsi tuberkuloositoimiston valtion A 30 
palkkausluokkaan kuuluvaan ylilääkärin vir-
kaan lääket. ja kir. tri Paavo Tanin 16.9.1969 
lukien tavanomaisilla ehdoilla sen jälkeen 
kun professoreilta Jorma Pätiälältä ja Nils 
Riskalta oli saatu lausunnot ylilääkärin viran 
hakijoista. Lääkintöhallitus antoi tri Tanille 
määräyksen ko. virkaan (17.3. 791 §, 5.5. 
1302 §, 30.6. 1977 §, yjsto 15.1. 5098 §). 

Hangonkadun hoitokoti. Kaupunginhallitus 
myönsi enintään 4 300 mk sairaalalautakun-
nan käytettäväksi Hangonkadun hoitokodin 
ja asuntolain siivoustarvikkeiden hankkimis-
ta varten (16.6. 1833 §). 

Kaupungin tuberkuloosipaikkojen määrän 
vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi lääkintö-

hallituksen ilmoitus, jonka mukaan valtio-
neuvosto oli tuberkuloosilain 9 §:n nojalla 
Vahvistanut 1.11.1969 lukien tuberkuloosin 
hoitoon kaupungin käytettävissä olevien 
hoitopaikkojen määräksi Helsingin kaupun-
gin tuberkuloosipiirin keskusparantolassa, 
Laakson sairaalassa 200 sekä oikeuttanut 
kaupungin pitämään Uudenmaan tuberku-
loosipiirin Kiljavan parantolassa 60 ja Raase-
porin Meltolan sairaalassa 40 hoitopaikkaa 
(20.10. 2895 §). 

Sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettävä 
luettelo. Kaupunginhallitus esitti v. 1968 ope-
tusministeriölle, että se myöntäisi kaupungin 
sairaanhoitokoulun, apuhoitajakoulun ja Nik-
kilän sairaalan mielisairaanhoitokoulun osalta 
sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun 
vastaavan henkilöstön kouluttamisesta v. 
1968 annetussa asetuksessa tarkoitetun luvan 
opetustoiminnan jatkamiseen siten, että op-
pilaitoksissa koulutuksen saaneet voidaan 
edelleen merkitä lääkintöhallituksessa sai-
raanhoitotoimen harjoittajista pidettävään 
luetteloon. Opetusministeriö ilmoitti 30.5. 
katsovansa, etteivät em. asetuksen säännök-
set estä kaupungin sairaanhoito-oppilaitok-
sissa valmistuneiden merkitsemistä edelleen 
sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettä-
vään luetteloon (16.6. 1835 §). 

Sairaanhoito-oppilaitos. Kaupunginhallitus 
päätti, muuttaen 13.5.1968 tekemäänsä pää-
töstä siltä osin kuin se koski apuhoitajakou-
lun ja sairaanhoitajakoulun taloudenhoidosta 
maksettavia kuukausipalkkioita, oikeuttaa 
sairaalalautakunnan suorittamaan 300 mk:n 
suuruisen kuukausipalkkion sairaanhoito-
oppilaitoksen taloutta hoitamaan määrätylle 
talouspäällikölle 1.1.1970 lukien (10.11. 
3149 §). 

Sairaanhoitokoulun suunnittelutyö oli ti-
lattu 16.5.1967 arkkitehtitoimisto Timo Pent-
tilältä. Valtuusto hyväksyi 13.6.1968 koulun 
luonnospiirustukset. Sisäasiainministeriöltä 
oli pyydetty poikkeuslupaa sairaanhoitokou-
lun rakentamiseksi 18. kaupunginosan kort-
teliin nro 627. Ministeriö oli hylännyt ano-
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muksen. Suunnittelutyötä päätettiin kuiten-
kin jatkaa ja tehdä siitä lisäsopimukset suun-
nittelijoiden kanssa. Suunnittelupalkkioiden 
maksamista varten myönnettiin enintään 
84 500 mk (15.12. 3491 §). 

Apuhoitajakoulutusta koskevan lausunnon 
antaminen. Ammattikasvatushallituksen toi-
mesta oli selvitetty apuhoitajan perustutkin-
toon johtavaa koulutusta sairaanhoitotoimen 
harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henki-
löstön kouluttamisesta annetun asetuksen 
mukaiseksi. Samalla oli laadittu ehdotus apu-
hoitajan tutkintoon perustuvan sairaanhoi-
tajan tutkintoon johtavan koulutuksen ope-
tussuunnitelmaksi. Oppilaitoksissa oli tar-
koitus kokeilla esitettyjä opetusohjelmia 
lukuvuonna 1969/70, jonka jälkeen tehtäisiin 
tarpeelliset tarkistukset. Asetuksen mukaan 
on apuhoitajan tutkinnon suorittaneelle sai-
raanhoitajan perustutkintoon johtava koulu-
tus kolme lukukautta. Sairaanhoito-opistoon 
oppilaaksi pääsemiseen vaaditaan apuhoita-
jan perustutkinto ja tutkinnon jälkeen vähin-
tään kahden vuoden työkokemus. Ennen 
v. 1969 apuhoitajakoulutuksen suorittaneille 
olisi opetusaika kuitenkin neljä lukukautta, 
koska koulutus aikaisempina vuosina oli kou-
lutuspaikoista riippuen ollut epätasaista. Sai-
raanhoito-oppilaitoksen lausunnon mukaan 
poikkesi apuhoitajakoulutuksen uusi opetus-
suunnitelma huomattavasti aikaisemmasta, 
koska tietopuolista opetusta oli lisätty ja ope-
tuksen järjestelyssä siirrytty kurssimuotoi-
sesta opetuksesta lukukausijärjestelmään. 
Asetuksen perusteella oli koulutusaikaa ly-
hennetty n. 10 viikolla. Kun tietopuolista 
opetusta samanaikaisesti oli lisätty, oli käy-
tännöllisen harjoitustyön osuutta huomatta-
vasti vähennetty. Sairaanhoitajan tutkinnon 
suorittaminen kolmessa lukukaudessa apu-
hoitajakoulutuksen pohjalta ei liene mahdol-
lista, jos tutkintovaatimukset ovat samat 
kuin yleensä sairaanhoitajan tutkinnossa. 
Omaksuttavan tietomäärän, opiskelijöiden 
koulupohjan ja uuden ammattiroolin vaati-
mukset huomioon ottaen olisi apuhoitajan 

tutkintoon pohjautuvaa sairaanhoitajakou-
lutusta varten varattava neljä lukukautta. 
Kaupunginhallitus päätti antaa ammattikas-
vatushallitukselle sairaalalautakunnan esi-
tyksen mukaisen lausunnon (8.12. 3432 §). 

Erinäiset korvaukset. Yleisj aosto teki kerto-
musvuoden aikana joukon päätöksiä, jotka 
koskivat potilaiden sairaaloissa aiheutta-
mia vahinkoja, potilaiden omaisuuden va-
hingoittumista, suoritettavia korvauksia ym. 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala. Ra-
hatoimistoa kehotettiin suorittamaan vii-
meistään 7.8. mennessä lääkintöhallituksen 
7.5. päivätyn laskun mukaisesti Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan hoitopaikkoi-
hin v:n 1968 aikana käytetyistä perustamis-
kustannuksista kaupungin varaamien sai-
raansijojen osalta 1 569 984 mk pidättämällä 
kaupungille oikeuden suorittaa maksun tar-
kistus, mikäli myöhemmin suoritettavat yksi-
tyiskohtaiset kirjanpito- ja muut tarkistukset 
antavat siihen aihetta. Samoin kaupungin-
hallitus kehotti rahatoimistoa suorittamaan 
keskussairaalaliitolle pääomamenojen kerto-
musvuoden I ja II maksuerän, yht. 1 261 607 
mk viimeistään 10.1.1970 mennessä (27.5. 
1554 §, 29.12. 3663 §). 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen pää-
tös, joka koski kaupungin valitusta Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan luovutussopi-
muksen perusteella suoritetun IV maksuerän 
laskutusta. Yleisj aosto kehotti asiamiestoi-
mistoa hakemaan muutosta päätökseen kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta (yjsto 30.7. 
6625 §). 

Helsingin hammaslääketieteen laitoksen 
rakentamisen rahoituskysymystä selvittele-
vään työryhmään nimettiin kaupungin edus-
tajaksi tal.arviopääll. Erkki Linturi (24.3. 
857 §). 

Lastenlinnan sairaala. Kaupunki ilmoitti 
7.1. Helsingin Lastenlinnan kuntainliiton 
liittohallitukselle kaupungin olevan valmis 
varaamaan lisää kolme sairaansijaa Lasten-
linnan sairaalasta. Sairaalalautakuntaa keho-
tettiin huolehtimaan siitä, että asiaa valmis-
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teilaan edelleen ja että kaupunginhallitukselle 
tehdään siitä esitys. Liittohallitus ilmoitti 
11.6. päättäneensä myydä ko. kolme sairaan-
sijaa kaupungille. Myyntihinta oli 40 000 mk 
sairaansijalta. Omistusoikeuden siirtymis-
ajankohta oli 1.7.1969. Yleisjaosto kehotti 
rahatoimistoa maksamaan mainituista sai-
raansijoista 120 000 mk (7.1. 50 §, 25.8. 
2320 §, yjsto 3.9. 6839 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin lisäksi suoritta-
maan Helsingin Lastenlinnan lähettämien las-
kujen mukaisesti Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitolle maksettavan pääomalyhennyksen 
II erä, 58 705 mk, kertomusvuoden talous-
arvioon tarkoitusta varten merkitystä määrä-
rahasta, sekä Lastenlinnan kiinteistön kaup-
pahinnalle vrlta 1969 suoritettava korko, 
49 787 mk, rahoitusmenoihin merkityistä 
määrärahoista Tilapäisluoton korot (22.12. 
3555 §). 

Nuorisopoliklinikka. Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Samfundet Folkhälsan i 
Svenska Finland olivat huolehtineet helsinki-
läisten käytössä olleista nuorisopoliklinikois-
ta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuo-
risopoliklinikka oli tarkoitus lopettaa sen jäl-
keen, kun Auroran sairaalaan perustettavaksi 
(ks. s. 199) suunniteltu kunnallinen nuoriso-
poliklinikka olisi aloittanut toimintansa. 
Kaupunginhallitus päätti myöntää Manner-
heimin Lastensuojeluliitolle 16 000 mk yhdis-
tyksen ylläpitämässä nuorisopoliklinikassa 
hoidettavien helsinkiläispotilaiden aiheutta-
mia kustannuksia varten (13.1. 110 §) ja 
yleisjaosto oikeutti sairaalaviraston anta-
maan Samfundet Folkhälsan -nimiselle yhdis-
tykselle sitoumuksen siitä, että sille suorite-
taan jälkikäteen enintään 40 mk jokaisen 
Helsingissä henkikirjoitetun henkilön kerto-
musvuoden aikana suorittamasta käynnistä 
yhteisön ylläpitämässä nuorisopoliklinikassa, 
kuitenkin yhteensä enintään 50 000 mk 
(yjsto 5.2. 5269 §). 

Mannerheimin Lastensuojeluliitolle pää-
tettiin ilmoittaa kaupungin vuokraavan Sibe-
liuksenkadun ja Ruusulankadun rajoitta-

malle tontille rakennettavasta rakennuksesta 
(Terveyskeskus) n. 400 m2 erikoispoliklinik-
kaa ja sen yhteydessä toimivaa vuodeosastoa 
varten vuokrasta, joka määritellään siten, 
että siihen sisältyy korvaus hoitokustannuk-
sista, lainojen lyhennyksistä korkoineen ja 
enintään 8 %:n korko omalle pääomalle ja 
myöhemmin tarkemmin määrättävillä muilla 
ehdoilla. Sairaalalautakuntaa kehotettiin yh-
teistoiminnassa lastensuo j elulautakunnan 
kanssa huolehtimaan em. huonetilojen käy-
tön suunnittelusta ja lopullisen vuokrasopi-
muksen laatimisesta sekä tekemään aikanaan 
tarvittavat esitykset kaupunginhallitukselle 
(22.12. 3554 §). 

Syöpäsäätiö. Kaupunginhallitus hyväksyi 
Syöpäsäätiön esittämän toimintasuunnitel-
man Helsingin kaupungissa suoritettavista 
syöpätautien yleisistä varhaistoteamis-, tar-
kastus- ja torjuntatoimenpiteistä kertomus-
vuonna. Toimenpiteet oli toteutettava yhteis-
toiminnassa kaupungin ao. virastojen, laitos-
ten ja hallintoelinten ja kanssa terveydenhoi-
to viraston valvonnan alaisena. Kaupungin 
viranomaisilla ja revisio virastolla on oikeus 
tarkastaa varain käyttöä, jota varten Syöpä-
säätiö oli velvollinen pyynnöstä esittämään 
ao. kaupungin viranomaisille kaikki tarkas-
tuksessa tarvittavat asiakirjat sekä muutoin-
kin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa. 
Tarkoitukseen myönnettiin yht. 138 000 mk, 
joka maksetaan säätiölle neljänä eränä siten, 
että 33 750 mk:n suuruinen erä suoritetaan 
kertomusvuoden helmi-, touko- ja elokuussa 
sekä loppuerä, enintään 36 750 mk, marras-
kuussa, mikäli kustannukset nousevat yli ai-
kaisempien erien ja mikäli todetaan varoja 
todella tarvittavan toiminnassa vielä kerto-
musvuoden aikana. Vuonna 1968 käyttä-
mättä jäänyt määräraha, 33 750 mk, siirret-
tiin käytettäväksi alkuperäiseen tarkoituk-
seensa kertomusvuonna (7.1. 48 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti Syöpä-
säätiön ja terveydenhoitoviraston kutsumaan 
kertomusvuonna toimeenpantavaan syöpä-
tautien varhaistoteamista koskevaan joukko-
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tarkastukseen tutkittavaksi samana vuonna 
35 v täyttävät naiset ja käyttämään enintään 
5 OOO mk vastaavanlaiseen joukkotarkastuk-
seen kutsuttujen piirissä suoritetun asenne-
ja motivaatiotutkimuksen loppuun saatta-
mista varten (3.2. 354 §). 

Tämän tutkimuksen julkaisemiseen ja 
käännättämiseen myönnettiin enintään 3 000 
mk (6.10. 2767 §). 

Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen histo-
rian painattaminen. Muuttaen v. 1963 teke-
määnsä päätöstä kaupunginhallitus määräsi, 

että Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen 
historiateosta painetaan ruotsinkielisenä 300 
kpl ja englanninkielisenä 32-sivuisena lyhen-
nelmänä 200 kpl. Toimituskunnan käytettä-
väksi myönnettiin enintään 55 750 mk paina-
tus- ja käännöstyökustannusten sekä tarkas-
tajien ja toimitussihteerin palkkioiden suo-
rittamista varten (17.2. 518 §, 27.5. 1555 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto kehotti rahatoi-
mistoa suorittamaan International Hospital 
Federation -nimisen järjestön jäsenmaksun 
200 mk (yjsto 2.4. 5723 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltolautakunta. Mustalaislähetys-yhdis-
tyksen anomuksesta ja ao. lautakuntien esi-
tyksestä kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kiinteistölautakuntaa viipymättä osoitta-
maan lautakunnan 2.12. tekemässä esitykses-
sä mainitut Pihlajamäessä, Pukinmäessä, 
Reimarlassa ja Vuosaaressa olevat kuusi 
asuinrakennusta huoltolautakunnan käyt-
töön ja hallintaan asuinhuoneistojen vuokran 
suuruista tilitysvuokraa vastaan edelleen 
huoltoviraston toimesta yhteistoiminnassa 
lastensuojelu viraston, kiinteistöviraston ja 
asunnonjakotoimiston kanssa vuokrattaviksi 
kaupungin toimesta asunnon kiireellisessä 
tarpeessa oleville mustalaisperheille toistai-
seksi, kunnes toisin määrätään ja huoltolau-
takunnan määräämin vuokraehdoin, joissa 
soveltuvin osin oli noudatettava kiinteistö-
lautakunnan vahvistamia asuinhuoneistojen 
vuokraehtoja. Kiinteistölautakuntaa keho-
tettiin edelleenkin huolehtimaan em. raken-
nusten kunnossapidosta ja muista isännöit-
sijäntehtävistä ja vastaisuudessa kulloinkin 
esiintyvän tarpeen ja mahdollisuuksien mu-
kaan osoittamaan sopivia huoneistoja huolto-
lautakunnan käyttöön mustalaisperheiden 

asuntotilanteen helpottamiseksi (22. 12. 
3578 §). 

Huoltovirasto. Viraston suuresti lisäänty-
neen työmäärän vuoksi huoltolautakunta oli 
pyytänyt oikeutta lisätyövoiman palkkaami-
seen. Huoltolautakunta oikeutettiin palkkaa-
maan huoltoviraston palvelukseen kolme aka-
teemisen loppututkinnon suorittanutta hen-
kilöä työsopimussuhteeseen 18. pl:n perus-
palkan mukaisin palkkaeduin, kaksi toimen-
tajan tehtävään soveltuvan koulutuksen 
omaavaa henkilöä työsopimussuhteeseen 10. 
pl:n peruspalkan mukaisin palkkaeduin ja 
viisi toimistoapulaista 7. pl:n peruspalkan 
mukaisin palkkaeduin ajaksi 15.2.—31.12. 
1969; ko. henkilöt oli palkattava työnvälitys-
toimistoon ilmoittautuneista Helsingissä koti-
ja henkikirjoituspaikan omaavista, työpaik-
kaa vailla olevista työnhakijoista. Huolto-
virastoa kehotettiin yhteistoiminnassa jär-
jestelytoimiston kanssa kokeilunluonteisesti 
toteuttamaan järjestelytoimiston suoritta-
man tutkimuksen perusteella tehdyt ehdo-
tukset huoltoviraston eräiden toimintojen 
rationalisoimisesta. Lisätyövoiman palkkauk-
sesta aiheutuneet kustannukset saatiin suo-
rittaa työllisyyden turvaamiseen kaupungin-
hallituksen käytettäväksi merkitystä siirto-
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määrärahasta huoltoviraston esittämän hy-
väksyttävän laskelman mukaisesti (10.2. 
457 §, 9.6. 1785 §). Huoltovirasto oikeutettiin 
vielä palkkaamaan 1.1.1970 perustettuun 
neljään 18. pl:n huoltotarkastajan, kolmeen 
9. pl:n kodinhoitajan, yhteen 8. pl:n toimisto-
apulaisen ja kahteen 7. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan virkoja haettavaksi julistamatta vas-
taavia tehtäviä tilapäisinä viranhaltijoina 
hoitaneet, lautakunnan 9.9. tekemässä esi-
tyksessä mainitut henkilöt (22.9. 2636 §). 

Kaupunginhallitus myönsi tarvittavan 
määrärahan yhden eläkeasiain hoitajan ja 
kolmen toimistoapulaisen palkkaamiseksi 
asiamiesosastoon ajaksi 15.9.—31.12. (8.9. 
2497 §). 

Huolto virastossa avoinna olevat kaksi 13. 
piin huoltosisaren virkaa päätettiin jättää 
vakinaisesti täyttämättä toistaiseksi, kuiten-
kin kauintaan 31.12.1970 saakka (8.12. 
3459 §). 

Helsingin Kunnallisvirkamiehet- ja toimi-
henkilöt yhdistys oli lähettämässään kirjeessä 
maininnut, että sen saaman tiedon mukana 
huoltovirastossa oli jo useamman vuoden ajan 
ilmennyt henkilökuntavajausta. Nimen-
omaan on 6. ja 9. huoltotoimiston työtilanne 
muodostunut kestämättömäksi. Yhdistys 
pyysi, että näiden toimistojen henkilökuntaa 
ensitilassa lisättäisiin huomauttaen, että yli-
työkorvauksiin käytetyt varat riittäisivät 
kahden uuden viranhaltijan palkkaamiseen. 
Järjestelytoimisto ilmoitti selvitelleensä huol-
tolautakunnan tekemien esitysten johdosta 
huoltoviraston ja myös em. toimistojen hen-
kilökunnan tarvetta. Kumpaankin toimistoon 
oli lisätty henkilökuntaa. Huoltotarkastajien 
tehtäviä ja työmääriä tarkastaessaan oli jär-
jestelytoimisto todennut eri huoltotoimistojen 
työmäärän huomattavasti poikkeavan toisis-
taan. 6. huoltotoimiston työmäärä oli tällöin 
todettu muita suuremmaksi. Järjestelytoi-
misto esitti työpaineen tasaamista henkilö-
kuntasiirroilla muista toimistoista. Huolto-
lautakunta on työpaineen lisääntyessä tehnyt 
useita esityksiä lisätyövoiman palkkaami-

seksi huolto virastoon. Vuoden 1970 alussa 
kansaneläkkeiden osalta voimaan tulevat 
lainmuutokset aiheuttavat vähenemistä aina-
kin vanhusten asumistukitapausten osalta ja 
ilmeisesti myös huoltoavun kotiavustusta-
pausten osalta. Tällöin voidaan entistä pa-
remmin suorittaa eri toimistojen välisiä hen-
kilökunnan siirtoja. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa yhdistykselle v:n 1970 talousarvio-
ehdotukseen sisällytetystä lisähenkilökunnan 
palkkaamisesta huoltotoimistoihin ja samalla 
lähettää jäljennöksen järjestelytoimiston ja 
huoltolautakunnan lausunnoista (1.12. 
3377 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan ottamaan lautakunnan 2.10.1969 te-
kemässä esityksessä tarkoitettuihin vanhus-
tenhuoltolaitoksiin 1.1.1970 perustettaviin 
139 virkaan niitä haettavaksi julistamatta 
vastaavia tehtäviä hoitaneet tilapäiset viran-
haltijat tavanmukaisilla ehdoilla (20.10. 
2908 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa huolto-
lautakunnan tehtäväksi sosiaalialennusvoin 
jakamisen hoitamisen valtioneuvoston 24.7. 
tekemän päätöksen mukaisesti sekä asiaa kos-
kevien tietojen hankkimisen myös lastensuo-
jelu- ja työvoimaviranomaisilta. Päätös alis-
tettiin valtuuston hyväksyttäväksi (4.8. 
2062 §). Huoltovirastoon saatiin sosiaalivoin 
jakamisesta aiheutuvien tehtävien hoitamista 
varten palkata työsopimussuhteeseen 15 hen-
kilöä 19.8. lukien yhden kuukauden ajaksi 
7. piin palkkaa vastaavalla palkalla. Tehtä-
vän suorittamista varten asetettavan työryh-
män esimieheksi määrätylle, 18. piin huolto-
tarkastajalle Helena Meskaselle saatiin mak-
saa lokakuun loppuun hänen oman palkkansa 
lisäksi 18. ja 21. palkkaluokkien välinen ero-
tus ikälisineen. Huoltoviraston käytettäväksi 
myönnettiin 12 500 mk ko. henkilöiden palk-
kaamista varten ja 2 000 mk tehtävän toi-
meenpanemisesta ehkä aiheutuvia muita me-
noja varten (18.8. 2206 §, 6.10. 2752 §, 13.10. 
2842 §). Vielä kaupunginhallitus määräsi 
sosiaalialennusvoin jakamisesta kunnallishal-
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lituksille määrätyt toimenpiteet v:n 1970 
osalta huoltolautakunnan tehtäväksi ja 
myönsi 18 400 mk siitä aiheutuneiden kus-
tannusten suorittamista varten siten, että 
tehtävään saatiin palkata enintään 11 työ-
sopimussuhteista toimistoapulaista ajaksi 
2.1.—30.4.1970 niin, että työvoimaa vähen-
nettäisiin sitä mukaa, kun sen pitäminen ei 
olisi välttämätöntä. Huoltotarkastaja Meska-
selle myönnettiin em. palkkaedut enintään 
ajaksi 1.1.—28.2.1970 (22.12. 3579 §). 

Yleisjaosto päätti merkitä tiedoksi Vakuu-
tusosakeyhtiö Pohjolan päätöksen kodinhoit. 
Kaija Partisen työtapaturmaa koskevassa 
asiassa ja tyytyä päätökseen (yjsto 12.12. 
7644 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan asettamaan kokeilunluonteisesti edel-
leen kertomusvuoden ajaksi kaupunginhalli-
tuksen 25.3.1968 tekemässä päätöksessä tar-
koitetun kuntoutustoimikunnan toimimaan 
neuvoa antavana elimenä kuntoutus- ym. 
asioiden käsittelyssä siten, että toimikunnalla 
on oikeus tarvittaessa käyttää työssään mm. 
psykiatri- ja psykologiasiantuntijoita. Toi-
minnasta aiheutuvat kustannukset saatiin 
suorittaa lautakunnan käytettävissä olevista 
varoista niitä kuitenkaan ylittämättä. Toimi-
kunnan toiminnasta ja sen tuloksista oli an-
nettava selostus kaupunginhallitukselle tam-
mikuun 1970 kuluessa (24.2. 604 §). 

Yleisjaosto oikeutti huoltoviraston kokei-
lunluonteisesti v:n 1970 aikana järjestämään 
taustamusiikkia 6. huoltotoimiston, Pavi-
huoltotoimiston sekä 2. ja 7. huoltotoimisto-
jen yleisön odotustiloihin. Tarvittavat lait-
teet saatiin hankkia Ohjelma Oy Finnestrad 
-nimiseltä yhtiöltä 3.11.1969 tehdyn tarjouk-
sen perusteella käyttäen tarkoitukseen huol-
tolautakunnan käyttövaroja (yjsto 17.12. 
7702 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan käyttämään kertomusvuoden talous-
arvioon pääomamenoihin huoltotoimen ra-
kennusten perusparannustöitä varten merkit-

tyä 221 000 mk:n suuruista siirtomäärärahaa 
(24.2. 606 §). 

Rakennusviraston konevarikkoa kehotet-
tiin luovuttamaan Ford Transit 850 Van 
-merkkinen, ikkunoilla varustettu paketti-
auto korvauksetta huoltoviraston käyttöön 
alkoholistien kuljetuksia varten. Välttämät-
tömät muutostyöt saatiin suorittaa huolto-
lautakunnan käytössä olevilla varoilla (yjsto 
19.11. 7480 §). 

Yleisjaosto teki kertomusvuoden aikana 
eräitä päätöksiä, jotka koskivat eri huolto-
toimistoissa tapahtuneita järjestyshäiriöitä 
ja niissä sattuneita varkauksia. 

Kiukaisten kunnanhallitus oli lääninhalli-
tukselta pyytänyt Helsingin kaupungin vel-
voittamista suorittamaan kunnalle 1 173 mk 
korvauksena erään potilaan hoidosta Harja-
vallan sairaalassa aikana 28.12.1967—31.3. 
1968. Lääninhallitus hylkäsi anomuksen sillä 
perusteella, ettei potilas ollut v. 1967 henki-
kirjoitettu Helsingin kaupungissa eikä myös-
kään ollut näytetty, että hänellä sanottuna 
vuonna olisi ollut varsinainen asuntonsa tai 
kotinsa Helsingin kaupungissa (17.3. 806 §, 
8.12. 3453 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä huoltolauta-
kunnan toimenpiteen, jonka perusteella huol-
toviraston henkilökunnasta kokoonpantu 
ryhmä oli suorittanut tutustumiskäynnin 
Perniön huoltolaan. Linja-autokuljetuksen 
suorittamista varten myönnettiin 250 mk 
(yjsto 3.9. 6859 §). 

Tilapäismajoitustoiminta. Yleisjaosto oi-
keutti huoltoviraston luovuttamaan Kallion 
virastotalossa sijaitsevasta 6. huoltotoimiston 
huonetiloista tarpeelliset toimisto- ja asiakas-
tilat vuokratta sekä korvauksetta vähäiset 
toimistotarvikkeet, puhelimen käyttöoikeu-
den, valaistuksen ja siivouksen tilapäismajoi-
tustoimintaa keskitetysti ohjaavan yhteis-
työelimen käyttöön sen päivittäin klo 16—19 
tapahtuvaa toimintaa varten kauintaan 
ajaksi 15.10.1969—15.5.1970 seuraavilla eh-
doilla: 

Majoitustoiminnan keskuselimen toimin-
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nan aloittamisesta ja lopettamisesta päättä-
vät majoitustoimintaa harjoittavat yhteisöt 
yhteistoiminnassa huoltoviraston kanssa ot-
taen tällöin huomioon vallitsevan majoitus-
tarpeen. 

Majoitustoiminnan keskuselimen on laa-
dittava toiminta-aikana kustakin majoituk-
seen pyrkivästä henkilökortti, johon on mm. 
merkittävä huoltoviraston antamien ohjei-
den mukaisesti henkilö- ym. tiedot. 

Majoitustoiminnan keskuselimen toiminta-
aikana karttuneen kortiston on oltava päi-
vittäin huoltoviraston käytettävissä. 

Majoitustoiminnan keskuselimen toiminta-
kauden päätyttyä on em. kortisto luovutet-
tava huoltoviraston käytettäväksi lähde-
aineistona yhteismajoituksen kokonaistar-
peen selvittämiseksi. 

Majoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen 
on majoituspaikkapulan helpottamiseksi ke-
hotettava majoitussuojissaan asuvia maksu-
kykyisiä henkilöitä hakeutumaan vakinaisiin 
asuntoihin tai matkustajakoteihin (yjsto 
15.10. 7202 §). 

Alkoholin väärinkäyttäjät. Kaupunginhalli-
tus päätti lähettää kaikille virastoille ja lai-
toksille tiedoksi huoltolautakunnan toimesta 
laaditun suosituksen kaupungin palveluksessa 
olevien niiden henkilöiden, joiden alkoholin-
käyttö aiheuttaa ongelmia, ohjaamisesta hoi-
toon virastojen sekä laitosten harkinnan mu-
kaan sovellettavaksi kuitenkin siten, ettei 
hoitoonohjaamismenettelyllä saa heikentää 
työpaikkakuria eikä vaarantaa yleistä järjes-
tystä ja turvallisuutta (17.3. 810 §). 

Kaupunginvaltuuston toinen varapuh.joht. 
Londen, vt Pettinen ja f il. tri Ilmari Hiitonen 
olivat lähettäneet kirjeet, jotka koskivat toi-
menpiteisiin ryhtymistä korvikealkoholin 
väärinkäyttäjien aiheuttamien häiriöiden 
poistamiseksi ja huoltotoimenpiteiden järjes-
tämistä. Huoltolautakunnan, poliisilaitoksen 
ja m.ajoituskomitean ko. asiaa koskevista lau-
sunnoista päätettiin lähettää jäljennökset 
sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että so-
siaalihallitukselle ja samalla 

1) tehdä sosiaalihallitukselle esitys kiireel-
lisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä huoltola-
paikkojen lisäämiseksi työlaitoksissa vapaina 
olevia hoitopaikkoja hyväksi käyttäen siten, 
että huoltolahoidon tarpeessa olevat alkoho-
listit viipymättä voidaan toimittaa huoltola-
hoitoon, 

2) tehdä sosiaalihallitukselle esitys tähän-
astista tehokkaampiin toimenpiteisiin ryhty-
misestä sen valvomiseksi, että muutkin kun-
nat tarvittavissa määrin ja riittävän ajoissa 
huolehtivat asunnottomista alkoholisteistaan 
samoin kuin heidän saattamisestaan tarvitta-
vaan hoitoon siten, etteivät nämä asunnon ja 
huollon sekä hoidon puutteen vuoksi tarpeet-
tomasti siirry muiden kuntien rasitukseksi, ja 

3) pyytää sosiaalihallitusta ryhtymään toi-
menpiteisiin, joilla voidaan luoda lailliset 
edellytykset ns. selviämisasemien aikaansaa-
miseen ja toimimiseen. 

Samalla kaupunginhallitus päätti 
a) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakun-

taa yhteistoiminnassa kiinteistöviraston, 
huoltoviraston ja Helsingin uudet asuntolat 
Oy:n kanssa kiireellisesti ryhtymään toimen-
piteisiin kaupunginhallituksen 30.3.1967 Vii-
kin alueelta nykyisen Viikintien ja Lahden-
tien väliseltä alueelta Helsingin uudet asun-
tolat Oy:lle miesten yhteisasuntolan rakenta-
mista varten varatun, n. 6 500—7 000 m2 kä-
sittävän tontin rajojen määrittelemiseksi ja 
tontin muodostamiseksi siten, että sille voi-
daan rakentaa n. 4 000 m2:n suuruisen ker-
rosalan käsittävä asuntolarakennus, 

b) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakun-
taa yhteistoiminnassa kiinteistöviraston, huol-
toviraston ja Suomen Pelastusarmeijan Sää-
tiön kanssa ryhtymään toimenpiteisiin kau-
punginhallituksen 20.1.1966 tekemällä pää-
töksellä Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle 
yksinäisille asunnottomille helsinkiläisille tar-
koitetun yhteisasuntolan rakentamista varten 
Ala-Malmin korttelista n:o 38155 varatun 
tonttialueen n:o 13 (Talttatie 1) rajojen mää-
rittelemiseksi siten, että yhteisasuntolan 
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suunnitteluun voidaan mikäli mahdollista 
tehokkaasti ryhtyä syksyllä 1970, 

c) kehottaa kiinteistölautakuntaa yhteis-
toiminnassa huoltoviraston ja sen toimesta 
asetetun yhteistyöelimen kanssa ryhtymään 
toimenpiteisiin esityksen tekemiseksi kiireel-
lisesti kaupunginhallitukselle tarkoitukseen 
sopivien tonttialueiden luovuttamiseksi asun-
nottomille alkoholisteille mahdollisesti raken-
nettavia valmisrakenteisia puutaloja var-
ten; 

d) ilmoittaa olevansa valmis osaltaan myö-
tävaikuttamaan a) ja b) kohdassa mainittu-
jen asuntolarakennusten sekä Suoja-Pirtti 
yhdistyksen rakennushankkeen rahoituksen 
järjestämiseen takuiden ym. muodossa ja 

e) kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä 
huoltoviraston kanssa tutkimaan mahdolli-
suuksia huonetilojen tilapäiseen luovuttami-
seen em. tarkoituksiin kaupungin omista-
mista pienkiinteistöistä samoin kuin huone-
siian järjestämisestä naisalkoholistien ensi-
suojat oimintaa varten. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää 
Helsingin poliisilaitosta sen käytettävissä ole-
vien mahdollisuuksien puitteissa tähänastista 
enemmän kiinnittämään huomiota yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen 
yleisillä paikoilla sekä yhteistoiminnassa 
huoltoviraston kanssa ryhtymään nykyistä 
tehokkaampiin toimenpiteisiin alkoholistien 
ja korvikeaineiden väärinkäyttäjien saatta-
miseksi huoltoon ja hoitoon (10.11. 3163 §). 

Sosiaalihallitus lähetti 11.11. kunnanhalli-
tuksille yleiskirjeen, jossa kehotettiin hyvissä 
ajoin ryhtymään toimenpiteisiin tarpeellisten 
majoitus- ja lämmittely tilojen aikaansaami-
seksi asunnottomille alkoholisteille, koska jo-
kaisen kunnan asiana on itse pyrkiä järjestä-
mään omien asunnottomien päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien hoito ja huolto si-
ten, etteivät ne siirtyisi toisten kuntien alueel-
le, mikä aiheuttaa huollettavien kasaantu-
mista varsinkin suurimpiin kaupunkeihin. 
Itä-Suomen työlaitoksesta oli myös varattu 
30 paikkaa alkoholistien huoltoon käytettä-
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väksi. Kaupunginhallitus päätti merkitä so-
siaalihallituksen yleiskirjeen tiedoksi (1.12. 
3376 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota huolto-
lautakunnan 19.8. tekemän päätöksen, joka 
koski 10 000 mk:n avustuksen myöntämistä 
Suoja-Pirtti yhdistykselle sen Lauttasaaren-
katu l:ssä harjoittaman ensisuojatoiminnan 
tukemiseksi. Samalla kaupunginhallitus päät-
ti myöntää yhdistykselle 10 000 mk:ntilapäis-
avustuksen em. ensisuojatoiminnan käyttö-
kustannuksia varten kertomusvuoden syk-
syllä huoltolautakunnan määräämillä ehdoil-
la siten, että toiminnan vakiinnuttua mah-
dollisimman suuri osa näistä varoista palau-
tetaan kaupunginkassaan ja että avustus-
varojen käytöstä toimitetaan viimeistään 
31.12. mennessä yleis jaostolle yksityiskohtai-
nen selitys. Lisäksi kaupunginhallitus myönsi 
huoltolautakunnan käytettäväksi 5 500 mk 
työsopimussuhteisen sosiaalityöntekijän palk-
kaamiseksi huolto virastoon ajaksi 15.9.— 
31.12. ja työsopimussuhteisen huoltotarkas-
tajan palkkaamiseksi ajaksi 1.11.—31.12. 
sijoitettaviksi huoltoviraston edustajina 
Lauttasaarenkatu l:ssä toimivaan ensisuo-
jaan valvonta- ja huoltotoimenpiteiden suo-
rittamista varten (15.9. 2559 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin luovut-
tamaan Kotikallion lastentarhasta vapautu-
neet huonetilat vuokratta Kovaosaisten ystä-
vät -yhdistyksen hallintaan ajaksi 1.1.— 
31.3.1970 käytettäväksi naisalkoholistien en-
sisuojat oimintaan yhteistoiminnassa huolto-
viraston kanssa (29.12. 3675 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltolautakunnan se-
lostus asunnottomiin alkoholisteihin kohdis-
tuneen ensisuojatoiminnan aikana 1.11.1968 
—30.4.1969 antamista kokemuksista (15.9. 
2563 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä huol-
tolautakunnan 12.5. tekemän päätöksen ta-
lossa Ensi linja 11 — Alppikatu 1 sijaitsevan 
alkoholistien väliaikaisen hoitokodin huone-
tilojen vuokrasopimuksen jatkamisesta Suo-
men Pelastusarmeijan Säätiön kanssa kauin-
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taan toukokuun loppuun 1970 saakka (27.5. 
1569 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä huolto-
lautakunnan ja kiinteistölautakunnan esi-
tyksen Eläintarhan huvilan n:o 9 ostamisesta 
alkoholistien hoitokotia varten ja kehottaa 
huoltolautakuntaa laatimaan tarkistetun 
suunnitelman pysyväisluonteisen hoitokodin 
rakentamisesta tai muulla tavoin perustami-
sesta ja esittämään suunnitelman yksityis-
kohtaisine kustannusarvioineen kaupungin-
hallitukselle (20.1. 222 §). 

Yksinäisten miesten asuntolat. Kaupungin-
hallitus määräsi Oulunkylässä Torppamäki 
10:ssä sijaitsevan ent. Torpan vanhainkodin 
rakennukset tontteineen siirrettäväksi huol-
tolaitosten johtokunnan hallinnasta 1.1.1970 
lukien huolto viraston hallintaan (21.4. 1175 

Torpan ent. vanhainkodin rakennukset 
päätettiin luovuttaa edelleen 1.6.1969 lukien 
toistaiseksi Helsingin uudet asuntolat Oy:n 
käyttöön vuokratta yksinäisten miesten asun-
tolana käytettäväksi seuraavin ehdoin: 

a) että yhtiön toimesta ja kustannuksella 
suoritetaan sanotuissa rakennuksissa palo-, 
terveydenhoito- ja poliisiviranomaisten kul-
loinkin vaatimat välttämättömät korjaus-ja 
muutostyöt, 

b) että käyttösopimus on voimassa 6 kk:n 
irtisanomisajoin ja että yhtiö sitoutuu ole-
maan vaatimatta kaupungilta korvausta tai 
avustusta edellä a) kohdassa tarkoitettujen 
kustannusten osalta, 

c) että yhtiö omalla kustannuksellaan 
huolehtii rakennusten ja tonttialueen kunnos-
sapidosta sekä asuntolan ylläpidosta, 

d) että asuntolaan otetaan huoltoviraston 
kanssa sovittavien periaatteiden mukaisesti 
vain Helsingistä kotoisin olevia yksinäisiä 
miehiä, 

e) että asukkailta perittävä vuorokausi-
maksu, jonka suuruus on alistettava huolto-
lautakunnan ao. jaoston hyväksyttäväksi, 
pidetään kohtuullisena, 

f) että yhtiö sitoutuu käyttöoikeuden 

päättyessä korvauksetta jättämään paikoil-
leen muutos- ja korjaustöiden yhteydessä 
asentamansa kiinteät laitteet ja muut kiin-
teistöön kuuluvat osat sekä 

g) että muilta osin noudatetaan huolto-
lautakunnan toimesta mahdollisesti asetetta-
via ehtoja (21.4. 1176 §, yjsto 19.3. 5606 §). 

Kodinhoitotoiminta. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei huoltolautakunnan 24.11. teke-
mä esitys sijaisten palkkaamisesta sairaus- ja 
äitiyslomalla oleville kodinhoitajille antanut 
toistaiseksi aihetta muihin toimenpiteisiin, 
kuin että sosiaalihallitukselle tehdään esitys 
mainittujen sijaisten palkkaamisesta huolto-
lautakunnan esittämällä tavalla (22.12. 
3581 §). 

Kodinhoitajien ja kotiavustajien määrän 
lisäämistä koskevan Aikamme Naiset -yhdis-
tyksen anomuksen johdosta kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa yhdistykselle, että kau-
pungin palveluksessa olevien kodinhoitajien 
ja kotiavustajien määrää lisätään vuosittain 
siinä määrin, kuin siihen kunkin vuoden ta-
lousarvion puitteissa on mahdollisuuksia 
(10.2. 454 §). 

Työtuvat. Kaupunginhallitus oikeutti huol-
tolautakunnan jättämään 1.2. avoimeksi tu-
levan, 18. pl:n työtuvanhoitajan viran vaki-
naisesti täyttämättä, kauintaan kuitenkin 
31.12.1969 saakka (7.1. 62 §). 

Huoltolautakunnan asiaa koskevan esityk-
sen johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa lautakunnalle, että työtuvissa huolto-
suhteisina työskentelevien henkilöiden osalta 
työaikojen, työolosuhteiden ja niihin verrat-
tavien muiden asioiden yksityiskohtainen 
määritteleminen ja järjestäminen on katsot-
tava kuuluvan huoltolautakunnan toimival-
taan ja tehtäviin. Samalla kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella 
ole lautakunnan 29.5. esittämän järjestelyn 
osalta muuta huomautettavaa, kuin ettei 
työtuvissa huoltosuhteisina työskentelevien 
osalta ole tarkoituksenmukaista eikä kaikissa 
suhteissa mahdollistakaan pyrkiä työsopi-
mussuhteessa olevia työntekijöitä koskevien 
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säännösten noudattamiseen. Huoltolautakun-
taa kehotettiin lisäksi yhteistoiminnassa so-
siaalihallituksen kanssa työtupatoiminnan 
edelleen kehittämistä suunnitellessaan selvit-
tämään työtuvissa huoltosuhteisina työsken-
televien huollettavien asema (23.6. 1923 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti työtupien joh-
tokunnan käytettävissään olevien määrä-
rahojen puitteissa suorittamaan huoltosuh-
teisina työtuvissa työskenteleville työrahan 
itsenäisyyspäiviltä ja vapunpäiviltä (13.1. 
129 §, 5.5. 1322 §). 

Työtupien ennakko varojen määrä päätet-
tiin nostaa 1 000 mk:aan siten, että työtupien 
varsinaisen kassan ennakko varojen määrä on 
750 mk ja Kallion virastotalossa sijaitsevan 
myymälän vaihtokassa 250 mk, josta sum-
masta saatiin siirtää Pihlajamäen asuintalos-
sa sijaitsevan myymälän vaihtokassaksi 
100 mk (yjsto 11.6. 6291 §). 

Kaupunginhallitus kumosi työtupien joh-
tokunnan 14.10. tekemän päätöksen työhön-
valmennuskurssien j ärj estämisestä 3.11.— 
5.12.1969. Työtupien johtokuntaa kehotet-
tiin yhteistoiminnassa ammattioppilaitosten 
johtokunnan ja huolto viraston kanssa edel-
leen kehittämään työhönvalmennuskurssien 
järjestämisestä romaaninaisia varten laadit-
tua suunnitelmaa siten, että pyrittäisiin am-
mattitaidon antamiseen sellaisilla aloilla, 
joilla näyttää olevan pysyviä työhönsijoitus-
mahdollisuuksia (24.11. 3303 §). 

Työtupien verho-osastolle v:n 1968 aikana 
kertyneet virheelliset jäännöspalat päätet-
tiin myydä 50 %:n alennuksella yksityisille 
henkilöille (yjsto 26.2. 5427 §). 

Merkittiin tiedoksi työtupien ilmoitus yksi-
tyisen asiakirjan väärentämisestä ja työ-
tuvilla sattuneesta kaupungin omaisuuden 
anastamisesta (yjsto 19.11. 7482 §, 11.6. 
6314 §). 

Vanhusten väliaikainen asumistuki. Kau-
punginhallitus käsitteli kertomusvuoden ai-
kana eräitä valituksia, joita oli tehty vanhus-
ten asumistuen myöntämistä koskevista 
huoltolautakunnan päätöksistä (7.1. 66 §, 

27.5. 1568, 1572 §, 23.6. 1928 §, 27.10. 2987 §). 

Vanhustenhuoltolaitokset. Merkittiin tie-
doksi huoltolautakunnan selvitys erikoismak-
suluokan hoitopaikoilla ja itse maksavina 
hoidettujen henkilöiden hoitopäivistä van-
hustenhuoltolaitoksissa v. 1968 (19.5. 1482 §). 

Vanhustenhuoltolaitosten päiväkotiosasto-
jen toimintaa koskeva huoltolautakunnan se-
lostus merkittiin tiedoksi. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, ettei asia kaupunginhalli-
tuksen taholta antanut toistaiseksi aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että huoltolau-
takuntaa kehotettiin edelleenkin tarkoin seu-
raamaan vanhusten päiväkotitoiminnasta 
saatuja kokemuksia ja antamaan niistä kau-
punginhallitukselle selostus 30.9.1970 men-
nessä (8.12. 3454 §). 

Koskelan sairaskodin tp. konemestarin 
vaalin peruuttamista ja virkanimikkeen 
muuttamista koskevan Kuntien Konemesta-
rit -yhdistyksen anomuksen johdosta kaupun-
ginhallitus päätti ilmoittaa yhdistykselle, 
että huoltolaitosten johtokunnan 16.5. pide-
tyn kokouksen päätökset olivat yhdistyksen 
jättäessä 24.7. esityksensä kaupunginhalli-
tukselle jo saaneet lain voiman, joten kokouk-
sessa tehtyjen päätösten peruuttaminen ja 
muuttaminen ei ollut mahdollista (8.9. 
2494 §). 

Poikkeuksena 29.5.1968 tekemäänsä pää-
tökseen kaupunginhallitus vahvisti sairas-
kodin laboratorion toimistoapulaisen päivit-
täisen työajan Y2 t:n lepotaukoineen 1.4. lu-
kien toistaiseksi seuraavaksi: maanantaisin 
klo 8—16 ja muina työpäivinä klo 8.3 0—16 
(31.3. 961 §). 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen pää-
tökset, jotka koskivat Koskelan sairaskodin 
eräiden yöylihoitajien anomusta palkan saa-
misesta terveydenhoitoalan työnseisauksen 
ajalta ja joilla päätöksillä anomukset yötyö-
korvauksen saamisesta yleensä oli hylätty 
(4.8. 2094-2096 §). 

Kaupunginhallitus myönsi ao. määrä-
rahoista 11 200 mk kahden Koskelan sairäs-
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kotiin ja kahden Suursuon vanhainkotiin si-
joitettavan naispuolisen työttömän työllistä-
miseksi kauintaan 30.4.1969 saakka (13.1. 
122 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli 4.3. ilmoittanut kaupunginhallituksen 
esityksestä merkinneensä lääkintöhallituksen 
toimesta pidettävään laitossairaalaluetteloon 
Koskelan sairaskodin hoitopaikkaluvuksi 1.3. 
lukien 1 019 siten, että näistä 683 kuuluu 
sisätautien osastoon, 101 kirurgian osastoon 
ja 235 mentaaliosastoon, 25 päivähoito-
osastoon ja kertomusvuoden loppuun saakka 
38 väliaikaiseen sisätautien osastoon UI. 
Sosiaalihallitukselle kaupunginhallitus oli il-
moittanut sairaskodin G-rakennuksen perus-
korjaustöiden päättymisestä ja em. esityk-
sestä (24.2. 605 §, 17.3. 809§). Sosiaalihallitus 
oli myöhemmin vielä vahvistanut U-raken-
nuksen ensimmäisen kerroksen käytettäväksi 
edelleen väliaikaisena, 38 vanhainkotityyp-
pistä hoitopaikkaa käsittävänä osastona 
v:n 1972 loppuun saakka (23.6. 1921 §, 20.10. 
2906 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan tekemään eräiden Koskelan sairasko-
din lääkärien kanssa sopimuksen erikoismak-
suluokan potilaiden polikliinisestä tutkimi-
sesta sairaskodin röntgen- ja laboratorio-osas-
toilla samoin kuin oikeudesta käyttää sairas-
kodin välineitä ja hoitohenkilökuntaa yksi-
tyispotilaiden vastaanottamiseen sekä näyt-
teiden tutkimiseen edelleen v:n 1969 ja 1970 
aikana. Lääkärit saisivat suorittaa tutkimuk-
sia vain sellaisena sovittuna aikana, jolloin he 
sairaskodin työjärjestyksen mukaan eivät ole 
työssä sairaskodissa tai Kustaankartanon 
vanhainkodissa sekä siten, ettei työpäivää 
saanut aloittaa yksityisvastaanotolla. Oikeus 
myönnettiin seuraavilla ehdoilla: 

1) myönnettävä oikeus ei saa supistaa eikä 
rajoittaa sairaskodin eikä Kustaankartanon 
vanhainkodin säännönmukaista toimintaa, 

2) oikeuden myöntämisen ehtona on, että 
ko. lääketieteen alalla tulevat ensin kaikki 
sairas- tai vanhainkodissa hoidettavina olevat 

samoin kuin sairaskotiin tai sen poliklinikalle 
määräysten ja ohjeiden mukaan hoidettaviksi 
otettavat potilaat viivytyksettä ja potilaan 
tarpeen mukaisessa järjestyksessä tutkituiksi 
ja hoidetuiksi, 

3) oikeus myönnetään laitokselle suoritet-
tavaa täyt tä korvausta vastaan sekä edel-
lyttäen, ettei se aiheuta ylityötä laitoksen 
muulle henkilökunnalle ja että 

4) muussa suhteessa noudatetaan Sairaala-
liittojen neuvottelukunnan yleissuositusta. 

Sopimuksia laadittaessa on noudatettava 
vastaavien oikeuksien myöntämisestä sai-
raalalautakunnan toimesta tehtyjä sopimuk-
sia ja tämän lisäksi tarkoin otettava huo-
mioon Sairaalaliittojen neuvottelukunnan 
yleissuositukseen samoin kuin erikoissuosi-
tukseen sisältyvät ehdot ja näkökohdat. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
huoltolautakuntaa tarkoin valvomaan lääkä-
rien varsinaisen työajan samoin kuin yksi-
tyisvastaanottoa varten vahvistettujen mää-
räysten noudattamista ja että kaupunki saa 
edellä mainitussa yleissuosituksessa tarkoite-
tut täydet korvaukset sekä että yksityisvas-
taanottoihin liittyvästä henkilökunnan, väli-
neiden ja huonetilojen käytöstä pidetään 
käytön seuraamista ja korvauksen määrää-
mistä varten käyttö- ja päiväkirjaa (13.1. 
128 §, 8.12. 3458 §). 

Koskelan sairaskotiin päätettiin hankkia 
Instrumentarium Oy: Itä defibrillaattorin elek-
trodipari käyttäen osasuorituksena entisiä 
elektrodeja (yjsto 19.2. 5371 §); vielä sairas-
koti oikeutettiin vaihtamaan käytöstä pois-
tettu Hako-System-puutarhatraktori uuteen 
Klippo G 6 MB -vaakatasoleikkuriin (yjsto 
15.1. 5117 §); myymään Antinkoti Oy:lle 
kolme ruoankuljetus vaunua 450 mk/kpl 
(yjsto 26.11. 7531 §) ja poistamaan sairasko-
din kiinteistöön kuuluvat, kirjeessä n:o 1201/ 
2.7.1969 luetellut keittiökalusteet irtaimisto-
luettelosta ja myymään ne eniten tarjoavalle 
(yjsto 19.11. 7483 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtiovarainminis-
teriö oli 19.2. vapauttanut kaupungin maksa-
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masta 50 % sairaskotiin v. 1968 hankitun 
pienoisbussin autoveron määrästä. Kaupun-
ginhallitus päätti tyytyä päätökseen (8.4. 
1034 §). 

Yleisjaosto käsitteli eräitä sairaskodin au-
toille sattuneita liikennevaurioita koskevia 
asioita (yjsto 26.2. 5429 §, 20.8. 6757 §, 10.9. 
6919 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin 
oikeus käyttää sairaskodin G-rakennuksen 
saneerausta varten kertomusvuoden talous-
arvioon merkittyä osamäärärahaa töiden lop-
puun suorittamista varten (13.1. 132 §). 

Merkittiin tiedoksi asiamiestoimiston sel-
vitys, joka koski sairaskodin laitosmiehen 
Armas Puhakan kuolemaan johtanutta tapa-
turmaa (yjsto 12.11. 7425 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että lääkintö-
hallituksen kansanterveyden tutkimus- ja 
opetuskeskuksen toimesta 8.—18.10. pidettä-
väksi suunniteltu kunnanlääkärien geriatri-
nen jatkokoulutuskurssi saatiin korvauksetta 
järjestää Koskelan sairaskodin huonetiloissa 
sillä ehdolla, ettei järjestelyistä huonetilojen 
siivous- ja valaistuskustannuksia lukuun otta-
matta aiheudu kaupungille kustannuksia (8.9. 
2496 §). 

Kustaankartanon vanhainkoti. Kaupungin-
hallitus päätti, muuttaen v. 1968 tekemäänsä 
päätöstä Kustaankartanon vanhainkodin 
osalta, että vanhainkodin traktorinkulj. Simo 
Nukariselle, huoltomies Heimo Murisojalle, 
apumiehille Kalle Ulmaselle ja Juhani Kujan-
päälle sekä vahtimest. Viljo Laaksolle saatiin 
suorittaa niiltä tunneilta, jolloin he joutuvat 
tilapäisesti toimimaan auton- tai traktorin-
kuljettajina, auton- tai traktorinkulj ettaj an 
viran ja oman virkansa palkkauksen välinen 
erotus tuntipalkan mukaan laskettuna (10.2. 
455 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kustaan-
kartanon vanhainkodin on toimitettava kort-
telin n:o 28169 tontilla n:o 2 sijaitsevasta 
lämpökeskuksestaan tarvittava lämpö kort-
telin n:o 28144 tontille n:o 1 rakennettavaan 
Nuorten työkotiin omakustannushintaan ja 

että lastensuojelulautakunnan on huolehdit-
tava tarvittavan lämpöjohtokanavan raken-
tamisesta ja kunnossapitämisestä (17.3. 
807 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltolaitosten johto-
kunnan ilmoitus Kustaankartanon vanhain-
kodissa 17.2. sattuneesta tulipalosta (yjsto 
26.2. 5428 §). 

Roihuvuoren vanhainkoti. Yleisjaosto päätti 
siirtää ao. määrärahoista yht. 1 868 mk ta-
kuupalkkojen maksamista varten Roihuvuo-
ren vanhainkodin työsopimussuhteiselle hen-
kilökunnalle (yjsto 4.6. 6216 §). 

Hirvihaaran vanhainkoti. Sosiaalihallituk-
selle päätettiin esittää, että Hirvihaaran 
vanhainkodin hoitopaikkaluvuksi vahvistet-
taisiin 1.3.1969 lukien 50 (10.3. 732 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraa-
maan Mäntsälän Säästöpankilta sen Mäntsä-
län kirkonkylässä sijaitsevasta toimitalosta 
2 huonetta, palvelijanhuoneen, keittiön ja 
kylpyhuoneen sekä tarvittavat kellari- ja 
ullakkotilat käsittävä, 72 m2:n suuruinen 
huoneisto Hirvihaaran vanhainkodin johta-
jan virka-asunnoksi 1.7.1969 lukien toistai-
seksi 3 kk:n irtisanomisajoin 340 mk:n kuu-
kausivuokraa vastaan, joka maksetaan kä-
teisvuokrana huoltolaitosten huoneistome-
nojen ao. tililtä. Huoltolautakuntaa kehotet-
tiin käytettävissään olevien kunnossapito-
määrärahojen puitteissa huolehtimaan huo-
neiston sellaisesta kunnossapidosta, joka ei 
kuulu vuokranantajan kustannettavaksi 
(30.6. 2019 §). 

Riistavuoren vanhainkodin apul.ylilääk. 
Arvo Heinolle päätettiin poikkeuksellisesti 
suorittaa korvauksena Roihuvuoren vanhain-
kodin vastuullisena lääkärinä toimimisesta 
apul. ylilääk. Tuomo Kauppisen sairausloma-
aikana 5.—20.6. oman toimensa ohella val-
tion B 3 ja A 30 palkkausluokkien välinen 
erotus (9.6. 1787 §). 

Suursuon vanhainkodin palkkamenoja var-
ten päätettiin ao. määrärahoista siirtää 
77 000 mk (yjsto 1.10. 7072 §). 

Huoltolaitosten johtokunta oikeutettiin 
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siirtämään Koskelan sairaskodin käytöstä 
vapautunut imukellolaite Suursuon vanhain-
kotiin (yjsto 21.5. 6122 §). 

Merkittiin tiedoksi vanhainkodin autolle 
sattunut liikenne vaurio. Huoltolaitosten joh-
tokuntaa kehotettiin ottamaan vahingon 
aiheuttaneelta ylilääk. Jokipiiltä korvaussi-
toumus, ellei liikennevauriosta aiheutuneita 
kustannuksia jo ollut hänen toimestaan suo-
ritettu (yjsto 26.2. 5430 §). 

Myllypuron sairaskoti. Kaupunginhallitus 
myönsi 6 324 mk tp. talouspäällikön palkkaa-
miseksi 23. pl:n mukaisin palkkaeduin ja 
tp. ylihoitajan palkkaamiseksi 20. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin rakenteilla olevaa Mylly-
puron sairaskotia varten ajaksi 1.—31.12. 
1969, minkä lisäksi ao. tilin »uusien laitosten 
toimintaa varten» varoista saatiin suorittaa 
sairaskodin alkuhankintoja varten suoritet-
tavat välttämättömät menot (24.11. 3306 §). 

Myllypuron sairaskodin toimintasuunni-
telman kehittämistä ja hallinnon järjestelyä 
koskevan huoltolautakunnan esityksen joh-
dosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lau-
takunnalle, että sairaskodin toimintasuunni-
telmien edelleen kehittämisen esitetyiltä osin 
oli katsottava kuuluvan lautakunnan toimi-
valtaan, kuitenkin siten että sairaskodin toi-
minnan vastaisessa järjestelyssä olisi otetta-
va huomioon valtuuston 22.3.1967 hyväksy-
mät Myllypuron sairaskodin toimintaperi-
aatteet sekä sen lisäksi yhteistoiminta sai-
raaloiden ja terveydenhoitoviraston kanssa 
(8.12. 3452 §). 

Myllypuron sairaskodin henkilökunnan 
asuinrakennuksen luonnospiirustukset raken-
nustapaselostuksineen päätettiin lähettää so-
siaalihallituksen vahvistettaviksi ja kehottaa 
yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan 
jääkaappien asentamisesta huoneistoihin (3.3. 
653 §). Myöhemmin kaupunginhallitus hyväk-
syi arkkit. Maunu Kitusen laatimat, 17.3.1969 
päivätyt henkilökunnan asuinrakennuksen 
pääpiirustukset n:o 1—12 sekä 17.3. päivä-
tyn rakennusselityksen (5.5. 1318 §). 

Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta il-

moitti, että Kontulan vanhainkodin suunnit-
telua varten asetettu työryhmä laati parhail-
laan vanhainkodin huonetilaohjelmaa. Yleis-
ten töiden lautakuntaa kehotettiin nimeä-
mään suunnitteleva arkkitehti Kontulan van-
hainkodin suunnittelua varten (17.3.794 §). 

Kontulan vanhusten huollon keskuksen 
perustamissuunnitelma lähetettiin sosiaali-
hallituksen hyväksyttäväksi (22.12. 3542 §). 

Vanhusten asuintalot. Kaupunkisuunnitte-
lulautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa 
huoltoviraston ja rakennustarkastusviraston 
kanssa tekemään kaupunginhallitukselle eh-
dotus korttelissa n:o 38006 sijaitsevan Pih-
lajamäen vanhusten asuintalon tontin n:o 2 
(Vuolukiventie 1) asemakaavan muuttami-
seksi autopaikkamääräysten osalta siten, 
että maistraatti voi sallia asemakaavassa 
määrätyistä autopaikoista käytettäviksi tois-
taiseksi autopaikkoina vain n. 30 % ja loput 
tarpeen mukaan myöhemmin (31.3. 963 §). 

Huoltolautakuntaa kehotettiin perimään 
niiltä viranhaltijoilta, jotka säilyttävät au-
toaan Pihlajamäen vanhusten asuintalon 
autotallissa, korvauksena 33 mk/kk toistai-
seksi, kunnes palkkalautakunnan toimesta 
ehkä toisin päätetään. Talossa asuvilta niiltä 
vanhuksilta, jotka säilyttivät autoaan talon 
autohallissa, oli myös perittävä samansuu-
ruinen korvaus (4.8. 2097 §). 

Yleis jaosto päätti poikkeuksellisesti myön-
tää 1 141 mk Myllypuron vanhusten asuin-
talon työsopimussuht. huoltomiehelle Reino 
Lintuselle ikälisiä vastaavan palkankorotuk-
sen maksamiseksi ajalta 12.5.—31.12.1969. 
Samalla yleisjaosto päätti huomauttaa huol-
tolaitosten johtokunnalle, että talousarvion 
noudattamista koskevien ohjeiden mukaises-
ti lauta- ja johtokuntien sekä laitosten on 
huolehdittava siitä, että toiminta järjeste-
tään talousarvioon kulloinkin merkittyjen 
määrärahojen puitteissa (yjsto 17.9. 6970 §). 

Pukinmäen vanhusten asuintaloon päätet-
tiin ajaksi 1.11.—31.12.1969 palkata asuin-
talon tp. hoitaja 18. pl:n mukaisin palkka-
eduin ja ajaksi 1.—31.12. asuintalon tp. 
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apulaishoitaja 10. pl:n mukaisin palkkaeduin 
sekä lisäksi työsopimussuhteisina huolto-
mies, kylvettäjä, hoitoapulainen ja siivooja, 
joiden palkkauksesta palkkalautakunta oli 
antanut lausunnon. Edellä mainitun hen-
kilökunnan ja mahdollisesti satunnaisesti 
tarvittavan työvoiman palkkauksesta aiheu-
tuvien menojen suorittamista varten myön-
nettiin 8 640 mk sekä lisäksi 20 000 mk van-
husten asuintalon toiminnasta aiheutuvien 
muiden käyttömenojen samoin kuin tarvit-
tavan kaluston ja välineistön hankkimista 
varten (9.6. 1780 §). 

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön 
hallintoon päätettiin siirtää korttelin n:o 
29110 tontti n:o 1 (Krankantie 2), pääoma-
arvo 347 200 mk (4.8. 2110 §). 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginhallitus 
päätti, muuttaen 28.10.1964 tekemäänsä 
päätöstä, vahvistaa Tervalammen työlaitok-
sen työsopimussuhteessa olevalle palkkio-
toimiselle lääkärille suoritettavan palkkion 
1.1.1970 lukien 1 300 mk:ksi kuukaudelta 
sekä palkkiota vastaavan työajan 12 tun-
niksi viikossa. Lääkärille saatiin edelleenkin 
suorittaa kaupunginhallituksen vahvistamien 
ohjeiden mukainen korvaus oman auton 
käyttämisestä työlaitoksessa pidettävien lää-
kärinvastaanottojen johdosta tarpeellisten 
matkojen osalta (29.9. 2697 §). 

Kaupunginhallitus myönsi v:n 1968 ta-
lousarvion ao. määrärahoista 86 125 mk 
Tervalammen työlaitoksen johtokunnalle 
käytettäväksi työlaitoksen kaluston ja irtai-
miston perushankintoihin hankintatoimis-
ton 18.6. antaman lausunnon mukaisesti. 
Hankinnat olisi suoritettava yhteistoimin-
nassa hankintatoimiston ja rakennusviraston 
koneteknillisen osaston kanssa. Johtokun-
taa päätettiin samalla kehottaa huolehti-
maan siitä, että uuden osastorakennuksen 
rakentamista sekä vanhan osastorakennuk-
sen ja ruokalarakennuksen laajentamista 
koskevaan valtionavun lopputilitykseen si-
sällytetään perustamiskustannuksina em, 
hankinnoista aiheutuvat menot (4.8. 2098 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin huo-
lehtimaan työlaitoksen 8.5. kaupunginhalli-
tukselle tekemässä esityksessä lueteltujen 
sähköteknillisten töiden suorittamisesta joh-
tokunnan esityksen mukaisesti käyttäen tar-
koitukseen työlaitoksen keittiö- ja ruokala-
rakennuksen laajentamiseen myönnettyjä 
määrärahoja (23.6. 1922 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä huolto-
lautakunnan 28.4. tekemän esityksen Terva-
lammen työlaitoksen kasvihuoneiden laajen-
nusta koskevan huonetilaohjelman hyväksy-
misestä sekä kehottaa lautakuntaa tarvit-
taessa yhteistoimin rakennusviraston ja 
Kauppapuutarhaliiton kanssa laatimaan uu-
den suunnitelman siten, että kasvihuoneiden 
laajentaminen voidaan toteuttaa mahdolli-
simman taloudellisella ja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla (1.9. 2404 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriö oli kehottanut 
kaupunkia antamaan lausunnon Tervalam-
men työlaitoksen jätevedenpuhdistamon pe-
rusparannus- ja laajennustöiden, navetan 
muuttamista emakko- ja porsitussikalaksi 
sekä lietelantasäiliöiden rakentamista koske-
vasta valtionapuasiasta erityisesti ministe-
riön, sosiaalihallituksen ja rakennushallituk-
sen korkeimmalle hallinto-oikeudelle anta-
mien lausuntojen osalta. Korkein hallinto-
oikeus oli 8.10.1968 (ks. v:n 1968 kert. s. 
187) kumonnut valituksenalaisen päätöksen 
ja palauttanut asian valtioneuvostolle ilmoi-
tuksetta uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaali-
hallitus oli sosiaali- ja terveysministeriölle 
antamassaan lausunnossa maininnut mm., 
että vakiintuneen käytännön mukaan jokai-
nen uudisrakennus samoin kuin laajennus- ja 
muutostyö on käsiteltävä omana perustamis-
ohjelmanaan ja että näitä käsiteltäessä val-
tioneuvostolla on vapaa harkintavalta. So-
siaalihallituksen mielestä Helsingin kaupun-
gilla ei siis ollut lakiin perustuvaa oikeutta 
vaatia valtionapua Tervalammen työlaitok-
sen em. perusparannus- ja laajennustöihin. 
Rakennushallitus oli katsonut, ettei työlai-
toksen jätevedenpuhdistamon suunnitelmaa 
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ollut voitu rakennustyöselityksen puuttumi-
sen takia ja piirustusten epätäydellisyyden 
vuoksi yksityiskohtaisesti tutkia. Puhdista-
mon rakennuskustannukset rakennushallitus 
oli katsonut erittäin korkeiksi, joka johtui 
puhdistamotyypin valinnasta ja varsin pit-
källe suunnitellusta koneistamisesta. Huolto-
lautakunta mainitsi valtioneuvoston pitäneen 
Tervalammen työlaitoksen toimintaa edel-
leenkin tarpeellisena, koska se oli 14.12.1967 
hyväksynyt työlaitoksen uuden aluelämpö-
keskuksen ja huoltolarakennuksen rakenta-
mista ja vanhan huoltolarakennuksen sekä 
ruokalarakennuksen laajentamista koskevat 
perustamissuunnitelmat sekä myöntänyt nii-
den toteuttamiseen 911 500 mk:n suuruisen 
valtionavun. Puhdistamon toimintatehoa ja 
pääviemäriä ei ollut suunniteltu liian suu-
riksi, koska niihin tuli liitettäväksi rakenteil-
la oleva, yli 100 uut ta hoitopaikkaa käsittävä 
uusi huoltolarakennus ja lisäksi oli suunnit-
teilla suurehkon asuintalon rakentaminen 
henkilökuntaa varten. Rakennusviraston il-
moituksen mukaan perustui puhdistamo-
tyypin valinta paikallisiin vesistöolosuhtei-
siin ja laitoksen jäteveden laatuun, joka pää-
osaltaan oli peräisin laitoksen suuresta sika-
lasta ja oli kokoomukseltaan erittäin likaista. 
Asiamiestoimisto totesi lausunnossaan, että 
sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon 
mukaan huoltoapulain 60 §:ssä tarkoitettu 
valtionapu olisi harkinnanvarainen siten, 
että sen antamisesta päättäisi valtioneuvosto. 
Lainkohdan sananmuodosta on kuitenkin 
pääteltävissä, että kysymyksessä on lakisää-
teinen valtionapu, joka on aina suoritettava 
silloin, kun laissa säädetyt muut edellytykset 
ovat olemassa. Nämä edellytykset ovat, että 
työlaitos on katsottu tarpeen vaatimaksi ja 
että perustamisohjelma on hyväksytty. Mi-
nisteriö oli lausunnossaan viitannut myös 
huoltoapulain 24 §:ään todeten, että työlai-
toksen perustaminen ja ylläpito kuuluvat 
kunnille ja että ylläpitäjä on velvollinen huo-
lehtimaan laitoksen välttämättömistä toi-
mintaedellytyksistä, vaikka valtionapua ei 

myönnettäisikään. Asia oli tältä osin kään-
netty päälaelleen, koska kysymys on siitä, 
että jos laitoksen toiminnalle välttämättö-
mät rakennustyöt ja hankinnat tapahtuvat 
huoltoapulaissa ja -asetuksessa säädetyllä 
tavalla, on valtio omalta osaltaan sitoutunut 
osallistumaan kustannuksiin. Kaupungin-
hallitus päätti antaa ministeriölle asiamies-
toimiston ja huoltolautakunnan lausuntojen 
mukaisen lausunnon ja samalla uudistaa esi-
tyksensä em. perustamisohjelmien hyväksy-
misestä ja valtionavun myöntämisestä niitä 
varten (12.5. 1391 §). Valtioneuvosto oli 
myöhemmin käsitellyt asian uudelleen ja 
päättänyt jättää hyväksymättä työlaitoksen 
em. perustamisohjelmat. Hylkäämisen pe-
rusteeksi oli ilmoitettu, että työlaitoksen pe-
rustaminen ja ylläpitäminen oli lähinnä kun-
nallinen asia ja sen perustamiskustannusten 
tukeminen valtion varoilla siten harkinnan-
varainen. Sen vuoksi ja koska jäteveden-
puhdistamon perusparannus- ja laajennus-
töitä koskevaa suunnitelmaa siinä muodossa, 
jossa se oli esitetty, ei voitu pitää tarpeen 
vaatimana eikä navetan ja sikalan muutos-
töitä laitoksen toiminnalle välttämättöminä 
ja koska laitos joutuu lähiaikoina uudelleen 
järjestettäväksi tai mahdollisesti kokonaan 
muutettavaksi, ei perustamisohjelmien hy-
väksymistä eikä niiden tukemista valtion 
varoilla voitu tässä vaiheessa pitää tarpeen 
vaatimana eikä tarkoituksenmukaisena. Kau-
punginhallitus kehotti asiamiestoimistoa ha-
kemaan muutosta valtioneuvoston päätök-
seen (22.12. 3557 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveys-
ministeriön 29.5. tekemä päätös, ettei työ-
laitoksen uuden asuntolarakennuksen ra-
kentamista sekä vanhan asuntolarakennuk-
sen ja ruokalarakennuksen laajentamista ja 
muuttamista saatu jatkaa kesän aikana. Kau-
punginhallitus päätti tyytyä päätökseen (9.6. 
1775 §). Ministeriö oli myöhemmin suostunut 
siihen, että vanhan asuntolarakennuksen ja 
ruokalarakennuksen laajentamista ja muut-
tamista koskevia töitä saatiin välittömästi 
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jatkaa esitetyssä laajuudessa (18.8. 2237 §). 
Sosiaalihallitukselle päätettiin tehdä esitys 

huolto apulain 60 §:n mukaisen valtionavun 
saamisesta työlaitoksen vartijain asuinra-
kennuksen liittämisestä työlaitoksen alue-
lämpökeskukseen aiheutuvien, 25 000 mk:n 
suuruisten kustannusten osalta. Liittämistyö 
päätettiin suorittaa valtionapuasian ratkai-
sua odottamatta. Valtioneuvosto oli 14.5. 
päättänyt jättää hyväksymättä vartijain 
asuinrakennuksen liittämistä laitoksen alue-
lämpökeskukseen koskevan perustamisoh-
jelman lähinnä valtiontalouden heikon tilan 
ja työlaitoksen vastaisessa asemassa mahdol-
lisesti tapahtuvien muutosten vuoksi (24.3. 
876 §, 9.6. 1776 §). 

Tervalammen huoltolaitoksen henkilökun-
ta -nimisen yhdistyksen anottua työlaitoksen 
henkilökunnan asumistason parantamista 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa yhdistyk-
selle harkitsevansa v:n 1970 talousarvioehdo-
tusta laadittaessa määrärahan varaamista 
lämminvesivaraaj ien asentamiseen useisiin 
työlaitoksen henkilökunnan asuntoihin sekä 
talousviemärin ja vesijohdon rakentamiseen 
Seppälän tilalla sijaitsevaan rakennukseen 
n:o 13. Lisäksi kaupunginhallitus päätti il-
moittaa ottavansa nykyisten uudisraken-
nustöiden päätyttyä harkittavakseen henki-
lökunnan uuden asuinrakennuksen rakenta-
misen sen jälkeen, kun huoltolautakunnan 
toimesta olisi laadittu rakennusta koskeva 
huoneohjelma ja kun valtion taholla näyt-
täisi olevan edellytyksiä valtionavun saa-
miseen rakennustöiden toteuttamista varten 
(15.9. 2558 §). 

Seuraavat työlaitokselle kuuluvat raken-
nukset päätettiin purkaa: Forsbacka-nimi-
sellä tilalla oleva asuinrakennus, Eriksberg-
nimisellä tilalla oleva henkilökunnan asuin-
rakennus, Pohjolan ulkorakennus ja Hiiska-
nimisen tilan päärakennus (yjsto 8.1. 5048 §). 
Työlaitoksen pakettiauto ZA-478 päätettiin 
romuttaa ja tehdä sen korista traktorivetoi-
nen perävaunu (yjsto 23.4. 5887 §). 

Yleis jaosto hyväksyi toiminnanjoht. Kale-

vi Vatasen ja työlaitoksen joht. Arvo Lau-
kaksen Kruunupyyn työlaitokseen tehdystä 
virkamatkasta aiheutuneet matkalaskut, yht. 
354 mk, maksettaviksi työlaitoksen varoista 
(yjsto 5.11. 7373 §). 

Eräiden kuolinpesien varojen saaminen 
kaupungin käyttöön. Kaupunginhallitus päät-
ti kehottaa asiamiestoimistoa huolehtimaan 
yhteistoiminnassa huoltoviraston kanssa jäl-
jempänä mainittujen kuolinpesien selvityk-
sestä ja niille kuuluvien käteisvarojen luo-
vuttamisesta rahatoimistolle: 

määrätä Amanda Arpiaisen kuolinpesään 
kuuluvan asuinhuoneiston, jonka hallintaan 
oikeuttavat Asunto-oy Joukolantie 16 -nimi-
sen yhtiön osakkeet n:o 166—251, huolto-
lautakunnan hoitoon ja hallintaan käytettä-
väksi toistaiseksi huoltolautakunnan toi-
mesta vanhusten tai muiden vähävaraisten 
henkilöiden asuntotarkoituksiin sekä 

määrätä kuolinpesän käteisvarat, sen jäl-
keen kun kuolinpesän velat on maksettu, 
rahatoimiston hoitoon huoltolautakunnan 
määräämällä tavalla käytettäväksi vanhus-
ten tai muiden vähävaraisten huoltoon (20.10. 
2889 §); 

määrätä Eine Helisen kuolinpesän varat, 
joista on pidettävä erillistä tiliä, rahatoimis-
ton hoitoon käytettäviksi valtuuston 3.9. 
1969 tekemän päätöksen mukaisella tavalla 
Pukinmäen vanhusten asuintalon rakennus-
kustannusten rahoittamista varten (8.9. 
2455 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti 
kehottaa asiamiestoimistoa huolehtimaan 

Thyra Lundströmin kuolinpesän selvitykses-
tä ja lainhuudon hakemisesta kaupungille 
kuolinpesään kuuluvan, Tapanilan kylässä 
sijaitsevan tilan Krogars 7 n:o 334 RN:o 792 

osalta, 
määrätä tilan kiinteistölautakunnan hoi-

toon ja hallintaan siten, että tilalla olevat 
rakennukset luovutetaan niiden vapauduttua 
asukkaista huoltoviraston käyttöön tilitys-
vuokraa vastaan käytettäviksi vähävarais-
ten vanhusten tai muiden vähävaraisten 
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henkilöiden asuntona toistaiseksi ja kunnes 
suunnitteilla oleva asemakaava toteutetaan 
sekä 

määrätä kuolinpesän muut varat, joista 
on pidettävä erillistä tiliä, rahatoimiston 
käyttöön Pukinmäen vanhusten asuintalon 
rakennuskustannusten rahoittamista varten 
(22.9. 2617 §). 

Kaupunginhallitus päätti toistaiseksi hy-
lätä huoltolautakunnan esityksen Mikko ja 
Lyyli Lehikoisen kuolinpesään kuuluvan, 
kaupungille testamentatun, Tapanilan ky-
lässä sijaitsevan Ny-187 -nimisen tilan 
RNro 3208 myymisestä ja määrätä tilan tois-
taiseksi kiinteistölautakunnan hallintoon. 
Huoltolautakuntaa kehotettiin yhteistoi-
minnassa rahatoimiston ja asiamiestoimiston 
kanssa muodostamaan Mikko Lehikoisen ja 
Lyyli Lehikoisen tekemän keskinäisen testa-
mentin nojalla kaupungin omistukseen siir-
tyneestä omaisuudesta Mikko ja Lyyli Lehi-
koisen rahasto -niminen rahasto, jonka varo-
jen käyttäminen testamentissa mainittuun 
tarkoitukseen määrättiin huoltolautakunnan 
tehtäväksi. Huoltolautakunta oikeutettiin 
sen jälkeen, kun revisio viraston hyväksymi-
nen toimenpiteelle oli saatu, hävittämään 
kuolinpesän arvoton koti-irtaimisto (27.1. 
303 §). 

Valtiokonttorilta päätettiin anoa Thyra 
Lundströmin, Saima Leposen, Hilma Lam-
pon ja Ella Tähtisen omaisuuden luovutta-
mista perintökaaren 5 luvun 2 §rn nojalla 
kaupungille käytettäväksi vanhusten tai 
muiden vähävaraisten asunnonhankintasuun-
nitelman ym. toteuttamiseen. Mainitun pe-
rintökaaren kohdan mukaan omaisuus joutuu 
valtiolle, ellei vainajalla ole ketään perintöön 
oikeutettuja sukulaisia. Valtio voi kuiten-
kin luovuttaa omaisuuden kunnalle (21.4. 
1172 §, 23.6. 1929 §, 27.10. 2986 §). 

Avustukset. Suomen Pelastusarmeijan Sää-
tiölle päätettiin kaupunginvaltuuston v. 
1954 tekemän päätöksen mukaisesti suorit-
taa 13 868 mk m avustus (yjsto 15.1. 5092 §). 
Merkittiin tiedoksi säätiön tilitys hoitokodin 

perustamista varten taloon Ensi linja 11 
— Alppikatu 1 kaupunginhallituksen 4.11. 
1968 myöntämän avustuksen käytöstä (yjsto 
30.4. 5936 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä A-klinik-
kasäätiön ehdotuksen sopimuksen tekemi-
sestä Helsingin A-klinikan ylläpitämisestä. 
Samalla kaupunginhallitus päätti 

1) kumota 27.3.1958 tekemänsä päätöksen 
avustuksen myöntämisestä A-klinikkasää-
tiölle A-klinikan ylläpitämistä varten ja 
lisäksi 

2) määrätä, a) että vuosittain kaupungin 
talousarvioon A-klinikkasäätiölle Helsingin 
A-klinikan toimintaa varten merkitty avus-
tus suoritetaan huoltolautakunnan toimesta 
säätiölle ennakkosuorituksena talousarvio-
vuoden kuluessa neljänä yhtä suurena erä-
nä, b) että seuraavan kalenterivuoden alus-
sa säätiön tilinpäätöksen tultua vahviste-
tuksi huoltolautakunta vahvistaa käytettä-
vissään olevan määrärahan puitteissa edelli-
seltä vuodelta annettavan avustuksen lo-
pullisen suuruuden siten, että se on enintään 
50 % Helsingin A-klinikan todellisista hy-
väksyttävistä ylläpitokustannuksista helsin-
kiläisten potilaiden osalta, c) että huoltolau-
takunta perii seuraavan avustuserän suo-
rittamisen yhteydessä A-klinikkasäätiöltä 
takaisin b) kohdassa tarkoitetussa vahvista-
misessa mahdollisesti liikaa suoritetuksi to-
detun ennakkoavustuksen osan ja d) että 
muilta osin noudatetaan kaupunginhallituk-
sen 24.3. yhteisöille ym. suoritettavista avus-
tuksista tekemää päätöstä (12.5. 1415 §). 
Huoltolautakunta oli 9.6. päättänyt, että 
se vahvistaa kertomusvuoden avustuksen 
lopullisen suuruuden siten, että se olisi vä-
hintään 50 % klinikan todellisista menoista. 
19.8. lautakunta päätti oikaista päätöstään 
niin, että avustus kaupunginhallituksen eo. 
päätöksen mukaisesti olisi enintään 50 % 
ylläpitokustannuksista. Kaupunginhallitus 
alisti päätöksen tutkittavakseen ja päätti 
kumota tämän lautakunnan tekemän pää-
töksen todeten, että se oli kunnallislain vas-
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täinen ja tehoton. Samalla kaupunginhallitus 
päätti muuttaa lautakunnan 9.6. pöytäkir-
jan 187 §:n kohdalla tekemän päätöksen 2) 
kohdan siten, että sanonta vähintään 50 % 
muutetaan muotoon: enintään 50 % (8.9. 
2495 §). Säätiön ilmoitus Helsingin A-klini-
kan johtokunnan asettamisesta merkittiin 
tiedoksi (31.3. 964 §). 

Helsingin A-klinikan Asiakkaat -yhdistyk-
selle myönnettiin 2 900 mk:n avustus sen 
toiminnan tukemista varten (yjsto 10.9. 
6894 §). 

Yleis jaosto päätti, että kaupungin kustan-
nuksella saataisiin johonkin Etelä-Suomessa 
olevaan paikkaan järjestää kesäretki Va-
paussodan Invaliidien Helsingin Yhdistyk-
sen jäsenille, jonka yhteydessä kaupungin 
kustannuksella tarjottaisiin ateria ja kahvit. 
Tarkoitukseen myönnettiin enintään 2 750 
mk. Retkeä varten myönnetystä määrärahas-
ta oli säästynyt 1 519 mk. Yhdistys oikeu-
tettiin järjestämään jäsenilleen joulujuhla, 
josta aiheutuvat, enintään 1 250 mk:aan 
nousevat laskut saatiin suorittaa kaupungin-
hallituksen käyttövaroista (yjsto 14.5. 6027 
§, 12.11. 7402 §). 

Sokeain ystävät yhdistykselle päätettiin 
suorittaa F. J . von Beckerin rahaston v:n 
1968 korkovaroista n. 80 % eli yht. 2 300 
mk siten, että vuosineljänneksittäin makse-
taan 575 mk ja että kahden ensimmäisen 
neljänneksen osuus saatiin suorittaa välittö-
mästi (yjsto 7.5. 6011 §). 

Anna Sara Arosinin lahjoitusrahaston kor-
kovaroista päätettiin myöntää kaksi 125 
mk:n suuruista avustusta ja liittää käyttä-
mättä jäävät korkovarat, 2.38 mk, rahaston 
pääomaan (24.11. 3301 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin lahjoitusra-
haston korkovaroista myönnettiin yksi 137 
mk:n, yksi 130 mk:n ja kaksi 125 mk:n suu-
ruista apurahaa eli yht. 517 mk (24.11. 
3300 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin lahjoitusrahas-
ton korkovaroista myönnettiin kaksi 130 
mk:n ja kaksi 125 mk:n suuruista avustusta, 

yht. 510 mk, käyttämättä jäävät korkovarat 
6.98 mk siirrettiin v. 1970 käytettäviksi 
(24.11. 3298 §). 

Alma Liljebladin lahjoitusrahastosta myön-
nettiin kaksi 160 mk:n, kahdeksan 155 mk:n 
avustusta ja 110 mk:n suuruisia avustuksia 
162, yht. 19 380 mk, korkovarojen jäännös 
3.16 mk liitettiin pääomaan (24.11. 3299 §). 

Alma Maria Lindbergin lahjoitusrahaston 
korkovaroista myönnettiin neljä 125 mk:n 
suuruista avustusta ja käyttämättä jääneet 
korkovarat, 207.29 mk, liitettiin rahaston 
pääomaan (24.11. 3296 §). 

Anna ja J. A. Nordströmin lahjoitusrahas-
ton korkovaroista myönnettiin yksi 60 mk:n 
suuruinen apuraha, korkovarojen jäännös, 
18.73 mk, liitettiin rahaston pääomaan (24.11. 
3297 §). 

Alma Uhlenin rahaston korkovaroista 
myönnettiin neljä 125 mk:n suuruista avus-
tusta, käyttämättä jääneet korkovarat, 
135.48 mk, siirrettiin rahaston pääomaan 
(24.11. 3295 §). 

Kunnollisen palvelusväen palkitsemisra-
haston korkovarat, 41.23 mk, ja Alexandra 
Kiseleffin rahaston korkovarat, 39.82 mk, 
liitettiin rahastojen pääomaan (31.3. 958, 
959 §). 

Lastensuojelutoimi 

Erään maa-alueen hallinnon järjestäminen. 
Kaupunginhallitus määräsi kirkkoherranles-
ki Kerttu Vuoriselta Järvenpään kauppalan 
Järvenpään kylässä sijaitsevasta tilasta Pel-
kola RN:o l i 3 1 ostetun, n. 8. l ha:n suuruisen 
määräalan rakennuksineen lastensuojelulau-
takunnan hallintoon. Pääoma-arvo 110 000 
mk (13.1. 146 §). 

Lisäksi määrättiin lautakunnan hallintoon 
korttelin n:o 28304 tontti n:o 1 (Oppipojan-
tie 19), pääoma-arvo 151 500 mk, korttelin 
n:o 34022 tontti n:o 1 (Kansantie 1), pääoma-
arvo 244 500 mk sekä korttelin n:o 34021 
tontit n:o 2 ja 7 (Oppilaskoti Toivola), pää-
oma-arvot vastaavasti 38 000 mk ja 2 000 000 
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mk ja korttelin n:o 47224 tontti n:o 1 (Naula-
kallion vastaanottokoti), pääoma-arvo 86 000 
mk (4.8. 2110 §). 

Lastensuojeluvirasto. Kaupunginhallitus 
määräsi lautakunnan sihteerin, varat. Ka-
lervo Juurisen viransijaisena hoitamaan las-
tensuojelun toimitusjohtajan virkaa siihen 
kuuluvin palkkaeduin 25.8.1969 alkaen tois-
taiseksi, kunnes toimitusjohtajaksi vahttu 
sosiaalijoht. Reino Rissanen on ottanut vi-
ran vastaan, kuitenkin kauintaan 31.3.1970 
saakka (23.6. 1920 §, 29.12. 3674 §). 

Viraston 30. pl:aan kuuluvaan lastenhuol-
lontarkastajan virkaan valittiin 1.9. lukien 
valtiot, kand. Maija Kario (1.9. 2405 §). 
Lautakunnan käytettäväksi myönnettiin 
1 283 mk yhden työsopimussuhteisen toimis-
toapulaisen palkkaamiseksi kertomusvuoden 
syksyllä 1% kk:n ajaksi (8.9. 2497 §). 

Lastensuojelun toimitusjohtajan virka pää-
tettiin julistaa haettavaksi erilliskuulutuksin 
lehdissä Lapsi ja Nuoriso sekä Huoltaja (9.6. 
1739 §, yjsto 11.6. 63U §, 6.8. 6670 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että lastensuo-
jelu viraston ns. ensihuoltoa suorittaville vi-
ranhaltijoille eli johtavalle huoltotarkasta-
jalle, huoltotarkastajille ja huoltosisarelle, 
jotka eivät ole työaikalain alaisia ja jotka 
ottavat osaa ensihuoltoon, saadaan val-
tuuston 29.5.1968 hyväksymien työaikamää-
räysten XXI kohdan 1 mom:n säännöksistä 
poiketen suorittaa ilta-, yö- ja sunnuntaityös-
tä korvausta 1.7.1969 alkaen (23.6. 1925 §). 

Lastensuojelulautakunta oli tehnyt esi-
tyksen lastensuojelutoimen pienten laitos-
ten johtajien vapaapäivien järjestämisestä. 
Kaupunginhallitus päätti, hyläten esityksen 
lautakunnan 14.10.1968 esittämässä muo-
dossa, kehottaa lautakuntaa huolehtimaan 
Hyvösen ja Päivölän lastenkotien, Hertto-
niemen vastaanottokodin sekä Siltavuoren, 
Kaarelan, Koskentuvan, Kaihon, Usvatien, 
Töölön, Taivallahden ja Jakomäen nuoriso-
kodin johtajille kaupunginhallituksen 26.8. 
1968 tekemän päätöksen mukaisen neljän 
ylimääräisen vapaapäivän järjestämisestä 

kuukausittain siten, että lastensuojelu viras-
ton toimesta määrätään määräajaksi joku 
mainittujen laitosten ko. tehtävään sopiva 
viranhaltija sanottuina päivinä laitoksen joh-
tajan sijaiseksi johtajalle näiltä päiviltä kuu-
luvin palkkaeduin (27.1. 300 §). 

Merkittiin tiedoksi lastensuojelulautakun-
nan esitys lasten perhepäivähoidon valvon-
nasta aiheutuvien lastensuojelutoimen tehtä-
vien hoitamisesta kertomusvuonna ja las-
tensuojelu viraston yhteydessä kokeilunluon-
teisesti aikana 1.9.—31.12.1968 toimineen, 
lasten päivähoidon valvontaa harjoittaneen 
työryhmän toiminnan päättymisestä. Ter-
veydenhoitolautakuntaa ja lastentarhain lau-
takuntaa kehotettiin mahdollisuuksien mu-
kaan toistaiseksi antamaan tarvittaessa las-
tensuojelu virastolle asiantunti ja-apua las-
ten päivähoidon valvontatehtävissä (21.4. 
1173 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelu-
lautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon lastensuojelutoimen rakennus-
ten perusparannustöitä varten merkityn 
65 400 mk:n suuruisen siirtomäärärahan 
(24.2. 607 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin 
1) varaamaan komitean toimesta a) ton-

tille Kontulankaari 14 rakennettavasta asun-
totalosta nettopinta-alaltaan n. 180 m2 kä-
sittävät, lastensuojelulautakunnan laatiman 
huonetilaohjelman mukaiset huonetilat per-
heryhmäkotia varten ja b) ns. Puumaunu-
laan samoin komitean toimesta perustetta-
van kiinteistöyhtiön nimiin korttelin n:o 
28219 tontille n:o 4 rakennettavasta talosta 
samoin lautakunnan esityksen mukaiset, 
nettopinta-alaltaan n. 400 m2 käsittävät 
huonetilat nuorisokotia varten, 

2) suunnittelemaan ja sen jälkeen, kun so-
siaalihallituksen vahvistus huoneistojen pää-
piirustuksille on saatu, rakennuttamaan em. 
lastenhuoltolaitosten huonetilat yhteistoi-
minnassa lastensuojelu viraston kanssa, ot-
taen huomioon lastensuojelulautakunnan hy-
väksymät alustavat huonetilaohjelmat sekä 
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sosiaalihallituksen taholta mahdollisesti an-
nettavat lisäohjeet, täysin valmiiksi kiinteine 
kalusteineen vuokrattaviksi huoneistojen val-
mistuttua kiinteistölautakunnalle asuntohal-
lituksen hyväksymää yksikkövuokraa vas-
taan sekä esittämään ensi tilassa lastenhuol-
tolaitosten luonnospiirustukset kaupungin-
hallituksen välityksellä sosiaalihallitukselle 
alustavaa tarkistamista ja aikanaan pääpii-
rustusten vahvistamista varten. Kiinteistö-
lautakuntaa kehotettiin vuokraamaan huo-
neistot lastensuojelulautakunnan käyttöön 
perheryhmäkotia ja nuorisokotia varten 
(12.5. 1382 §). 

Nuorisopoliklinikan perustaminen Auro-
ran sairaalaan, ks. s. 199. 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Merkittiin tie-
doksi, että korkein hallinto-oikeus oli hy-
lännyt lastenhoit. Helmi Korhosen valituk-
sen sairauslomapalkan maksamisesta hä-
nelle 24.2.—3.3.1968 väliseltä ajalta, koska 
hänelle ei ollut sairauden takia myönnetty 
virkavapautta ko. työtaistelun ajalle sattu-
neen sairastumisen vuoksi (9.6. 1784 §). 

Sofianlehdon vastaanottokodin B-raken-
nuksen sisävalaistuksen uusimista varten 
myönnettiin 60 000 mk (9.6. 1736 §). 

Hyvösen lastenkoti. Kaupunginhallitus hy-
väksyi Arkkitehtitoimisto E. Adlercreutz & 
N-H. Aschanin laatimat Hyvösen lastenko-
din pääpiirustukset n:o 1—20 (TRO 915) 
rakennusselityksineen ja alustavine kustan-
nusarvioineen. Pääpiirustukset lähetettiin 
sosiaalihallituksen vahvistettaviksi. Samalla 
päätettiin laitoksen perustamiskustannuksiin 
anoa valtionapua. Merkittiin tiedoksi, että 
sosiaalihallitus oli 23.10. vahvistanut pää-
piirustukset ja 7.11. myöntänyt lastenkodin 
1 540 000 mk:n suuruisiin rakennuskustan-
nuksiin 30 000 mk:n suuruisen valtionavun 
(29.9. 2694 §, 10.11. 3157 §, 17.11. 3232 §). 

Naulakallion lastenkoti. Valtuusto oikeutti 
v. 1968 lastensuojelulautakunnan muutta-
maan Naulakallion vastaanottokodin 6-osas-
toiseksi Naulakallion erityislastenkodiksi ja 
hyväksyi samalla arkkit. Aili ja Niilo Pulkan 

laatimat, 18.4.1968 päivätyt Mellunkylän 
vastaanottokodin luonnospiirustukset n:o 1 
—9 Naulakallion lastenkodin Y-, T- ja H-
osastojen luonnospiirustuksina. Sosiaalihalli-
tus ilmoitti 20.12.1968, ettei näitä luonnos-
piirustuksia voitu sellaisenaan hyväksyä. 
Arkkitehti Aili Pulkan toimitettua sosiaali-
hallitukselle uuden alustavan luonnoksen 
hoitorakennuksen 1. kerroksen huonetilajär-
jestelyistä, sosiaalihallitus oli 25.1. ilmoitta-
nut, että lopulliset pääpiirustukset voitiin 
laatia sanottujen luonnospiirustusten ja Pul-
kan 25.1.1969 laatiman 1. kerroksen luon-
noksen mukaisesti (3.2. 375 §). Kaupungin-
hallitus hyväksyi 30.6. arkkitehtien Aili ja 
Niilo Pulkan laatimat, 22.1.1969 päivätyt 
Naulakallion erityislastenkodin Y-, T- ja 
H-osastojen (Mellunkylän vastaanottokodin) 
pääpiirustukset n:o 1—10 (TRO 935) ra-
kennusselityksineen. Sosiaalihallitus palaut-
ti 22.7. osastoja T ja H koskevan uudisra-
kennuksen pääpiirustukset asianmukaisesti 
vahvistettuina ja kehotti samalla kaupungin-
hallitusta lähettämään vanhan päärakennuk-
sen (uusi Y-osasto) muutospiirustukset erik-
seen vahvistettaviksi. Kaupunginhallitus 
päätti, muuttaen 30.6. tekemäänsä päätöstä 
pääpiirustusten n:o 9—10 osalta, hyväksyä 
em. arkkitehtien laatimat, 22.1.1969 päivätyt 
ja 8.8.1969 muutetut D-osaston muutostöitä 
koskevat piirustukset n:o 1—4 vastaanotto-
kodin Y-osaston muutospiirustuksina. Sosiaa-
lihallitus vahvisti 28.10. D-osaston muutos-
piirustukset (30.6. 2022 §, 22.9. 2635 §, 
6.10. 2780 §, 10.11. 3158 §). 

Mellunkylän vastaanottokodin laajentami-
sen aiheuttamiin arvioituihin 1 150 000 mk:n 
suuruisiin rakennuskustannuksiin sosiaali-
hallitus myönsi 25 000 mk:n sekä vanhan 
osan peruskorjaus- ja muutostöiden aiheut-
tamiin arvioituihin 152 000 mk:n rakennus-
kustannuksiin 5 000 mk:n suuruiset valtion-
avut (17.11. 3232 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään kertomusvuo-
den talousarvioon lastensuojelurakennusten 
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suunnittelua ja rakentamista varten Metsä-
kummun hoitokotia varten merkitystä 
500 000 mk:n määrärahasta 200 000 mk 
Mellunkylän vastaanottokodin rakennustyö-
tä varten (8.12. 3450 §). 

Asunnonjakotoimikuntaa kehotettiin 30.9. 
mennessä osoittamaan Mellunkylän asutus-
alueelta neljä huonetta ja keittiön käsittävä 
vuokra-asunto vastaanottokodin apulaisjoh-
tajalle (12.5. 1414 §, 9.6. 1786 §). 

Jakomäen nuorisokoti. Kaupunginhallitus 
oikeutti lastensuojelulautakunnan palkkaa-
maan Jakomäen nuorisokotiin ajaksi 1.2.— 
31.12.1969 tilapäisen johtajan, jolla tuli olla 
nuorisonohjaajan tai sosiaalihuoltajan tai 
näihin verrattava koulutus 20. pl:n mukaisin 
palkkaeduin; tilapäisen ohjaajan, jolla tuli 
olla nuorisonohjaajan koulutus 14. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin; työtoiminnan ohjaamis-
ta varten tp. ohjaajan 13. pl:n mukaisin 
palkkaeduin ja kaksi tp. hoitajaa 10. pl:n 
mukaisin palkkaeduin. Henkilökunnan palk-
kaamista ja muiden esitettyjen kustannusten 
suorittamista varten kaupunginhallitus 
myönsi 179 700 mk. Lastensuojelulautakun-
taa kehotettiin yhteistoiminnassa järjestely-
toimiston kanssa suorittamaan tutkimus 
syyskuun loppuun 1969 mennessä nuoriso-
kodissa jatkuvasti tarvittavan henkilökun-
nan määrästä ja laadusta (3.2. 378 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota lasten-
suojelulautakunnan 1.4. tekemän päätöksen. 
Tällä oh valittu nuorisokodin tilapäiseksi 
johtajaksi henkilö, jolla ei ollut todistusta 
vaaditusta kielitaidosta. Asia päätettiin pa-
lauttaa lautakunnalle uudelleen käsiteltä-
väksi (8.4. 998 §, 9.6. 1783 §). 

Pääomamenoihin kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 2 500 
mk Jakomäen nuorisokodin äänieristyksen 
parantamiseen (yjsto 19.11. 7481 §). 

Laajasalon nuorisokoti. Kaupunginhallitus 
oikeutti lastensuojelulautakunnan palkkaa-
maan Laajasalon nuorisokotiin tilapäisen joh-
tajan, jolla tuli olla nuorisonohjaajan tai 
sosiaalihuoltajan koulutus 20. pl:n mukaisin 

palkkaeduin ajaksi 1.7.—31.12.1969 sekä 
ajaksi 1.8.—31.12. kolme tilapäistä ohjaajaa, 
joilla tuli olla nuorisonohjaajan, liikunnan-
ohjaajan tai muu vastaava pätevyys, 12. pl:n 
mukaisin palkkaeduin. Irtaimiston perus-
hankintoja ja laitoksen kertomusvuoden 
käyttömenoja varten myönnettiin 110 700 
mk (9.6. 1782 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaalihallitus oli 
21.12.1968 vahvistanut nuorisokodin pää-
piirustukset ja vahvistanut sen hoitopaikka-
luvuksi 15 (3.2. 379 §). Nuorisokodin arvioi-
tuihin, 288 500 mk:n suuruisiin rakennus-
kustannuksiin ja arvioituihin 30 000 mk:n 
kaluston perushankintoihin sosiaalihallitus 
oli myöntänyt valtionapua yht. 10 000 mk 
(17.11. 3232 §). 

Töölön nuorisokoti. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä kiinteistöviraston talo-osas-
ton teknillisen toimiston laatiman, 9.8.1968 
päivätyn Kiinteistö Oy Ruusulankatu 7:n 
huoneistoa n:o 28 koskevan muutospiirus-
tuksen ja samalla myöntää kiinteistölauta-
kunnan käytettäväksi 6 000 mk muutos-
töiden suorittamista varten, jonka jälkeen 
huoneisto saatiin luovuttaa lastensuojelu-
lautakunnan hallintaan käytettäväksi osit-
tain Töölön nuorisokodin lisätiloina ja osit-
tain nuorisokodin ohjaajan virka-asuntona 
(13.1. 136 §). 

Hoitokoti Teinilä. Merkittiin tiedoksi, että 
sosiaalihallitus oli 12.12.1968 hyväksynyt 
Hoitokoti Teinilän valtionapuun oikeutta-
vaksi lastensuojelulaitokseksi (13.1. 130 §). 

Nukarin lastenkoti. Kaupunginhallitus 
päätti tyytyä sosiaalihallituksen 16.5. teke-
mään päätökseen, jolla sosiaalihallitus oli 
hylännyt lastensuojelulautakunnan esityk-
sen, että Nukarin lastenkodin johtajan, oh-
jaajan ja keittäjän asunnot hyväksyttäisiin 
virka-asunnoiksi valtionapua myönnettäes-
sä. Päätöksen perusteluina oli mainittu, ettei 
virkatehtävien tarkoituksenmukainen hoito 
vält tämättä vaatinut em. viranhaltijoiden 
asumista laitoksen yhteydessä (16.6. 1855 §). 

Solakallion erityiskoulu. Merkittiin tiedok-
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si, että sosiaalihallitus oli 27.10. hyväksynyt 
koulun muutetut pääpiirustukset (17.11. 
3231 §). 

Metsäkummun hoitokoti. Kaupunginhalli-
tus päätti hylätä yleisten töiden lautakunnan 
esityksen 24.10.1968 päivättyjen Metsäkum-
mun hoitokodin pääpiirustusten n:o 1—7 
hyväksymisestä. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että 12.2.1968 lastensuojelulauta-
kunnan käyttöön varatun Oulunkylän kort-
telin n:o 28107 tonttien n:o 10 ja 11 varaus-
aikaa uuden hoitokodin ja henkilökunnan 
asuinrakennuksen rakentamista varten jat-
ketaan 31.12.1970 saakka. Lastensuojelu-
lautakuntaa kehotettiin laatimaan uusi tar-
kistettu suunnitelma tonteille rakennetta-
vasta hoitolaitoksesta ja yhteistoiminnassa 
rakennusviraston kanssa laatimaan uutta lai-
tosta varten yksityiskohtainen huoneohjel-
ma, joka oli esitettävä kaupunginhallituksen 
hyväksyttäväksi (17.3. 808 §). 

Nuorten työkoti. Sosiaalihallitus vahvisti 
13.12.1968 Nuorten työkodin pääpiirustuk-
set ja vahvisti laitoksen hoitopaikkaluvuksi 
esityksen mukaisesti 18 (13.1. 131 §). 

Työkodin lämmityksen järjestäminen, ks. 
Kustaankartanon vanhainkoti. 

Killimäen keskuslaitos. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä Killinmäen suunnittelutoi-
mikunnan 14.4. laatiman Killinmäen keskus-
laitoksen I rakennusvaiheen tarkistetun huo-
netilaohjelman ja lähettää sen sosiaalihalli-
tukselle lisäselvityksineen. Keskuslaitoksen 
suunnittelutehtävään osallistumisesta pää-
tettiin ylilääk. Martin Paneliukselle suorit-
taa esitetyn laskun mukaisesti 933 mk 
(16.6. 1853 §, yjsto 11.6. 6310 §). 

Killinmäen keskuslaitoksen I rakennusvai-
heen luonnospiirustukset niihin tehtyine 
muutoksineen ja tarvittavine lisäselvityksi-
neen päätettiin lähettää sosiaalihallituksen 
hyväksyttäviksi sekä samalla esittää, että 
sosiaalihallitus myöntäisi valtionavun kes-
kuslaitoksen I rakennusvaiheen osalta alus-
tavasti arvioituihin 20 187 500 mk:n suurui-

siin perustamiskustannuksiin. Lastensuojelu-
lautakuntaa kehotettiin laatimaan 

1) alustava suunnitelma keskuslaitoksen 
toiminnan liittymisestä kaupungin vajaa-
mielishuoltotyön kokonaiskenttään samoin 
kuin 

2) työvoiman aikanaan hankkimiseksi kes-
kuslaitoksen palvelukseen tarvittavista en-
nakkotoimenpiteistä ja 

3) palvelukseen aikanaan otettavaa henki-
lökuntaa varten keskuslaitoksen alueen ulko-
puolelta varattavista asunnoista sekä 

4) yksityiskohtainen hankintasuunnitelma 
laitoksen kaluston ja muun irtaimiston han-
kinnoista. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
laatimaan sen jälkeen, kun sosiaalihallitus 
on ilmoittanut kantansa luonnospiirustusten 
ja valtionavun osalta, kaupunginhallitukselle 
uusi esitys poikkeusluvan anomisesta lai-
toksen rakennustöiden aloittamiseen samoin 
kuin luvan anomisesta sosiaalihallitukselta 
rakennustöiden aloittamiseen kunnallistek-
nillisten töiden osalta (8.9. 2455 )§. 

Järvenpään kaupungissa sijaitsevalle Pel-
kola-nimiselle tilalle suunniteltavan vastaan-
ottokodin huoneohjelma. Kaupunginhallitus 
hylkäsi lastensuojelulautakunnan esityksen 
tilasta ostetulle määräalalle suunniteltavan 
vastaanottokodin huoneohjelmasta ja kehotti 
lautakuntaa yhteistoiminnassa sosiaalihalli-
tuksen ja rakennusviraston kanssa laati-
maan kaupunginhallituksen 17.2.1969 teke-
män päätöksen periaatteita ja lisäksi koulu-
ja opetustilojen osalta soveltuvin osin kansa-
koulurakennusten piirustusten, työselitysten 
ja normaalihintojen perusteista 27.3. anne-
tun valtioneuvoston päätöksen mukaisia 
normeja noudattaen uuden tarkistetun ehdo-
tuksen huoneohjelman hyväksymisestä siten, 
että rakennussuunnitelma voitaisiin aikanaan 
toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti 
(10.11. 3160 §). 

Piritan sairaalan käyttäminen vajaamielis-
huollon tarkoituksiin. Yleisten töiden lauta-
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kuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa lasten-
suojelu viraston ja sosiaalihallituksen kanssa 
neuvotellen laatimaan suunnitelma kustan-
nusarvioineen Piritan sairaalan rakennusten 
käyttämisestä vähintään 30-paikkaisena va-
jaamielisten työkotina sekä lastensuojelulau-
takuntaa tekemään suunnitelman valmistut-
tua kaupunginhallitukselle erillinen yksityis-
kohtainen esitys työkodin perustamisesta 
(18.8. 2235 §). 

Rinnekoti-Säätiö. Kaupunginhallitus ke-
hotti rahatoimistoa viipymättä suorittamaan 
säätiölle v:n 1968 talousarvion pääomamenoi-
hin Rinnekoti-Säätiötä varten merkittyä 
määrärahaa ylittäen säätiön ja kaupungin 
välillä 17.9.1963 tehdyn sopimuksen mukai-
sena, kaupungin suoritettavana rahoitus-
osuutena Rinnekodin laajentamisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin kaupungin varaamien 
253 hoitopaikan osalta 

a) Rinnekoti-Säätiön 16.10.1968 päivätyn 
laskun mukaisesti Rinnekodin laajennusoh-
jelman I ja II rakennusvaiheen lopullisten 
perustamiskustannusten loppusuorituksena 
indeksikorotuksineen 169 178 mk, 

b) 21.10.1968 päivätyn laskun Rinnekodin 
laajentamisohjelman I I I rakennusvaiheen pe-
rustamiskustannusten indeksikorotusten ja 
lisäkustannusten osalta, lukuun ottamatta 
ajalta maalis—syyskuu 1968 velottuja in-
deksikorotuksia 8 723 mk, ennakkorahoituk-
sena 175 475 mk ja 

c) 6.11.1968 päivätyn laskun IV rakennus-
vaiheen indeksikorotuksena ajalta tammi-
kuu 1967 — tammikuu 1968 samoin ennakko-
rahoituksena yhteensä 73 195 mk. Samalla 
kaupunginhallitus päätti pyytää säätiötä 
ensi tilassa antamaan kaupunginhallitukselle 
yksityiskohtaisen selvityksen niistä muutok-
sista, mitkä oli tehty säätiön ja kaupungin 
välillä v. 1963 tehdyn sopimuksen liitteen 
mukaiseen rakennusohjelmaan, ja samalla 
tekemään ehdotuksen muutetun ohjelman 
hyväksymisestä (3.2. 376 §). Rinnekoti-
Säätiö ilmoitti sosiaalihallituksen pyytäneen 
vajaamielislaitoksia ylläpitäviä yhteisöjä 

15.5. mennessä ilmoittamaan lähivuosien 
rakennusohjelmansa ja samassa yhteydessä 
tarkistamaan jäljellä olevat rakennussuunni-
telmat. Säätiö totesi Rinnekodin lopullisen 
rakennusohjelman suunnittelun tässä vai-
heessa olevan mahdotonta sen vuoksi, että 
Uudellamaalla oli vireillä kolmen keskuslai-
toksen rakentaminen. Niiden osalta oli tois-
taiseksi selvittämättä, minkälaisia hoitomah-
dollisuuksia ne aikanaan tulevat tarjoamaan. 
Rinnekodin laajennussuunnitelman loppu-
osan yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen vaikuttaisi mm. se, minkä 
laatuista huollettava-ainesta kaupunki vas-
taisuudessa sijoittaa Rinnekotiin. Alkupe-
räisten laajennussuunnitelmien mukaan lo-
pullisista 740 hoitopaikasta 288 eli n. 39 % 
oli varattu kaupungin käyttöön. Kaupungin-
hallitus päätti 

ilmoittaa säätiölle, että nykyisten suunni-
telmien mukaan kaupunki tulee vastaisuu-
dessa sijoittamaan Rinnekodin keskuslaitok-
seen pääasiassa heikkotasoisia, monivammai-
sia ja levottomia vajaamielisiä lapsia sekä 
tämän lisäksi jossakin määrin myös varttu-
neita vajaamielisiä, 

pyytää säätiötä ensi tilassa antamaan kau-
punginhallitukselle yksityiskohtaisen selvi-
tyksen niistä muutoksista, mitkä on tehty 
em. sopimuksen liitteen mukaiseen rakennus-
ohjelmaan ja samalla tekemään ehdotuksen 
muutetun ohjelman hyväksymisestä sekä 

kehottaa lastensuojelulautakuntaa laati-
maan yleissuunnitelman Rinnekodista kau-
pungin käyttöön varattujen hoitopaikkojen 
hyväksikäyttämisestä, sen jälkeen kun Kiliin-
mäen keskuslaitos on aloittanut toimintansa 
(6.10. 2779 §). 

Kärkullan vajaamieliskeskuslaitos. Kaupun-
ginhallitus päätti lunastaa Kärkullan vajaa-
mieliskeskuslaitoksesta valtuuston 26.6.1968 
tekemän päätöksen mukaisesti lastensuojelu-
lautakunnan käyttöön 10 uutta hoitopaikkaa 
hintaan 20 425 mk hoitopaikalta. Rahatoi-
mistoa kehotettiin suorittamaan kertomus-
vuoden ao. määrärahoista Kärkulla Central-
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anstalt kommunalförbund -nimiselle kuntain-
liitolle uusien hoitopaikkojen lunastusmaksu-
na yht. 204 259 mk ja lastensuojelulautakun-
taa huolehtimaan uusien hoitopaikkojen 
käyttöön saamisesta em. kuntainliiton liitto-
valtuuston 30.10.1968 tekemän päätöksen 
mukaisesti (20.1. 220 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehot-
taa rahatoimistoa suorittamaan 31.1. men-
nessä Kårkulla Centralanstalt kommunal-
förbund -nimiselle kuntainliitolle kaupungin 
kertomusvuoden rahoitusosuuden I eränä 
90 000 mk ja 30.4. mennessä rahoitusosuuden 
II eränä 90 000 mk (20.1. 223 §, 28.4. 1254 §). 

Pelastakaa Lapset yhdistyksen perheryhmä-
kodin hoitopaikkojen varaaminen. Asiamies-
toimistoa kehotettiin tekemään Pelastakaa 
Lapset -yhdistyksen kanssa jäljempänä ole-
va sopimus kahden hoitopaikan varaamisesta 
yhdistyksen omistamasta Tapola-nimisestä 
perheryhmäkodista. Rahatoimistoa kehotet-
tiin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 
suorittamaan yhdistykselle hoitopaikkoj en 
varaamismaksu 15 000 mk ja lastensuojelu-
lautakuntaa huolehtimaan hoitopaikkojen 
tarkoituksenmukaisesta käyttämisestä ja hoi-
tomaksujen suorittamisesta. 

Sopimus 

Pelastakaa Lapset r.y:n, jota tässä asia-
kirjassa nimitetään liitoksi, ja Helsingin kau-
pungin, jota tässä asiakirjassa nimitetään 
kaupungiksi, kesken on tehty seuraava sopi-
mus. 

1. Liitto sitoutuu luovuttamaan kaupun-
gille Pernajan kunnassa sijaitsevasta Tapola-
nimisesta lastenkodistaan kaksi (2) hoito-
paikkaa lastenkodin toiminnan aloittamispäi-
västä kymmenen (10) vuoden ajaksi. Mikäli 
toimintaa tämän määräajan jälkeenkin jat-
ketaan paikkavarauksien pohjalla, kaupun-
gilla on etuoikeus paikkavarauksien jatka-
miseen. 

2. Kertakaikkisena suoritettava paikan va-

raamismaksu on 7 500 mk hoitopaikalta. 
Kotiin sijoitetusta lapsesta lastensuojelulau-
takunta suorittaa hoitomaksun, joka määräy-
tyy todellisten kustannusten mukaisesti kui-
tenkin niin, että kaupungin varaamalla hoito-
paikalla olevasta lapsesta perittävää hoito-
maksua määriteltäessä otetaan kustannuk-
sina huomioon kiinteistön aiheuttamista 
pääomakustannuksista vain puolet (%). 

3. Lapsen sijoittamisesta kotiin on tehtävä 
liitolle osoitettu anomus. Varatun hoitopai-
kan käyttämisen edellytyksenä on, et tä 
liiton lääkäri hyväksyy ehdotetun lapsen ko-
tiin otettavaksi. 

4. Lapsi jää lastenkotiin ammatti-ikäänsä 
saakka, ellei muu järjestely lapsen edun kan-
nalta ole välttämätön. 

5. Kodin toiminnan alkaessa kaupungin 
käyttöön varattu hoitopaikka pidetään avoin-
na enintään kolme (3) kuukautta, ellei tällä 
ole siihen lasta välittömästi sijoitettavana. 
Jos kaupunki sanotun ajan kuluessa ei ole 
voinut paikanvarausta käyttää, hoitopaikka 
voidaan antaa jonkin toisen kunnan käytet-
täväksi. Kaupunki voi kuitenkin pitää hoito-
paikan varattuna edellä mainitun kolmen 
(3) kuukauden jälkeenkin suorittamalla hoi-
tokustannukset täten avoinna olevasta pai-
kasta. 

6. Mikäli hoitopaikka vapautuu ennen 
tässä sopimuksessa sovittua 10 vuoden ai-
kaa, kaupungilla on oikeus täyt tää hoito-
paikka 3. kohdan mukaisin edellytyksin vii-
meistään kolmen (3) kuukauden kuluessa. 

7. Ellei kaupunki voi edellä 5. ja 6. kohdas-
sa mainitulla tavalla käyttää varaamaansa 
hoitopaikkaa, se voidaan luovuttaa jonkin 
toisen kunnan käytettäväksi. Tällöin suori-
tetaan kaupungille takaisin sen suorittamas-
ta varaamismaksusta suhteellinen osuus las-
kettuna 5. kohdassa mainitun 3 kuukauden 
odotusajan päättymisestä. 

8. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhtä-
pitävää kappaletta, joista toinen on annettu 
Helsingin kaupungille ja toinen Pelastakaa 
Lapset r.y:lle (27.10. 2980 §). 
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Avustukset. Suomen Pelastusarmeijan Sää-
tiölle myönnettiin 680 mk Emrny och David 
Skogsmans minnesfond -nimisen rahaston 
korkovaroista säätiön Sipoon kunnan Mass-
byn kylässä ylläpitämää nuoriso- ja kurssi-
keskustoimintaa varten (24.3. 859 §). 

Kaupunginhallitus kehotti lastensuojelu-
lautakuntaa harkitsemaan enintään 1000 
mk:n suuruisen avustuksen myöntämistä 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin 
piirille sen toimesta aloitetun, ns. valvotun 
lasten perhepäivähoidon jatkamista ja ke-
hittämistä varten sillä ehdolla, että kaupun-
ginhallituksen 3.3. asettamalle lasten päivä-
hoitokomitealle ja lastensuojelulautakunnal-
le toimitetaan yksityiskohtainen selvitys 
kertomusvuoden toiminnasta saaduista ko-
kemuksista (29.9. 2696 §). 

Kaupunginhallitus päätti, etteivät Kodit-
tomien Tuki -yhdistyksen ja Suomen Valko-
nauhaliiton yhteisesti kaupunginhallitukselle 
30.11.1968 tekemät anomukset avustuksen 
saamiseksi nuorison Neuvonta-aseman yllä-
pitämistä varten sekä huonetilojen luovutta-
miseksi Neuvonta-aseman käyttöön anta-
neet toistaiseksi kaupunginhallituksen tahol-
ta aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että 
lastensuojelulautakunta oikeutetaan myön-
tämään käyttövaroistaan yhteisesti Koditto-
mien Tuki -yhdistykselle ja Suomen Valko-
nauhaliitolle enintään 10 000 mk:n suuruinen 
avustus nuorten huumausaineiden käyttä-
jien Neuvonta-aseman v:n 1969 toimintaa 
varten sillä ehdolla, että toiminta jatkuisi 
ainakin samassa laajuudessa kuin v. 1968 
(24.3. 879 §). 

Studeranden Anna Johanna V:s fond 
-nimisen rahaston v:n 1968 korkovarat, 28 
mk, päätettiin siirtää v. 1970 käytettäviksi 
(31.3. 960 §). 

Vajaamielishuollon neuvottelukunnalle pää-
tettiin ilmoittaa, ettei kaupungin laitosten 
osalta tässä vaiheessa liitytä jäseneksi neu-
vottelukuntaan (25.8. 2338 §). 

Lastentarhat 

Viranhaltijat. Lastentarhain lautakunnan 
käytettäväksi myönnettiin 3 040 mk tp. las-
tentarhanjohtajan palkkaamiseksi 18. pl:n 
mukaisin palkkaeduin Kannelkujan (Kan-
nelmäki II) lastentarhaa ja -seimeä varten 
ajaksi 1.11.—31.12.1969. Muun tarvittavan 
henkilökunnan palkkaamista koskeva asia 
käsiteltäisiin v:n 1970 talousarvion käsitte-
lyn yhteydessä (9.6. 1781 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain 
lautakunnan ottamaan lautakunnan 30.10. 
1969 tekemässä esityksessä tarkoitettuihin 
sihteerin, vastaavan leikinohjaajan, lasten-
tarhanjohtajan ja keittäjän virkoihin, kah-
teen toimistoapulaisen ja kahteen lasten-
tarhanopettajan virkaan sekä yhteen lasten-
tarha-apulaisen virkaan niitä haettavaksi ju-
listamatta vastaavia tehtäviä hoitaneet tp. 
viranhaltijat tavanmukaisilla ehdoilla (10.11. 
3159 §). 

Työsopimussuhteinen henkilökunta. Kau-
punginhallitus myönsi lastentarhain lauta-
kunnan käytettäväksi 451 598 mk 40-tunti-
seen työviikkoon siirtymisen johdosta lasten-
tarhoihin, -seimiin ja koululaisten päiväko-
teihin ajaksi 1.1.—30.4. ja 1.9.—31.12.1969 
työsopimussuhteeseen palkattavan seuraa-
van lisähenkilökunnan palkkausmenoja var-
ten: 15 lastenhoitajaa 9. pl:n peruspalkkaa 
vastaavin palkkaeduin, 24 apulaista 1. pl:n 
peruspalkkaa vastaavin palkkaeduin, 11 
harjoittelijaa 8 t /pv enintään 415 mk/kk ja 
33 harjoittelijaa 6 t /pv enintään 311 mk/kk 
sekä tämän lisäksi väliaikaisen siivousavun 
käyttämiseen aikana 1.1. —30.4. yhteensä 
n. 5 550 tuntia ja aikana 1.9.—31.12. viik-
koa kohden 320 tuntia, yhteensä n. 5 760 
tuntia. Lastentarhain lautakuntaa kehotet-
tiin yhteistoiminnassa järjestelytoimiston 
kanssa tarkoin seuraamaan lastentarhojen, 
-seimien ja koululasten päiväkotien toimin-
taa tammi—maaliskuussa ja syys—joulu-
kuussa 1969 ja viimeistään huhtikuun ja 
joulukuun alussa 1969 laatimaan suunnitel-
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ma siitä, miten lauantaipäivien toiminta eri 
lastentarhoissa, -seimissä ja koululasten päi-
väkodeissa pysyvästi järjestetään. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti, ettei lautakunnan 
esitys eräiden lastentarhojen, -seimien ja 
koululasten päiväkotiosastojen pitämisestä 
lauantaisin suljettuna lautakunnan toimival-
taan kuuluvana antanut kaupunginhalli-
tuksen taholta aihetta toimenpiteisiin (20.1. 
218 §, 12.5. HIO §, 15.9. 2560 §). 

Merkittiin tiedoksi järjestelytoimiston tut-
kimusselostus lauantaipäivien toiminnan jär-
jestelystä lastentarhoissa, -seimissä ja kou-
lulasten päiväkodeissa samoin kuin lasten-
tarhain lautakunnan sen toimesta suoritta-
mat järjestelyt (29.12. 3672 §). 

Lastentarhain toimistoon päätettiin ajaksi 
15.2.—31.12. palkata kaksi toimistoapulaista 
7. pl:n peruspalkkaa vastaavin palkkaeduin. 
Mainitut henkilöt oli palkattava Helsingin 
työnvälitystoimistoon ilmoittautuneista kau-
pungissa koti- ja henkikirjoituspaikan omaa-
vista, työpaikkaa vailla olevista työnhaki-
joista (10.2. 456 §, 16.6. 1850 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain 
toimiston kohtuussyistä suorittamaan toim. 
apul. Anja Tillikalle toimiston taloudenhoi-
ta jan tehtävien osittaisesta hoitamisesta 
tämän sairausloman aikana 25.8.—5.9. yht. 
72 mk (24.11. 3304 §). 

Kaupunginhallitus myönsi lastentarhain 
tarkast. Kaarina Axelsonille eron lastentar-
hain tarkastajan virasta 1.3.1970 lukien. 
Virka päätettiin viipymättä julistaa haetta-
vaksi virkasäännön mukaisin hakuajoin eril-
liskuulutuksena valtuuston 12.2. tekemässä 
päätöksessä mainituissa lehdissä (8.12. 3456 
§, yjsto 22.12. 7749 §). 

Lastentarhojen ja -seimien henkilökunnan 
työaikojen vahvistaminen. Lastentarhain lau-
takunta päätti 31.10.1968, että 1.11.1968 
olevana aattopäivänä samoin kuin itsenäi-
syyspäivää seuraavana lauantaina 7.12.1968 
lastentarhojen ja -seimien aukiolon johdosta 
klo 15 jälkeen työssä olevat lastentarhan-
opettajat ja lastenhoitajat samoin kuin 

lastentarha-apulaiset ja harjoittelijat saisi-
vat tä tä työssäoloa vastaavan tuntimäärän 
vapaata myöhemmin erikseen määrättävänä 
aikana. Kaupunginhallitus oikeutti lauta-
kunnan panemaan täytäntöön mainitun pää-
töksensä. Samalla kaupunginhallitus päätti 
tehdä Kaupunkiliiton toimistolle esityksen 
lastentarhojen ja -seimien työaikajärjeste-
lyjä koskevan yleissuosituksen aikaansaa-
miseksi kiireellisesti. Lisäksi kaupunginhalli-
tus päätti vahvistaa henkilökunnan työajat 
lastentarhoissa lait oksineen 1.1.1969 lukien 
väliaikaisesti, kunnes edellä tarkoitettu-
jen ohjesäännön muutosten johdosta ehkä 
toisin päätetään, seuraaviksi: 

Lastentarhanopettajien ja koululasten päi-
väkotien opettajien työajat järjestetään si-
ten, että säännöllinen työaika on keskimää-
rin 35 tuntia viikossa ja että vähintään joka 
toisella viikolla on viikkolepopäivän lisäksi 
toinen vapaapäivä, joka sijoitetaan mikäli 
mahdollista kiinteästi varsinaisen viikkolepo-
päivän yhteyteen ja on lähinnä lauantai. 

Leikkikenttien henkilökunnan työaika jär-
jestetään niin ikään siten, että säännöllinen 
työaika on keskimäärin 35 tuntia viikossa 
siten, että yleensä joka toinen lauantai on 
vapaapäivä ja että työtuntien määrä on 
viikolla, jolloin lauantai on vapaapäivä, 
enintään 32 ja viikolla, jolloin lauan-
tai on työpäivä, työtuntien määrä on enin-
tään 38. 

Tuntipalkan laskemisessa käytetään >em. 
henkilöstöryhmien kohdalla jakajana lukua 
152. 

Lastentarhojen muun henkilökunnan, las-
tenseimien henkilökunnan ja koululasten 
päiväkotien muun henkilökunnan työajat 
järjestetään siten, että viikoittainen sään-
nöllinen työaika on keskimäärin 40 tuntia. 
Työtä varten laaditaan ennakolta työtunti-
järjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa 
viikoittainen säännöllinen työaika tasoittuu 
sanottuun keskimäärään, ja tämä työtunti-
järjestelmä annetaan hyvissä ajoin tiedoksi. 

Joka toisella viikolla annetaan vapaapäivä, 
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joka sijoitetaan mikäli mahdollista kiinteästi 
varsinaisen viikkolepopäivän yhteyteen ja 
on lähinnä lauantai. Vapaapäivien määrä 
9 viikkoa kohden on vähintään 14. 

Tuntipalkan laskemisessa käytetään em. 
henkilöstöryhmien kohdalla jakajana lukua 
174 (13.1. 137 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että 
aikana 19.5.—31.8.1969 lastentarhojen ja 
sen laitosten henkilökunnan, lukuun otta-
mat ta lastentarhanopettajia, koululasten päi-
väkotien opettajia sekä leikkikenttien hen-
kilökuntaa, viikottainen työaika on keski-
määrin 40 tuntia. Työtä varten laaditaan 
ennakolta työtuntijärjestelmä vähintään 
ajaksi, jonka kuluessa viikottainen säännölli-
nen työaika tasoittuu sanottuun keskimää-
rään ja tämä työtuntijärjestelmä annetaan 
tiedoksi. Joka viikko annetaan mahdollisuuk-
sien mukaan varsinaisen viikkolepopäivän 
lisäksi toinen vapaapäivä, joka sijoitetaan 
mikäli mahdollista varsinaisen viikkolepo-
päivän yhteyteen ja on lähinnä lauantai. 
Työaika on 1.9.1969 alkaen muutettava jäl-
leen kaupunginhallituksen 13.1. tekemän pää-
töksen mukaiseksi, ellei päätöksen 2. koh-
dassa tarkoitettujen ohjesäännön muutosten 
johdosta ehkä toisin päätetä. Väliaikaisen 
työaikajärjestelyn aikana käytetään ao. hen-
kilöstöryhmien tuntipalkan laskemisessa edel-
leen jakajana lukua 174 (19.5. 1483 §). 

Samaten kaupunginhallitus oikeutti lauta-
kunnan toistaiseksi, kunnes toisin päätettäi-
siin, niissä tapauksissa, jolloin valtuuston 
29.5.1968 uusien työaikamääräysten hyväk-
symisestä tekemän päätöksen XIX 1)—2) 
kohtien mukaista lepotaukoa, jonka aikana 
viranhaltija on oikeutettu esteettömästi pois-
tumaan työpaikalta, ei voida järjestää las-
tenseimien johtajille ja opettajille, antamaan 
heille tilaisuuden aterioimiseen työn aikana, 
jolloin aterioimiseen käytetty aika luetaan 
ao. viranhaltijan varsinaiseen työaikaan 
(20.1. 221 §). 

Lastentarhain toimiston työrutiinien ja työn 
organisoinnin kehittäminen. Lastentarhain 

lautakuntaa kehotettiin palveluksessaan kul-
loinkin olevan henkilökunnan ja käytettä-
vissään olevien määrärahojen puitteissa to-
teuttamaan järjestelytoimiston tutkimusse-
lostuksessa tehdyt lastentarhain toimiston 
organisaatiota ja työrutiinien uudelleen jär-
jestelyä koskevat ehdotukset. Lautakuntaa 
kehotettiin lisäksi valmistelevasti ryhtymään 
toimenpiteisiin lautakunnan ja sen alaisten 
laitosten ohjesäännön uusimiseksi. Järjeste-
lytoimiston esitys rakennusten suunnittelun 
ja huoneistojen hallinnon mahdollista uudel-
leen järjestelyä koskevalta osin käsiteltäisiin 
aikanaan erikseen (15.9. 2557 §). 

Eräiden etujen myöntäminen lastentarhain 
päiväkodin koulua käyville lapsille. Kaupun-
ginhallitus päätti myöntää lastentarhain lau-
takunnalle 570 mk käytettäväksi ilmaisten 
aterioiden antamiseen aikana 1.4.—31.5. 
niille Väinölän lastentarhan yhteydessä toi-
mivassa päiväkodissa kokeilunluonteisesti 
päivähoidossa oleville oppivelvollisuusikäi-
sille lapsille, joiden koulunkäynnin aloittami-
nen on lykkäytynyt. Kaupunginhallituksen 
5.5.1967 tekemässä päätöksessä tarkoitettu-
jen oppilaiden lisäksi saatiin koululaisalen-
nuslippuja myöntää myös ko. päiväkodin 
lapsille. Suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokuntaa kehotettiin ensi tilassa harkitse-
maan, mihin toimenpiteisiin näille lapsille 
syyslukukaudella 1969 mahdollisesti annet-
tavan opetuksen järjestämiseksi olisi ryhdyt-
tävä (17.3. 832 §, 31.3. 962 §). 

Valtionavut. Kaupunginhallitus päätti mer-
kitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 
päätökset lastentarhain vien 1966 ja 1967 
valtionavuista ja v:n 1969 valtionavun va-
raamisesta (24.2. 585 §, 3.3. 665 §, 10.11. 
3150 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
sosiaalihallituksen päätöksen lastentarhain 
v:n 1966 valtionavusta vuokramenojen osalta 
ja kehottaa asiamiestoimistoa hakemaan 
muutosta sosiaalihallituksen päätöksiin 
lastentarhain v:n 1968 ja 1969 valtionavuista, 
siltä osin kuin päätökset koskevat vuokra-
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kustannuksista tehtyjä vähennyksiä (23.6. 
1902, 1903 §, 11.8. 2144 §, yjsto 18.6. 6347 §). 

Lastentarhat. Rakennusviraston käytettä-
väksi myönnettiin v:n 1968 talousarvion ao. 
määrärahoista 22 500 mk vanhojen lasten-
tarhojen, lastenseimien ja koululasten päivä-
kotien huoneistopiirustusten laatimisesta v:n 
1968 aikana aiheutuneiden kustannusten 
maksamista varten (27.1. 304 §). 

Lastentarhain lautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin 81 500 mk Jakomäen lastentar-
han ja -seimen perustamisesta sekä 65 500 
mk Yliskylän lastentarhan ja -seimen perus-
tamisesta aiheutuvien kustannusten suorit-
tamista varten (20.1. 217 §); Yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi myönnettiin 
10 347 mk Suursuon nuoriso- ja lastentalon 
tontin raja-aidan rakentamista varten maist-
raatin 17.1. vahvistamien piirustusten mu-
kaisesti (30.6. 2027 §). 

Sosiaalihallitus vahvisti 11.11.1969 Hila-
pellontie 2—4: ään tulevan lastentarhahuo-
neiston pääpiirustukset. Kaupunginhallitus 
kehotti 1) kiinteistölautakuntaa vuokraa-
maan Suomen Farmasiakunnan eläkekassalta 
sen toimesta Konalaan, tontille Hilapellontie 
2—4 valmistuneen talon pohjakerroksesta 
lastentarhaksi suunnitellut, 121 m2 käsittävät 
huonetilat eläkekassan vaatimaa, enintään 
950 mk/kk suuruista vuokraa vastaan ja 
luovuttamaan ne tilitysvuokraa vastaan las-
tentarhain lautakunnalle käytettäviksi las-
tentarhatoimintaan ja 2) lastentarhain lau-
takuntaa viipymättä ryhtymään toimenpitei-
siin yhden kokopäiväosaston aloittamiseksi 
em. huonetiloissa ensi tilassa siten, että tois-
taiseksi sijoitetaan suljettuna olevan Koti-
kallion lastentarhan yhden kokopäiväosaston 
henkilökunta perustettavaan uuteen lasten-
tarhaan, jolloin uuden lastentarhan johtajan 
tehtäviin toistaiseksi siirrettävälle lastentar-
hanopettajalle saadaan suorittaa johtajan-
palkkiona 17. ja 16. palkkaluokkien mukais-
ten palkkojen välinen erotus. Lastentarhan 
kokopäiväosaston toiminnan aloittamisen 
valmisteluista aikana 1.—31.12. aiheutuneita 

menoja varten myönnettiin 15 000 mk (17.11. 
3233 §, 24.11. 3305 §). 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tarjot-
tua huonetiloja vuokrattaviksi rakennetta-
vasta Terveyskeskustalosta kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa liitolle varaavansa alusta-
vasti Töölöön rakennettavan Terveyskeskus-
rakennuksen yhteyteen hahmotellusta siipi-
rakennuksesta n. 150 m2:n suuruiset, lasten-
seimitarkoituksiin suunnitellut huonetilat 
vuokrasta, joka määritellään siten, että sii-
hen sisältyy korvaus hoitokustannuksista, 
lainojen lyhennyksistä korkoineen ja enin-
tään 8 %:n korko omalle pääomalle sekä sillä 
ehdolla, että sosiaalihallitus hyväksyy huo-
netiloja koskevat piirustukset. Lastentarhain 
lautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa 
sosiaalihallituksen, Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton ja kiinteistöviraston kanssa 
huolehtimaan huonetilojen suunnittelusta. 
Suunnitelmien valmistuttua oli kaupungin-
hallitukselle tehtävä yksityiskohtainen esi-
tys kustannusarvioineen uuden lastenseimen 
perustamisesta (29.12. 3673 §). 

Puolustusministeriö ja vt Korvenheimo 
olivat anoneet uuden lastentarhan rakenta-
mista Santahaminaan. Kaupunginhallitus 
päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
yhteistoiminnassa puolustusministeriön, las-
tentarhain lautakunnan ja kiinteistöviraston 
kanssa suunnittelemaan kustannuksiltaan 
mahdollisimman taloudellisen, kaksi osastoa 
käsittävän lastentarharakennuksen rakenta-
misen Santahaminaan ja esittämään ensi 
tilassa suunnitelman kaupunginhallitukselle 
puolustusministeriön j a sosiaalihallituksen 
hyväksymisen hankkimista varten (1.9. 
2400 §). 

Lastentarhain lautakunnan esityksestä 
kaupunginhallitus kehotti asuntotuotanto-
komiteaa alustavasti sisällyttämään sen toi-
mesta laadittavaan Maunulan rakennus-
ohjelmaan kolmen lasten päivähoitolaitoksen 
rakentamisen. Lastentarhain lautakuntaa ke-
hotettiin yhteistoiminnassa asuntotuotanto-
komitean ja sosiaalihallituksen kanssa kii-
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reellisesti laatimaan yksityiskohtaiset huo-
netilaohjelmat yhtä vauvaikäisten lasten 
lastenseimeä ja kahta sellaista lasten päivä-
hoitolaitosta varten, joissa kummassakin 
olisi 15 hoitopaikkaa käsittävä lastenseimi 
ja 50 hoitopaikkaa käsittävä 2-osastöinen 
lastentarha sekä ensi tilassa esittämään huo-
netilaohjelmat kaupunginhallituksen hyväk-
syttäviksi (13.1. 134 §). 

Valtuuston oikeutettua 7.5. lastentarhain 
lautakunnan perustamaan asuntotuotanto-
komitean toimesta Maunulaan rakennetta-
viin huonetiloihin lastentarhan kaupungin-
hallitus päätti kehottaa asuntotuotantoko-
miteaa 

1) varaamaan komitean toimesta 
A) Maunulan asemakaavaluonnoksen 

mukaiseen kortteliin n:o 28213 rakennetta-
vista asuintaloista lastentarhain lautakunnan 
13.3. tekemän esityksen liitteen b. mukaiset, 
nettopinta-alaltaan n. 260 m2 käsittävät 
huonetilat ulkonukkumaparvekkeineen las-
tentarhain lautakunnan käyttöön 30 vauva-
ikäisen lapsen lastenseimeä varten ja 

B) vastaavasti kortteliin n:o 28217 ra-
kennettavista rakennuksista lautakunnan esi-
tyksen liitteen a. mukaiset, n. 350 m2 käsit-
tävät huonetilat 50 lapsen lastentarhaa ja 
15 lapsen lastenseimeä varten samoin kuin 

C) kortteliin n:o 28214 rakennettavista 
rakennuksista em. liitteen a. mukaiset, 
nettopinta-alaltaan n. 350 m2 käsittävät 
huonetilat samoin 50 lapsen lastentarhaa ja 
15 lapsen lastenseimeä varten, 

2) suunnittelemaan huonetilat yhteistoi-
minnassa lastentarhain toimiston kanssa ja 
aikanaan esittämään huonetiloja koskevat 
luonnos- ja pääpiirustukset kaupunginhalli-
tuksen hyväksyttäviksi sosiaalihallitukselle 
tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi lähettä-
mistä varten sekä 

3) rakentamaan huonetilat yhteistoimin-
nassa lastentarhain toimiston kanssa täysin 
valmiiksi kiinteine kalusteineen vuokratta-
viksi kiinteistölautakunnalle asuntohallituk-
sen hyväksymää vuokraa vastaan. Kiinteis-

tölautakuntaa kehotettiin aikanaan vuokraa-
maan huonetilat lastentarhain lautakunnan 
käyttöön yhtä vauvaikäisten lasten lasten-
seimeä ja kahta muuta päivähoitolaitosta 
varten (12.5. 1382 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaalihallitus 
oli hyväksynyt kaupunginhallituksen lähet-
tämät Kotikallion lastentarhan ja koululas-
ten päiväkodin luonnospiirustukset (8.9. 
2455 §, 13.10. 2840 §) ja vahvistanut Kannel-
mäen II lastentarha- ja seimirakennuksen 
pääpiirustukset sekä vahvistanut lastentar-
han hoitopaikkaluvuksi 75 ja lastenseimen 
hoitopaikkaluvuksi 15 (17.2.541 §), Tapanilan 
lastentarha- ja seimirakennuksen luonnos-
piirustukset lähetettiin sosiaalihallituksen hy-
väksyttäviksi (8.12. 3426 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus myönsi las-
tentarhain lautakunnan käytettäväksi 38 818 
mk lisäavustuksen myöntämistä varten 
Barnavärdsföreningen i Finland yhdistyksen 
ylläpitämän kolmen lastenseimen ja yhden 
lastentarhan henkilökunnan palkkojen korot-
tamisesta kertomusvuonna aiheutuvia lisä-
menoja varten (8.9. 2491 §). 

Töölön Lastenseimi yhdistykselle myönnet-
tiin 2 244 mk:n suuruinen lisäavustus yhdis-
tyksen ylläpitämän lastenseimen henkilö-
kunnan palkkojen korottamisesta kertomus-
vuonna aiheutuvien kustannusten suoritta-
miseksi (1.9. 2402 §). 

Suomen Puheopiston Kannatusyhdistyk-
selle myönnettiin 4 800 mk:n avustus yhdis-
tyksen päiväkerhon kertomusvuoden menoja 
varten (8.9. 2458 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Työllisyystoimi. Merkittiin tiedoksi, että 
v:n 1968 viimeisen vuosineljänneksen aikana 
työllisyystilanne alkoi elpyä Helsingissä. 
Työvoimatoimikunnan kortisto oli avattu 
22.10.1968. Vuonna 1967 se avattiin 18.9. 
Kortistoon oli 30.12.1968 mennessä hyväk-
sytty 847 työntekijää. Vastaava luku v. 
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1967 oli 3011. Työnvälitystoimiston tilaston 
mukaan oli 30.12.1968 työttömiä työnhaki-
joita 3834, näistä miehiä 3084 ja naisia 750. 
Työpaikkoja oli samanaikaisesti avoinna 
1284, näistä miehille 435 ja naisille 849. Vuon-
na 1967 oli työttömiä työnhakijoita vastaa-
vasti 5085, näistä miehiä 3775 ja naisia 1310. 
Avoimia työpaikkoja oli 1040. Rakennustoi-
minta oli myös vilkastunut. Vuoden 1968 
marraskuun loppuun mennessä oli rakennus-
lupia myönnetty 2 203 199 m3:ä vastaava 
määrä. Vuonna 1967 luku oli 1 424 238 m 3 

eli 35 % pienempi. Rakennusalan työttömiä 
työnhakijoita oli v:n 1968 lopussa 1275. 
Vastaava luku v. 1967 oli 1906. Rakennus-
alan työllisyystilanne oli suhteellisesti ottaen 
parantunut enemmän kuin työllisyystilanne 
yleisesti (3.2. 372 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työl-
lisyyskomitean esityksen liitteissä n:o 2 ja 
3 mainitut työt suoritettaviksi v. 1969 työl-
lisyyslainsäädännön edellyttämän työhön-
sijoitusosuuden täyttämiseksi työllisyysti-
lanteen vaatimusten mukaisesti ja asian-
omaisten tekemistä eri esityksistä, 

kehottaa virastoja ja laitoksia erilaisia 
v:n 1969 talousarvioon merkittyjä maa- ja 
vesirakennus-, uudis-, perusparannus- sekä 
korjaustöitä suunniteltaessa ja toteutettaes-
sa ajoittamaan mainitut työt mahdollisuuk-
sien mukaan työllisyyden kausivaihtelut 
huomioon ottaen ja 

kehottaa virastoja ja laitoksia ennakolta 
varautumaan naispuolisten työttömien si-
joittamiseen siten, että suursiivous- ja muut 
tilapäiset työt siirretään tehtäväksi talvi-
kaudella ja niiden suorittamiseen käytetään 
työvoimatoimikunnan kortistoon hyväksyt-
ty jä naispuolisia työntekijöitä (17.3. 804 
§)· 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa viras-
toja ja laitoksia kiinnittämään huomiota 
kaupunginhallituksen 9.12.1968 tekemään 
päätökseen ja noudattamaan siinä annettuja 
ohjeita entistä tarkemmin. Ohjeet koskivat 
virastojen ja laitosten velvollisuutta tehdä 

työnvälitystoimistolle ilmoitus kaupungin 
palveluksesta ilman omaa syytään vapautu-
vista työntekijöistä ja tp. viranhaltijoista. 
Virastojen ym. tuli myös ilmoittaa tp. viran-
haltijain kulloinkin olevasta tarpeestaan 
työnvälitystoimistolle (30.6. 2006 §). 

Helsingin työvoimapiirin 27.—28.1. ja 
18.7.1969 päivätyt laskut, määriltään vas-
taavasti 11 651 mk, 25 mk ja 14 497 mk pää-
tettiin suorittaa Uudenmaan lääninhallituk-
selle (10.2. 444 §, 4.8. 2085 §). 

Kasvatusneuvolat. Merkittiin tiedoksi, että 
sosiaalihallitus oli pidentänyt sitä määrä-
aikaa, jonka kuluessa kasvatusneuvoloiden 
ohjesäännöt oli alistettava sosiaalihallituk-
sen vahvistettaviksi, 1.6.1969 saakka. Lisäksi 
sosiaalihallitus oli suostunut siihen, että kau-
pungille vielä v:ksi 1969 poikkeuksellisesti 
myönnetään sen ylläpitämiä kasvatusneuvo-
loita varten valtion tulo- ja menoarvioon 
sisällytettävästä määrärahasta valtionavus-
tus, mikäli kasvatusneuvolat muutoin täyt-
tävät valtioneuvoston kasvatusneuvoloille 
valtionavun myöntämisestä määrittelemät 
ehdot (7.1. 47 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti vie-
lä anoa, että määräaikaa kasvatusneuvola-
toimintaa koskevien ohjesääntöjen lähettä-
miseen sosiaalihallituksen vahvistettaviksi 
pidennettäisiin 31.12.1970 saakka sekä että 
kaupungin yleisen kasvatusneuvolan, suo-
menkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulu-
jen kasvatusneuvolan ja sosiaalilääkärin toi-
miston kasvatusneuvolan valtionavut mak-
settaisiin aikanaan ohjesääntöjen vahvista-
misesta riippumatta (24.11. 3278 §). 

Yleisjaosto myönsi eräille kansakoulujen 
koulupsykologeille luvan virkahuoneidensa 
käyttämiseen aikana 15.4.—31.8.1969 yksi-
tyisesti suorittamiensa, kansakouluun ala-
ikäisenä pyrkiviä lapsia koskevien tutkimus-
ten suorittamiseksi sillä ehdolla, että asian-
omaiset vastaavat kaikesta vahingosta, mitä 
ko. toiminnasta saattaa aiheutua kaupungin 
omaisuudelle sekä suorittavat sähkönkulu-
tuksesta ja siivouksesta johtuvat kustan-
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nukset sekä vahtimestarin palkkion (yjsto 
19.3. 5594 §). 

Kansakoulujen kasvatusneuvolan käyttöön 
päätettiin luovuttaa 15 kpl nuorisokomitean 
mietintöjä (yjsto 24.9. 7027 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolan koulupsykiatrin vuosilomakorvauk-
sen suorittamista varten myönnettiin 950 mk 
(27.10. 2959 §). 

Oikeusaputoimiston avoinna oleva 8. pl:n 
toimistoapulaisen virka päätettiin jä t tää 
vakinaisesti t äy t t ämät tä kauintaan 30.9.1969 
saakka (28.4. 1258 §). 

Kaupunginhallitus päätt i muuttaen v. 
1966 tekemäänsä päätöstä oikeuttaa oikeus-
aputoimiston 1.7.1969 lukien suorittamaan 
niille raastuvanoikeuden ja maistraatin kau-
punginpalvelijoille, jotka toimivat haaste-
miehinä niissä oikeusaputoimiston jutuissa, 
joissa on myönnetty maksuton oikeudenkäyn-
ti, kussakin jutussa 2.50 mk:n suuruisen 
korvauksen siitä, e t tä ao. kaupunginpalvelija 
ilmoittaa puhelimitse oikeusaputoimistoon 
ju tun esilletulosta istuntopäivänä ja tuo 
toimistoon jutun pöytäkirjan (30.6. 2018 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Koulusuunnittelutoimikunnan osamietinnön 
aiheuttamat toimenpiteet. Mietinnön johdosta 
kaupunginhallitus päätt i 

1. kehottaa suomenkielisten kansakoulujen 
johtokuntaa selvittämään, mitä koulu- ja 
muiden viranomaisten toimenpiteitä tarvit-
taisiin, jot ta keskikoulunsa keskeyttäneet 
voitaisiin ohjata saamaan perusopetuksensa 
päätökseen ja sen jälkeen tai samanaikaisesti 
sijoittumaan ammatti in valmistavaan koulu-
tukseen tai työhön, 

2. kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
yhdessä tilastotoimiston kanssa laatimaan 
tarkistetun ennusteen peruskouluikäisten 
määrästä 1970-luvulla kaupunginosittain tai 
liikennealueittain, 

3. kehottaa järjestelytoimistoa tutkimaan, 
miten kaupungin kansakouluhallinto olisi 
järjestet tävä siirtymäaikana, joka alkaa 
kansakouluntarkastajien virkojen lakkaami-
sesta ja pää t tyy peruskoulun toteuttami-
seen, 

4. asettaa koulujärjestelmälain 14 §:ssä 
tarkoitet tua koulusuunnitelmaa laatimaan 
väliaikaisen koulusuunnittelutoimikunnan, 

jonka toimikausi kestää siihen asti, kunnes 
koulujärjestelmälain 13 §:n mukainen koulu-
suunnittelutoimikunta on asetettu, 

5. nimetä sanotun väliaikaisen koulusuun-
nittelutoimikunnan puheenjohtajaksi koulu-
neuvos Jussi Saukkosen ja sen jäseniksi 
kansak.op. Inkeri Airolan, varat. Kristian 
Gestrinin, pääsiht. Anna-Liisa Hyvösen, 
prof. Pekka Tarjanteen, fil.lis. Aarne Lauri-
lan ja päätoimitt . Yrjö Larmolan sekä 

6. oikeuttaa väliaikaisen koulusuunnittelu-
toimikunnan ot tamaan itselleen sihteerin ja 
kuulemaan asiantuntijoita (29.9. 2688 §). 

Kansa- ja ammattikoulujen vahtimestarien 
ym. henkilökunnan ylimääräisten palkkioiden 
korottaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 
kansakoulujen vahtimestarit tai heidän si-
jastaan määrä ty t henkilöt ja siivoojat sekä 
talonmies-lämmittäjät laskuttamaan siitä yli-
työstä, jonka he arki-iltoina klo 18 jälkeen ja 
pyhäpäivinä joutuvat yhdistysten ym. toi-
minnan vuoksi tekemään, 15.5.1969 lukien 
seuraavat korotetut palkkiot: 

I) Vahtimestarit: 
Tuntipalkkio opinto-, harjoitus- tai ko-

kousryhmän kokoontuessa samanaikaisesti 
eri huoneissa ryhmien lukumäärän ollessa: 
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Entinen palkkio .. 
Korotettu palkkio 

1 ryhmä 2 ryhmää 3 ryhmää 4 ryhmää 

4.20 mk 
4.36 » 

5.09 mk 
5.25 » 

6.04 mk 
6.20 » 

7.51 mk 
7.67 » 

Kultakin 
seuraa-

valta ryh-
mältä 
lisäksi 

1.09 mk 
1.09 » 

Klo 21.30 jälkeen tapahtuvasta toiminnas-
ta maksetaan palkkiot 50 %:lla korotettuina. 

Milloin koulun sisäänkäytävät ja huoneis-
tot jakautuvat siten, ettei yksi henkilö voi 
valvontaa hoitaa, voidaan toiseksi valvojaksi 
määrätä koulun johtajan tai taloudenhoita-
jan hyväksymä henkilö sekä laskutus jakaa 
hänen ja vahtimestarien kesken siten, että 
kumpikin laskuttaa valvomiensa ryhmien 
osalta erillisesti edellä olevan taksan mukai-
sesti. 

II) Siivoojat: 

Ylimääräisestä siivouksesta kokoontumis-
kerralta: 

Voimis- Veisto-
telu- salin 

kerralta siivous 

Luokka-
huoneen 

tms. 
siivous 

Entinen 
palkkio 4.57 mk 3.94 mk 2.09 mk 
Korotettu 
palkkio 4.74 » 4.09 » 2.17 » 

III) Lauantai-iltoina tai sunnuntaina jär-
jestettävistä tilaisuuksista suoritetaan em. 
palkkiot 100 %:lla korotettuina, ei kuiten-
kaan koulun opettajan valvonnassa toimi-
vien kerhojen tai toimintaryhmien osalta, 
ellei koulun johtajan harkinnan mukaan eri-
koista syytä siihen ole. 

IV) Kouluilla mahdollisesti järjestettävistä 
suurista juhlista suoritetaan korvaukset kou-
lun johtajan hyväksymän sopimuksen mu-
kaan. 

V) Voimistelu- ym. seurojen, jotka halua-
vat lämmintä vettä, on maksettava sen val-
mistamisesta koulujen talonmies-lämmittä-
jille sinä aikana vuotta, jona koululla ei ole 
avustavia talonmies-lämmittäjiä, käyttöker-

ralta ryhmää kohti seuraavan erittelyn mu-
kaisesti: 

Ryhmien lukumäärä 
3 tai 

1 ryhmä 2 ryhmää useampia 
ryhmiä 

Entinen 
palkkio 5.09 mk 4.08 mk 3.49 mk 
Korotettu 
palkkio 5.23 » 4.20 » 3.59 » 

VI) Eräille ruoanjakajille maksettava ja-
kelupalkkio: 

Niille kansakoulujen ruoanjakajille, joiden 
palkkausperusteena on ruokailij öiden luku-
määrä, maksetaan 9 kk:n ajalta vuodessa 
jakelupalkkiota ruokailijaa kohti 1.1.1969 
lukien 1.68 mk/kk (nyk. 1.62 mk). 

Kansakoulujen vahtimestarien, siivoojien 
ja talonmies-lämmittäjien ylimääräisestä 
työstä maksettavat korotetut palkkiot vah-
vistetaan samalla maksettaviksi myös am-
mattikouluissa, joissa esiintyy tarvetta sano-
tunlaisten palkkioiden maksamiseen (12.5. 
1411 §). 

Valtionavut. Kaupunginhallitus päätti teh-
dä kouluhallitukselle vaatimuksen kansakou-
lulaitoksen v:n 1966 ylläpitomenojen valtion-
avustusten oikaisemisesta siltä osin, kuin oli 
kysymys sairausvakuutuslain mukaisen päi-
vä- ja äitiysrahan ottamisesta huomioon val-
tionapua pienentävinä tuloina (10.3. 724 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
hallintoon päätettiin siirtää 1.1.1969 lukien 
seuraavat kiinteistöt: korttelin n:o 41218 
tontti n:o 1 (Jakomäen kansakoulu), pää-
oma-arvo 214 500 mk, korttelin n:o 45069 
tontti n:o 1 (Puotinharjun kansakoulu), pää-
oma-arvo 365 000 mk, korttelin n:o 47002 
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tontti n:o X (Kontula II kansakoulu), pää-
oma-arvo 429 000 mk, korttelin n:o 49023 
tontti n:o 1 (Yliskylän kansakoulu), pääoma-
arvo 570 000 mk sekä korttelin n:o 37021 
tontti n:o 8 (Pukinmäen kansakoulu), pää-
oma-arvo 538 000 mk (4.8. 2110 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Kouluhallituk-
selta päätettiin anoa lupaa saada perustaa 
suomenkielisiin kansakouluihin 1.8.1969 lu-
kien neljä uut ta tarkkailuluokkaa ja sama 
määrä uusia tarkkailuluokan opettajan vir-
koja (24.3. 861 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
nalle myönnettiin oikeus maksaa 13.6.1967 
annetulla lailla (277/67) myönnetty ns. mää-
rävuosilisä sekä myös tästä maksettava kau-
pungin kansakoulun ohjesäännön 23 §:ssä 
mainittu prosentuaalinen palkkauksen lisä 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
9,4., 6.8. ja 12.11.1969 tekemissä esityksissä 
mainituille opettajille kullekin siitä ajan-
kohdasta lukien, josta he lain mukaan ovat 
sanottuun korotukseen oikeutettuja (5.5. 
1321 §, 8.9. 2498 §, 8.12. 3460 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan 
palkkaamaan 1.1.1970 lukien, mikäli valtuus-
to sisällyttää ko. vuoden talousarvioon tar-
vittavan määrärahan, suomenkielisiin kan-
sakouluihin, joiden oppilasmäärä on vähin-
tään 900, koulunjohtajan avuksi toimisto-
työhön työsopimussuhteeseen 8. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin osapäivätoimisia toimis-
toapulaisia siten, että toimistoapulaisen työ-
tuntien määrä lukuvuodessa saa olla kou-
lussa, jossa on 900—999 oppilasta, enintään 
150 t, mitä tuntimäärää saadaan oppilas-
luvun ollessa vähintään 1 000 lisätä 10 t:lla 
jokaista 100 oppilasta kohden, kuitenkin 
enintään 200 triin saakka (30.6. 1987 §). 

Santahaminan kouluun 1.1.1970 lukien pe-
rustettuun 8. pl:n talonmies-vahtimestari-
siivoojan virkaan päätettiin siirtää vastaa-
van tp. viran haltija Linda Wecksten (22.12. 
3558 §). 

Ruotsinkielen opetuksen ohjaajan virka 

päätettiin jättää hakijoiden puuttumisen 
vuoksi vakinaisesti täyt tämättä toistaiseksi 
ja kauintaan 31.7.1970 saakka (30.6. 1982 §). 

Kallion kansakoulun 12. pl:n vahtimesta-
rin virka päätettiin 1.1.1970 lukien siirtää 
Vesalan kansakouluun ja Vesalan koulun 11. 
pl:n vahtimestarin virka Kallion kansakou-
luun ko. koulujen oppilasmäärien muuttu-
misen perusteella (8.12. 3436 §). 

Samoin päätettiin Kallion kansakoulun 
11. pl:aan kuuluva talonmies-lämmittäjä Mat-
ti Koskinen siirtää Jakomäen kansakouluun 
11. pl:n vahtimestari-talonmiehen virkaan 
1.12.1969 lukien (1.12. 3359 §). 

Virkasäännön 11 §:n 2) kohdan nojalla suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunta oi-
keutettiin siirtämään Vieno Savenius tilapäi-
sestä Mellunkylän kansakoulun 6.pl:n talon-
mies-lämmittäj ä-vahtimestari-siivooj an vi-
rasta 4. pl:aan kuuluvaan ruoanjakajan vir-
kaan palkkaetuja vähentämättä (15.9. 
2546 §). 

Käsityönopettaja Raili Juvonen oli anonut 
palkkaa loman ajalta, mutta kaupunginhalli-
tus oli 11.11.1968 hylännyt hänen anomuk-
sensa palkan oikaisemisesta. Tämän jälkeen 
Juvonen oli kouluhallitukselta anonut oikai-
sua kaupunginhallituksen päätökseen. Koulu-
hallitus oli pyytänyt asiasta kaupunginhalli-
tuksen selityksen, mikä oli annettu 14.4.1969. 
Kouluhallitus oli 3.6. tutkinut asian ja ku-
monnut kaupunginhallituksen valituksenalai-
sen päätöksen sekä palauttanut asian kau-
punginhallituksen uudelleen käsiteltäväksi. 
Kouluhallituksen päätöksen mukaisesti asia 
otettiin uuteen käsittelyyn ja kaupunginhalli-
tus päätti 

todeta, että käsityönop. Raili Juvonen oli 
kansakouluntarkastajalta saanut määräyk-
sen toimia kaupungin suomenkielisten kan-
sakoulujen varsinaisen kansakoulun tyttöjen 
käsityön tuntiopettajana ajan 1.8.1967— 
31.7.1968 ja että opett. Juvonen oli ollut 
äitiyslomalla 8.1.-9.3.1968 ilman palkka-
etuja sekä virkavapaana yksityisten asiain 
vuoksi 11.3.-25.5.1968 ilman palkkaetuja, 
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jolloin opett. Juvosen todella pitämien oppi-
tuntien määrä syyslukukaudella 1967 oli 
ollut yhteensä 388 ja kevätlukukaudella 
1968 yhteensä 17, 

todeta, että kansakoululaitoksen viran-
haltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun 
lain 39 §:n 1 mom:n 7 §:n 1 mom:n 
.mukaan tuntiop. Juvoselle on ollut koko 
ajalta 1.8.1967-31.7.1968 palkkaus makset-
tava vuosiviikkotuntipalkkiona, jolloin kui-
tenkin hänen palkkauksestaan on ollut teh-
tävä vähennys ao. asetuksen 12 §:n 3 mom:n 
nojalla virkavapauden vuoksi pitämättä 
jääneiden tuntien osalta, sekä että palkkaus 
on hänelle sanotulta ajalta tämän mukaisesti 
suoritettu, 

todeta, ettei tuntiop. Juvonen ole suos-
tunut virkamääräyksensä muuttamiseen vir-
kavapausaikansa osalta siten, että palkkaus 
olisi voitu hänelle maksaa kansakoululaitok-
sen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 
annetun asetuksen 11 §:n mukaisesti, sekä 

nojautuen kansakoululaitoksen viranhalti-
jain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun 
lain ja asetuksen säännöksiin hylätä tuntiop. 
Raili Juvosen anomuksen kaupungin suo-
menkielisten kansakoulujen varsinaisen kan-
sakoulun tyttöjen käsityön tuntiopettajana 
1.8.1967-31.7.1968 saamansa palkkauksen 
oikaisemisesta (1.9. 2383 §). 

Yleisjaosto myönsi yht. 364 mk suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan käy-
tettäväksi kahden opettajan sairausloma-
aikana ja virkavapausaikana aiheettomasti 
menettämän palkkauksen suorittamista var-
ten (yjsto 2.4. 5727 §, 28.5. 6172 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan 
26.3.1969 tekemän päätöksen matematiikan 
opetuksen laajentamisesta lukuvuonna 1969/ 
70 (8.4. 998 §, 5.5. 1304 §). 

Koulunjohtaja Toivo Rouhiaiselle päätet-
tiin suorittaa yht. 1 890 mk korvauksena 
asiantuntijana toimimisesta Aleksis Kiven 
kansakoulun korjaustyön aikana ja koulun 
työjärjestyksen laatimisesta sekä määrätä 

kansak.op. Vilho Hänninen Vuosaaren uuden 
kansakoulut aion suunnittelu- ja rakentamis-
vaiheen aikaiseksi asiantuntijaksi (yjsto 2.7. 
6445 §, 2.4. 5728 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
huolehtimaan siitä, että Kallion kansakoulun 
muutos- ja lisärakennustyöt sekä Kontulan 
kansakoulun asuin- ja kerhorakennuksen 
rakennustyöt pyrittäisiin toteuttamaan al-
kuperäisten kustannusarvioiden puitteissa 
(8.4. 1003 §). Santahaminan kansakoulun 
sähköasennuksien uusimista varten merki-
tystä osamäärärahasta päätettiin käyttää 
6 440 mk Vuosaaren kansakoulun ulko-ovien 
uusimiseen ja käymälöiden muutostöihin 
tätä varten merkityn osamäärärahan lisäksi 
(9.6. 1752 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talo-
rakennusosaston laatimat, 3.5.1968 päivä-
tyt Vuosaaren kansakoulun päärakennuk-
sen muutostöiden pääpiirustukset n: o 1 - 5 
(30.6. 1992 §); 12.5.1969 päivätyt Yliskylästä 
Vuosaareen tontille Punakiventie 4 siirret-
tävän tilapäisen puukoulun pääpiirustukset 
n:o 1 ja 2 (30.6. 1990 §) sekä talorakennus-
osaston laatimat, 17.5.1969 päivätyt Ylis-
kylästä Siltamäkeen tilalle RN:o 7620 siir-
rettävän tilapäisen puukoulun pääpiirustuk-
set n:o 1 ja 2 (4.8. 2077 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 
hyväksynyt Kontulan kansakoulun pääpii-
rustukset sekä vahvistanut Mellunmäen kan-
sakoulun pääpiirustukset ja uusitun raken-
nusohjelman (27.1. 287 §, 19.5. 1474 §, 5.5. 
1303 §). Mellunmäen vanhan kouluraken-
nuksen purkaminen päätettiin alkaa 3.3. 
sekä samanaikaisesti aloittaa uuden koulu-
rakennuksen perustusten louhintatyöt hy-
väksyttyjen pääpiirustusten mukaisesti (17.2. 
527 §). Lisäksi saatiin purkaa Kallion kansa-
koulun tontilla olevat kotitalouden opetus-
tilat ja hammashoitolan sisältävä kaksiker-
roksinen koulurakennus (yjsto 5.11. 7362 §). 

Yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi myönnettiin 22 500 mk betoniveistok-
sen »Kasvu» hankkimista varten kuvanveist. 
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Kain Tapperilta ja pystyttämistä varten 
Kulosaaren kansakoulun alueelle Arkkiteh-
tuuritoimisto Osmo Lapon 6.6.1968 päivä-
tyn piirustuksen mukaisesti, jolloin taiteili-
jan kanssa tehtävässä sopimuksessa hänet 
velvoitetaan laatimaan rakennuslupaa var-
ten tarvittavat asiakirjat ja edellytetään, 
että veistos hänen toimestaan pystytetään 
sovittavaan hintaan täysin valmiiksi (30.6. 
1988 §). 

Taiteilija Anitra Lucanderille päätettiin 
suorittaa 3 000 mk palkkiona Roihuvuoren 
kansakoulun seiniin maalattujen abstraktien 
sommitelmien suunnittelusta (yjsto 5.3. 
5463 §). 

Rakennusviraston käytöstä poistetut eräät 
koneet ja laitteet päätettiin luovuttaa Puo-
tinharjun kansakouluun opetustarkoituksia 
varten (yjsto 1.10. 7085 §) ja Malmin poh-
joisen kansakoulun eräät käytöstä poistetut 
puu- ja metallityökoneet päätettiin myydä 
460 mk:n hinnasta (yjsto 15.1. 5102 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kansakoulujen 
johtokunnan korvaamaan eräiden raajarik-
kojen tai sokeain koulua käyvien oppivel-
vollisten koulumatkoista aiheutuvat kustan-
nukset (3.2. 366 §, 23.6. 1909 §, 8.9. 2468-
2470 §). 

Merkittiin tiedoksi suomenkielisten kansa-
koulujen talouspäällikön ilmoitukset, jotka 
koskivat eri kouluissa tapahtuneita varkauk-
sia, vahingontekoja ja tulipaloja. Kansakou-
luissa oppilailta kadonneiden asusteiden kor-
vaamiseksi yleisjaosto myönsi yht. 1 008 
mk tavanmukaisilla ehdoilla. 

Koululaisen Ari Pulkkisen Mäkelän kou-
lussa tapahtuneesta, kuolemaan johtaneesta 
onnettomuudesta aiheutuneiden kulujen kor-
vaamiseksi hänen vanhemmilleen yleisjaosto 
myönsi kohtuussyistä 2 886 mk (yjsto 30.7. 
6605 §). 

Yleisjaosto myönsi Vesalan kansakoulu-
talon vihkiäistilaisuuden järjestämistä var-
ten 1 500 mk ja Jakomäen kansakoulutalon 
vihkiäistilaisuutta varten 1 436 mk (yjsto 
12.2. 5323 §, 19.11. 7472 §). 

Vahtimest. Aimo Lehtisen asunnossa ta-
pahtuneen vesivaurion korvaamiseksi yleis-
jaosto myönsi 396 mk (yjsto 25.6. 6407 §). 

Yleisjaosto myönsi 970 mk suomenkielis-
ten kansakoulujen joukkueen lähettämistä 
varten Valkeakoskella järjestettäviin kansa-
koululaisten valtakunnallisiin talvikisoihin 
ja 1 150 mk suomenkielisten kansakoulujen 
joukkueen osallistumista varten kansakoulu-
laisten valtakunnallisiin kesäkisoihin Rau-
malla (yjsto 12.2. 5324 §, 10.9. 6906 §). 

Yleisjaosto oikeutti suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunnan ao. määrärahoja käyt-
täen tarjoamaan Kulosaaren, Meilahden, 
Pajalahden, Porolahden ja Taivallahden 
kansakouluissa kouluruokaa Yhdysvalloista 
saapuvalle, prof. Gerald Readin johtamalle 
ryhmälle (yjsto 5.11. 7358 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen eräille pu-
hehäiriöisille oppilaille päätettiin edelleen 
kertomusvuoden kevät- ja syyslukukauden 
aikana antaa kouluterveydenhoito-osaston 
foniatrilääkärin johdolla ja valvonnassa pu-
heopetusta kaksi tuntia viikossa 35 viikon 
aikana. Opetusta hoitavalle lastentarhan-
opettajalle saatiin suorittaa 13 mk/t, enintään 
910 m.k, ao. määrärahoja ylittämättä (24.3. 
855 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ruotsinkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan maksamaan 
ehdottamilleen opettajille 13.6.1967 annetulla 
lailla myönnetyn ns. määrävuosilisän sekä 
myös tästä maksettavan kaupungin kansa-
koulujen ohjesäännön 23 §:ssä mainitun pro-
sentuaalisen palkkauksen lisän siitä ajan-
kohdasta lukien, josta he lain mukaan ovat 
sanottuun korotukseen oikeutettuja (15.9. 
2562 §, 27.10. 2984 §, 8.12. 3455 §). 

Merkittiin tiedoksi ruotsinkielisten kan-
sakoulujen johtokunnan ilmoitus Hertto-
niemen ruotsinkielisen kansakoulun toimin-
nan lopettamisesta oppilasmäärän vähenty-
misen vuoksi 1.8.1969 lukien. Kouluhalli-
tukselta päätettiin anoa lupaa koulukiinteis-
tön luovuttamiseen muuhun käyttöön (23.6. 
1904 §). 
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Merkittiin tiedoksi ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan ilmoitus eri kouluihin 
tehdyistä murroista (yjsto 21.5. 6113 §, 
17.12. 7691 §). 

Yleisjaosto oikeutti johtokunnan suoritta-
maan Paula Wasströmille 220 mk korvauk-
sena pihaa puhdistettaessa hänen autolleen 
sattuneesta vahingosta (yjsto 1.10. 7079 §). 

Kesäsiirtolat. Ryhtivikaisten lasten kun-
touttaminen, ks. s. 193. 

Kaupunginhallitus päätti, tyytyen koulu-
hallituksen päätöksiin suomenkielisten ja 
ruotsinkielisten kansakoulujen kesäsiirtoloi-
den v:n 1968 valtionavustuksista, merkitä 
ne tiedoksi (20.1. 201 §). 

Merkittiin tiedoksi suomenkielisten kansa-
koulujen talouspäällikön ilmoitus Juupajoen 
Peltolammin kesäsiirtolan saunan palami-
sesta. Uuden saunan rakentamista varten 
myönnettiin 26 200 mk (22.9. 2623 §, yjsto 
30.7. 6606 §). 

A mmattiopet u stoimi 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaali- ja ter-
veysministeriö oli hyväksynyt ammattioppi-
laitoksissa toimeenpantavien kurssien opetta-
jien tuntipalkkiot kaupunginhallituksen 
23.12.1968 päättämällä tavalla (31.3. 942 §). 

Samoin vahvistettiin ko. kurssien opetta-
jien uudet tuntipalkkiot tulemaan voimaan 
1.9.1969 lukien (18.8. 2213 §, kunn.as.kok. 
n: o 127). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan niissä tapauksissa, jol-
loin johtokunta kulloinkin erikseen harkitsee 
välttämättömäksi lääkäriopettajan käyttämi-
sen tuntiopettajana, kuten esim. kähertäjä-
koulun kosmetologin opintolinjalla, maksa-
maan syyslukukauden 1969 alusta lukien 
tällaisesta opetuksesta palkkion seuraavasti: 
erikoislääkärille ja sairaalakemistille 45 mk/t 
sekä lääketieteen lisensiaatille 40 mk/t. 
Palkkioihin sisältyy myös mahdollinen koti-
työkorvaus (15.9. 2539 §). 

Nuorisonohjaajan kurssilla opettavalle psy-
kiatrille päätettiin suorittaa 45 mk:n suu-
ruinen palkkio tunnilta (10.2. 439 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan maksamaan 1.2. lu-
kien, mikäli sosiaali- ja terveysministeriön 
hintaosasto siihen suostuu, ammattikoulujen 
ulkopuolisille kerhoohjaajille palkkiona 13.75 
mk/t sekä ammattikoulujen kerhotoiminnas-
sa elokuvakoneen hoitajalle palkkiona 7.60 
mk/t lupakirjaa edellyttäviä normaalielo-
kuvia esitettäessä sekä 1.3.1969 lukien am-
mattioppilaitosten koululääkärille 3 mk 
tarkastettua oppilasta kohden ja 36 mk kul-
takin tarkastuskerralta sekä neuvottelusta, 
joka on kestänyt vähintään tunnin. Sosiaali-
ja terveysministeriö ilmoitti sittemmin, et-
teivät em. palkkiot ole sellaisia maksuja, joille 
valtioneuvoston 29.5.1969 hyödykkeiden hin-
tavalvonnasta antaman päätöksen mukaan 
on tarpeen hintaviranomaisten vahvistus. 
Kaupunginhallitus totesi, että päätöksiä oli 
vastaavasti sovellettava 1.2. ja 1.3.1969 
lukien (7.1. 51 §, 17.2. 525 §, 30.6. 1986, 
1991 §). 

Ammattikoulunopettajille, jotka on mää-
rätty osallistumaan väestönsuojelukursseille. 
päätettiin kurssiajalta suorittaa korvaus hei-
dän lukujärjestyksen mukaisista ylitunneis-
taan täysien palkkaetujen lisäksi (27.1. 282 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa kiinteistölautakunnan ja 
ammattioppilaitosten johtokunnan kanssa 
tutkimaan mahdollisuuksia maa- ja vesira-
kennustyökoneitten käyttäjien ammattikou-
lutuksen järjestämisestä joko valtion toimes-
ta tai mikäli se osoittautuisi mahdottomaksi, 
harkitsemaan ko. koulutuksen järjestämistä 
valtionavun turvin kaupungin toimesta ja 
tekemään asiasta aikanaan tarvittavat esi-
tykset (8.9. 2474 §). 

Ammattioppilaitosten johtokunnan hal-
lintoon siirretyn, Lauttasaaren Yhteiskoulun 
Kannatusyhdistykseltä ostetun Lauttasaa-
ren korttelin n:o 31107 tontin n:o 10 pääoma-
arvoksi määrättiin 1.3 mmk (17.3. 814 §). 
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Rakennusvirastoa ja ammattioppilaitosten 
toimistoa kehotettiin laatimaan yhteisesti 
suunnitelmat kiinteistön perusparannus- ja 
muutostöiksi siten, että huonetilat voitaisiin 
vuokrata kultaseppäkoululle, hammastek-
nikkokoululle ja optikko-opistolle opetus-
tiloja varten (3.2. 361 §). Kiinteistön ala-
kerrassa sijaitseva varastotila saatiin 31.5. 
1969 saakka luovuttaa vuokratta koulun 
oppilaiden muodostaman moottorikerhon toi-
mintaa varten (yjsto 19.3. 5595 §). 

Valtionavut. Yleisjaosto myönsi ammatti-
oppilaitosten johtokunnan käytettäväksi 
21 578 mk autonasentajan peruskurssin val-
tionavustuksen ennakon palauttamista var-
ten ammattikasvatushallitukselle (yjsto 19.3. 
5591 §). 

Ammattioppilaitoksissa syyslukukaudella 
1969 järjestettäviä ammattikursseja koskevat 
kurssianomukset päätettiin lähettää am-
mattikasvatushallituksen hyväksyttäviksi 
valtionavustuksen saamista varten sen jäl-
keen, kun kurssiselostukset aikanaan on 
lähetetty ammattikasvatushallitukselle (2.6. 
1622 §). 

Vallilan ammattikoulun jäljempänä maini-
tut virat päätettiin jättää vakinaisesti täyt-
tämättä seuraavasti: 31.12.1969 saakka yksi 
tp. ammattiaineiden opettajan virka ja 4 tp. 
työnopettajan virkaa, 31.7.1970 saakka yksi 
työnopettajan virka, neljä vakinaista am-
mattiaineiden opettajan virkaa ja yksi va-
kinainen työnopettajan virka sekä 31.12.1970 
saakka yksi vakinainen ammatinopettajan 
virka (13.1. 114 §, 4.8. 2069 §, 8.9. 2467 §). 

Vallilan ammattikoulussa annettavaa eng-
lannin kielen opetusta päätettiin syysluku-
kauden 1969 alusta lukien laajentaa siten, 
että 10 luokan sijasta opetusta annetaan 
kaksi viikkotuntia enintään 16 luokalla 
edellyttäen, että ammattikasvatushallitus 
antaa siihen suostumuksensa. Ammattikas-
vatushallitukselta päätettiin anoa lupa em. 
vapaaehtoisen aineen opetuksen järjestelylle 
sekä hyväksyminen opetusohjelmalle (4.8. 
2072 §). 

Yleisjaosto oikeutti ammattioppilaitosten 
johtokunnan luovuttamaan vuokratta Valli-
lan ammattikoulusta huonetilaa ja välineitä 
aikana 4.-8.8.1969 ammattikoulujen opet-
tajaopiston järjestämää puhelinalan opetta-
jien täydennyskurssia varten sekä eräidea 
urheiluseuroj en seurayhtymän j ärj estämien 
poikien painikilpailujen ajaksi tavanomaisilla 
ehdoilla (yjsto 18.6. 6352 §, 3.9. 6844 §). 

Vallilan ja Haagan ammattikoulujen oppi-
laista muodostetun joukkueen lähettämistä 
varten Suomen Ammattikoulujen Urheilu-
liiton Kajaanissa järjestettäviin talvimesta-
ruuskilpailuihin myönnettiin 1 020 mk sekä 
joukkueen lähettämistä varten Seinäjoella 
pidettäviin yleisurheilumestaruuskilpailuihin 
670 mk (yjsto 12.2. 5322 §, 3.9. 8645 §). 
Joukkueen lähettämiseksi »Työtaito-69» lop-
pukilpailuja varten järjestettäviin karsinta-
kilpailuihin sekä Vallilan ja Kampin ammat-
tikoulujen oppilaskuntien kuraattorien osal-
listumisesta kuraattoripäiville aiheutuvien 
osanottomaksujen suorittamista varten sekä 
Vallilan ja Haagan ammattikoulujen jouk-
kueiden osallistumisesta Tampereella pidet-
täviin ammattikoulujen uintimestaruuskil-
pailuihin aiheutuvia kustannuksia varten ja. 
Kampin ammattikoulun ammatinopettajan 
Lahja Oksasen osallistumisesta opetusnäyt-
teiden seuraamiseen ammattikoulujen Jyväs-
kylän opettajaopistossa aiheutuvia kustan-
nuksia varten myönnettiin yht. 685 mk (yjsto· 
7.5. 6004 §). 

Kampin ammattikoulun kaksi ammatin-
opettajan virkaa päätettiin jättää vakinai-
sesti täyttämättä, kuitenkin kauintaan 31.12. 
1969 saakka (3.1. 114 §, 8.4. 1020 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää koulun 
reht. Liisa Kankaanrinnalle 1.12.1969 alkaen 
siihen asti kunnes toisin päätetään, kauintaan 
kuitenkin v:n 1970 loppuun, vapautuksen 
neljän viikkotunnin opetusvelvollisuudesta 
Herttoniemen ammattikoulun huonetilaoh-
jelman laatimista ja koulun muuta suunnitte-
lutyötä varten (24.11. 3285 §). 

Yleisjaosto myönsi yht. 217 mk Kampin 
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ammattikoulun opettajien osallistumisesta 
ammattikoulujen Jyväskylän opettajaopis-
tossa pidettävien opetusnäytteiden seuraa-
miseen aiheutuneiden kulujen korvaamista 
sekä terveyskasvatuspäivien osallistumis-
maksun korvaamista varten (yjsto 19.3. 
5598 §, 2.4. 5724 §). 

Kampin ammattikoulusta päätettiin vuok-
ratta ja erinäisillä ehdoilla luovuttaa huone-
tilat seuraaviin tarkoituksiin: ammattikasva-
tushallituksen toimesta järjestettävää am-
mattikoulujen ompelu- ja vaatetusalojen 
opettajien täydennyskurssia varten (yjsto 
12.2. 5321 §), SAKO:n ompelun- ja talous-
opettajien jaostolle puhtaanapidon ja kuosi-
piirustuksen täydennyskursseja varten (yjsto 
25.6. 6405 §) sekä Vaatetusteollisuusliiton 
ammattikasvatushallituksen kanssa järjes-
tämää kurssia varten (yjsto 3.9. 6843 §). 

Haagan ammattikoulun seuraavat tilapäi-
set virat päätettiin jättää vakinaisesti täyt-
tämättä toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 
31.12.1969 saakka: viisi ammattiaineiden 
opettajan, kaksi yleisaineiden opettajan ja 
10 työnopettajan virkaa sekä yksi ammatin-
opettajan virka (13.1. 114 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa am-
mattioppilaitosten johtokunnan järjestä-
mään Haagan ammattikoulussa lukuvuonna 
1969/70 uusien aineyhdistelmien ja opetus-
suunnitelmien kokeilun metalliosaston asen-
taja-koneistajan yhdellä kansakoulupohjai-
sella I luokalla edellyttäen, ettei johtokunnan 
käytettävissä olevia määrärahoja tämän 
vuoksi ylitetä ja että ammattikasvatushalli-
tus hyväksyy kokeilun sekä myöntää labora-
torioihin ja tukiopetukseen täyden 65 %:n 
valtionavustuksen. Ammattikasvatushalli-
tus asettui kielteiselle kannalle kokeiluun 
nähden ja ilmoitti pitävänsä suunniteltua 
opetuskokeilua periaatteessa hyvänä, mutta 
vielä tässä vaiheessa epäkypsänä (4.8. 2073 §, 
8.12. 3439 §). 

Ammattioppilaitosten toimisto oli aikoi-
naan pyytänyt Helsingin liikevaihtoverotoi-
mistolta ennakkotietoa siitä, onko kaupungin 

suoritettava liikevaihtoveroa Haagan huolto-
aseman toiminnasta, jonka tarkoituksena oli 
autonhuoltajien kouluttaminen ammattikas-
vatushallituksen alaisena ja ammattioppi-
laitoksista annetun lain mukaisesti. Liike-
vaihtoverot oimisto oli 25.6.1968 ilmoittanut 
ennakkotietona, että kaupungin oli suoritet-
tava huoltoasemalla tapahtuvasta myyn-
nistä liikevaihtoveroa. Tähän päätökseen 
kaupunki haki muutosta liikevaihtovero-
konttorilta, joka 30.8.1968 hylkäsi kaupungin 
valituksen. Tämän jälkeen kaupunki haki 
muutosta liikevaihtoverokonttorin päätök-
seen korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka 
kumosi liikevaihtoverotoimiston ja -konttorin 
päätökset, koska ko. päätös oli epätäydelli-
nen sikäli, että siitä ei käynyt ilmi, oliko 
liikevaihtovero velvollisuus tarkoitettu kos-
kemaan vain osaa huoltoaseman liikevaihdos-
ta sekä palautti asian liikevaihtoverotoimis-
ton uudelleen käsiteltäväksi. Liikevaihtovero-
konttori hylkäsi 24.4.1969 uudelleen kaupun-
gin valituksen ja korkein hallinto-oikeus 
katsoi 29.7.1969, ettei ollut syytä muuttaa 
liikevaihtoverokonttorin päätöstä (9.6. 1759 
§, 8.9. 2463 §). 

Merkittiin tiedoksi ammattioppilaitosten 
toimiston ilmoitus Haagan ammattikouluun 
suoritetusta murrosta (yjsto 5.2. 5270 §). 
Haagan ammattikoulun auto-osastolla kor-
jattavana olleelle ins. Martti Laurilan autolle 
aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi 
myönnettiin 275 mk tavanmukaisilla ehdoilla 
(yjsto 23.7. 6572 §). 

Vaatturikoulun yksi vakinainen ammatin-
opettajan virka ja yksi vakinainen työn-
opettajan virka päätettiin jättää täyt tämättä 
31.7.1970 saakka pätevien hakijoiden puut-
tumisen ja eräiden uudelleen järjestelyjen 
vuoksi (4.8. 2069 §). 

Laboratoriokoulun yksi vakinainen am-
mattiaineiden opettajan virka päätettiin 
samoin jättää vakinaisesti täyttämättä 31.7. 
1970 saakka (4.8. 2069 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa ammattioppilaitosten johtokun-

244 



2. Kaupunginhallitus 

nan perustamaan laboratoriokouluun uuden 
yksivuotisen, keskikoulupohjaisen mikrobio-
logian opintolinjan edellyttäen, että ammatti-
kasvatushallitus hyväksyy opintolinjan pe-
rustamisen ja myöntää valtionavustusta pe-
rustamis- sekä käyttökustannuksia varten ja 

myöntää opintolinjan perustamista varten 
78 244 mk. Ammattikasvatushallitus ei ollut 
suostunut kaupunginhallituksen hakemuk-
seen sillä perusteella, että se oli todennut 
koulutuksen suunnitellulla opintolinjalla jää-
vän liian lyhyeksi. Oppilaiden olisi ensin 
saatava riittävä yleiskoulutus ja vasta sen 
jälkeen erikoiskoulutus (2.6. 1625 §, 18.8. 
2214 §). 

Laboratoriokoulussa päätettiin lukuvuon-
na 1969/70 järjestää 5-päiväisen kouluviikon 
kokeilu siten, että syyslukukausi pidettäisiin 
15.8.-20.12.1969 ja kevätlukukausi 2.1.-
15.6.1970 lukuvuoden ollessa tällöin yht. 
200 työpäivää. Kokeilu järjestettäisiin edel-
lyttäen, että ammattikasvatushallitus antai-
si siihen suostumuksensa ja ettei koulun 
valtionavustus sen johdosta vähenisi. Am-
mattikasvatushallitukselta päätettiin anoa, 
että se hyväksyisi em. toimenpiteet ja niiden 
mukaisesti laaditut uudet viikkotuntikaaviot. 
Ammattikasvatushallitus myönsi anotun lu-
van (2.6. 1624 §, 18.8. 2216 §). 

Laboratoriokoulun opetusohjelmaan pää-
tettiin v:n 1970 alusta lukien sisällyttää la-
sinpuhalluksen opetus edellyttäen, että am-
mattikasvatushallitus siihen suostuu ja että 
kaupunginvaltuusto sisällyttää tarvittavan 
määrärahan v:n 1970 talousarvioon (4.8. 
2074 §). 

Ammattikasvatushallituksen hyväksyttä-
väksi päätettiin lähettää laboratoriokoulussa 
kevätlukukaudella 1969 toimeenpantavaksi 
suunniteltu entsyymikemiallisen kurssin kurs-
sianomus valtionavustuksen saamiseksi sen 
jälkeen, kun kurssiselostus on aikanaan lä-
hetetty ammattikasvatushallitukselle (8.4. 
1022 §). 

Kirjapainokoulun seuraavat tilapäiset vi-
rat päätettiin jättää täyttämättä kauintaan 

31.12.1969 saakka: yksi ammattiaineiden ja 
yksi työnopettajan virka, yksi terveyssisaren 
puolipäivätoiminen virka ja yksi toimistoapu-
laisen puolipäivätoiminen virka (13.1. 114 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan palkkaamaan 1.8. 
lukien kauintaan 31.12.1969 saakka kirja-
painokouluun erikoisammattikoulutalossa 
toimivia kouluja varten yhteisesti yhden 8. 
pl:n kokopäivätoimisen toimistoapulaisen ai-
kaisemman puolipäivätoimisen toimistoapu-
laisen sijasta ja kaksi uutta 3/4 -päiväistä 
työsopimussuhteista siivoojaa. Tarkoituk-
seen myönnettiin 6 990 mk (23.6. 1905 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattioppi-
laitosten johtokunnan järjestämään kirja-
painokoulussa lukuvuonna 1969/70 5-päi-
väisen kouluviikon kokeilun siten, että luku-
vuosi on yhteensä 200 työpäivää ja että sa-
massa yhteydessä kouluun perustetaan teks-
tinvalmistajan opintolinja sekä painajan 
opintolinja edellyttäen, että ammattikasva-
tushallitus hyväksyy järjestelyn ja myöntää 
valtionavustuksen opettajien palkkaukseen 
samansuuruisena kuin niissä oppilaitoksissa, 
joiden työvuosi käsittää 220 työpäivää. 
Järjestelystä aiheutuvia kustannuksia varten 
syyslukukaudella 1969 kaupunginhallitus 
myönsi 42 230 mk. Ammattikasvatushallitus 
oli sittemmin myöntänyt luvan anottua ko-
keilua varten (2.6. 1623 §, 18.8. 2215 §). 

Ammattikasvatushallituksen hyväksyttä-
väksi lähetettiin seuraavat kurssianomukset: 
kertomusvuoden kevätlukukaudella järjes-
tettävän syväpainajan ja syväpainosyövyt-
täjän oppisopimuskurssin kurssianomukset 
sekä kertomusvuonna järjestettävän graa-
fisen valokuvaajan ja kuvakorjailijan oppi-
sopimuskurssin kurssianomukset (17.3. 799 
§); kertomusvuoden syyslukukaudella toi-
meenpantavien 27 oppisopimuskurssin kurs-
sianomukset (27.10. 2967 §) ja kevätlukukau-
della 1970 toimeenpantavien 30 oppisopimus-
kurssin kurssianomukset (3.11. 3071 §). 

Suomen Faktoriliitolle päätettiin luovuttaa 
kirjapainokoulusta vuokratta huonetilaa ko-
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hopainofaktorien täydennyskursseja varten 
(yjsto 25.6. 6404 §, 17.9. 6960 §). 

Kirjapainokoulun 50-vuotis juhlaa ja eri-
koisammattikoulutalon vihkiäistilaisuutta 
varten myönnettiin 2 350 mk (yjsto 7.5. 6003 
§). Kahvitarjoilun järjestämiseksi syysluku-
kauden 1969 alusta lukien erikoisammatti-
koulutalon oppilaita ja henkilökuntaa varten 
myönnettiin 16 500 mk sillä ehdolla, että 
kahvin ja kahvileivän hinta määrätään siten, 
että järjestelystä aiheutuvat kustannukset 
tulevat kahvin ja leivän myynnistä saaduilla 
tuloilla korvatuiksi (17.2. 523 §). 

Kähertäjäkoulun yksi vakinainen työnopet-
tajan virka päätettiin jättää täyttämättä 
31.7.70 saakka (4.8. 2069 §). 

Kähertäjäkoulun huonetiloja päätettiin 
vuokratta ja eräillä ehdoilla luovuttaa seu-
raavia tilaisuuksia varten: kosmetologiakin 
kisälli- ja mestarikirjalautakunnalle kisällin-
tutkintotilaisuuden järjestämistä varten 
(yjsto 14.5. 6058 §) sekä Suomen ammatti-
koulujen opettajaliiton parturi- ja kampaaja-
opettajajaostolle muoto- ja tyyliopin opetuk-
sen kurssia varten, parturi- ja kampaaja-
oppilaiden työtaitoloppukilpailua ja kampaa-
jan ja parturin ammattitekniikan kurssia 
varten sekä Toimelan Vapaaopistolle Annan-
kadun koulurakennuksen voimistelusali 27.4. 
pidettävää päättäjäistilaisuutta varten (yjsto 
23.4. 5879 §). 

Yleis jaosto myönsi 68 mk Suomen Käher-
täjätyönäni ajaliiton järjestämiin mestaruus-
kilpailuihin osallistuneiden oppilaiden sekä 
heidän malliensa ruoka- ja matkarahojen 
korvaamiseksi (yjsto 18.6. 6349 §). 

Hienomekaanikkokoulun tilapäinen amma-
tinopettajan ja työnopettajan virka päätet-
tiin jättää täyttämättä toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan 31.12.1969 saakka (13.1. 114 

Hienomekaanikkokoulun suunnittelun 
asiantuntijalle, ins. Pauli Selkämaalle suori-
tettavia matka- ja päivärahoja varten myön-
nettiin 250 mk (yjsto 19.3. 5596 §). 

Leipurikoulun yksi tilapäinen ammatin-

opettajan virka päätettiin jättää täyt tämättä 
kauintaan 31.12.1969 saakka (13.1. 114 §). 

Koulun tarverahoja varten myönnettiin 
130 mk v:n 1968 talousarvion ao. määrä-
rahoista (15.9. 2538 §). 

Koulukustannusten korvaaminen. Yleis-
jaosto päätti hylätä Lahden ammattikoulun, 
Järvenpään ammattikoulun ja Västankvarns 
hushollsskola -nimisen ammattikoulun ano-
mukset korvausten suorittamisesta niille hel-
sinkiläisten oppilaiden koulunkäynnistä em. 
oppilaitoksissa aiheutuneiden kustannusten 
osalta (yjsto 2.7. 6444 §). 

Avustukset. Suomen Ammattikoulujen Ur-
heiluliiton 20. mestaruuskilpailujen taloudel-
lisen tappion korvaamista varten yleisjaosto 
myönsi 1 553 mk sekä Helsingin lyseon ja 
Helsingin normaalilyseon välisen soutukil-
pailun järjestämistä varten 900 mk (yjsto 
8.1. 5035 §, 1.10. 7083 §). 

Muu opetustoimi 

Työväenopistoissa maksettavat palkkiot. Mer-
kittiin tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumus työväenopistojen tuntiopettajien 
palkkioiden korottamiseen kaupunginhalli-
tuksen 23.12.1968 päättämällä tavalla (24.2. 
589 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työ-
väenopistoissa maksettavat uudet palkkiot 
tulemaan voimaan 1.5. ja 1.8.1989 lukien 
(21.4. 1151 §, 27.5. 1559 §, 30.6. 1980 §, kunn. 
as. kok. n:o 49, 71). 

Suomenkielinen työväenopisto. Kaupungin-
hallitus oikeutti suomenkielisen työväenopis-
ton johtokunnan 1.5.1969 lukien suoritta-
maan työväenopiston opintoneuvojalle ja toi-
miston viranhaltijoille iltatyökorvauksen val-
tuuston 29.5.1988 kaupungin uusien työaika-
määräystea väliaikaisesta hyväksymisestä 
tekemän päätöksen XXI) kohdan 1 mom:n 
säännöksistä poiketen (8.4. 1019 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti suomenkielisen 
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työväenopiston henkilökunnan väliaikaiset 
työaikamääräykset seuraaviksi: 

1) Työväenopiston toimisto pidetään 
avoinna yleisölle maanantaista perjantaihin 
opiston työkauden aikana klo 9.0 0-12. o o ja 
18.oo-20.oo. Toimiston viranhaltijoiden vii-
kottainen työaika on 35.5 tuntia, jonka puit-
teissa työväenopiston rehtori määrää kulloin-
kin noudatettavat työajat opiston toiminnan 
asettamien vaatimusten mukaisesti käyttäen 
seuraavia vaihtoehtoja: 

a) Maanantaisin klo 8.3 0-16.3 0 puolen 
tunnin lepotauoin ja tiistaista perjantaihin 
klo 8.3 0-16 puolen tunnin lepotauoin. 

b) Maanantaisin klo 12.3 0-20.3o puolen 
tunnin lepotauoin ja tiistaista perjantaihin 
klo 13-20.3 0 puolen tunnin lepotauoin. 

c) Maanantaisin klo 8.30-13.30 ja klo 
18-20.3 0 ilman lepotaukoa ja tiistaista per-
jantaihin klo 8.3 0-13 ja 18-20.3 0 ilman lepo-
taukoa. 

Arkipyhän sattuessa viikolla työaika on 
myös lauantaina klo 8.30-16 puolen tunnin 
lepotauoin. 

2) Työväenopiston kirj asto pidetään avoin-
na yleisölle maanantaista perjantaihin opis-
ton työkauden aikana klo 17.3 0-20.3o. Kir-
jaston viranhaltijan, opintoneuvojan, työ-
aika on työväenopiston työkauden aikana 
maanantaisin klo 13-21 puolen tunnin lepo-
tauoin ja tiistaista perjantaihin klo 13.30-21 
puolen tunnin lepotauoin sekä kesäkuukau-
sina maanantaisin klo 8.3 0-16.30 puolen tun-
nin lepotauoin ja tiistaista perjantaihin klo 
8.3 0-16 puolen tunnin lepotauoin. Arki-
pyhän sattuessa viikolla työaika on myös 
lauantaina klo 8.30-16 puolen tunnin lepo-
tauoin. Opintoneuvojan viikoittainen työ-
aika on siis 35.5 tuntia. 

3) Säännöllistä iltatyötä suorittavan vahti-
mestarihenkilökunnan työaika on 80 tuntia 
kahden viikon pituisen työjakson aikana. 
Rehtori vahvistaa työaikamääräysten poh-
jalta työvuorojen alkamis- ja päättymisajat. 

4) Talonmies-vahtimestarin vahtimestari-
työn tuntimäärä on 15 tuntia viikossa. Vahti-

mestarityötunnit suoritetaan työvuoroluette-
lon mukaisesti. 

5) Siivoojien työaika vahvistetaan aika-
naan erikseen (24.2. 590 §). 

Yleisjaosto päätti tyytyä vakuutusoikeu-
den 18.4. antamaan päätökseen työntek. 
Pirjo Kejosen loukkaantumisesta aiheutu-
neen korvauksen suorittamisesta sekä myön-
tää korvauksen maksamista varten 16 mk 
(yjsto 2.7. 6441 §). 

Yleisjaosto myönsi 720 mk suomenkielisen 
työväenopiston käytettäväksi Porissa järjes-
tettyihin valtakunnallisiin kulttuurikilpailui-
hin osallistumisesta aiheutuneita kustannuk-
sia varten. Samaten yleisjaosto hyväksyi sen 
toimenpiteen, et tä vs. rehtori Mikko Järven-
ranta oh tehnyt matkapäivineen kaksi päivää 
kestäneen virkamatkan Poriin osallistumista 
varten em. kulttuurikilpailuihin (yjsto 16.4. 
5829, 5830 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
hallintoon määrättiin 1.11.1969 lukien Vuo-
saaren kylässä sijaitseva Brandis RN:o 464 

-niminen tila toistaiseksi käytettäväksi opis-
ton kesäkotina, kunnes alueen lopullinen 
käyttösuunnitelma valmistuu. Maapohjan 
pääoma-arvoksi merkittiin 282 000 mk ja 
rakennusten arvoksi 84 000 mk (15.9. 2541 
§)· 

Kaupunginhallitus otti tutkittavakseen 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 
27.5. tekemän päätöksen ottaa opettajan- ja 
apulaisrehtorin virkaan koevuodeksi hum. 
kand. Martin Gripenbergin ja hyväksyi sen 
samalla täytäntöönpantavaksi vain sillä eh-
dolla, että virkaan valittu otetaan virkaa hoi-
tamaan aikaisintaan 1.9.1969 alkaen ja että 
virkasuhde tällä kertaa jatkuu vain 31.12. 
1969 saakka (2.6. 1610 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokun-
taa kehotettiin perimään takaisin opiston ta-
loudenhoitajalle 1.6.1968 ylimääräisenä pal-
kanlisänä maksetut 70 mk/kk eli v:lta 1968 
yht. 490 mk ja vastaisuudessa tutkimaan tar-
kemmin harkinnanvaraisten palkankorotus-
ten perusteita sekä neuvottelemaan senkal-
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täisistä asioista etukäteen palkkalautakunnan 
toimiston kanssa (3.3. 653 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota ruotsin-
kielisen työväenopiston johtokunnan 18.4. 
tekemän päätöksen, joka koski työväenopis-
ton kirjaston aukioloaikaa ja kirjastonhoita-
jan työaikaa. Samalla kaupunginhallitus 
päätti muuttaen 7.10.1968 tekemäänsä pää-
töstä, 

että ruotsinkielisen työväenopiston kirjasto 
pidetään avoinna arkipäivisin maanantaista 
perjantaihin klo 17-21 ja lauantaisin klo 
11-15, 

että työsopimussuhteisen kirjastonhoita-
jan työaika on sama kuin kirjaston aukiolo-
aika eli 24 t viikossa, kuitenkin siten että kir-
jastonhoitajalle annetaan 9 viikon pituisena 
ajanjaksona vähintään 14 vapaapäivää ja 

että vapaapäivien määrä koko vuosittaisen 
palvelusjakson puitteissa on kalenteriviikkoa 
kohti keskimäärin kaksi soveltaen tältä osin 
valtuuston 7.5.1969 työajasta tekemässään 
päätöksessä vahvistamia periaatteita. Työ-
sopimussuhteisen kirjastonhoitajan kuukausi-
palkaksi vahvistettiin 10 kuukautena vuodes-
sa 615 mk/kk. Työsopimus oli tehtävä kau-
punginhallituksen v. 1967 vahvistamaa työ-
sopimuslomaketta käyttäen (28.4. 1227 §, 
11.8. 2147 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota ruotsin-
kielisen työväenopiston johtokunnan pää-
töksen sivuosastotoiminnan aloittamisesta 
Puotilassa, Käpylä-Maunulassa ja Etelä-
Kaarelassa (30.6. 1954 §, 25.8. 2323 §). 

Kotitalouslautakunnan käyttöön päätettiin 
neuvonta-, näyttely- ja kurssitoimintaa var-
ten luovuttaa talosta Fabianinkatu 32 kau-
pungille vuokrattu kahdeksan toimistohuo-
netta käsittävä, 144 m2:n suuruinen huone-
tila sen vapauduttua rakennusviraston käy-
töstä, vuokra 1 440 mk/kk (27.10. 2966 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa kotitalouslautakuntaa lakkaut-

tamaan Karhulinnan opetus- ja perhepesulan 
toiminnan 1.1.1970 lukien, 

kehottaa kiinteistölautakuntaa yhteistoi-

minnassa kotitalouslautakunnan kanssa tut-
kimaan mahdollisuuksia sanotun pesulahuo-
neiston vuokraamiseksi em. ajankohdasta 
lukien koneineen ja laitteineen yksityiselle 
yrittäjälle tai, mikäli se kohtuullisesta vuok-
rasta ei olisi mahdollista, koneiden ja laittei-
den siirtämiseksi muuhun kaupungin laitok-
seen tahi myymiseksi sekä tekemään tästä 
mahdollisesti aiheutuvat esitykset kaupun-
ginhallitukselle ja 

kehottaa järjestelytoimistoa tutkimaan 
mahdollisuuksia Karhulinnan opetus- ja per-
hepesulan toisen pesulanhoitajan sijoittami-
seksi hänelle sopivaan muuhun kaupungin 
työhön (1.9. 2382 §). 

Turun ylioppilaskylän asuntolapaikkojen 
käyttäminen. Turun Ylioppilaskyläsäätiölle 
päätettiin ilmoittaa, ettei kaupungilla ollut 
mitään sitä vastaan, että kaupungin nimikko-
paikat täytettäisiin säätiön toimesta yleisesti 
noudatettuja jakoperusteita käyttäen sillä 
ehdolla, että paikkojen saajat ovat kulloinkin 
henkikirjoitetut Helsingissä ja että kaupun-
ginhallitukselle ilmoitetaan paikkojen kulloi-
setkin haltijat. Opiskelija-asuntoloiden ra-
kentamista varten yleisjaosto myönsi 3 000 
mk:n avustuksen (yjsto 18.6. 6338 §, 29.10. 
7306 §). 

A vustukset. Yhtenäiskouluyhdistykselle 
päätettiin maksaa korkojen ja kuoletusten 
suorittamista varten merkitty 26 000 mk:n 
suuruinen avustus kokonaisuudessaan yhdellä 
kertaa (yjsto 12.3. 5547 §). 

Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistyk-
selle päätettiin suorittaa korkojen ja kuole-
tusten suorittamista varten merkitty 32 000 
mk:n suuruinen avustus vuotuisavustuksen 
ensimmäisen erän yhteydessä kertomusvuo-
den tammikuussa sillä ehdolla, että avustus 
käytetään korkojen ja kuoletusten suoritta-
miseen (yjsto 8.1. 5028 §). 

Työkeskus Toimelan Tukiyhdistykselle 
päätettiin suorittaa sille myönnetyn avus-
tuksen II erä I erän yhteydessä ja I I I erä jo 
kesäkuussa (yjsto 8.1. 5027 §, 15.1. 5091 §, 
4.6. 6214 §). 
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Tähtitieteelliselle yhdistykselle Ursalle 
päätettiin suorittaa peruskorjauksia varten 
merkitty 1 000 mk:n suuruinen avustus 
(yjsto 1.10. 7071 §). 

Yksityiset oppikoulut. Jakomäen yhteis-
koulun kannatusyhdistys oli kouluhallituk-
selle tehtävää anomusta varten pyytänyt 
kaupunginhallitukselta lausuntoa Jakomäen 
alueen oppikoulun tarpeellisuudesta. Koulu-
suunnittelukomitea mainitsi, että Jakomäen 
alueella tulee väestöennusteen mukaan asu-
maan n. 1 320 peruskouluikäistä lasta. Alueel-
le valmistuu kertomusvuoden alussa n. 500 
oppilaalle tarkoitettu 12-luokkainen kansa-
koulu, joka jo on osittain käytössä. Koulun 
ensimmäisille luokille otettiin lukuvuonna 
1968/69 yht. 115 oppilasta. Tästä johdettu 
peruskoulun oppilasmäärä vastaa jo lähivuo-
sina 1 035 oppilasta. Koulusuunnittelun kan-
nalta olisi sekä toivottavaa että tarpeellista 
perustaa Jakomäen alueelle oppikoulu, johon 
vastaisuudessa voitaisiin sijoittaa nykyistä 
keskikoulua vastaava peruskoulun yläaste. 
Lukioasteen uudistuksesta ei toistaiseksi ollut 
tietoa. Kaupunginhallitus päätti antaa kan-
natusyhdistykselle koulusuunnittelukomitean 
ehdotuksen mukaisen lausunnon (7.1. 54 §). 

Kontula-seura oli esittänyt kantanaan, 
että Kauppakorkeakoulun Tyttönormaali-
lyseon tilalle rakennettava oppikoulu olisi 
ollut sijoitettava Laajasalon sijasta Kontu-
laan, koska siellä asuvan väestön oli vaikea 
kouluttaa lapsiaan kalliissa yksityisissä oppi-
kouluissa. Kouluhallitukselle päätettiin esit-
tää toivomus valtion oppikoulun saamisesta 
Kontulan alueelle (12.5. 1396 §). 

Kouluhallitus oli pyytänyt kaupunginhalli-
tuksen lausuntoa siitä, kuinka Helsingin Suo-
malaisen Yhteiskoulun rakennussuunnitelma 
asiakirjoista ilmenevässä laajuudessa sopii 
kaupungin koulusuunnitelmaan. Koulusuun-
nittelukomitea oli ilmoittanut, ettei sillä ollut 
muuta huomauttamista rakennussuunnitel-
man johdosta, kuin että rakennuksen sijainti 
Etelä-Haagassa ei tulevan peruskoulun kan-
nalta ollut paras mahdollinen. Lisäksi komi-

tea oli viitannut asiasta 8.10.1968 antamaan-
sa lausuntoon. Kaupunginhallitus päätti an-
taa kouluhallitukselle Helsingin Suomalaisen 
Yhteiskoulun rakennussuunnitelmasta kou-
lusuunnittelukomitean ehdotuksen mukaisen 
lausunnon. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa kouluhallitukselle, että avustuksen 
myöntäminen ko. yhteiskoululle käsitellään 
kunakin vuonna talousarviokäsittelyn yhtey-
dessä kaupungin kulloinkin noudattaman 
käytännön pohjalta ja että toiminnan rahoi-
tus määräytyy kaupungin koululaitoksen 
tultua perustetuksi koulujärjestelmän perus-
teista annetun lain mukaisesti laissa olevien 
säännösten mukaan ja koulun asemasta kou-
lujärjestelmässä riippuen (16.6. 1837, 1838 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjaston yksi 20. pl:n sivukir-
jastonhoitajan virka päätettiin jättää vaki-
naisesti täyttämättä kauintaan 31.12.1970 
saakka, mikäli kirjastontarkastaja tähän 
suostuu (17.3. 797 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolauta-
kunnan edelleen v:n 1969 ja 1970 aikana huo-
lehtimaan Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalan polio-osaston ja IV sisätautien kli-
nikan munuaisosaston sairaalakirjaston toi-
minnasta sekä palkkaamaan laitoskirjaston 
Auroran osastoon tästä järjestelystä aiheutu-
via ylimääräisiä tehtäviä varten tuntipalk-
kaisen kirjastoamanuenssin käyttäen tarkoi-
tukseen v:n 1969 ja 1970 talousarvioihin työ-
sopimussuhteisen henkilökunnan palkkaa-
mista varten merkittyä määrärahaa kuiten-
kin edellyttäen, että Helsingin yliopistollinen 
keskussairaalaliitto sitoutuu suorittamaan 
mainitun kirjastoamanuenssin palkkaami-
sesta aiheutuvat, vastaavasti enintään 1 648 
mk:n ja 1 945 mk:n suuruiset kustannukset 
kirjastolautakunnan laskua vastaan (20.1. 
206 §, 8.12. 3437 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolauta-
kunnan 
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aloittamaan laitoskirjastotoiminnan 1.7. 
1969 lukien Helsingin yliopistollisessa keskus-
sairaalassa Meilahden sairaala-alueella ja 
psykiatrian klinikassa sekä 

palkkaamaan ajaksi 16.2.-31.12.1969 yh-
den tp. 21. pl:n osastonhoitajan, jolta vaadi-
taan kirjastoasetuksen 12 §:n 1 mom:n I) 
kohdassa mainittu kelpoisuus ja yhden tp. 
16. pl:n kirjastoamanuenssin, jolta vaaditaan 
3) kohdassa mainittu kelpoisuus, 

palkkaamaan ajaksi 1.7.—31.12.1969 kol-
me tp. 16. pl:n kirjastoamanuenssia, joilta 
vaaditaan em. kelpoisuus, kaksi tp. 7. pl:n 
kirjastoapulaista, joiden pätevyysvaatimuk-
sena on keskikoulututkinto sekä tarvittavan 
määrän työsopimussuhteista kirjastohenkilö-
kuntaa, 

suorittamaan kaluston ja kirjallisuuden 
hankintoja kirjastolautakunnan esittämän 
toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimen-
piteistä aiheutuvien kustannusten suoritta-
mista varten myönnettiin 236 588 mk. Kau-
punginhallitus hyväksyi asiamiestoimiston 
laatiman sopimusluonnoksen kaupungin ja 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton 
liittohallituksen kesken solmittavaksi sopi-
mukseksi laitoskirjastotoiminnan aloittami-
sesta 1.7.1969 lukien Helsingin yliopistolli-
sessa keskussairaalassa (3.2. 382, 363 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus oikeutti 
kirjastolautakunnan siirtämään em. laitos-
kirjastotoiminnan aloittamisen tapahtuvaksi 
1.9.1969 lukien, mikäli kouluhallitus on ennen 
sitä vahvistanut Helsingin kaupungin kir-
jasto-ohjesäännön 2 §:ään tästä aiheutuvan 
muutoksen tai vahvistamisen tapahtuessa 
myöhemmin, vahvistamista seuraavan kuu-
kauden alusta lukien edellyttäen, että Hel-
singin yliopistollisen keskussairaalaliiton liit-
tohallitus tähän suostuu. Liittohallitukselta 
päätettiin pyytää suostumus sanotulle järjes-
telylle (9.6. 1757 §). 

Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-
oikeuden päätökset kaupunginkirjaston v:n 
1963—1965 valtionavuista sekä laitoskirjas-

ton v:n 1964, 1965 valtionavuista (yjsto 11.7. 
6530—6534 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
muutosta kouluhallituksen päätöksiin kau-
punginkirjaston ja laitoskirjaston v:n 1966 
valtionavustuksista. Kouluhallituksen pää-
töksessä oli jätetty hyväksymättä menoiksi 
yht. 24 432 mk, mihin sisältyi mm. toimisto-
apulaisen ja kirjanpitäjän palkkausmenot 
sekä laitoskirjaston osalta sanoma- ja aika-
kauslehtien tilaaminen vanhainkoteihin (3.2. 
358 §, yjsto 29.1. 5201 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä koulu-
hallituksen päätöksiin kaupunginkirjaston ja 
ja sen laitoskirjaston v:n 1967 valtionavusta, 
vaikka ko. päätöksessä oli vähennetty meno-
jen osalta mm. eräitä sairauspäivärahakuluja 
(15.9. 2536 §, 1.12. 3358 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kivelän 
sairaalan rakennus n: o 13 luovutetaan Töölön 
sivukirjastoa varten kaupunginkirjaston 
käyttöön toistaiseksi ja kauintaan siksi, kun-
nes Töölön sivukirjaston uudet tilat valmistu-
vat. Asunnon jakotoimikuntaa kehotettiin 
viipymättä osoittamaan rakennuksen n:o 13 
vuokralaisille uudet asunnot. Rakennusviras-
toa kehotettiin yhteistoiminnassa kaupungin-
kirjaston kanssa laatimaan suunnitelma ja 
kustannusarvio rakennuksen välttämättö-
mistä korjaus- ja muutostöistä (21.4. 1161 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat Kivelän sairaalan raken-
nuksen n:o 13 muutos- ja korjaustöiden pää-
piirustukset n:o 1-2. Rakennus luovutettiin 
Töölön sivukirjaston käyttöön siihen saakka, 
kunnes sivukirjaston uudet tilat valmistuisi-
vat. Korjaustöiden suorittamista varten 
myönnettiin 41 600 mk (2.6. 1629 §). 

Kouluhallitus hyväksyi ko. rakennuksen 
Töölön sivukirjaston väliaikaiseen käyttöön 
sekä vahvisti Töölön uuden sivukirjaston 
pääpiirustukset (20.1. 205 §, 15.9. 2544 §). 

Merkittiin tiedoksi, ettei opetusministeriö 
ollut suostunut kaupungin anomukseen saada 
jatkaa Töölön sivukirjaston rakennustöitä 
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keskeytyksettä kesän aikana (17.3. 800 §, 
21.4. 1160 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolauta-
kunnan j är j estämään musiikkikir j astotoi-
minnan Töölön uudessa sivukirjastossa v:n 
1970 talousarvioon merkittävien määräraho-
jen puitteissa (3.11. 3069 §). 

Veistoksen hankkimiseksi Töölön uuden 
sivukirjaston pääsisäänkäytävän eteen kau-
punginhallitus oikeutti kuvataidetoimikun-
nan julistamaan Suomen kuvanveistäjille 
kilpailun esitetyn kilpailukutsun mukaisesti. 
Tarkoitukseen myönnettiin enintään 20 000 
mk. Kilpailun palkintolautakunnan taiteilija-
jäsenille saatiin suorittaa korvauksena pal-
kintolautakunnan työstä kummallekin 1 040 
mk (9.6. 1732 §). 

Merkittiin tiedoksi, ettei opetusministeriö 
ollut myöntänyt kaupungin 16.12.1968 ano-
maa rakennuslupaa Herttoniemen uutta sivu-
kirjastoa varten (9.6. 1758 §). Kaupungin-
hallitus päätti uudelleen anoa opetusminis-
teriöltä rakennuslupaa Herttoniemen uutta 
sivukirjastoa varten sekä Puotinharjun uutta 
sivukirjastoa varten (8.12. 3438, 3440 §). 

Kirjastolautakunnalle päätettiin ilmoittaa, 
ettei kaupunginhallituksella ollut mitään sitä 
vastaan, että Kulosaaren ja Vuosaaren sivu-
kirjastot varustettaisiin valaistuilla opastin-
teksteillä Airam Oy:n tarjouksen mukaisesti 
käyttäen tarkoitukseen yhteensä enintään 
600 mk kaupunginkirjaston tiedotustoimin-
taa ja yleisötilaisuuksia varten merkityistä 
määrärahoista tililtä maksettavia menoja 
tarvittaessa vastaavasti supistaen (20.10. 
2901 §). 

Kirjaston katolta pudonneen lumen apul. 
kirjastonjoht. Bo Carpelanin autolle aiheutta-
man vaurion korvaamiseksi myönnettiin 
820 mk (yjsto 4.6. 6239 §). 

Kaupunginmuseoon 1.1.1970 lukien perus-
tettava 19. pl:n museoassistentin virka 
päätettiin täyt tää sitä haettavaksi julista-
matta siten, että virkaan otetaan vastaavia 
tehtäviä tp. viranhaltijana hoitanut hum. 
kand. Marja-Liisa Ripatti (3.11. 3072 §). 

Museolautakuntaa kehotettiin tutkimaan 
mahdollisuuksia valokuvauskiellon lieventä-
miseksi kaupunginmuseossa yksityisten mat-
kailijoiden osalta, kuitenkin huomioon ottaen 
kansainvälisen museoliiton suositukset (8.9. 
2465 §). 

Kaupunginhallitus myönsi museolautakun-
nan käytettäväksi 15 000 mk taiteilija Sigrid 
Schaumanin Helsinki-aiheisten öljymaalaus-
ten ostamista varten kertomusvuoden aikana 
Stiftelsen för Äbo Akademi -nimiseltä sää-
tiöltä (15.12. 3496 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginmuseon tar-
verahojaan käyttäen painattamaan 1 000 kpl 
kiitoskirjelomakkeita (yjsto 5.3. 5501 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
purkamaan ns. Sinebrychoffin alueen kortte-
lin n:o 118 entisellä tontilla n:o 25 oleva vanha 
asuinrakennus ja varastoimaan se mahdollista 
pystyttämistä varten myöhemmin museo-
tarkoituksiin siten, että purkamistyö aloitet-
taisiin ennen 1.7.1969. Tarkoitukseen myön-
nettiin 13 000 mk (2.6. 1627 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Suomen Kansallis-
museolle oli lahjoitettu kaksi pääkaupunki-
mitalia ja yksi kaupungin urheiluplaketti 
(yjsto 26.2. 5419 §). 

Helsingin teknillisen museon perustamista 
koskevan valtuuston päätöksen johdosta kau-
punginhallitus päätti, 

1) että vesilaitoksen käytöstä vapautuvat, 
Vantaanjoen suussa Kuninkaankartanon saa-
rella sekä saarta vastapäätä Vanhankaupun-
ginkosken länsirannalla joen ja Hämeentien 
välissä sijaitsevat, teknillisen museon toimi-
kunnan mietinnön liitteenä 2 olevaan kart-
taan n:o I ja I I I merkityt maa-alueet vara-
taan perustettavaa tekniikan museota varten, 

2) että vesilaitos saattaa mainituilla alueil-
la sijaitsevissa rakennuksissa olevien vesi-
teknillisten laitteiden purkamisen yhteydessä 
tilat sellaiseen kuntoon, että ne voidaan sisus-
taa tekniikan museon edellyttämiin tarkoi-
tuksiin, 

3) että em. alueet, sen jälkeen kun ne ovat 
vapautuneet vesilaitoksen käytöstä, luovu-
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tetaan mainitussa mietinnössä olevan ehdo-
tuksen mukaisesti, kuitenkin teollisuuslaitos-
ten lautakunnan mietinnöstä antamassa lau-
sunnossa esitetyin varauksin rakennuksineen 
vuokralle tekniikan museon säätiölle nimel-
listä vuokraa vastaan, 

4) että vesilaitoksen käyttöön j a hallintaan 
edelleen jäävän vesivoima-aseman tiloj a saa-
daan vesilaitoksen harkinnan mukaan käyt-
tää museon tarpeisiin, 

5) että kaupungin tiloista varataan mah-
dollisuuksien mukaan säilytystilaa tekniikan 
museon materiaalille, kunnes museon halliti-
lat on saatu kunnostetuiksi, sekä 

6) että museosäätiölle vuokrattavien aluei-
den ja rakennusten hallinto siirretään vesilai-
tokselta kiinteistölautakunnalle vesilaitoksen 
ja kiinteistöviraston keskenään sopimasta 
ajankohdasta lukien. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lähettää 
museolautakunnan teknillisen museon toimi-
kunnan mietinnöstä antaman lausunnon vesi-
laitokselle tiedoksi ja ao. toimenpiteitä var-
ten (27.5. 1549 §). 

Kaupunginorkesterin 34. pl:n johtajan vir-
kaan määrättiin kapellimest. Jorma Panula 
edelleen ajaksi 1.6.1970-31.5.1972 siten, että 
hän saa sanotun palkkaluokan mukaisen pal-
kan kaikkine ikälisineen (17.11. 3218 §). 

Seuraavat kaupunginorkesterin virat pää-
tettiin jättää vakinaisesti täyt tämättä kauin-
taan 31.12.1969 saakka: kaksi 19. pl:n sel-
lonsoittajan virkaa, yksi lyömäsoittajan vir-
ka ja yksi kontrabasson soittajan virka (4.8. 
2068 §, 15.9. 2540 §, 6.10. 2772 §). 

Kuudelle kaupunginorkesterin jäsenelle 
päätettiin musiikkilautakunnan esityksen 
mukaisesti suorittaa henkilökohtainen pal-
kanlisä (10.2. 441 §, 10.3. 725 §, 8.4. 1018 §, 
28.4. 1241 §). 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen palk-
kio vahvistettiin 1.7. lukien 285 mk:ksi/kk 
(23.6. 1907 §). 

Konsertti- ja kongressitalo. Kaupunginhalli-
tus päätti asettaa konsertti- ja kongressitalon 
johtokunnan, jonka tehtävänä on sille myön-

nettävien määrärahojen puitteissa sanotun 
talon hallinto ja taloa varten tarvittavan 
henkilökunnan palkkaaminen sekä talon 
huonetilojen vuokraaminen eri tarkoituksia 
varten. Johtokunnan puheenjohtajaksi mää-
rättiin apul. kaup.joht. Aarre Loimaranta ja 
jäseniksi kaupunginhallituksen, jäsenet Aulis 
Leppänen, Hellä Meltti, Kaarlo Pettinen ja 
Erik Witting. Johtokunta oikeutettiin otta-
maan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita 
(15.9. 2530 §). 

Kongressi- ja konserttitalon peruskiven 
muuraustilaisuus päätettiin järjestää Hespe-
rian kentällä 14.5.1969. Tämän tilaisuuden ja 
Helsingin juhlaviikkojen johdosta järjestet-
tiin yhteinen vastaanottotilaisuus 14.5. Kal-
lion virastotalossa. Peruskiven muuraustilai-
suuteen osallistuvien kuljetuksiin saatiin 
käyttää kaupungin kustannuksella linja-
autoja (5.5. 1297 §). 

Kaupunginteatteri. Kaupunginhallitus 
päätti muuttaen v. 1966 tekemäänsä päätöstä 
myöntää kaupunginteatterin rakennustoimi-
kunnalle 172 000 mk taiteilija Kari Juvan 
tekemän Thalia ja Pegasos -nimisen veistok-
sen hankkimista ja pystyttämistä varten 
kaupunginteatterin eteen siten, että teos olisi 
valmiina paikoillaan viimeistään 31.12.1969 
ja että taiteilijan kokonaispalkkio on yht. 
76 476 mk. Kuvataidetoimikuntaa kehotet-
tiin vastaisuudessa ennen taiteilijasopimusten 
tekoa tarkistamaan taiteilijapalkkioiden oi-
keellisuus (12.5. 1379 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 70 000 
mk:n määrärahan, josta valtuusto oli tehnyt 
päätöksen 29.10., väestönsuojelutoimiston 
käytettäväksi kaupunginteatterin kalliosuo-
jaan järjestettäviä teatteri- ja taidetapahtu-
mia varten (3.11. 3056 §). 

Helsingin seudun kesäyliopiston säätiölle 
päätettiin ilmoittaa, ettei kesäyliopiston toi-
minnan laajentaminen Helsingin seudun on-
gelmia käsitteleväksi seminaari- ja tutkimus-
keskukseksi kuulu säätiön toimivaltaan 
(27.10. 2968 §). 

Veroviraston ennakontarkastajan pyydet-
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tyä selvitystä kaupungin asemasta Helsingin 
seudun kesäyliopiston kannatusorganisaatios-
sa v. 1966 kaupunginhallitus päätti lähettää 
hänen pyytämänsä valtuuston ja kaupungin-
hallituksen päätökset kesäyliopistotoiminnan 
aloittamista v. 1966 koskevassa asiassa sekä 
samalla todeta, ettei kaupunkia kaupungin-
hallituksen mielestä ole pidettävä sellaisena 
työnantajan asemassa olevana vastuuvel-
vollisena, jota ennakkoperintälain 22 §:ssä 
tarkoitetaan (17.2. 528 §). 

Helsingin seudun kesäyliopiston säätiön 
ilmoitus v:n 1968 toiminnastaan merkittiin 
tiedoksi (11.8. 2146 §). 

Yleis jaosto päätti hyväksyä kauppat.lis. 
Olavi Salmen tilityksen yleisjaoston 29.2.1968 
myöntämän 2 000 mk:n suuruisen ennakon 
käytöstä Helsingin seudun kesäyliopistotoi-
mikunnan tilien uusintatarkastusta varten. 
Kaupungin osuuden suorittamiseksi myön-
nettiin 442 mk. Espoon kauppalalta päätet-
tiin periä 249 mk ja Helsingin maalaiskun-
nalta 193 mk, mikä oli loppuosa 442 mk:n 
kustannuksista (yjsto 10.9. 6905 §). 

Apurahan myöntäminen sanomalehdentoi-
mittajille. Kaupunginhallitus päätti todeten, 
että toimittajat Eero Jäppinen ja Sirkka 
Tamminen ovat toimiessaan Helsingissä kun-
nallistoimittajina osoittaneet lehtimieskykyä 
ja suurta harrastusta kaupungin asioita koh-
taan sekä pyrkineet niitä koskevan tietouden 
lisäämiseen lukijakuntansa piirissä, myöntää 
heille kummallekin 2 500 mk:n suuruisen 
apurahan (1.12. 3351 §). 

Hässelby-säätiön v:n 1969 käyttökustan-
nusten kaupungin osuuden maksamista var-
ten myönnettiin 63 000 Ruotsin kruunua 
vastaava määrä (4.8. 2056 §). 

Avustukset. Käpylän Musiikkiopistolle 
päätettiin suorittaa kertomusvuoden avus-
tuksen kolmas erä, 9 162 mk, välittömästi ja 
neljäs erä, 9 163 mk, kertomusvuoden heinä-
kuussa (yjsto 4.6. 6215 §). 

Suomen Kansallisoopperan Säätiön avusta-
miseen kertomusvuonna merkityn avustuk-
sen I I I erä päätettiin suorittaa poikkeukselli-

sesti kesäkuun alussa (yjsto 14.5. 6038 
§)· 

Yleisjaosto päätti myöntää seuraavat avus-
tukset: Kirjamiesten Kuorolle 1 000 mk Tuk-
holmaan tehtävää matkaa varten (yjsto 12.2. 
5326 §); Svenska Sängare -nimiselle kuorolle 
1 000 mk Tukholmaan tehtävää matkaa var-
ten (yjsto 5.11. 7360 §); Pääkaupungin Kar-
jalaisten Soittokunnalle 1 000 mk soittoko-
neiden hankintaa varten sillä ehdolla, että 
soittokunta esiintyy kaupungin järjestämissä, 
kaupunginkanslian ilmoittamissa tilaisuuk-
sissa v:n 1969 aikana kerran korvauksetta ja 
muulloin yleisjaoston kussakin eri tapauk-
sessa kohtuulliseksi katsomaa korvausta vas-
taan (yjsto 5.3. 5490 §) sekä Ylioppilaskunnan 
Soittajille 2 000 mk Norjaan tehdyn konsert-
timatkan kustannusten peittämiseksi (yjsto 
2.4. 5732 §). 

Rafael Ahlströmin rahaston v:n 1968 kor-
kovaroista päätettiin liittää rahastoon sään-
töjen määräämän lisäksi vielä 240 mk ja jäl-
jelle jääneet korkovarat jakaa seuraavasti: 
Rafael Ahlströmin musiikkiavustustoimi-
kunta 2 000 mk, Suomen Taideakatemia 
2 000 mk, Suomen Kirjailijaliitto 1 000 mk 
ja Finlands Svenska Författareförening 
1 000 mk. Mikäli myönnettyjä korkovaroja 
siirretään avustusten saajien rahastoihin, 
niiden käytöstä on aikanaan tehtävä tilitys 
kaupunginhallitukselle (31.3. 943 §). 

Helsingin Kansankonservatorion nimen 
muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa ao. säätiölle, ettei kaupunginhalli-
tuksella ole mitään sitä vastaan, että säätiön 
musiikkioppilaitoksen nimi muutetaan Hel-
singin Konservatorioksi (8.4. 1023 §). 

Sosiaalisia avustusmäärärahoja koskevat oh-
jeet. Kaupunginhallitus päätti, kumoten so-
siaalisten avustusmäärärahojen talousarvioon 
merkitsemisessä noudatettavista periaatteista 
v. 1958 tekemänsä päätöksen, että kaupungin 
varoista yhteisöille ym. myönnettäviä avus-
tuksia anottaessa, avustusanomuksia käsitel-
täessä, avustuksia myönnettäessä ja makset-
taessa sekä avustusten käyttöä valvottaessa 
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noudatetaan tarkoitusta varten 3.2.1966 ase-
tetun komitean esittämiä ohjeita (24.3. 
848 §). 

Yleishyödyllisten yritysten ja 
laitosten määrärahat 

Määrärahain jakaminen. Komitea, jonka 
kaupunginhallitus oli asettanut jakamaan 
menosääntöön merkittyä yleishyödyllisten 
yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, 
ilmoitti lähettämässään mietinnössä, että 
avustuksia oli kaupunginhallituksen toimesta 
julkaistun kuulutuksen perusteella hakenut 
86 järjestöä, yht. 381 369 mk. Käytettävissä 
oleva määräraha oli 140000 mk, mikä jaettiin 
kokonaisuudessaan jäljempänä mainituille 

j ärj estoille seuraavasti: 
mk 

Folkpensionärer i Helsingfors 250 
Haagan Eläkkeensaajat 200 
Helsingfors Svenska Lomhörda 1 050 
Helsingin Eläkkeensaajat 250 
Helsingin Huonokuuloiset 1 200 
Helsingin kaupungin eläkkeennaut-

tijain yhdistys 250 
Helsingin Kuurojen Yhdistys 1 100 
Helsingin liikennelaitoksen eläkeläis-

ten kerho 250 
Helsingin reumayhdistys 1 800 
Helsingin Tuberkuloosiyhdistys 15 000 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys ... 5 800 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1 250 
Kallion-Vallilan Eläkeläiset 250 
Kelkkalan Lomakodin Kannatus-

yhdistys 500 
Keski-Helsingin Eläkeläiset 250 
Kristliga Föreningen av Unga Kvin-

nor i Helsingfors 1 200 
Loma ja Virkistys 900 
Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
Mustalaislähetys 1 000 
Pitäjänmäen eläkkeensaajien yh-

distys 200 

mk 

Polio Invalidit 2 600 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, so-

siaalinen miestyö 5 000 
Suomen Poliohuolto 1 500 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin 

ja Uudenmaan piiri 3 000 
Suomen Valkonauhaliitto 500 
Suur-Helsingin Valkonauha 2 000 
Svenska Semesterförbundet i Finland 600 
Tapanilan Seudun Kansaneläkkeen-

saajien Yhdistys 250 
Vallilan Eläkkeensaajat 200 
Vanhusten Turva 600 
Vapaussodan Invaliidien Helsingin 

Yhdistys 500 
Hengityslaitepotilaat 2 200 
Ylioppilasterveys 3 300 
Helsingin Eläinsuojeluyhdistys 500 
Suomen Kansan Ryhtiliike 2 900 
Helsingin Kummikuntayhdistys .... 2 300 
Helsingin Nuorten Miesten Kristilli-

nen Yhdistys 1 500 
Helsingin Pohjola-Norden 1 000 
Kottby-Månsas svenska förening ... 350 
Pojista Miehiä 1 200 
Helsingfors svenska Marthaförening 1 840 
Helsingin Kotien Puolesta 720 
Helsingin Marttayhdistys 3 900 
Nylands Svenska Hemslöjdsförening 900 
Suur-Helsingin Kotiteollisuusyhdis-

tys 900 
Alppila-Seura 200 

Helsingin Kaupunginosayhdistysten 
Liitto 2 000 

Helsingin Työväen Shakkikerho .... 300 
Helsingin Työväen Sivistystyöjär-

jestö 2 000 
Kalliolan Kannatusyhdistys, Työ-

keskus Kalliola 3 500 
Karjalan Sivistysseura 1 840 
Katajanokka-Seura 250 
Kruunuhaka-Seura 200 
Käpylä-Seura 250 
Limes 500 
Puotila-Seura 250 
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mk 

Roihuvuori-Seura 250 
Suomen Pikakirjoittajayhdistys ... 500 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 8 500 
Föreningen Brage, leikekokoelmaa 

varten 3 000 
Juristklubben Codex 450 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja luku-

salisäätiö 4 300 
Pykälä-yhdistys 4 300 
Helsingin Työväen Lapsilaulajat ... 1 800 
Svenska Upplysningsbyrån i Hel-

singfors 600 
Lomaliitto 7 000 
Helsingin Puutarhaseura 1 000 
Helsingin Meripelastusyhdistys 4 000 
Helsingin Matkailuyhdistys 16 400 
Helsingin Opaskerhojen Yhdistys ... 500 
Meluntorjunnan Edistämisyhdistys 400 
Tapaturmantor j unta, työturvalli-

suusjaosto 5 500 

Yhteensä 140 000 

Avustuksen saajat alistettiin varain asian-
mukaiseen käyttöön nähden sellaisen val-
vonnan alaisiksi, mikä määrätään kaupungin 
tilisäännön 80 §:ssä. Suomen Poliohuolto 
-yhdistykselle annettavan avustuksen eh-
doksi määrättiin lisäksi, että kaupungin avus-
tuksen turvin ylläpidettävä toiminta kohdis-
tuu nimenomaan helsinkiläisiin. Lomaliitto 
yhdistykselle annettavan avustuksen ehdoksi 
määrättiin lisäksi, että yhdistys myönnetyllä 
avustuksella pitää v. 1969 helsinkiläisille va-
paapaikkoja lomakodeissaan. Helsingin Mat-
kailuyhdistykselle annettavan avustuksen 
ehdoksi määrättiin lisäksi, että yhdistys yllä-
pitää Hotellikeskusta sekä julkaisee Helsingin 
Viikko -nimistä tiedotuslehteä ja Tapatur-
mani orj unta-yhdistyksen työturvallisuus-
jaostolle annettavan avustuksen ehdoksi, 
että avustuksen saaja sitoutuu antamaan 
kaupungin virastoille ja laitoksille maksu-
tonta palvelua yhden vuoden ajan avustuk-
sen myöntämisestä lukien ja että tällaiseksi 

palveluksi luetaan vain se palvelu, jonka laa-
tu, suoritusaika ja suoritustapa on ennakolta 
sovittu kaupungin työturvallisuustarkastajan 
kanssa sekä että avustuksen saaja lähettää 
vuosittain kaupungin työturvallisuustoimi-
kunnalle sen suorittamaa valvontaa varten 
selostuksen täten suorittamastaan maksutto-
masta palvelusta (23.6. 1908 §). 

Nuorisotyö 

Nuorisomäärärahojen jakaminen. Helsingin 
Sosialidemokraattinen nuorisopiiri ym. olivat 
valittaneet lääninhallitukseen nuorisotyölau-
takunnan nuorisomäärärahain jakamista kos-
kevasta päätöksestä sen tähden, että heidän 
mielestään ns. poliittisille nuorisojärjestöille 
jaettavan avustuksen kokonaissumma oli 
asetettu täysin mielivaltaisesti ja ettei ollut 
tutkittu, millainen osuus poliittisilla nuoriso-
järjestöillä on kaupungin koko nuorisotoi-
minnassa. Valittajien mielestä määrärahojen 
jaossa ratkaisevina perusteina pitäisi olla jär-
jestöjen toiminnallisuus, jäsenmäärä ja varo-
jen tarve. Nuorisotyölautakunta oli mm. il-
moittanut, että päättäessään em. määräraho-
jen jaosta lautakunta oli pitänyt poliittisten 
nuorisojärjestöjen osalta eräänä jakoperus-
teena kaupunginvaltuuston poliittisia voima-
suhteita. Tällöin lautakunta oli myös katso-
nut, että puolueiden varhaisnuorisojärjestöt 
oli luettava poliittisiksi järjestöiksi. Valituk-
set oli jätetty lääninhallitukseen valitusajan 
viimeisenä päivänä klo 12 jälkeen. Kaupun-
ginhallitus päätti esittää lääninhallitukselle 
selityksessään, mikäli lääninhallitus ottaisi 
valitukset käsiteltäväkseen, että valitukset 
hylättäisiin (4.8. 2076 §). 

Nuorisotoimisto. Kaupunginhallitus oi-
keutti nuorisotyölautakunnan suorittamaan 
niille nuorisotoimiston palveluksessa oleville 
nuorisokahvilain isännille, apuisännille, ker-
honhoitajille, teknillisille ohjaajille, jengi-
työnohjaajille, nuorisonohjaajille, kesäkodin 
hoitajalle ym. ja kunnallisten kerhokeskusten 
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kerhonhoitajille, jotka eivät ole työaikalain 
alaisia, kaupunginvaltuuston 29.5.1968 hy-
väksymien työaikamääräysten XXI kohdan 
1 momentin säännöksistä poiketen iltatyö-
korvauksen (3.2. 360 §). 

Nuorisotoimistoon 1.1.1970 perustetta-
vaksi päätetty 7. pl:n toimistoapulaisen virka 
päätettiin täyttää sitä haettavaksi julista-
matta (9.6. 1739 §). 

Palkkajärjestelyjen vuoksi lisääntyneitä 
palkkamenoja varten yleisjaosto myönsi ao. 
määrärahoista 13 251 mk (yjsto 8.10. 7129, 
7130 §). 

Kerhotoiminnan ohjaajalle Martti Nevalai-
selle päätettiin maksaa rahakorvaus v:n 1968 
vuosilomasta pitämättä jääneiden kuuden 
päivän osalta (23.6. 1906 §). 

Ammattioppilaitosten johtokuntaa keho-
tettiin edelleen jatkamaan nuoriso-ohjaaja-
koulutuksen järjestämistä kurssimuotoisina 
yksivuotisina kursseina (13.10. 2833 §). 

Kerhokeskukset. Vallilan kerhokeskuksen 
nuorisotyönohjaajan kuukausipalkkio vah-
vistettiin 1.4. lukien 910 mk:ksi (10.3. 727 

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölauta-
kuntaa vuokraamaan puolustusministeriöltä 
Suomenlinnan rakennuksesta 82 C 140.6 m2:n 
suuruisen huoneiston 422 mk:n kuukausi-
vuokrasta 1.10.1969 lukien mm. sillä ehdolla, 
että kaupunki suorittaa kustannuksellaan 
huoneiston peruskorjauksen ministeriön hy-
väksymän kustannusarvion mukaan, jolloin 
peruskorjauskustannukset katsotaan kau-
pungin etukäteen maksettavaksi vuokraksi 
vuokra-ajan alusta lukien. Peruskorjauskus-
tannukset saatiin suorittaa etukäteisvuokra-
na lautakunnan käytettävänä olevasta ar-
vaamattomia vuokria ja vuokrankorotuksia 
varten merkitystä määrärahasta. Huoneisto 
oli osoitettava nuorisotyölautakunnan käyt-
töön Suomenlinnan nuorisokerhokeskusta 
varten (30.6. 1981 §). 

Opintomatkatym. Yleisjaosto oikeutti nuo-
risotyölautakunnan lähettämään nuoriso-
asiamies Heikka Niittysen matkapäivineen 

kauintaan 11 p kestävälle virkamatkalle Lon-
tooseen osallistumista varten Helsingin nuo-
risotyötoimikunnan aikana 10.—20.4. järjes-
tämään opintomatkaan (yjsto 19.3. 5599 §, 
14.5. 6061 §). 

Yleisjaosto oikeutti apul. nuorisoasiamies 
Kurt Forsmanin tekemään matkapäivineen 
12 p kestävän virkamatkan Moskovaan osal-
listumista varten siellä aikana 5.-15.4. jär-
jestettävään ystävyys viikkoon (yjsto 26.3. 
5665 §, 14.5. 6060 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi yleisjaoston 
8.10. tekemän päätöksen nuorisotyölautakun-
nan oikeuttamisesta lähettämään osanottajia 
8 päivää kestävälle virkamatkalle Suomen ja 
Neuvostoliiton nuorison VIII ystävyys vii-
kolle Moskovaan 24.11.-1.12. sekä lautakun-
nan oikeuttamisesta kutsumaan samaksi 
ajaksi kaupungin vieraaksi kaksi edustajaa 
Moskovasta (3.11. 3074 §, yjsto 8.10. 7139 §, 
5.11. 7359 §, 12.12. 7634 §). 

Yleisjaosto oikeutti nuorisotoimiston lähet-
tämään liikennekoulutt. Eino Smolanderin ja 
tekn. ohjaajan Matti Herlevin matkapäivi-
neen kauintaan kaksi päivää kestävälle vir-
kamatkalle Kuopioon osallistumista varten 
opetusministeriön 11.-12.10. järjestämään 
valtakunnalliseen liikennekilpailun loppukil-
pailuun (yjsto 8.10. 7137 §). 

Kaupunginhallitus kehotti nuorisotyölau-
takuntaa huolehtimaan Kööpenhaminan seit-
semän henkilöä käsittävän nuorisovaltuus-
kunnan aikana 16.-20.3.1970 suoritettavan 
vierailun ohjelman järjestämisestä sekä esit-
tämään sen yleisjaoston hyväksyttäväksi 
(22.12. 3546 §). 

Avustukset. Yleisjaosto myönsi 300 mk 
nuorisotyölautakunnan käytettäväksi sel-
laisten nuorten osallistumisesta Suomen ja 
Neuvostoliiton nuorison yhteiselle leirille 
Kiljavalla aiheutuvien kustannusten osit-
taista tai kokonaan maksamista varten, joilla 
ei muuten olisi taloudellisia mahdollisuuksia 
osallistua ko. tilaisuuteen (yjsto 18.6. 6353 §) 
sekä 250 mk kustannusten suorittamista 
varten vastaavanlaisten nuorten osallistu-
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misesta I I I valtakunnalliseen nuorisokonfe-
renssiin Kajaanissa (yjsto 25.6. 6410 §). 

Raittiuslautakunta 

Toimisto. Yleis jaosto päätti siirtää rait-
tiuslautakunnan tilille 1 350 mk kokouspalk-
kioita varten (yjsto 19.11. 7451 §). 

Raittiuslautakunnan toimistoon päätet-
tiin hankkia Bell & Howell Filmsound 658 Q 
-merkkinen 16 mm:n elokuvakone lisätarvik-
keineen käyttäen tarkoitukseen 4141 mk 
(yjsto 13.8. 6693 §). 

Taide- ja kirjallisuusapu-
rahojen jakotoimikunta 

Helsinki-palkinnon ja taide- ja kirjallisuus-
apurahojen jakamista koskeva toimikunnan 
ilmoitus merkittiin tiedoksi (9.6. 1734 §). 

Kuvataidetoimikunta 

Toimintaohjeet. Kaupunginhallitus päätti 
muuttaa 7.2.1963 hyväksymänsä ja 18.5.1966 
muuttamansa Helsingin kaupungin kuvatai-
detoimikunnan toimintaohjeet (24.2. 577 §, 
17.3. 785 §, kunn. as. kok. n:o 29). 

Taideteosten hankkiminen, sijoittaminen ja 
lainaaminen. Yleisjaosto päätti eräiden tai-
deteosten hankkimisesta kaupungin kokoel-
miin liitettäviksi (yjsto 5.2. 5264 §, 17.9. 
6954 §, 24.9. 6998 §, 8.10. 7121 §, 26.11. 
7514 §) sekä eräiden taideteosten sijoittami-
sesta kaupungin eri laitoksiin (yjsto 30.4. 
5914 §). 

Yleisjaosto päätti kiitollisena ottaa vas-
taan tait. Erik Enrothin kaupungille lah-
joittaman maalauksen »Morgon» kaupungin 
kokoelmiin liitettäväksi. Kaupungin toimesta 
päätettiin järjestää vastaanottotilaisuus tar-
joiluineen (yjsto 22.1. 5144 §). 

Yleisjaosto päätti, että f il.-tri Ingjald 

Bäcksbackalle saadaan antaa seuraava si-
toumus: 

Helsingin kaupunginkanslia on vastaan-
ottanut f il. tri Ingjald Bäcksbackalta seuraa-
vat teokset säilytettäviksi ylipormestarin 
virkahuoneessa: 

Ragnar Ekelund: Esikaupunkikatu, arvo 
10 000 mk, Bäcksbackan kokoelmien luettelo 
n:o 81, koko 76x66 cm, öljymaalaus kan-
kaalle, 

A. W. Finch: Kaivopuistosta, arvo 7 000 
mk, luettelo n:o 96, koko 25x29.5 cm, öljy-
maalaus pahville ja 

William Lönnberg: Ilta, arvo 5 000 mk, 
luettelo n:o 140, koko 50 x 49 cm, öljymaalaus 
kankaalle. 

Kaupunginhallitus sitoutuu täten suorit-
tamaan ko. teoksista f il. tri Ingjald Bäcks-
backalle niiden edellä merkittyä arvoa vas-
taavan korvauksen, mikäli teokset katoavat 
tai tuhoutuvat, sekä samojen arvojen mukaan 
lasketun korvauksen siinä tapauksessa, että 
teokset vahingoittuvat (yjsto 5.3. 5486 §). 

Jäljempänä mainitut teokset päätettiin 
erinäisillä ehdoilla luovuttaa lainaksi näytte-
lyjä varten: kuvanveist. Kari Huhtamolle 
veistos »Olipa kerran» (yjsto 12.12. 7618 §); 
taidemaal. Inari Krohnille maalaus »Vallan-
kumous» (yjsto 28.5. 6168 §); tait. Jaakko Sie-
väselle maalaus »Torso» (yjsto 13.8. 6691 §); 
taidemaal. Esko Tirroselle maalaus »Kesä-
kuva» (yjsto 2.4. 5712 §); taidemaal. Risto 
Vilhuselle teos »Rodin-muistuma avaruus-
kaudella» (yjsto 19.11. 7450 §); muinaistie-
teelliselle toimikunnalle Gethen 1300-luvulta 
peräisin oleva merikortti jäljennettäväksi 
arkistokäyttöön (yjsto 8.10. 7122 §) sekä 
Suomen Käsityön Ystävät Oy:lle Uhra 
Simberg-Ehrströmin sommittelema ryijy 
»Metsä» (yjsto 8.10. 7123 §). 

Kilpailujen järjestäminen ja taideteosten 
tilaaminen. Kaupunginhallitus oikeutti kuva-
taidetoimikunnan järjestämään Taidemaala-
riliiton hyväksymän kilpailukutsun mukaisen 
taidekilpailun taideteoksen hankkimiseksi 
kaupungintalon ala-aulan seinäpinnalle tai 
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sen eteen. Palkintoja ja ilmoituskuluja var-
ten myönnettiin 32 000 mk sekä 6 000 mk 
palkintolautakunnan taiteilijajärjestöjä edus-
taville jäsenille maksettavien palkkioiden 
suorittamista varten (25.8. 2315 §, 13.10. 
2827 §). 

Kuvanveistäjä Eila Hiltuselta päätettiin 
tilata tämän laatiman luonnoksen mukainen 
veistos kaupungintalon juhlasaliin avautuvan 
toisen kerroksen aulan seinälle. Kuvanveistä-
jä Hiltusen kanssa päätettiin tehdä tarvit-
tavat sopimukset teoksen valmistamisesta 
ja kustannusten suorittamisesta siten, että 
materiaalikustannukset ja ateljeeapulaisen 
palkka maksetaan laskujen mukaan sekä 
taiteilijan palkkio, 40000 mk, sopimuksen 
mukaan. Rakennusvirasto oikeutettiin suo-
rittamaan teoksen toteuttamisesta aiheutu-
vat kustannukset kaupungintalon saneeraus-
työtä varten merkityistä määrärahoista (3.11. 
3058 §). 

Kaupunginhallitus päätti tilata tait. Mirja 
Lukanderilta keraamisen reliefin »Ikkuna 
merelle» sijoitettavaksi Suursuon vanhain-
kodin eteishalliin. Rakennusvirastoa keho-
tettiin tekemään tait. Lukanderin kanssa 
työtä koskeva sopimus. Tarkoitukseen myön-
nettiin enintään 40 000 mk, josta 25 000 mk 
taiteilijapalkkion ja loput teoksen valmistus-
kustannusten suorittamista varten (17.2. 
506 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kuvataidetoi-
mikunnan valattamaan kuvanveist. Johan-
nes Haapasalon veistoksen »Vaeltaja» prons-
siin. Kaupunkisuunnitteluvirastoa kehotet-
tiin tekemään kaupunginhallitukselle eri 
esitys veistoksen paikasta Haagan puistossa. 
Kuvataidetoimikunnan oli myös tehtävä eri 
esitys määrärahasta veistoksen perustuksen 
aiheuttamia kustannuksia varten. Veistok-
sen valattamista ja kuljettamista varten 
Mikkelistä Helsinkiin ja takaisin sekä jalus-
tan kustannuksia varten myönnettiin 6 000 
mk (6.10. 2754 §). 

Yleisjaosto oikeutti kuvataidetoimikunnan 
järjestämään sen esittämän kilpailukutsun 

mukaisen taidekilpailun kaupungin palve-
luksessa oleville henkilöille, tarkoitukseen 
myönnettiin 2 500 mk (yjsto 3.12. 7570 §) 
sekä piirustuskilpailun Suomen Taideaka-
temian koulussa v. 1968 ja 1969 opiskelleille. 
Tarkoitukseen myönnettiin 1 800 mk (yjsto 
14.5. 6039 §). 

Näyttelyjen järjestäminen Kluuvin gal-
leriassa. Yleisjaosto päätti, että Kluuvin gal-
leriassa saatiin aikana 21.-26.1.1969 järjes-
tää kaupungille v:n 1968 aikana ostettujen 
taideteosten näyttely ja aikana 12.-20.1. 
1970 v:n 1969 taideostojen näyttely. Näyt-
telyjen avajaistilaisuudessa, johon kutsut-
taisiin lehdistön edustajat, päätettiin kau-
pungin kustannuksella järjestää viinitarjoi-
lu (yjsto 15.1. 5069 §, 19.11. 7446 §). 

Jäljempänä mainituille taiteilijoille myön-
nettiin eräillä ehdoilla oikeus järjestää näytte-
ly y m. Kluuvingalleriassa: kuvan veist. Gunnar 
Uotila ja graafikko Eero Kumiin (yjsto 22.1. 
5145 §); taidemaal. Simo Ruokokoski (yjsto 
29.1. 5192 §); Ryhmä 4, jolloin näyttelyn 
yhteydessä saataisiin järjestää myös Suo-
men Kansallisoopperan oktetin konsertti 
(yjsto 5.2. 5250 §, 26.3. 5643, 5644§); Suomen 
Taidegraafikot -yhdistys (yjsto 26.2. 5403 §); 
Helsingin Taiteilijaseura (yjsto 5.3. 5491 §, 
28.5. 6167 §, 23.7. 6564 §); valokuvajärjestö-
jen neuvottelukunta (yjsto 26.3. 5645 §); 
tekst.tait. Saini Salonen (yjsto 30.4. 5913 §); 
kuvanveist. Kari Huhtamo (yjsto 14.5. 
6041 §); Suomen Taideakatemian oppilaat 
(yjsto 28.5. 6166 §); Suomen Kameraseuro-
jen Liitto (yjsto 13.8. 6690 §); taiteilijat Esa 
Kokkonen ja Leo Laukkanen (yjsto 13.8. 
6692 §, 27.8. 6780 §); taidemaal. Olavi Vep-
säläinen (yjsto 26.11. 7511 §); taidemaalari 
Reima Nikkinen (yjsto 12.12. 7617 §); tai-
teilijat Seija Toivola, Aviva Sarlin, Eila 
Björkman, Saara Tikka, Erkki Kannosto, 
Risto Salonen, Maria Rautalappi ja Vuokko 
Vepsä (yjsto 17.12. 7681 §); taiteilijat Tapio 
Junno, Pirkko Nukari ja Raimo Walo (yjsto 
29.12. 7769 §); BEE-ryhmä (yjsto 29.12. 
7770 §); Yrjö Kilpinen -Seura konserttia var-
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ten (yjsto 15.10. 7189 §); Sauna-Seura Hu-
mallahteen rakennettavan saunan suunnit-
telukilpailun tulosten esittelemistä varten 
(yjsto 21.5. 6099 §). 

Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Eräiden alueiden ym. siirtäminen urheilu 
ja ulkoilulautakunnan hallintoon. Seuraavat-
alueet päätettiin siirtää urheilu-j a ulkoilulau-
takunnan hallintoon: Etel. Hesperiankadun 
länsipäässä olevan tenniskenttäalueen lisä-
alueeksi tarkoitetun n. 75 m2:n suuruisen 
alueen tenniskenttäalueen lounaiskulmasta 
1.1.1970 lukien, pääoma-arvo 1 875 mk 
(6.10. 2787 §); 1.7.1969 lukien seuraavat 
venesatama-alueet: Kulosaaren sillankorvan 
venesatama asemakaavaosaston 27.3.1968 
päivätyn piirustuksen n:o 6030 mukaisesti 
siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävine 
muutoksineen; Kipparlahden venesatama 
asemakaavaosaston 26.3.1969 päivätyn pii-
rustuksen n:o 6186 mukaisesti; Naurissalmen 
venesatama urheilu- ja ulkoiluviraston 27.9. 
1967 päivätyn piirustuksen n:o 101 mukai-
sesti; Vartiokylänlahden venesatama viraston 
27.9.1967 päivätyn piirustuksen n:o 102 mu-
kaisesti kuitenkin siten, että yksityisen 
omistuksessa olevat tilat RN:o 2652 ja RN:o 
2653 jäävät venesatama-alueen ulkopuolelle; 
Marjaniemen venesatama asemakaavaosas-
ton 26.3.1969 päivätyn piirustuksen n:o 
6185 mukaisesti; Lemissaaren venesatama 
urheilu- ja ulkoiluviraston 27.9.1967 päivä-
tyn piirustuksen n:o 104 mukaisesti siten, 
et tä yksityisen omistuksessa oleva kortteli 
n:o 31058 jää venesatama-alueen ulkopuolelle 
sekä Airorannan venesatama asemakaava-
osaston 23.4.1969 päivätyn piirustuksen n:o 
6202 mukaisesti. Alueiden pääoma-arvoksi 
määrättiin 15 mk m2:ltä maa-alueiden osalta 
ja 0.50 mk m2:ltä vesialueiden osalta (9.6. 
1755 §); 1.7.1969 alkaen Humallahden ran-
nalla sijaitseva entinen hiekkajaalalaituri, 
pääoma-arvo 22 540 mk (30.6. 1985 §); 

Oulunkylän urheilupuistoa varten 1.1.1970 
lukien kaupunkisuunnitteluviraston yleis-
kaavaosaston 8.8.1969 päivätystä piirustuk-
sesta lähemmin ilmenevä maa-alue 500 000 
mk:n pääoma-arvoisena ja alueella olevat 
rakennukset 3 168 mk:n pääoma-arvoisena. 
(6.10. 2770 §); Espoon kauppalan Nuuksion 
kylässä sijaitseva tila Villan n:o 7 RN:o 109 

15.8.1969 lukien, pääoma-arvo 5 000 mk 
(22.9. 2642 §); sekä Vihdin kunnan Salmen 
kylässä sijaitsevat tilat Kuusimäki 1 RN:o 
l19, Kuusimäki RN:o l5 4 ja Liesula RN:o 
l 4 7 1.1.1970 alkaen, pääoma-arvo 65 200 mk 
(9.6. 1803 §). 

Urheilu- ja ulkoiluviraston 1.1.1970 lukien 
perustettuun urheiluosaston 15. pl:n vakinai-
sen kenttämestarin virkaan päätettiin sitä 
haettavaksi julistamatta ottaa tp. kenttä-
mest. Onni Kasslin (22.12. 3561 §). 

Viraston 22. pl:aan kuuluva rakennusmes-
tarin virka päätettiin edelleen jättää täyttä-
mättä, kauintaan kuitenkin 31.12.1969 saak-
ka ja avoinna oleva 12. pl:n vesiulkoilualueen 
esimiehen virka kauintaan 31.12.1970 saakka 
(7.1. 52 §, 8.4. 1021 §). 

Virastopäällikkö Esko Paimiolle myönnet-
tiin oikeus käyttää vuokra-autoa virka-
ajoihin aikana 1.1.1970-31.12.1974 kaupun-
ginhallituksen 23.1.1964 tekemän päätöksen 
mukaisin ehdoin (yjsto 26.11. 7523 §). 

Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan suorittamaan eräiden ulkoilu-
alueiden isäntien ja kaitsijoiden omistamien 
koirien koiraveron (yjsto 25.6. 6402 §). 

Urheilulaitokset, kentät ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti urheilu- ja ulkoilulautakun-
nan käyttämään eräitä v:n 1968 ja 1969 ta-
lousarvioihin kuuluvia siirtomäärärahoja. 
Määrärahoilla suoritettavat työt olisi py-
rittävä sopeuttamaan työllisyyden kausi-
vaihteluiden mukaisesti siten, ettei työvoi-
man määrä kesällä yleensä ylitä talvikauden 
työvoiman määrää (3.2. 364 §, 24.2. 587 

Työllisyystyönä tehdyn Vartiokylänlah-
den rantamuurin aiheuttamien kustannusten 
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kattamiseen kaupunginhallitus myönsi 71 050 
mk (17.2. 536 §). 

Pirkkolan urheilupuiston yövartioinnin te-
hostamista koskevan Pirkkolan Omakotiyh-
distyksen esityksen johdosta kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa yhdistykselle, ettei tois-
taiseksi ollut määrärahaa varattuna Pirkko-
lan urheilupuiston yövartioinnin tehostami-
seksi koiran kanssa liikkuvaa vartijaa käyt-
täen sekä että urheilupuistosuunnitelma si-
sältää aidan rakentamisen vain uimalan 
ulkoalueen ympärille (25.8. 2326 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi urheilu- ja 
ulkoiluviraston teknillisen toimiston laati-
man, 30.9.1969 päivätyn Pirkkolan urheilu-
puiston työ- ja varastoparakin pääpiirustuk-
sen n:o 1 sekä Puutalo Oy:n laatiman, 20.9. 
1969 päivätyn rakennuksen pääpiirustuksen 
n:o 2 (3.11. 3068 §). 

Myllypuron urheilupuiston hallirakennuk-
sen 25.6.1968 päivätyt, arkkit. Risto Sam-
malkorven laatimat pääpiirustukset päätet-
tiin lähettää urheilu- ja ulkoilulautakunnalle 
uuden lausunnon antamista varten, koska 
alunperin 33 m:n pituisen uima-altaan sijasta 
oli ehdotettu 50 m:n altaan rakentamista 
valtuuston 20.6.1962 tekemän päätöksen 
mukaisesti. Tässä edellytettiin, että ainakin 
yhden myöhemmin rakennettavan uimahal-
lin allas mitoitetaan 50 metriseksi (27.10. 
2964 §). 

Ulkoilualueet. Kaupunginhallitus kehotti 
urheilu- ja ulkoilulautakuntaa Salmen ulkoi-
lualueen maankäyttösuunnitelman lopullisia 
rakennussuunnitelmia tehdessään ottamaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon van-
husten kesävirkistyskomitean ehdotukset se-
kä tarkoin tutkimaan alueen rakentamisen 
ja käytön kustannuskysymyksiä (22.9. 
2617 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. 
Olli Lehtovuoren laatimat, 27.5., 11.8. ja 
24.9.1969 päivätyt Luukkaan ulkoilualueen 
huoltorakennuksen pääpiirustukset n:o 1 - 3 
sekä anoa sisäasiainministeriöltä poikkeuslu-

paa huoltorakennuksen rakentamista varten 
(20.10. 2898 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakuntaa kehotettiin 
tekemään kiireellisesti ehdotus tarvittavista 
toimenpiteistä leirintäalueen saamiseksi ur-
heilu- ja ulkoiluviraston karttapiirroksen n:o 
407/16.9.1969 osoittamaan osaan Rastilan 
ulkoilualuetta mikäli mahdollista jo kesäksi 
1970 ja samalla selvittämään, voitaisiinko 
Lauttasaaren ja Tullisaaren leirintäalueita 
vielä tilapäisesti käyttää ennen Rastilan 
alueen valmistumista (1.12. 3361 §). 

Kaupungin itäisessä saaristossa Kallvikin 
selällä sijaitseva Kotiluoto oli tarkoitettu 
varattavaksi meriulkoilua harrastavien jär-
jestöjen nuorten leiritoimintaa varten. Kau-
punginhallitus päätti hyväksyä urheilu- ja 
ulkoiluviraston laatimat, 1.4.1968 ja 10.4. 
1969 päivätyt Kotiluodon saunan pääpiirus-
tukset n:o 1 ja 2. Sauna siirrettäisiin sinne 
Lauttasaaren itärannalta (19.5. 1472 §). 

Korkeasaari. Kaupunginhallitus oikeutti 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan aloittamaan 
Korkeasaaren eläintarhassa yleisölle järjes-
tettävää kameleilla ratsastusta ja ponilla aje-
lua eläintarhan määrärahoja Muut palkkame-
not tarvittaessa enintään 9 000 mk:lla ylit-
täen. Lautakuntaa kehotettiin sen jälkeen, 
kun mainitusta toimenpiteestä aiheutuneiden 
kustannusten lopullinen määrä olisi selvillä, 
tekemään erillinen, tilille merkityn määrä-
rahan todellista ylitystä vastaava esitys kau-
punginvaltuuston käsittelyä varten (12.5. 
1369 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan panemaan täytäntöön 
lautakunnan 15.4. tekemän, tutkittavaksi 
alistetun päätöksen Korkeasaaren ravinto-
lan, kahvilan ja kioskien vuokraamisesta 
Primula Oyille kesäkauden 1969 alussa alka-
vaksi ja 31.12.1973 päättyväksi vuokra-
kaudeksi (21.4. 1142 §, 28.4. 1242 §). 

Seuraavat Korkeasaaren rakennelmat saa-
tiin purkaa urheilu- ja ulkoiluviraston omaa 
työvoimaa käyttäen: ahmahäkki, mäyrä-
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häkki, vesilintuhäkki, vuohihäkki ja -talli 
sekä kaksi käymälää (yjsto 8.1. 5037 §, 20.8. 
6749 §). 

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Tam-
pereen kaupungille Korkeasaaren eläintar-
hasta yhden kauluskarhuparin (19.5. 1471 §). 

Venelaiturit ym. Kaupunginhallitus myönsi 
7 600 mk Lammassaaren venelaiturin korjaa-
mista varten (25.8. 2325 §) ja 172000 mk Kip-
parlahden venesataman rantamuurin raken-
tamista varten (20.1. 210 §). 

Yleisjaosto oikeutti urheilu- ja ulkoilulau-
takunnan suorittamaan käytettävissään ole-
vista määrärahoista Perusyhtymä Oy:lle 
21 674 mk korvauksena Kipparlahden vene-
laiturin sortuman korjaamisesta aiheutuneita 
kustannuksia varten. Korvaus myönnettiin 
tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 24.9. 7011 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan 
osallistumaan Helsingin maalaiskunnan toi-
mesta Vantaanjoen yli rakennettavan vesi-
johto- ja jalankulkusillan rakentamistannuk-
siin 13 500 mkilla (8.9. 2516 §). 

Jäähalli. Jääkenttäsäätiön kanssa päätet-
tiin tehdä seuraava sopimus Jäähallin vuok-
raamisesta: 

Vuokrasopimus 

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilu-
lautakunta vuokraa täten Jääkenttäsäätiölle 
kaupungin omistamalla maalla Töölön pallo-
kentän alueella tässä kaupungissa sijaitsevan, 
oheisella kartalla lähemmin osoitetun alueen 
ja sillä sijaitsevan Jäähallin irtaimistoineen 
ja kalustoineen seuraavin ehdoin: 

1. Vuokra-aika alkaa heinäkuun 1 päivänä 
1969 ja päättyy kesäkuun 30 päivänä 1974. 
Vuokra-aika katsotaan kuitenkin pidenne-
tyksi vuodeksi kerrallaan, ellei sopimusta ole 
jommaltakummalta puolen irtisanottu vii-
meistään 6 kuukautta ennen vuokrakauden 
päättymistä. 

2. Vuokranmaksu on 50 000 mk kuukau-
delta. Vuokra on maksettava Helsingin kau-

pungin rahatoimistoon vuosineljänneksittäin 
jälkikäteen. 

Ellei vuokraa viimeistään erääntymispäi-
vänä suoriteta, on vuokramiehen maksettava 
sille erääntymispäivästä maksupäivään asti 
korkoa sekä lisäksi perimispalkkiota kaupun-
ginhallituksen siitä kulloinkin voimassa ole-
van päätöksen mukaan. 

3. Vuokramiehellä on oikeus luovuttaa 
halli tai osia siitä erilaisiin tarkoituksiin käy-
tettäväksi sekä antaa siitä vuokrakauden 
aikana vuokralle myynti- ja mainostiloja. 
Hallin käytössä on eri urheilumuotojen tar-
peet kohtuullisessa määrin ja tasapuolisesti 
pyrittävä ottamaan huomioon. 

4. Vuokramiehellä ei ole ilman urheilu-
ja ulkoilulautakunnan lupaa oikeutta ra-
kentaa alueelle uusia rakennuksia tai lait-
teita eikä suorittaa hallirakennuksessa pe-
rusparannuksen luonteisia korjaus- tai muu-
tostöitä. 

5. Vuokramies on velvollinen hoitamaan 
hyvin rakennuksia ja laitteita samoin kuin 
vuokraukseen liittyvää kalustoa, pitämään ne 
ja vuokra-alueen siistissä kunnossa sekä yllä-
pitämään hyvää järjestystä. 

Vuokramies vastaa kaikista hallin käytöstä 
ja vuokratun omaisuuden kunnossapidosta 
aiheutuvista kustannuksista. 

Vuokra-ajan päätyttyä on vuokrattu alue, 
sillä oleva hallirakennus ja kaupungin omis-
tama kalusto hyvässä kunnossa, huomioon 
ottaen luonnollinen kuluminen, palautettava 
kaupungin hallintaan. 

Vuokrakauden aikana ei kaupunki ole vel-
vollinen hankkimaan halliin uutta kalus-
toa. 

Lisäksi on vuokramiehen vastattava vuo-
sittain lokakuun 1 päivän ja maaliskuun 31 
päivän välisenä aikana entisen Ärtin koulu-
puutarhan alueelle sijoitetun pysäköinti-
alueen puhtaanapidosta. Mikäli vuokramies 
muuna kuin edellä mainittuna aikana haluaa 
varata sanotun alueen pysäköintitarkoituk-
siin, on siitä ilmoitettava vähintään viikkoa 
ennen urheilu- ja ulkoiluvirastolle. Vuokra-
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mies on velvollinen käytön jälkeen siivoa-
maan alueen. 

6. Vuokratun alueen ja Töölön pallokentän 
välissä olevan aidan hoidosta sekä siinä ole-
vien porttien avaamisesta ja sulkemisesta 
huolehtii urheilu- ja ulkoiluvirasto. 

7. Vuokramiehellä on, sitä vähintään vuo-
rokautta ennen urheilu- ja ulkoiluvirastolta 
pyydettyään, oikeus suurempien yleisöti-
laisuuksien yhteydessä käyttää yleisön pur-
kautumistienä myös vuokra-alueelta Töölön 
pallokentän poikki kulkevaa tietä. 

8. Urheilu- ja ulkoilulautakunta pidättää 
itselleen oikeuden korvauksetta ottaa halli-
rakennuksen itäkulmassa olevan, n. 75 m2:n 
suuruisen autotallin tarvittaessa omaan käyt-
töönsä. Niin ikään urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnalla on oikeus vuosittain kesäkauden 
aikana korvauksetta käyttää Jäähallin kol-
mea pukuhuonetta Töölön pallokentällä har-
joittelevien urheiluseurojen pukeutumisti-
lana. Kuitenkin on vuokramiehellä, milloin 
se hallissa järjestettävän toiminnan kannalta 
on tarpeen, oikeus saada pukusuojatilat 
omaan käyttöönsä siitä vähintään viikkoa 
ennen urheilu- ja ulkoiluvirastolle ilmoitet-
tuaan. 

9. Urheilu- ja ulkoilulautakunnalla on 
oikeus Töölön pallokentän ns. Saharan alueel-
la järjestettävien otteluiden yhteydessä oh-
jata yleisöä mainitun kentän itäiseen katso-
moon vuokra-alueen kautta ja tätä varten 
sijoittaa tilapäisesti vuokra-alueelle siirret-
täviä lipunmyyntikojuja. 

10. Vuokrakauden alkaessa pidetään kat-
selmus, jossa sekä vuokramiehen että vuok-
ranantajan edustajien tulee olla läsnä ja 
josta pidettävään pöytäkirjaan merkitään 
vuokramiehelle luovutettu kalusto sekä muu 
irtain omaisuus ja sen samoin kuin muun 
vuokratun omaisuuden kuntoon nähden 
mahdollisesti tehdyt huomautukset. 

11. Urheilu- ja ulkoilulautakunnalla sekä 
sen määräämillä henkilöillä on oikeus toi-
mittaa rakennuksen ja laitteiden katselmus 
siitä vuokramiehelle etukäteen ilmoitettuaan. 

Katselmuksesta, jossa vuokramiehen tai hä-
nen edustajansa tulee olla saapuvilla ja jossa 
tarkastetaan, ovatko rakennus ja laitteet 
asianmukaisessa kunnossa ja onko tämän 
sopimuksen määräyksiä muutoin noudatettu, 
laaditaan toimituskirja, jonka perusteella 
urheilu- ja ulkoilulautakunta päättää, jos 
tarkastus antaa aihetta muistutuksiin, missä 
ajassa puutteellisuudet on poistettava. Tämä 
päätös on annettava vuokramiehelle tie-
doksi. 

12. Vuokramiehellä ei ole oikeutta siirtää 
tätä sopimusta kolmannelle miehelle ilman 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan lupaa. 

13. Jos vuokramies laiminlyö vuokran-
maksun tai 11. kohdassa mainitun katsel-
muksen perusteella määrättyjen toimenpi-
teiden suorittamisen määräajassa tai jos 
vuokramies muuten rikkoo tämän sopi-
muksen määräyksiä, on vuokraoikeus heti 
menetetty, jos urheilu- ja ulkoilulautakunta 
niin vaatii. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) sama-
sanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin 
sopijapuolelle (8.4. 1000 §). 

Jääkenttäsäätiön anottua saada suorittaa 
eräitä perusparannustöitä Jäähallissa, kau-
punginhallitus päätti hyväksyä arkkitehti-
toimisto Jaakko Kontio & Kalle Räikkeen 
Jäähallin korjaus- ja muutostöistä teke-
mät pääpiirustukset n:o 55, 134/17.3.1939, 
401/10.3.1969 ja 128A/26.3.1989 sekä oikeut-
taa säätiön tekemään piirustusten osoitta-
mat korjaus- ja muutostyöt Jäähallissa 
(27.5. 1539 §). 

Dipl.ins. Aatos Saario määrättiin edusta-
maan kaupunkia kertomusvuoden aikana 
Jäähallin katon teräsköysiristikon, kasettien 
ja katteen tarkastuksessa (yjsto 5.2. 5272 §). 

Urheilukentät. Kaupunginhallitus myönsi 
15 000 mk Vuosaaren urheilukentän hoidon 
järjestämistä varten kesäkauden 1969 aikana 
(30.6. 1989 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Jouko 
Heikkisen laatimat, 21.8.1969 päivätyt Kon-
tulan lähiökentän pukusuojarakennuksen 
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pääpiirustukset nro 1 - 5 ja Herttoniemen ur-
heilukentän pukusuojarakennuksen pääpii-
rustukset n:o 1 - 5 (15.9. 2545 §). 

Vt Jokinen ym. olivat lähettämissään kir-
jeissä viitanneet Kontulan alueen asukaslu-
vun kasvuun ja pyytäneet, että kaupunki 
kiirehtisi alueen urheilu- ja leikkipaikkojen 
rakentamista. Vt Jokinen oli lisäksi huomaut-
tanut, ettei Myllypuron urheilupuisto yksi-
nään pystynyt tyydyttämään koko itäisen 
alueen n. 150 000 asukkaan urheilullisia toi-
mintatarpeita. Kontulassa oli vain yksi pieni 
hiekkapäällysteinen, keskentekoinen kenttä, 
jolla ei voitu harjoittaa yleisurheilua. Kau-
pungin toimesta olisi kiireellisesti ryhdyttävä 
toimenpiteisiin Kontulan kentän varusta-
miseksi 400 m:n juoksuradalla ja kaikilla 
kenttälajien suorituspaikoilla. Kenttää tar-
vittaisiin myös pikaluistelun harjoitukseen ja 
kilpailutoimintaan talvisin. Myös lentopallo-
ja koripallokentät olisivat välttämättömiä. 
Urheilu- ja ulkoilulautakunta totesi, että 
laaditun urheilupaikkasuunnitelman edel-
lyttämä investointitarve ylitti moninkertai-
sesti käytettävissä olevat taloudelliset mah-
dollisuudet. Tämän vuoksi oli ollut pakko 
pyrkiä tarkoituksenmukaisiin ja keskitet-
tyihin ratkaisuihin. Täysimittaisen 400 m:n 
juoksuradalla varustetun yleisurheilukentän 
rakentaminen kaikkiin asumalähiöihin ei 
suurten hoitokustannusten vuoksi ollut ta-
loudellisesti tarkoituksenmukaista. Tällaiset 
kentät pyritään sijoittamaan useampia kau-
punginosia palveleviin urheilupuistoihin. Näi-
tä periaatteita oli pyritty noudattamaan 
myös Kontulan urheilulaitossuunnitelmaa 
laadittaessa. Tämän alueen keskusurheilu-
paikkana toimii Myllypuron urheilupuisto. 
Kontulan ja Vesalan alueelle on valmiina 
olevan kentän lisäksi tarkoitus vielä v. 
1970-1972 rakentaa kaksi uutta lähiökent-
tää. Kaupunginhallitus päätti saattaa lauta-
kunnan lausunnon kirjeiden lähettäjien tie-
toon (22.9. 2624 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä Kontulan uimahaUi- ja urhei-

lutilojen pääpiirustukset n:o 84702-84704 
ja 84747-84755. Samalla kaupunginhallitus 
hyväksyi Urheiluhallit Oy:n laatiman, ko. 
tiloja koskevan, 1.49 8 mmk:aan päätyvän 
kustannusarvion sekä rahoitussuunnitelman 
(6.10. 2760 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 5 000 mk Kun-
nalliskodintie 6:n läheisyydessä olevan ken-
tän kunnostamiseksi luistelua ja jääkiekko-
peliä varten (17.11. 3220 §); 7 000 mk Vuo-
saaren luistinradan hoitamista varten talvi-
kauden 1969/70 aikana (20.10. 2902 §) ja 
oikeutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan käy-
tettävissään olevilla määrärahoilla järjestä-
mään Marjaniemessä Oskarintien varrella 
sijaitsevalle lasten leikkikentälle luistinra-
dan siten, että kentän jäädyttäminen ja 
puhtaanapito annetaan jonkun paikalla asu-
van yksityisen tai yhdistyksen hoidettavaksi 
(24.11. 3286 §). 

Uimastadion. Kaupunginhallitus hyväksyi 
urheilu- ja ulkoiluviraston laatiman, 21.4. 
1969 päivätyn Uimastadionin aidan muutos-
työn pääpiirustuksen n:o 372 sekä Arkkitehti-
toimisto Koivisto-Salminen-Siivolan laa-
timat, 20.1.1969 päivätyt Uimastadionin 
kahvion muutospiirustukset n: o 1 - 2 siten, 
että työpiirustuksia laadittaessa otettaisiin 
huomioon pukukaapit henkilökuntaa varten 
(16.6. 1839 §, 24.3. 860 §). 

Keski-Helsingin-Eläkeläiset yhdistys oli 
esittänyt, että vanhuksille varattaisiin pääsy-
mahdollisuus joko pientä maksua vastaan tai 
kokonaan ilmaiseksi kansaneläkekirjaa näyt-
tämällä kaupungissa oleviin kahteen maa-
uimalaan, koska kaupungissa on suuri joukko 
sellaisia vähävaraisia vanhuksia ja kansan-
eläkkeen varassa eläviä, jotka taloudellisten 
seikkojen vuoksi eivät voi matkustaa kesäksi 
maalle. Urheilu- ja ulkoilulautakunta totesi 
kaupungin asukkaista monien olevan siinä 
asemassa, että uimahallien ja muiden virkis-
tysalueiden käytöstä perittävät maksut aset-
tavat rajoituksia heidän mahdollisuuksilleen. 
Näiden henkilöiden avustaminen kuului lau-
takunnan mielestä kuitenkin muiden, tä tä 
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tarkoitusta varten perustettujen elinten teh-
täviin. Urheiluviranomaisena olisi lautakun-
nan käsityksensä mukaan keskityttävä ko. 
laitosten hoitoon eikä ryhdyttävä vetämään 
raja-aitoja eri ryhmien välille, mikä voisi 
johtaa epäoikeudenmukaisuuksiin. Kaupun-
ginhallitus päätti saattaa lautakunnan lau-
sunnon anojayhdistyksen tiedoksi (1.9. 
2384 §). 

Viikin ampumarata. Kaupunginhallitus 
päätti muuttaen v. 1968 tekemäänsä pää-
töstä muuttaa Viikin ampumaradan haulik-
koammuntamääräyksiä siten, että ammunta-
aika päättyy vuosittain aikana 1.5.-31.7. 
klo 20 kansallisia ja kansainvälisiä arvokil-
pailuja lukuun ottamatta (8.4. 1048 §). 

Rakennusten purkaminen. Urheilu- ja ul-
koiluviraston omaa työvoimaa käyttäen 
saatiin purkaa seuraavat rakennukset: Laut-
tasaaressa Veneentekijäntien varrella sijait-
seva saunarakennus (yjsto 12.3. 5552 §); 
Mustikkamaan ulkoilupuiston käymälä, Sal-
men ulkoilualueen kartanon viljankuivaamo, 
pumpputorni, vaensauna, Mäkelän tilan na-
vetta, lato ja kaksi rehusäiliötä, Uudenkylän 
riihi ja kanala sekä Järvenpään lato, Seura-
saaren ulkoilupuiston varastoalueen vaja ja 
Mustasaaren puuvaja, Tullisaaren ulkoilu-
puiston rantavaja ja Varisluodon vaja sekä 
Uutelan ulkoilualueen Skatan kartanon pui-
mala (yjsto 12.3. 5553 §); Seurasaaren ulkoi-
lupuiston Läntisessä Pukkisaaressa sijaitse-
va huvila (yjsto 4.6. 6244 §); Salmen ulkoilu-
alueen Siirin tilan asuinrakennus ja varasto-
rakennus sekä Uunolan tilan ulkorakennuk-
set, Seurasaaren käymälä, Tullisaaren asuin-
rakennus ja vaja sekä Uutelan ulkoilualueen 
kolme ulkorakennusta (yjsto 12.12. 7635 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestön kesäkoti. Kaupun-
ginhallitus päätti, että rakennusviraston ylei-
sen osaston autokorjaamon palveluksessa 
olevan levyseppä Emil Hännisen ja katura-
kennusosaston palveluksessa olevan koneen-
hoit. Pentti Salosen työsuhteen kaupunkiin 
katsotaan jatkuvan keskeytyksettä v:n 1969 

kesällä niinä kahden kuukauden pituisina 
ajanjaksoina, jolloin Hänninen toimii Kulo-
saaren kartanon isännöitsijänä ja Salonen 
kartanon talonmies-vahtimestarina edellyt-
täen, että he mainituista tehtävistä vapau-
duttuaan välittömästi palaavat kaupungin 
työhön (19.5. 1491 §, 4.8. 2108 §). 

Korkeakoulujen liikuntakulttuuria koske-
van lausunnon antaminen. Opetusministeriö 
oli pyytänyt kaupungin lausuntoa korkea-
koulujen liikuntakulttuuria v. 1970-1981 
koskevasta Niemen toimikunnan osamietin-
nöstä II. Mietinnössä todettiin, että yhteis-
kunnan opiskelijoille suorittaman opintoso-
siaalisen tuen sekä määrä että laatu on vielä 
monilta osin järjestämättä. Tästä on seu-
rauksena toisaalta se, että kaikkia lahjak-
kuusreservejä ei voida kouluttaa asianomai-
sen kykyä ja halua vastaaviin tehtäviin ja 
toisaalta se, että korkeakoulujen toimintateho 
kärsii opiskelijoiden taloudellisista ja sosiaa-
lisista vaikeuksista. Liikunnalla on todettu 
olevan ehkäiseviä ja parantavia yhteyksiä 
moniin sekä fyysisen että psyykisen suori-
tuskyvyn häiriötekijöihin. Mietinnössä oli 
päädytty siihen, että paikallisten yhteyksien 
järjestäminen ensitilassa korkeakoulukunnan, 
koulujen ja liikuntajärjestöjen välillä olisi 
useimmilla paikkakunnilla välttämätöntä. 
Korkeakouluopiskelij ain liikuntaj ärj estelmän 
laajentaminen olisi otettava huomioon uusia 
liikuntatiloja suunniteltaessa. Riittävien tilo-
jen vuokraaminen tuottaa kuitenkin suuria 
vaikeuksia. Mietinnössä todettiin edelleen, 
että korkeakoulujen olisi otettava päävastuu 
liikuntajärjestelmästä, mikä tapahtuisi par-
haiten siten, että liikuntajärjestelmä otet-
taisiin korkeakoulujen kehittämissuunnitel-
miin kolmivuotiskaudesta 1970-1972 läh-
tien. Helsingin kaupungin v:ksi 1968-1977 
tehdyn taloussuunnitelman mukaan olivat 
asukasta kohden lasketut liikuntamenot v. 
1967 yht. 33 mk, josta käyttötalousmenoja 
17 mk ja pääomamenoja 16 mk. Korkeakoulu-
kuntien tulisi ottaa ainakin osavastuu opis-
kelij öiden liikuntaedellytysten j är j es täml· 
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sestä. Urheilu- ja ulkoilulautakunnan ilmoi-
tuksen mukaan olivat kaupungin urheilu-
laitokset mahdollisuuksien mukaan olleet 
ylioppilaiden käytössä samojen periaatteiden 
pohjal ta kuin muidenkin käyttäjien. Sekä 
kenttiä et tä sisätiloja oli luovutettu kilpailu-
käyttöön ja oli varaukset yleensä sovittu 
iltapäiviksi, jolloin koulut eivät niitä enää 
tarvinneet eikä seurojen toiminta vielä ollut 
alkanut. Ylioppilaiden urheilulaitostarpeiden 
kasvaessa mietinnössä esitettyyn laajuuteen 
eivät nykyiset urheilulaitokset riittäisi, eikä 
kaupungilla tulevaisuudessa ollut suuria mah-
dollisuuksia tyydyt tää ylioppilasurheilun kas-
vavaa urheilulaitostarvetta. Tämän vuoksi 
olisi rii t tävän aikaisessa vaiheessa asetettava 
yhteistoimikunta laatimaan kokonaissuunni-
telmaa, jot ta kaupungin ja yliopiston omis-
tamat liikuntatilat parhaalla mahdollisella 
tavalla täydentäisivät toisiaan. Kaupungin-
hallitus päätt i antaa ministeriölle osamietin-
nöstä lautakunnan esityksen mukaisen lau-
sunnon (19.5. 1473 §). 

Kansainvälisen urheilulaitostyöryhmän jä-
senmaksu. Yleis jaosto kehotti rahatoimistoa 
suorittamaan virastopääll. Esko Paimiolle 
Arbeitskreis fiir Sportbauten -nimisen yhdis-
tyksen kertomusvuoden jäsenmaksua, 50 
Dmk, vastaavan määrän sillä ehdolla, että 
kaikki yhdistyksen jakama tiedotusaineisto 
jää urheilu- ja ulkoiluviraston käyttöön 
(yjsto 25.6. 6406 §). 

Helsinki-Tallinna kunto-ottelujen järjestä-
minen. Kaupunginhallitus kehotti urheilu-
ja ulkoilulautakuntaa huolehtimaan Hel-
singin ja Tallinnan välisten kunto-ottelujen 
vuosittaisesta järjestämisestä Helsingissä 9.6. 
pidetyn neuvottelukokouksen suosittelemalla 
tavalla (20.10. 2899 §). 

Avustukset. Merkittiin tiedoksi, että opetus-
ministeriö oli 17.7. myöntänyt veikkausvoit-
tovaroista valtionapua seuraavasti: Puotilan 
urheilukentän huoltorakennus 24 000 mk, 
Roihuvuoren urheilukentän pukusuoja 26 500 
mk, eräät ulkoilutiet 63 900 mk ja Töölön 
pallokentän aitaus 12 300 mk. Avustukset 
oli myönnetty mm. sillä ehdolla, e t tä raken-
nustyön suorittamisessa noudatetaan valtion-
avustusten ja lainojen työllisyysehdoista 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä olevia 
ehtoja. Kaupunginhallitus päätt i tyytyä mi-
nisteriön päätökseen sekä kehottaa urheilu-
ja ulkoiluvirastoa huolehtimaan siitä, että 
myönnettyjen valtionavustusten käyttämi-
sen suhteen asetettuja ehtoja noudatetaan 
(6.10. 2769 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin välittömästi 
suorittamaan talousarvioon merkit ty 90 000 
mk:n suuruinen avustus Urheiluhallit Oy:lle 
yhtenä eränä (yjsto 15.1. 5093 §). 

Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin pii-
rille myönnettiin 3 000 mk:n suuruinen avus-
tus osallistumisesta yhdistyksen Helsingissä 
7.-8.6. järjestettäviin VII hittojuhliin ja 
niitä edeltäviin, 5.-6.6. järjestettäviin nuo-
risokisoihin aiheutuvien ylimääräisten kulu-
jen peittämiseksi sillä ehdolla, et tä avustus 
maksetaan sen jälkeen, kun tilitys on esitetty 
kaupunginkanslian hyväksyttäväksi (yjsto 
4.6. 6238 §). 

Helsingin Soutuklubin kerhorakennuksen 
korjaustyön kohtuullisiksi katsottavien tar-
veaineiden korvaamista varten myönnettiin 
1 921 mk (yjsto 2.4. 5729 §). 

Yleisjaosto päätti , että Helsingin kaupun-
gin tuki Seitsemän Veljeksen reitin järjestely-
toimikunnalle annetaan entisen käytännön 
mukaisesti (yjsto 24.9. 7012 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Seuraavat kiinteistöt 
päätettiin siirtää yleisten töiden lautakunnan 
hallintoon: korttelin n:o 45011 tontilla n:o 7 

sijaitseva venevaja 1.11. lukien, pääoma-arvo 
35 mk, käytettäväksi läheisyydessä sijaitse-
van katurakennusosaston työmaatukikohdan 

265 



2. Kaupunginhallitus 

tarpeisiin ja sen jälkeen purettavaksi (1.9. 
2407 §); Vapaamuurarinkuja 4:ssä sijaitseva 
kiinteistö 1.12. lukien ensisijaisesti puhtaana-
pito-osaston Kulosaaren katupuhtaanapidon 
piirit ukikohdaksi, pääoma-arvo 73 530 mk 
(3.11. 3107 §); korttelin n:o 43072 tontti 
n:o 10 (Pikkupurontie 7), pääoma-arvo 
42 845 mk sekä kortteli n:o 49082 (Laajasalon 
puhdistuslaitos), pääoma-arvo 540 000 mk 
(4.8. 2110 §). 

Viranhaltijat. Konevarikon päällikkö Eero 
Puomi määrättiin 1.2. lukien hoitamaan vi-
raston yleisen osaston 33. pl:n osastopäällikön 
virkaa virkaan kuuluvin palkkaeduin siksi, 
kunnes kysymys rakennusviraston organisaa-
tiouudistuksesta on ratkaistu, kuitenkin 
kauintaan 31.12.1969 saakka (10.2. 445 §, 
11.8. 2150 §). 

Katurakennusosaston II apulaiskaturaken-
nuspäälliköksi palkattiin dipl.ins. Risto Nur-
misalo työsopimussuhteeseen 1.1.1970 lukien, 
palkka 3 758 mk/kk (18.8. 2234 §, 15.12. 
3503 §). 

Talorakennusosaston yliarkkitehdin avoi-
meksi tullut 30. pl:aan kuuluva virka päätet-
tiin toistaiseksi jättää täyttämättä (3.11 
3077 §). Rakennustöiden ohjelmointiryhmän 
rakennusmestarin viranhakuilmoitus päätet-
tiin julkaista erilliskuulutuksin valtuuston 
12.2. päättämissä lehdissä sekä Rakennusleh-
dessä (yjsto 29.10. 7315 §). 

Rakennustöiden ohjelmia, suunnittelua ja 
toteuttamista koskevat lisäohjeet. Yleisten töi-
den lautakunta asetti 6.9.1968 keskuudestaan 
jaoston tutkimaan lisä- ja muutostöitä ja 
24.1.1969 jaoston jatkamaan em. jaoston 
työtä. Asiaa tutkittuaan jaosto oli todennut 
rakennustoiminnan ja etenkin vanhojen ra-
kennusten saneerauskustannusten huomatta-
van nousun tai todellisten kustannusten ja 
kustannusarvion välisten eroavaisuuksien ai-
heutuneen pääasiassa seuraavista syistä: 

1) tarkastusviranomaisten määräyksestä 
on työkohteessa jouduttu suorittamaan vi-
ranomaisten tarpeellisiksi katsomia lisä- ja 
muutostöitä, 

2) hallintokuntien esityksestä on työn kes-
täessä suoritettu ohjelmallisia lisä- ja muu-
tostöitä, 

3) suunnittelussa tai sen teknillisessä to-
teuttamisessa on tehty virheitä, 

4) kustannusarvio on laadittu virheelli-
sesti. 

Kaupunginhallitus päätti antaa rakennus-
töiden ohjelmista, suunnittelusta ja toteutta-
misesta jaoston esittämät seuraavat ohjeet: 

1) Hallintokuntien tulee esittää lopulliset 
ohjelmansa pääpiirustusten laadintavaihees-
sa. 

2) Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, 
että myös talon tulevat käyttäjät perehtyvät 
suunnitelmiin siinä määrin, että he voivat 
esittää kaikki toivomuksensa rakennusviras-
tolle ennen pääpiirustusten käsittelyä j a poik-
keustapauksessa vain sisustuksen osalta vii-
meistään ennen lautakunnalle esitettävän lo-
pullisen kustannusarvion laatimista. 

3) Hallintokuntien on pääpiirustusten ja 
kustannusarvion hyväksymisen jälkeen osoi-
tettava muutos- j a lisätyöanomuksensa yleis-
ten töiden lautakunnalle, mikäli ne nostavat 
kokonaiskustannuksia (8.4. 1027 §). 

Huoneenrakennusohjelmien laatiminen. Kau-
punginhallitus päätti, 

1) että kaupungin lauta- ja johtokuntia 
kehotetaan rakennusten huoneohjelmia laadi-
tuttaessaan noudattamaan tarkoituksenmu-
kaisuuteen sekä perustamis- ja käyttökustan-
nusten kannalta toiminnan taloudellisuuteen 
tähtääviä tilavaatimuksia sekä lisäksi mah-
dollisuuksien mukaan noudattamaan valta-
kunnallista keskitasoa sellaisissa tapauksissa, 
joissa tämä on määriteltävissä, 

2) että lauta- ja johtokuntia kehotetaan 
huoneohjelmien laatimisen tullessa ajankoh-
taiseksi ilmoittamaan asiasta rakennusviras-
tolle asiantuntijan nimeämistä varten, 

3) että kaupunginhallitus ennen huone-
ohjelman lopullista hyväksymistä pyytää 
asiasta yleisten töiden lautakunnan lausun-
non sekä 
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4) etteivät edellä sanotut kehotukset koske 
kansakoulujen johtokuntia eivätkä hoitolai-
tosten suunnittelutoimikuntaa (17.2. 534 §). 

Katupuhtaanapitotöitä ja niiden urakointia 
koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti 
kumoten 2.2.1956 tekemänsä päätöksen, 

1) että kaupungin katujen puhtaanapito-
velvollisille kuuluva ajorataosuuksien talvi-
puhtaanapito otetaan puhtaanapitovelvollis-
ten suorittamaa, kaupungin kustannukset 
peittävää korvausta vastaan rakennusviras-
ton puhtaanapito-osaston hoidettavaksi sitä 
mukaa kuin puhtaanapito-osaston käytettä-
vissä oleva talvipuhtaanapitokone- ja työ-
voimatilanne sen sallii, 

2) että ajoradan lisäksi puhtaanapito-
osasto voi ottaa talvihoitoonsa myös jalka-
käytäviä, puisto- ja pihateitä sekä pysä-
köintialueita, milloin niiden hoitaminen on 
rakennusviraston mielestä yleisen edun mu-
kaista tai alueellisten työkohdekokonaisuuk-
sien saamiseksi tarkoituksenmukaista, 

3) että puhtaanapito-osaston tulee ottaa 
hoitoonsa sekä kesä- että talvipuhtaanapidon 
osalta vieraiden valtioiden lähetystöjen ja 
konsulaattien, valtion j a seurakuntien omista-
mien tai käyttöönsä vuokraamien kiinteistö-
jen koko katuosuudet ajoratoineen ja jalka-
käytävineen näiden haluamassa laajuudessa 
puhtaanapitovelvollisten suorittamaa kor-
vausta vastaan, 

4) että kaupungin eri hallintokunnat vel-
voitetaan antamaan omistamiensa tai käyt-
töönsä vuokraamien kiinteistöjen katuosuu-
det ajoratoineen ja jalkakäytävineen puhtaa-
napito-osaston hoidettaviksi sekä kesä- että 
talvipuhtaanapidon osalta korvausta vastaan 
kuten kohdassa 3), 

5) että kaupungin eri hallintokuntia keho-
tetaan tontteja tai maa-alueita vuokratessaan 
sisällyttämään vuokrasopimukseen ehto, että 
katuosuuksien täydellinen ympärivuotinen 
puhtaanapito on annettava puhtaanapito-
osaston tehtäväksi, 

6) että kohdissa 3) ja 4) mainittujen lisäksi 
puhtaanapito-osasto voi ottaa täydelliseen 

ympärivuotiseen hoitoonsa myös yksityisten 
kiinteistöjen katuosuuksia ajoratoineen ja 
jalkakäytävineen, milloin se on alueellisten 
työkohdekokonaisuuksien saamiseksi tarkoi-
tuksenmukaista, 

7) että talvipuhtaanapidosta veloitetaan 
jälkikäteen laskulla kaupungin todellisten, 
asiaan kuuluvien kustannusten mukaisesti 
huolehtien kuitenkin siitä, ettei omien konei-
den ja huonetilojen ym. käytön osalta peritä 
enempää kuin käypä hinta. Todelliset kustan-
nukset lasketaan laskutusalueittain koko tal-
ven osalta eli 1.11.—30.4. väliseltä ajalta ja 
jaetaan joko katupinta-alojen tai muiden, 
rakennusjärjestyksessä tahi kaupungin alueit-
tain tapahtuneen tonttien vuokrauksen sopi-
muskirjoissa mainittujen, jo käytössä olevien 
eri jakokertoimien antamassa suhteessa ja 
ottaen huomioon katuluokituksen edellyttä-
mä eri katujen hoidon erilainen laatutaso sekä 

8) että kesäpuhtaanapidosta veloitetaan 
kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan 
mukaisesti (17.2. 535 §). 

Consolid Oy :n konkurssi. Kaupunki valvoi 
v. 1967 raastuvanoikeudessa toimitetussa 
Consolid Oy:n konkurssivalvonnassa mm. 
kaupungille siirrettyjä työpalkkoja sekä kes-
kenjääneistä rakennusurakoista johtuvia saa-
tavia yht. 3 mmk. Yhtiön toim.joht. Stig 
Schubert oli kiistänyt kaupungin valvonnan 
suurelta osalta ja raastuvanoikeus oli velvoit-
tanut 11.5.1967 konkurssituomiossaan kau-
pungin eri oikeudenkäynnissä näyttämään 
toteen saatavansa kiistetyiltä osilta. Kaupun-
gin nostettua kanteen yhtiön konkurssipesää 
ja toimitusjohtajaa vastaan, raastuvanoikeus 
velvoitti 19.11.1969 konkurssipesän suoritta-
maan kaupungille työntekijäin palkkoja, 
kesälomakorvauksia ym. sekä tapaturmakor-
vauksia yht. 128 350 mk 6 %:n korkoineen 
3.8.1967 lukien, erityisammattikoulun raken-
nusurakan keskeytymisestä aiheutuneina 
kustannuksina 1 415 991 mk sekä 250 000 mk 
viivästyssakkona ja Roihuvuoren kansakou-
lun osalta rakennusurakan keskeytymisestä 
aiheutuneina kustannuksina 333 791 mk ja 
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viivästyssakkona 50 000 mk, kaikki 5 %:n 
korkoineen 19.11.1969 lukien. Schubert vel-
voitettiin korvaamaan kaupungin oikeuden-
käyntikulut 20 000 mk:lla. Raastuvanoikeus 
oli päätöksessään hylännyt työntekijäin ns. 
odotusajan palkan etuoikeuden. Tämän asian 
suhteen oli ilmennyt suuria mielipide-eroja 
eri tuomioistuinten katsoessa, ettei kysymyk-
sessä olisikaan työpalkan luontoinen saatava, 
jolloin se ei nauttisi työpalkan etuoikeutta. 
Kaupunginhallitus päätti merkitä raastuvan-
oikeuden päätöksen tiedoksi ja tyytyä siihen, 
mikäli Consolid Oy tai toim.joht. Stig Schu-
bert tyytyvät siihen. Päinvastaisessa tapauk-
sessa tulee kaupunginhallituksen asiamiestoi-
misto myös jatkamaan muutoksenhaulla oi-
keudenkäyntiä niiltä osin kuin se koskee odo-
tusajan palkkojen etuoikeutta (24.11. 3294 §). 

Työllisyystöiden ajoittaminen. Koska oli 
todettu, että tarkoituksenmukainen ja kau-
pungin taloudellisten etujen mukainen työlli-
syyden hoito edellytti, ettei kaupunki lisää 
työvoiman kysyntää kesäaikana, kaupungin-
hallitus päätti, että 1.5.—30.9.1969 välisenä 
aikana aloitettavaksi suunnitelluille kaupun-
gin maa- ja vesirakennus-, perusparannus-, 
vuosikorjaus- ym. töille, joiden kustannukset 
ovat yli 10 000 mk, on saatava rakennustoin-
ta johtavan apulaiskaupunginjohtajan suos-
tumus ennen töihin ryhtymistä. Rakennus-
tointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa 
kehotettiin antamaan työllisyysasioiden hoi-
toa ja siitä johtuvia järjestelyjä koskevat yk-
sityiskohtaiset ohjeet virastoille ja laitoksille. 
Kaupungin edustajia kiinteistöyhtiöissä ke-
hotettiin toimimaan siten, että näiden yhtiöi-
den kesäksi suunniteltuja sellaisia korjaus-
töitä, jotka voidaan toteuttaa talviolosuh-
teissa, pyritään mahdollisuuksien mukaan 
siirtämään tehtäviksi talvikaudella, elleivät 
pakottavat syyt muuta vaadi (28.4. 1250 §). 
Kaupunginhallitus myönsi yht. 2 853 067 mk 
eräiden katu-, puisto- ja viemäritöiden ym. 
teettämiseen työllisyystöinä (20.1. 213 §, 
27.1. 298 §, 17.2. 538 §, 3.3. 670 §, 31.3. 

955 §, 14.4. 1093 §, 9.6. 1772 §, 4.8. 2086 §, 
13.10. 2837 §). 

Virastotalon Pohj. Makasiinikatu 9 siipi-
rakennuksen ns. julkisten tilojen kalustamista 
varten kaupunginhallitus myönsi 43 000 mk 
(15.12. 3505 §). 

Toukolan moottoriajoneuvokorjaamo. Kau-
punginhallitus hyväksyi rakennusviraston 
laadituttamat moottoriaj oneuvokor j aamon 
pääpiirustukset n:o 1/17.1. ja 2-13/9.5.1969 
niine muutoksineen, mitkä saattavat aiheu-
tua ikkunapinta-alaratkaisun tarkistamises-
ta, kehotuksin käyttää julkisivutiilenä samaa 
punaista väriä olevaa tiiltä, mitä on käytetty 
ympärillä olevissa rakennuksissa sekä sillä 
ehdolla, että uudessa rakennuksessa työsken-
televien väestönsuoja rakennetaan alueen lo-
pullisen saneerauksen yhteydessä yleisten 
töiden lautakunnan esittämän suunnitelman 
mukaisesti 5 v:n kuluessa. Sisäasiainministe-
riö oli suostunut kaupungin anomukseen 
5 v:n lykkäyksen saamisesta väestönsuojan 
rakentamisessa (8.9. 2487 §, 3.11. 3075 §). 

Eräiden rakennusmäärärahojen käyttö. Kau-
punginhallitus oikeutti yleisten töiden lauta-
kunnan käyttämään v:n 1968 ja 1969 talous-
arvioiden pääomamenoihin eräitä rakennus-
töitä varten merkittyjä siirtomäärärahoja 
(27.1. 295 §, 30.6. 2002 §). 

Katupiirustusten vahvistaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti vahvistaa eräiden Oulun-
kylän, Etelä-Haagan, Konalan, Pakilan, 
Malmin, Tapaninkylän, Marjaniemen itä-
osan, Vartioharjun luoteisosan, Marjaniemen 
ja Mellunmäen länsiosan katujen katupiirus-
tukset (23.6. 1919 §, 14.4. 1094 §, 30.6. 1994 §, 
12.5. 1400, 1401 §, 15.12. 3507 §, 20.1. 211 §, 
3.2. 371 §, 16.6. 1844 §, 23.6. 1917 §, 4.8. 
2082 §, 23.6. 1910 §). 

Kadut ja tiet. Kaupunginhallitus oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
eräitä v:n 1968 ja 1969 talousarvioihin mer-
kittyjä määrärahoja katutöiden teettämistä 
varten sekä Kantakaupungin että Esikau-
punkien alueilla (12.5. 1407 §, 30.6. 2001, 
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2003 §, 11.8. 2152 §, 3.11. 3083 §, 24.11. 
3293 §, 8.12. 3449 §, 22.12. 3567 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleis-
ten töiden lautakunnan Laajasalon moottori-
kadun rakentamisesta 4-kaistaisena Linnan-
rakentajantien ja Koirasaarentien välillä laa-
dituttaman, 16.6.1969 päivätyn yleissuunni-
telman lautakunnan 1.8. tekemän esityksen 
mukaisena lautakunnan, siihen 7.11. tekemin 
muutoksin. Samalla kaupunginhallitus päätti 
kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin Kuu-
kiventien liittymäalueen asemakaavan saat-
tamiseksi vahvistettavaksi sekä yleisten töi-
den lautakuntaa ja kiinteistölautakuntaa 
huolehtimaan toimenpiteistä työlupien ja 
alueiden saamiseksi tien rakentamista varten. 
Töiden aloittamista varten päätettiin tarpeel-
lisilta osin pyytää Uudenmaan tie- ja vesira-
kennuspiirin suostumus (24.11. 3292 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Itäväylä 
Linnanrakentajantien ja Siilitien väliseltä 
osuudelta levennetään kuusikaistaiseksi py-
säkkijärjestelyineen Insinööritoimisto Via-
tekin piirustuksien n:o 18a/10/9.6.1969, 18a/l 
ja 18a/6/18.6.1968 mukaisesti. Kiinteistö-
lautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimen-
piteisiin 2 x 90 m:n suuruisen alueen hankki-
miseksi kaupungille korttelin TK 43054 ton-
tista n:o 1 pysäkkijärjestelyjen suorittamista 
varten. Yleisten töiden lautakuntaa kehotet-
tiin huolehtimaan n. 300 000 mk:n suuruisen 
kustannusarvion mukaisten, liikennejärjeste-
lyistä aiheutuvien töiden suorittamisesta 
(15.12. 3523 §). 

Rakennusvirastoa kehotettiin rakenta-
maan Kulosaaren urheilukentän, Tupasaaren 
alikulkusillan sekä Suolakivenkadun alikul-
kusillan luona olevien pysäkkien kohdalle 
Itäväylän keskikaistalle rakennusviraston 
2.12.1969 tekemässä esityksessä tarkoitetut, 
n. 200 m pitkät panssari verkkoaidat ajorato-
jen yli tapahtuvan jalankulun estämiseksi 
sekä myöhemmin jatkamaan aitoja, mikäli 
se osoittautuu tarpeelliseksi (22.12. 3571 §). 

Tie- ja vesirakennushallitusta päätettiin 

pyytää laatimaan Lapinmäentien-Koskelan-
tien yhdystien ja tulevan Pasilan keskustan 
väliin sijoitettavaa, Läntisen moottoritien ja 
Lahden moottoritien yhdistävää moottori-
tietä koskeva suunnitelma vähintään sellai-
seen asteeseen, että moottoritien lopullinen 
tilanvaraus ko. yhdystien suunnitelmaa var-
ten voitaisiin osoittaa (16.6. 1867 §). 

Tie- ja vesirakennushallitus oli todennut, 
että Helsingin-Lahden moottoritiellä Viikin 
ja Tattariharjun välillä oli Kivikon eritaso-
liittymän viitoituksessa käytetty katujak-
sosta Seppämestarintie - Myllymestarintie 
työnimeä »Kehätie». Tie- ja vesirakennushalli-
tus oli tiedustellut tämän keskustaa kiertävän 
väylän nimeä, koska sitä tultaisiin käyttä-
mään myös niissä liittymissä, joissa »Kehätie» 
kohtaa Helsingin-Tuusulan, Helsingin-Hä-
meenlinnan ja Helsingin-Turun moottori-
tiet. Nimen tulisi sopia käyttöön myös Es-
poon kauppalassa, koska »Kehätie» ulottuu 
kaupungin ulkopuolelle. Nimistötoimikunta 
oli ehdottanut tielle nimeksi Mestariväylä-
Mästarleden, koska tien eri osille oli aikai-
semmin vahvistettu nimet Myllymestarintie, 
Seppämestarintie ja Muurimestarintie. Kau-
punkisuunnittelulautakunta piti nimeä Mes-
tariväylä osuvana, mutta nimeä »Kehätie» 
tiedotusarvoltaan huomattavasti merkityk-
sellisempänä, koska se kertoi tien aseman 
liikenneverkossa. Lautakunta puolsi »Kehä-
tie»-nimen käyttämistä, mutta piti sitä kui-
tenkin toistaiseksi väliaikaisena. Yleisten töi-
den lautakunnan mielestä olisi »Kehätien» 
etuajo-oikeus selvitettävä. Kaupunginhalli-
tus päätti antaa tie- ja vesirakennushallituk-
selle kaupunkisuunnittelulautakunnan j a 
yleisten töiden lautakunnan ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon (1.12. 3384 §). Edelleen 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa tie- ja 
vesirakennushallitukselle, että kaupunki pi-
tää Helsingin-Lahden moottoritien raken-
tamisesta välillä Koskelantie-Viikki aiheu-
tuvien korvausten kohtuullisena yhteissum-
mana 13 371 mk tietoimituksessa päätökseksi 
tulleen 29 322 mk:n asemesta. Samalla kau-
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punginhallitus päätti ilmoittaa, mikäli tie-
toimitus tienpitäjän tai korvauksen vaatijoi-
den puolesta saatetaan maanjako-oikeuden 
tutkittavaksi, että kaupunki varaa oikeuden 
antaa aikanaan vastineensa valitusten johdos-
ta (15.12. 3509 §). 

Yleis jaosto suostui siihen, että Kiinteistö-
oy Ulappasaarentie 6 ja Asunto-oy Ulappa-
saarentie 8 nimisten yhtiöiden toimesta pääl-
lystetään osa Ulappasaarentiestä mm. sillä 
ehdolla, että kadun rakentamiskustannukset 
tullaan perimään rakennuslain säännösten 
mukaisesti Vuosaaren kyseisen kohdan ase-
makaavan vahvistamisen jälkeen. Korvauk-
sia määrättäessä otetaan valtuuston v. 1963 
ja 1966 tekemien periaatepäätösten mukai-
sesti huomioon seuraavaa: Milloin tontin 
omistaja on tonttinsa kohdalla kustantanut 
katujen tai teiden rakentamistöitä siten, että 
niistä on koitunut kaupungille rakennusmää-
rärahojen säästöä tai muuta rakennustalou-
dellista hyötyä, otetaan mainittu seikka kor-
vauksia määrättäessä huomioon alentavana 
tekijänä (yjsto 19.11. 7477 §). 

Rakennusliike Vilho Aholalle myönnettiin 
lupa Ulappasaarentien päällystämiseen ta-
vanmukaisilla ehdoilla (yjsto 10.9. 6911 §). 

Lastentarhain lautakunnan esityksestä 
kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden 
lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin ja-
lankulkutien rakentamiseksi Erkki Melartinin 
tieltä Pukinmäen lastentarhan rakennukselle 
ottaen tällöin huomioon soveltuvin osin kort-
telin n:o 37026 tonttia n:o 2 koskevat, vielä 
lainvoimaa vailla olevat asemakaavamäärä-
ykset sekä tontille rakennettavan uuden las-
tentarhan asettamat vaatimukset (8.4. 
1043 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
ryhtymään toimenpiteisiin Tulisuontien ja 
Strömsintien välisen, liikennemerkein jalan-
kulkutieksi osoitettavan, puistokaistalle tule-
van tien rakentamiseksi ja teollisuuslaitosten 
lautakuntaa sen valaisemiseksi heti v. 1970 
(27.10. 2972 §) sekä väliaikaisen jalkakäytä-
vän rakentamiseksi Kissankellontien toiseen 

reunaan välille Kunnallisneuvoksenne-Meri-
pellontie (10.11. 3155 §). 

Maistraatti oli velvoittanut As.oy:t Timon-
linnan ja Mäntytie 4:n korjaamaan Paciuk-
senkadun ajoradan. Lääninhallitus oli 17.11. 
1969 katsonut asiakirjoista käyneen selville, 
että ko. kadun perusta valittajayhtiöiden ta-
lojen kohdalla oli pettänyt ja pääasiassa tästä 
johtuen myös kadun päällystys oli rikkoutu-
nut ja ettei yhtiöitä voida velvoittaa kadun 
perustan rakentamiseen, minkä vuoksi lää-
ninhallitus oli kumonnut maistraatin, pää-
töksen. Yleisten töiden lautakunta mainitsi 
lausunnossaan, että Paciuksenkadussa tode-
tut rikkoutumat ja kuopat olivat johtuneet 
raskaan liikenteen aiheuttamasta luonnolli-
sesta kulumisesta eikä rungon pettämisestä, 
mikä kävi ilmi siitä, että ajorataan ei ollut 
syntynyt painumia. Asiamiestoimistoa ke-
hotettiin hakemaan muutosta lääninhallituk-
sen 17.11. tekemiin päätöksiin ko. kadun 
korjaamista koskevassa asiassa (15.12. 
3508 §). 

Kaupunginhallitus oli aikanaan päättänyt 
siirtää Asunto-oy Tiilimäentie 24 -nimisen 
yhtiön tontin ja Tiilimäki -nimisen kadun vä-
lisen alueen kunnostamisen pysäköintipai-
kaksi toteutettavaksi vasta sitten, kun se 
osoittautuisi tarpeelliseksi. Tyytymättömänä 
tähän päätökseen oli yhtiö valittanut läänin-
hallitukselle ja vaatinut päätöksen kumoa-
mista ja kaupungin velvoittamista säilyttä-
mään alue asemakaavan mukaisena katu-
alueena. Lääninhallitus oli katsonut, että 
kaupunginhallituksen em. päätös oli luonteel-
taan yksinomaan valmistelua, josta kunnal-
lislain mukaan ei ole lupa valittaa, ja jät tänyt 
valituksen tutkimatta (20.1. 212 §). 

Kauko- ja kauttakulkuliikenteelle tärkeät 
kadut. Merkittiin tiedoksi, että korkein hal-
linto-oikeus oli hylännyt kaupungin valituk-
sen, joka koski Hakaniemenranta -nimisen 
kadun määräämistä kauttakulkuliikenteelle 
tärkeäksi kaduksi (31.3. 937 §). 

Tie- ja vesirakennushallitus päätti 2.6., 
ettei Linnanrakentajantien ja Konalantien 
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välillä Vihdintie - Vanha Hämeenkyläntie 
voida katsoa olevan kauko- tai kauttakulku-
liikenteelle tärkeitä katuja (30.6. 1974 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sisäasiain-
ministeriön päätöksiin yht. 420 756 mk:n 
suuruisten korvausten suorittamisesta val-
tion varoista eräiden kauko- tai kauttakulku-
liikenteelle tärkeiden katujen ajoradan kesto-
päällysteiseksi rakentamisesta aiheutuneisiin 
kustannuksiin (17.2. 520 §, 14.4. 1085 §, 21.4. 
1148 §). 

Paikallistiet ym. Kaupunginhallitus päätti, 
että kaupungin puolesta tyydytään tie- ja 
vesirakennushallituksen 30.4. antamaan pää-
tökseen, joka koski Uudenmaan lääniin kuu-
luvien kuntien suoritettavaa korvausta alu-
eellaan olevien paikallisteiden rakentamisesta 
ja kunnossapidosta v. 1968 (4.8. 2084 §, 25.8. 
2333 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uuden-
maan tie- ja vesirakennuspiirille hyväksyvän-
sä piirikonttorin 3.1.1969 päivätyssä kirjeessä 
Api 6/K6/65 ilmoitetut kustannusarviot ja si-
toutuvansa osallistumaan ko. paikallisteiden 
päällystämiskustannuksiin siten, kuin ylei-
sistä teistä annetussa laissa kuntien osallistu-
misesta paikallisteiden rakentamiseen on sää-
detty (17.2. 532 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä läänin-
hallituksen päätöksiin, jotka koskivat tie- ja 
vesirakennushallituksen esityksiä Helsingin 
-Tuusulan moottoritien sekä siihen liittyvien 
maanteiden ja paikallisteiden sekä valtatei-
den n:o 4 ja 5 päätepisteiden muuttamista ja 
vahvistamista (3.2. 369 §); Tat tar ihar jun-
Östersundomin ja Maratontie -nimisen pai-
kallistien päätekohdan muuttamista sekä 
yleisen tien päätekohdan muuttamista maan-
tienosalla Tattariharju-Alppikylä (3.2. 373 §). 

Merkittiin tiedoksi kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden ministeriön päätös eräiden kau-
pungin alueella olevien teiden paikallistie-
päätösten peruuttamisesta. Päätös annettiin 
tiedoksi Pukinmäen, Heikinlaakson, Puisto-
lan, Pohjois-Jollaksen sekä Tapanilan tie-
kunnille. Kun eräät paikallistiet lähivuosina 

jouduttaisiin rakentamaan kaduiksi, ei ollut 
tarkoituksenmukaista suorittaa niissä väli-
aikaisiksi jääviä kalliita paikallistieksi kun-
nostamistöitä. Tästä syystä kaupunki tai 
Uudenmaan piirikonttori oli anonut ko. pai-
kallistiepäätösten peruuttamista (6.10. 
2776 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä Tapani-
lan tiehoitokunnan anomuksen saada 18 000 
mk:n avustus Päivöläntien asfaltilla päällys-
tämiseksi tiekunnan hoitoon kuuluvalta osal-
ta, mutta kehottaa sen sijaan yleisten töiden 
lautakuntaa kaupungin toimesta päällystä-
mään koko Päivöläntien edellyttäen, että 
Tapanilan tiekunnan hoitoon kuuluva osuus 
palautuu työn päätyttyä tiekunnan kunnos-
sa- ja puhtaanapitoon siihen saakka, kunnes 
tie lakkaa yksityistielain mukaan olemasta 
yksityinen tie. Tiekunnalle kuuluvan Päivö-
läntien osuuden päällystämistä varten kau-
punginhallitus myönsi 14 000 mk yleisten 
töiden, lautakunnan käytettäväksi (1.9. 
2387 §). 

Hyläten Etelä-Kaarelan tiekunnan ano-
muksen Kirjokalliontien kestopäällyi-tämi-
sestä kaupunginhallitus päätti myöntää tie-
kunnalle 2 500 mk:n suuruisen avustuksen 
v:n. 1969 kunnossapitokustannuksiin sillä eh-
dolla, että tiekunta myöntää katurakennus-
osastolle oikeuden tarkastaa teiden kunnossa-
pitoa ja oikeuden antaa teiden hoidosta tie-
kunnalle sitä velvoittavia ohjeita ja määräyk-
siä (3.11. 3082 §). 

Ramsinniementien tiehoitokunnalle pää-
tettiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallituk-
sella ole huomauttamista siitä, että tiekunta 
päällystää myös Ramsinniementien loppu-
osan, että kaupunki osallistuu tien kestopääl-
lystämiskustannuksiin samassa suhteessa 
kuin sen tieyksikkömäärä on tiekunnan tie-
yksiköiden kokonaismäärään eli 10 000 mk :11a 
sekä että kaupunki ei ota osaa tien päällystä-
miskustannuksiin muulla tavoin kuin tie-
osakkaana em. laskuperustein (17.11. 3227 §). 

Kiinteistövirastoa kehotettiin Nordsjön 
paikallistien tietoimituksessa ehdottamaan, 
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ettei tieoikeuksia perustettaisi Kivimyllyn-
tien ja Vuotien väliselle osalle vanhaa Kall-
vikintietä, vaan että tämä tienosa lakkautet-
taisiin. Rakennusvirastoa kehotettiin otta-
maan Vuotien jatke parannetun Kallvikin-
tien risteyksestä vanhan Kallvikintien ris-
teykseen hoidettavaksi kaupungin varoilla ja 
toimesta (12.5. 1399 §). 

Jäljempänä mainituille tiekunnille myön-
nettiin seuraavat avustukset v:n 1969 kun-
nossapitokustannuksia varten: Paloheinän 
tiekunnalle 2 000 mk (yjsto 7.5. 6008 §); 
Tapanilan tiekunnalle 3 500 mk (31.3. 951 §); 
Aamuruskontien tiekunnalle 200 mk (yjsto 
5.3. 5505 §); Hannukselantien tiekunnalle 
1 000 mk (yjsto 26.3. 5670 §); Puistolan yksi-
tyistien tiekunnalle 2 500 mk (24.2. 596 §); 
Vartioharjun tiehoitokunnalle 1 500 mk (yjsto 
21.5. 6117 §); Vesalan tiekunnalle 2 500 mk 
(yjsto 26.3. 5669 §); Uussillantien tiekunnalle 
600 mk (yjsto 21.5. 6118 §); Vuosaaren tie-
kunnalle hoitokaudeksi 1.1.1969-30.4.1970 
10 000 mk (27.1. 292 §, 6.10. 2777 §); Joki-
haaran tiekunnalle 500 mk (yjsto 21.5. 
6116 §); v:ksi 1970 Kallvikin tiekunnalle 
800 mk (yjsto 19.11. 7478 §) ja Vehkalahden-
tien ympäristön tiehoitokunnalle 1 000 mk 
(yjsto 3.9. 6852 §). 

Katujen kunnossa- ja puhtaanapito. Kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa eräille Vanhan 
Hämeenkyläntien varrella sijaitsevien oma-
kotitalojen asukkaille, ettei kaupunki voi 
ottaa ko. kadun kunnossa- ja puhtaanapitoa 
hoidettavakseen julkisin varoin, mutta että 
anojat voivat kääntyä rakennusviraston puh-
taanapito-osaston puoleen lumen poistamisen 
ym. puhtaanapitotöiden tilaamiseksi kor-
vausta vastaan puhtaanapito-osastolta (10. 
11. 3154 §). 

Katselmustoimitukset. Rakennusvirasto 
määrättiin edustamaan kaupunkia tieasetuk-
sen 63 §:n mukaisessa katselmuksessa, joka 
koski yleisen tien päätekohdan määräämistä 
Helsingin-Santahaminan maantiellä, sama-
ten Helsingin-Porvoon moottoritien raken-
tamista välillä Tattariharju-Massby koske-

vassa tielain 99 §:n mukaisessa katselmustoi-
mituksessa (yjsto 12.11. 7420 §, 22.12. 7748 §). 

Rata-, jalankulku- ja alikulkusillat. Vesi-
oikeudelta haettavaa rakennuslupaa varten 
oli rautatiehallituksen rautatierakennustoi-
misto pyytänyt kaupunginhallituksen lau-
suntoa ratasillan rakentamisesta kolmatta 
raidetta varten Helsingin kaupungin alueelle 
Vantaanjoen yli kohtaan km 8+750 m. Kau-
punkisuunnittelulautakunnan mielestä suun-
nitelman toteuttaminen ei tuottaisi mitään 
haittaa Vantaan vesialueelle. Urheilu- ja ul-
koilulautakunta totesi, että piirustusten mu-
kaan veden juoksu jää vapaaksi. Näin ollen 
sillan rakentamisesta ei aiheudu haittaa Van-
taan kalastukselle. Rakentamista varten an-
nettavissa lupaehdoissa olisi kuitenkin erik-
seen määrättävä, ettei joen uoman madalta-
misella saa estää veden vapaata juoksua. 
Kiinteistölautakunta totesi, että paikalla ole-
va vanha rautatiesilta on ollut eräs joen pa-
himpia padottajia ja Vantaan tulvimisen ai-
heuttajia. Koska uuden sillan rakentamisen 
yhteydessä silta-aukko levenee yli 10 m, tule-
vat joen virtausolosuhteet samalla parane-
maan. Ruoppaussyvyyden tulisi sillan koh-
dalla olla sellainen, ettei siihen muodostu pa-
dotusta, joten valtionrautateiden toimesta 
jokeen aikoinaan vastapenkereeksi ajettu 
kiviheitoke olisi ruopattava pois. Sillan es-
teettisestä puolesta huolehtiminen voinee 
jäädä rautatiehallituksen asiaksi ja vastuulle. 
Kaupunginhallitus päätti antaa rautatiehalli-
tukselle em. selvitysten mukaisen lausunnon 
(25.8. 2339 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä rautatiehallituksen ja kau-
pungin kesken tehtäviksi seuraavat sopimuk-
set ns. Linnunlaulun jalankulkusillan,Helsin-
ginkadun alikulkusillan ja Alppilan alikulku-
tunnelin rakentamisesta sekä siihen liitty-
vistä muista järjestelyistä jäljempänä maini-
tuilla ehdoilla: 

A. Ns. Linnunlaulun jalankulkusilta: 
1) Rautatiehallitus sitoutuu suunnittele-

maan ja rakentamaan v:n 1969 aikana uuden 
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sillan ramppeineen ja valaistuslaitteineen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
osaston piirustuksen n:o 6134 A/3.6.1969 ja 
rautatiehallituksen sillanrakennus jaoston a-
lustavassa ehdotuksessa n:o 16281/10.6.1969 
esitetyn vaihtoehdon II mukaan. Rampiksi 
luetaan sillan molemmin puolin sen ja Eläin-
tarhantien välinen jalankulkutie. Sillan pää-
piirustuksille, jotka selvittävät sillan ja tie-
pengerrysten liittymisen ympäristöön ja sil-
lan rakenteiden muotoilun ja pintakäsittelyn, 
on saatava kaupunginhallituksen hyväksymi-
nen. 

Kaupunki sitoutuu suunnittelemaan ja 
suorittamaan jalankulkusillan rakentamisen 
yhteydessä tarvittavat katutyöt päällystys-
töineen sekä mahdollisesti tehtävine viemäri-, 
vesi-, kaukolämpö-, puhelin- ym. johtojen 
siirtöineen ja muutoksineen. 

2) Rautatiehallitus maksaa sillan ja ramp-
pien rakennuskustannukset. Kaupunki mak-
saa katu- ja johtotöiden kustannukset sa-
moin kuin valaistuslaitteiden kustannukset 
sekä sillan että ramppien osalta. 

3) Rautatiehallitus omistaa sillan ja huo-
lehtii sen kantavien rakenteiden sekä silta-
kaiteiden kunnossapidosta ja hoidosta. 

4) Kaupunki huolehtii kustannuksellaan 
sillan kannen ja tien pinnan korjauksesta sekä 
kunnossa- ja puhtaanapidosta, myöskin lu-
mesta ja jäästä, samoin kuin hiekoituksesta 
sekä valaistuslaitteiden asentamisesta ja hoi-
dosta sekä sähkömaksuista. 

5) Kaupunki sitoutuu kustannuksellaan 
hankkimaan ne rautatiealueen ulkopuolella 
olevat maat, joita ehkä tarvitaan sillalle joh-
taviin teihin. Sillan ja sille johtavien teiden 
rakentamiseen tarvittava rautatiehallituksen 
omistama maapohja luovutetaan korvaukset-
ta kaupungin käyttöön. 

6) Junaliikenteen järjestelyistä rakennus-
työn aikana huolehtii kustannuksellaan rau-
tatiehallitus. Sillan rakennustyöstä rautatie-
liikenteelle aiheutuvista haitoista ei kaupunki 
ole korvausvelvollinen. 

7) Kaupungin rakennusviraston katura-

kennusosastolla on oikeus valvoa työn suori-
tusta ja sopimuksenmukaisuutta. 

B. Helsinginkadun alikulkusilta: 
1) Alikulkusilta suunnitellaan ja rakenne-

taan kaupunkisuunnitteluviraston asemakaa-
vaosaston piirustuksen n:o 6134/8.10.1968 
periaatteen mukaisesti 14.0+15.5+15.5+ 
14.0 m:n kulkuaukoin. 

Rakennustyö tehdään periaatteessa rauta-
tiehallituksen sillanrakennus]aoston alusta-
van piirustuksen n:o SRJ 3889 mukaan kan-
sileveydeltään 8 raiteelle syksyn 1969 ja ke-
vään 1971 välisenä aikana kolmessa työvai-
heessa seuraavasti: 

I työvaihe: itäpuolen levennys 
II » länsipuolen levennys 

I I I » uuden sillan rakentaminen 
nykyisen tilalle 

Sillan pääpiirustuksille, jotka selvittävät 
sillan ja sen aiheuttamien pengerrysten liitty-
misen ympäristöön ja sillan rakenteiden muo-
toilun ja pintakäsittelyn, on saatava kaupun-
ginhallituksen hyväksyminen. 

Sillan pääpiirustuksiin liitetään sillan ja 
pengerryksien pienoismalli 1:200. 

Siltatyön yhteydessä siirretään vesi-, vie-
märi-, kaasu-, kaukolämpö-, sähkö- ja puhe-
linjohdot pois sillan eteläpuolella sijaitsevasta 
johtotun.nelista ja tulevalta rautatiepenger-
alueelta kaupungin rakennusviraston katu-
rakennusosaston periaatepiirustuksen n: o 
15166 mukaisesti. 

2) Rautatiehallitus suunnittelee ja raken-
taa varsinaisen alikulkusillan, sillan alitse 
johtavan väylän valaistuslaitteet, rautatie- ja 
katuliikenteen aiheuttaman melun vaimen-
nusrakenteet sekä pengerrysten viimeistelyn 
ja istutuksen sekä suorittaa tarvittavat väis-
töraidetyöt, sähköistyksen vaatimat muutos-
työt ja radan nostotyöt. 

Kaupunki suunnittelee ja rakentaa erillisen 
j alankulkusillan ramppeineen. 

3) Sillan rakentamisesta ja johtojen siirto-
töistä aiheutuvat kustannukset jaetaan rau-
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tatiehallituksen ja kaupungin kesken seuraa-
vasti: 

Välittömistä alikulkusillan rakennuskus-
tannuksista, joihin kuuluvat myös suunnit-
telun jamelunvaimennusrakenteiden kustan-
nukset, maksaa rautatiehallitus 60 % ja kau-
punki 40 %. 

Muiden töiden kustannukset maksaa koh-
dassa 2) mainittu työn suorittaja lukuun ot-
tamatta johtojen siirtoja ja muutoksia tun-
nelitöineen sekä raitiotieliikenteen vaatimia 
muutos- ja uusimistöitä, joiden kustannuk-
sista rautatiehallitus maksaa 67 % ja kau-
punki 33 %, sekä sillan alitse johtavan väy-
län valaistuslaitteita, joiden kustannukset 
maksaa kaupunki. 

Jalankulkusillan kustannukset suorittaa 
kaupunki. 

Molemmat osapuolet maksavat osuutensa 
työn edistymisen mukaan. 

4) Junaliikenteen järjestelyistä kaikissa 
työvaiheissa huolehtii kustannuksellaan rau-
tatiehallitus. Sillan rakennustyöstä rautatie-
liikenteelle mahdollisesti aiheutuvista hai-
toista ei kaupunki ole korvausvelvolli-
nen. 

5 ) 
6) Rautatiehallitus huolehtii sillan kanta-

vien rakenteiden ja siltakaiteiden samoin 
kuin pengerluiskien sekä istutusten kunnossa-
pidosta ja hoidosta. 

7) Kaupunki huolehtii kustannuksellaan 
sillan alla olevien luiskien ja sillan alitse joh-
tavan tien korjauksesta sekä kunnossa- ja 
puhtaanapidosta, myöskin lumesta ja jäästä, 
samoin kuin hiekoituksesta sekä valaistus-
laitteiden asentamisesta ja hoidosta sekä säh-
kömaksuista. Kaupunki huolehtii kustan-
nuksellaan myös melunvaimennusrakentei-
den kunnossapidosta. 

8) Kaupunki hankkii työluvan sille n. 
320 m2:n suuruiselle alueelle, joka tarvitaan 
yksityisen omistamasta 11. kaupunginosan 
korttelin n:o 304 tontista n:o 1 radan leven-
nystä varten sekä johtotunnelin rakentamista 
varten saman tontin alitse rakennusviraston 

katurakennusosaston piirustuksen n:o 15166 
mukaisesti. 

9 ) 
10) Kaupungilla on oikeus korvauksetta 

kiinnittää raitiovaunujen ajo johdot tai muut 
vastaavat johdot ja merkit siltaan. Rautatie-
hallitus huolehtii kustannuksellaan sähköis-
tyksen aiheuttamista suojaustoimenpiteistä, 
Kaupungilla on myös oikeus sijoittaa liiken-
neväylän alle uusia johtoja korvauksetta. 

11), 12) 
Muut ehdot tavanomaiset. 
C. Alppilan alikulkutunneli: 
1) Alikulkutunneli, jonka kautta johde 

taan myös Linnanmäen taksi- ja huoltolii 
kennettä, suunnitellaan ja rakennetaan kau 
punkisuunnitteluviraston asemakaavaosastoi 
piirustuksen n:o 6135/9.10.1968 ja rautatie 
hallituksen sillanrakennusjaoston alustavai 
piirustuksen n:o SRJ 3890 periaatteen mukai 
sesti alikulultaan 20 m leveänä ja n. 3.80 n 
korkeana, kahdella pilaririvillä varustettuna 
Tunneli rakennetaan kansileveydeltään 8 rai 
teelle syksyn 1969 ja kevään 1971 välisen 
aikana kolmessa työvaiheessa: 

I työvaihe: itäpuolen levennys kolmell 
raiteelle 

II » länsipuoli levennyksineen 
kahdelle raiteelle 

I I I » keskiosan rakentaminen ko 
melle raiteelle. 

Tunnelin pääpiirustuksille, jotka selvitti 
vät tunnelin ja siihen liittyvien tukimuurie 
sekä pengerrysten ja leikkausten liittymise 
ympäristöön sekä tunnelin ja tukimuurie 
rakenteiden muotoilun ja pintakäsittelyn, o 
saatava kaupunginhallituksen hyväksym 
nen. Tunnelin pääpiirustuksiin liitetään tui 
nelin, tukimuurien, pengerrysten ja leikkau 
ten pienoismalli 1:200. 

2) Rautatiehallitus suunnittelee ja rake: 
taa varsinaisen alikulkutunnelin tukimuure 
neen, sen valaistuslaitteet, ratapengerryks 
viimeistelyineen ja istutuksineen sekä rake: 
nustyön aikaiset tilapäiset kulkuaukot n 
kyisen jalankulkutunnelin jatkeille. Rautati 
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hallitus suunnittelee ja suorittaa myös mo-
lemminpuolisten pengerrysten kohdilla ny-
kyisen jalankulkutunnelin alla kulkevan vie-
märin vahvistus- ja siirtotyöt kaupungin ra-
kennusviraston katurakennusosaston ohjei-
den mukaan ja viemärin vieressä kulkevien 
kahden vesijohdon vahvistustyöt kaupungin 
vesilaitoksen ohjeiden mukaan. Rautatiehal-
litus suorittaa myös Alppilan laitesuojalle me-
nevän tien muutostyöt päällystystöitä lu-
kuun ottamatta. Rautatiehallitus suunnitte-
lee rautatie- ja katuliikenteen aiheuttaman 
melun vaimennusrakenteet siltasuunnittelun 
yhteydessä ja kaupunki hankkii kustannuk-
sellaan ko. rakenteet sitten kun ne osoittau-
tuvat tarpeellisiksi. 

Kaupunki suunnittelee ja suorittaa tunne-
lin uusimisen yhteydessä tarvittavat katu-
työt päällystys- ja luiskat öineen, Alppilan 
laitesuojalle johtavasta tiestä kuitenkin vain 
päällystystyöt. 

3) Tunnelin rakentamisesta aiheutuvat 
kustannukset jaetaan rautatiehallituksen ja 
kaupungin kesken seuraavasti: 

Välittömistä uuden tunnelin ja tukimuu-
rien kustannuksista, joihin kuuluvat sekä 
suunnittelu- että rakentamiskustannukset, 
maksaa rautatiehallitus 40 % ja kaupunki 
60 %. Muiden töiden kustannukset maksaa 
kohdassa 2) mainittu työn suorittaja, lukuun 
ottamatta tunnelin alitse johtavan väylän 
valaistuslaitteita, joiden kustannukset mak-
saa kaupunki. 

Kaupunki maksaa osuutensa työn edisty-
misen mukaan. 

4) Junaliikenteen järjestelyistä kaikissa 
työvaiheissa tunnelin rakennustyön aikana 
huolehtii kustannuksellaan rautatiehallitus. 
Tunnelin rakennustyöstä rautatieliikenteelle 
mahdollisesti aiheutuvista haitoista ei kau-
punki ole korvausvelvollinen. 

5) Jalankulkuliikenteelle järjestetään tila-
päinen kulkumahdollisuus vähäisiä keskey-
tyksiä lukuun ottamatta koko rakennustyön 
ajaksi pääasiassa nykyisen jalankulkutunne-
lin kautta. Tilapäisistä liikennejärjestelyistä, 

niiden ilmoittamisesta ja liikennemerkeistä 
sekä nykyisen tunnelin lopullisesta sulkemi-
sesta huolehtii kustannuksellaan rautatie-
hallitus. 

6) Rautatiehallitus huolehtii varsinaisen 
tunnelin ja tukimuurien kantavien rakentei-
den ja siltakaiteiden samoin kuin pengerluis-
kien sekä istutusten kunnossapidosta ja hoi-
dosta. 

7) Kaupunki huolehtii kustannuksellaan 
tunnelin alitse johtavan tien korjauksesta 
sekä kunnossa- ja puhtaanapidosta, myöskin 
lumesta ja jäästä, samoin kuin hiekoituk-
sesta sekä valaistuslaitteiden asentamisesta 
ja hoidosta sekä sähkömaksuista. 

8 ) 
9) Rautatiehallitus huolehtii kustannuk-

sellaan sähköistyksen aiheuttamista suojaus-
toimenpiteistä. Kaupungilla on oikeus kor-
vauksetta sijoittaa liikenneväylän alle uusia 
johtoja ja kiinnittää tarvittavat merkit sil-
taan. 

10), 11) 
Muut ehdot tavanomaiset. 
Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 

omasta puolestaan, muuttaen 30.6.1969 ja 
23.9.1968 tekemiään päätöksiä, että rauta-
tiehallituksen ja kaupungin kesken solmit-
tu ja sopimuksia em. alikulkusillan ja alikul-
kutunnelin rakentamisesta ja niihin liitty-
vistä muista järjestelyistä muutetaan seu-
raavasti: 

Helsinginkadun alikulkusiltaa koskevaan 
sopimukseen lisätään näin kuuluva 3 a §: 

3 a § 

Sähköistysporttaalit sijoitetaan rautatie-
hallituksen toimesta sillalle valtionrautatei-
den piirustuksen L3—164 symmetrisen vaih-
toehdon B mukaisesti. Kaupunki maksaa 
osuutenaan kustannuksista 4 000 mk, kun 
porttaalit on asennettu lopullisille paikoil-
leen. 

Alppilan alikulkutunnelia koskevan sopi-
muksen 5 § muutetaan näin kuuluvaksi: 
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5 § 

Nykyinen jalankulkutunneli suljetaan lii-
kenteeltä rakennustyön alkaessa. Jalankulku-
liikenne ohjataan rakennustyön ajan kulke-
maan pääasiassa Helsinginkadun alikulku-
tunnelin kautta käyttäen reittinä Tivolitien 
itäreunassa säilytettävää jalankulkuyhteyt-
tä. Tilapäisistä liikennejärjestelyistä, niiden 
ilmoittamisesta ja liikennemerkeistä sekä 
opastustauluista huolehtii kustannuksellaan 
rautatiehallitus (8.12. 3467 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää 
valtionrautateille korvauksetta luvan ko. 
jalankulkutunnelin ja alikulkusillan rakenta-
misen aikana tilapäisesti käyttää VR:n rata-
teknillisen toimiston ratapihajaoston kartta-
piirustuksessa n:o 453/13.5.1969 vihreällä 
värillä merkittyjä alueita seuraavilla ehdoilla: 

1) Eläintarhan puistosta kaupunginpuu-
tarhan kohdalta luovutettava alue määritel-
lään lähemmin kaupunginpuutarhurin toi-
mesta ja luvan saajan tulee suojata puut tällä 
puistoalueella huolellisesti kaupunginpuutar-
hurin hyväksymällä tavalla. 

2) Luvan saajan tulee siirtää Eläintarhan 
puistossa sijaitsevan leikkikentän rakennuk-
set ja rakennelmat tarpeellisilta osin Helsin-
gin kaupungin lastentarhain toimiston osoit-
tamaan paikkaan ja sen hyväksymällä ta-
valla. 

3 ) 
4) Jalankulkuyhteys Ensi linjalla ja Tivo-

lintiellä tulee säilyttää n. 3 m:n levyisenä. 
5 ) 
6) Lupa on voimassa toistaiseksi kuuden 

kuukauden irtisanomisajoin, kuitenkin kauin-
taan Helsinginkadun alikulkusillan ja Alppi-
lan jalankulkutunnelin rakentamisen ajan 
(22.12. 3594 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä rautatiehallituksen ja kau-
pungin kesken tehtäväksi sopimuksen Nor-
denskiöldinkadun alikulkusiltojen uusimi-
sesta ja siihen liittyvistä muista järjestelyistä 
seuraavilla ehdoilla: 

1) Alikulkusillat suunnitellaan ja rakenne-
taan kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosaston piirustuksen n:o 6226/21.5.1969 
periaatteen mukaisesti 12.0+13.0+13.0+ 
12.0 m:n kulkuaukoin. Yläratapihalle joh-
tava silta rakennetaan 7 raiteelle ja jalan-
kulkuliikenteelle syksyn 1969 ja kevään 1970 
välisenä aikana rautatiehallituksen sillan-
rakennusjaoston alustavan ehdotuksen n:o 
16276 mukaisesti kahdessa työvaiheessa. 

Alaratapihalle johtavan rautatiesillan uusi-
minen suoritetaan mahdollisimman pian ylä-
ratapihalle johtavan sillan valmistuttua, kui-
tenkin viimeistään v:n 1972 loppuun men-
nessä. 

Siltojen pääpiirustuksille, jotka selvittävät 
siltojen ja niiden aiheuttamien pengerrysten 
liittymisen ympäristöön ja siltojen rakentei-
den muotoilun ja pintakäsittelyn, on saatava 
kaupunginhallituksen hyväksyminen. 

Siltojen pääpiirustuksiin liitetään siltojen 
ja pengerryksien pienoismalli 1:200. 

2) Rautatiehallitus suunnittelee ja raken-
taa varsinaiset sillat jalankulkusiltöineen, ja-
lankulkusiltaan liittyvät rampit ja portaat, 
siltojen alitse johtavan väylän valaistuslait-
teet, rautatie- ja katuliikenteen aiheuttaman 
melun vaimennusrakenteet sekä pengerrysten 
viimeistelyn ja istutukset. Rautatiehallitus 
suunnittelee ja suorittaa myös alaratapihalle 
johtavien raiteiden noston niin, että sillan 
alareuna voidaan korottaa tasoon noin 
+ 14.00. 

Kaupunki suunnittelee ja suorittaa siltojen 
uusimisen yhteydessä tarvittavat katutyöt 
päällystystöineen, jalankulkuramppien pääl-
lystystyöt, siltojen kansien alla olevien luis-
kien päällystystyöt sekä tarvittavat viemäri-, 
vesi-, kaasu-, kaukolämpö-, sähkö-, puhelin-
ym. johtojen siirrot ja muutokset sekä raitio-
tieliikenteen vaatimat muutos- ja uusim.is-
työt. 

3) Siltojen rakentamisesta aiheutuvat kus-
tannukset jaetaan rautatiehallituksen ja kau-
pungin kesken seuraavasti: 

Välittömistä siltakustannuksista, j öihin 

276 



2. Kaupunginhallitus 

kuuluvat myös jalankulkusillan ja melunvai-
mennusrakenteiden kustannukset, maksaa 
rautatiehallitus 57 % ja kaupunki 43 %. 

Muiden töiden kustannukset maksaa koh-
dassa 2) mainittu työn suorittaja, lukuun 
ottamatta siltojen alitse johtavan väylän 
valaistuslaitteita, joiden kustannukset mak-
saa kaupunki. 

Kaupunki maksaa osuutensa työn edisty-
misen mukaan. 

4) Junaliikenteen järjestelyistä sekä ylä-
että alaratapihalle johtavien siltojen raken-
nustyön aikana huolehtii kustannuksellaan 
rautatiehallitus. Siltojen rakennustyöstä rau-
tatieliikenteelle mahdollisesti aiheutuvista 
haitoista ei kaupunki ole korvausvelvollinen. 

5) Siltojen rakennustyön aiheuttamista 
ajoneuvo- ja raitiovaunuliikenteen järjeste-
lyistä ja rajoituksista sovitaan erikseen rau-
tatiehallituksen ja kaupungin rakennusviras-
ton katurakennusosaston kesken. Julkiselle 
liikenteelle on järjestettävä kulkumahdolli-
suus vähäisiä keskeytyksiä lukuun ottamatta 
koko rakennustyön ajan. Tilapäisistä katu-
liikenteen liikennejärjestelyistä, niiden il-
moittamisesta ja liikennemerkeistä huolehtii 
kustannuksellaan kaupunki. 

6) Rautatiehallitus huolehtii varsinaisten 
siltojen ja jalankulkusillan kantavien raken-
teiden ja siltakaiteiden samoin kuin penger-
luiskien ja -istutusten kunnossapidosta ja 
hoidosta. 

7) Kaupunki huolehtii kustannuksellaan 
siltojen alla olevien luiskien ja siltojen alitse 
johtavan tien korjauksesta sekä kunnossa- ja 
puhtaanapidosta, myöskin lumesta ja jäästä, 
samoin kuin hiekoituksesta sekä valaistus-
laitteiden asentamisesta ja hoidosta sekä säh-
kömaksuista. Sama koskee jalankulkusillan 
pintaa ramppeineen ja portaineen. Kaupunki 
huolehtii kustannuksellaan myös melunvai-
mennusrakenteiden kunnossapidosta. 

8 ) 
9) Kaupungilla on oikeus korvauksetta 

kiinnittää raitiovaunujen ajo johdot tai muut 
vastaavat johdot ja merkit siltaan. Rautatie-

hallitus huolehtii kustannuksellaan sähköis-
tyksen aiheuttamista suojaustoimenpiteistä. 
Kaupungilla on myös oikeus sijoittaa liiken-
neväylän alle uusia johtoja korvauksetta. 

10), 11) 
Muut ehdot ovat samat kuin edellä (9.6. 

1806 §). 
Kaupunginhallitus päätti rautatiehallituk-

selle annettavassa lausunnossaan ilmoittaa 
hyväksyvänsä omasta puolestaan Norden-
skiöldinkadun alikulkusiltoja koskevan alus-
tavan siltasuunnitelman rautatiehallituksen 
ratateknillisen toimiston sillanrakennus jaos-
ton piirustuksen n:o 16276/22.5.1969 ja siihen 
liittyvän 15.7.1969 päivätyn mittapiirustuk-
sen mukaisena sillä ehdolla, että suunnitelma 
siltojen ja niiden rakentamisesta aiheutuvien 
pengerrysten liittymisestä ympäristöön sekä 
suunnitelma pengerrysten viimeistelystä ja 
istutuksista esitetään kaupunkisuunnittelu-
virastolle rakennustyön kuluessa ja viimeis-
tään 1.6.1970. Rautatiehallitusta päätettiin 
pyytää vielä tutkimaan rautatien sähköistä-
misen vaatimien pylväikköjen sijoittamista 
mikäli mahdollista symmetrisesti siltojen 
molempiin päihin (8.9. 2509 §). Rautatiehal-
litus ilmoitti sittemmin, että pylväiden sijoi-
tusta oli tutkit tu uudelleen ja pyysi tutki-
muksista kaupunginhallituksen lausunnon. 
Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa rautatie-
hallitukselle hyväksyvänsä omasta puoles-
taan sähköistyspylväiden sijoituksen Helsin-
ginkadun, Alppilan ja Nordenskiöldinkadun 
silloille seuraavien suuntaviivojen mukaisesti: 

1) Helsinginkadun sillan porttaalit olisi 
sijoitettava valtionrautateiden piirustuksen 
L3-164 symmetrisen vaihtoehdon B mukai-
sesti. 

2) Nordenskiöldinkadun sillan porttaalit 
olisi sijoitettava sillan molempiin päihin 
67 m:n päähän toisistaan ja kolmijalkaisen 
porttaalin rakentamista sillan keskelle olisi 
vältettävä. 

3) Alppilan jalankulkutunnelin osalta voi-
daan porttaalit sijoittaa myös tunnelin koh-
dalle. 
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Samalla kaupunginhallitus päätti esittää 
rautatiehallitukselle, että sähköistyspylväi-
den siirtämisestä edellä sanotulla tavalla 
mahdollisesti aiheutuvien lisäkustannusten 
suorittamisesta sovittaisiin VR:n ja Helsingin 
kaupungin siitätoimikunnassa myöhemmin 
erikseen (20.10. 2924 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä rautatiehallituksen ja kaupun-
gin kesken tehtäväksi sopimuksen Malmin 
ylikulkusillan uusimisesta ja uuden ylikulku-
sillan rakentamisesta Malmin aseman pohjois-
puolelle sekä niihin liittyvistä muista järjes-
telyistä seuraavilla ehdoilla: 

1) Rautatiehallitus sitoutuu kustannuksel-
laan uusimaan heikkokuntoisen ja ahtaaksi 
käyneen nykyisen ylikulkusillan siten, että 
sillalle tulee kaksi läpimenevää ajoneuvokais-
taa, jotka tulevaisuudessa varataan lähinnä 
vain bussiliikenteen käyttöön, kaksi bussi-
pysäkin levennyskaistaa ja molemminpuo-
leiset jalkakäytävät rautatiehallituksen rata-
pihajaoston alustavan sijoituspiirustuksen 
n:o 255/1C/2.4.1969 mukaisesti. Asemaraken-
nuksen pohjoispuolelle tulevan kolmionmuo-
toisen jalankulkutason sekä portaat molem-
milta jalankulkuväyliltä laituritasoon raken-
taa rautatiehallitus kustannuksellaan sillan 
toisen rakennusvaiheen yhteydessä. Penke-
reiden levitysten massatyöt sekä mahdolli-
sesti tarvittavat tukimuurit ja johtojen siirto-
työt tehdään rautatiehallituksen toimesta ja 
kustannuksella. Penkereiden viimeistelyn ja 
istutustyöt suunnittelee ja suorittaa rautatie-
hallitus kustannuksellaan. 

Sillan pääpiirustuksille, jotka selvittävät 
sillan ja sen aiheuttamien pengerrysten liitty-
misen ympäristöön, samoin kuin istutussuun-
nitelmalle on saatava kaupunginhallituksen 
hyväksyminen. 

2) Sillan uusimistyö suoritetaan kahdessa 
vaiheessa siten, että ensin rakennetaan loka-
kuun loppuun 1969 mennessä nykyisen sillan 
pohjoispuolelle tulevat kaistat ja liikenteen 
siirryttyä näille, nykyisen sillan kohta. Pen-

gerrystyöt suoritetaan rakennustöiden osuu-
delta siltatöiden yhteydessä. 

3), *) 
5) Rakennuslain 76 §:n mukaisista muut-

tuneiden katukorkeuksien takia kolmannelle 
henkilölle mahdollisesti maksettavista kor-
vauksista vastaa rautatiehallitus. 

6 ) 
7) Kaupunki huolehtii kustannuksellaan 

varsinaisen sillan kannen kantavien rakentei-
den, kaiteiden j a tienpinnan kor j auksesta sekä 
kunnossa- ja puhtaanapidosta, myöskin lu-
mesta ja jäästä, samoin kuin hiekoituksesta 
sekä tarpeellisten valaistuslaitteiden hoidosta 
ja sähkömaksuista. Sama koskee sillalle joh-
tavia teitä ja jalankulkuväyliä. Laituritasolle 
johtavien portaiden kunnossa- ja puhtaana-
pidosta huolehtii rautatiehallitus kustannuk-
sellaan. 

8) Kaupunki sitoutuu hankkimaan noin 
200 m Malmin asemalta pohjoiseen rakennet-
tavaa uutta ylikulkusiltaa koskevan suunni-
telman, jolle on saatava myös rautatiehalli-
tuksen hyväksyminen, ja rakentamaan sano-
tun sillan sitä varten tarpeellisine tieyhteyksi-
neen. 

9) Uuden sillan ja teiden rakentamisen 
kustantaa kaupunki kuitenkin niin, että juna-
liikenteen järjestelyistä sähköistyksineen ra-
kennustyön aikana huolehtii kustannuksel-
laan rautatiehallitus. Rautatiehallituksen toi-
mesta ja kustannuksella rakennetaan ajo-
johdot puheena olevalla siltapalkalla ja sen 
ympäristössä niin, että ylikulkusilta voidaan 
rakentaa niin alas kuin se on teknillisesti 
mahdollista. 

10), 11) 
12) Uuden sillan ja siihen liittyvien teiden 

rakentamisesta, kunnossapidosta ja hoidosta 
tehdään aikanaan erillinen sopimus (12.5. 
H37 §). 

Alustavan siltasuunnitelman valmistuttua 
rautatiehallitus pyysi siitä kaupunginhalli-
tuksen lausunnon ilmoittaen samalla, että ra-
kennustyöt oli tarkoitus aloittaa välittö-
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mästi, minkä vuoksi suunnittelutyön jatka-
misella oli kiire. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa rautatiehallitukselle hyväksyvänsä 
omasta puolestaan Malmin ylikulkusiltaa 
koskevan alustavan siltasuunnitelman rauta-
tiehallituksen ratateknillisen toimiston sillan-
rakennus] aost on piirustusten n:o 16263 ja 
16263:10 mukaisena kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan lausunnosta lähemmin ilmene-
vin huomautuksin kuitenkin siten, että sillan 
teknillisessä rakenteessa otetaan huomioon 
sillan pidentäminen molemmista päistä mah-
dollisia radansuuntaisia katuja silmällä pitä-
en sekä että sillan ehdotettu kannatus-
konstruktio hyväksytään huomautuksitta 
(11.8. 2175 §). Valtionrautateiden ja Helsingin 
kaupungin siltatoimikunta mainitsi myöhem-
min, että kaupungin asemakaavasuunnitel-
mat Malmin keskustan osalta olivat niin kes-
keneräiset, ettei lopullisia katupiirustuksia 
voitu laatia Kirkonkyläntien-Latokartanon-
tien väylän osalta. Toimikunnan esityksestä 
kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan, 
että rautatiehallituksen ja kaupungin kesken 
Malmin ylikulkusillan uusimisesta solmittuun 
sopimukseen liittyväksi tehdään seuraava 
lisäsopimus: 

Rautatiehallituksen ja Helsingin kaupun-
gin välillä on tehty seuraava Malmin yli-
kulkusillan uusimisesta tehtyyn sopimukseen 
n:o 746/35/69, 14.5.69 liittyvä lisäsopimus. 

1§ 
Silta rakennetaan rautatiehallituksen toi-

mesta rautatiehallituksen sillanrakennusjaos-
ton piirustuksessa n:o 16314:16, 18.11.1969 
esitetyn Kirkonkyläntien-Latokartanontien 
tasaus vii van mukaisesti. 

2 § 
Penkereet rakennetaan rautatiehallituksen 

toimesta em. profiilipiirustukseen merkityn 
väliaikaisen tasausviivan mukaisesti. 

3 § 
Rautatiehallitus vastaa siltasopimuksen 

5 §:ssä tarkoitetuista ja muista mahdollisista 
suorittamiensa rakennustöiden aiheuttamien 
haittojen korvauksista. 

4 § 

Penkereet rakennetaan lopulliseen korkeu-
teensa Helsingin kaupungin toimesta tarpeel-
listen asemakaavajärjestelyjen selvittyä ja 
lopullisen tasausviivan tultua vahvistetuksi, 
jolloin kaupunki huolehtii kulkuyhteyksistä 
ja mahdollisten haittojen korvauksista. 

5 § 

Kaupungin toimesta ko. sillan ja sen pen-
kereiden kohdalla suoritettavista katu- ja 
siltatöistä rautatiehallitukselle mahdollisesti 
aiheutuvista haitoista ei kaupunki ole kor-
vausvelvollinen. Kaupunki huolehtii siitä, 
ettei liikennettä rautatieasemalle rakennus-
töiden aikana kokonaan katkaista. 

6 § 

Kaupunki suunnittelee ja suorittaa penke-
reiden viimeistely- ja istutustyöt. Rautatie-
hallitus maksaa kaupungille tämän työn ar-
vioituja kustannuksia vastaavan summan, 
30 000 mk, elokuun 1970 loppuun mennessä. 

7 § 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanais-

ta kappaletta, yksi rautatiehallitukselle ja 
yksi Helsingin kaupungille (22.12. 3593 §). 

Valtionrautateiden ja Helsingin kaupungin 
siltatoimikunnan esityksestä kaupunginhalli-
tus päätti omasta puolestaan hyväksyä rauta-
tiehallituksen ja kaupungin kesken tehtäväksi 
sopimuksen Tapanilan ylikulkusillan uusimi-
sesta ja siihen liittyvistä muista järjestelyistä 
seuraavilla ehdoilla: 

1) Nykyinen ylikulkusilta puretaan rauta-
tiehallituksen toimesta ja kustannuksella hei-
näkuun 1969 alkuun mennessä, josta lähtien 
ajoneuvoliikenne hoidetaan väliaikaisena Vel-
j estentien -Aurinkomäentien tasoristeyksen 
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kautta uuden tiesillan valmistumiseen saak-
ka; tasoristeyksen turvalaitoksen täydentää 
ja kunnossapitää rautatiehallitus kustannuk-
sellaan. Rautatiehallitus luovuttaa raiteiden 
itäpuolelle rakennettavan vastapenkereen 
sekä siihen liittyvät radanvarsialueet ko. 
väliaikaiseksi tiealueeksi. Kiertotieksi tar-
vittavan sorapintaisen tien Jäkäläpolulta 
Aurinkomäentielle rakentaa rautatiehalli-
tus kustannuksellaan 6 m leveäksi ja ajo-
kelpoiseen kuntoon purkamis ajankohtaan 
mennessä. Muista väliaikaisista tiejärjeste-
lyistä huolehtii kaupunki kustannuksellaan. 
Koko kiertotien kunnossapidosta huolehtii 
kaupunki. 

Vastapengertä varten tarvittavan alueen, 
sikäli kuin vastapenger ulottuu nykyisen rau-
tatiealueen ulkopuolelle, lunastaa rautatie-
hallitus rautatiealueeksi. Rautatiehallituk-
sella on välittömästi oikeus ryhtyä vasta-
penkereen ja tien rakentamiseen. 

2) Sillan purkamisesta ja Fallkullantien 
sulkemisesta aiheutuvan ilmoittamisen ja tie-
liikennemerkkijärj estelyt hoitaa kaupunki 
rautatiehallituksen kustannuksella. 

3) Nykyisen Tapanilan ylikulkusillan tilal-
le sitoutuu rautatiehallitus rakentamaan 
kustannuksellaan väliaikaisen polkupyörä- ja 
jalankulkusillan ramppeineen 14.4.1969 päi-
vätyn yleispiirustuksen n:o 16250 ja kau-
pungin rakennusviraston katurakennusosas-
ton antamien ohjeiden mukaan. 

4) Rautatiehallitus huolehtii väliaikaisen 
sillan kantavien rakenteiden ja siltakaiteiden 
kunnossapidosta ja hoidosta. 

5) Kaupunki huolehtii kustannuksellaan 
sillan kannen ja tienpinnan korjauksesta sekä 
kunnossa- ja puhtaanapidosta, myös lumen 
ja jään osalta, samoin kuin hiekoituksesta 
sekä mahdollisesti tarpeellisten valaistuslait-
teiden asentamisesta ja hoidosta sekä sähkö-
maksuista. 

6 ) 
7) Uuden sillan ja teiden rakentamisen 

kustantaa kaupunki kuitenkin niin, että 
rautatiehallitus osallistuu kustannuksiin 

Fallkullantien ajoneuvosillan ja jalankulku-
sillan uusimiskustannusten erotusta vastaa-
valla 110 000 mk:n määrällä, joka suorite-
taan elokuun 1969 loppuun mennessä. Mikäli 
Velj estentien -Aurinkomäentien tasoristeys 
voidaan poistaa, lisää rautatiehallitus kus-
tannusosuuttaan vielä 20 000 markalla. 

Junaliikenteen järjestelyistä rakennustyön 
aikana huolehtii rautatiehallitus kustannus-
ten jakautuessa tasan kaupungin ja rautatie-
hallituksen kesken. 

8), 9) 
10) Uuden sillan ja siihen liittyvien teiden 

rakentamisesta, kunnossapidosta ja hoidosta 
tehdään aikanaan erillinen sopimus. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten 
töiden lautakuntaa kiireellisesti ryhtymään 
sopimuksesta kaupungille aiheutuvien vel-
voitteiden edellyttämiin toimenpiteisiin (5.5. 
1337 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä rautatiehallituksen ja kaupun-
gin kesken tehtäväksi sopimuksen Oulunky-
län ylikulkusillan purkamisesta ja siihen liit-
tyvistä muista järjestelyistä seuraavilla eh-
doilla: 

1) Rautatiehallituksella on oikeus heti 
kustannuksellaan poistaa rataosalla Hel-
sinki-Riihimäki km:llä 7 + 971 m oleva 
Oulunkylän (Mikkolantien) ylikulkusilta. Jäl-
jempänä mainitun uuden sillan valmistumi-
seen saakka hoidetaan tieliikenne radan poik-
ki kiertoteitse. Sitä varten tarvittavista tie-
yhteyksistä huolehtii kaupunki siten, ettei 
rautatiehallitukselle koidu niistä muita kus-
tannuksia kuin mitä Helsingin kaupungin ra-
kennusjärjestys mahdollisesti määrää. 

2) Sillan purkamisesta ja Mikkolantien sul-
kemisesta aiheutuvan ilmoittamisen sekä lii-
kennejärjestelyt hoitaa kaupunki rautatie-
hallituksen kustannuksella. 

3) Rautatiehallitus sitoutuu väliaikaisten 
liikennejärjestelyjen aikana omalla kustan-
nuksellaan pitämään Oulunkylän henkilötun-
nelin avoinna ympäri vuorokauden. 
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4 ) 
5) Uuden sillan ja teiden rakentamisen 

kustantaa kaupunki, kuitenkin niin, että 
rautatiehallitus osallistuu kustannuksiin Mik-
kolantien ylikulkusillan uusimiskustannuksia 
vastaavalla 350 000 mk:n määrällä, joka suo-
ritetaan kesäkuun loppuun 1969 mennessä. 
Junaliikenteen järjestelyistä rakennustyön 
aikana huolehtii kustannuksellaan rautatie-
hallitus. 

Mikäli Satulasepäntien tasoristeys voidaan 
poistaa, lisää rautatiehallitus kustannus-
osuuttaan vielä 30 000 mk:lla. 

6 ) - 8 ) 

Maut ehdot samat kuin edellä. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 

kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten 
töiden lautakuntaa kiireellisesti ryhtymään 
sopimuksesta kaupungille aiheutuvien vel-
voitteiden edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kaupunkisuunnittelulautakuntaa kiireellises-
ti selvittämään, miten julkinen ja yksityinen 
ajoneuvoliikenne sekä jalankulkuliikenne olisi 
tarkoituksenmukaisimman ja niiden suju-
vuutta mahdollisimman vähän haittaavasti 
ohj attava väliaikaisten liikennej ärj estelyj en 
avulla, sekä ryhtymään kiireellisesti tästä ai-
heutuviin toimenpiteisiin (5.5. 1339 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seu-
raavien ylikulkusiltojen ja alikulkukäytävien 
piirustukset: katurakennusosaston laatiman 
Wallininkadun sillan yleispiirustuksen n:o 
15158 sillä ehdolla, että sillan pohjoispään 
maatukea siirretään 2-3 m:ä Helsinginka-
dusta pohjoiseen (7.1. 57 §); rakennusviras-
ton laatiman Porolahden kahden jalankulku-
sillan pääpiirustuksen n:o 15270 (30.6. 2004 §); 
katurakennusosaston laatiman Muurimesta-
rintien kaksoissillan yleispiirustuksen n:o 
15297 (4.8. 2092 §); Mellunmäentien ali-
kulkukäytävän piirustuksen n:o 15466 (11.8. 
2151 §); Lauttasaarenrannan alikäytävän 
pääpiirustukset n:o 15346 ja 15347 ja pump-
paamon yleispiirustuksen n:o 15327 sekä vie-

märipiirustukset n:o 15118 ja 15119 tervey-
denhoitolautakunnan lausunnon mukaisin 
huomautuksin. Alikäytävän rakentamiseen 
myönnettiin 145 000 mk (9.6. 1764 §). 

Eräiden viemärisuunnitelmien vahvistami-
nen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
seuraavat viemärisuunnitelmat ja viemäri-
piirustukset: Hakaniemenrannan tasaus- ja 
viemäröintisuunnitelman (12.5. 1404 §); eräät 
Oulunkylän viemäripiirustukset (16.6. 1843 
§); Haagan korttelin n:o 29049 pohjoispuo-
lella olevan puistoalueen (15.9. 2556 §); Ko-
nalan eräiden katujen viemäripiirustukset 
(30.6. 2011 §); Pakilan eräät viemäripiirus-
tukset (5.5. 1314, 1315 §); Ala-Malmin eräät 
viemäripiirustukset (16.6. 1842 §); Marja-
niemen itäosan viemärisuunnitelman (27.1. 
297 §); Pitäjänmäentien erään osan viemäri-
suunnitelman (24.2. 592 §); Vesalan kokooja-
viemärin piirustukset (24.3. 870 §); Mellun-
mäen asuntoalueen länsiosan viemärisuunni-
telman piirustukset (16.6. 1845 §). 

Viemärityöt. Kaupunginhallitus oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
eräitä v :n l968ja l969 talousarvioihin viemä-
rien rakentamiseen merkittyjä määrärahoja 
Pirkkolan omakotialueen, Vesalan, Vuosaa-
ren ja Kivikon pienteollisuusalueen ja lento-
kentän sekä Pasilan tavarakeskusalueen vie-
märien rakentamiseen (27.1. 293 §, 31.3. 
953 §, 9.6. 1767 §, 22.12. 3566, 3567 §). 

Edelleen kaupunginhallitus myönsi yht. 
539 952 mk eräiden viemäritöiden suoritta-
miseen Kaarelassa, Konalassa, Pitäjänmäellä, 
Marttilassa ja Pukinmäellä (31.3. 954 §, 
21.4. 1165 §, 12.5. 1406 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennusviras-
ton ja vesilaitoksen siirtämään kaupungin 
kustannuksella Vuosaaren Oppikouluyhdis-
tykselle luovutetulla koulun laajentamista 
varten tarkoitetulla lisäalueella olevan vesi-
johdon ja viemärin lisätilojen rakentamisen 
vuoksi, kuitenkin siten että yhdistyksen on 
vastattava rakennustyön yhteydessä tehtä-
vän tunnelin kustannuksista ja siten, että en-
tisen vesijohdon ja viemärin on oltava käy-
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tössä uusien johtojen valmistumiseen saakka. 
Tunneli on rakennettava rakennusviraston 
ohjeiden ja piirustusten mukaisesti (30.6. 
2045 §). 

Yleisjaosto myönsi luvan kortteliin n:o 31 
rakennettavan kaupungin virastotalon talo-
viemäreiden ja tarkastuskaivojen rakentami-
seen katualueelle rakennusviraston piirustuk-
sen n:o 6943 C122/a/14.11.1969 mukaisesti 
(yjsto 17.12. 7694 §). 

Jäljempänä mainituille yhteisöille myön-
nettiin eräillä ehdoilla, mm. 6 kk:n irtisano-
misajoin, lupa yksityisten tarkastuskaivojen 
ja viemärien rakentamiseen: 

Asunto Oy Kalevankatu 45 -nimiselle yh-
tiölle tarkastuskaivon rakentamiseen katu-
alueelle 4. kaupunginosan korttelin n:o 75 
tontin n:o 30 välittömään läheisyyteen, Ka-
levankatu 45. Kertakaikkinen korvaus 250 mk 
(yjsto 28.5. 6180 §); 

Invalidisäätiölle viemärin ja vesijohdon ra-
kentamiseen puistoalueelle Ruskeasuon kort-
telin n:o 729 tontilla n:o 6 sijaitsevaa maa-
laamoparakkia varten. Kertakaikkinen kor-
vaus 50 mk (yjsto 12.11. 7434 §); 

Alko Oy:lle hajoitus- ja rasvanerotuskaivo-
jen rakentamiseen katualueelle 20. kaupun-
ginosan korttelin n:o 782 välittömään lähei-
syyteen, Itämerenkatu 52. Kertakaikkinen 
korvaus 500 mk (yjsto 21.5. 6120 §); 

Asunto Oy Maamonlahdentie 5 -nimiselle 
yhtiölle yksityisen viemärin rakentamiseen 
Lauttasaaren korttelin n:o 31019 tonttien 
n:o 4 ja 6 kohdalle, Maamonlahdentie 5. 
Kertakaikkinen korvaus 100 mk (yjsto 26.3. 
5666 §); 

Rakennustoimisto N. Toloselle yksityisen 
viemärin rakentamiseen 38. kaupunginosassa 
olevalle Kivipyykintielle saakka ja viemärin 
liittämiseen Kivipyykintielle tulevaan kau-
pungin painejohtoon (yjsto 13.8. 6702 §); 

Työväline Oy:lle vesijohdon ja viemärin 
rakentamiseen Pitäjänmäen kortteliin n:o 
46037. Kertakaikkinen korvaus 500 mk 
(yjsto 29.1. 5229 §, 19.3. 5633 §); 

Helsingin maalaiskunnalle viemäriliitty-

män rakentamiseen 47. kaupunginosassa si-
jaitsevalle tilalle Smedbacka RN:o 72 (yjsto 
19.2. 5368 §); 

Polar-nimiselle rakennusosakeyhtiölle ja 
Myyntiyhdistys Puutalolle viemärin rakenta-
miseen puistoalueelle Laajasalon korttelin 
n:o 49079 tontilta n:o 3. Kertakaikkinen kor-
vaus 250 mk (yjsto 26.3. 5671 §) sekä 

Kesoil Oy:lle yksityisen viemärin rakenta-
miseen Vuosaaressa olevan Vuotien alitse. 
Kertakaikkinen korvaus 200 mk (yjsto 27.8. 
6804 §). 

Jätevesien johtaminen. Yleisjaosto oikeutti 
rakennusviraston poistamaan Kallion kansa-
koulun hajoituskaivon ja johtamaan koulun 
jätevedet suoraan viemäriin (yjsto 30.7. 
6608 §). 

Seuraaville yhdistyksille, yhtiöille ym. 
myönnettiin oikeus erinäisin ehdoin johtaa 
jätevesiä kaupungin viemäriin seuraavasti: 
Yrjö Jahnssonin säätiölle ilman hajoituskai-
voa Kruununhaan korttelin n:o 22 tontilta 
n:o 4 (yjsto 14.5. 6068 §); rakennushallituk-
selle ilman hajoituskaivoa Rauhankadun ja 
Snellmaninkadun kulmassa sijaitsevalta val-
tionarkiston tontilta (yjsto 28.5. 6179 §); Oy 
Pientareelle kiinteistöstä Rauhankatu 15 
(yjsto 17.12. 7695 §); Nya Teaterhus Aktie-
bolaget i Helsingfors -nimiselle yhtiölle 3. 
kaupunginosassa sijaitsevalta kaupungin luo-
vuttamalta vuokra-alueelta Ruotsalaisen 
teatterin ja Ravintola Royalin huoneistoista, 
Pohj. Esplanaadikatu 2 (yjsto 30.4. 5934 §); 
Stevedoring Oy:lle 3. kaupunginosan kortte-
lin n:o 56 tontilta n:o 20, Fabianinkatu 7 
(yjsto 28.5. 6183 §); Kruunu-Koru Oy:lle 
Sörnäisten korttelin TK 293 tontille n:o 1, 
Vilhovuorenkatu 11 D, rakennettavasta koru-
tehtaasta (yjsto 16.7. 6547 §); Kansallismu-
seolle Töölön korttelin n:o 422 tontilla n:o 5, 
Mannerheimintie 34, sijaitsevasta konser-
vointilaitoksesta (yjsto 30.4. 5932 §); Kiin-
teistö Oy Matalasalmenkatu 9a -nimiselle yh-
tiölle Munkkisaaren korttelin n:o 237 tontille 
n:o 2 rakennettavasta pienteollisuus- ja va-
rastorakennuksesta (yjsto 28.5. 6182 §); He-
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•dengren Oy:lle korttelin n:o 31074 tontilla 
n:o 1, Lauttasaarentie 50, sijaitsevasta va-
rastorakennuksesta ja akkulataamosta (yjsto 
24.9. 7023 §); Helsingin Yliopistolle Viikin 
latokartanon kylän tilalle RN:o l 2 2 raken-
nettavista lihateknologian ja limnologian lai-
toksista sekä maatalouden työtekniikan ja 
kodin teknologian laitoksista (yjsto 23.7. 
3573, 6574 §); Airam Oy:lle Suutarilassa ti-
lalla RN:o 442, Hannukselantie, sijaitsevasta 
paristo- ja neonvalaisintehtaasta (yjsto 30.4. 
5933 §); Akvila Oy:lle Vartiokylän korttelin 
n:o 45192 tontilla n:o 17, Laippatie 15, sijait-
sevasta teknokemiallisesta ja muovialan teol-
lisuuslaitoksesta sekä offsetpainosta (yjsto 
21.5. 6121 §); Halva Oy:lle Pitäjänmäen kort-
telin n:o 46024 tontille nro 6, Höyläämötie 9, 
rakennettavasta makeistehtaasta (yjsto 28.5. 
6181 §). 

Helsingin maalaiskunnalle annettavissa 
lausunnoissaan yleisjaosto päätti puoltaa seu-
raavia teollisuusjätevesien johtamista ylei-
seen viemärilaitokseen koskevia anomuksia: 
Vertex Oy (yjsto 30.7. 6609 §); Yhtymä 
Taimi Kallio ja Pauli Parri -niminen auto-
peltikorjaamo (yjsto 20.8. 6756 §); Automaa-
laamo T. Kojo & Co Ky (yjsto 10.9. 6913 §) 
ja Finnair Oy (yjsto 12.11. 7419 §). Luvat 
myönnettiin eräillä ehdoilla. 

Bror Borgströmille myönnettiin eräillä eh-
doilla lupa johtaa saunan jätevesiä umpikai-
voon korttelin nro 47061 tontilta nro 3, Hu-
mikkalantie 13 (yjsto 19.3. 5604 §). 

Kiinteistö Oy Vihdintie 366 -nimiselle yh-
tiölle päätettiin ilmoittaa, että yhtiön jäte-
vesien johtamiseksi kaupungin yleiseen vie-
märilaitokseen ei tarvita rakennuslain 78 §:n 
5 momrssa tarkoitettua teollisuusjäteve-
den johtamislupaa, koska toimitiloissa ei ano-
jan ilmoituksen mukaan muodostu teollisuus-
jätevesiä (yjsto 3.9. 6854 §). 

Yleisjaosto käsitteli eräitä anomuksia, jot-
ka koskivat jätevesien johtamista avo-ojaan 
seuraavissa kaupunginosissa: Kaarela (yjsto 
8.1. 5045 §); Malmi (yjsto 19.3. 5603 §); 
Tapanila (yjsto 15.10. 7200 §); Herttoniemi 

(yjsto 8.10. 7144 §) ja Vartiokylä (yjsto 15.1. 
5108 §, 22.1. 5159 §). 

Tammisalolaisten Yhdistys ym. olivat v. 
1962 anoneet, että lääninhallitus velvoittaisi 
kaupungin kiireellisesti rakennuttamaan vie-
märiverkoston Tammisalon kaupunginosaan. 
Lääninhallitus oli tutkinut asian, ja koska ko. 
kaupunginosan yleisten viemärien verkosto 
oli valmistunut kokonaisuudessaan ja jäte-
vedet johdettiin Herttoniemen puhdista-
moon, lääninhallitus oli katsonut, ettei asia 
antanut aihetta toimenpiteisiin (12.5. 1408 §). 

Jätevesien mereen johtamista koskeva asia. 
Länsi-Suomen vesioikeus oli kehottanut kau-
punginhallitusta hakijana antamaan Van-
taanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojelu-
yhdistyksen kirjelmän sekä maataloushalli-
tuksen ja tie- ja vesirakennushallituksen 
asiasta antamien lausuntojen johdosta seli-
tyksensä. Käsiteltävänä olevassa lupahake-
muksessa oli kysymys luvan saamisesta puh-
distamoilta tulevan jäteveden johtamiseksi 
Suomenlahteen. Rantavesien suojaamisen 
toisena vaiheena tulisi olemaan jätevesien 
johtaminen avomerelle. Maataloushallitus oli 
maininnut, että kaupungin ja sen lähiseudun 
jäte vesikysymys olisi tyydyttävällä tavalla 
hoidettavissa ainoastaan johtamalla jäte-
vedet ulommaksi merelle sopivaan purku-
paikkaan, varsinkin kun ko. alue oli tähän 
tarkoitukseen poikkeuksellisen edullinen. Ve-
siensuojeluyhdistys oli ehdottanut, että lupa-
ehtoihin otettaisiin määräys kokonaissuunni-
telman laatimisesta v:een 1972 mennessä. 
Kaupungin olisi jätettävä uuteen suunnitel-
maan pohjautuva lupahakemus vesioikeudel-
le em. vuoteen mennessä. Suunnitelma olisi 
saatava mahdollisimman pian vesioikeudelli-
seen katselmustoimitukseen, jonka yhteydes-
sä suunnitelman vaikutukset ja siihen halut-
tavat muutokset voitaisiin selvittää. Nyt ky-
symyksessä oleva lupa olisi voimassa em. 
uuden luvan myöntämiseen saakka. Yleisten 
töiden lautakunta ilmoitti asian johdosta, 
että selvitykset jätevesien avomerelle johta-
miseen tarkoitetun tunnelijärjestelmän suun-
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nitteluaikataulusta ovat osoittaneet, että 
riittävän yksityiskohtainen ja perusteltu ko-
koojatunnelien yleissuunnitelma voidaan saa-„Mr 
da valmiiksi v:n 1971 loppuun mennessä, mi-
käli valtuusto tekee periaatepäätöksen suun-
nittelutyön aloittamisesta syksyn 1969 ku-
luessa. Yleissuunnitelman ja siihen pohjau-
tuvan lupahakemuksen esittäminen vesioi-
keudelle voitaisiin tällöin määrätä tapahtu-
vaksi aikaisintaan v:n 1971 loppuun men-
nessä. Yleissuunnitelmassa tullaan ottamaan 
huomioon Keski-Uudenmaan jätevesien joh-
taminen siinä määrin kuin se on Helsingin 
seutukaavaliiton ym. toimesta tekeillä olevien 
selvitysten perusteella mahdollista. Lauta-
kunnan mielestä tulisi nyt myönnettävän lu-
van olla voimassa siihen saakka, kunnes yleis-
suunnitelmaan perustuva uusi lupahakemus 
olisi käsitelty. Korvaukset kalataloudellisesta 
vahingosta olisi määrättävä vasta v. 1971 esi-
tettävän lupahakemuksen käsittelyn yhtey-
dessä, jolloin tekeillä oleva kalataloudellinen 
selvitys on käytettävissä ja jolloin myöhem-
millä toimenpiteillä saavutettava vesien tilan 
paraneminen voidaan ottaa huomioon. Kau-
punginhallitus kehotti asiamiestoimistoa an-
tamaan vesioikeudelle sen pyytämän selityk-
sen huomioon ottaen yleisten töiden lauta-
kunnan lausunnon (30.6. 2000 §). 

Jätevesien johtamista Sipoonjokeen koskeva 
asia. Länsi-Suomen vesioikeus oli 9.6.1969 
tutkinut kaupungin ja Sipoon kunnanhalli-
tuksen anomuksen saada johtaa Nikkilän sai-
raalan ja Nikkilän rakennuskaava-alueen 
jätevedet Sipoonjokeen ja nojautuen vesilain 
10 luvun 24, 25 ja 29 §:iin myöntänyt anotun 
luvan erinäisillä ehdoilla. Kaupunginhallitus 
päätti tyytyä päätökseen, mikä merkittiin 
tiedoksi. Yleisten töiden lautakuntaa keho-
tettiin yhteistoiminnassa sairaalalautakunnan 
kanssa tekemään kaupunginhallitukselle ai-
kanaan tarvittavat esitykset Nikkilän raken-
nuskaava-alueen ja Nikkilän sairaalan vie-
märiverkosta tulevien jätevesien yhteispuh-
distamisesta (30.6. 1970 §). 

Jätevesilietteen sijoittamisjärjestelyjen sel-

vittely- ja suunnittelutehtäviin myönnettiin 
150 000 mk v. 1969 talousarvioon merkitys-
tä siirtomäärärahasta Jäteveden puhdistus-
j a poisto j är j estelyt, kaupunginhallituksen 
määräyksen mukaan (15.12. 3500 §). 

Vuosaaren jätevesien johtaminen. Kaupun-
ginhallitus oli anonut vesioikeuden v. 1966 
(ks. s. 226) antamassa päätöksessä olevan 
määräajan pidentämistä sekä lupaa saada 
johtaa Vuosaaren laajennetussa lammikko-
puhdistamossa puhdistetut jätevedet vesi-
oikeuden määräämällä tavalla Nordsjönlah-
teen v:n 1969 loppuun saakka. Vesioikeus oli 
24.1. pidentänyt v. 1966 annetussa lupapää-
töksessä määrättyä aikaa johtaa enintään 
15 000:ta asukasta vastaavat jätevedet pää-
töksen mukaisessa laajennetussa lammikko-
puhdistamossa puhdistettuina Nordsjönlah-
teen, siten että jätevesiä saatiin johtaa tällä 
tavoin enintään v:n 1969 loppuun (3.2. 368 §). 

Jäteveden käsittelyä ja johtamista Tuusulan-
joen ja Keravanjoen vesistöalueilla koskeva 
tutkimus. Kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa hyväksyvänsä Helsingin seutukaavaliiton 
21.2.1969 päivättyyn esitykseen liittyvän 
muistion sivulla 5 tehdyt esitykset ja nimetä 
edustajikseen tutkimusta suorittavaan toi-
mikuntaan kaup.ins. Martti Anttilan ja työ-
ryhmään tekniikan lis. Reino Säntin. Toi-
mikunta oli sittemmin tehnyt sopimuksen 
tutkimuksen suorittamisesta edullisimman 
tarjouksen tehneen Oy Suunnittelukeskus 
MKR:n kanssa. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä jätevesien käsittelyä ja johtamista 
Tuusulan joen ja Keravanjoen vesistöalueilla 
koskevaa selvitystä laatimaan asetetun toi-
mikunnan em. yhtiön kanssa selvittely tehtä-
västä tekemän ohjelman ja suunnittelusopi-
muksen sekä oikeuttaa yleisten töiden lauta-
kunnan suorittamaan siitä kaupungille kuu-
luvan kustannusosuuden (5.5. 1309 §, 8.9. 
2488 §). 

Puhdistamot. Kaupunginhallitus oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
eräitä v:n 1966, 1968 ja 1969 talousarvioiden 
pääomamenoihin merkittyjä siirtomäärära-
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hoja yht. 12 605 000 mk Herttoniemen puh-
distamon laajennustöiden jatkamiseen, Kylä-
saaren puhdistamon rakentamiseen sekä 
Viikin ja Vuosaaren puhdistamoiden raken-
nustöiden jatkamiseen (27.5. 1563 §, 8.4. 
1029 §, 30.6. 2008 §, 22.12. 3568 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraa-
vat piirustukset: talorakennusosaston laati-
mat Munkkisaaren puhdistamon ilmanvaih-
don muutossuunnitelman 27.1.1969 päivätyt 
pääpiirustukset n:o 1 ja 2 (17.3. 803 §); Nä-
kinkujan pumppaamon pääpiirustukset n:o 
TRO 1014, 1 -6 (9.6. 1774 §); Siltavuoren 
pumppaamon pääpiirustukset n: o TRO 
1013 A, 1-7 ja katurakennusosaston laatimat 
tunnelipiirustukset n:o 14997 ja 14998 sekä 
painejohtopiirustukset n:o 15000 ja 13354, ra-
kennuspaikalla saatiin heti ryhtyä tarpeelli-
siin johtojen siirtämisiin (5.5. 1313 §); talora-
kennusosaston laatimat Viikin puhdistamon 
II rakennusvaiheen esipuhdistam.on ja kone-
keskuksen laajentamisen 2.12.1968 päivätyt 
pääpiirustukset n:o 1 - 8 (24.3. 875 §); Vuo-
saaren puhdistamon pääpiirustukset n:o 1, 
IA, 2-23, n:o 1, 11-13, 15 ja 16, kuitenkin 
14.5.1969 päivätyin muutoksin ja aikaisem-
mat piirustukset n:o 1, 11-16 korvaten. 
Maankaivuu-, louhinta- ja pohjanvahvistus-
työt myös rakennusten osalta, joiden raken-
taminen edellyttää rakennuslupaa, saatiin 
aloittaa ennen varsinaisen rakennusluvan 
saantia. Rakennusvirastoa kehotettiin laati-
maan alueen istutussuunnitelma yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
osaston maisema-arkkitehdin kanssa. Istu-
tustyöt olisi suoritettava välittömästi var-
sinaisen rakennustyön valmistuttua (9.6. 
1771 §). 

Kaupunginhallitus päätti hakea vapautus-
ta sisäasiainministeriöltä Viikin jäteveden-
puhdistuslaitoksen väestönsuojan rakenta-
misesta siten, että laitoksen hoitohenkilö-
kunnan tilapäissuojan olisi kuitenkin vastat-
tava C-luokan suojan sirpale- ja säteilysuo-
jauksen lujuusastetta (21.4. 1170 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää Helsingin maa-

laiskunnalle maksulykkäystä jäljempänä mai-
nittujen laskujen maksamisessa sillä ehdolla, 
että niille suoritetaan 8 %:n viivästyskorko 
erääntymispäivästä maksupäivään: katura-
kennusosaston yht. 940 332 mk:n suuruisten 
laskujen n:o 45.492.01 ja 45.492.02/31.12.1968 
maksamiselle 30.6.1969 saakka (yjsto 19.2. 
5366 §); Viikin puhdistamon II rakennusvai-
hetta koskevan laskun, 620 000 mk, maksa-
misessa v:n 1970 tammikuun loppuun (yjsto 
7.5. 6006 §); Vuosaaren puhdistamon ja 
poistojohdon 1 056 187 mk:n, Vesalan ko-
koojajohdon 301 308 mk:n sekä Vartiokylän 
pumppaamon ja kokoojaviemärin 144 462 
mk:n suuruisten rakennuskustannusten mak-
samiseen toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 
siihen saakka, kunnes maalaiskunnan laskuj a 
koskeva kahden vuoden maksuaikaa tar-
koittava anomus on käsitelty (yjsto 29.10. 
7305 §). Yleisjaosto päätti sittemmin myön-
tää Helsingin maalaiskunnalle maksulyk-
käystä kunnan ja kaupungin kesken v. 1967 
solmitun sopimuksen mukaisesti Vuosaaren 
jäteveden puhdistamon, viemäreiden ja 
pumppaamoiden rakennuskustannusten mak-
samisessa eräpäivistä lukien kaksi vuotta sillä 
ehdolla, että kunta suorittaa laskutettaville 
erille 8 %:n vuotuisen viivästyskoron eräpäi-
västä maksupäivään (yjsto 3.12. 7585 

Jätteidenpolttolaitokset. Kaupunginhallitus 
myönsi 3 920 mk kaupungin osuuden suorit-
tamiseksi puolustusministeriön rakennustoi-
mistolle Suomenlinnaan rakennetusta jättei-
denpolttolaitoksesta (31.3. 956 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan hankkimaan Vuosaaren kaato-
paikalle v. 1970 lautakunnan 21.2.1969 päi-
vätyssä esityksessä selostetun jätteenpoltto-
uunin ottaen huomioon terveydenhoitolauta-
kunnan lausunnossa esitetyt vaatimukset. 
Tarkoitukseen tarvittava määräraha oli mer-
kittävä lautakunnan v:n 1970 talousarvio-
ehdotukseen (8.4. 1032 §). 

Vesiensuojelu- ja tielaboratorion rakentami-
nen. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan laadituttamaan suunnitel-
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man rakennusviraston vesiensuojelu- ja tie-
laboratorion rakentamisesta Kyläsaareen se-
kä tekemään aikanaan esityksen laboratorion 
luonnospiirustusten hyväksymisestä (11.8. 
2154 §). 

Jäteöljyn ym. hävittäminen. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä Va-Ho Oy:n kanssa 
jäteöljyn ja öljyjätteiden hävittämisestä teh-
täväksi seuraavan sopimuksen siihen kuulu-
vine ja perittävine jäteöljyn ja öljyjätteiden 
vastaan ottomaksuineen: 

»Helsingin kaupunki, jota jäljempänä nimi-
tetään kaupungiksi, ja Va-Ho Oy ovat tänään 
solmineet seuraavan jäteöljykysymyksen jär-
jestämiseksi tehdyn sopimuksen: 

1§. 

Va-Ho Oy sitoutuu rakentamaan Saviolla 
olevan liuotintislaamonsa yhteyteen laitteet 
jäteöljyn, öljyjätteiden, maalien ja muiden 
vastaavien aineiden vastaanottoa ja edelleen-
käsittelyä varten. 

Va-Ho Oy sitoutuu ottamaan vastaan 
kaikki kaupungin alueelta tulevat edellisessä 
pykälässä luetellut aineet sekä huolehtimaan 
niiden käsittelemisestä siten, ettei niistä ai-
heudu kaupungille muita kustannuksia eikä 
velvoitteita kuin mitä tässä sopimuksessa on 
mainittu. Va-Ho Oy:llä on oikeus ottaa vas-
taan myös muilta paikkakunnilta tulevia vas-
taavia aineita sekä kieltäytyä vastaanotta-
masta sellaisia aineita, jotka ovat vaarallisia 
henkilökunnalle, teknillisille laitteille tai ym-
päristölle. 

3§. 

Edellisessä pykälässä mainituille aineille 
astioineen määrätään vastaanottomaksut, 
jotka Va-Ho Oy saa periä jätteen tuojilta 
ottaessaan aineita laitoksessa käsiteltäväksi. 
Sovitut enimmäismaksut vahvistaa kaupun-
ginhallitus vuosittain. 

Kaupunki sitoutuu toimimaan siten, e t tä 
kaikki kaupungin hävitettäväksi ta r jo t tu 
kaupungin alueelta tuleva jäte, joka kuuluu 
Va-Ho Oy:n toimintapiiriin, ohjataan sen kä-
siteltäväksi, ellei Va-Ho Oy:n kanssa muuta 
erikseen sovita. Kaupungilla on etuosto-
oikeus käypään hintaan Va-Ho Oy:n jäte-
öljyistä polttoöljyiksi tai muiksi kaupungin 
laitosten käyttöön soveltuviksi tuotteiksi ja-
lostettuihin tuotteisiin nähden siihen asti, 
kunnes kaupungin myöntämä laina on koko-
naan takaisin maksettu. 

5§. 

Kaupunki varaa kaupungin alueella raken-
nusviraston puhtaanapito-osaston jonkin toi-
mintapisteen yhteyteen puhtaanapito-osas-
ton hoidossa olevan pienten eli alle autokuor-
man suuruutta olevien öljyerien vastaanotto-
paikan, josta kertyvä öljy kuljetetaan sopi-
vissa kuljetuserissä Va-Ho Oy:n kustannuk-
sella edelleen Va-Ho Oy:n jäteöljynkäsittely-
laitokseen Saviolle. Tästä vastaanottotoimin-
nasta kaupunki saa puhtaanapito-osaston 
perimänä korvauksena toistaiseksi 20 % tällä 
vastaanottopaikalla vastaanotetun jäteöljyn 
vastaanottomaksuista. 

6§. 

Mikäli lakko, työsulku, tulipalo, luonnon-
esteet, häiriöt sähkön tai vedenjakelussa, lait-
teiston vahingoittuminen, tarpeelliset kor-
jaustyöt, sota tai muu jommastakummasta 
osapuolesta riippumaton tekijä aiheuttaa toi-
mintahäiriön, jonka johdosta Va-Ho Oy ei 
voi vastaanottaa jäteöljyä, ei sitä pidetä so-
pimuksen rikkomisena. 

Kaupunki sitoutuu järjestämään tarvitta-
vien lisärakennusten ja laitteistojen hankki-
mista varten enintään 465 000 mk:n lainan, 
korko 7 %, 25 v:ksi. 
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Lainaa nostetaan sitä mukaa kun sitä tar-
vitaan toiminnan kehittämiseen. Lainan va-
kuudeksi on sen antajalla oikeus hakea kiin-
nitys rakennettaviin rakennuksiin ja hankit-
taviin laitteisiin. Muusta vakuudesta sovi-
taan erikseen lainasopimuksen yhteydessä. 

Va-Ho Oy maksaa kaupungille 25 vuoden 
ajan korvauksena sopimuksesta 10 prosenttia 
perimistään bruttovastaanottomaksuista. 
Nämä kaupungin saamat maksut otetaan kui-
tenkin täysimääräisinä huomioon lainan kor-
kona ja lyhennyksenä siihen asti, kunnes laina 
on kokonaan takaisin maksettu, minkä jäl-
keen kertyvät erät jäävät tuloksi kaupungille. 
Vastaanottotuloista riippumatta Va-Ho Oy 
sitoutuu joka tapauksessa maksamaan lainan 
takaisin 1.1.1979 alkaen puolivuosittain erinä, 
jotka ovat 1/30 nostetusta lainamäärästä. 

8§-

Mikäli laitoksen sijoittaminen tulevaisuu-
dessa kaupungin omalle alueelle katsotaan 
jostakin syystä paremmin tarkoitustaan vas-
taavaksi, osoittaa kaupunki käypään vuokra-
hintaan sopivan tontin Va-Ho Oy:n käyt-
töön, jos Va-Ho Oy niin haluaa ja jos kau-
pungilla on siihen silloin mahdollisuuksia. 

9§-

Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle, tulee voimaan heti kun Helsingin 
kaupunki on sen hyväksynyt ja lainan myön-
tänyt. Jäteöljyn vastaanotto on aloitettava 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua so-
pimuksen voimaanastumisesta. Sopimus on 
voimassa 25 vuotta. 

10 §. 

Kaupungilla on oikeus purkaa sopimus 3 
kuukauden irtisanomisajalla, ellei Va-Ho Oy 
pysty täyttämään sille asetettua jäteöljyjen 
ja öljyjätteiden vastaanotto vaatimus ta tai 
täytä muita tämän sopimuksen ehtoja. 

11 §· 
Tämän sopimuksen aiheuttamat erimieli-

syydet ja sopimuksessa mainittuja ja siitä 
johtuvia oikeussuhteita koskevat riitaisuudet 
ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin raastuvan-
oikeudessa ja toissijaisesti välityslautakun-
nassa, johon kumpikin osapuoli valitsee jäse-
nen ja nämä keskenään puolueettoman pu-
heenjohtajan. Ellei puheenjohtajan valinnas-
sa päästä yksimielisyyteen, ratkaisee riitai-
suudet keskuskauppakamarin välityslauta-
kunta, jonka päätös on sitova, ja ovat asian-
omaiset lautakunnat sääntöjen määräysten 
alaisia sekä kuluihin että lautakunnan muu-
hun toimintaan nähden.» 

Jäteöljysopimuksen 3 §:n mukaiset vas-
taanottomaksut. 

»Laitos tai henkilö, joka luovuttaa hävi-
tettävän tavaran laitokseen hävitettäväksi, 
on velvollinen selvittämään erän sisällön ja 
on vastuussa tietojen paikkansapitävyydestä. 

Edellä mainittuihin tietoihin sekä laitok-
sella suoritettavaan analyysiin perustuen 
luokitellaan vastaanotettavat erät seuraa-
vasti: 

Vesipitoiset 

öljyt: vesisisältö 0 - 1 0 % 12 mk/m3 

yli 10-40 % 30 » 
» 40-70 % 45 » 

kokonaan hävitettävät 52 » 
Vedettömät voiteluöljyt 12 » 

Öljyinen maa sekä öljyn imeytysaineiden 
katsotaan kuuluvan kokonaan hävitettä-
vien ryhmään. 
Rasvanpoistossa ym. käytetyt klooratut 
liuottimet sekä tinnerit, bensiinit, petrolit 
ym. liuottimet 52 mk/m3. 

Tavaran mukana tulevista Va-Ho Oy:n 
hävitettäväksi joutuvista astioista saadaan 
periä kaupungin vahvistettua jätteenkulje-
tusmaksua vastaava maksu. 
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Laitos ei ole velvollinen vastaanottamaan 
hävitettävää erää ilman maksusuoritusta.» 
(28.4. 1249 §). 

Kaupunginpuutarha. Kaupunginhallitus 
hyväksyi talorakennusosaston laatimat kau-
punginpuutarhan kasvihuoneiden n:o 9 ja 
10 tilalle rakennettavan uuden kasvihuoneen 
8.4.1969 päivätyt pääpiirustukset n:o 1 ja 
2 (1.12. 3372 §). 

Talin taimiston vanha kasvihuone päätet-
tiin purkaa ja poistaa kiinteistöluettelosta 
(yjsto 29.1. 5210 §). 

Leikkipuistot. Kaupunginhallitus kehotti 
yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toi-
menpiteisiin n. 1 000 m2:n suuruisen osan 
kunnostamiseksi tilapäiseksi leikkialueeksi 
tontista n:o 166b/18, Lapinlahdenkadun var-
rella, rakennusvirastossa laadittavien suun-
nitelmien mukaisesti (12.5. 1429 §). 

Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden 
lautakuntaa yhteistoiminnassa kaupunki-
suunnitteluviraston, kiinteistöviraston, las-
tentarhani toimiston sekä urheilu- ja ulkoilu-
viraston kanssa ryhtymään kulloinkin käy-
tettävissään olevien määrärahojen puitteissa 
toimenpiteisiin 

1) seuraavien alueiden kunnostamiseksi 
tilapäisiksi lasten leikkialueiksi: Agricolan-
kadun varrella olevan korttelin n:o 333 
tonttien n:o 14 ja 16, Aleksis Kiven kadun 
varrella olevan korttelin n:o 359 tontin n:o 
2 ja Köydenpunojankadun varrella kortte-
lissa n:o 80 olevien tonttien n:o 9a, 9b ja 11 
sen jälkeen, kun niillä olevat vanhat raken-
nukset on purettu sekä 

2) seuraavien leikkialueiden laajentami-
seksi: Johanneksenpuiston Merimiehenkadun 
puoleisella sivustalla olevien leikkialueiden, 
Kaisaniemenpuistossa sijaitsevien leikkialu-
eiden ja Kirjatyöntekijänkadun puistossa 
olevien lasten leikkialueiden laajentamiseen 
ja aitaamiseen tarvittavilta osin (3.2. 377 §, 
12.5. 1423 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa puolustusministeriön kans-
sa hankkimaan ja asentamaan Santahami-

nassa oleville yleisille lasten leikkialueille 
kiinteitä leikkivälineitä siten, että tarkoi-
tukseen käytettäisiin enintään 5 000 mk 
(1.9. 2399 §). 

Lumensulatuspaikat, täyttöalueet ym. Kau-
punginhallitus hyväksyi katurakennusosas-
ton laatiman yleissuunnitelman n: o 15055 
Munkkisaaren lumensulatusaltaasta huomau-
tuksin, että öljyn keräämistä ja tiivistämistä 
sekä hävittämistä varten olisi altaan yhtey-
teen rakennettava esim. ylivuotomenetel-
mään perustuvat suodatinlaitteet tai muut 
vastaavat laitteet sekä huolehdittava lumen 
sisältämien roskien mereen pääsyn estämi-
sestä (3.3. 671 §). 

Paloheinän täyttöalueen mahdollisen laa-
jentamisen vuoksi tarvittavista geoteknilli-
sistä tutkimuksista ja yleissuunnitelman te-
kemisestä aiheutuvien kustannusten suorit-
tamista varten kaupunginhallitus myönsi 
50 000 mk (30.6. 2041 §). 

Mullan talteenottamista varten Roihu-
peltoon rakennettavan metron varikon alu-
eelta kaupunginhallitus myönsi 120 000 mk 
(3.11. 3093 §). 

Yleis jaosto oikeutti rakennusviraston pois-
tamaan Malmilla Vainiotie 11 kohdalla tun-
nuksella IX.V.9. merkityn palokaivon (yjsto 
28.5. 6178 §). 

Ulkoasiainministeriö oli pyytänyt kau-
punginhallituksen lausuntoa Sveitsin suur-
lähetystön kirjeestä, jossa pyydettiin vapau-
tusta puhtaanapitoveroista. Suurlähetystön 
ilmoituksen mukaan Bernin kantonin liitto-
hallitus oli 14.4.1967 ratifioinut Bernin kau-
pungin uuden puhtaanapitoasetuksen ja 
-tariffin. Uuden lainsäädännön mukaan il-
maiseksi poistettavien jätteiden määrää vä-
hennetään, mikä edellyttää, että suurin osa 
Bernissä olevista edustustoista joutuu mak-
samaan veroja v:lta 1967 ja sitä seuraavilta 
vuosilta. Departementti oli saattanut edus-
tustojen tietoon, että se oli valmis Bernin 
kaupungin viranomaisten kanssa tarkista-
maan verovapautusta koskevia anomuksia 
siinä tapauksessa, että Sveitsin edustusto 
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asemamaassaan vapautetaan ko. veroista 
vastavuoroisuuden nojalla. Suomen Ber-
nissä oleva suurlähetystö oli 14.7.1968 päi-
vätyssä nootissaan ilmoittanut Liittovaltion 
poliittiselle departementille, että Sveitsin 
Helsingissä sijaitseva suurlähetystö ei ole 
velvollinen maksamaan ko. veroja vastavuo-
roisuuden nojalla. Suurlähetystön saamien 
tietojen mukaan huolehtivat yksityiset yri-
tykset yleensä puhtaanapidosta Helsingissä 
ja kiinteistöyhtiöt maksavat siitä aiheutuvat 
kulut huoneistojen omistajien suorittamien 
maksujen avulla. Suurlähetystö arvioi, että 
se oli maksanut puhtaanapito veroja n. 185 
mk ja pyysi, että summa vastavuoroisuuden 
perusteella palautettaisiin sille. Yleisten töi-
den lautakunnan ilmoituksen mukaan on 
jätteen kuljetus ja jätteen hävitys kaksi toi-
sistaan täysin riippumatonta toimintaa. Jät -
teen kuljetus on kokonaan kiinteistönomista-
jan asia, eikä kunta voi pakottaa kiinteistöjä 
puhtaanapitolaitoksensa asiakkaiksi. Kunta 
voi vain toimia kuljetusurakoitsijana muiden 
urakoitsijain tavoin, jos kiinteistönomistaja 
sitä haluaa ja periä palvelustaan korvauksen, 
joka vastaa toiminnasta kunnalle aiheutuvia 
kustannuksia. Jätteenkulj etuskustannukset 
ovat siten suoranaisia asumiskustannuksia, 
eikä niillä Suomessa ole lainkaan veronluon-
netta. Jätteen hävitys taas on Suomessa tois-
taiseksi kunnalle kuuluva velvollisuus, joka 
on täytettävä yleisin varoin. Kiinteistön-
omistajilta ei peritä mitään jätteenhävitys-
maksuja, yleisille kaatopaikoille saa kuka 
hyvänsä kunnan asukas tuoda jätteitä va-
paasti ja korvauksetta. Lautakunnan käsi-
tyksen mukaan ei Sveitsin suurlähetystö 
maksa tai ole velvollinen maksamaan edes 
välillisesti kaupungille mitään puhtaanapito-
veroa, koska tällaista maksua ei Suomessa ole 
olemassa. Tätä veron puuttumista voitaneen 
käyttää jätteenhävityksen osalta perusteena 
vastavuoroisuudelle Suomen suurlähetystön 
osalta Bernissä ja siihen vedoten saada sikä-
läisistä veroista n. 10—15 %:n alennus. 
Täydellisen vapautuksen puhtaanapitove-

rosta Bernissä voi Suomen suurlähetystö 
ilmeisesti saada vain, jos Suomen ulkoasiain-
ministeriö maksaa Sveitsin täkäläiselle suur-
lähetystölle sen jätteenkulj etuskustannukset 
laskun mukaan. Kaupunginhallitus päätti 
lausuntonaan ulkoasiainministeriölle esittää 
yleisten töiden lautakunnan selvityksen (7.1. 
59 §). 

Muistomerkit ja laatat. Kaupunginhallitus 
oikeutti Rauhanpatsastoimikunnan kiinnit-
tämään Rauhanpatsaan jalustaan suomen, 
ruotsin ja venäjän kielellä seuraavan tekstin: 
»Tämän Rauhanpatsaan pystytti Suomen 
kansa rauhanomaisen rinnakkaiselon ja Suo-
men ja Neuvostoliiton ystävyyden vertaus-
kuvaksi 6.4.1968» (17.3. 788 §, 24.3. 851 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Poh-
joisen Stadiontien varteen pystytettävän 
v:n 1918 kansalaissodan muistomerkin lo-
pulliset suunnitelmat muistomerkin osalta 
kuvanveist. Taisto Martiskaisen kipsiluon-
noksen mukaisena ja ympäristösuunnitelman 
osalta arkkit.yo. Reijo Perkon 16.4.1969 päi-
vättyjen piirustusten n:o 1 ja 2 mukaisena 
sekä myöntää rakennusviraston käytettä-
väksi 34 000 mk, mistä oli suoritettava avus-
tuksena Vuoden 1918 Kansalaissodan Muisto-
merkkiyhdistykselle muistomerkin jalustan 
rakentamisesta sekä laatoitus- ja porrastus-
töistä aiheutuvia, yhteensä enintään sanot-
tuun summaan nousevia kustannuksia vas-
taava määrä. Muistomerkin ympäristön maas-
totöitä varten kaupunginhallitus myönsi 
8 300 mk (23.6. 1940 §). 

Helsingin ilmatorjunnan muistomerkkitoi-
mikunnan toimesta pystytettävän muisto-
merkin jalustaa varten myönnettiin 3 000 
mk (yjsto 28.5. 6162 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupungin 
taholta veloiteta merenkulun ja merenkulki-
jain muistomerkin paljatustilaisuudesta ra-
kennusviraston puisto-osastolle aiheutuneita 
1 618 mk:n kustannuksia (7.1. 60 §). 

Käymälät. Matkailuneuvottelukunta mai-
nitsi, että pääkaupungissa vierailleet sekä 
koti- että ulkomaiset matkailijat olivat kiin-
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riittäneet huomiota Helsingin käymälätilan-
teeseen. Keskustan alueella ei ollut riittä-
västi valvottuja käymälöitä ja eräitä niistä 
oli vaikea löytää. Lisäksi oli epäkohtana se, 
että ne olivat kesäisin kahtena arkipäivänä 
kokonaan suljettuna ja muina päivinä sul-
jettiin klo 22. Erilaisissa liikkeissä ja huolto-
asemilla olevia käymälöitä ei myöskään 
ollut riittävästi. Yleisten töiden lautakunnan 
ilmoituksen mukaan kaupungissa on ylei-
sökäymälöiden, suhteen kahdenlaisia toi-
sistaan jyrkästi eroavia mielipiteitä. Toiset 
haluavat käymälöitä lisää ja toiset tekevät 
kaikkensa saadakseen asuntojensa lähellä 
olevat käymälät pois häiritsemästä, koska 
erityisesti alkoholimyymälöiden läheisyy-
dessä olevat käymälät muodostuvat jouti-
laiden ja epäsosiaalisten henkilöiden oleskelu-
paikoiksi. Näiden poistamisaloitteiden joh-
dosta mm. 1960-luvulla poistettiin yli 25 
käymälää. Sopivaksi yleisökäymälän sijoi-
tuspaikaksi oli todettu moottoriajoneuvojen 
huoltoasema. Näitä varten tontteja vuokrat-
taessa olikin vuokraehdoksi asetettu käymä-
län sijoittaminen huoltoaseman yhteyteen. 
Tällaisia kaupungin omistamalla maalla ole-
via huoltoasemia, joissa on maksuton, kaikille 
tarkoitettu käymälä, on kaikkiaan 44 eri 
puolilla kaupunkia. Vastaava ehto on myös 
sisällytetty uusien liike- ja ostokeskusraken-
nusten tonttien luovutussopimuksiin. Val-
vottujen käymälöiden aukioloaikoja lauta-
kunta piti toistaiseksi tarkoituksenmukai-
sina. Yleisökäymälätilanteen helpottamiseksi 
terveydenhoitolautakunta oli ehdottanut seu-
raavia toimenpiteitä: 

1) Huoltoasemia perustettaessa tulisi val-
voa, että niiden käymälät rakennetaan 
yleisökäymälöinä sopiviksi. 

2) Huoltoasemien käymälät samoin kuin 
muutkin yleisökäymälät tulisi varustaa näky-
vin kiivin ja ohjaavin viitoin. 

3) Huoltoasemien pitäjät tulisi velvoittaa 
pitämään huoltoasemien käymälät ja käsien-
pesupaikat siistissä ja ajanmukaisessa kun-
nossa. 

4) Erottajan kalliosuojaan olisi järjestet-
tävä yleisökäymälä. 

5) Kauppatorin tilapäisluonteinen käymä-
läauto tulisi korvata rakentamalla esim. 
Esplanaadikappelin yhteyteen valvottu ylei-
sökäymälä. 

6) Linja-autoaseman tienoon yleisökä}^mä-
lätilannetta voitaisiin kohentaa, kunnes pa-
rempi ratkaisu löydetään, siten että nyttem-
min kunnostetun linja-autoaseman käymälän 
(naiset: 2 WC:tä ja miehet: 2 WC:tä+veden-
heittokouru) lukuisista käyttäjistä osa oh-
jattaisiin vastapäiseen, Lasipalatsissa sijait-
sevaan yleisökäymälään (naiset: 4 WC:tä 
ja miehet: 6 WC:tä+vedenheittokouru) sekä 
kolmen lähialueella olevan huoltoaseman 
(Salomonkatu 4, Etel. Rautatiekatu 10 ja 
Fredrikinkatu 65) käymälöihin asentamalla 
sopivat kilvet ja opasteet. 

7) Yleisökäymälöiden sijainnista tulisi 
sopivin tavoin tiedottaa, mm. liittämällä 
luettelo yleisökäymälöistä matkailijoiden 
käyttämiin karttoihin. 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteis-
tölautakuntaa huolehtimaan terveydenhoito-
lautakunnan 15.1.1969 yleisökäymälöistä te-
kemän esityksen 1), 3) ja 6) kohtien toteutta-
misesta, yleisten töiden lautakuntaa huoleh-
timaan kohtien 2) ja 4) toteuttamisesta sekä 
5) kohdassa tarkoitetun käymälähankkeen 
kiirehtimisestä erilaisine toteuttamismahdol-
lisuuksineen ja matkailutoimistoa huolehti-
maan em. esityksen 7) kohdan toteuttami-
sesta (3.2. 367 §, 8.9. 2483 §). 

Käymälävaunu päätettiin kokeilunluontei-
sesti siirtää Kauppatorilta toistaiseksi Kaup-
pahallin ja kolera-altaan väliselle aukiolle 
kioskin taakse pysäköintipaikalle (30.6. 
2009 §). 

Hermannin Naiset -yhdistyksen esityk-
sestä kaupunginhallitus kehotti yleisten töi-
den lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
yleisökäymälän rakentamiseksi Hattulan leh-
toon Somerontien ja Mäkelänkadun kulmassa 
sekä yhdistämään rakennukseen, jonka tulisi 
olla Mäkelänkadun suuntainen ja puisto-
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alueesta mahdollisimman vähän tilaa vievä, 
sadekatoksen sekä tilat erilaisille kioskeille 
(1.9. 2390 §). 

Kukkien ym. lainaaminen. Yleis jaosto 
päätti vapauttaa Suomen Punaisen Ristin 
naistoimikunnan suorittamasta kaupungin-
puutarhasta lainattujen kukkien 83 mk:n 
suuruista vuokra- ja kuljetusmaksua. Yleis-
ten töiden lautakunnan käytettäväksi myön-
nettiin saman suuruinen summa asiasta ai-
heutuneen tappion peittämiseksi (yjsto 21.5. 
6119 §). 

Akademiska Sångföreningen -nimiselle yh-
distykselle päätettiin korvauksetta luovuttaa 
kuorokoroke 1.5. Kaisaniemessä pidettävää 
ulkoilmakonserttia varten. Kuljetuksesta ai-
heutuviin kustannuksiin yleisjaosto myönsi 
400 mk (yjsto 19.3. 5600 §). 

Juhlapuiden istuttaminen. Kaupunginhalli-
tus oikeutti Marttaliiton istuttamaan ano-
mansa kolme marjaomenapuuta Lönnrotin 
puistikkoon järjestön 70-vuotis juhlan yhtey-
dessä 9.5. kaupunginpuutarhurin lähemmin 
osoittamaan paikkaan. Liittoa kehotettiin 
tekemään eri esitys myöhemmin pystytettä-
västä pienestä kivestä, sen koosta ja muodos-
ta, siihen kiinnitettävän kuparilaatan koosta 
ja muodosta sekä tekstin sanamuodosta 
(21.4. 1168 §). 

Tervapatavalaistus päätettiin järjestää jou-
luaattona 24.12.1969 kaupungin hoidossa 
oleville Lauttasaaren, Huopalahden, Munk-
kiniemen, Pitäjänmäen ja Vanhan Kirkko-
puiston sankarihaudoille sekä Lapinlahden 
ortodoksisella hautausmaalla olevalle sankari-
haudalle. Kustannukset, 1 100 mk, saatiin 
suorittaa määrärahoista Satunnaiset istutta-
mis-, koristelu- ja puhdistustyöt, kaupungin-
hallituksen määräyksen mukaan (yjsto 17.12. 
7676 §). 

Ässä-rykmentin 30-vuotis juhlan johdosta 
järjestettävän tervapatavalaistuksen kustan-
nuksia varten yleisjaosto myönsi 400 mk. 
Sähkölaitosta kehotettiin huolehtimaan tar-
vittavan juhlavalaistuksen järjestämisestä, 

jota varten myönnettiin 700 mk (yjsto 8.10. 
7146 §). 

Liputuksen järjestäminen. Yleisjaosto oi-
keutti Suomalaisuuden Liiton käyttämään 
korvauksetta Tähtitorninmäellä olevaa lippu-
tankoa Suomen lippuineen liiton toimesta 
itsenäisyyspäivänä 6.12.1969 järjestettävässä 
lipunnostotilaisuudessa. Rakennusvirastoa 
kehotettiin huolehtimaan liputuksen järjes-
tämisestä kaupungin kustannuksella maini-
tussa tilaisuudessa (yjsto 19.11. 7455 §). 

Hallitusmuodon 50-vuotispäivätoimikun-
nan pyynnöstä suoritetusta liputuksesta ai-
heutuneita kustannuksia varten yleisjaosto 
myönsi 110 mk (yjsto 22.10. 7262 §). 

Kertomusvuoden aikana järjestettiin lipu-
tuksia seuraavissa tilaisuuksissa: Tukholman 
viikkojen aikana Aleksanterinkadulla Kolmen 
sepän patsaalta Valkoisen salin luo aikana 
15.—27.4., Jugendsalin edessä 15.—27.4. ja 
Olympialaiturilla m/s Ilmattaren saapuessa 
15.4. (8.4. 1011 §); Belgian kuningasparin 
valtiovierailun aj aksi Aleksanterinkadulla 
(yjsto 11.6. 6284 §); Belgian suurlähetystö-
talon peruskiven muuraustilaisuudessa (yjsto 
7.5. 5972 §) sekä Salt-neuvottelujen aikana 
17.—28.11. Aleksanterinkadulla Senaatin-
torilta Kolmen sepän patsaalle Yhdysvalto-
jen, Neuvostoliiton ja Suomen lipuin (yjsto 
(5.11. 7353 §). 

Tulipalossa tuhoutunut ja eräiltä kaupungin 
työmailta anastettu omaisuus päätettiin pois-
taa rakennusviraston irtaimistoluettelosta 
(yjsto 17.9. 6966 §, 1.10.7086 §, 12.11. 7418 §, 
19.11. 7479 §, 22.12. 7745, 7746 §). 

Vahingonkorvaukset. Liukastumisesta ai-
heutuneita vahingonkorvauksia maksettiin 
seuraaville: Taimi Brandtille 776 mk (yjsto 
26.11. 7526 §); Maj Heinoselle 433 mk (yjsto 
30.4. 5931 §); Meeri Lehtoselle 419 mk (yjsto 
22.1. 5167 §); Sirkka Palsalle 600 mk (yjsto 
17.9. 6964 §); Cecilia Sjöbergille 2 098 mk 
(yjsto 18.6. 6361 §); Tyyne Sundströmille 
740 mk (yjsto 11.6. 6317 §, 12.12. 7650 §) 
ja Siviä Turpiaiselle 1206 mk (yjsto 10.9. 
6927 §). 
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Rahatoimisto oikeutettiin suorittamaan 
ulosottovirastolle hovioikeuden päätöksessä 
mainitut 58 040 mk 5 %:n korkoineen 4.4. 
1967 lukien ulosottopalkkioineen. Asia koski 
työtapaturmassa jalkansa menettäneelle kou-
lulaiselle Vesa Savolaiselle maksettavia eri-
näisiä korvauksia. Kysymys suoritettavan 
määrän mahdollisesta takaisin perimisestä 
otettaisiin myöhemmin erikseen harkitta-
vaksi (12.5. 1387 §). 

Yleisjaosto myönsi yht. 14 576 mk vesi-
ja viemärijohto- sekä katurakennustöiden 
eräille kiinteistöille, kaivoille ym. aiheutta-
mien vahinkojen korvaamiseksi (yjsto 15.1. 
5111 §, 29.1. 5205, 5206 §, 2.4. 5739, 5740 §, 
23.4. 5883, 5901 §, 21.5. 6114 §, 4.6. 6250 §, 
11.6. 6308, 6309 §, 27.8. 6802, 6803 §, 3.12. 
7587 §, 29.12. 7773 §) sekä opetusministeriöl-
le 20 426 mk korvauksena Helsingin Käsi-
työnopettajaopiston kellaritiloihin Alppika-
dulla tunkeutuneen viemäriveden aiheutta-
mista vahingoista. Ministeriö oli tyytynyt 
päätökseen (yjsto 11.6. 6307 §, 8.10. 7142 §). 

Eräille autoille sattuneiden vahinkojen 

korvaamiseksi myönnettiin yht. 1 603 mk 
(yjsto 23.4. 5885 §, 7.5. 6009 §, 10.9. 6928 §, 
8.10. 7151 §). 

Katurakennusosaston 50-vuotisjulkaisun 
painattamista ja mainitun vuosipäivän viet-
tämistä varten kaupunginhallitus myönsi 
15 000 mk (18.8. 2233 §). 

Avustukset. Yleisjaosto myönsi 1 500 mk 
rakennusviraston katurakennusosaston orkes-
terille avustuksena käytettäväksi orkesterin 
johtajan palkkion maksamiseen sekä nuot-
tien ja sovitusten hankkimiseen sillä ehdolla, 
ettei orkesteri esiinny yksityisissä tilaisuuk-
sissa maksua vastaan ja että orkesteri ur-
heilu- ja ulkoiluviraston ohjeiden mukaan 
esiintyy puistokonserteissa (yjsto 11.6. 
6306 §). 

Jäsenmaksut. Pohjoismaisten Rakennus-
päivien kertomusvuoden jäsenmaksu 825 
mk päätettiin suorittaa ao. määrärahoista. 
Samalla merkittiin tiedoksi Pohjoismaisten 
Rakennuspäivien Suomen osaston v:n 1968 
toimintakertomus (yjsto 28.5. 6143 §). 

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistölautakunnan hallintoon päätet-
tiin siirtää 1.8.1969 lukien Herttoniemen ruot-
sinkielisen kansakoulun kiinteistö sen silloi-
sesta pääoma-arvosta (23.6. 1904 §) sekä 
eräät Tapaninkylän tilat, ks. s. 222. Lauta-
kunnan hallinnosta talo-osaston hallintoon 
päätettiin 1.1.1969 lukien siirtää seuraavat 
kiinteistöt: korttelin n:o 33122 tontt i n:o 1 
(Kannelkuja 2), pääoma-arvo 105 000 mk, 
korttelin n:o 41214 tontt i n:o 1 (Jakomäen 
lastentalo), pääoma-arvo 40 000 mk, kort-
telin n:o 43214 tontt i n:o 1 (Roihuvuoren las-
tentarha), pääoma-arvo 50 000 mk sekä kort-
telin n:o 49052 tontt i n:o 1 (Yliskylän lasten-
tarha), pääoma-arvo 114 000 mk (4.8. 2110 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti 

kiinteistölautakunnan ottamaan valtuuston 
25.6.1969 päättämiin kiinteistöviraston tont-
tiosastolle 1.1.1970 lukien perustettaviin 
virkoihin seuraavat henkilöt: 27. pl:n lain-
oppineen avustajan virkaan varat. John 
Janssonin, 10. pl:n toimisto apulaisen virkaan 
Sirkka Turusen ja 8. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan Aili Haikelan virkoja haettavaksi 
julistamatta tavanomaisilla ehdoilla (22.12. 
3601 §). 

Kaupunkimittausosaston piiri-insinöörin 
viran haltija dipl.ins. Tauno Talvio valittiin 
jakolain 50 §:n mukaisesti kiinteistöinsi-
nööriksi. Samalla todettiin eläkkeelle siirty-
neen kaup.geod. Lauri Kärkkäisen tehtävä 
kiinteistöinsinöörinä päättyneeksi (17.2. 
546 §). 

Asuntotuotantotoimiston rakennuspäälli-

292 



2. Kaupunginhallitus 

kön työsuhteiseen toimeen otetun dipl.ins. 
Matti Loukolan kanssa päätettiin tehdä kau-
punginhallituksen v. 1967 vahvistamaa loma-
ketta käyttäen työsopimus, jonka mukaan 
hänelle maksetaan 3 500 mk:n suuruinen kuu-
kausipalkka 1.11.1969 alkaen (1.12. 3385 §, 
yjsto 27.8. 6811 §). 

Tonttiosaston 11. pl:n siirtolapuutarha-
neuvojan virka päätettiin toistaiseksi jättää 
täyt tämät tä (28.4. 1271 §). 

Järjestelytoimistoa kehotettiin ryhtymään 
toimenpiteisiin talo-osastolta 1.1.1970 vapau-
tuvan työsopimussuhteisen toimistoapulaisen 
sijoittamiseksi johonkin kaupungin muuhun 
virastoon tai laitokseen (15.12. 3525 §). 

Käteiskassa. Yleis jaosto päätti vahvistaa 
kansliaosaston ylivahtimestarin käteiskassan 
enimmäismääräksi 200 mk (yjsto 6.8. 6650 

Perimistoimenpiteiden lopettaminen. Kau-
punginhallitus päätti, että eräiden kiinteistö-
viraston saatavien perimisestä saatiin luo-
pua (23.6. 1890 §, 10.11. 3139—3141 §, 
24.11. 3264 §, 1.12. 3347 §). 

Kadun ja viemärilaitoksen rakentamiskor-
vaukset. Kaupunginhallitus päätti, että kadun 
ja viemärilaitoksen rakentamiskorvauksia 
koskevia päätöksiä saatiin v. 1969 tehdä vielä 
syyskuun aikana eräpäivän 31.10. siirtymät-
tä seuraavaan vuoteen (18.8. 2226 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa katu-
maakorvausten perimisestä v. 1964 teke-
mänsä päätöksen 3) kohdan seuraavaksi: 

3) Ellei tontin omistaja kykene suoritta-
maan asemakaavalain mukaista katumaakor-
vausta 1) -2) kohdissa esitetyllä tavalla, hänet 
voidaan oikeuttaa anomuksesta maksamaan 
katumaakorvaus enintään viitenä yhtä suu-
rena vuotuismaksuna, jotka lankeavat mak-
settaviksi kunkin vuoden lokakuun 31 päi-
vänä maksamatta olevalle summalle kulloin-
kin laskettuine 8 %:n vuotuisine korkoineen 
(4.8. 2078 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että eräiltä Ou-
lunkylän, Malmi-Tapanilan, Pakilan ja Tam-
misalon tonttien omistajilta peritään raken-

nuslain 75 §:ssä tarkoitetut katualuekorvauk-
set esityksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa eräiden 
Haagan, Herttoniemen, Lauttasaaren, Malmi-
Tapanilan, Munkkiniemen, Oulunkylän, Pi-
täjänmäen ja Tammisalon tonttien omista-
jilta perittäviä katumaakorvauksia koskevia 
päätöksiään siten, että tonttien omistajilta 
peritään rakennuslain 148 §:n 1 mom:n 
(asemakaavalaki 34 §) mukaisina katumaa-
korvauksina aikaisemmin päätettyjen kor-
vausten asemesta esitetyt uudet korvaukset. 
Korvausten periminen päätettiin eräissä ta-
pauksissa suorittaa oikeusteitse asemakaava-
lain 35 §:n mukaisesti (10.2. 446 §, 24.2. 
595 §, 2.6. 1634 , 1635 §, 23.6. 1914 §, 30.6. 
2010, 2012, 2013 §). 

Eräiden Haagan, Konalan, Lauttasaaren, 
Malmin, Munkkiniemen, Marjaniemen, Niit-
tylän ja Vartiokylän tonttien omistajilta pää-
tettiin periä kadun ja viemärilaitoksen raken-
tamisesta rakennuslain mukainen korvaus ja 
eräiden tontinomistajien kanssa päätettiin 
tehdä sopimus kadun ja viemärilaitoksen ra-
kentamiskorvausten perimisestä. 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen pää-
tökset kadun ja viemärin rakentamisen kor-
vaamista koskevissa asioissa. 

Kaupunginhallitus päätti tonttijaon muu-
toksen johdosta lopettaa rakennuslain mu-
kaisen viemärilaitoksen rakentamiskorvauk-
sen perimisen kolmen Tammisalossa ja yhden 
Herttoniemessä olevan tontin osalta (24.2. 
595 §,18.8. 2222 §, 22.9.2633 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Pakilan 
kahden tontin osalta alennuksen rakennus-
lain mukaisista kadun rakentamiskorvauk-
sista sillä perusteella, että korvauksia mää-
rättäessä ns. kylätiealennus oli jäänyt huo-
mioon ottamatta (24.2. 594 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ohjeen-
luonteisesti kiinteistölautakuntaa ottamaan 
katumaakorvauksia koskevia sopimuksia yk-
sityistapauksissa tehtäessä huomioon, et tä 
omakotitonttien osalta pidetään korvattavan 
katualueen määränä, josta puolet on lain 
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mukaan korvattava, enintään 50 % sekä 
3- ja 4-asuntoisten tonttien osalta enintään 
80 % tontin pinta-alasta (15.12. 3501 §). 

Tietoimitukset ym. Yleisjaosto valtuutti 
tonttiosaston pääll. Kalevi Korhosen ja apul. 
pääll. Kurt Schreibergin kummankin erik-
seen tai heidän jomman kumman määrää-
mänsä edustamaan kaupunkia v:n 1969 aika-
na kaikissa yksityistielain mukaisissa toimi-
tuksissa ja tiekunnissa (yjsto 15.1. 5120 §). 

Yleisjaosto myönsi tarvittavat varat tie-
maksun suorittamiseksi seuraaville tiekun-
nille: Vannastien ja Varpekujan (yjsto 22.1. 
5170 §); Övitsbölen (yjsto 30.4. 5927 §); Han-
nukselantien (yjsto 28.5. 6191 §); Väihijär-
ven (yjsto 5.11. 7383 §) ja Kravuntien (yjsto 
12.11. 7431 §). 

Kartat. Yleisjaosto myönsi eräillä ehdoilla 
eräille kustannusosakeyhtiöille, seurakun-
nille, järjestöille ym. oikeuden käyttää kau-
pungin karttaa julkaisuissaan. Eräät luvat 
myönnettiin korvauksetta (yjsto 19.2. 5384 §, 
26.2. 5442 §, 5.3. 5517 §, 26.3. 5682 §, 2.4. 
5759 §, 9.4. 5799 §, 16.4. 5847, 5848 §, 30.4. 
5941 §, 28.5. 6188, 6189 §, 2.7. 6453 §, 27.8. 
6814, 6815 §, 24.9. 7034 §, 1.10. 7092 §, 15.10. 
7208 §, 5.11. 7386, 7387 §, 19.11. 7498 §, 
26.11. 7539 §, 3.12. 7600 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkimit-
tausosaston luovuttamaan Kansallis-Osake-
Pankille 19 kpl eri asumalähiöitä kuvaavia 
osasuurennoksia mittakaavaan 1:18000 laa-
ditusta, kaupungin julkaisemasta opastekar-
tasta, koko 90 x 90 cm, korvauksetta sillä eh-
dolla, että pankki pitää suurennokset haara-
konttoriensa ikkunoissa vähintään kolmen 
vuoden ajan (18.8. 2254 §). 

Yleisjaosto oikeutti kiinteistöviraston pois-
tamaan kirjelmänsä n:o 1115/14.11.1968 liit-
teessä mainitut kartat kaupunkimittausosas-
ton karttapalvelun kirjanpidosta ja luovutta-
maan ne tarvittaessa kaupungin kansa- ja 
ammattikouluille opetusaineistoksi sekä kau-
pungin virastoille ja laitoksille kuten myös 
puolustusvoimille apu- ja harjoituskartöiksi, 
sekä käyttämään loput kartoista käärepape-

rina tai hävittämään ne polttamalla (yjsto 
8.1. 5051 §). 

Avustukset. Kiinteistöviraston urheiluker-
holle myönnettiin 250 mk avustuksena osan-
ottajien lähettämiseksi Tampereen ja Helsin-
gin kiinteistövirastojen kaupunkimittaus-
osastojen välisiin jalka- ja lentopalloilu- sekä 
keilailukilpailuihin Tampereella 13.—14.9. 
Urheilukerholle päätettiin samalla ilmoittaa, 
ettei avustusta vastaisuudessa voida myön-
tää muuta kuin kaupungin virastojen ja lai-
tosten henkilökunnan urheilutyön tukemista 
varten urheilu- ja ulkoilulautakunnan käy-
tettäväksi merkitystä määrärahasta (yjsto 
27.8. 6810 §). 

Kiinteän omaisuuden hankin-
taa ja luovutusta koskevat 

asiat 

Kiinteän omaisuuden myymistä tai vaihta-
mista koskevat päätökset. Merkittiin tiedoksi, 
että 28.3.1969 oh vahvistettu eduskunnan 
14.3. hyväksymä laki, joka koski kunnallis-
lain 57 §:n 1 kohdan muuttamista. Lainmuu-
tos merkitsi sitä, että kiinteän omaisuuden os-
tamista koskevan päätöksen tekemiseen val-
tuustossa riittää vastaisuudessa yksinkertai-
nen enemmistö. Mikäli käytettävissä ei kui-
tenkaan ole määrärahaa kauppahinnan suo-
rittamiseksi, päätös kiinteän omaisuuden os-
tamisesta on edelleenkin, tehtävä määräenem-
mistöllä (5.5. 1330 §, kunn.as. kok. n:o 39). 

Huoneistojen ostot. Kaupunginhallitus oi-
keutti kiinteistölautakunnan ostamaan 
KOP:n Osakeyhtiöltä Kiinteistö Oy Toinen 
Linja 7:n osakkeet n:o 1-6096, jotka oikeut-
tavat talon Toinen linja 7:n ensimmäisessä 
kerroksessa sijaitsevan 301 m2:n suuruisen 
myymälätilan ja sen yhteydessä olevan 128 
m2:n. suuruisen kellari- ja sosiaalitilan hallin-
taan, käteisellä kaupantekotilaisuudessa 
maksettavasta 602 854 mk:n suuruisesta 
kauppahinnasta sekä Osakkeiden Myynti Oy 
Väinölältä vastaavasti osakkeet n:o 6097-
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9476, jotka oikeuttavat talon toisen kerrok-
sen käsittävien, yhteispinta-alaltaan 338 m2:n 
suuruisten huoneistojen hallintaan samoin 
käteisellä maksettavasta 354 800 mk:n suu-
ruisesta kauppahinnasta seuraavilla ehdoil-
la: 

1) Osakkeiden n:o 1-6096 (KOP:n Osake-
yhtiö) osuus Kiinteistö Oy Toinen linja 7:n 
pitkäaikaisista veloista ei kaupantekohet-
kellä ole 337 050 mk:aa suurempi eikä osak-
keiden n:o 6097-9476 (Osakkeiden Myynti 
Oy Väinölä) vastaava osuus 186 881 mk:aa 
suurempi. 

2) Kauppoihin sisältyvät lisäksi rakennus-
töihin kuulumattomat, osakkaiden itsensä 
kustantamat sisustus- ym. lisätyöt, kuten 
lattiamatot, säleverhot, valaisimet, sisäpuhe-
linjärjestelmä, holvit, keittiöt ym. 

3) Kaupoista menevän leimaveron maksaa 
ostaja. 

4) Muutoin noudatetaan kiinteistölauta-
kunnan osakekaupoissa noudattamia tavan-
omaisia ehtoja. 

Samalla kaupunginhallitus myönsi 969 150 
mk kauppahintojen ja kaupoista menevän 
leimaveron suorittamista varten (27.5. 
1549 §). 

Vakiorakenne Oy:ltä päätettiin ostaa Kiin-
teistö Oy Kumianpää 2 -nimisen yhtiön osak-
keet n:o 450-609, jotka oikeuttavat yhtiön 
kaupungilta vuokraamalla korttelin n: o 49056 
tontilla n:o 6 sijaitsevan yksikerroksisen liike-
talon nuorisokerhohuoneistoksi myyjän toi-
mesta ja kustannuksella sisustettavan liike-
huoneiston n:o 3, pinta-alaltaan 160 m2, hal-
lintaan mm. seuraavilla ehdoilla: 

1. Kauppahinnasta, 130 064 mk, makse-
taan puolet kaupantekotilaisuudessa sekä toi-
nen puoli huoneiston ja kiinteistön tontti-
osuuksineen tultua täysin valmiiksi rakenne-
tuksi. 

Kauppahinnasta on 55 040 mk myyjän 
Kiinteistö Oy Kumianpää 2:lle antamaa osa-
kaslainaa, josta kiinteistöyhtiö maksaa em. 
osakkeiden omistajalle koron, joka nyt on 
12 %· 

2. Myyjä sitoutuu noin 2 kk:n kuluessa 
osakkeiden ostopäätöksestä tiedon saatuaan 
rakentamaan kustannuksellaan em. huoneis-
ton täysin valmiiksi kiintokalusteineen kaup-
pakirjaan liitetyn Vakiorakenne Oy:n nuo-
risotyölautakunnalle 8.5.1969 lähettämää tar-
jouskirjelmää seuranneen rakennetapaselos-
tuksen mukaisesti ottaen lisäksi huomioon ra-
kentamisen viimeistely- ja sisustustöissä nuo-
risotoimiston kohtuulliset, kirjallisesti myy-
jälle esitettävät lisävaatimukset. 

3. Myyjä vastaa em. osakkeiden omistajan 
Kiinteistö Oy Kumianpää 2:lie maksetta-
vasta vastikkeesta ja kaikista muista mak-
suista kaupantekokuukauden loppuun asti, 
vaikka ne lankeaisivat maksettaviksi myö-
hemminkin. 

4. Myyjä vastaa siitä, ettei em. osakkeiden 
osuus Kiinteistö Oy Kumianpää 2:n veloista 
ylitä 13 136 mk sillä hetkellä, kun sanotun 
yhtiön hallitus ensi kerran kokoontuu kau-
punginhallituksen määräämän henkilön tul-
tua valituksi hallituksen varsinaiseksi jäse-
neksi, sekä sitoutuu ryhtymään sellaisiin toi-
menpiteisiin, että kauppaa lähinnä seuraavas-
sa yhtiökokouksessa Kiinteistö Oy Kumian-
pää 2:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 
sekä toiseksi tilintarkastajaksi valitaan kau-
punginhallituksen määräämät henkilöt. Sa-
moin myyjä sitoutuu huolehtimaan yhtiöjär-
jestyksen sellaisesta muuttamisesta, että yh-
den hallituksen jäsenen ja toisen tilintarkas-
tajan tulee olla kaupunginhallituksen mää-
räämiä. 

5. Myyjä antaa vuositakuun edellä 2. koh-
dassa mainittujen huoneiston rakennustöiden 
kunnollisesta suorittamisesta sekä sitoutuu 
kutsumaan vuositakuutarkastukseen kau-
pungin nuorisotoimiston ja kiinteistöviraston 
talo-osaston edustajat sekä kustannuksellaan 
korjaamaan heidän vuositakuutarkastuksessa 
toteamansa huoneiston ja sen kiintokalustei-
den viat. 

6. Ostaja maksaa kaupasta menevän lei-
maveron. 

7. Muutoin noudatetaan kiinteistölauta-
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kunnan tavanomaisia kiinteistöosakekauppo-
jen ehtoja. 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi 131 624 
mk kauppahinnan 130 064 mk:n ja kaupasta 
menevän 1 560 mk:n leimaveron maksami-
seksi (4.8. 2071 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin osta-
maan Suur-Helsingin Osuuskassalta Puisto-
lan Liikekeskus Oy:n 165 osaketta n:ot 
1707-1871, mitkä oikeuttavat Puistolantie 
23:een rakennettavan yhtiön liiketalon huo-
neiston n:o 11, pinta-alaltaan 165 m2, pysy-
väiseen hallintaan, käteisellä kaupantekohet-
kellä maksettavasta 145 000 mk:n kauppa-
hinnasta ja muuten seuraavilla ehdoilla: 

1) Myyjä rakennuttaa huoneiston arkkit. 
Toivo Korhosen laatimien, 14.10.1968 päivät-
tyjen piirustusten ja niistä ilmenevän huone-
selostuksen mukaan täysin valmiiksi, jolloin 
huoneistoon kuuluvat em, kauppahintaan si-
sältyvinä kaikki tarvittavat saniteettilaitteet, 
valaisimet, kaapistot abloy-lukkoineen ja 
sälekaihtimet, ja sitoutuu muutoin rakennus-
työn aikana noudattamaan terveydenhoito-
viraston ja kiinteistöviraston talo-osaston 
kohtuullisiksi katsottavia vaatimuksia. 

2. Myyjä sitoutuu vastaamaan siitä, ettei 
kaupungin maksettavaksi aiheudu huoneiston 
rakentamisesta täysin valmiiksi mitään muita 
maksuja kuin em. kauppahinta eivätkä yh-
tiön velat näiden osakkeiden osalta ylitä 
53 000 mk:aa huoneiston ja rakennuksen 
tontti- ja katuosuuksineen tultua täysin val-
miiksi. 

3. Muutoin noudatetaan kiinteistölauta-
kunnan osakekaupoissa soveltamia tavan-
omaisia ehtoja. 

Kaupasta menevän leimaveron ja kauppa-
hinnan suorittamista varten kaupunginhalli-
tus myönsi enintään 146 740 mk (8.4. 1016 §). 

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölauta-
kuntaa merkitsemään Helsingin Asuntokes-
kuskunta Hakan toimesta perustettavan 
Kontulan Palvelukeskus Oy:n 250 osaketta 
eli osakkeet n:o 751-1000, mitkä yhtiösopi-

muksen mukaan hyväksyttävän yhtiöjär-
jestyksen mukaan oikeuttavat korttelin n:o 
47021 (Mellunkylän Kontulassa) tontille 
n:o 1 rakennettavan liiketalon toisessa ker-
roksessa sijaitsevan, n. 485 m2:n suuruisen 
huoneiston n:o 4 hallintaan, 445 000 mk:n 
merkintähinnasta, josta 115 000 mk on osake-
pääomaa sekä 330 000 mk korotonta ja irti-
sanomatonta lainaa tai muussa muodossa 
osakkaan yhtiölle annettavaa rakennusra-
hasto-osuutta, sekä sanotun yhtiön 90 osa-
ketta eli osakkeet n:o 661-750, mitkä oikeut-
tavat sanotun liiketalon ensimmäisessä ker-
roksessa sijaitsevan, n. 190 m2:n suuruisen 
huoneiston n:o 3 hallintaan, 160 000 mk:n 
merkintähinnasta, josta 45 000 mk on osake-
pääomaa sekä 115 000 mk korotonta tai irti-
sanomatonta lainaa tai muussa muodossa 
osakkaan yhtiölle annettavaa rakennusra-
hasto-osuutta, seuraavilla ehdoilla: 

1) Merkintähinnat 445 000 mk ja 160 000 
mk suoritetaan v. 1969 kiinteistöviraston ja 
Hakan välillä lähemmin sovittavana ajan-
kohtana. 

2) Haka sitoutuu tekemään kiinteistölau-
takunnalle osoitettuun, 18.10.1968 päivät-
tyyn kirjeeseen liitettyyn yhtiösopimusluon-
nokseen seuraavat muutokset ja täsmennyk-
set: 

a) 4 § muutetaan seuraavan sisältöiseksi: 
»Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada 
hallintaansa yhtiön talossa olevat huoneistot 
niihin kuuluvine mukavuuksineen seuraa-
vassa luettelossa määrätyllä tavalla: 
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b) 6 §:ään lisätään seuraava kohta: 
»Yhtiövastikkeeseen eivät kuitenkaan si-

sälly maksut veden ja lämpimän veden kulu-
tuksesta, vaan kukin osakkeenomistaja mak-
saa hallitsemassaan huoneistossa kulutta-
mansa veden ja lämpimän veden erikseen 
huoneistoon yhtiön kustannuksella asennet-
tujen vesimittarien osoituksen ja yhtiöko-
kouksessa kaikille osakkeenomistajille sa-
mansuuruiseksi vahvistettavan yksikköhin-
nan mukaan.» 

c) 9 §:ään lisätään seuraava kohta: 
»Ainakin yhden hallituksen jäsenen ja hä-

nen varamiehensä tulee olla Helsingin kau-
punginhallituksen nimeämiä.» 

d) 13 §:n 8) kohta muutetaan seuraavan 
sisältöiseksi: 

»Kahden tilintarkastajan, joista toisen ja 
hänen varamiehensä tulee olla Helsingin kau-
punginhallituksen nimeämiä, sekä tarpeellis-
ten varamiesten valitseminen sekä» 

3) Haka vastaa siitä, ettei kaupungin mak-
settavaksi tule sanotuista osakkeista merkin-
tähintana ja Kontulan Palvelukeskus Oy:n 
vastattavaksi jäävän lainoituksen osuutena 
tai missään muussakaan muodossa, lukuun 
ottamatta lainan korkoja ja mahdollista ra-
kennusrahasto-osuutensa leimaveroa, yh-
teensä enempää kuin 585 526 mk huoneiston 
n:o 4 osalta ja 210 526 mk huoneiston n:o 3 
osalta silloin, kun talo ja sen tonttialue on 
täysin valmiiksi rakennettu sekä talon ja ton-
tin rakennuskustannukset rakentajalle täysin 
maksettu. 

4) Haka sitoutuu rakentamaan aluelääkä-
rien vastaanoton käyttöön tarkoitetun huo-
neiston n:o 4 »avaimet käteen» periaatteella 
kiinteistölautakunnalle osoittamaansa tar-
jouskirjelmään 18.10.1968 liittämiensä arkkit. 
Aino Tandefelt-Laurilan piirustusten n:o 5483 
(84704) 18.10.1968 ja 5483 (84128) 28.9.1968 
sekä 7.10.1968 päivätyn huoneselityksen mu-
kaisin kalustein, ottaen huomioon terveyden-
hoitoviraston ja kiinteistöviraston talo-osas-
ton rakennustyön aikana antamat kohtuulli-

set lisäohjeet ja -vaatimukset, 122 000 mk:n 
urakkahinnasta. 

Haka sitoutuu lisäksi ilman lisäveloituksia 
rakentamaan nuorisokerhon käyttöön tarkoi-
tetun huoneiston n:o 3 »avaimet käteen» peri-
aatteella mm. loiste valaisimineen täysin val-
miiksi kiinteistölautakunnalle osoittamaansa 
tarjouskirjelmään 18.10.1968 liittämänsä 
arkkit. Aino Tandefelt-Laurilan piirustuksen 
n:o 5483-84703 mukaisesti sellaisena kuin se 
on nuorisotoimiston vaatimuksesta muutet-
tuna sekä ottaen lisäksi huomioon nuoriso-
toimiston ja kiinteistöviraston talo-osaston 
rakennustyön aikana antamat kohtuulliset 
lisäohjeet ja -vaatimukset. 

5) Muutoin noudatetaan kiinteistölauta-
kunnan kiinteistöosakekaupoissa noudatta-
mia tavanomaisia ehtoja. 

Samalla kaupunginhallitus myönsi 605 000 
mk em. merkintähintojen suorittamista var-
ten ja enintään 122 000 mk Hakalta erikseen 
tilattavien 4) kohdassa tarkoitettujen kalus-
teiden ja sisustustöiden hankkimista varten 
(10.2. 435 §). 

Lisäksi päätettiin kaupungille ostaa eräillä 
ehdoilla seuraavat eri vuokra-alueilla olevat 
rakennukset: 

15. kaupunginosassa sijaitsevalla huvila-
alueella Tammisto n:o 16 olevat rakennukset 
ja rakennelmat hammaslääk. Urho Vaaran-
noita ja rva Sinikka Sarkealalta 25 000 mk:n 
kauppahinnasta (17.11. 3239 §); 

16. kaupunginosassa sijaitsevalla, n. 3 440 
m2:n vuokra-alueella (ent. Pasilan sikala-
alueen osa) olevat rakennukset 1 000 mk:n 
suuruisesta käteishinnasta työnjoht. Wilhelm 
Löfin oikeudenomistajilta (10.11. 3167 §); 

22. kaupunginosassa (Vallila) korttelin n:o 
530 ent. vuokratontilla n:o 13 olevat raken-
nukset Kirjakauppa Oma Oy:ltä 15 000 mk:n 
käteisellä suoritettavasta kauppahinnasta 
(28.4. 1270 §); 

korttelin n:o 539 vuokratontilla Vanajantie 
3 olevat rakennukset Helmi Lehtoselta ym. 
12 000 mk:n suuruisesta käteisellä suoritetta-
vasta kauppahinnasta (24.3. 892 §); 
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korttelin n:o 547 ent. asuntotontilla n:o 7 
olevat rakennukset rva Martta Saariselta 
15 000 mk:n suuruisesta kauppahinnasta (5.5. 
1324 §); 

28. kaupunginosan korttelin n:o 28219 
(Puu-Maunula) tontilla n: o 2 oleva rakennus 
liikkeenharj. Kaarlo Kärnältä 260 000 mk:n 
suuruisesta käteishinnasta (29.9. 2710 §); 

korttelin n:o 28062 tontin n:o 1 (Kullo-
backa n: o 12 -niminen vuokra-alue Mv 
312-38) ulkopuolella sijaitsevat rakennukset 
10 000 mk:n käteisellä suoritettavasta kaup-
pahinnasta (7.1. 73 §, 31.3. 977 §); 

Oulunkylän korttelin n:o 28064 tonttiin 
n: o 5 sisältyvällä vuokra-alueella olevat ra-
kennukset Eugen Lexanderin oikeudenomis-
tajilta 3 000 mk:n suuruisesta käteishinnasta 
(15.12. 3524 §); 

29. kaupunginosan (Haaga) ent. korttelin 
n:o 75 vuokratontilla n:o 10 olevat rakennuk-
set verhoilija Sulo Koskiselta ja Karl Lind-
roosin kuolinpesältä 5 000 mk:n käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta (19.5. 1485 
§); 

Backaksen tilan RN:o 2805 maalla Haagan 
kylässä korttelin n:o 13 huvilapalstan n:o 9 
käsittävällä vuokra-alueella olevat rakennuk-
set Werner Hellsteniltä 6 000 mk:n kauppa-
hinnasta (16.6. 1865 §); 

42. kaupunginosan (Kulosaari) ns. Mela-
karin saunarakennus Helsingin Sosialidemo-
kraattiselta Keskusteluseuralta 20 000 mk:n 
kauppahinnasta (27.10. 2961 §); 

46. kaupunginosan (Reimaria) ent. kortte-
lin n: o 17 tontilla n: o 6 olevat rakennukset 
voim.op. Yrsa Ölleriltä 65 000 mk:n suurui-
sesta kauppahinnasta (13.10. 2850 §); 

Reimarlan ent. korttelin n:o 20 vuokraton-
tilla n:o 1 oleva rakennus ja rakennelmat 
kontt.pääll. Serkki Hänniseltä 26 000 mk:n 
käteisellä suoritettavasta kauppahinnasta 
(4.8. 2111 §). 

Matkasaarnaaja Erik Weckströmille pää-
tettiin suorittaa Toukolan korttelin n:o 914 
vuokratontilla n:o 4a ja 4b sijaitsevien raken-
nusten kauppahinnan loppuosan, 1500 mk:n, 

ja kaupungille maksettavaksi tuomittujen 
oikeudenkäyntikulujen, 150 mk:n, erotus 
1 350 mk, kiinteistölautakunnan hyväksymää 
1 350 mk:n suuruista vakuutta vastaan niiden 
korvausten suorittamisesta, jotka korkein oi-
keus saattaa Helsingin hovioikeuden 17.5. 
1969 antamaa tuomiota muuttaen määrätä 
Weckströmin suorittamaan kaupungille. Kau-
punki oli hakenut korkeimmalta oikeudelta 
muutosta hovioikeuden päätökseen. Weck-
ström ei ollut sopimuksen mukaisesti luovut-
tanut kaupungin käyttöön määräaikaan men-
nessä kauppaehtoihin kuuluvaa hellahuonet-
ta (16.6. 1866 §, 22.9. 2646 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölauta-
kunnan ottamaan vastaan rva Ellen Lab-
bartilta Pukinmäen kylässä Pihlajiston ase-
makaava-alueella sijaitsevan tilan Albinus 
RN:o l1 3 alueella olevat rakennukset 1.11. 
1969 lukien korvauksetta erinäisillä ehdoilla. 
Rakennukset päätettiin niiden tyhjentämisen 
jälkeen luovuttaa Keskus-Sato Oy:lle ja 
Polar-rakennusosakeyhtiölle korvauksetta sil-
lä ehdolla, että ne puretaan yhtiöiden toimes-
ta ja kustannuksella (20.10. 2912 §). 

Eräiden kiinteistöjen hankintaa koskevat 
asiat. Yleisjaosto päätti myöntää 1 100 mk 
kaupunginvaltuuston 18.6.1969 tekemän pää-
töksen mukaisesti Vartiokylästä ostettujen 
eräiden yhteisiä ranta-, tie-, vesijättö- ja 
vesialueiden ostamisen valmisteluista ym. 
aiheutuneiden kustannusten suorittamista 
varten (yjsto 3.9. 6865 §). 

Asunto Oy Steniuksentie 2 -nimiseltä yh-
tiöltä päätettiin ostaa 200 mk:n käteisellä 
suoritettavasta kauppahinnasta korttelin n:o 
29086 tontista n:o 1 katualueeksi merkitty 
n. 10 m2:n suuruinen alue (10.3. 739 §). 

Gösta Öhrnbergille päätettiin suorittaa 
13 500 mk rakennuslain 71 §:n 2 mom:n mu-
kaisena katualuekorvauksena Tapanilan ky-
län tilaan K 26 RN:o 717 kuuluvasta katu-
alueesta (5.5. 1325 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rahatoimiston 
suorittamaan ennakkona jo aikaisemmin 
myönnettyjen ennakkojen lisäksi enintään 
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1 500 000 mk Vuosaari-Säätiön puolesta Vuo-
saaren sillan ja siihen Vuosaaren puolelta liit-
tyvän tien rakentamisesta aiheutuneita vel-
koja ym. kustannuksia säätiön velkojille saa-
tuaan säätiöltä yksilöidyt kirjalliset maksu-
asiakirjat ja todettuaan, että maksuperuste 
on syntynyt ennen 1.1.1967 ja että se sisältyy 
valtuustolle esitettyihin kokonaiskustannuk-
siin. Tämän samoin kuin aikaisemmin myön-
nettyjen ennakkojen yhteiseksi vakuudeksi 
säätiön oli luovutettava rahatoimistolle pank-
kitakaus, joka on voimassa v:n 1970 loppuun 
(20.1. 189 §). Vuosaaren sillan ja siihen liitty-
vän tien hoitokustannusten korvaamiseksi 
viita 1967 Vuosaari-Säätiölle kaupunginhalli-
tus myönsi 21 895 mk (19.5. 1459 §). Vuosaa-
ren sillan Vartiokylän puoleisen osan maa-
perän omistussuhteita käsittelevän kokouk-
sen koollekutsumisilmoituksen julkaisemi-
seksi myönnettiin selvitystä vastaan 230 mk 
(yjsto 28.5. 6165 §). 

Aluevaihdot. Alko Oy:n ja kaupungin väli-
sen vaihto- ja luovutussopimuksen mukaisesti 
maksettavaa leimaveroa varten myönnettiin 
1 680 mk (yjsto 3.9. 6864 §). 

Pakkolunastukset. Kaupunginhallitus ke-
hotti asiamiestoimistoa nostamaan kanteen 
ao. alioikeudessa viimeistään 28.2.1970 muu-
toksen saamiseksi Uudenmaan lääninhalli-
tuksen 29.8.1968 antamaan, dipl.ins. Niilo 
Anttilan Herttoniemen kylässä omistaman 
T 25 & 26 K IV -nimisen tilan RN:o l 7 6 pak-
kolunastamista koskevaan päätökseen pakko-
lunastuskorvauksen suuruutta koskevalta 
osalta sanotun korvauksen alentamiseksi yht. 
46 500 mk:aan. Lääninhallitus oli vahvista-
nut pakkolunastuksen muuten paitsi lunas-
tushintaa koskevalta osalta, joka oli korotet-
tu 62 000 mk:ksi (6.10. 2799 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä raastu-
vanoikeuden 4.8.1969 julistamaan päätökseen 
Vartiokylässä sijaitseviin tiloihin R.T. 1 
RN:o 2188, R.T. 2 RN:o 2189 ja Lisämaa RN:o 
2680 kuuluvien eräiden alueiden pakkolunas-
tuskorvausta koskevassa asiassa. Lääninhalli-
tus oli määrännyt korvaukseksi 24 000 mk 

kaupungin valitseman jäsenen ehdotuksen 
oltua 15 000 mk (18.8. 2259 §). 

Kaupunginhallitus kehotti rahatoimistoa 
suorittamaan Uudenmaan lääninkonttorille 
takaisin kaupungin Munkkiniemen tilasta 
RN:o l1172 v. 1958 saaman pakkolunastus-
korvauksen, 15 110 mk, ja sille ajalta 23.12. 
1957-9.6.1958 lasketun koron 418 mk, yht. 
15 528 mk. Kysymys oli Helsingin-Vihdin 
maantien tiealueiden pakkolunastuskorvauk-
sista ent. Huopalahden kunnan alueella (15. 
12. 3515 §). 

Jokiniemen tien ja Mikkolantien rakenta-
miseen tarvittavien alueiden pakkolunastus-
korvauksena rahatoimistoa kehotettiin suo-
rittamaan Tähti ja Arvo Wibergille ym. 
1 559 mk pääomana ja 6 % korkoa laskettuna 
989 mk:lle 12.10.1950 lähtien maksupäivään 
saakka (yjsto 29.10. 7323 §). 

Maistraatti oli pyytänyt kaupunginhalli-
tuksen lausuntoa asiasta, joka koski Malmin 
liikennepaikka-alueen kolmatta pääraidetta 
ja henkilölaituria varten tarvittavan, n. 
3 900 m2:n suuruisen alueen pakkolunasta-
mista valtiolle. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa lausunnossaan, ettei kaupunginhal-
lituksella ollut huomauttamista anotun pak-
kolunastuksen suorittamiseen nähden (24.3. 
898 §). 

Pakkohuutokaupat. Rahatoimistoa keho-
tettiin suorittamaan maistraatille Toini Hal-
tusen omistaman, Vartiokylässä Uiskotie 
6:ssa sijaitsevan Niittylä RN:o 5380 -nimisen 
tilan pakkohuutokauppakuluista 1 000 mk 
(yjsto 22.1. 5169 §). 

Erään alueen luovuttaminen valtionrauta-
teiden hallintaan. Kiinteistölautakunta oi-
keutettiin luovuttamaan Oulunkylän kylässä 
sijaitsevasta tilasta Oulunkylän kartano 
RN:o 656 n. 5 940 m2:n suuruinen alue val-
tionrautateiden esittämän piirustuksen rpj 
26.3.1969 (muutettu 5.5.1959) n:o 119/1 mu-
kaisesti valtionrautateiden hallintaan seu-
raavilla ehdoilla: 

1) Rautatiehallitus on velvollinen lunasta-
maan luovutettavaa aluetta rasittavat siir-
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tolapuutarhapalstojen j a perunapalstoj en 
vuokraoikeudet sekä näillä palstoilla olevat 
rakennukset, rakennelmat ja istutukset. 

2) Rautatiehallitus vastaa kolmannelle 
henkilölle alueen rakentamisen ja käyttämi-
sen mahdollisesti aiheuttamasta haitasta ja 
vahingosta. 

3) Rautatiehallitus luovuttaa kaupungin 
hallintaan 1.9.1969 lukien vuokraoikeudesta 
vapaan pakkolunastetusta Helsingin kau-
pungin Tapanilan kylässä sijaitsevasta alu-
eesta Tili statsjärnvägarnas sandtäckt RN:o 
31 n. 9 100 m2:n suuruisen määräalan kau-
punkimittausosaston karttapiirustuksen n:o 
13950/NA 51 mukaisesti. 

4) Rautatiehallitus ja kaupunki ryhtyvät 
alueiden hallinnan siirron jälkeen ensi tilassa 
toimenpiteisiin myös näiden alueiden omistus-
oikeuden siirtämiseksi (18.8. 2257 §). 

Vanhan kätilöopiston tontin osaa koskeva 
sopimusluonnos. Valtuusto oikeutti 21.5. 
(ks. s. 77) kaupunginhallituksen tekemään 
Suomen valtion kanssa sopimuksen, joka 
koski ns. vanhan kätilöopiston tonttia. Val-
tuuston hyväksymän sopimuksen 2) kohdan 
mukaan valtio sitoutuu korvaamaan kau-
pungille täydestä arvosta tontista n:o 8 luo-
vutetun alueen ja sillä olevien rakennusten 
arvon maa- ja tonttialueina Helsingin kau-
pungissa. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö ilmoitti, että koska tontilla olevat 
rakennukset kuuluvat valtion omistukseen 
eikä niiden omistussuhteista ole koskaan il-
mennyt erimielisyyttä, ei valtio tule kor-
vaamaan rakennusten arvoa siinä tapaukses-
sa, että tontin n:o 8 katsottaisiin vireillä ole-
vassa oikeudenkäynnissä kuuluvan kaupungin 
omistukseen. Tämän vuoksi on ministeriössä 
laaditusta sopimusluonnoksesta jätetty pois 
sanat »ja sillä olevien rakennusten». Hallitus-
muodon 74 §:n mukaan voidaan valtion omai-
suutta luovuttaa toiselle vain lain perusteella, 
minkä johdosta 2) kohtaan on lisätty lause 
»edellyttäen, että eduskunta, mikäli sen 
myötävaikutus alueen luovuttamiselle tarvi-
taan, antaa siihen suostumuksensa». Kau-

punginhallitus päätti ministeriölle annetta-
vassa lausunnossaan ilmoittaa, ettei kätilö-
opiston tontin osaa koskevaa sopimusta voida 
kaupungin puolesta 2) kohdan osalta hyväk-
syä ministeriön ehdotuksen mukaisena, vaan 
että mikäli sitoutuminen korvauksen suorit-
tamiseen maa- ja tonttialueina edellyttää 
valtion puolelta eduskunnan päätöksen, olisi 
asia saatettava ennen sopimuksen allekir-
joittamista eduskunnan käsiteltäväksi sekä 
että kaupunginhallitus on valmis aikanaan 
esittämään valtuustolle ko. rakennusten ar-
von korvaamista koskevan määräyksen pois-
tamista sopimuksen 2) kohdasta (17.11. 
3245 §). 

Kunnallisen hautausmaan perustamista Hel-
sinkiin koskeva asia. Helsingin Vapaa-ajatte-
lijat yhdistys oli aikanaan pyytänyt kaupun-
gin toimenpidettä kunnallisen hautausmaan 
perustamiseksi Helsinkiin. Kaupunginhalli-
tus katsoi, ettei anomus antanut aihetta toi-
menpiteisiin. Yhdistys valitti päätöksestä lää-
ninhallitukselle, joka hylkäsi valituksen. Tä-
män jälkeen yhdistys valitti korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen pyytäen lääninhallituksen 
valituksenalaisen päätöksen kumoamista yh-
distyksen jäsenten yksityistä oikeutta louk-
kaavana ja lakiin perustumattomana ja kau-
pungin velvoittamista ryhtymään yhdistyk-
sen esittämiin toimenpiteisiin sekä korvaa-
maan yhdistyksen oikeudenkäyntikulut. Asia-
miestoimisto viittasi asiasta lääninhallituk-
selle aikaisemmin antamaansa selostukseen 
sekä uskonnonvapauslain 10 §:n 4 momiiin, 
jossa on säädetty: »Jos evankelisluterilaisen 
seurakunnan alueella asuu huomattava mää-
rä seurakuntaan kuulumattomia, voi valtio-
neuvosto seurakunnan pyynnöstä velvoittaa 
heidät perustamaan eri hautausmaan». Lain-
kohdasta ilmenee siis, että seurakuntaan 
kuulumattomat voidaan velvoittaa itse pe-
rustamaan eri hautausmaa eikä tehtävää ole 
suinkaan määrätty kunnalle. Vesialueen va-
raaminen polttohaudattujen vainajien tuh-
kan siroittelua varten on riidattomasti tar-
koituksenmukaisuuskysymys. Kaupungin-
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hallitus päätti korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle annettavassa selityksessään esittää vali-
tuksen hylättäväksi asiamiestoimiston mai-
nitsemilla perusteilla (21.4. 1190 §). 

Tiealueen luovuttamisesta kaupungille mak-
settava korvaus. Kaupunginhallitus päätti 
tyytyä tietoimituksen n:o 70514 toimitus-
miesten päätökseen, joka koski Otaniemen-
Leppävaaran maantien rakentamiseen liit-
tyvän Leppävaaran eritasoristeyksen raken-
tamisesta Espoon kauppalan Mäkkylän ja 
Suurhuopalahden kylissä kaupungille mak-
settavia korvauksia. Toimitusmiehet olivat 
määränneet kaupungille suoritettavan kor-
vauksen yht. 54 590 mk:ksi. Alueiden hal-
tuunotosta riippuen suoritetaan korkoa joko 
1.1.1961, 1.4. 1964 tai 1.5.1969 alkaen (12.5. 
1402 §). 

Rakennuspiirustusten ym. hyväksyminen. 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seu-
raavat piirustukset ym.: talorakennusosaston 
laatimat talon Hietaniemenkatu 4 muutos-
piirustukset n:o 1 - 3 (30.6. 1968 §); prof. 
Aarno Ruusuvuoren laatimat 2. kaupungin-
osan korttelin n:o 31 ensimmäisen saneeraus-
vaiheen pääpiirustukset n:o 1, 3, 7, 8, 10-16/ 
22.4.1969 ja 2, 4-6.9/5.8.1969 rakennusseli-
tyksineen (29.9. 2705 §); arkkit. Kaj Sale-
niuksen Helsingin roomalaiskatoliselle seura-
kunnalle vuokratulle 7. kaupunginosan kort-
telin n:o 136 kirkkotontille n:o 5 suunnittele-
man asuntolan 11.5.1969 päivätyt piirus-
tukset n:o 1 -8 (8.9. 2455 §); korttelin n:o 
29047 tonteista n:o 3,4 ja 5 muodostettavalle 
yleisen rakennuksen tontille rakennettavan 
Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön van-
hainkodin huoneohjelman (3.11. 3098 §); 
arkkit. Heikki Sirenin laatimat 19.8.1969 päi-
vätyt Lauttasaaren yhteiskoulun kouluraken-
nuksen muutospiirustukset n:o 1 - 2 (6.10. 
2758 §); talorakennusosaston laatimat, 4.10. 
1968 päivätyt Pakin talon entisöimistä kos-
kevat luonnospiirustukset n :o 1-5. Kiinteistö-
lautakuntaa kehotettiin aikanaan vuokraa-
maan talo Pakila-Seuralle paikalliseen seura-
toimintaan käytettäväksi (30.6. 1979 §); Hel-

singfors Svenska Bostadsstiftelse -nimisen 
säätiön Kulosaaren korttelin n:o 42057 ton-
tille n:o 4 rakennettavan vanhusten asuntolan 
kustannusarvion ja rakennuspiirustukset n:o 
2-4 ja 6-7 (5.5. 1296 §); arkkit. Osmo Siparin 
laatimat 21.11.1968 päivätyt Vartiokylän 
yhteiskoulun koulurakennuksen muutospii-
rustukset n:o 1 - 2 (10.3. 742 §); arkkit. Vesa 
Huolmanin laatimat Pakilan sairas- ja van-
hainkodin 22.8.1969 päivätyt pääpiirustukset 
sekä kustannusarvion (22.9. 2614 §); Arkki-
tehtuuritoimisto Touko Nerosen laatimat 
Paanumäen Vanhainkoti Oy:n lisärakennuk-
sen kustannusarvion ja pääpiirustukset n:o 
1 -7 (1.9. 2376 §) sekä arkkit. Jouko Heikki-
sen laatimat, 25.8.1969 päivätyt Kontulan 
yhteiskoulun toisen rakennusvaiheen muutos-
piirustukset n:o 1 - 8 (6.10. 2759 §). 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan rakennustöi-
den aloittaminen. Valtuusto oikeutti 26.3. 
kiinteistölautakunnan myymään yhtiölle 
korttelin n:o 29068 tontin n:o 3 ja muodos-
tettavan tontin n:o 5 mm. sillä ehdolla, että 
rakennustyöt oli aloitettava 1.8.-31.10.1969 
välisenä aikana. Kun tontti n:o 3 kuitenkin 
edelleen oli vuokrattuna, eikä vuokraajan 
kanssa ollut päästy sopimukseen siitä, että 
hän korvausta vastaan luopuisi vuokraoikeu-
destaan, oli yhtiö pyytänyt, ettei rakentamis-
töiden aloittamisaikaa sidottaisi kertomus-
vuoteen. Töiden aloittamisaikaa koskeva ehto 
oli otettu kauppaehtoihin työllisyyden edis-
tämiseksi talvikautena. Kaupunginhallitus 
oikeutti yhtiön aloittamaan rakennustyöt 
1.8.-30.11. välisenä aikana viimeistään v. 
1970 sekä määräsi samalla, että töiden pää-
osa on suoritettava aikana 1.10.-31.5. vuo-
sina 1969-1971 (16.6. 1861 §). 

Tonttien varaaminen. Kaupunginhallitus 
päätti varata jäljempänä mainitut tontit seu-
raaviin tarkoituksiin: Jakomäen korttelin 
n:o 41216 tontti n: o 2 Jakomäen yhteiskoulun 
kannatusyhdistykselle oppikoulua varten 
(20.1. 238 §); Siltamäen korttelin n:o 40006 
tontti n:o 1 lastentarhaa varten (3.2. 382 §); 
Ruskeasuon korttelin n:o 726 tontti n:o 8 
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Kivelä-Hesperian sairaalan henkilökunnan 
asuntohankintatoimikunnalle, Kontulan 
korttelin n:o 47031 tontti n:o 4 Keskus-Sato 
Oyrlle valtion lainan turvin rakennettavaa 
osaketaloa varten sekä Roihuvuoren kortte-
lin n:o 43219 tontti n:o 3 Vuokralaisten Kes-
kusliitolle valtion lainan turvin rakennetta-
vaa vuokrataloa varten (17.2. 551 §); Alppi-
harjun korttelin n:o 348 tontti n:o 10 Kaup-
pakorkeakoulun Ylioppilaskunnalle opiske-
lija-asuntolan rakentamista varten, Pohjois-
Haagan korttelin n:o 29139 tontti n:o 2 Hel-
singin yliopiston ylioppilaskunnalle, Hämä-
läis-Osakunnalle, Hämäläisten Ylioppilas-
säätiölle ja Kauppakorkeakoulun Ylioppilas-
kunnalle opiskelija-asuntolan rakentamista 
varten (17.2. 552 §); Pihlajamäestä Liuske-
tien kaakkoispuolelta asemakaavaluonnoksen 
mukainen tontti vanhusten asuntolaa varten 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiölle 
(17.2. 553 §); Haagan korttelin n:o 29103 
tontti n:o 1 Stiftelsen Svenska Handelsinsti-
tutet i Helsingfors -nimiselle säätiölle kauppa-
opistoa varten (24.2. 616 §); Maunulan kort-
telin n:o 28225 tontti n:o 1 asuntotuotanto-
komitealle v. 1971 aloitettavan rakennus-
ohjelman toteuttamista varten (31.3. 973 §); 
Etelä-Pihlaj amäestä Polar-rakennusosake-
yhtiölle ja Keskus-Sato Oy:lie perustettavaa 
Kiinteistö Oy Pihlajaa varten n. 124 huone-
yksikön tontti sekä perustettavaa Asunto Oy 
Pihlajaa varten n. 504 huoneyksikön tontti 
(5.5. 1342 §); Itä-Pakilan ja Tuomarinkylän 
väliltä n. 4 000 m2:n suuruinen alue kiinteis-
töviraston metsäosaston työkeskusta varten 
(19.5. 1490 §); Vartiokylän korttelin n:o 
45427 suunniteltu yleisen rakennuksen tontti 
n:o 1 palokunnantaloa varten Vartiokylän 
VPK:lle (23.6. 1937 §); 25. kaupunginosan 
korttelin n:o 828 tontti n:o 1 pääkaupungin 
karjalaisyhdistyksiä, karjalaisia ylioppilas-
osakuntia, karjalaisia säätiöitä ja Karjalan 
Liittoa varten toimitalon rakentamista var-
ten (30.6. 2032 §); Pasilan maaliikennekes-
kuksen alueelta n. 1.8 ha:n suuruinen alue 
arkkitehtitoimisto Jonas Cedercreutzin laati-

maan, 15.6.1968 päivättyyn karttapiirrok-
seen kirjaimella A merkityltä kohdalta Suo-
men Kaukokiito Oy:lle ja Helsingin Kauko-
kiito Oy:lie terminaalin rakentamista varten 
(1.9. 2408 §); Oulunkylän korttelin n:o 28211 
tontti n:o 1 Osuusliike Elannolle myymälän 
ja mahdollisen ravintolan rakentamista var-
ten (22.9. 2645 §); Kontulan korttelin n:o 
47001 käsittävä tontti n:o 1 Maanviljelys-
lyseon Oy:lle koulutalon rakentamista var-
ten (1.12. 3350 §); Herttoniemen korttelin 
n:o 43223 tontti n:o 1 kokonaan ammatti-
oppilaitosten johtokunnalle ammattikoulua 
varten, jolloin Sokeain Ystävät yhdistyksen 
varaus tontin länsiosaan päättyisi (29.9. 
2681 §); Tapaninkylän korttelin n:o 39045 
omakotitontti n:o 5 Vallilan ammattikoulun 
oppilaiden harjoittelutyöpaikaksi (12.5. 
1398 §, 29.9. 2682 §); Rauhalan ulkoilu-
alueelta tarvittava alue Rake Oy:n, Renlund 
Oy:n ja Julius Tallberg Oy:n räjähdysaine-
varastoa varten (13.10. 2849 §); Koskelan 
alueelta liikennelaitoksen lautakunnalle Kos-
kelan varikon henkilökunnan asuintaloa var-
ten n. 120 huoneyksikön tontti, virastosiivoo-
jien rakennustoimikunnalle n. 50 huoneiston 
tontti, Pääkaupungin Karjalaiset -yhdistyk-
selle n. 150 huoneyksikön tontti, Helsingin 
Invalidien yhdistykselle ja Suomen Siviili- ja 
Asevelvollisuusinvalidien Liitolle n. 170 huo-
neyksikön tontti vaikeavammaisten sekä 
Käpylän Kuntouttamislaitoksen henkilökun-
nan vuokrataloa varten, Itä-Helsingin Sota-
veteraanit -yhdistykselle n. 100 huoneyksikön 
tontti, Suomen Rintamamiesveteraanien 
Asunto- ja Tukiliiton Pohjois-Helsingin osas-
tolle ja Käpylän Seudun Rintamamiesvete-
raanit -yhdistykselle yhteisesti n. 120 huone-
yksikön tontti, Sotainvalidien Veljesliiton 
Helsingin Sotainvalidit -yhdistykselle n. 90 
huoneyksikön tontti ja Vuokralaisten Kes-
kusliitolle vuokratalon rakentamista varten 
n. 100 huoneyksikön tontti, Oulunkylän 
korttelin n:o 28171 tontti n:o 17 Asuntosääs-
täjät-yhdistykselle osaketalon rakentamista 
varten, Tapaninkylän korttelin n:o 39307 
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tontti n: o 7 (Jäkäläpolku 18) Rakennusliike 
Lauri Salo Oy:lle asuntojen rakentamista 
varten kaupungin vuokra-asunnoista siirty-
ville asunnontarvitsijoille, sekä Laajasalon 
korttelin n:o 49080 tontti n:o 4 Helsingin Sato 
Oy:n toimesta perustettavalle kiinteistö-
yhtiölle, jonka pääosakkaat ovat Helsingin 
Kauppiaat Oy ja Kesko Oy (8.12. 3468 §); 
Koskelan osa-alueelta n. 140 huoneyksikön 
tontti Svenska Nylands Sparbanksförening 
-nimiselle yhdistykselle sekä Patolan alueelta 
n. 140 huoneyksikön tontti Pohjalaisten Talo-
säätiö Ostrobotnialle, Kauppakorkeakoulun 
Ylioppilaskunnalle ja Artin Säätiölle yhtei-
sesti opiskelija-asuntolan rakentamista var-
ten (29.12. 3684 §); Pohjois-Haagasta 450 
huoneyksikköä vastaava alue asuntotuotan-
tokomitean toimesta rakennettavia osake-
taloja varten (29.12. 3681 §); Pohjois-Jako-
mäen alueelta n. 329 huoneyksikön tontti 
Suur-Helsingin Osuuskassalle osalcetalojen 
rakentamista varten, Patola A:n alueelta n. 
200 huoneyksikön tontti Valmet Oy:lle ja 
Postisäästöpankille yhteisesti, Konalan poh-
joisosasta kaksi tonttia yhteiseltä rakennus-
oikeudeltaan n. 288 huoneyksikköä Eläkeva-
kuutusosakeyhtiö Ilmariselle vuokratalojen 
rakentamista varten (29.12. 3686 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
varata Vuosaaren kumotun rakennuskaa-

van mukaisen korttelin n:o 63 länsipuolelle 
muodostettavan, asemakaavaluonnoksen mu-
kaisen yleisen rakennuksen tontin lastentar-
hain lautakunnan käyttöön lastentarha- ja 
lastenseimirakennuksen rakentamista varten 
31.12.1971 saakka, 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa kii-
reellisesti nimeämään arkkitehdin rakennuk-
sen huonetilaohjelman ja luonnospiirustusten 
laatimista varten, 

kehottaa lastentarhain lautakuntaa yhteis-
toiminnassa rakennusviraston, kiinteistöviras-
ton ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 
laatimaan yksityiskohtaisen ehdotuksen ton-
tille rakennettavan rakennuksen huoneohjel-
masta siten, että päästään taloudellisesti 

edulliseen ja tarkoituksenmukaiseen ratkai-
suun ja aikanaan esittämään huoneohjelman 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi sen 
jälkeen, kun siitä sitä ennen on saatu alustava 
lausunto sosiaalihallitukselta (14.4. 1096 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
kumota 21.10.1954 tekemänsä päätöksen 

Maunulan korttelin n:o 28290 alueen varaa-
misesta seurakunnille Maunulan kirkkoa var-
ten, 

varata Helsingin suomalaisten ja ruotsa-
laisten evankelisluterilaisten seurakuntien 
kirkkohallintokunnille arkkit. Ahti Korhosen 
laatimasta, 7.3.1969 päivätystä piirustuksesta 
ilmenevän alueen Metsäpurontien varrelta 
Maunulan kirkkoa varten 31.12.1972 saakka, 

varata Maunulan korttelin n:o 28290 alueen 
asuntotuotantokomitealle kaupungin asunto-
rakennusohjelmien toteuttamista varten, ke-
hottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa kii-
reellisesti laadituttamaan kirkkotontin ja em. 
korttelin asemakaavan muutosehdotukset 
(8.4. 1050 §). 

Munkkiniemen korttelin n:o 30097 tontin 
n:o 1 varaus ammattikoulua varten päätettiin 
peruuttaa (29.9. 2681 §). 

Kaupunginhallitus varasi v. 1968 Syöpä-
säätiön suunnitteilla olevaa sairaalaa varten 
Laakson korttelin n:o 627 tontin n:o 2. Asunto 
Oy Mannerheimintie 71 ym. valittivat pää-
töksestä lääninhallitukseen, joka ei ottanut 
valitusta tutkittavakseen, koska tontin va-
raaminen on luonteeltaan yksinomaan valmis-
telua eikä siitä ole lupaa tehdä valitusta. Kor-
kein hallinto-oikeus oli myöhemmin tutkinut 
asian ja katsonut, ettei ollut syytä muuttaa 
lääninhallituksen päätöstä (27.1. 279 §, 31.3. 
938 §, 22.12. 3547 §). 

Kaupunginhallitus päätti pidentää seuraa-
vien tonttien varausaikaa: sivukirjastoja 
varten varattujen Vallilan korttelin n:o 540 
tontin n:o 1, Puotinharjun korttelin nro 45071 
tontin n:o 1 ja Laajasalon korttelin nro 49027 
tontin nro 2 varausaikaa (29.12. 3683 §); Suo-
men Pelastusarmeijan Säätiölle yksinäisille 
asunnottomille helsinkiläisille tarkoitetun yh-
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teisasuntolan rakentamista varten varatun 
Ala-Malmin korttelin n:o 38155 tontin n:o 13 
(Talttatie 1) varausaikaa (7.1. 61 §); Van-
hainkotiyhdistys Betanialle varatun Pihlaja-
mäen korttelin n:o 38039 tontin n:o 1, Pakilan 
Sairas- ja Vanhainkotisäätiölle varatun Paki-
lan korttelin n:o 34126 tontin n:o 10 ja Oma-
koti Säätiölle varatun Tammisalon korttelin 
n:o 44009 tontin n:o 5 varausaikoja (24.2. 
617 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 30.3. 
1967 ja 24.2.1969 tekemiään päätöksiä, että 
Insinöörien rouvat -yhdistykselle varataan 
Tammisalon Rajaveräjänlehdosta muodos-
tettava korttelin n:o 44029 tontti n:o 18 van-
hainkodin rakentamista varten ja samalla 
kaupunginhallitus päätti merkitä korttelin 
n:o 44029 tonttia n:o 2 koskevan varauksen 
päättyneeksi (14.4. 1098 §). 

Kiinteän omaisuuden vuokra-
y m. nautintaoikeutta koskevat 

asiat 

Maan- ja tontinvuokrien periminen v. 1969, 
Kaupunginhallitus kehotti kiinteistövirastoa, 
satamalaitosta sekä urheilu- ja ulkoiluviras-
toa ryhtymään toimenpiteisiin v:n 1969 
maanvuokrien perimisen järjestämiseksi Kau-
punkiliiton toimiston yleiskirjeissä n:o B/11/ 
13.2.1969 ja B 22/1.4.1969 esitetyin tavoin. 
Mainituissa kirjeissä ilmoitettiin mm., että 
valtalain 1 §:n 1 mom:n perusteella poistetaan 
maan- ja tontinvuokrasopimuksissa olleet in-
deksiehdot siltä osin, kuin ne kohdistuivat sa-
notun lain voimaantulon jälkeiseen aikaan. 
Lain 1 §:n 2 mom:n mukaan ei lain voimaan-
tulon jälkeen tapahtunutta indeksin muutos-
ta saa ottaa lukuun esim. maksua korottava-
na perusteena. Kun annettujen ohjeiden mu-
kaan lasketut vuokramaksut eräissä tapauk-
sissa tulisivat kohoamaan edelliseen vuoteen 
verrattuna, mikä saattaisi vaikeuttaa käyn-
nissä olevia vakauttamisneuvotteluja, oli esi-

tet ty toivomus, että vuokramaksujen korot-
tamisesta tässä vaiheessa pidättäydyttäisiin 
(12.5. 1439 §). 

Eräiden kiinnitysten jättäminen hakematta. 
Kaupunginhallitus päätti, ettei vuokra-
alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kaup-
paloissa annettuun lakiin perustuviin vuokra-
oikeuksiin rakennuksineen haeta kiinnitystä 
vuokrasopimukseen perustuvien kaupungin 
saamisten vakuudeksi silloin, kun kaupungilla 
ei ole aikaisemmin myönnettyä, voimassa 
olevaa kiinnitystä ao. vuokraoikeuteen ja 
vuokra-alueella oleviin rakennuksiin (10.2. 
467 §). 

Vuokra-alueiden järjestely toimitusten ai-
heuttamat toimenpiteet. Kaupunginhallitus 
päätti tyytyä niihin toimitusmiesten anta-
miin päätöksiin, joilla oli määrätty vuokra-
alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kaup-
paloissa annetun lain mukaisiin järjestely-
toimituksiin n:o 70705-70707 ja 70711 kuu-
luvien, 25. kaupunginosan kortteleissa n:o 
891, 892, 893a, 893b, 894-899, 803, 860 ja 
869, olevien, kaupungin omistamien vuok-
ratonttien vuosivuokrat ja vuokraehdot 
sekä järjestelytoimituksiin n:o 70712-70718 
kuuluvien, 26. kaupunginosan kortteleissa 
n:o 981-993 olevien kaupungin omistamien 
vuokratonttien vuosivuokrat ja vuokraehdot 
(7.1. 78 §, 16.6. 1872 §, 3.3. 690 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä niihin 
toimitusmiesten päätöksiin, joilla nämä oli-
vat määränneet em. lain mukaiseen järjes-
telytoimitukseen n:o 71197 kuuluvien, kort-
teleissa n:o 28036, 28037, 28062, 28095 ja 
28105 olevien kaupungin omistamien vuok-
ratonttien vuosivuokrat ja muut vuokra-
ehdot sekä vuokramiehelle Erkki Forsströ-
mille maksettavaksi määrätyn siirtokustan-
nusten korvauksen. Kaupunginhallituksen 
v. 1966 tekemä päätös saattaa Forsströmin 
vuokrasuhteen järjestämistä koskeva asia 
muulla perusteella maanjako-oikeuden tut-
kittavaksi oli edelleen voimassa. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti, ettei kaupungin 
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puolesta tehdä vaatimuksia edellä tarkoite-
tun kaltaisten siirtokustannusten maksami-
sesta etukäteen valtion varoista vuokra-
alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kaup-
paloissa annetun lain 10 §:n 2 ja 6 momrssa 
tarkoitetulla tavalla (31.3. 978 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä niihin 
toimitusmiesten päätöksiin, joilla he olivat 
määränneet em. lain mukaisiin järjestelytoi-
mituksiin nro 70739-70741 kuuluvien, kort-
teleissa nro 46119, 46124 ja 46126-46128 
olevien kaupungin omistamien vuokratont-
tien vuosivuokrat ja muut vuokraehdot. 
Kaupunginhallituksen v. 1967 tekemä pää-
tös saattaa vuokramiesten Kerttu Sirenin 
sekä Ester, Henry ja Harry Wickströmin 
vuokrasuhteen järjestämistä koskevat asiat 
muulla perusteella maanjako-oikeuden tut-
kittavaksi oli edelleen voimassa. Lisäksi kau-
punginhallitus päätti tyytyä niihin myöhem-
min annettaviin toimitusmiesten päätöksiin, 
joilla aikaisemmin lopetetuissa järjestelytoi-
mituksissa nro 70703, 70705-70710, 70712-
70718 ja 77197 annetuista vuokrasuhteen 
jatkamispäätöksistä tultaisiin Uudenmaan 
läänin maanmittauskonttorin palautettua 
toimitukset toimitusmiehille poistamaan 
määräys indeksiehdon soveltamisesta sekä 
joilla määrätään, että taloudellisen kehityk-
sen turvaamisesta v. 1968-1969 annetun 
lain 2 §:n 3 momrn, sellaisena kuin sen on 
28.6.1968 annetussa laissa, mukaisesti vuok-
ramaksun tarkistaminen riippuu säädettä-
västä laista (9.6. 1800 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä toimitus-
miesten vuokra-alueiden järj estelyt oimituk-
sessa nro 77710 vuokramiehen Veikko Nieran 
vuokrasuhteen järjestämiseksi rakennusten 
siirrosta ja siirtokustannusten korvaamisesta 
tekemään päätökseen, siltä osin kuin toimi-
tusmiehet olivat vahvistaneet kaupungin 
maksettavaksi tulevan, korttelin nro 28058 
tontilla nro 1 ja osaksi katualueella olevan 
asuinrakennuksen siirtokustannusten kor-
vauksen. Kaupungin puolesta päätettiin il-
moittaa tyytymättömyyttä toimitusmiesten 

päätökseen siltä osin, kuin nämä olivat hy-
länneet kaupungin puolesta esitetyn vaati-
muksen asuinrakennuksen siirron toimitta-
misen lykkäämisestä järjestelylain 7 §rn 
nojalla ja saattaa asia tältä osin maanjako-
oikeuden tutkittavaksi (1.9. 2418 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä niihin 
toimitusmiesten päätöksiin, joilla he olivat 
määränneet em. lain mukaisiin järjestelytoi-
mituksiin nro 70695 ja 70698-70701 kuulu-
vien, 24. kaupunginosan kortteleissa nro 
928, 929, 933-941 ja 943-947 olevien kau-
pungin omistamien vuokratonttien vuosi-
vuokrat ja muut vuokraehdot. Kaupungin-
hallituksen päätös Johannes Mäkelän ja 
Harri Frimanin vuokrasuhteiden järjestettä-
väksi ottamisesta annettujen päätösten saat-
tamisesta maanjako-oikeuden tutkittavaksi 
oli edelleen voimassa. Muuttaen eo. päätös-
tään kaupunginhallitus päätti hyväksyä sen 
toimenpiteen, että järjestelytoimituksessa 
nro 70695 tehtyyn toimitusmiesten päätök-
seen, jolla vuokramiehen Maire Linnan 
vuokrasuhdetta 24. kaupunginosan kortte-
lin 939 tonttiin oli päätetty jatkaa, oli kau-
pungin puolesta ilmoitettu tyytymättömyyt-
tä. Vuokra-aluetoimikuntaa kehotettiin saat-
tamaan päätös maanjako-oikeuden tutkit-
tavaksi (6.10. 2800 §, 10.11. 3170 §). 

Merkittiin tiedoksi, että järj estelyt oimituk-
siin nro 70703-70710 ja 77197 kuuluvien, 25. 
kaupunginosan kortteleissa nro 861, 862, 
865, 867-870, 876, 891, 892, 893a, 893b ja 
894-899 sekä kortteleissa nro 28036, 28037, 
28062, 28095 ja 28105 olevien vuokratonttien 
vuosivuokrat ja muut vuokraehdot oli mää-
rätty ja ne olivat saaneet lainvoiman. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti lähettää em., 
lainvoiman saaneet päätökset kiinteistövi-
rastoon säilytettäviksi ja kehottaa virastoa 
huolehtimaan vuokra-alueiden järjestelystä 
kaupungeissa ja kauppaloissa annetun lain 
20 §rn 2 momrssa tarkoitettujen kiinnitysten 
hakemisesta, kuitenkin huomioon ottaen 
kaupunginhallituksen 10.2.1969 tekemän pää-
töksen järjestelytoimituksissa määrättyjen 
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vuosivuokrien perimisestä sekä muutoinkin 
kaupungin edun valvomisesta em. vuokra-
suhteiden osalta (12.5. 1430 §, 30.6. 2026 §, 
27.10. 2993 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
1) hyväksyä sen toimenpiteen, että kor-

keimmalta oikeudelta oli haettu muutosta 
Turun maanjako-oikeuden 9.10.1969 vuokra-
alueiden järjestelytoimituksessa n:o 70691 
tehdyistä tyytymättömyyden ilmoituksista 
antamaan päätökseen siltä osin kuin kaupun-
gin vaatimus vuokramiehen Emmi Miikku-
laisen vuokrasuhteen järjestettäväksi otta-
misesta annetun toimitusmiesten päätöksen 
kumoamisesta oli hylätty, 

2) tyytyä järjestelytoimitusta n:o 70690 
koskevaan maanjako-oikeuden em. päätök-
seen sikäli kuin vuokramiehen Miranda Jäm-
sän 23. kaupunginosan korttelin n:o 915 
tonttia n:o 8 koskeva vuokrasuhde oli päätet-
ty ottaa järjestettäväksi, 

3) tyytyä maanjako-oikeuden sanottuihin 
päätöksiin niiltä osin kuin järjestely toimituk-
sissa n:o 70690 ja 70691 vuokrasuhteen jat-
kamisesta annetuista päätöksistä oli määrät-
ty poistettavaksi määräys vuosivuokran si-
tomisesta viralliseen elinkustannusindeksiin, 

4) tyytyä maanjako-oikeuden päätöksiin 
kaupungin maksettavaksi niissä määrättyjen 
maanjako-oikeuden jäsenten palkkioiden ja 
muitten istunnoista aiheutuneiden kulujen 
osalta, 

5) merkitä tiedoksi maanjako-oikeuden em. 
päätökset siltä osin kuin vuokramiesten Ir-
ma Rinteen, Hilja ja Kalevi Tammen, Anja 
Mansneruksen ja Maria Eskelisen sekä Ed-
vard ja Eila Salolaisen järjestelytoimituksissa 
nro 70690 ja 70691 annettuja päätöksiä kos-
kevat muutoksenhakemukset oli hylätty 
(8.12. 3465 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi Turun maan-
jako-oikeuden 18.4.1969 Asunto Oy Osmo-
Käpylä -nimisen yhtiön vuokrasuhteen jär-
jestämistä koskevassa asiassa antama lain-
voiman saanut päätös ja tyydyttiin siihen, 
että toimitusmiesten käsiteltäväksi palaute-

tussa järjestelytoimituksessa nro 76525 kä-
siteltävästä vuokramiehen Lempi Nokelaisen 
25. kaupunginosan korttelin nro 823b tont-
tia nro 11 koskevasta vuokrasuhteen jatka-
mispäätöksestä poistetaan määräys indeksi-
ehdon soveltamisesta vuosivuokran ja sopi-
mussakon määräämisessä sekä sen sijaan 
määrätään, että taloudellisen kehityksen tur-
vaamisesta v. 1968-1969 annetun lain 2 
§:n 3 momm, sellaisena kuin se on 28.6.1968 
annetussa laissa, mukaisesti vuokramaksun 
tarkistamisesta säädetään lailla (8.12. 3466 

Vuokra-aluetoimikuntaa kehotettiin hake-
maan korkeimmalta oikeudelta muutosta 
Turun maanjako-oikeuden 11. ja 14.11.1969 
vuokra-alueiden järjestelytoimituksissa nro 
77650, 77674, 70693, 70694 ja 70696 vuokra-
miesten Konstantin Peltosen perikunnan, 
Fanny Malisen ja Risto Turtiaisen, Asunto 
Oy Intiankatu 7m, Onni Tirrosen ja Hilja 
Valeriuksen vuokrasuhteiden järjestettäväksi 
ottamisesta antamiin päätöksiin, 

"tyytyä maanjako-oikeuden järjestelytoi-
mituksissa nro 77650, 77674 ja 70692 vuokra-
miesten Risto ja Martta Vaarakarin, Rolf 
Holmgrenin sekä Ilpo Monnin ja Hilda 
Östermannin vuokrasuhteiden järjestettä-
väksi ottamisesta antamiin em. päätöksiin, 

tyytyä maanjako-oikeuden päätöksiin niil-
tä osin kuin järjestelytoimituksissa nro 
77650, 77769, 77674, 70692-70694, 70696 
ja 70697 oli vuokrasuhteen jatkamisesta an-
netuista päätöksistä määrätty poistettavaksi 
määräys vuosivuokran sitomisesta viralli-
seen elinkustannusindeksiin, ja 

merkitä tiedoksi maanjako-oikeuden em. 
päätökset muilta osin (29.12. 3680 §). 

Kerhohuoneiston vuokraaminen Suomenlin-
nasta, ks. nuorisotyö. 

Rakennusten vuokraaminen. Kaupunginhal-
litus oikeutti kiinteistölautakunnan kiireelli-
sesti luovuttamaan Mannerheimintien var-
rella olevalla ns. puhtaanapitolaitoksen alu-
eella sijaitsevat rakennukset, kaupunginkir-
jaston käytössä olevaa kivirakennusta lu-
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kuun ottamatta sitä mukaa kuin ne vapautu-
vat alueelta vuokrattavien tonttien vuokra-
miesten hallintaan valtuuston 26.6.1968 hy-
väksymien vuokraehtojen mukaisesti jo en-
nen kuin vuokrasopimukset on allekirjoitet-
tu (19.5. 1487 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuok-
raamaan Tuomarinkylän kartanon B-raken-
nuksessa sijaitseva kahvilahuoneisto myynti-
pääll. Kauko Aallolle ja liikkeenharj. Jouni 
Taivalojalle tai näiden toimesta kahvilatoi-
minnan harjoittamista varten perustettavalle 
yhtiölle mm. sillä ehdolla, että vuokrakausi 
alkaa kiinteistölautakunnan määräämänä 
ajankohtana ja kestää lautakunnan hyväksy-
män ajan, kuitenkin kauintaan viisi vuotta, 
sekä päättyy ilman irtisanomista. Vuokra on 
220 mk/kk, mihin sisältyy myös korvaus läm-
möstä sekä kylmästä ja lämpimästä vedestä 
(22.12. 3562 §). 

Sipoossa olevan Brobölen myllypadon käyttö-
oikeus. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
Sipoon kunnanhallitukselle olevansa peri-
aatteessa valmis esittämään valtuustolle 
kunnanhallituksen esityksessä tarkoitetun 
sopimuksen tekemistä Kvarnbacken -nimi-
sellä tilalla olevan Brobölen myllypadon 
käyttöoikeudesta rasitteen muodossa ja tä-
hän liittyvistä korvauksista sekä kehottaa 
kaupungin ja Sipoon kunnan edustajista 
kokoonpantua yhteistä komiteaa yhteistoi-
minnassa kaupunginhallituksen asiamiestoi-
miston kanssa tutkimaan ja selvittämään 
Brobölen myllypadon yhteistä käyttämistä 
koskevia kysymyksiä sekä tekemään kau-
pungin ja Sipoon kunnan ao. elimille aika-
naan tarvittavat esitykset (20.10. 2894 §). 

Tonttien ja alueiden vuokraaminen. Hel-
singin katsastuskonttorin anomuksesta kau-
punginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa 
vuokraamaan Autorekisterikeskukselle ase-
makaavaosaston piirustuksesta n:o 6111/ 
23.10.1968 ilmenevän alueen Kyläsaaresta 
Hämeentien maasillan alta moottoriajoneu-
vojen katsastustoimintaa varten 5 000 mk:n 
suuruisesta vuosivuokrasta 6 kk:n irtisano-

misajoin, kuitenkin kauintaan 31.12.1972 
saakka sillä ehdolla, että vuokramies huoleh-
tii omalla kustannuksellaan paikalla tarvit-
tavien rakennusten, rakennelmien ja lait-
teiden rakentamisesta sekä kunnossapidosta, 
vuokra-alueen ja välittömän ympäristön puh-
taanapidosta sekä kaupunkisuunnitteluviras-
ton määräämällä tavalla myös liikennejär-
jestelyistä sekä saattaa alueen vuokra-ajan 
päättymiseen mennessä tonttiosaston hyväk-
symään kuntoon. Yleisten töiden lautakun-
taa kehotettiin huolehtimaan alueen käytön 
edellyttämästä sorastamisesta sekä istutetta-
vaksi jäävien alueen osien sekä ympäristön 
puistokaistojen kunnostamisesta. Kunnosta-
mistöitä varten myönnettiin 75 000 mk. 
Satamalautakuntaa kehotettiin huolehtimaan 
Kiiskinkadun ja Kyläsaarentien välissä ole-
vien työmaavarastojen siirtämisestä muualle 
(3.2. 384 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kiin-
teistölautakunnalle, ettei kaupunginhallituk-
sella ollut huomauttamista siitä, että Mäke-
länrinteen Yhteiskoulun Kannatusyhdistyk-
selle vuokrataan 9 500 m2:n suuruinen lisä-
alue 22. kaupunginosan korttelin n:o 586 
tontin n:o 1 luoteispuolelta ajaksi 1.5.1969-
30.4.1974 mm. seuraavilla ehdoilla: 

Vuosivuokra on ns. valtalain voimassaolon 
päättymiseen saakka 37 100 mk. Lain päät-
tymisestä lukien vuosivuokra on riippuvai-
nen virallisesta elinkustannusindeksistä, jos-
sa »lokakuu 1951 = 100» siten, että perus-
vuokrana vuokran vaihteluita laskettaessa 
pidetään 17 680 mk vuodelta ja perusindek-
sinä 100 sekä että vuokra on kunkin kalente-
rivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun 
mennessä suoritettava niin monella täydellä 
10 prosentilla vastaavasti korotettuna tai 
alennettuna, kuin edellisen kalenterivuoden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi on täy-
siä kymmeniä prosentteja perusindeksiä suu-
rempi tai pienempi. Sitä indeksin muutosta, 
joka mahdollisesti on tapahtunut lain voi-
massaoloaikana, ei kuitenkaan oteta huo-
mioon. Ehto on voimassa siinä laajuudessa ja 
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sellaisin mahdollisin muutoksin, kuin talou-
dellisen kehityksen turvaamisesta vuosina 
1968-1969 annetun lain 2 §:n 2 mom:ssa 
tarkoitetussa laissa säädetään. Vuokraa ei 
peritä sinä aikana, jolloin yhdistys käyttää 
aluetta ja koulun rakennuksia yksinomaan 
oppikoulutarkoituksiin. Vallilan korttelin n:o 
586 tontille n:o 1 rakennettavaa lisäraken-
nusta ei saa sijoittaa 11 m:ä lähemmäksi 
tontin sivulla tunnelissa olevan satamaradan 
keskilinjaa ja on rakennuksen sijoittamisessa 
noudatettava satamarakennusosaston ohjei-
ta. Tontin kautta kulkeva vesijohtolinja on 
jätettävä rakennusalan ulkopuolelle vesilai-
toksen ohjeiden mukaisesti. Muut ehdot 
olivat tavanmukaiset. Kiinteistölautakuntaa 
kehotettiin irtisanomaan tontin n:o 1 luo-
teispuolelta vuokrattua 1 280 m2:n suuruista 
lisäaluetta koskeva vuokrasopimus 1.5.1969 
lukien (28.4. 1261 §). 

Kiinteistölautakunnalle päätettiin ilmoit-
taa, ettei kaupunginhallituksella ollut huo-
mauttamista sitä vastaan, että lautakunta 
vuokraa Laajasalon korttelin n:o 49083 
tontin n:o 1 (aikaisemmin korttelin n:o 
49079 tontti n:o 3) kaupunginhallituksen 
1.4.1968 tekemästä päätöksestä poiketen 
siten, että vuokramies velvoitetaan toimit-
tamaan kiinteistölautakunnalle ehdotus osak-
keenmerkitsij öistä sekä selvitykset heidän 
asunnontarpeestaan asuntohallituksen ao. 
lomaketta käyttäen vasta ennen asukkaiden 
kiinteistöön muuttamista, kuitenkin viimeis-
tään 1.3.1971 mennessä sekä että siinä ta-
pauksessa, ettei vuokramies toimita ehdotus-
ta osakkeenmerkitsijöistä tai etteivät osak-
keenmerkitsijät ole asunnontarpeessa olevia 
helsinkiläisiä, on vuokramiehen suoritettava 
kaupungille kiinteistölautakunnan niin vaa-
tiessa 100000 mk:n suuruinen sopimussakko, 
jonka suorittamiseen myös Polar-rakennus-
osakeyhtiö ja Myyntiyhdistys Puutalo vel-
voitetaan osallistumaan (8.12. 3471 §). 

Helsingin Rintamamiesten Asuntoyhdis-
tykselle päätettiin ilmoittaa, että Reimarlan 
korttelin n:o 46120 tontti n:o 5 voidaan vuok-

rata anojien toimesta perustettavalle asunto-
osakeyhtiölle sen jälkeen, kun valmisteilla 
oleva, tonttia koskeva asemakaavan muutos 
on hyväksytty sekä että rakennusta koskevat 
piirustukset, rakennusselitys, hankinta-arvo 
ja rahoitussuunnitelma sekä muut asunto-
hallituksen vaatimat selvitykset on saatetta-
va aikanaan asuntohallituksen hyväksyttä-
viksi laadittavan asemakaavan muutoksen 
mukaisesti toteutettavan rakennushankkeen 
pohjalta (30.6. 2038 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin peruut-
tamaan kokouksessaan 17.12.1968 tekemänsä 
päätös Latokartanontien ja Seppämestarin-
tien risteyksessä sijaitsevaa huoltoasema-
aluetta koskeva Union-Öljy Oy:n vuokra-
oikeuden irtisanomisesta, mikäli yhtiö antaa 
lautakunnalle kirjallisen sitoumuksen siitä, 
että se luopuu korvauksetta risteyksen ra-
kentamiseen tarvittavasta huoltoasema-alu-
een osasta (17.2. 548 §). 

Kaupunginhallitus alisti tutkittavakseen 
kiinteistölautakunnan 17.6.1969 tekemän 
päätöksen jakeluasema-alueen vuokraami-
sesta Union-Öljy Oy:lie ns. sokeritehtaan 
alueelta ajaksi 1.7.1969-30.6.1974 (23.6. 
1886 §). 

Vuokria ym. koskevat asiat. Kaupungin-
hallitus oikeutti kiinteistölautakunnan pois-
tamaan Asunto Oy Arabianmäelle vuokratun 
Toukolan korttelin n:o 905 tontin n:o 3 
vuokrasopimuksesta tontilla n:o 2 olevien 
rakennusten purkamista koskevan ehdon 
(3.11. 3109 §). 

Yleisjaosto myönsi 1 500 mk korvauksen 
suorittamista varten Kiinteistö Oy Jokinie-
mentie 5 -nimiselle yhtiölle lasten leikki-
alueen siirtämis- ja uudelleenrakentamiskus-
tannuksista (yjsto 8.10. 7163 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölauta-
kunnan tekemään Pekka Liukkosen kanssa 
sopimuksen, jonka mukaan 

1) kaupunki suorittaa Liukkoselle jäljem-
pänä mainituista järjestelyistä 1 300 mk:n 
suuruisen korvauksen käteisellä, 

2) Liukkosen omistaman, Oulunkylän kort-
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telin n:o 28021 asuntotontilla n:o 2 sijaitse-
van asuinrakennuksen Lohimiehenpolku -ni-
misellä katualueella oleva eteinen saa jäädä 
paikoilleen eikä kaupunki toistaiseksi tule 
vaatimaan sen purkamista mainitun kadun 
rakentamista varten, 

3) mikäli eteisen purkaminen kaupungin 
tarpeita varten vastaisuudessa tulee ajan-
kohtaiseksi, kaupunki sitoutuu korvaamaan 
tämän rakennuksen rakennuslain säännösten 
mukaisesti ja 

4) Liukkonen luopuu vuokra-alueiden jär-
jestelystä kaupungeissa ja kauppaloissa v. 
1962 annetun lain mukaisista vaatimuksis-
taan vuokra-alueella olevan asuinrakennuk-
sen osalta (18.8. 2249 §, yjsto 17.9. 6977 §). 

Yleisjaosto oikeutti rahatoimiston palaut-
tamaan seuraavat vuokramaksut: Lasten 
Päivän Säätiölle Linnanmäen huvipuiston 
v:n 1969 vuokramaksusta puiston kaunista-
miseen käytettyjä kustannuksia vastaavan 
osan eli 16 688 mk (yjsto 17.12. 7715 §); 
Vakiorakenne Oy:lle 156 mk vuokratun 
katualueen vuokran osan palauttamista var-
ten (yjsto 10.9. 6926 §); 30 mk TVL:n Gillo-
backassa olevasta alueesta liikaa maksetun 
vuokran palauttamiseksi (yjsto 2.4. 5707 
§)• 

Yleisjaosto myönsi eräille yhtiöille lyk-
käystä vuokranmaksun suorittamisessa sillä 
ehdolla, että lykättäville erille suoritetaan 
8 %:n viivästyskorko erääntymispäivästä 
maksupäivään (yjsto 18.6. 6371, 6372 §, 
2.7. 6451, 6452 §, 11.7. 6504 §). 

Kiinteistölautakunta oli 23.4.1968 oikeut-
tanut ent. tullitark. Eero Martikaisen esitte-
lemään ja myymään veneitä ja venetarvik-
keita Merisatamassa Laivurinkadun päässä 
200 mk:n kertakaikkista korvausta vastaan. 
Martikainen oli myöhemmin kaupunginhalli-
tukselle lähettämässään kirjeessä väittänyt 
anoneensa alueen käyttöä varhaisnuorison ve-
silläliikkumisturvallisuutta opettavaa näyt-
telyä varten. Pelastusharjoituksia varten oli 
tilattu lasikuituallas, jota ei kuitenkaan 
ollut toimitettu. Aluetta ei ollut mm. tämän 

vuoksi lainkaan käytetty. Anoja oli pyytänyt 
vuokran perimisen siirtämistä v:lle 1969, 
jolloin toiminta paikalla voisi alkaa. Yleis-
jaosto oli hylännyt anomuksen. Yleisjaoston 
päätöksestä Martikainen valitti lääninhalli-
tukseen, joka oli pyytänyt kaupunginhalli-
tuksen selitystä valituksen johdosta. Asia-
miestoimisto totesi Martikaisen pyytäneen 
saada vuokrata alueen venetarvikkeiden 
esittelyä varten ja että hän oli saanut käyt-
töönsä alueen haluamastaan paikasta. Sillä 
seikalla, ettei hän ollut aluetta käyttänyt, ei 
ollut merkitystä hänen vuokranmaksuvelvol-
lisuutensa suhteen. Martikainen ei myöskään 
ollut liittänyt valitukseensa asianmukaista 
pöytäkirjanotetta valituksenalaisesta päätök-
sestä, eikä ollut sitä lääninhallituksen väli-
päätöksellä vaadittunakaan sille toimittanut. 
Tästä laiminlyönnistä oli seurauksena vali-
tuksen tutkimatta jättäminen. Kaupungin-
hallitus päätti lääninhallitukselle annettavas-
sa selityksessään esittää asiamiestoimiston 
mainitsemilla perusteilla valituksen hylättä-
väksi. Lääninhallituksen päätös merkittiin 
sittemmin tiedoksi (10.2. 459 §, yjsto 16.4. 
5852 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Asunto 
Oy Hämeentie 67:n anomus tontinvuokran 
alentamisesta antanut aihetta toimenpitei-
siin. Samalla kaupunginhallitus kuitenkin 
kehotti kiinteistölautakuntaa harkitsemaan 
sopivia toimenpiteitä tonttien epätasaisten 
vuokrien yhdenmukaistamiseksi ko. alueella 
(2.6. 1647 §). 

Yleisjaosto oikeutti kiinteistölautakunnan 
kohtuussyistä alentamaan talossa Mäkelän-
katu 86-96 olevan saunalaitoksen vuokran 
1.6.1969 alkaen 900 mk:ksi/kk (yjsto 4.6. 
6260 §). 

Kallio suojakorvaukset. Kaupunginhallitus 
hyväksyi korttelin n:o 47019 tontit n:o 3 ja 
5 sekä korttelin n:o 47020 tontit n:o 5 - 9 
Kontulan kalliosuojan käyttäjäpiiriin ja 
kehotti rahatoimistoa perimään Helsingin 
Asuntokeskuskunta Hakalta osallistumisesta 
Kontulan kalliosuojan rakennuskustannuk-
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siin kertakaikkiset kalliosuojakorvaukset 
31.12.1969 mennessä seuraavasti: 

kortteli/ 
tontti 

huoneis-
tojen yh-
teispinta-

ala 

perittävä 
korvaus 

47019/3 8 448 m2 143 616 mk 
47019/5 5 370 » 91 290 » 
47020/6 3 255 » 55 335 » 
47020/7 5 994 » 101 898 » 
47020/8 6 021 » 102 357 » 

yhteensä 29 088 m2 494 496 mk 
(16.6. 1862 §). 

Lämpöjohtokanavien ym. rakentaminen. 
Yleis jaosto myönsi rakennushallitukselle lu-
van raitisilma- ja kaapelikanavan rakenta-
miseen Postikuja-nimiselle katualueelle 2. 
kaupunginosan korttelin n:o 103 tontille n:o 
1 (Postikatu 1), anomukseen liitettyjen pii-
rustusten n:o lb/30.9.1968 ja 4b/14.10.1968 
mukaisesti tavanmukaisilla ehdoilla, irti-
sanomisaika 6 kk ja kertakaikkinen korvaus 
250 mk (yjsto 22.1. 5158 §). 

Asunto Oy Vallilan Pienasunnot n:o 1 
-nimiselle yhtiölle myönnettiin lupa yksityi-
sen lämpöjohtokanavan rakentamiseen katu-
alueelle Ähtärintien alitse Vallilan korttelin 
n:o 544 tontin n:o 21 ja korttelin n:o 543 
tontin n:o 19 välille. Irtisanomisaika 6 kk 
ja kertakaikkinen korvaus 50 mk (yjsto 11.7. 
6506 §). 

Asunto Oy Aitiolle myönnettiin lupa läm-
pökanavan rakentamiseen Ida Ekmanin tien 
alitse toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk ja 
kertakaikkinen korvaus 200 mk (yjsto 13.8. 
6701 §). 

Yleisjaosto oikeutti Esmi Oy:n sijoitta-
maan tukimuurin ankkuritangot kaupungin 
omistamaan kallioon Lauttasaaren kortte-
lissa n:o 31074 olevalta tontilta n:o 1 (Laut-
tasaarentie 50) 100 mk:n kertakaikkista kor-
vausta vastaan 6 kk:n irtisanomisajoin (yjsto 
2.4. 5761 §). 

Roihuvuoren Lämpö Oy:lle myönnettiin 
lupa yksityisen lämpökanavan rakentamiseen 

43. kaupunginosassa Tulisuontien alitse 2.12. 
1968 muutetun Termoplan Oy:n piirustuksen 
n:o 5409/L1 mukaisesti. Lupa myönnettiin 
tavanomaisilla ehdoilla, irtisanomisaika 6 kk 
ja 500 mk:n kertakaikkista korvausta vas-
taan (yjsto 8.1. 5041 §). 

Yleisjaosto myönsi luvan Myllypuron sai-
raskodin ja vanhusten asuntolan välisen pu-
helinkaapelin asentamiseen katu- ja puisto-
alueelle sillä ehdolla, että työtä suoritettaes-
sa otetaan huomioon rakennusviraston kir-
jeessä n:o 842/10.9.1969 esitetyt näkökohdat 
(yjsto 24.9. 7022 §). 

Yleisjaosto myönsi rautatiehallitukselle 
tilapäisen luvan pystyttää 32 m korkea an-
tennimasto siihen liittyvine johtoineen ja ra-
kennelmineen Kirkkonummen kunnan Gillo-
backan yksinäistaloon kuuluvalle tilalle Gillo-
backa RN:o l 5 kaupunginmetsänhoitajan 
hyväksymällä tavalla ja hyväksymään paik-
kaan. Vuotuinen korvaus 50 mk, irtisanomis-
aika 6 kk (yjsto 3.9. 6863 §). 

Leninin patsaan pystyttämistä koskeva asia. 
Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavak-
seen kiinteistölautakunnan 4.2.1969 tekemän 
päätöksen asiassa, joka koski oikeuden myön-
tämistä Fennada-Filmi Oy:lle pystyttää 
Leniniä esittävä patsas Katajanokan puistik-
koon (10.2. 418 §). 

Vtt Donner ja Matvejew olivat tiedustel-
leet, mikä oli ollut syynä elokuvayhtiö 20th 
Century Foxin aikomaa Lenin-patsaan pys-
tyttämistä koskevan kiinteistölautakunnan 
päätöksen kumoamiseen. Kiinteistötointa 
johtava apulaiskaupunginjohtaja oli toden-
nut syynä olleen lähinnä sen, ettei pidetty 
sopivana Neuvostovaltion perustajaa esit-
tävän patsaan sijoittamista yleiselle paikalle 
käytettäväksi kolmannessa valtiossa koti-
paikan omaavan yhtiön toimesta valmistet-
tavan agenttifilmin luonteisen elokuvan fil-
mauksessa. Kirjeen lähettäjille päätettiin 
antaa selvitys kaupunginhallituksen pää-
töksen perusteluista (17.2. 556 §). 

Mielenosoitusten pitäminen Temppeliaukiol-
la. Pakanakilta oli aikoinaan pyytänyt kiin-
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teistölautakunnalta lupaa saada pitää 1.5. 
1968 kirkkojen rakentamista vastustava 
mielenosoitus Temppeliaukiolla kaupungin 
omistamalla maalla. Lautakunnan hylättyä 
anomuksen tämä rekisteröimätön yhdistys 
teki kaupunginhallitukselle uuden esityk-
sen. Kaupunginhallitus oli 1.7.1968 päättä-
nyt, ettei anomus antanut aihetta toimenpi-
teisiin. Tämän jälkeen Pakanakilta oli pyy-
tänyt lääninhallitukselta periaatteellista rat-
kaisua siitä, saadaanko mainittua aluetta 
käyttää mielenosoitusten järjestämiseen. 
Perustuslain takaaman kokoontumisvapau-
den periaatteen huomioon ottaen valtion, 
kuntien, Helsingin yliopiston ja muiden aat-
teettomien julkisoikeudellisten yhteisöjen 
alueita on saatava käyttää yleisen kokouk-
sen pitämiseen, elleivät erityiset seikat aseta 
siihen estettä. Pakanakilta katsoi, että kau-
pungin luottamusmiehet ja viranhaltijat oli-
vat pyrkineet rajoittamaan kansalaisten ko-
koontumisvapautta. Koska näiden viranhal-
tijain menettelyyn anojan mielestä liittyi ri-
kosoikeudellisia piirteitä, oli anoja pyytänyt 
lääninhallitusta ryhtymään tarvittaviin toi-
menpiteisiin. Asiamiestoimisto katsoi, että 
mikäli lääninhallitukselle lähetetty kirje oli 
tarkoitettu valitukseksi, oli se puutteellinen, 
koska siihen ei ollut liitetty kaupunginhalli-
tuksen päätöstä alkuperäisenä tai virallisesti 
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Myös-
kään ei ollut selvitetty, milloin päätös oli an-
nettu yhdistykselle tiedoksi. Kaupunginhalli-
tuksen ilmoitusta yhdistykselle, ettei asia 
antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin ei 
ollut pidettävä sellaisena asian lopullisena 
ratkaisuna, josta kunnallislain 175 ja 178 §:n 
nojalla voitaisiin valittaa ylemmälle hallinto-
viranomaiselle. Asiamiestoimisto katsoi, mi-
käli anomus katsottaisiin valitukseksi, että 
se olisi lääninhallituksessa jätettävä tutkitta-
vaksi ottamatta. Mikäli kirje oli tarkoitettu 
hakemusasiaksi tai kanteluksi, totesi asia-
miestoimisto, että mielenosoituspaikaksi ano-
tut alueet liittyivät kortteliin nro 426, josta 
kaupunki oli luovuttanut seurakunnille ton-

tin n:o 1 kirkon rakennuspaikaksi. Sisäasiain-
ministeriö oli 22.7.1963 vahvistanut aluetta 
varten asemakaavan muutoksen, jonka mu-
kaan seurakunnille luovutettu alue aukion 
länsi- ja lounaisosassa oli merkitty kirkon ja 
muiden seurakunnallisten rakennusten kort-
telialueeksi sekä itä- ja luoteisosa puistoalu-
eeksi. Yleisistä kokouksista v. 1907 annetun 
lain 3 §:n mukaan on yleisellä paikalla ulko-
salla pidettäväksi aiotusta kokouksesta teh-
tävä ilmoitus poliisilaitokselle. Lisäksi lienee 
edellytettävä, että tällaisen kokouksen järjes-
tämiseen on hankittava maanomistajan suos-
tumus. Koska ko. asemakaavassa puistoksi 
merkittyä aluetta ei vielä ollut kunnostettu 
käyttötarkoitukseensa, vaan oli se aivan 
luonnonvaraisessa kunnossa sekä erittäin 
kallioinen ja epätasainen, ei sitä missään 
mielessä voitu katsoa käytettävän yleisesti. 
Tämän vuoksi ko. alueita oli edelleen pi-
dettävä lähinnä yksityisinä alueina, joita ei 
ilman kaupungin lupaa voitu käyttää yleis-
ten kokouksien järjestämiseen. Kaupungin-
hallitus päätti esittää lääninhallitukselle an-
nettavassa lausunnossaan asiamiestoimiston 
mainitsemilla perusteilla, että anomus hy-
lättäisiin, tai mikäli lääninhallitus ei katso 
asian kuuluvan toimivaltaansa, jätettäisiin 
tutkittavaksi ottamatta (3.2. 383 §). 

Virvoitusjuomakioskit ja jäätelömyyntipai-
kat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupun-
gin maalla olevissa virvoitusjuomakioskeissa 
sekä jäätelön- ja kukkienmyyntipaikoilla 
saadaan harjoittaa kauppaa 16.10.—2.11. 
1969 välisenä aikana valtuuston 27.3.1935 
kioskeissa ja niihin verrattavissa myynti-
paikoissa sekä ulkosalla kaupungin alueella 
harjoitettavasta kaupasta ym. ansiotoimin-
nasta hyväksymien määräysten 4 §:stä poi-
keten. Päätös alistettiin valtuuston hyväksyt-
täväksi (13.10. 2853 §). 

Yleis jaosto oikeutti kiinteistölautakunnan 
alentamaan Sotainvalidien Veljesliiton Hel-
singin piirille ja Helsingin Invalidien Yhdis-
tykselle Rautatientorin Kaivokadun puolei-
sesta osasta vuokrattuna olleen, sittemmin 
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väliaikaisesti Kaivokadun ja Keskuskadun 
kulmaan Ateneumin edustalle siirretyn jää-
telönmyyntipaikan v:n 1969 myyntikauden 
8 535 mk:n suuruisen vuokran 5 535 mk:aan 
(yjsto 5.11. 7385 §). 

Esplanaadikappeli. Kaupunginhallitus 
myönsi 21 060 mk Esplanaadikappelin soitto-
lavalla kesäkautena 1969 pidettävien mu-
siikki- ja kansantanhuesitysten järjestämi-
sestä aiheutuvien kustannusten suorittamis-
ta varten (27.5. 1584 §). 

Kiinteistölautakunnan 
hoidossa olevat maatilat ja 

metsätalous 

Tuomarinkylän kartano. Rakennusvirasto 
oikeutettiin suorittamaan Tuomarinkylän 
kartanon B-rakennuksen entisöinti- ja kor-
jaustöistä aiheutuneet yleisten töiden lauta-
kunnan 27.6. päivätyn esityksen mukaiset 
lisäkustannukset (18.8. 2224 §). 

Bengtsär. Kaupunginhallitus kehotti 24.2. 
asiamiestoimistoa hakemaan muutosta lää-
ninhallituksen 30.1.1969 tekemään päätök-
seen, joka koski Bromarvin kunnan Bengt-
särin kylässä sijaitsevan tilan Presto RN:o 
210 palstoitussuunnitelman hyväksymistä. 
Kaupungin valituksen johdosta korkeim-
malle hallinto-oikeudelle antamassaan vasti-
neessa tilan omistaja ekon. Raimo Haavikko 
oli ilmoittanut hankkineensa sanotun tilan 
ja laadituttaneensa sille käyttösuunnitelman 
ennen kuin Läntisen Uudenmaan seutukaa-
valiiton mm. kyseistä aluetta koskeva saa-
riston käyttösuunnitelma oli julkaistu. Haa-
vikko ei pitänyt seutukaavaliiton käyttö-
suunnitelmaa laillisena perusteena kaupun-
gin vaatimukselle. Lisäksi hän viittasi ra-
kennuslain 26 §:n säännökseen, jonka mu-
kaan seutukaavan vahvistamisen jälkeen-
kään ei uudisrakentamislupaa saa evätä, 
ellei hakijalle suoriteta kohtuullista korvaus-
ta. Haavikko katsoi itselleen aiheutuvan 
huomattavaa haittaa, mikäli palstoitussuun-

nitelmaa ei voitaisi toteuttaa. Mikäli kau-
pungin vaatimus hyväksyttäisiin, vaati Haa-
vikko, että kaupunki velvoitettaisiin kor-
vaamaan hänelle tilan ja palstoitussuunnitel-
man hankintakustannukset 215 000 mk. 
Asiamiestoimisto totesi kaupungin valitus-
oikeuden perustuvan rakennuslain 138 §:n 
2 mom:in säännökseen. Tämän lainkohdan 
mukaan on valitusoikeus sillä, jonka oikeutta 
päätös välittömästi koskee ja viereisen tai 
vastapäätä olevan tontin tahi rakennuspai-
kan haltijalla sekä kunnalla. Korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle jätetystä kartasta ilmeni, 
että kaupungin omistamat maa-alueet ra-
joittuvat sekä itä- että länsipuolella välittö-
mästi Haavikon omistamaan tilaan, joka 
hänellä on tarkoitus palstoittaa ja myydä 
rakentamista varten. Ennen palstojen myy-
mistä hänen olisi kuitenkin tullut odottaa 
lohkomislupaa koskevan mahdollisen myön-
teisen päätöksen laillistumista. Koska näin 
ei ole tapahtunut, kaupunki ei voi olla vel-
vollinen suorittamaan Haavikolle korvausta 
syntyneen tilanteen johdosta. Läntisen Uu-
denmaan seutukaavaliiton saariston käyttö-
suunnitelmaa oli ryhdytty laatimaan v. 
1966 ja oli se julkaistu v. 1968. Haavikon 
tilaa koskeva palstoitussuunnitelma on hy-
väksytty lääninhallituksessa vasta v:n 1969 
tammikuussa, joten suunnitelma on ilmeises-
ti tehty vasta sen jälkeen, kun seutukaava-
liiton käyttösuunnitelmasta on ollut saata-
vissa tietoja. Kaupunginhallitus päätti an-
taa korkeimmalle hallinto-oikeudelle asia-
miestoimiston ehdotuksen mukaisen selvi-
tyksen (12.5. 1438 §). 

Maatalouslaskentalautakunnan asettami-
nen. Vuonna 1950 annetun maataloustilasto-
lain täytäntöönpanoasetuksen 5 §:n mukaan 
on jokaiseen maalaiskuntaan, kauppalaan 
ja kaupunkiin, jonka alueella on joka kym-
menes vuosi suoritettavan maatalouslasken-
nan piiriin kuuluvia tiloja ja kiinteistöjä, 
asetettava maatalouslaskentalautakunta, jo-
hon kuuluu puheenjohtaja ja 2-4 jäsentä. 
Lautakunnan asettaa kaupungissa kaupun-
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ginhallitus. Lautakunnan puheenjohtaja ja 
yksi jäsen asetetaan sen maanviljelys- tai 
talousseuran ehdotuksesta, jonka toimialueel-
la kaupunki sijaitsee. Mikäli alueella on yhtä 
hehtaaria suurempia tiloja vähemmän kuin 
500, kuten Helsingin kaupungin alueella, 
voitiin maataloushallituksen mielestä ohjeena 
pitää kahden jäsenen valitsemista. Kaupun-
ginhallitus päätti asettaa kolmijäsenisen maa-
talouslaskentalautakunnan, jonka puheen-
johtajaksi nimettiin agr. Pentti Kämäräinen 
sekä jäseniksi agr. Matti Kares ja kaup.agr. 
Veikko Laajarinne (24.3. 894 §). 

Avustukset. Helsingin seudun maamiesseu-
ran anomuksesta yhdistykselle myönnettiin 
avustuksena sen toiminnan tukemiseksi 300 
kg vehnää (yjsto 3.9. 6861 §). 

Maanmittaustoimitukset 

Eräiden yleisten alueiden mittausten vireille-
paneminen. Maistraatilta päätettiin pyytää 
kaavoitusalueiden jakolain 5. luvun mukaisia 
yleisen alueen mittaustoimituksia, joissa 
eräät Lauttasaaren, Malmin, Mellunkylän, 
Pukinmäen, Tapaninkylän ja Vartiokylän 
katualueet muodostetaan yleisiksi alueiksi 
(20.1. 235 §, 3.3. 686 §, 12.5. 1436 §, 1.9. 
2415 §, 22.9. 2644 §, 24.11. 3319 §, 22.12. 
3595 §). 

Lunastustoimikunnan puheenjohtajan ja 
jäsenten palkkiolaskut yht. 3 710 mk hyväk-
syttiin maksettaviksi (yjsto 4.6. 6257 §, 
18.6. 6370 §). 

Mittaustoimitukset. Yleis jaosto päätti, että 
Asunto Oy Lohkopellontie 17 -nimisen yh-
tiön omistaman, korttelissa n:o 28036 olevan 
tontin nro 18 mittaus suoritetaan kaupungin 
kustannuksella ja että tontinomistajalle luo-
vutetaan mittauksessa laadituista asiakir-
joista yhdet jäljennöskappaleet lunastukset-
ta (yjsto 22.1. 5168 §). 

Kaupungin edustus eri toimituksissa. Kau-
pungingeodeetti Erkki Heikkinen tai hänen 
määräämänsä valtuutettiin valvomaan kau-

pungin etua v:n 1969 aikana suoritettavissa 
sellaisissa katselmustoimituksissa, joissa ka-
tuja luovutetaan yleiseen käyttöön, kaikissa 
maanmittaustoimituksissa sekä tontin mit-
tausta, yleisten alueiden mittausta ja rasit-
teita koskevissa toimituksissa. Samalla val-
tuutettu oikeutettiin hyväksymään toimituk-
set kaupungin puolesta (yjsto 8.1. 5052, 
5053 §). 

Yleis jaosto suostui siihen, että kiint.ins. 
Väinö Meuronen saa suorittaa kaavoitus-
alueiden jakoasetuksen 15 §:n 1 momrssa 
tarkoitettuja toimituksia (yjsto 7.5. 6014 §). 

A suntorakennustoiminta 

Vuosien 1969-1973 alustava asuntotuotan-
to-ohjelma. Kaupunginhallitus päätti 

lähettää Helsingin kaupungin v:ien 1969 
—1973 alustavan asuntotuotanto-ohjelman, 
jonka v. 1968 asetettu komitea oli laatinut, 
asuntohallitukselle tiedoksi sekä kaupungin 
kaikille virastoille ja laitoksille soveltuvilta 
osin huomioon otettavaksi niiden vastaisen 
toiminnan suunnittelussa, 

kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin oh-
jelmassa edellytettyjen Pohjois-Haagan, Kos-
kelan, Jakomäen pohjoisosan ja Rastilan 
alueiden kaavoittamiseksi, 

kehottaa kiinteistölautakuntaa ryhty-
mään toimenpiteisiin komitean ehdotuksen 
7) kohdassa tarkoitetun luettelon laatimisek-
si ja 

kehottaa tilastotoimistoa laatimaan sel-
vityksen komitean ehdotusten 4) kohdassa 
tarkoitetusta asuntojen rakentamistarpeesta 
kaupungin alueella. Lisäksi kaupunginhalli-
tus päätti asettaa komitean laatimaan kii-
reellisesti asuntotuotantolaissa edellytetyn 
asuntotuotanto-ohjelman kaupunkia varten 
vuosiksi 1970-1974, tekemään ehdotuksen 
ohjelman toteuttamisen koordinoinnin ja 
valvonnan järjestämisestä sekä ehdotuksen 
kaupungin asunnonjakotoiminnan uudelleen 
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järjestelystä luottamusmiesjärjestelmän poh-
jalla. Komiteaan valittiin samat jäsenet kuin 
em. komiteaan: puheenjohtajaksi yliporm. 
Teuvo Aura sekä jäseniksi apul.kaup.joht. 
Aatto Väyrynen, kaupunginvaltuuston I 
varapuh.joht. Yrjö Rantala, kiinteistölauta-
kunnan puh.joht. Erkki Heikkonen, kaupun-
kisuunnittelulautakunnan puh.joht. Ylermi 
Runko, vtt Gustaf Laurent ja Terttu Raveala 
sekä valtiot.tri Weijo Wainio ja viilari Veikko 
Vanhanen. Komitea oikeutettiin ottamaan 
itselleen tarvittaessa sihteeri ja kuulemaan 
asiantuntijoita (16.6. 1869 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että 
valtuuston 17.12. 1969 tekemät, kau-
pungin asuntotuotanto-ohjelmaa vuosiksi 
1970-1974 koskevat päätökset saatiin mah-
dollisista valituksista huolimatta panna heti 
täytäntöön. Edelleen kaupunginhallitus 
päätti 

1) kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja 
johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia, kuta-
kin toimialaansa kuuluvalta osalta, ryhty-
mään toimenpiteisiin ohjelman toteuttami-
seksi ottaen tällöin huomioon myös asunto-
ohjelmakomitean 14.11.1969 päivätyssä lau-
sunnossa esitetyt näkökohdat, 

2) kehottaa taloussuunnittelutoimikuntaa 
ottamaan ohjelma huomioon kaupungin pit-
kän tähtäyksen taloussuunnittelun yhtey-
dessä, 

3) kehottaa kiinteistölautakuntaa jatka-
maan toimenpiteitä asuntojen rakentamiseen 
soveltuvan maan hankkimiseksi kaupungille 
vapaaehtoisin kaupoin niissä tapauksissa, 
joissa hintaa voidaan pitää kohtuullisena, 

4) kehottaa kiinteistölautakuntaa harkitse-
maan toimenpiteitä rakennuslain 52 §:n 
1 kohdassa tarkoitettujen, tonttien rakenta-
mista asemakaavan mukaisesti koskevien ke-
hotusten antamiseksi tavittaessa tontin-
omistajille, milloin rakentamiseen ovat ole-
massa kaavallisten lisäksi kunnallisteknilli-
set edellytykset, 

5) tehdä Suomen Kaupunkiliitolle esitys 
ryhtymisestä toimenpiteisiin rakennuslain 

52 §:n 1 kohdassa mainitun määräajan lyhen-
tämiseksi 7 v:sta 5 v:ksi, 

6) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakun-
taa ryhtymään toimenpiteisiin ohjelmassa 
edellytettyjen, asuntotarkoituksiin varatta-
vien alueiden asemakaavoituksen nopeutta-
miseksi sekä samalla harkitsemaan sopivia 
toimenpiteitä asemakaavojen vahvistusme-
nettelyn saattamiseksi nykyistä joustavam-
maksi, 

7) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakun-
taa kiinnittämään asemakaavoja laadittaes-
sa huomiota maankäytön tehostamiseen ja 
tämän vaatiman tehokkaan liikennejärjestel-
män aikaansaamiseen, 

8) kehottaa asuntotuotantokomiteaa mah-
dollisuuksien mukaan sijoittamaan yhteis-
työssä asianomaisten virastojen ja laitosten 
kanssa kaupungin toimesta rakennettavien 
asuintalojen yhteyteen lastentarha-, seimi-, 
kerho-, nuoriso- ym. palvelutiloja asuntohalli-
tuksen hyväksymässä laajuudessa, 

kehottaa kaupungin kaikkia virastoja ja 
laitoksia selvittämään edellä tarkoitettujen 
palvelutilojen tarve ja niiden tarkoituksen-
mukainen sijoittaminen ohjelmaan merki-
tyille alueille sekä 

kehottaa kiinteistölautakuntaa harkitse-
maan asuntotonttien vuokraamisen yhtey-
dessä edellä tarkoitettujen tilojen sijoittamis-
ta koskevan ehdon ottamista tarvittaessa 
vuokrasopimuksiin, 

9) muuttaa 9.6.1969 §:n 1799 (ks. s. 322) 
kohdalla tekemäänsä päätöstä siten, että 
kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotetaan 
huolehtimaan Vartiosaaren ja Rastilan aluei-
ta koskevan kaavarunkosuunnitelman saat-
tamisesta valmiiksi 30.6.1971 mennessä so-
veltuvin osin em. päätöksen mukaisin eh-
doin, 

10) kehottaa kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa huolehtimaan itäisten esikaupunki-
alueiden rantavyöhykkeen suunnitteluohjel-
man toteuttamisesta sekä kaavarunkoas-
teisten suunnitelmia laatimisesta tarvitta-
vassa laajuudessa ^^ tp tuo tan to-ohje lman 
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sivulla 41 esitetyn vaihtoehto B:n mukaisen 
rakentamisen kaavallisten edellytysten luo-
miseksi Puistolaan ja sen ympäristöön, 

11) kehottaa kiinteistölautakuntaa harkit-
semaan kaupungin asuntoasiain virastota-
holla tapahtuvan hoitamisen mahdollisen 
keskittämisen tarkoituksenmukaisuutta esi-
merkiksi siltä pohjalta, että kiinteistöviras-
toon perustettaisiin erityinen asuntoasiain-
osasto, sekä tekemään tästä mahdollisesti 
aiheutuvat esitykset kaupunginhallitukselle 
(22.12. 3613 §). 

Asunnonsaajien tulorajojen tarkistaminen. 
Asuntohallitusta päätettiin pyytää muutta-
maan asunnonsaajia koskevia tulorajataulu-
koita niin, että perustaulukkoja sovellettai-
siin I I I kalleusluokan kuntiin ja että II 
kalleusluokan kuntien osalta tulorajat oli-
sivat 10 % ja I kalleusluokan kuntien 
osalta 20 % perustaulukossa olevia tulorajoja 
korkeammat (29.12. 3682 §). 

A suntolainamäärärahojen käyttö. Kaupun-
ginhallitus päätti esittää asuntohallitukselle, 
et tä kunnan välityksellä ja vastuulla myön-
nettäviä asunto- ja lisälainoja varten v:lle 
1970 varattava määräraha jaettaisiin seu-
raavasti: omakotilainat 350 000 mk, osake-
ja lisälainat sellaisia taloja varten, joille ei 
ole myönnetty talokohtaista lainaa, 1 950 000 
mk ja lisälainat talokohtaisen lainan saaneita 
taloja varten 700 000 mk. Samalla ilmoitet-
tiin asuntohallitukselle, että niissä kiinteis-
töissä, joihin asunto- ja lisälainoja haetaan, 
on huoneistoja seuraavasti: 1) taloissa, joilla 
ei ole talokohtaista lainaa, n. 500 huoneistoa, 
2) taloissa, joilla on talokohtainen laina, 
369 huoneistoa ja että näitä varten tullaan 
hakemaan lainoja seuraavasti: 1) niitä taloja 
varten, joilla ei ole talokohtaista lainaa, n. 
120 hakemusta ja 2) niitä taloja varten, joilla 
on talokohtainen laina n. 70 hakemusta 
(29.9. 2709 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää oma-
kotilainahakemukset ja muut asuntolaina-
hakemukset asuntohallitukselle ja puoltaa 
niitä paitsi yhdessä tapauksessa. Samalla 

kaupunginhallitus päätti esittää, että oma-
kotitontin enimmäishankintahinnaksi Hel-
singissä hyväksyttäisiin 40 % rakennuskus-
tannuksista. Myöhemmin kaupunginhallitus 
päätti esittää asuntohallitukselle, että se 
harkitsisi Helsingin kaupungin osalta tontin 
hankintakustannusosuuden nostamista ra-
kennuskustannuksiin verrattuna sekä tulo-
rajojen porrastamista paikkakuntien kal-
leusluokituksen mukaan (24.2. 619 §, 10.3. 
744 §, 27.5. 1591 §, 29.9. 2708 §, 24.11. 3322 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölau-
takunnan vaatimaan henkilökohtaisen osake-
lainan saajalta lainan vakuudeksi pantti-
oikeuden osakkeisiin tai jälkipanttausoikeu-
den niihin sekä lisäksi harkintansa mukaan 
niissä tapauksissa, joissa lainansaajalla ei 
vielä ole omistusoikeutta osakkeisiin, väli-
aikaisen vakuuden, jollaiseksi voidaan hy-
väksyä pankkitakaus tai rakennusurakoitsi-
jan antama takaus tahi kiinteistölautakun-
nan hyväksymä reaalivakuus (25.8. 2345 §). 

Eräiden asuntorakennustöiden rahoittami-
nen. Asuntohallitukselle päätettiin ilmoit-
taa, 

että kaupunki sitoutuu huolehtimaan Kiin-
teistö Oy Kontulankaan 1 Iille ja Kiinteistö 
Oy Tuukkalantie 5: lie sekä II rakennusvai-
heen osalta Kiinteistö Oy Rusthollarintie 
10:lle kaupungin varoista myönnettävien 
omien varojen ja ensisijaisten luottojen li-
säksi myös niistä rakennusaikaisista sekä 
ensisijaisista luotoista, joita mainitut yhtiöt 
mahdollisesti eivät tule saamaan raha- eivät-
kä vakuutuslaitoksilta, ynnä toissijaisen 
asuntolainan osuudesta v:n 1969 loppuun 
saakka sekä 

että kaupunki tulee tarkoitusta varten 
v:n 1969 talousarvioon varattujen asunto-
rakennusmäärärahojen lisäksi varaamaan 
v:n 1970 talousarvioon riittävän määrärahan. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
asuntotuotantokomiteaa huolehtimaan asun-
tohallituksen lainavarausehdoissa edellyte-
tystä rakennuskustannusten tarkistamisesta 
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ja alentamisesta asuntohallituksen hyväksy-
mälle tasolle (5.5. 1341 §). 

Eräiden rakennuspiirustusten hyväksymi-
nen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä v:n 
1969 asuntorakennusohjelmaan sisältyvien 
seuraavien rakennusten piirustukset: Arkki-
tehtitoimisto Aili ja Niilo Pulkan laatimat 
Kiinteistö Oy Rusthollarintie 10:n II raken-
nusohjelmaan kuuluvien talojen piirustukset 
n:o 1—7, Arkkitehtitoimisto Kalevi Ruoko-
sen laatimat Kiinteistö Oy Tuukkalantie 
5:n asuintalojen piirustukset n:o 1-78 sekä 
Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärisen ja Reima 
Harlon laatimat Kiinteistö Oy Kontulankaan 
l l :n rakennusten piirustukset n:o 1-25 
(28.4. 1273 §). 

Kaupungin toimesta rakennettavien ym. 
asuntojen jakaminen. Asunnonj akotoimikun-
taa kehotettiin suorittamaan Kiinteistö Oy 
Kasperinkuja 15, Kiinteistö Oy Reiherintie 9 
ja Kiinteistö Oy Gunillantie 6 nimisten yh-
tiöiden asuntojen jakaminen sanomalehdissä 
kuuluttaen sekä asuntohallituksen kunnille 
antamien, asukkaiden valintaa koskevien 
ohjeiden lisäksi seuraavien jako-ohjeiden 
mukaisesti: 

1) Yleisenä periaatteena asuntoja jaet-
taessa on pidettävä asunnonhakijoiden asun-
nontarpeen kiireellisyyttä ja välttämättö-
myyttä, jolloin on otettava huomioon, 

että asunnonsaajien vuokran suorittami-
sesta on olemassa todennäköinen varmuus, 

että asuntoa ei osoiteta sellaisille, jotka 
voisivat hankkia itselleen muun kuin kau-
pungin omistaman vuokrahuoneiston ja 

että perheellisille ei osoiteta liian pientä 
asuntoa. 

2) Mikäli hakija ei ole kaupungin eikä sel-
laisen yhtiön eikä yhteisön palveluksessa, 
jossa kaupungilla on huomattava osuus, 
asunnon saamisen ehtona on, että hakija 
on asunnonhakukuulutuksen julkaisemisvuo-
den loppuun mennessä asunut Helsingissä 
jatkuvasti vähintään 10 vuotta. 

3) Asunnonj akotoimikunnalla on oikeus 
edellä 1) kohdassa mainitusta yleisestä peri-

aatteesta poiketen osoittaa asunto sellaisel-
le hakijalle, jonka hallinnassa oleva asunto 
uuden asunnon osoittamisen jälkeen vapau-
duttuaan voidaan ensi sijassa luovuttaa 
häädettäville tai niihin verrattaville. 

4) Asunnonj akotoimikunnalla on oikeus 
erittäin pakottavissa häätö- ja niihin verrat-
tavissa tapauksissa antaa asunto sellaiselle-
kin asunnontarvitsijalle, joka ei määräajassa 
ole hakenut asuntoa sekä sellaiselle asunnon-
hakijalle, joka asiallisesti täyttää vaati-
muksen Helsingissä asumisesta, mutta joka 
häädön tai muun erittäin painavan syyn 
vuoksi ei ole asunut Helsingissä 2) kohdassa 
mainittua aikaa, sekä muulloinkin poikkeus-
tapauksessa asumisajasta riippumatta, mil-
loin kaupungin etu sitä vaatii (7.1. 80 §). 

Asuntojen jakamista koskeva asunnonjako-
toimikunnan selostus merkittiin tiedoksi 
(25.8. 2341 §). 

Manne ja Helmi Hagert olivat lääninhalli-
tukselle ilmoittaneet, että he eivät olleet saa-
neet päätöstä tekemäänsä asuntohakemuk-
seen. Tämän vuoksi he olivat pyytäneet lää-
ninhallitusta tutkimaan, ovatko kaupungin 
asunnonj akoviranomaiset suhtautuneet hei-
hin tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 
Lääninhallitukselle päätettiin ilmoittaa, että 
asianomaiset olivat syyskuussa 1969 saaneet 
kaksi huonetta ja keittiön käsittävän asunnon 
Sunilankuja 6:sta (29.12. 3685 §). 

Eräälle muusikolle oli hänen tultuaan vali-
tuksi kaupunginorkesterin fagotinsoittajaksi 
osoitettu v. 1955 kahden huoneen ja keittiön 
suuruinen huoneisto hänen asettamansa eh-
don mukaisesti. Perheolosuhteiden muuttu-
misen vuoksi oli asianomaiselle myöhemmin 
osoitettu yksiö, johon hän ei ollut suostunut 
muuttamaan. Kaupunginhallitus päätti tode-
ta, että asianomaisen vuokrasuhteessa kau-
pungin omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin 
on noudatettava valtion lainan turvin raken-
nettuja asuntoja koskevia tavanomaisia Ara-
van ja asuntohallituksen antamia ohjeita sekä 
huoneenvuokralainsäädäntöön sisältyviä 
määräyksiä, joiden noudattamatta jättämi-
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sen vuoksi vuokranantaja voi ryhtyä nor-
maaleihin häätötoimenpiteisiin (3.2. 393 §). 

Asunnonjakotoimikuntaa kehotettiin eräis-
sä tapauksissa ryhtymään kiireellisiin toimen-
piteisiin asuntojen osoittamiseksi mm. puret-
tavissa rakennuksissa asuville päävuokralai-
sille. 

Asunnonjakotoimikuntaa kehotettiin osoit-
tamaan Malmin lentoaseman läheisyydestä 
kaksi 3 huonetta ja keittiön käsittävää huo-
neistoa käytettäväksi Malmin lentoasemalle 
sijoitetun rajavartiolaitoksen helikopterin 
miehistön asuntoina toistaiseksi siihen saak-
ka, kunnes heille voidaan valtion toimesta 
osoittaa toiset asunnot, kuitenkin kauintaan 
30.6.1974 saakka. Sisäasiainministeriölle pää-
tettiin samalla esittää, että valtio ryhtyisi 
toimenpiteisiin toisten asuntojen osoittami-
seksi ko. miehistöä varten viimeistään mai-
nittuun määräaikaan mennessä (23.6. 1942 

Aravahuoneistojen ostamista, myymistä ym. 
koskevat asiat. Kaupunginhallitus ja sen 
yleis jaosto tekivät v:n 1969 aikana joukon 
päätöksiä, jotka koskivat eräiden myytäväksi 
ilmoitettujen aravahuoneistojen myymistä 
edelleen asunnonjakotoimikunnan sopiviksi 
katsomille henkilöille toimikunnan määrää-
millä ehdoilla ja yhtiöiden lunastuslaskelmien 
mukaisilla hinnoilla. Mikäli huoneistot myy-
tiin henkilöille, jotka voitiin hyväksyä kul-
loinkin kysymyksessä olevassa tapauksessa, 
kaupunki ei käyttänyt etuosto-oikeuttaan. 
Eräissä tapauksissa kaupunki antoi suostu-
muksensa huoneistojen vaihtamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sen 
toimenpiteen, että kiinteistötointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja oli 31.10. kehotta-
nut asiamiestoimistoa tarjoamaan 20 249 mk 
Asunto-oy Klaavuntie 3 -nimisen yhtiön 
osakkaan Pauli Elorannan omistamista, 3.11. 
pakkohuutokaupassa myydyistä ko. yhtiön 
osakkeista n:o 1-109 ja oikeuttanut asiamies-
toimiston suorittamaan osakkeiden kauppa-
hinnan kaupungin kassavaroista. Osakkeet 
saatiin myydä mainitusta hinnasta asunnon-

jakotoimikunnan osoittamalle henkilölle 
(10.11. 3175 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä Helsingin 
hovioikeuden 17.9.1969 antamaan päätök-
seen joht. Jaakko Leppäluodon omistamien, 
Asunto-oy Klaavuntie 14 -nimisen yhtiön 
osakkeiden n:o 2368-2756 lunastushinnan 
määräämistä koskevassa asiassa edellyttäen, 
etteivät joht. Leppäluoto tai ko. asunto-
osakeyhtiö kumpikaan hae tuomioon muu-
tosta (6.10. 2802 §). 

Taloja ja huoneistoja 
koskevat asiat 

Tilitysvuokraperusteiden tarkistaminen. 
Kaupunginhallitus päätti, poiketen v. 1960 
tekemästään tilitysvuokraperusteiden indek-
sisidonnaisuutta koskevasta päätöksestä, että 
tilitysvuokraperusteet tarkistetaan vasta sen 
jälkeen, kun yleisessä vuokratasossa seuraa-
van kerran tapahtuu muutoksia (8.4. 1040 §). 

Siivous korvausperusteiden vahvistaminen. 
Kaupunginhallitus päätti, 

1) että kaupunginhallituksen v. 1968 teke-
mällä päätöksellä vahvistettujen 1.6.1968 lu-
kien voimaan tulleiden kaupungin virasto- ja 
poliisitalojen ns. pinta-alasiivoojien palk-
kausperusteiden ja nuorisotyölautakunnan 
kerhokeskusten siivouksesta maksettavan 
palkkauksen perusteiden edellyttämien nor-
mipalkkojen lisäksi pinta-alasiivoojille mak-
setaan 1.1.1969 lukien 27 mk:n suuruinen eril-
lislisä kuukaudessa, mikäli normien mukainen 
siivousala edellyttää vähintään 174 t:n työ-
aikaa kuukaudessa, ja normien edellyttämän 
työaikamäärän ja kokopäivätyötä edellyttä-
vän 174 t:n työajan osamäärän osoittama 
osuus 27 mk:sta kuukaudelta, jos työaika 
kuukaudessa on pienempi kuin 174 t, 

2) että kaupungin virasto- ja poliisitalojen 
ns. pinta-alasiivooj ien palkkausperusteiden 
ja nuorisotyölautakunnan kerhokeskusten 
siivouksesta maksettavien palkkausperustei-
den osalta noudatetaan muutoin kaupungin-
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hallituksen 18.3.1968 tekemän päätöksen 
määräyksiä paitsi, että päätöksen A 7 kohtaa 
ei enää sovelleta, vaan kerhohuoneistojen 
kertasiivoukset hoidetaan tuntipalkkaperus-
tein käyttäen tuntipalkkana normien mukai-
sen palkkauksen laskentapohjana olevaa kau-
pungin työntekijäin yleisen työehtosopimuk-
sen palkkahinnoittelun 1 §:ssä palkkaryhmäs-
sä 8 mainittua perustuntipalkkaa 3.56 mk 
huomioon ottaen siihen 1.1.1969 lukien tule-
van erillisen 16 pennin lisän tunnilta, 

3) että näin muutetut palkkaperusteet tu-
levat voimaan 1.1.1969 alkaen ja ovat voi-
massa 31.12.1969 saakka, minkä jälkeen mää-
räysten voimassa olo jatkuu edelleen kalen-
terivuoden kerrallaan, ellei niitä irtisanota 
vähintään kahta kuukautta ennen kalenteri-
vuoden päättymistä, 

4) että nuorisotyölautakunnan kerhokes-
kusten kerhonhoitajille maksetaan valvonta-
korvausta kaupungin työntekijäin yleisen 
palkkahinnoittelun 1 §:ssä mainittujen palk-
karyhmien 8 tai 9 perustuntipalkan mu-
kaan tai vm. perustuntipalkkaa 4.1 %:a 
alemman tuntipalkan mukaan nuorisotyö-
lautakunnan erikseen päättämän jaon perus-
teella. Nämä tuntipalkat ovat 1.1.1969 lukien 
seuraavat: 

palkkaryhmä 8 3.56 mk 
» 9 3.44 » 

4. l %:a palkkaryhmä 9:n perus-
tuntipalkkaa pienempi tunti-
palkka 3.30 » 

Näiden tuntipalkkojen lisäksi maksetaan 
1.1.1969 lukien erillinen 16 pennin lisä tun-
nilta. 

5) Kerhokeskusten kerhonhoitajien mui-
den palkkausperusteiden osalta noudatetaan 
kaupunginhallituksen 18.3.1968 tekemässä 
päätöksessä vahvistettuja periaatteita (24.2. 
603 §). 

Kaupungintalo. Rakennusvirastoa keho-
tettiin tekemään prof. Aarno Ruusuvuoren 
kanssa sopimus korttelin n:o 30 sisustussuun-

nitelmasta siten, että korvaus maksetaan 
aikavelotuspalkkiona teknillisen henkilökun-
nan tähän työhön käyttämää tuntimäärää 
vastaavien palkkojen mukaan lisäämällä nii-
hin 25 % sosiaalikuluja ja 95 % yleiskuluja, 
jolloin kuitenkin sopimuksen mukainen koko-
naispalkkio ei saa nousta 100 000 mk suu-
remmaksi. Rakennusvirasto oikeutettiin suo-
rittamaan kustannukset kaupungintalon sa-
neeraamiseen myönnetyistä määrärahoista 
(10.11. 3145 §). 

Merkittiin tiedoksi kaupungintalokortte-
lien saneeraustoimikunnan ilmoitus, että 
Kaupungintalo saadaan valmiiksi 1.9.1970 
mennessä, mutta on mahdollista, että sitä 
ennenkin eräisiin rakennuksen osiin voidaan 
ryhtyä siirtämään kalustoa. Kaupunginhalli-
tus päätti esittää toimikunnalle, että Kau-
pungintalon rakennustöiden valmistumista 
kaikin mahdollisin tavoin kiirehdittäisiin si-
ten, että ainakin edustustilat saataisiin käyt-
töön v:n 1970 kesäksi (15.12. 3502 §). 

Kallion virastotalo. Kaupunginhallitus 
myönsi 105 000 mk Kallion virastotalon ja 
Kaupunginteatterin turvallisuusj ärj estelyj en 
loppuun suorittamista varten ja 1 000 mk 
suojakaiteen ja -verkon asentamista varten 
virastotalon hissikonehuoneessa olevan kirje-
paternosterin ympärille (7.1. 74 §, 29.12. 
3687 §, y j s to5 . l l . 7384 §). 

Huoneistojen ym. korjaustyöt. Meilahden 
entisellä huvila-alueella n:o 11 olevan sävel-
täjä Yrjö Kilpisen entisen huvilan pääraken-
nuksen I kerroksen huonetilojen kunnosta-
mista ja jakamista varten kolmeksi asuin-
huoneistoksi kaupunginhallitus myönsi 18000 
mk (10.3. 743 §, 6.10. 2792 §); talossa Vihdin-
tie 19 olevan poliisiaseman pihan korjaustöitä 
varten myönnettiin 39 300 mk (16.6. 1863 §) 
ja linja-autoasemarakennuksen ensimmäisen 
kerroksen odotushallista toisen kerroksen 
kahvilaan johtavien portaiden rakentamista 
ja kahvilatilan lattian vahvistamista varten 
37 500 mk (8.4. 1047 §). 

Kovaosaisten Ystävät yhdistyksen ano-
muksesta kaupunginhallitus myönsi 30 000 
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mk talon Tunnelitie 13 kunnossapitokorjaus-
ten suorittamista varten yhdistyksen toimes-
ta yhteistoiminnassa kiinteistöviraston 
kanssa mm. sillä ehdolla, että työt oli suori-
tet tava loppuun 31.7.1969 mennessä (24.3. 
854 §). 

Huonetilojen luovuttaminen eri tarkoituk-
siin. Valkoinen sali, Jugendsali ja Kallion 
virastotalon eräitä tiloja saatiin luovuttaa 
eräillä ehdoilla seuraaviin tarkoituksiin: Mai-
tohygienialiitolle palkintoj enj akotilaisuutta 
ja vuosikokousta varten (yjsto 15.1. 5079 §, 
3.12. 7563 §); Stadion-säätiön edustajiston 
vuosikokousta varten (yjsto 19.2. 5350 §); 
Helsinki-Seuralle keskustelutilaisuuksia ja 
Suomenlinnakomitean mietintöä koskevaa 
esitelmätilaisuutta varten (yjsto 19.3. 5579 §, 
7.5. 5975 §, 17.9. 6949 §, 1.10. 7060 §); Asun-
toreformiyhdistykselle esitelmätilaisuuksia ja 
Helsingin seudun runkokaavaa käsittelevän 
keskustelutilaisuuden järjestämistä varten 
(yjsto 5.3. 5475 §, 12.3. 5537 §, 7.5. 5976 §); 
SKDL:n valtuustoryhmän järjestämää kou-
lutus- ja informaatiotilaisuutta varten (yjsto 
12.2. 5305 §); Yrjö Kilpinen -seuralle konser-
tin järjestämistä varten (yjsto 26.11. 7513 §); 
Sibelius-Akatemian Oppilasasuntolan Nais-
toimikunnalle konsertin järjestämistä varten 
(yjsto 26.2. 5402 §); Radion Nuorisokuoron 
matineaa varten (yjsto 5.11. 7335 §); Etelä-
suomalaisen Osakunnan Laulajille konserttia 
varten (yjsto 17.9. 6950 §); Deutsches Insti-
tut -nimiselle instituutille konserttien järjes-
tämistä varten (yjsto 7.5. 5977 §, 3.9. 6836 §, 
3.12. 7564 §); pariisilaisen kamariorkesterin 
konserttia varten (yjsto 8.10. 7113 §); Hel-
sinki-mitalin ja Suomen Kaupunkiliiton an-
siomerkkien jakotilaisuuksia varten (19.5. 
1465 §); Uudenmaan Maakuntaliitolle ja 
Matkailuyhdistykselle kevätkokousta var-
ten (yjsto 26.3. 5641 §, 23.4. 5863 §); Ylioppi-
lasterveys-yhdistykselle mannekiiniesitystä 
varten (yjsto 8.10. 7114 §); Itä-Berliinin 
näyttelyn järjestämistä varten (3.11. 3063 §); 
Puolan Kansantasavallan 2 5-vuotispäivän 
juhlatilaisuutta varten (yjsto 2.7. 6434 §); 

Bulgarian Kansantasavallan 25-vuotispäivän 
juhlallisuuksia varten (yjsto 6.8. 6636 §); 
Instituto di Cultura Italiana in Finlandia 
-nimiselle instituutille kamarimusiikkikon-
serttia varten (yjsto 5.2. 5265 §) ja ammatti-
oppilaslautakunnalle ammattitodistusten ja-
kotilaisuutta varten (yjsto 12.11. 7401 §). 

Rakennusten purkaminen. Kaupunginhalli-
tus tai sen yleisjaosto myönsivät tarvittavat 
määrärahat jäljempänä mainittujen raken-
nusten purkamiseen: Eläintarhantien var-
rella oleva ent. vanhainkodin talousrakennus 
(yjsto 25.6. 6418 §); Kumpulankatu 4:ssä ja 
Hämeentie 130:ssä olevat asuinrakennukset 
ulkorakennuksineen (17.3. 813 §); Päijän-
teentie 5:ssä sijaitseva asuinrakennus ulko-
rakennuksineen (28.4. 1272 §); Viikintien lä-
heisyydessä ollut, tulipalossa tuhoutunut va-
rastorakennus (22.9. 2649 §); Pohjoiskaari 
9:ssä ja Kirkonkyläntie 91:ssä olevat asuin-
rakennukset ulkorakennuksineen sekä Tina-
sepäntie 5:ssä olevan rakennuksen kellari-
perustus ja Isonpellontie 3:ssa olevat raken-
nukset (3.11. 3106 §); Bertkullan tilalla 
RN:o 35 ja Äbackan tilalla RN:o l i 5 0 olevat 
kaksi latoa sekä Tuomarinkylän tilalla RN:o 
l1 2 5 olevat kaksi latoa (yjsto 17.9. 6978 §); 
Latokartanoni ie ll:ssä ja Isonkaivontie 
16:ssa olevat asuinrakennukset ulkoraken-
nuksineen (3.2. 381 §); Varatie 4:ssä oleva 
asuin- ja talousrakennus (28.4. 1269 §); Lato-
kartanontie l:ssä oleva asuinrakennus ulko-
rakennuksineen (5.5. 1326 §); Tapanilan ky-
lässä olevalla tilalla R 431 RN:o 8370 olevat 
kaupunginhallituksen 20.1. purettaviksi päät-
tämät rakennukset sekä Ollilantie 20:ssä ole-
va asuinrakennus ulkorakennuksineen ja 
Herttoniemen huvilan n:o 33a rakennukset 
(20.1. 190 §, yjsto 14.5. 6075 §); Kulosaaren 
puistotie 4:ssä oleva asuinrakennus ja Sateen-
kaarenne 21:ssä oleva kesämökki, molemmat 
ulkorakennuksineen sekä Yrttimaantie 21:ssä 
ja Suutarinkylän- ja Kravuntien risteyksessä 
olevat latorakennukset (yjsto 13.8. 6707 §); 
Kanavasillantie 40:ssä oleva asuinrakennus 
ulkorakennuksineen (yjsto 20.8. 6762 §); 

319 



2. Ka upunginhall i tus 

Rajasaaren huvilan n:o 1 kaksi asuinrakennus-
ta ja Vartiokyläntien varrella tilalla Linåker 
RN:o l5 9 0 oleva latorakennus (15.9. 2569 §); 
Laajasalon kylässä olevilla tiloilla Grind-
stuga RN:o l184 ja Grindstuga I RN:o 256 

sijaitsevat rakennukset (yjsto 26.11. 7538 §) 
sekä Östersundomintie 17:n kohdalla sijait-
seva asuinrakennus ulkorakennuksineen 
(yjsto 26.3. 5681 §). 

Sinebrychoff Oy:lle päätettiin ilmoittaa, 
että ellei yhtiön ja kaupungin välillä v. 1965 
tehdyn sopimuksen kohdassa 6) d mainittua 
puista empirerakennusta, Punavuorenk. 21, 
ole ryhdytty kaupungin toimesta ja sen kus-
tannuksella poistamaan alueelta 1.7.1969, 
yhtiöllä on oikeus purkaa rakennus omalla 
kustannuksellaan (19.5. 1494 §). 

Kaupunginhallitus myönsi myöhemmin 
10 200 mk aikaisemmin myönnetyn lisäksi 
Sinebrychoffin alueella, korttelin n:o 118 ent. 
tontilla n:o 25 olevan vanhan asuinrakennuk-
sen purkamista ja varastoimista varten (15.9. 
2543 §). 

Valtuusto hyväksyi 21.2.1968 prof. Aarno 
Ruusuvuoren laatimat ns. rahatoimiston 
korttelin n:o 31 luonnospiirustukset siten, 
että apteekin talon ulkoseinät saneerauksen 
yhteydessä puretaan ja rakennetaan uudel-
leen entisenlaisiksi. Maistraatti, jolta kau-
punginhallitus oli 1.4.1968 pyytänyt purka-
mislupaa, hylkäsi 2.5.1968 tekemällään pää-
töksellä anomuksen apteekin talon Pohj. 
Esplanaadikadun ja Unioninkadun varrella 
olevien ulkoseinien purkamisen osalta. Asia-
miestoimisto haki muutosta maistraatin pää-
tökseen lääninhallitukselta, joka 16.1.1969 
antamassaan päätöksessä katsoi mm., ettei 
näihin seiniin voitu katsoa liittyvän niin suu-
ressa määrin kulttuurihistoriallisia arvoja 
eikä ko. seiniä, joiden ulkosivua niiden raken-
tamisen jälkeen oli eri kertoja muutettu, 
myöskään voitu pitää siinä määrin rakennus-
taiteellisesti arvokkaina, että ne rakennuksen 
tullessa maistraatin päätöksen nojalla muilta 
osin puretuiksi, olisi säilytettävä. Tämän 
vuoksi lääninhallitus kumosi maistraatin pää-

töksen valituksenalaiselta osalta ja myönsi 
kaupungille sen pyytämän purkamisluvan 
myös ko. ulkoseinien osalta. Asia oli palau-
tettu maistraatille lääninhallituksen päätök-
sestä aiheutuvia toimenpiteitä varten (10.2. 
464 §). 

Kaupunkisuunnittelu 

Viranhaltijat. Asemakaavaosaston työso-
pimussuhteiseen II asemakaava-arkkitehdin 
toimeen otettavan arkkit. Jyrki Lehikoisen 
kanssa päätettiin kaupunginhallituksen v. 
1967 vahvistamaa lomaketta käyttäen tehdä 
palkkaussopimus, jonka mukaan hänelle 
maksetaan enintään 3 300 mk:n suuruinen 
kuukausipalkka (13.1. 151 §). 

Liikennesuunnitteluosastoon päätettiin 
palkata liikennevalojen huoltoon liittyvien 
tehtävien suorittamista varten työsopimus-
suhteinen sähköasentaja liikennevalojen huol-
toa varten merkittyä määrärahaa käyttäen 
(20.1. 234 §). 

Seuraavien työsopimussuhteessa olevien 
diplomi-insinöörien ja arkkitehtien kanssa 
päätettiin tehdä uudet työsopimukset em. 
lomaketta käyttäen. Heille saatiin 1.11.1969 
alkaen suorittaa enintään jäljempänä maini-
tut kuukausipalkat: diplomi-insinöörit Heik-
ki Salmivaara 3 500 mk/kk ja Veli Himanen 
3 250 mk/kk, arkkitehdit Veikko Heino, 
Ann-Marie Leppo ja Pertti Nykänen kukin 
3 100 mk/kk sekä 1.1.1970 alkaen diplomi-
insinöörit Antero Aarvala 3 500 mk/kk ja 
Seppo Sanaksenaho 3 100 mk/kk (20.10. 
2920 §, 15.12. 3522 §). 

Kaupunkisuunnitteluviraston avoinna ole-
vaa virastopäällikön virkaa määrättiin hoita-
maan viraston kansliaosaston os.pääll. Pentti 
Sunila virastopäällikön virkaan kuuluvin 
palkkaeduin 17.2.1969 lukien toistaiseksi ja 
kunnes virkaan valittu ryhtyy sitä hoita-
maan, kuitenkin kauintaan 15.2.1970 saakka 
(17.2. 555 §, 4.8. 2114 §). Virka päätettiin ju-
listaa haettavaksi erilliskuulutuksella siten, 
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että hakijat voivat esittää omat palkkavaati-
muksensa (11.8. 2164 §, yjsto 27.8. 6812 

Liikennesuunnittelupäällikkö Väinö Suo-
niolle myönnettiin hänen anomansa ero viras-
taan 16.10.1969 lukien ja osaston apul. 
os.pääJl. Antti Koivu määrättiin viransijaise-
na hoitamaan yksinomaan liikennesuunnit-
telupäällikön virkaa 16.10. alkaen toistai-
seksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes vir-
kaan valittu ryhtyy sitä hoitamaan. Liiken-
nesuunnittelupäällikön virka saatiin jättää 
vakinaisesti täyt tämättä kauintaan 30.6.1970 
saakka (22.9. 2656 §). 

Kaupunkisuunnitteluvirastolle myönnet-
tiin virastokohtainen vuokra-auton käyttö-
oikeus kaupunginhallituksen v. 1964 tekemän 
päätöksen mukaisilla ehdoilla ja siten, että 
luvan antamisesta päättävät virastopäällikkö 
tai osastopäälliköt (yjsto 26.11. 7537 §). 

Pohjois-Haagan lisäalueen kaavoittamista 
varten kaupunginhallitus myönsi 40 500 mk 
(22.9. 2651 §). 

Pihlajamäen eteläosan kaavoittaminen. 
Asunto-ohjelmakomitea oli aikoinaan tehnyt 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle esityksen 
mm. Pihlajamäen eteläosan pikaisesta kaa-
voittamisesta. Esityksen johdosta asemakaa-
vaosastoa kehotettiin kiireellisesti antamaan 
lautakunnalle selvitys mahdollisuuksista kaa-
voittaa alue ulkopuolista suunnittelijaa käyt-
täen. Selvityksen saamisen jälkeen lautakun-
ta kehotti virastoa antamaan Pihlajamäen 
eteläosan asemakaavan laatimisen ulkopuoli-
sen suunnittelijan tehtäväksi siten, että alus-
tava ehdotus valmistuisi loka-marraskuussa 
1969. Samalla lautakunta asetti keskuudes-
taan tilapäisen jaoston tutkimaan asemakaa-
vaosaston ja tehtävään otettavan suunnitte-
lijan kanssa alueen kaavoituksessa noudatet-
tavia periaatteita. Jaosto kuuli asiantuntija-
na mm. arkkit. Pentti Riihelää. Jaosto ilmoit-
ti myöhemmin lautakunnalle 

1) pitävänsä arkkit. Riihelän esittämää 
aikataulua niin kireänä, ettei suunnittelutyön 
jouduttamiseen ole mahdollisuuksia siten, 

että alueen rakennustyöt päästäisiin aloitta-
maan v:n 1969 syksyllä, 

2) katsovansa, että alueen liikennekysy-
mykset olisi ratkaistava viraston liikenne-
suunnitteluosaston johdolla ja yhteistyössä 
Arkkitehtuuritoimisto Pentti Riihelän kanssa 
sekä että suunnittelun yhteydessä olisi laa-
dittava koko Pihlajamäen pohjoisosan ja 
Vantaanjoen välisen alueen karkeampi kaa-
valuonnos yhteistoiminnassa asemakaava-
osaston kanssa, 

3) katsovansa, että v:n 1969 syksyllä aloi-
tettavaksi suunnitellun alustavan asuntotuo-
tanto-ohjelman toteuttaminen huomioon ot-
taen olisi alueen käsittävä ohjelma pyrittävä 
siirtämään jollekin muulle alueelle, 

4) edellyttävänsä, että mikäli suunnittelu-
työtä koskeva sopimus tehdään em. arkki-
tehtuuritoimiston kanssa, se tehdään huhti-
kuun 1969 puoleen väliin mennessä aikapalk-
kiojärjestelmään perustuen. Lautakunta oi-
keutti 2.4.1969 viraston tekemään ko. aluetta 
koskevan suunnittelusopimuksen Arkkiteh-
tuuritoimisto Pentti Riihelän kanssa edellyt-
täen, että suunnitteluaikataulu pyritään te-
kemään niin kireäksi kuin mahdollista. Viras-
toa kehotettiin tutkimaan, voitaisiinko 
muualta löytää sellainen alue, jonka suunnit-
telu olisi mahdollista suotuisemmissa olosuh-
teissa. Kaupunginhallitus merkitsi lautakun-
nan ilmoituksen tiedoksi (23.6. 1943 §). 

V'esalan-Mellunmäen ja Länsimäen alueen 
kaavarunkoluonnosta koskeva esitys. Kaupun-
ginhallitus päätti lähettää em. alueita koske-
van kaavarunkoluonnoksen sisäasiainminis-
teriölle liitettäväksi valtuuston 7.5.1969 hy-
väksymää, korttelin n: o 47391 tontin n:o 1 
asemakaavaa koskeviin asiakirjoihin ja il-
moittaa, että kaupunkisuunnittelulautakunta 
on omasta puolestaan hyväksynyt Vesalan-
Mellunmäen alueen kaavoitustyön pohjaksi 
luonnoksen A-vaihtoehdon. Samalla kau-
punginhallitus päätti kehottaa sähkölaitosta 
yhteistyössä kiinteistöviraston ja asiamies-
toimiston kanssa kiireellisesti ryhtymään 
neuvotteluihin Etelä-Suomen Voima Oy:n 
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voimajohdon poistamiseksi alueelta ensisijai-
sesti siirtämällä se toiseen paikkaan. Teolli-
suuslaitosten lautakunta oikeutettiin päättä-
mään johdon lopullisesta poistamistavasta ja 
tekemään siitä aiheutuvat esitykset kaupun-
ginhallitukselle (3.11. 3108 §). 

Vartiosaaren kaavoittaminen. Kaupungin-
hallitus päätti kumota kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan 21.11.1968 tekemän päätöksen 
Vartiosaaren kaavoittamisesta ja kehottaa 
lautakuntaa 30.6.1970 mennessä 

1) laadituttamaan Vartiosaarta koskevan, 
saaren käyttämiseen asuntorakennustoimin-
taan perustuvan yleissuunnitelman (kaava-
runkosuunnitelman), jossa esitetään ainakin 
maankäyttö, sen mukaiset maa-alueet asu-
mis-, palvelu-, liikenne- ja virkistystoimintoja 
ym. varten sekä liittyminen saarta ympäröi-
vien alueiden maankäyttöön, 

2) tekemään ehdotuksen alueen pääasial-
listen omistajien kanssa saaren kaavoittami-
sesta asuntotarkoitukseen tehtävän sopimuk-
sen ehdoista huomioon ottaen sen, että sopi-
mukseen sisällytetään määräykset asuntoker-
rosalasta, virkistysaluevarauksesta ja mah-
dollisesta moottoritievarauksesta sekä siitä, 
että alistuksenalaisessa päätöksessä tarkoite-
tut yhtiöt velvoitetaan vastaamaan vuokra-
alueiden järjestelykin aiheuttamista kustan-
nuksista tilojen RN:o 5679, 546, 5161 ja 5162 

osalta, 
3) hankkimaan edellä tarkoitetusta yleis-

suunnitelmasta kiinteistölautakunnan, ur-
heilu- ja ulkoilulautakunnan sekä yleisten 
töiden lautakunnan lausunnot ja 

4) tekemään aikanaan em. selvitysten val-
mistumisen ja lausuntojen saamisen jälkeen 
uuden päätöksen Vartiosaaren kaavoittami-
sesta ja rakennustavasta (9.6.1799 §,ks.s.314). 

Patolan alueen kaavoittaminen. Kaupungin-
hallitus päätti peruuttaa 8.8.1963 tekemänsä 
päätöksen siltä osin, kuin se koskee n. 10.8 
ha:n suuruisen alueen varaamista Oulunky-
lästä Tuusulantien ja korttelin n:o 28301 vä-
liltä vastaisuudessa rakennettavia uusia yleis-
sairaaloita varten. Kaupunkisuunnittelulau-

takunnan käytettäväksi myönnettiin 15 000 
mk Patolan A-alueen kaavoittamisesta aiheu-
tuvien kustannusten suorittamista varten. 
Lautakuntaa kehotettiin yhteistyössä urhei-
lu- ja ulkoilulautakunnan kanssa selvittä-
mään Patolan alueeseen liittyvän urheilupuis-
ton alueen rajauksen Patolan suunnittelutyön 
yhteydessä. Sairaalalautakuntaa kehotettiin 
yhdessä hoitolaitosten suunnittelutoimikun-
nan kanssa kehittämään kiireellisesti Malmin 
sairaalan laajentamissuunnitelmia (10.11. 
3176 §). 

Etelä-Kaarelan tiekunnan anomuksesta 
kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuunnit-
telulautakuntaa kiirehtimään Etelä-Kaarelan 
asemakaavan laatimista (3.11. 3081 §). 

Eräiden tutkimus- ja suunnittelutöiden tilaa-
minen. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
kaupunkisuunnittelulautakunnan käytettä-
väksi 20 000 mk viraston v:n 1970 toiminta-
suunnitelman tilaamisesta ulkopuoliselta 
suunnittelijalta aiheutuvien kustannusten 
suorittamista varten (16.6. 1873 §). 

Haagan-Vantaan alueen jatkosuunnitte-
lun tilaamisesta ulkopuoliselta suunnitteli-
jalta aiheutuvien kustannusten suorittamista 
varten kaupunginhallitus myönsi 80 000 mk. 
Samalla kaupunginhallitus päätti ehdollisesti 
merkitä v:n 1970 talousarvioehdotukseensa 
170 000 mk suunnittelutyön jatkamista var-
ten (30.6. 2034 §). 

Malmin aluekeskuksen jatkosuunnitteluun 
liittyvien eräiden tutkimus- ja suunnittelu-
töiden tilaamista varten ulkopuoliselta suun-
nittelijalta ja pienoismallin hankkimisesta 
aiheutuvien kustannusten suorittamista var-
ten kaupunginhallitus myönsi 90 000 mk. 
Samalla päätettiin ehdollisesti merkitä v:n 
1970 talousarvioehdotukseen 25 000 mk ko. 
tutkimus- ja suunnittelutöiden jatkamista 
varten sekä 210 000 mk Malmin ja Tapanilan 
alueiden pohjatutkimuksia sekä geoteknillistä 
suunnittelua varten ynnä 11 000 mk Malmin 
aluekeskuksen jatkosuunnittelua varten tar-
vittavia pienoismalleja ja painatuskustan-
nuksia varten (30.6. 2037 §). 
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Mellunmäen pohjoisosan asemakaavan 
muutosehdotuksen laadituttamisesta aiheu-
tuneita kustannuksia varten kaupunginhalli-
tus myönsi 45 000 mk (6.10. 2797 §). 

Seutukuntakomitealle myönnettiin oikeus 
tilata Ekoplan Oyiltä tutkimus Helsingin 
seudulle mahdollisesti muodostettavan suur-
kunnan taloudellisista seuraamuksista (8.12. 
3428 §). 

Runkokaavaehdotuksesta annettava lausunto. 
Helsingin seutukaavaliiton liittovaltuusto oli 
30.9.1968 hyväksynyt liiton toimesta ja sisä-
asiainministeriön määräyksestä laaditun seu-
tukaavaluonnoksen eli runkokaavan. Seutu-
kaavaliitto pyysi kaupunginhallituksen lau-
sunnon runkokaavasta ja sen edelleen ke-
hittämisessä huomioon otettavista näkökoh-
dista. Kaupunkisuunnittelulautakunta kat-
soi, että kaupunkirakenteellisissa kysymyk-
sissä saattaa kuitenkin esiintyä toisilleen 
täysin vastakkaisia käsityksiä, jonka vuoksi 
epäselvissä tapauksissa olisi pidättäydyttävä 
liian sitovista ratkaisuista. Runkokaavassa 
esitettyä maankäytön hajoamisen määrä-
tietoista rajoittamista sekä yhdyskunta-
muodostuksen kehittämistä ja täydentä-
mistä voitiin pitää tarkoituksenmukaisena. 
Tällöin olisi pystyttävä estämään se alue-
hankintoihin perustuva aluerakentaminen, 
joka on selvästi ristiriidassa seudun kehit-
tämistavotteiden kanssa. Seutukaavan tu-
lee olla valmistuttuaan niin joustava, että 
vaikeasti ennustettavissa olevat toiminnat ja 
kohteet voitaisiin vastaisuudessa tarvittaessa 
toteuttaa. Kun seutukaavan, jonka on määrä 
valmistua v:n 1970 loppuun mennessä, vah-
vistaminen voi tapahtua myös vaiheittain, 
olisi jatkotyötä suoritettaessa tarkoin harkit-
tava, miltä osin seutukaava olisi pyrittävä 
ensi vaiheessa vahvistamaan. Kiinteistötointa 
johtava apulaiskaupunginjohtaja totesi mm., 
että tarpeettoman samojen asioiden suunnit-
telun välttämiseksi ja järkevän porrastuksen 
saamiseksi eri kaavamuotojen kesken olisi 
tärkeätä, että seutukaavatyön tehtävät mää-
riteltäisiin jo tässä vaiheessa ja että varsinkin 

seutukaavan ja yleiskaavan välinen suhde py-
rittäisiin asianmukaisesti selvittämään. Run-
kokaavaa on pidettävä ensimmäisenä vaihee-
na yleissuunnitelman aikaansaamiseksi 
maamme tärkeimmälle suurkaupunkiseudulle 
lähiympäristöineen ja selvää on, että runko-
kaavalla luonnosmaisuudestaan huolimatta, 
voi olla ohjeellisenakin huomattava merkitys, 
yksittäisiä maankäyttöpäätöksiä tehtäessä. 
Erityisesti kiinteistöjohtaja korosti joukko-
kuljetusliikennevälineen ja -väylien tärkeyttä 
tiiviimpiin ja tehokkaampiin maankäyttö-
malleihin pyrittäessä. Kaupunginhallitus 
päätti antaa seutukaavaliitolle kaupunki-
suunnittelulautakunnan ehdotuksen mukai-
sen lausunnon (10.2. 466 §). 

Porvoon radan suunnan määritteleminen. 
Kaupunginhallitus päätti pyytää Helsingin 
seutukaavaliittoa tekemään ensi tilassa rauta-
tiehallitukselle esityksen siitä, että ratavaih-
toehto R 1 hyväksyttäisiin tulevan Porvoon 
radan lopullisen ratasuunnitelman pohjaksi 
(24.3. 893 §). 

Pientaloalueiden inventointia varten myön-
nettiin kaupunkisuunnitteluviraston käytet-
täväksi 2 500 mk (yjsto 18.6. 6374 §). 

Pasilan aluetta koskevat asiat. Kaupungin-
hallitus päätti myöntää 90 000 mk Pasilan 
jatkosuunnitteluun liittyvistä tutkimustöistä, 
aiheutuvien kustannusten suorittamista var-
ten. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää 
valtion alueneuvottelukuntaa, rautatiehalli-
tusta, tie- ja vesirakennushallitusta, Yleis-
radio Oy:tä, Osuuskunta Suomen Messuja ja. 
Helsingin Kauppakamaria kutakin nimeä-
mään yhdysmiehen Pasilan alueen jatkosuun-
nittelua varten (27.5. 1593 §). 

Kaupunginhallitus myönsi rautatiehalli-
tukselle korvauksetta luvan Helsingin-Pasi-
lan ratapenkereen leventämiseen liittyvien 
töiden suorittamiseen valtionrautateiden ao. 
ratapihajaoston piirustuksesta n:o 778/6.9. 
1968 lähemmin ilmenevällä, n. 3 255 m2:n 
suuruisella alueella sillä ehdolla, että valtion-
rautatiet luovuttaa kaupungin käyttöön kau-
punkisuunnitteluviraston piirustukseen nro 
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6170/19.2.1969 merkityn alueen n:o 1 (24.3. 
895 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä Pasilan ratapiha-alueen uuden 
pohjoisrajan valtionrautateiden ratateknilli-
sen toimiston ratapihajaoston piirustuksen 
nro 1022/29.11.1968 mukaisena Käpylän-
Huopalahden yhdysraiteen ja ratapihan rai-
teistojen vaatimien kallionlouhinta- ja maa-
töiden suorittamista silmällä pitäen kuitenkin 
siten, että ratapiha-alueen ja Metsälän oma-
kotialueen välinen 10 mm levyinen puisto-
kaista olisi jätettävä koskemattomaksi. Kiin-
teistövirastoa kehotettiin huolehtimaan rata-
piha-alueeseen sisältyvällä, n. 9.5 harn suu-
ruisella kaupungin omistamalla alueella ole-
van arvopuuston kaatamisesta ja korjaami-
sesta (15.9. 2570 §). Edelleen kaupunginhalli-
tus myönsi rautatiehallitukselle luvan Kä-
pylän-Huopalahden välisen yhdysradan, 
maaliikennekeskuksen raiteen ja Pasilan 
uuden ratapiha-alueen pohjoisosan raiteisto-
jen vaatimien maa- ja kallioleikkaustöiden 
suorittamiseen ratapihajaoston piirustukseen 
nro 47/18.1.1969 merkityllä alueella sikäli 
kuin alueeseen kuuluu kaupungin omistamaa 
maata sekä luovutti rautatiehallituksen 
käyttöön em. alueen ulkopuolelta alueet näitä 
töitä varten tarvittavien teiden rakentami-
seen sillä ehdolla, ettei teitä tai rakennelmia 
sijoiteta 10 m lähemmäksi asuntokortteleiden 
rajoja (6.10. 2801 §). 

Eräät Metsälän eteläosan omakotitonttien 
omistajat olivat lähettäneet anomuksen tont-
tiensa suojaamisesta valtionrautateiden ja 
kaupungin välisten aluejärjestelyjen yhtey-
dessä. Kaupunginhallitus päätti, etteivät 
anomukset siinä vaiheessa antaneet aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että anojille an-
nettaisiin selvitys Pasilan ratapiha-alueen 
uuden pohjoisrajan sijainnista, Metsälän osa-
alueen omakotitonttien muuttamista pien-
teollisuusalueeksi koskevasta tutkimuksesta 
sekä kaupungin toimenpiteistä tonttien omis-
tajien asumiskysymyksen järjestämiseksi sii-

nä tapauksessa, että alue muutetaan pien-
teollisuusalueeksi (15.9. 2571 §). 

Eräiden katujen ym. nimien vahvistaminen. 
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 11. kau-
punginosassa olevan Haapaniemenkuja-Asp-
näsgränd -nimisen kadun uudeksi nimeksi 
Ässänrinne -iissäbrinken (6.10. 2796 §); Mel-
lunkylässä olevan Uussillantien uuden poik-
kitien nimeksi Uussillanrinne - Nybrobrinken 
(6.10. 2794 §); Malmilla ja Vartiokylässä ole-
van Myllymestarintien Lahdentielle ulottu-
van jatkeen nimeksi Myllymestarintie -
Kvarnmästarvägen (24.11. 3313 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Hel-
singin saariston ja rannikon paikannimet ni-
mistötoimikunnan toimesta laaditun ja täy-
dennetyn nimiluettelon mukaisesti (22.12. 
3600 §). 

Eräiden tonttien osoitenumeroinnin vahvis-
taminen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
11., 23., 32., 37., 43., 45. ja 46. kaupungin-
osien eräiden tonttien uudet osoitenumerot 
(10.3. 738 §, 24.11. 3312 §). 

Jakomäenaukion järjestely päätettiin to-
teuttaa asemakaavaosaston piirustuksen nro 
7002/18.9.1968 mukaisesti kuitenkin niin, että 
valaisimien sijoittelussa otetaan huomioon 
koneiden käyttö alueen puhtaanapidossa. 
Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin huo-
lehtimaan järjestelyn vaatimien töiden suo-
rittamisesta, joiden kustannusarvio on n. 
200 000 mk, pääomamenoihin uusia katuja ja 
teitä varten kaupunginhallituksen määräyk-
sen mukaan merkittyä määrärahaa käyttäen 
(9.6. 1797 §). 

Asemakaavan muutokset. Kaupunginhalli-
tus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulau-
takuntaa ryhtymään kiireellisiin toimenpitei-
siin jäljempänä mainittujen tonttien asema-
kaavan muuttamiseksir korttelin nro 28140 
tontin nro 2 asemakaavan muuttamiseksi si-
ten, että tontin tehokkuusluvuksi merkitään 
0.5 ja että tontti merkitään sosiaalista toimin-
taa palvelevan yleisen rakennuksen tontiksi 
(14.4. 1079 §); korttelin nro 29047 tonttien 
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n:o 3, 4 ja 5 asemakaavan muuttamiseksi si-
ten, että tonteista muodostetaan sosiaalista 
toimintaa palvelevan yleisen rakennuksen 
tontti, jonka kerrosalaksi merkitään 3 500 m2 

ja jolle rakennetaan vanhainkodin hoito-
henkilökuntaa varten asuntoja (3.3. 653 §); 
korttelin n:o 29096 tontin n:o 7 asemakaavan 
muuttamiseksi siten, että tontille voidaan ra-
kentaa kerrosalaltaan 2 000 m2:n suuruinen 
vanhusten asuntola (1.12. 3350 §); korttelin 
n:o 46008 tonttia n:o 4 koskeva asemakaavan-
muutos, jossa tonttitehokkuusluku on 2.0 ja 
jonka mukaan tontille saadaan rakentaa toi-
mistotalo 300 m2:n suuruisine myymälätiloi-
neen sekä 300 autopaikkaa ja johtaa sille yh-
teys Kornetintieltä (6.10. 2765 §); korttelin 
n:o 49051 asemakaavan muuttamiseksi siten, 
että tontin n:o 3 kerrosalaksi merkitään 
3 850 m2 ja että tontille saadaan rakentaa 
4-kerroksinen asuintalo sekä että saman 
korttelin autopaikkatontin n:o 18 tehokkuus-
luvuksi merkitään 0.2 entisen 0.4 sijasta 
(17.3. 786 §) ja muuttamaan korttelin n:o 
47031 tontin n:o 1 rakennusoikeuden 12 000 
m2:ksi (22.12. 3542 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää sisä-
asiainministeriötä kaupunginvaltuuston pää-
töksiä vahvistaessaan rakennuslain 141 §:n 
nojalla määräämään, että seuraavien kortte-
leiden, tonttien ja alueiden asemakaavan 
muuttamisen vahvistamispäätöstä on nouda-
tettava ennen kuin päätös on saanut lainvoi-
man: 14. kaupunginosan kortteleiden n:o 468 
ja 469 (Hotel Intercontinental) ja katualueen 
(30.6.1967 §); korttelin n:o 28148 tontin n:o 7 
(20.1. 190 §) sekä korttelin n:o 47027 ja katu-
alueen (3.2. 349 §). 

Asuntokeskuskunta Hakalle päätettiin il-
moittaa kaupunginhallituksen olevan valmis 
aikanaan laadituttamaan asemakaavan muu-
tosehdotuksen, jossa Sörnäisten kortteli n:o 
TK 292 merkitään pääasiassa asuntokerros-
talojen korttelialueeksi kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan esittämillä edellytyksillä (23.6. 
1936 §). 

Posti- ja lennätinhallitukselle päätettiin 

ilmoittaa kaupunginhallituksen olevan aika-
naan valmis esittämään kaupunginvaltuus-
tolle Käpylän korttelissa n:o 827 olevan ton-
tin n:o 2 asemakaavan muuttamista anotulla 
tavalla ja kaupunkisuunnittelulautakunnan 
mainitsemilla ehdoilla (1.9. 2406 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sisä-
asiainministeriölle peruuttavansa seuraavien 
kaupunginvaltuuston tekemien, asemakaavan 
muutosta koskevien päätösten alistamisen 
ministeriön vahvistettavaksi: 30.10.1963 
tehty päätös 11. kaupunginosan korttelin 
n:o 295 tonttien 1 ja 4 osalta, 8.4.1964 tehty 
päätös 12. kaupunginosan korttelin n:o 348 
tontin n:o 10 osalta (8.9. 2510 §) sekä 25.6. 
1969 tehty päätös kortteleiden n:o 28217, 
28219, 28225, 28271, 28273 ja 28274 sekä 
puistoalueiden osalta (1.12. 3386 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää sisäasiain-
ministeriölle annettavassa selityksessään ja 
myöhemmin valtion rakennustaidetoimikun-
nan lausunnosta annetussa vastineessaan, 
ettei 14. kaupunginosan kortteleita n:o 468 
ja 469 sekä katualueita koskevaa asemakaa-
van muutosta vastaan tehty valitus antaisi 
aihetta asemakaavaehdotuksen n: o 6215 
muuttamiseen. Kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston ja rakennustar-
kastusviraston julkisivutoimikunnan asiasta 
antamat lausunnot päätettiin lähettää minis-
teriölle (15.9. 2574 §, 20.10. 2923 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasiain-
ministeriölle kaupunkisuunnittelulautakun-
nan lausunnon ja esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen selvityksen jäljempänä mainittujen 
kortteleiden asemakaavan muuttamisen joh-
dosta asian alustavassa käsittelyssä tehdyistä 
huomautuksista: korttelin n:o 39040, kort-
telin n:o 46121 tonttien n:o 5, 6, 8 ja 10, kort-
telin n:o 47027 ja katualueen sekä korttelin 
n:o 47301 tontin n:o 1 (3.11. 3101 §, 22.12. 
3602-3604 §). 

Sisäasiainministeriölle annettavassa lau-
sunnossaan kaupunginhallitus päätti esittää, 
etteivät Helsingin seutukaavaliiton lausun-
nossa esitetyt näkökohdat eivätkä ministe-
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riön alustavassa käsittelyssä tehdyt huomau-
tukset antaisi aihetta 54. kaupunginosan 
korttelin n:o 54047 ja korttelin n:o 54048 ton-
tin n:o 2 asemakaavaa koskevan, 14.8.1968 
päivätyn ja 16.4.1969 täydennetyn piirus-
tuksen n:o 6078 muuttamiseen sekä ilmoittaa 
samalla katsovansa, että mainittu piirustus 
on asiallisesti kaupunginvaltuuston 16.10. 
1968 hyväksymän asemakaavan mukainen 
(21.4. 1193 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää korkeim-
malle hallinto-oikeudelle annettavassa lau-
sunnossaan, etteivät 37. kaupunginosan osan 
asemakaavan hyväksymistä ja 38. kaupun-
ginosassa sijaitsevan rautatien viereisen puis-
toalueen osan asemakaavan muuttamista kos-
kevassa asiassa tehdyt valitukset antaisi ai-
hetta asemakaavaehdotuksen n:o 5656 muut-
tamiseen (17.3. 816 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää Uuden-
maan lääninhallitukselle annettavassa seli-
tyksessään, että prof. Osmo Turpeisen vali-
tus kaupunginvaltuuston 13.11.1968 Vartio-
kylän korttelin n:o 45024 tonttien n:o 8 ja 9 
sekä Vanamotien asemakaavan muuttamis-
ta koskevassa asiassa tekemästä päätöksestä 
hylättäisiin kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esittämin perustein. Asia koski kulkuyhteyk-
siä Vanamotien varrella oleville tonteille 
(18.8. 2255 §). 

Sisäasiainministeriölle päätettiin esittää, 
että se vahvistaessaan Kulosaaren korttelin 
n:o 42057 tontin n:o 4 asemakaavan muutok-
sen, päätöksessään määräisi muutoksen pan-
tavaksi täytäntöön mahdollisista valituksista 
huolimatta (13.1. 153 §). 

Farm.kand. Thorolf Nylund oli valtuus-
tolle ja kaupunginhallitukselle lähettämissään 
kirjeissä maininnut mm. joutuneensa huo-
nompaan asemaan kuin naapurissa olevan 
korttelin n:o 37082 tontin n:o 5 omistaja, 
jolle sisäasiainministeriö oli myöntänyt ra-
kennusluvan liike- ja asuintalon rakentamista 
varten. Nylund oli ilmoittanut omistavansa 
Malmilla sijaitsevan tilan RN:o 7386, joka 
Ala-Malmin pohjoisosan asemakaavaehdo-

tuksessa oli aikoinaan merkitty kuuluvaksi 
korttelin n:o 37082 tonttiin n:o 2. Nylundin 
väittämän mukaan saatiin tälle tontille ase-
makaavaosastolta saadun tiedon perusteella 
rakentaa kolmikerroksinen asuintalo. Nylund 
oli tyytynyt asemakaavaehdotuksesta ilme-
nevään ratkaisuun. Rakentamisoikeutta kos-
kevien tietojen saamisen jälkeen Nylund oli 
halukas myymään tilansa. Keväällä v. 1966 
ilmaantunut ostaja halusi rakentaa paikalle 
autohuoltamon ja oli asemakaavaosastolla 
ilmoitettu sen käyvän päinsä. Nylund oli kui-
tenkin myöhemmin saanut asemakaavaosas-
tolta kuulla mm. alueen tiesuunnitteluista 
ja tullut sellaiseen käsitykseen, että Malmi 
menettää kaikki tiet. Tämän tiedon jälkeen 
ostajat olivat luopuneet ostoaikeistaan. Vilp-
pulantien leventämiseen Nylund ilmoitti me-
nettävänsä 400 m2. Kirjelmissään hän oli 
pyytänyt selvitystä virkamiesten hänelle toi-
minnallaan tuottamasta vahingosta sekä että 
hänen tontillaan säilytettäisiin sen alkuperäi-
nen rakennusoikeus, jonka hän väitt i menet-
täneensä ministeriön myönnettyä luvan kort-
telin n:o 38095 tontin n:o 1 rakentamiselle. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta viittasi kau-
punkisuunnitteluviraston v. 1967 maistraa-
tille ja kaupunginviskaalille asiasta antamaan 
lausuntoon. Tällöin oli mm. todettu, että ko. 
tilan pääosasta oli 27.11.1961 päivätyssä sekä 
24.4. ja 15.10.1962 ja 22.7.1963 muutetussa 
asemakaavaehdotuksessa muodostettu kort-
telin n:o 38072 kolmikerroksisen asuintalon 
tontti n:o 2. Tontti oli jätetty 16.5.1964 vah-
vistetun asemakaavan ulkopuolelle mm. rau-
tatiehallituksen ja posti- ja lennätinhallituk-
sen valitusten vuoksi, koska tällä toimenpi-
teellä voitiin välttää koko Ala-Malmin asema-
kaavan käsittelyn lykkäytyminen. Kaavasta 
pois jätetyille alueille oli tarkoitus laatia uusi 
ehdotus. Koska mitään suuria muutoksia ei 
ollut odotettavissa, oli asemakaavaosasto 
puoltanut rakennustarkastusvirastolle anta-
massaan lausunnossa rakennusluvan myön-
tämistä Nylundin omistamaa tonttia n:o 1 
varten. Aluetta koskevat suunnitelmat olivat 
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sen jälkeen kuitenkin muuttuneet kaupungin 
annettua mm. 21.12.1965 amerikkalaisen 
Wilbur Smith and Associates -nimisen toimis-
ton tehtäväksi liikennetutkimuksen suoritta-
misen Helsingin kaupunkiseudun alueella. 
Tutkimus perustuu maankäyttömalleihin, 
jossa työpaikkojen sijoitus ratkaisevasti vai-
kuttaa liikenneverkkoon. Työn aikana todet-
tiin, että Kantakaupungin liikennepaineen 
keventämiseksi tarvitaan alakeskuksia, joista 
yhtä kaavailtiin Ala-Malmille. Nämä suunni-
telmat ja asemakaavaosastolta annettu tieto 
mahdollisuudesta käyttää Nylundin tilaa 
autohuoltamon rakentamiseen olivat sattu-
neet samaan ajankohtaan, mistä valitetta-
vasti oli ollut seurauksena, että viraston uu-
sien suunnitelmien vuoksi oli ollut suhtaudut-
tava kielteisesti anomukseen tilan merkitse-
misestä huoltamotontiksi. Koska Malmin 
alakeskusta koskevat suunnitelmat olivat 
vielä keskeneräisiä, ei Nylundin tilan asema-
kaavaehdotuksen mukaista enempää kuin 
muutakaan käyttöä voitu toistaiseksi puol-
taa. Asemakaavan valmistuminen kestänee 
vielä joitakin vuosia, koska suunnitelmat ovat 
vasta yleiskaavavaiheessa. Kaupunginhalli-
tus päätti antaa asian johdosta sisäasiain-
ministeriölle kaupunkisuunnittelulautakun-
nan ehdotuksen mukaisen lausunnon. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, etteivät anojan val-
tuustolle ja kaupunginhallitukselle osoitta-
mat kirjeet antaneet aihetta enempiin toi-
menpiteisiin (17.3. 817 §). Nylund oli sittem-
min pyytänyt oikeuskanslerin apua asian sel-
vittämiseksi. Apulaisoikeuskansleri oli pyy-
tänyt kaupunginhallitukselta tietoja Ny-
lundin omistaman tontin rakennusoikeudesta 
ja naapuristossa olevalle tontille myönnetystä 
rakennusluvasta. Paitsi edellä olevaa selostus-
ta kaupunkisuunnittelulautakunta totesi val-
tuuston päättäneen 12.3.1969, että Malmin 
keskustan asemakaava muutetaan. Päätök-
sen perusteella alueella on kaksi vuotta voi-
massa oleva rakennuslain 42 §:n 2 mom:n 
3 kohdan mukainen rakennuskielto. Kaavoit-
tamaton alue, johon valittajan omistama tila 

kuuluu, tullaan kaavoittamaan Malmin kes-
kustan kaavan uusimisen yhteydessä. Uuden 
kaavan pohjaksi tehtävä dispositiokaava esi-
tettäneen kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
maaliskuussa 1970. Dispositiokaavasta sel-
viävät karkeasti liikenneväylät ja maankäyt-
tö, mutta sen pohjalta ei alueella yleisesti 
vielä päästä rakentamaan. Ensimmäiset ase-
makaavat saataneen vahvistetuiksi aikaisin-
taan v:n 1971-1972 vaihteessa. Poikkeus-
lupia tullaan kuitenkin myöntämään kaava-
luonnosten ollessa riittävän pitkälle suunni-
teltuja. Mitä tulee erikoisesti Nylundin 
omistamaan tilaan ja sen lähiympäristöön, 
ei tähän mennessä ole ilmaantunut tekijöitä, 
jotka vaatisivat sijoittamaan alueelle muita 
kuin aikanaan vahvistamatta jääneessä kaa-
vassa ehdotettuja asuintiloja ja mahdollisesti 
liiketiloja. Nylundin naapuritontille myönne-
tystä rakennusluvasta lautakunta totesi, että 
27.11.1961 päivätyssä ja myöhemmin muute-
tussa asemakaavaehdotuksessa tontti n:o 
38095/1 oli merkitty asuntokerrostaloton-
tiksi. Tontin omistaja valitti asiasta haluten 
myös liikehuoneistojen rakentamisen salli-
mista. Alue jätettiin tällöin vahvistusten 
ulkopuolelle. Kun siinä vaiheessa ei ollut 
odotettavissa mitään täysin ratkaisevia muu-
toksia, oli asemakaavaosasto v. 1965 puolta-
nut rakennusluvan myöntämistä asuin- ja 
liikerakennuksen rakentamista varten maini-
tulle tontille. Maistraatti oli 7.6.1966 myön-
tänyt anotun luvan. Kaupunginhallitus päät-
ti antaa apulaisoikeuskanslerille lautakunnan 
lausunnon mukaisen selvityksen (8.12. 
3470 §). 

Farm.kand. Nylund oli lisäksi lääninhalli-
tukselle 30.5.1968 lähettämässään kirjeessä 
ilmoittanut protestoivansa 8.2.1968 kuulutet-
tua ja 3.5.1968 toimitettua Malmin eräiden 
alueiden tontinmittausta ja yleisten alueiden 
mittausta vastaan. Protesti olisi voimassa 
siihen asti, kunnes hän saisi tietää Malmin 
kylässä olevan tilansa RN:o 7386 rakennus-
oikeuden. Kiinteistövirasto mainitsi, ettei 
hakija varsinaisesti hakenut muutosta toimi-
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tukseen eikä esittänyt muutoksenhakuperus-
teita. Kaavoitusalueiden jakolain 8. ja 66 §:n 
mukaan ko. muutosta oli haettava maistraa-
tilta. Kun valitus oli jätetty lääninhallituk-
selle, olisi se jätettävä tutkimatta. Asiamies-
toimisto yhtyi kiinteistölautakunnan lausun-
toon ja totesi, että asianomainen ilmeisesti 
halusi tällä tavalla esittää vastalauseensa sii-
tä, että hänen omistamansa tilan kaavoitus 
viipyi ja että hän ei ollut saanut tietää, mil-
lainen rakennusoikeus tilalla tulee olemaan. 
Kaupunginhallitus päätti esittää lääninhalli-
tukselle asiamiestoimiston mainitsemilla pe-
rusteilla asian jättämistä tutkittavaksi otta-
matta (17.3. 818 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin 
maalaiskunnalle sen pyytämät seuraavat 
kaavoitusta koskevat lausunnot: Helsingin 
maalaiskunnan yleiskaavaehdotuksesta (24.3. 
897 §); Länsimäen asemakaavaehdotuksesta 
ja Myyrmäki 2:n asemakaavaehdotuksesta 
(10.11. 3171, 3172 §) sekä Hakunila 2:n asema-
kaavaehdotuksesta (17.11. 3240 §). 

Espoon kauppalanhallitukselle kaupungin-
hallitus päätti antaa kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan esittämän mukaisen lausunnon 
Espoon yleiskaavaehdotuksesta (3.11. 
3110 §). 

Tonttijaot ja niiden muutokset. Kaupungin-
hallitus käsitteli kertomusvuonna joukon 
tonttijakoja ja niiden muutoksia koskevia 
asioita alistaen ne sen jälkeen sisäasiainminis-
teriön vahvistettavaksi (ks. kunn. as. kok. 
n:o 212). 

Karttojen laatimispalkkioiden ja kuulutus-
kustannusten periminen. Rahatoimiston teh-
täväksi annettiin periä eräiltä asunto-osake-
yhtiöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä asema-
kaava- ja tonttijakoasioita koskevien kartto-
jen laatimispalkkiot ja kuulutuskustannuk-
set. 

Korkeuslukujen vahvistaminen. Kaupun-
ginhallitus vahvisti seuraavien kortteleiden 
ja tonttien korkeusluvut ja niiden muutokset: 
7. kaupunginosan korttelin n:o 134 korkeus-
lukujen muutoksen (8.4. 1039 §); 28. kau-

punginosan kortteleiden n:o 28090-28097, 
28100-28104, 28106 ja 28107 korkeusluvut 
(28.4. 1260 §, 4.8. 2105 §, 18.8. 2244 §); 30. 
kaupunginosan korttelin n:o 30057 korkeus-
lukujen muutoksen (3.3. 683 §); 31. kaupun-
ginosan kortteleiden n:o 31019 ja 31022 kor-
keusluvut (27.5. 1573 §); 43. kaupunginosan 
kortteleiden 43012, 43065 ja 43074 korkeus-
luvut (27.10. 2990 §); 45. kaupunginosan 
kortteleiden n:o 45060, 45062-45065, 45067-
45076, 45213 ja 45215 korkeusluvut (7.1. 
72 §, 10.11. 3166 §) ja 46. kaupunginosan 
kortteleiden n:o 46008 ja 46014 korkeusluvut 
(31.3. 967 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölauta-
kunnan louhituttamaan ns. puhtaanapitolai-
toksen alueella sijaitsevalla asemakaavan mu-
kaisella puistoalueella olevan kallion asema-
kaavaosaston osoittamaan korkeuteen hotelli-
tontin louhinnan yhteydessä ja tekemään sitä 
koskevan sopimuksen yksikköhintoja noudat-
taen sillä ehdolla, että urakoitsija huolehtii 
louheen poiskuljettamisesta. Kustannuksia 
varten myönnettiin 40 000 mk (13.10. 2854§). 

Maistraatille annettavassa lausunnossaan 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kau-
punginhallituksella ollut omasta puolestaan 
huomauttamista Kallion korttelin n:o 339 
tontille n:o 9 rakennettavan Helsingin Puhe-
linyhdistyksen toimitalon kellaritilojen ulot-
tamiseen rakennusjärjestyksen 31 §:n 2 mo-
mentissa määrättyä enimmäissyvyyttä sy-
vemmälle sillä ehdolla, että louhinta-ja perus-
tustyötä suoritettaessa katualueella olevien 
johtojen ja laitteiden suojaamisessa noudate-
taan rakennusjärjestyksessä annettuja mää-
räyksiä (10.2. 461 §). 

Poiketen 23.6. tekemästään päätöksestä 
kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuunnit-
telulautakuntaa asemakaavan laatimisen 
yhteydessä ottamaan huomioon, että kort-
telin n:o 339 tontille n:o 9 saadaan rakentaa 
puhelinkeskus- ja toimistorakennus (17.11. 
3241 §). 

Rakennuslupia koskevat asiat. Rakennus-
oikeuden tarkistamista koskevan valtuuston 
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18.6. tekemän päätöksen johdosta kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä seuraavat ohjeet 
noudatettaviksi 1.-8. ja 10.-14. kaupungin-
osien rakennuskieltoalueita koskevia poik-
keus- ja rakennuslupia kaupunkisuunnittelu-
virastossa käsiteltäessä: 

1) Kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosaston piirustuksessa n:o 6216/16.5. 
1969 keltaisella värillä merkityille alueille ei 
liike-, teollisuus- eikä varastorakennusten ra-
kentaminen ole sallittua. 

Edellä mainituille alueille rakennettaessa 
on noudatettava tavallista rakennuskielto-
alueen rakennuslupamenettelyä, jollei asema-
kaavan muutosta pidetä korttelin kokonais-
järjestelyn takia tarpeellisena. Rakennetta-
vasta kokonaiskerrosalasta saadaan käyttää 
muiden kuin asuinhuoneistojen rakentami-
seen enintään 20 % edellyttäen, että niiden 
rakentamista pidetään alueen palvelutason 
kannalta tarpeellisena. 

2) Muilla kuin 1) kohdassa tarkoitetuilla 
1.-8. ja 10.-14. kaupunginosan alueilla edel-
lyttää rakentaminen asemakaavan muutok-
sen laatimista. 

3) Liikerakennusten rakentaminen kau-
punkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
piirustukseen n:o 6144/4.12.1968 merkityn 
alueen ja edellä 1) kohdassa tarkoitettujen 
alueiden ulkopuolelle voidaan sallia, mikäli 
sanotuilla rakennuksilla on merkitystä asu-
tuksen peruspalveluverkon tukemisen kan-
nalta. 

4) Kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosaston tulee antaessaan maistraatille 
rakennusjärjestyksen 8 §:ssä edellytetyn lau-
sunnon rakennusluvasta liittää lausunnon 
oheen kaupunkisuunnittelulautakunnan hy-
väksymä koko sitä korttelia koskeva suunni-
telma, jonka jollekin tontille rakennuslupaa 
anotaan. 

Nämä rakentamista koskevat tilapäiset 
ohjeet ovat voimassa siihen saakka, kunnes 
kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunki-
suunnitteluviraston toimesta laadittavan 
Kantakaupungin vyöhykesuunnitelman sii-

hen liittyvine tarkempine määräyksineen 
(23.6. 1896 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää sisä-
asiainministeriötä jatkamaan 42. kaupungin-
osassa olevalla Kulosaaren rakennuskaava-
alueella voimassa olevaa rakennuskieltoa 
20.12.1970 saakka (10.11. 3173 §). 

Sisäasiainministeriöltä päätettiin anoa 
poikkeuslupia seuraavasti: Siltavuoren jäte-
veden pumppaamon rakentamiseen 1. kau-
punginosassa olevalle sille osalle Maurinka-
dun katualuetta, joka on merkitty yleisten 
alueiden rekisteriin tunnuksella AI1 (31.3. 
971 §); posti- ja lennätinlaitoksen telex-
keskuksen rakentamiseen 7. kaupungin-
osassa olevalle yleiselle alueelle Ez1 (Johan-
neksen puiston väestönsuoja) maanpinnan 
alapuolelle (8.9. 2504 §); Näkinkujan jäte-
veden pumppaamon rakentamiseen 11. kau-
punginosassa olevalle osalle yleistä aluetta 
Og1 (8.4. 1057 §); jäteveden pumppaamon 
ja muuntamon rakentamiseen 31. kaupun-
ginosassa olevalle yleiselle alueelle 31K171 

ja määräalalle Lauttasaaren kylässä olevasta 
tilasta RN:o l618 (8.4. 1046 §); lastentarho-
ja seimirakennuksen rakentamiseen Tapani-
lan kylässä olevien tilojen RN:o 12224 ja 
12264 niille osille, jotka valtuuston v. 1966 
hyväksymässä asemakaavassa on merkitty 
korttelin n:o 39157 tontiksi n:o 15 (17.2. 
545 §); Mellunmäen kansakoulun rakentami-
seen Mellunkylässä olevien tilojen RN:o 
414 ja 416 niille osille, jotka asemakaavaluon-
noksessa on merkitty korttelin n:o 47213 
tontiksi n:o 1 (20.1. 226 §); asuntotuotanto-
komitean toimesta suoritettavaan, 17 asun-
tokerrostalon ja yhden talousrakennuksen 
rakentamiseen perustettavan Kiinteistö Oy 
Tuukkalantie 5:n lukuun Mellunkylän kort-
telissa n:o 47301 olevalle tontille n:o 1 val-
tuuston 7.5. hyväksymän asemakaavan n:o 
6140 mukaisesti (12.5. 1418 §); asuntotuo-
tantokomitean toimesta suoritettavaan B-
luokan maanalaisen väestönsuojan rakenta-
miseen Mellunkylän korttelissa n:o 47301 
olevalle tontille n:o 1 sillä ehdolla, että ra-
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kentamisessa noudatetaan, em. asemakaavaa 
(12.5. 1419 §); asun.totuotantokomitean toi-
mesta suoritettavaan kolmen 8-kerroksisen 
asuntokerrostalon rakentamiseen perustetta-
van Kiinteistö Oy Kontulankaan l l :n lu-
kuun Mellunkylän korttelissa n:o 47027 
olevalle tontille n:o 5 sillä ehdolla, että ra-
kentamisessa noudatetaan valtuuston 29.1. 
hyväksymää asemakaavaa n:o 6137 (17.3. 
826 §); Vuosaaren jäteveden puhdistamon ra-
kentamiseen Vuosaaren kylässä oleviin tiloi-
hin RN:o l188 (ent. RN:o l177) ja RN:o 2228 

(ent. RN:o 2104) kuuluvalle alueelle siitä 
huolimatta, ettei alueelle ole laadittu asema-
kaavaa (1.9. 2388 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti pyytää 
ministeriöltä poikkeuslupaa 12. kaupungin-
osassa olevalla Kallion urheilukentällä si-
jaitsevan pukusuojarakennuksen pitämiseen 
pysyvästi paikoillaan (27.1. 305 §); 14. kau-
punginosassa olevalla Töölöntorilla sijait-
sevan tilapäisen kioskirakennuksen pitämi-
seen edelleen paikoillaan toistaiseksi, kui-
tenkin kauintaan 23.8.1973 saakka (10.3. 
740 §); 25. kaupunginosan korttelin n:o 837 
tontilla n:o 3 olevien sadekatosten pitämiseen 
paikoillaan 23.7. päivätyn asemakaavan 
muutosehdotuksen n:o 6237 mukaisesti (11.8. 
2166 §) ja 28. kaupunginosan korttelin n:o 
VK 28401 tontilla n:o 1 sijaitsevien kahden 
tilapäisen huoltorakennuksen pitämiseen pai-
koillaan kauintaan 31.12.1972 saakka (17.2. 
550 §). 

Kaupunginhallitus päätti puoltaa maist-
raatille annettavassa lausunnossaan 1. kau-
punginosan korttelissa n:o 15 olevalla ton-
tilla n:o 5 sijaitsevan piharakennuksen toi-
sessa kerroksessa olevan huoneiston n:o 31 
tilojen käyttämiseen edelleenkin työhuoneina 
(30.6. 2024 §). 

Sisustusarkkit. Leo Heinonen ym. olivat 
aikoinaan anoneet lupaa saada päällystää 
mineriittilevyillä Kumpulan korttelin n:o 944 
tontilla n:o 10 (Limingantie 10) sijaitsevan 
anojien omistaman asuinrakennuksen seinät. 
Rakennustarkastaja hylkäsi v. 1966 ano-

muksen sillä perusteella, ettei rakennuksen 
voitu katsoa muutostyön jälkeen täyttävän 
rakennusasetuksen vaatimuksia sopusuhtai-
suuden, muodon eikä ympäristöön ja kau-
punkikuvaan soveltuvuuden suhteen. Maist-
raatti pysytti 13.12.1966 rakennustarkasta-
jan päätöksen. Lääninhallitus hylkäsi vali-
tuksen 26.2.1968. Anojat hakivat sen jälkeen 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
vedoten mm. siihen, että mineriittilevyjen, 
joilla rakennus oli päällystetty jo ennen 
maistraatin päätöstä, poistaminen ja pääl-
lysteen korjaaminen entiselleen aiheuttaisi 
valittajille suuria kustannuksia. Korkein 
hallinto-oikeus oli pyytänyt selitystä siitä, 
milloin Limingantien varrella olevien vuokra-
tonttien vuokra-ajat päättyvät ja millaisia 
suunnitelmia kaupungilla on alueen suhteen. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta oli selosta-
nut lausunnossaan Kumpulan ja Toukolan 
asemakaavan muutossuunnitelmia, jotka oli-
vat olleet valtuuston käsiteltävinä 1.10.1969. 
Kiinteistötointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja totesi valituksenalaisen tontin sa-
moin kuin muidenkin Limingantien varrella 
olevien tonttien vuokra-aikojen päättyvän 
v. 1980. Vuokraoikeutensa turvaamiseksi 
olivat tontin vuokraajat aikoinaan tehneet 
vuokra-alueiden järjestelyistä kaupungeissa 
ja kauppaloissa v. 1962 annetussa laissa 
tarkoitetun ilmoituksen. Järjestely toimituk-
sen toimitusmiehet olivat kuitenkin v. 1966 
katsoneet, ettei lain vaatimia edellytyksiä 
vuokrasuhteen järjestettäväksi ottamiselle 
ollut olemassa, koska vuokra-aluetta ja sillä 
olevia rakennuksia ei käytetty pääasiallisesti 
vuokramiesten omaan asumiseen. Toimitus-
miesten päätöksen vuokramiehet olivat saat-
taneet Turun maanjako-oikeuden tutkitta-
vaksi. Mikäli tyytymättömyyden ilmoitusta 
ei peruuteta, jää vuokrasopimuksen jatka-
minen vuokra-ajan päätyttyä riippumaan 
asiassa annettavasta päätöksestä. Tontin 
vuokraoikeus oli 31.10.1967 siirretty perus-
tetun Asunto Oy Limingantie 10:n nimiin. 
Kaupungilla ei toistaiseksi ole mitään val-
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tuustotasoista ehdotusta alueen käyttämi-
sestä muuhun kuin omakotiasumistarkoituk-
seen. Kumpulan alueella vapautuvia tontte-
j a pitäisi kuitenkin aikanaan voida käyttää 
vaihtotontteina tai muuten välttämättö-
mäksi osoittautuviin kaupungin yleisiin tar-
peisiin. Kaupunginhallitus päätti antaa kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle esittelijän eh-
dotuksen mukaisen selityksen (20.10. 2916 §). 

Rakennushallitus oli tiedustellut, puoltaa-
ko kaupunginhallitus sisäasiainministeriölle 
aikanaan annettavassa lausunnossaan poik-
keuslupa-anomusta n. 5 800 m2:n nettohuone-
alan suuruisen lisärakennuksen rakentami-
seen Helsingin yliopiston Kaisaniemessä si-
jaitsevalle kasvitieteen ja perinnöllisyystie-
teen laitokselle. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta piti mahdollisena suunnitelman to-
teuttamista, mikäli vanhat aluetta rumenta-
vat rakennukset vaiheittain purettaisiin ja 
mikäli hakija ministeriölle osoitettavassa 
poikkeuslupa-anomuksessaan esittäisi selvi-
tyksen tarvittavien autopaikkojen sijoittami-
sesta jollekin läheiselle yliopiston tai valtion 
laitoksen tontille siinä tapauksessa, että yh-
teys Kaisaniemen rannan puolelta alueelle 
katkeaa muiden liikennejärjestelyjen takia. 
Lisäksi lautakunta edellytti, että laitoksen 
puistoalue saatetaan yleisen jalankulkulii-
kenteen käyttöön järjestämällä alueelle 
useampia portteja, kunnolliset läpikäynnit 
urheilukentän puolelle ja Unioninkadun suun-
tainen jalankulkuväylä puistoalueelle sekä 
ettei laitoksen nykyistä puistoaluetta käytetä 
autojen pysäköintiin. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa rakennushallitukselle kau-
pungin olevan aikanaan valmis puoltamaan 
ko. poikkeuslupa-anomusta kaupunkisuun-
nittelulautakunnan lausunnossa mainituin 
edellytyksin (27.5. 1589 §). 

Edelleen rakennushallitus oli pyytänyt 
lausuntoa siitä, voitaisiinko valtion painatus-
keskus asemakaavalliset näkökohdat huo-
mioon ottaen sijoittaa valtion omistamalle 
Hakuninmaan alueelle esim. autokatsastus-
aseman tontin ja Nurmijärventien välimaille. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta oli puolta-
nut hanketta sillä varauksella, että välikehä-
tiesuunnitelmat eivät aiheuta muutoksia ja 
pitänyt poikkeusluvan puoltamista mahdolli-
sena. Kaupunginhallitus päätti antaa ra-
kennushallitukselle lautakunnan selvityksen 
mukaisen lausunnon ja samalla ilmoittaa 
olevansa aikanaan valmis puoltamaan poik-
keusluvan myöntämistä lautakunnan lau-
sunnossa mainituin edellytyksin (10.11. 
3169 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan suostua 49. kaupunginosassa sijaitse-
valle tilalle RN:o l 5 6 3 J . H. Hirvi-Kunnaksen 
toimesta rakennettavan saunarakennuksen 
sijoittamiseen anottuun paikkaan lähem-
mäksi kuin 50 m keskivedenkorkeuden mu-
kaisesta rantaviivasta (19.5. 1498 §). 

Sisäasiainministeriölle annettavissa lau-
sunnoissaan kaupunginhallitus päätti 190 
tapauksessa puoltaa poikkeusluvan myön-
tämistä rakennuskiellosta. 24 tapauksessa 
kaupunginhallitus vastusti poikkeusluvan 
myöntämistä. 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta 
lääninhallituksen 18.9. antamiin päätöksiin, 
jotka koskivat oikeusneuvos Bertel Schwindt-
in ja lentokapt. Bengt Monnbergin rakennus-
lupien jatkamista, ja vaatimaan, että maist-
raatin ko. rakennuslupia koskevat päätökset 
kumottaisiin, koska rakennusluvan pidentä-
misen katsottiin huomattavasti haittaavan 
kaavoituksen toteuttamista Vuosaaren, 
Bastön ja Uutelan alueilla (20.10. 2914, 
2915 §). 

Espoon kauppalan järjestysoikeus oli pyy-
tänyt kaupunginhallituksen lausuntoa seu-
raavista rakennuslupa-asioista: puuseppä 
Rolf Boströmin ja hänen vaimonsa Ester 
Boströmin anomuksesta saada rakentaa 
uudisrakennus Espoon kauppalan Suurhuo-
palahden kylässä sijaitsevalle tilalle K 49 T 15 
RN:o 21121 vain 1.3 5 m:n päähän kaupungin 
omistamasta alueesta. Kaupunkisuunnittelu-
virasto katsoi tilalle jo rakennetun talous-
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rakennuksen, joka oli 1.3 5 m:n päässä ra-
jasta, haittaavan rakentamista kaupungin 
omistamalle alueelle ja vastusti pysyvän ra-
kennusluvan myöntämistä, mutta puolsi 
kauintaan kuitenkin viiden vuoden ajaksi 
rakennusluvan myöntämistä tilapäisen uudis-
rakennuksen rakentamiseen. Kiinteistöviras-
to vastusti rakennusluvan myöntämistä. 
Kaupunginhallitus päätti antaa järjestys-
oikeudelle kaupunkisuunnitteluviraston eh-
dotuksen mukaisen lausunnon (27.5. 1585 §) 
sekä metsänhoit. Pekka Sainion anomuksesta, 
että hänen saunamajansa Korvennurkka-
nimisellä tilalla Espoon kunnan Nouksin 
kylässä saisi olla nykyisellä paikallaan, vaik-
ka se rakennusmiesten erehdyksen vuoksi oli 
pystytetty 4.0 5 m:n päähän kaupungin omis-
taman maan rajasta säädetyn välimatkan 
ollessa 5 m. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 
katsoi, ettei ollut syytä vastustaa hakemuk-
sen hyväksymistä. Kiinteistölautakunta mai-
nitsi, ettei anomukseen suostuminen merkin-
nyt kaupungin maan käyttämistä, mutta se 
saattaisi vähäisessä määrin rajoittaa maan-
käyttöä. Luvasta ei lautakunnan mielestä 
voida periä korvausta eikä sitä voida antaa 
tilapäisenä. Ottaen huomioon kaupungin 
ulkoilualueen laajuuden sekä sanotun poik-
keaman vähäisyyden ei rakennuksen siirtä-
mistä olisi aihetta vaatia. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa järjestysoikeudelle, ettei 
kaupunki vaadi hakemuksessa tarkoitetun, 
jo paikalle rakennetun rakennuksen siirtä-
mistä rakennusluvassa edellytettyyn paik-
kaan (16.6. 1836 §). 

Helsingin Kauppakamarin esityksen joh-
dosta, joka koski pääkaupungin hotellitilan-
teen parantamista, kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa kauppakamarille, että hotellien 
tilantarpeet Helsingissä pyritään asemakaa-
voja laadittaessa ottamaan myös vastaisuu-
dessa huomioon ja ettei kaupunginhallitus 
pidä kunnallisen laina- ja takausjärjestelmän 
luomista hotellilainojen saannin helpottami-
seksi kaupungin talouden yleisen kehityksen 
ja kunnallislain kunnan toimivaltaa koskevat 

säännökset huomioon ottaen mahdollisena 
(10.3. 709 §). 

Sisäasiainministeriölle annettavassa lausun-
nossaan kaupunginhallitus päätti puoltaa 
poikkeusluvan myöntämistä toisaalta Inter-
hotel Oy:lle ja Finnair Oy:lle sekä toisaalta 
Hotellikiinteistö Oy:lle saada käyttää 14. 
kaupunginosan kortteleihin n:o 468 ja 469 
sekä niiden välillä olevaan katualueeseen 
kuuluvaa aluetta, joka kaupunginvaltuuston 
25.6. hyväksymässä asemakaavan muutok-
sessa n:o 6215 on merkitty korttelin n:o 468 
tonteiksi n:o 1 ja 2, mainitun asemakaavan 
muutoksen mukaiseen rakentamiseen siitä 
huolimatta, ettei asemakaavan muutosta 
ole vahvistettu sekä että alue on rakennus-
kiellossa ja rakentamisrajoituksen alainen 
kuitenkin siten, että ko. asemakaavan muu-
toksessa yleistä jalankulkua varten varattu, 
vähintään 8 m leveä korttelinosa saadaan 
osittain sijoittaa asemakaavan muutoksesta 
poiketen anomusten liitepiirustuksissa osoi-
tettuun paikkaan, että Hotellikiinteistö Oy:n 
anomuksen liitepiirustuksiin tontille n:o 2 
merkitty ajoluiskan kattava katos saadaan 
osittain sijoittaa vastoin asemakaavan muu-
tosta tontin rakennusalan ulkopuolelle sekä 
että Mannerheimintien alikulkutunneliin joh-
tava porrasaukko saadaan sijoittaa sillä 
tavoin, kuin se on merkitty yhtiön anomuk-
seen liitettyihin hotelli Hesperiaa koskeviin 
piirustuksiin. Samalla kaupunginhallitus 
päätti lausunnossaan ilmoittaa vastustavan-
sa Hotellikiinteistö Oy:n anomusta saada 
em. asemakaavan muutoksesta poiketen si-
joittaa tontin n:o 2 pihamaalle 51 autopaik-
kaa (10.11. 3178 §). 

Helsingin kaupunkiseudun v:n 1980 liiken-
ne-ennusteiden uusimista koskevan tie- ja 
vesirakennushallituksen esityksen johdosta 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa tie- ja 
vesirakennushallitukselle, että kaupunki osal-
listuu mainittujen ennusteiden uudelleen 
laatimiseen tie- ja vesirakennushallituksen 
27.12.1968 päivätyssä kirjeessä esitetyllä ta-
valla siten lisättynä, että liikennepiirien vä-
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listen julkisten henkilömatkojen ja ajoneuvo-
matkojen matkamatriisit taulukoidaan sa-
massa yhteydessä. Lisäksi kaupunki edellyt-
ti, että ennusteen pohjana käytetään maan-
käyttömallia, jossa Helsingin kaupungin 
asukasluku on 600 000, sekä sellaista kulku-
tapa jakautumaa, jossa julkisen liikenteen 
tavoiteosuus henkilömatkoista v. 1980 Kan-
takaupungin rajalla huipputunnin vilkkaim-
massa liikennesuunnassa on keskimäärin 
ainakin 70 %, ja että työn kustannuksista 
tulee kaupungin maksettavaksi 1/3 ja enin-
tään 20 000 mk. Kaupungin maksettavaksi 
tuleva osuus suoritettaisiin liikenteen las-
kentaan ja tutkimuksiin myönnetystä mää-
rärahasta (17.3. 815 §). Tie- ja vesirakennus-
hallitus totesi edellä olevan johdosta, että 
kulkutapajakautumaa koskeva edellytys ai-
heuttaisi tehtävän laajenemista ja siten myös 
lisäkustannuksia. Insinööritoimisto Pentti 
Polviselta pyydetyn uuden tarjouksen mu-
kaan ennusteen laatiminen jakaantuu kah-
teen osaan siten, että ensin laaditaan lii-
kenne-ennusteet Helsingin kaupunkiseudun 
liikennetutkimuksen yhteydessä laadittuja 
liikenne-ennustemalleja hyväksi käyttäen ja 
tämän jälkeen kulkutapajakautumaa muute-
taan niin, että kaupunginhallituksen ehdot-
tama kulkutapajakautuma toteutuu. Työn 
ensimmäisen osan kustannukset olisivat 
55 000-60 000 mk ja toisen osan n. 40 000-
50 000 mk. Tie- ja vesirakennushallitus eh-
dotti, että ennuste laadittaisiin ottamalla 
huomioon kaupunginhallituksen kulkutapa-
jakautumaa koskeva edellytys ja työ suori-
tettaisiin Insinööritoimisto Polvisen tarjouk-
sessa esitetyn yksinkertaisemman menettely-
tavan mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen kus-
tannukset jaettaisiin kuitenkin kaupungin-
hallituksen esityksen mukaisesti siten, että 
Helsingin kaupunki suorittaisi 1/3, tie- ja 
vesirakennushallitus 1/3 sekä Espoon kaup-
pala ja Helsingin maalaiskunta kumpikin 
1/6. Työn toisen vaiheen kustannukset mak-
saisi kaupunki kokonaisuudessaan, koska 
tämä vaihe tähtäsi lähinnä kaupungihnalli-

tuksen määrittämään julkisen liikenteen ta-
voiteosuuden seurausvaikutusten selvittämi-
seen ja oli tärkeä mm. metron suunnittelua 
ajatellen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
tie- ja vesirakennushallitukselle, että kau-
punki tulee suorittamaan Helsingin kau-
punkiseudun v:n 1980 liikenne-ennusteen 
toisen vaiheen laatimistyön kaupunkisuun-
nitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 
toimesta. Samalla kaupunginhallitus oikeut-
ti kaupunkisuunnitteluviraston suorittamaan 
ja suorituttamaan ko. työt käyttäen tarkoi-
tukseen v:n 1968 talousarvioon liikennetut-
kimuksen suorittamiseen merkittyä määrä-
rahaa. Edelleen kaupunginhallitus päätti, 
että ennusteen laatimisen yhteydessä testa-
taan kaupungin toimesta myös toinen maan-
käyttömalli. Työtä varten myönnettiin em. 
määrärahoista 25 000 mk (27.10. 2998 §, 
8.12. 3472 §). 

Helsingin kaupunkiseudun liikenteeseen koh-
distuvien toimenpiteiden ja päätöksenteon yh-
tenäistämistutkimuksen suorittaminen. Kau-
punginhallitus päätti, että kaupunki sitou-
tuu suorittamaan em. määrärahaa käyttäen 
tie- ja vesirakennushallituksen ja insinööri-
toimisto Viatekin kesken em. tutkimisesta 
tie- ja vesirakennushallituksen 13.1.1969 päi-
vätyn esityksen mukaisesti tehtävän sopi-
muksen aiheuttamista kustannuksista enin-
tään 1/3 sillä ehdolla, että tutkimustulokset 
luovutetaan kaupungin vapaasti käytettä-
viksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, 

että Helsingin kaupungin edustajana tut-
kimusta valvovassa ja ohjaavassa työryh-
mässä on edelleen liikennesuunnittelupäällik-
kö Väinö Suonio, 

että varat. Tauno Lehtinen osallistuu tut-
kimustyöhön hallinnollisena asiantuntijana. 
Yleisjaosto oikeutettiin hyväksymään Suo-
nion ja Lehtisen tehtävistään esittämät palk-
kiolaskut maksettaviksi em. määrärahoista. 
Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää 
Suomen Kaupunkiliitolle, että varat. Eino 
Österman osallistuisi Kaupunkiliiton edus-
tajana tutkimukseen hallinnollisena asian-
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tuntijana siten, että mikäli Östermanin asian-
tuntijatehtävästä aiheutuu kustannuksia, 
kaupunki osallistuu niihin samassa suhteessa 
kuin muihinkin tutkimuksesta aiheutuviin 
kustannuksiin. Yleisjaosto hyväksyi sittem-
min tutkimuksesta aiheutuneet laskut, yht. 
37 449 mk, maksettavaksi kaupunginhalli-
tuksen 23.9.1968 tekemän päätöksen mukai-
sesti (27.1. 311 §, yjsto 22.1. 5166 §, 5.2. 
5283 §, 19.2. 5382 §, 19.3. 5617 §, 23.4. 5899 §, 
28.5. 6190 §, 23.7. 6578 §, 30.7. 6615 §). 
Liikennesuunnittelupäällikkö Suoniolle ja va-
ratuomareille Lehtiselle ja Östermanille suo-
ritettiin yht. 6 553 mk heidän esittämiensä 
laskujen perusteella (yjsto 4.6. 6258, 6259 §, 
11.6. 6315 §, 2.7. 6447 §, ks. v:n 1968 kert. 
s. 285). 

Tutkimustyön valmistuttua jätti työtä 
valvonut työryhmä tutkimustuloksen Hel-
singin seudun tieneuvottelukunnalle, joka 
puolestaan pyysi kaupunginhallituksen lau-
suntoa tutkimustuloksesta. Neuvottelukunta 
oli myös ilmoittanut, ettei se vielä ollut otta-
nut kantaa siihen, mikä olisi soveliain organi-
saatiomuoto yhteistyötä varten. Tutkimuk-
sessa tarkastellaan kaupunkiseudun liiken-
teeseen kuuluvaa toimintaa nykyisellään ja 
yhteistyöhön liittyviä hallinnollisia ongelmia 
sekä tehdään ehdotus yhteistyöstä huolehti-
van organisaation perustamisesta. Vuonna 
1968 valmistui kaupunkiseudulla useita vuot-
ta 2000 koskevia tavoitesuunnitelmia kuten 
Helsingin seutukaavaliiton runkokaava, Es-
poon ja Helsingin maalaiskunnan, yleiskaavat 
sekä kaupunkiseudun liikennetutkimus. Li-
säksi ovat eri osapuolten suunnitteluviran-
omaiset laatineet epävirallisia luonnoksia 
liikenteen tavoitejärjestelmiksi. Suunnitel-
mat ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia 
asioita hoitavien ja niistä päättävien elimien 
runsaudesta riippuen. Työryhmä on esittä-
nyt työnsä tulokset viitenä eri kehitysastee-
na, joista ensimmäiseen on otettu vain tär-
keimmät ja lähitulevaisuudessa hoidettavat 
tehtävät. Yhteistoiminnan hallinnon järjeste-
lyä käsitellessään työryhmä on tullut siihen 

tulokseen, että yhteistyöelimen sopivin muo-
to olisi yhdistys. Yhdistys on nopeasti perus-
tettavissa, se voi toimia ja siihen voivat liit-
tyä ilman lainsäädännöllisiä muutoksia val-
tio, kunnat ja yksityiset yhteisöt. Työryhmä 
on valmistellut myös yhdistyksen sääntöeh-
dotuksen, jonka mukaan liiton toimieliminä 
olisivat liiton kokous, valtuuskunta, johto-
kunta ja liiton toimisto. Liiton tehtävänä olisi 
suositusten ja esitysten tekeminen osapuolten 
päättäville elimille liikenneasioista. Saatuaan 
asiasta ao. lautakuntien lausunnot kaupun-
ginhallitus päätti ilmoittaa Helsingin seudun 
tieneuvottelukunnalle katsovansa, ot tamatta 
tässä vaiheessa kantaa siihen, mikä on so-
veliain organisaatiomuoto yhteistyölle, että 
entistä kiinteämpi yhteistyö Helsingin kau-
punkiseudulla liikenteen ja siihen liittyvien 
tekijöiden suunnittelussa on tarpeen. Kau-
pungin puolesta varauduttaisiin entistä kiin-
teämmän yhteistyön aloittamiseen v:n 1970 
alusta lukien (3.11. 3111 §). 

Tutkiessaan tutkimusraportissa esiteltyjä 
erilaisia vaihtoehtoja yhteistyön organisaa-
tion muodoksi Helsingin seudun tieneuvotte-
lukunta oli tullut siihen tulokseen, että yh-
teistyön ensimmäinen vaihe olisi toteutettava 
siten, että kukin osapuoli (tie- ja vesiraken-
nushallitus, kaupunki, Espoon kauppala ja 
Helsingin maalaiskunta) ja lisäksi tarpeen 
mukaan rautatiehallitus, asettaisi palveluk-
sessaan olevan henkilön koordinointityötä 
varten siten, että heistä muodostuisi työ-
ryhmä, joka toimisi neuvottelukunnan tek-
nillisen jaoston apuelimenä. Esityksen joh-
dosta kaupunginhallitus päätti puolestaan, 
että Helsingin kaupunkiseudun liikennettä 
palvelevien pääliikenneväylien suunnittelun 
yhtenäistämistä tehostamaan asetetaan Hel-
singin seudun tieneuvottelukunnan teknilli-
sen jaoston apuelimeksi työryhmä siten, 
että tie- ja vesirakennushallitus, Helsingin 
kaupunki, Espoon kauppala ja Helsingin 
maalaiskunta kukin asettavat työryhmään 
yhden palveluksessaan olevan henkilön ja 
niin, että rautatiehallitus myös määrää 
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jonkun palveluksessaan olevan henkilön tar-
peen mukaan osallistumaan työryhmän työ-
hön. Työryhmään määrätyt henkilöt jäävät 
nykyisten työnantajiensa palvelukseen. Hel-
singin kaupunki kustantaa työryhmän tar-
vitsemat huoneistotilat ja toimistokulut ja 
palkkaa työryhmän käyttöön toimistonhoi-
ta ja-konekir joi t ta jan ja piirtäjän, joiden 
palkkakustannuksiin muut osapuolet osallis-
tuvat siten, että tie- ja vesirakennushallitus 
suorittaa em. kahden henkilön palkkakustan-
nuksista 1/3 sekä Espoon kauppala ja Hel-
singin maalaiskunta 1/6. Samalla kaupungin-
hallitus päätt i palkata dipl.ins. Veli Himasen 
1.1.1970 lukien toistaiseksi kaupunginkans-
liaan työsopimussuhteeseen tehtävänään toi-
mia kaupungin edustajana em. työryhmässä 
3 700 mk:n suuruisin kuukausipalkoin. Hi-
masen ja työryhmän toiminnassa tarvitta-
vien muiden kaupungin palvelukseen tule-
vien henkilöiden palkkaamiseen sekä Hel-
singin seudun tieneuvottelukunnan ja sen 
alaisen työryhmän kaupungille aiheuttamien 
muiden kustannusten suorittamiseen saatiin 
käyt tää v:n 1970 talousarvioon tarkoitusta 
varten merkittyä määrärahaa (22.12. 3611 §). 

Liikennesuunnitteluohjeiden julkaisemista 
varten myönnettiin 4 848 mk (24.11. 3315 §, 
yjsto 28.5. 6186 §). 

Helsingin itäisten kaupunginosien tiivistys-
tutkimuksista aiheutunut Kaupunkisuunnit-
telu Oy:n lasku, 5 980 mk, hyväksyttiin mak-
settavaksi kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (yjsto 16.7. 6548 §). 

Liikennejärjestelyjä päätettiin eri risteyk-
sissä ym. suorittaa seuraavasti: Vilhovuoren-
kadun ja Lautatarhankadun välisellä Sör-
näisten rantatien osuudella (20.1. 233 §); 
Kulosaaren sillan länsipäässä (6.10. 2788 §); 
Sturenkadun, Aleksis Kiven kadun ja Viipu-
rinkadun risteyksessä (27.5. 1587 §); kortte-
lin n:o 31007 tontin n:o 8 kohdalla (4.8. 
2112 §); Meripuistotien ja Itämerenkadun 
välisellä Lauttasaarentiellä ja Lauttasaaren-
kadulla (27.10. 3000 §); Osuuskunnantiellä 
kortteleiden n:o 34087 ja 34088 välillä, 

Piikintien ja Koulumestarintien kulmauk-
sessa korttelin n:o 34041 tontin n:o 1 vieressä, 
Kotipellontien ja Manttaalitien kulmaukses-
sa korttelin n:o 34013 tontin n:o 9 vieressä 
sekä Yhdyskunnantien ja Unilukkarintien 
kulmauksessa korttelin n:o 34047 tontin n:o 1 
vieressä olevilla aukioilla (4.8. 2109 §) sekä 
Siilitien, Sopulitien ja Viikintien risteyksissä 
(12.5. 1426 §). 

Muuttaen 8.6. ja 28.12.1967 tekemiään 
päätöksiä kaupunginhallitus päätti, että 
Puistokatu 2:n ja 4:n kohdalla olevien taso-
ylikäytävien. poistamisesta luovutaan tois-
taiseksi sekä et tä Suomen rakennustaiteen 
museon liikenneyhteydet museon hallinnas-
sa oleviin rakennuksiin Puistokatu 2:ssa 
ja 4:ssä hoidetaan toistaiseksi liikennesuun-
nitteluosaston piirustuksessa n:o 373 A esi-
tetyllä tavalla ja varustamalla Puistokatu 
2:n tasoylikäytävä liikennepeilillä (8.12. 
3475 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Manner-
heimintien eteläpään liikenteen uudelleen 
järjestely ja liikennevalojen asentaminen 
suoritetaan liikennesuunnitteluosaston pii-
rustuksen n:o 301/17.9.1968 mukaisesti. Yleis-
ten töiden lautakuntaa kehotettiin huolehti-
maan järjestelyn ja siihen liittyvän Erot ta jan 
alueen asfaltoimisen ym. katutöiden, joiden 
kustannusarvio on yht. 970 000 mk, suo-
rittamisesta uusia katuja ja teitä varten 
merkit tyjä määrärahoja käyttäen. Liiken-
nelaitoksen lautakuntaa kehotettiin huoleh-
timaan järjestelyyn liittyvien ratatöiden, 
joiden kustannusarvio on n. 180 000 mk, 
suorittamisesta. Kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa kehotettiin kiirehtimään Erot ta jan 
ja ns. »Kolmen sepän» jalankulkutunnelien 
aikaansaamista (23.6. 1939 §). 

Kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotet-
tiin yhteistyössä metrotoimikunnan ja lii-
kennelaitoksen lautakunnan kanssa kiireel-
lisesti laatimaan yleissuunnitelma valtuus-
tolle tehtävää esitystä varten Mannerheimin-
tien rakentamisesta julkisen ja yleisen lii-
kenteen tehokkaaksi pääväyläksi ottaen täl-
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löin muun ohella erityisesti huomioon jous-
tavan ja turvallisen jalankulkuliikenteen 
edellytysten parantamisen. Töölön suunnan 
liikenteen edelleen kehittämisen pohjaksi hy-
väksyttiin Mannerheimintien liikenteen uu-
delleen järjestely siten, että katu tarvit-
tavilta osin ja mahdollisesti Urheilukatua 
rinnakkaisväylänä käyttäen, levennetään 8-
kaistaiseksi. Kaupunkisuunnittelulautakun-
taa kehotettiin tekemään aikanaan esitys 
kaupunginhallitukselle (22.12. 3605 §). 

Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö 
oli oikeuskanslerille lähettämässään kirjeessä 
mm. todennut, että v:n 1969 alusta voimaan 
tulleen tieliikenneasetuksen muutos oli syn-
nyttänyt tilanteita, joissa liikenneturvalli-
suus oli vaarantunut ja joissa kansalaisten 
yhdenvertaisuus on vakavasti uhattuna. 
Erityisesti yhdistys oli kiinnittänyt huomiota 
Mannerheimintien ja Kaivokadun risteyksen 
liikennejärjestelyyn, jossa jalankulkija voi 
joutua hengenvaaraan sentähden, että vih-
reän valon palaessa jalankulkijoille palaa 
vihreä valo myös risteävään suuntaan kul-
keville raitiovaunuille. Liikennevalot tulisi 
yhdistyksen mielestä jaksottaa toimiviksi 
riittävällä tarkkuudella todellisten liikenne-
määrien mukaan, jolloin liikenneyksiköiksi 
olisi ajoneuvojen lisäksi laskettava myös 
jalankulkijat. Yhdistys oli pyytänyt oikeus-
kanslerin tutkimusta asiasta. Kaupunki-
suunnittelulautakunta totesi, että em. ase-
tuksen sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön liikennemerkkipäätöksen liiken-
nevaloja koskevien säännösten muutokset 
aiheuttivat sen, että eräitä vanhimpia käy-
tössä olevia liikennevalolaitteita oli uusittava 
ja suoritettava eräitä muita tarkistuksia. 
Kun Helsingissä on 90 liikennevaloristeystä, 
ei vuoden 1969 alkuun mennessä ehditty 
toteuttaa kaikkia risteysjärjestelysuunnitel-
mia uusien liikennevalolaitteiden asentamisi-
neen. Mannerheimintien ja Kaivokadun ris-
teykseen tilattiin uudet valolaitteet syksyllä 
1968 ja noin puolen vuoden toimitusajan 
vuoksi uudet laitteet saataneen toimintaan 

v:n 1969 kevään kuluessa. Uudet laitteet 
tullaan liittämään tietokoneohjaukseen, jo-
ten niitä voidaan säätää joustavasti vaihta-
malla liikennevalo-ohjelmia käytännön koke-
musten sekä jalankulkijoiden että muiden 
liikenteessä mukana olevien tarpeiden mu-
kaan. Kaupunginhallitus päätti antaa oi-
keuskanslerille kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan lausunnon mukaisen selvityksen 
(5.5. 1329 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 
1966 tekemäänsä päätöstä, että liikenteen 
järjestely ja siihen liittyvät muut järjestelyt 
Arkadiankadun ja Töölöntorin välisellä Ru-
neberginkadun osalla suoritetaan liikenne-
suunnitteluosaston piirustuksen n: o 210/ 
12.4.1967 mukaisina siten, että raitiotie-
kaista erotetaan muun liikenteen ajoradoista 
sulkuviivoin. Yleisten töiden lautakuntaa 
kehotettiin huolehtimaan varsinaiseen lii-
kenteen järjestelyyn, jonka kustannusarvio 
on n. 475 000 mk, liittyvien töiden suoritta-
misesta käytettävissään olevilla määrära-
hoilla. Liikennelaitoksen lautakuntaa keho-
tettiin huolehtimaan järjestelyyn liittyvien 
ratatöiden, joiden kustannusarvio on n. 
410 000 mk, suorittamisesta (22.12. 3606, 
3608 §). 

Rautatientorin ja sen ympäristön liiken-
teen uudelleen järjestely päätettiin suorittaa 
Rautatientorin osalta liikennesuunnittelu-
osaston piirustuksen n:o 226/21.6.1967 mu-
kaisena kuitenkin siten, että ajo Mikonkadun 
kohdalla olevalle pysäköintipaikalle sallitaan 
vain Vilhonkadun suunnassa ja ulosajo py-
säköintipaikalta ainoastaan Kaisaniemenka-
dulle, sekä torin ympäristön osalta piirustuk-
sen n:o 53 C/11.2.1965 mukaisena. Yleisten 
töiden lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan 
varsinaiseen liikennejärjestelyyn kuuluvien 
töiden, joiden kustannusarvio on n. 2 365 000 
mk, suorittamisesta v:ien 1966-1969 talous-
arvioihin uusia katuja ja teitä varten tarkoi-
tettujen määrärahojen puitteissa siten, että 
järjestelyyn liittyvien viemäri- ym. töiden 
suunnittelussa ja toteuttamisessa otettaisiin 
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mahdollisuuksien mukaan huomioon jalan-
kulkutunnelien myöhemmin ehkä tapahtuva 
rakentaminen Asematunnelin pohjoispäästä 
itään Rautatientorille, Keskuskadun kohdal-
ta torille sekä Mikonkadun-Kaivokadun -
Kaisaniemenkadun risteyksen alueelle. Lii-
kennelaitoksen lautakuntaa kehotettiin huo-
lehtimaan järjestelyyn liittyvien raitiotierai-
teiden siirrosta aiheutuvien rata- ja katutöi-
den, joiden kustannusarvio on n. 260 000 mk, 
suorittamisesta. Kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa kehotettiin kiirehtimään Rautatien-
torin jalankulkujärjestelyjen ja mahdollisten 
jalankulkutunnelien, erityisesti Mikonkadun 
-Kaivokadun -Kaisaniemenkadun risteyk-
seen rakennettavaksi tarkoitetun, suunnit-
telua. Helsingin kaupungin julkisen liiken-
teen yhteistyöelintä kehotettiin tutkimaan 
Rautatientorille päättyvien Iinj a-autolinj o-
jen reittien uudelleen järjestelyä silmällä pi-
täen torin linja-autoliikenteen ja laituritar-
peen vähentämistä. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan esitys vartioidun maksullisen 
pysäköintialueen järjestämisestä Rautatien-
torille ja maksun vahvistamisesta ei antanut 
aihetta toimenpiteisiin (27.5. 1594 §). Rauta-
tientorin liikennejärjestelyjä varten myön-
nettiin 530 582 mk (3.11. 3078 §, 22.12. 
3566 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Runebergin-
kadun liikenteen väliaikainen järjestely säh-
kölaitoksen uuden toimitalon kohdalla suo-
ritetaan liikennesuunnitteluosaston piirus-
tuksen n:o 364/18.6.1969 mukaisesti sähkö-
laitoksen käytettävissä olevilla määrärahoilla 
ja eräillä ehdoilla mm. niin, että Salomon-
kadun puolella tontin rajan ja sen jatkeen 
ulkopuolelle ulottuvat maanalaiset rakenteet 
on tehtävä siten, että ne voidaan tarvittaessa 
purkaa ennen keskustasuunnitelman mukai-
sen Kampin jalankulkutason + 12.30 ra-
kentamista mainitun jalankulkutason ja 
sen alle tulevan tason -f 7.3 0 liikenteen jär-
jestelyjä silmällä pitäen (25.8. 2343 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lii-
kennesuunnitteluosaston piirustuksesta nro 

293/17.7.1968 ilmenevän vaihtoehto I mu-
kaisen periaatesuunnitelman Latokartanon-
tien-Kirkonkylän tien liikenteen uudelleen 
järjestelystä Seppämestarintien risteyksen 
ja Malmin raitin risteyksen väliseltä osalta 
lopullisen liikennejärjestelyn pohjaksi kui-
tenkin siten, että lopullisessa suunnitelmassa 
rautatien ylitse johtavan sillan paikka mer-
kitään noin sillan leveyden verran vaihtoehto 
I mukaista sijaintia etelämmäksi. Kaupunki-
suunnittelulautakuntaa kehotettiin edelleen 
tutkimaan Malmin raitin risteyksen ja Lai-
duntien risteyksen välisen osuuden järjestely-
mahdollisuuksia sekä tekemään siitä esitys 
kaupunginhallitukselle. Lautakuntaa keho-
tettiin tutkimusten yhteydessä harkitsemaan 
myös kassanhoit. Lila Helmin kirjeessä esi-
tettyjen näkökohtien huomioon ottamista 
(17.2. 554 §). 

Kaupintien ja Kaupinmäentien liittymän 
liikenteen järjestely päätettiin toteuttaa Ta-
paturmantorjunta yhdistyksen liikennejaos-
ton piirustuksen n:o 880/12.4.1967 mukai-
sesti. Järjestelyn toteuttamiselle päätettiin 
pyytää tie- ja vesirakennushallituksen suos-
tumus. Yleisten töiden lautakuntaa kehotet-
tiin huolehtimaan ko. töiden suorittamisesta, 
joiden kustannusarvio on n. 25 000 mk, Haa-
gan katutöitä varten varattua määrärahaa 
käyttäen (24.11. 3321 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan, että Linnanrakentajantien liikenteen 
järjestely Abraham Wetterin tien ja Laaja-
salontien välillä sekä linja-autopysäkkien 
sijoitus ja jalankulkusillan rakentaminen 
tälle osuudelle toteutetaan liikennesuunnitte-
luosaston piirustuksen n:o 326 mukaisesti. 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiiriltä pää-
tettiin pyytää suostumus järjestelyille sekä 
tiedustella, osallistuuko valtio järjestelyn 
aiheuttamiin kustannuksiin. Yleisten töiden 
lautakuntaa kehotettiin suostumuksen saa-
misen jälkeen huolehtimaan töiden suoritta-
misesta mukaan luettuna linja-autopysäkit 
ja jalankulkusilta, joiden kustannusarvio 
on n. 1 mmk (12.5. 1428 §). 
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Itäväylän ylitse Puotilan liittymän länsi-
puolelle päätettiin rakentaa väliaikainen ja-
lankulkusilta sekä väliaikaiset jalankulku- ja 
pyörätiet liikennesuunnitteluosaston piirus-
tuksen n:o 349/16.4.1969 mukaisesti kuiten-
kin siten, että jalankulkusilta ja sen pohjois-
puolelle tulevat jalankulkutiet rakennetaan 
vasta myöhemmin, niin että ne voidaan ottaa 
käyttöön Puotilan liittymän valmistuessa. 
Töiden kustannusarvio oli n. 170 000 mk (2.6. 
1641 §). 

Laajasalontien ylitse Kirkkosalmentien ris-
teyksen eteläreunaan päätettiin rakentaa ja-
lankulkusilta liikennesuunnitteluosaston pii-
rustuksen n:o 321/11.12.1968 mukaisesti sekä 
samoin Vanhalta sotilastieltä Laajasalonkaa-
relle väliaikainen jalankulkutie. Yleisten töi-
den lautakuntaa kehotettiin kiireellisesti huo-
lehtimaan jalankulkusillan, jonka kustannus-
arvio oli n. 50 000 mk, ja jalankulkutien, jon-
ka kustannusarvio oli n. 40 000 mk, rakenta-
miseen liittyvien töiden suorittamisesta mi-
käli mahdollista syyskuun 1969 alkuun men-
nessä. Sähkölaitosta kehotettiin huolehti-
maan jalankulkutien valaisemisesta, kustan-
nusarvio n. 10 000 mk (30.6. 2036 §). 

Pitkänsillan pohjoispään alikulkuaukkoa 
koskeva kysymys päätettiin ratkaista koko 
Hakaniemen alueen tulevan uuden järjeste-
lyn yhteydessä (27.10. 2971 §). 

Liikennevalot. Liikennevalokeskuksessa ole-
van tietokoneen ja sen käyttölaitteiden va-
kuutussummaa päätettiin korottaa (8.9. 
2511 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että liikenne-
valoja ohjaavaa tietokonetta laajennetaan 
yhdellä käskymuistilla ja yhdellä käskyjen 
antolaitteella, että tietokonetta varten hanki-
taan nopea optinen reikänauhojen luku- ja 
lävistyslaite. Laitteet päätettiin tilata Suo-
men Siemens Oyrltä v:n 1970 talousarvion 
liikennevaloja varten myönnettävien määrä-
rahojen puitteissa (13.10. 2851 §). 

Kaupunginhallitus päätti seuraavien lii-
kennevalojen asentamisesta: Kaivokadun ja 
Keskuskadun, Kaivokadun ja Mikonkadun 

sekä Mikonkadun ja Hallituskadun risteyk-
siin liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 
n:o 260/18.3.1968 mukaisesti (25.8. 2340 §); 
Nordenskiöldin kadun liikennevalojen asenta-
minen piirustuksen n:o 314/23.10.1968 mu-
kaisesti. Samalla peruutettiin 29.12.1966 
tehty päätös liikenteen järjestelyn suoritta-
misesta ja liikennevalojen asentamisesta 
Nordenskiöldinkadun ja Vauhtitien risteyk-
seen (23.6. 1944 §); Kuusisaarentien ja Lehti-
saarentien risteyksen liikennevalojen asenta-
minen piirustuksen n:o 298/28.8.1968 mukai-
sesti (21.4. 1191 §) sekä Itäväylän ja Meripel-
lontien uuden risteyksen sekä Itäväylän ja 
Kuusistonlinnantien jatkeen risteyksen väli-
aikaiset liikennevalot piirustuksen n:o 351-
352/16.4.1969 mukaisesti siten, että valot 
kytketään samaan ohjauskojeeseen (2.6. 
1640 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä insi-
nööritoimisto Kampsaxin laatimasta piirus-
tuksesta n:o 102 ilmenevän Lauttasaaren 
uuden sillan liikennevalojen ja liikennemerk-
kien asentamissuunnitelman (17.2. 547 §). 

Liikennemerkit ja opasteet. Kaupunkisuun-
nittelulautakunnan esityksestä kaupungin-
hallitus päätti, että liikennemerkein puolen 
tunnin tarkkuudella osoitettujen rajoitusten 
voimassaoloajat muutetaan täysiksi tunneiksi 
siten, että aikarajoituksen klo 7-9.3 0 ase-
mesta käytetään aikarajoitusta klo 7-9 sekä 
rajoituksen klo 15.30-18 asemesta rajoitusta 
klo 15-18 (lauantaisin ja aattoina klo 11-15) 
ja että em. ruuhka-aikoihin liittyvät aika-
merkinnät muutetaan vastaavasti. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, että muissa tapa-
uksissa liikennemerkein osoitettujen rajoitus-
ten voimassaoloajat pyöristetään kaupunki-
suunnittelulautakunnan harkinnan mukaan 
yleensä täysiksi tunneiksi siten, että alkamis-
aika muutetaan nykyistä aikaisemmaksi ja 
päättymisaika % tuntia myöhäisemmäksi 
(27.1. 309 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 28.10. 
1968 tekemäänsä päätöstä, että Itäväylällä 
olevassa Viikintien liittymässä suoritetaan 
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Insinööritoimisto Viatekin piirustuksessa n:o 
124/706/24.6.-19.11.1968 merkinnällä U osoi-
tetut liikennemerkkejä ja opasteita koskevat 
muutokset sekä lisäykset. Yleisten töiden 
lautakunnan tuli huolehtia em. töiden, joiden 
kustannusarvio oli n. 900 mk, suorittamisesta 
Viikintien liittymän rakentamiseen varattuja 
määrärahoja käyttäen (27.1. 308 §). 

Suomen Kaupunkiliittoa päätettiin pyytää 
tekemään esitys kulkulaitosten j a yleisten töi-
den ministeriölle julkiselle liikenteelle tarkoi-
tetun ajoradan tai sen osan merkitsemiseen 
tarvittavan liikennemerkin kehittämisestä ja 
ohjeiden antamisesta julkisen liikenteen ajo-
kaistojen merkitsemiseksi kaupunkiolosuh-
teissa (10.11. 3168 §). 

Moottoriajoneuvoliikenne päätettiin kiel-
tää seuraavissa paikoissa: Robert Herm an -
sonin tiellä tonteille ajoa lukuun ottamatta 
(16.6. 1864 §); kautta-ajoliikenne Talli-
kujalla, jolloin liikenne Tammitiellä Riihitien 
ja Tallikujan välillä muutetaan kaksisuuntai-
seksi (3.2. 385 §); kaksisuuntaiseksi päätettiin 
liikenne muuttaa Kalastajatorpantiellä Kär-
kitien ja Uimarinpolun välisellä osuudella 
(16.6. 1859 §). 

Yksisuuntaiseksi määrättiin liikenne osit-
tain seuraavilla kaduilla: Edelfeltintiellä, 
Ehrensvärdintiellä, Engelaukiolla, Hornin-
tiellä, Rehbinderintiellä, Chydeniuksentiellä 
ja Wecksellintiellä (28.4. 1265 §); Vallilan-
tiellä Inarintien ja Mäkelänkadun välisellä 
osuudella (24.3. 896 §) sekä Lemuntien ja Päl-
käneentien ylätasossa olevalla ajoradalla 
Nilsiänkadusta pohjoiseen (5.5. 1331 §). 

Vasemmalle kääntyminen päätettiin kiel-
tää Aleksanterinkadulta Mikonkadun suun-
nasta ajettaessa Aleksanterinkadun ja Kes-
kuskadun risteyksessä (29.9. 2707 §) sekä 
Messuhallin eteläpäätä lähinnä olevalta 
Eläintarhantiestä erotetulta ajokaistalta 
(11.8. 2162 §). 

Etuajo-oikeutetuksi määrättiin Junatie ja 
sen jatkeena oleva Aleksis Kiven katu Stu-
renkadun risteykseen asti siten, et täjunat ien 
etuajo-oikeus päättyy ennen Sörnäisten ran-

tatieltä Kulosaaren sillalle johtavan ajoradan 
risteystä (28.4. 1262 §). Etuajo-oikeutetun 
risteyksen merkki päätettiin asettaa Karja-
tanhuantien ja Myllymestarintien, Mylly-
rengintien ja Myllymestarintien sekä Malmin 
ampumaradalle johtavan tien ja Myllymesta-
rintien risteykseen siten, että Myllymestarin-
tieltä tulevien on ensin annettava ylittää ris~ 
teys (2.6. 1648 §). 

Seuraavat katu- ym. alueet päätettiin tila-
päisesti sulkea liikenteeltä kansainvälisten 
näyttelyjen ajaksi: Eteläinen Stadiontie 
Messukenttään rajoittuvalta osalta ja Messu-
hallin ja ns. Messukolmion välinen kulku-
käytävä ajaksi 1.4.-24.5. (31.3. 981 §); Mes-
suhallin kohdalla oleva Eteläisen Stadiontien 
osuus ajaksi 5.9.-4.10. (4.8. 2107 §) sekä 
Parrulaituri liikennejärjestelyjen suorittami-
seksi liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 
n:o 380/29.10.1969 mukaisesti (17.11. 3242 §). 

Pysäköintimittarit ja pysäköinti. Kaupun-
ginhallitus päätti, että kertomusvuonna py-
säköintimittarien hankintaan käytettävissä 
olevilla määrärahoilla saadaan hankkia enin-
tään 120 kpl 1 tunnin, 75 kpl 2 tunnin ja 
110 kpl 4 tunnin pysäköintimittareita. Mitta-
rit päätettiin sijoittaa pääasiassa keskikau-
pungin kaduille useasti siellä ennestään ole-
vien mittareiden lisäksi (19.5. 1486 §). 

Kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotet-
tiin hankkimaan pysäköintimittareiden tila-
päistä käytöstä poistamista ja peittämistä 
varten 15 kpl lukittavia suojuspusseja ja luo-
vuttamaan ne poliisilaitoksen käyttöön sekä 
teettämään yht. 100 aikaisemmin poliisilai-
toksen käyttöön luovutettuun suojuspussiin 
nykyisin voimassa olevaa pysähtyminen kiel-
letty -liikennemerkkiä vastaava merkintä 
(31.3. 976 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Dagmarin-
kadun kalliosuojaa käytetään rauhan aikana 
pysäköintiin liikennesuunnitteluosaston pii-
rustuksen n:o 335/12.2.1969 mukaisesti, että 
kalliosuojan ajotunneli liitetään Nervanderin-
katuun kohtisuorasti sekä että Lutherin-
kadun jalankulkuaukon lisäksi myös Auro-
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rankadun ja Sammonpuistikon jalankulku-
yhteydet pidetään avoinna rauhan aikana. 
Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin ryh-
tymään toimenpiteisiin suojan rakentami-
seksi ja huolehtimaan siitä, että pysäköinnin 
edellyttämät teknilliset muutokset otetaan 
huomioon jo suunnittelu- ja rakennusvaihees-
sa (24.3. 873 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti A. W. Liljeberg 
Oy:n jatkamaan 6.4.1968 päätettyä, Johan-
neksen kentän alle suunniteltujen pysäköinti-
tilojen rakentamismahdollisuuksien tutki-
mista entisin ehdoin 31.12.1970 saakka (22.12. 
3612 §). 

Kaupunginhallitus päätti seuraavien pysä-
köintijärjestelyjen toteuttamisesta: Salmi-
saaren pysäköintijärjestelystä liikennesuun-
nitteluosaston piirustuksen n:o 339/26.2.1969 
mukaisesti (5.5. 1327 §); Merikadun pysä-
köintialueen ja leikkipaikan järjestelystä pii-
rustuksen n:o 6097/11.9.1968 mukaisesti 
(16.6.1870 §); Haagan puiston reunaan suun-
nitellun puistoalueen rakentamisesta piirus-
tuksen n:o 5952/26.7.1967 mukaisesti (24.11. 
3320 §) sekä pysäköintijärjestelystä Vihdin-
tien rinnakkaisella paikalliskadulla Haagassa 
piirustuksen n:o 328 mukaisesti (5.5. 1332 

Yleisjaosto päätti, ettei Suomen Messut 
Osuuskunnalta peritä maksua oikeudesta 
käyttää järjestämiensä 50-vuotismessujen 
aikana 19.-28.9.1969 messuyleisön autojen 
pysäköintialueena ent. Töölön sokeritehtaan 
tontin osaa (yjsto 20.8. 6761 §). 

Nopeusrajoitukset. Kaupunginhallitus päät-
ti esittää maistraatille, että suurin sallittu 
ajonopeus korotettaisiin 50 km:stä/t 60 
km:ksi/t Lahdentien ja Kontulantien välisellä 
Myllymestarintien osuudella, Muurimestarin-
tien ja Palosuontien risteykseen rakennetta-
van jalankulkusillan valmistuttua Nurmi-
järventien ja Sysimiehentien välisellä Muuri-
mestarintien osuudella (20.1. 232 §) sekä että 
Itäväylän nopeusrajoitusta muutettaisiin si-
ten, että Valurinkadun ja Marjaniemen liitty-
män välisellä osuudella määrättäisiin suurim-

maksi sallituksi ajonopeudeksi 70 km/t (8.4. 
1051 §). 

Maistraatille annettavassa lausunnossaan 
kaupunginhallitus päätti puoltaa tie- ja vesi-
rakennushallituksen esitystä suurimman sal-
litun ajonopeuden muuttamisesta Jorvaksen 
moottoritiellä ja suurimman sallitun ajono-
peuden väliaikaisesta muuttamisesta Lahden 
moottoritiellä (8.4. 1058 §, 14.4. 1099 §) sekä 
Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin piiri-
konttorin anomusta työnaikaisista nopeus-
rajoituksista päällystystyömailla kesän 1969 
aikana (27.5. 1586 §). 

Lars B. Krogius oli anonut, että lasten tur-
vallisuuden takia Krogiuksentiellä määrättäi-
siin suurimmaksi sallituksi ajonopeudeksi 
30 km/t voimassa olevan 50 km/t asemesta. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta totesi, että 
olosuhteet Krogiuksentiellä olivat suunnil-
leen samanlaiset kuin lukuisilla muilla melko 
vähäisesti liikennöidyillä asuntoalueiden ka-
duilla, joten kaupungin alueella yleensä ole-
vaan 50 km/t nopeusrajoitukseen ei ollut syy-
tä tehdä poikkeusta kyseisen kadun osalta. 
Kaupunginhallitus päätti antaa maistraatille 
lautakunnan ehdotuksen mukaisen lausunnon 
(24.11. 3311 §). 

Linja-autopy säkkijärjestelyjä päätettiin suo-
rittaa seuraavissa paikoissa: Pakilantiellä, 
Osuuskunnantiellä, Jakokunnantiellä, Sysi-
miehentiellä, Paloheinäntiellä, Kytöniityn-
tiellä, Rakovalkean tiellä, Kuusiniemen tiellä, 
Tuohustiellä, Saramäentiellä (24.3. 883 §, 
2.6. 1638 §); Suutarinkyläntiellä, Riimusau-
vantiellä, Kirkonkyläntiellä (17.3. 825 §); 
Kontulantiellä, Mellunmäentiellä, Wester-
kullantiellä (12.5. 1427 §); Vanhalla Hämeen-
kyläntiellä (27.10. 2991 §) ja Paciuksenka-
dulla (28.4. 1264 §). 

Rautatientorilla päätettiin liikennelaitok-
serulinja-autolinjoja varten merkitä liikenne-
suunnitteluosaston piirustuksessa n:o 382/ 
5.11.1969 esitetyt laiturit n:o 1-10, joihin va-
rattaisiin yht. 18 paikkaa. Laiturit n:o 11-28 
varattiin yksityisiä liikenteenharjoittajia var-
ten. Linja-autoliiton Helsingin osastoa pää-

340 



2. Ka upunginhallitus 

tettiin pyytää, myötävaikuttamaan toimen-
piteisiin aikataulujen mahdolliseksi tarkista-
miseksi laituritilojen edellyttämällä tavalla 
ja lisävaunujen lähdön järjestämiseksi ensi-
sijassa Hakaniementorilta (1.12. 3390 §). 

Linjaliikenteen reittejä koskevat asiat. Kau-
punginhallitus päätti vahvistaa eräiden linja-
autolinjojen reitit (28.4. 1266 §, 11.8. 2168 §, 
29.9. 2706 §, 6.10. 2793 §, 22.12. 3610 §); esit-
tää maistraatille eräiden kaupungin alueella 
toimivien linjojen reittien muuttamista (30.6. 
2042 §); puoltaa maistraatille annettavissa 
lausunnoissaan eräiden liikennöitsijäin ano-
musta linja-autoreittien muuttamisesta ja 
reittien jatkamisesta. Eräässä tapauksessa 
vastustettiin reitin muuttamista (13.1. 158 §, 
20.1. 239, 242 §, 15.9. 2577 §, 16.6. 1874 §). 

Sirolan Liikenne Oy oli valittanut läänin-
hallitukseen valtuuston 30.10.1968 tekemästä 
päätöksestä, joka koski linja-autolinjan Vuo-
saari -Malmi -Helsingin lentoasema reitin 
vahvistamista. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta oli katsonut, ettei ko. linjan reittiin 
merkityn mutkan tekeminen Puotilassa ollut 
tarkoituksenmukainen eikä liikenteen tar-
peen vaatimaa. Lääninhallitus kumosi kau-
punginhallituksen päätöksen ja palautti asian 
sille. Yhtiö oli jättänyt korkeimmalle hallin-
to-oikeudelle valituskirjeen, jossa se vaati lää-
ninhallituksen päätöksen muuttamista sillä 
perusteella, ettei ollut kysymys kaukoliiken-
teen vaan lähiliikenteen reitin vahvistami-
sesta, mikä kuuluu maistraatin toimivaltaan. 
Asiamiestoimisto totesi, ettei sen käsityksen 
mukaan Sirolan Liikenne Oy:n lääninhalli-
tuksen 5.9.1968 antamasta päätöksestä teke-
mällä valituksella ollut menestymisen mah-
dollisuutta, koska yhtiö oli valituksessaan 
vaatinut lopputulokseen nähden samaa rat-
kaisua, johon, lääninhallitus oli jo päätökses-
sään tullut, mutta vain sillä perusteella, että 
liikenne on lähiliikennettä eikä kaukoliiken-
nettä, ja ettei valituksella pyritä lääninhalli-
tuksen päätöksen lopputuloksen vaan ainoas-
taan sen perustelujen muuttamiseen. Jos 
yhtiö katsoi, että kysymyksessä oli lähiliiken-

teen reitin vahvistaminen, yhtiö olisi siitä 
huolimatta, että lääninhallituksen päätös 
olisikin saanut lainvoiman, voinut jät tää ha-
kemuksen maistraatille, joka puolestaan lää-
ninhallituksen päätöksestä riippumatta olisi 
voinut itsenäisesti ratkaista, onko kysymyk-
sessä oleva liikenne lähi- vai kaukoliikennettä 
ja antaa päätöksensä sen mukaisesti. Läänin-
hallitukselle annettavassa selityksessään kau-
punginhallitus päätti esittää valituksen hy-
lättäväksi kaupunkisuunnittelulautakunn an 
ja asiamiestoimiston mainitsemilla perusteilla 
(10.2. 460 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1968 esittänyt 
maistraatille liikennelaitoksen linja-autolin-
jan n: o 63 reitin muuttamista mm. siten, että 
sen päätepysäkki muutettaisiin Länsi-Paki-
lan sijasta Paloheinään. Maistraatti oli hy-
väksynyt kaupungin esityksen. Saaren Auto 
Oy valitti maistraatin päätöksestä katsoen 
päätöksen loukkaavan yhtiölle v. 1964 myön-
nettyä oikeutta harjoittaa linja-autoliiken-
nettä linjalla Rautatientori-Paloheinä. Muu-
tos vähentäisi yhtiön autoja käyttäviä mat-
kustajia huomattavasti ja tekisi liikenteen 
hoitamisen kannattamattomaksi. Maistraatin 
päätöksen kohtuuttomuutta osoitti myös se, 
että maistraatti oli 15.11.1968 sallinut Sirolan 
Liikenne Oy:n linjareitin Rautatieasema-
Tuomarinkylä muutettavaksi kulkemaan Pa-
loheinän läpi, joten se kilpaili kolmantena 
harvaanasutun Paloheinän omakotialueen 
asukkaiden kuljetuksista. Liikennelaitoksen 
lautakunta mainitsi Länsi-Pakilan, Palohei-
nän ja Torpparinmäen linjaliikenteen reitti-
muutosten johtuneen alkuaan Tuusulantien 
muuttumisesta moottoritieksi. Länsi- ja Itä-
Pakilan linjaliikennetarvetta tutkittaessa to-
dettiin, että koko alue tullakseen tyydyttä-
västi palvelluksi tarvitsi kolme pohjois-etelä-
suuntaista linjaa. Linjajärjestelyt olivat myös 
lyhentäneet matkustajien kävelymatkoja. 
Lääninhallitukselle annettavassa lausunnos-
saan kaupunginhallitus päätti esittää vali-
tuksen muilta osin hylättäväksi liikennelai-
toksen lautakunnan lausunnossa mainituilla 
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perusteilla, mutta katsovansa 16.9.1968 anta-
mansa lausunnon mukaisesti, että ruuhka-
ajan lisävuorot olisi järjestettävä Tuusulan 
moottoritien kautta kulkeviksi suoriksi yh-
teyksiksi keskustaan ja päinvastoin (14.4. 
1113 §). 

Aikataulun muutoksia koskevia anomuksia 
kaupunginhallitus puolsi kymmenessä tapa-
uksessa. Yhdestä anomuksesta annettiin 
epäävä lausunto (7.1. 85 §, 10.3. 747 §, 31.3. 
983 §, 8.4. 1063 §, 2.6. 1654 §, 16.6. 1875 §, 
30.6. 2043 §, 15.9. 2576 §, 29.9. 2714, 2715 §, 
15.9. 2577 §). 

Liikennelupia koskevat asiat. Kaupungin-
hallitus oikeutti Helsingin Vesibussit -yhdis-
tyksen harjoittamaan moottoriveneellä hen-
kilöliikennettä Hakaniemen rannassa olevas-
ta entisestä hiekkasataman laiturista Kor-
keasaareen ja Mustikkamaalle purjehduskau-
tena 1969 sillä ehdolla, että yhdistys suorittaa 
urheilu- ja ulkoiluvirastolle korvauksena 
300 mk ja että ko. liikenteessä peritään ai-
kuisilta yhdensuuntaisesta matkasta 50 p 
ja lasten vastaavasta matkasta 25 p 
(17.3. 798 §). 

Maistraatille annettavissa lausunnoissaan 
kaupunginhallitus puolsi jäljempänä mainit-
tujen liikennöitsijäin liikennelupia koskevia 
anomuksia: Helsinki -Maaseutu-Liikenne 
Oy:n anomusta liikenneluvan uudistamisesta 
Iin j alle Rautatientori -Arabia -Pihlaj amäki 
(9.6. 1807 §, 1.9. 2419 §); Metsälän Linja 
Oy:n anomusta linja-autoasema-Käpylä-
Oulunkylä-Pukinmäki linjan liikenneluvan 
uudistamista (13.10. 2857 §); Saaren Auto 
Oy:n anomusta liikenneluvan uudistamisesta 
linjalle Rautatientori-Paloheinä (17.2. 559 §); 
Liikenne Oy:n anomusta liikenneluvan myön-
tämisestä reitille Rautatientori-Vanhakau-
punki -Malmin hautausmaa -Kontula -Puoti-
la-Vuosaari ja liikennelupien uudistamisesta 
linjoille Kontula-Reposalmen uimaranta se-
kä Rautatientori-Kontula-Vesala ja Rauta-
tientori-Mellunmäki-Vesala sekä linjan Rau-
tatientori-Kontula-Vesala reitin muuttami-
sesta (19.5. 1504 §, 23.6. 1950 §, 20.10. 2925 §); 

Tammelundin Liikenne Oy:n anomusta lii-
kenneluvan uusimiseksi ja aikataulun osittai-
seksi muuttamiseksi linjalla Rautatientori-
Herttoniemi-Tammisalo (8.12. 3476 §) ja 
Suomen Turistiauto Oy:n hakemusta kahden 
kiertoajelujen järjestämiseen oikeuttavan 
liikenneluvan uudistamisesta (3.3. 696 §). 
Viidessä tapauksessa kaupunginhallitus vas-
tusti anomuksen hyväksymistä (10.3. 748 §, 
21.4. 1197, 1198 §, 19.5. 1505 §, 25.8. 2350 §). 

Vuokra-autoja koskevat asiat. Kaupungin-
hallitus päätti myöntää vuosien 1967 ja 1968 
talousarvioihin liikennetutkimuksen suoritta-
mista varten varattujen määrärahojen sääs-
töstä 100 000 mk kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan käytettäväksi ns. taksitutkimuksesta 
aiheutuvien kustannusten suorittamista var-
ten (27.10. 2999 §). 

Henkilövuokra-autoilij ain virkapukuohj e-
säännön muuttamista koskevan Helsingin 
Vuokra-autoilija -yhdistyksen esityksen joh-
dosta yleisjaosto päätti antaa maistraatille 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuk-
sen mukaisen lausunnon (yjsto 23.7. 
6583 §). 

Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksan 
muuttamista koskevan Helsingin Kuorma-
autoliikennöitsijät -yhdistyksen anomuksen 
johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
maistraatille, että saadun tiedon mukaan vas-
taavanlainen maaseutua koskeva taksa-asia 
on käsiteltävänä kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriössä, joten se tultaneen käsit-
telemään myös hinta- ja palkkaneuvostossa. 
Yhdenmukaisen käytännön saavuttamiseksi 
olisi kaupunkisuunnittelulautakunnan mie-
lestä tarkoituksenmukaista Helsingin osalta 
seurata ministeriön mahdollisesti antamaa 
suositusta ja hinta- ja palkkaviranomaisten 
mahdollisesti tekemää päätöstä. Yhdistys oli 
anonut ko. liikennetaksan 2 §:n 3 kohdan 
muuttamista siten, että vapaalauantaisin 
tehty työ laskettaisiin ylityöksi. Kuorma-
autoliikennettä harjoittava työnantaja jou-
tuu työehtosopimuksen mukaan suoritta-
maan lauantaina suoritetusta työstä 100 %:n 
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ylityökorvauksen. Kaupunginhallitus päätti 
maistraatille antaa kaupunkisuunnittelulau-
takunnan ehdotuksen mukaisen lausunnon 
(22.9. 2647 §). 

Ammattiliikennettä harjoittavien, tavaran-
kuljetukseen tarkoitettujen moottoripyörien tak-
sa. Pika Oy Fix Express -niminen yhtiö oli 
saanut poliisilaitokselta luvan harjoittaa am-
mattimaista tilapäisliikennettä Helsingin 
kaupungissa moottoripyörillä. Luvan ehtojen 
mukaan liikenteessä oli noudatettava kulloin-
kin voimassa olevaa taksaa. Koska tavaran-
kuljetukseen tarkoitetuille moottoripyörille 
ei ollut vahvistettu taksaa, yhtiö oli sovelta-
nut ns. tuntitaksaa, joka oli 7.50 mk tunnilta. 
Kun otetaan huomioon moottoripyörän han-
kintahinta 3 995 mk ja bensiinin kulutus, joka 
on 8 1/100 km, olisi suhteellinen korotus kuor-
ma- ja pakettiautojen, osalta tapahtuneen ko-
rotuksen jälkeen moottoripyörille 8.50 mk 
tunnilta. Yhtiö anoi, että moottoripyörien 
tuntitaksaksi vahvistettaisiin 8.50 mk ja 
kilometritaksaksi 45 p km. Kaupunki-
suunnittelulautakunnan liikennejaosto oli 
puoltanut anomusta. Kaupunginhallitus 
päätti antaa maistraatille liikennejaoston eh-
dotuksen mukaisen lausunnon (16.6. 1860 §). 

Pasila-suunnitelman lähettäminen näytte-
lyyn. Yleis jaosto päätti, että kaupunki osal-
listuu 20.2.-15.3.1970 pidettävään Suomi 
Rakentaa - Finland Bygger -näyttelyyn Pa-
silan keskustaa esittävällä suunnitelmalla 
(yjsto 20.8. 6760 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto teki ker-
tomusvuonna 40 päätöstä, jotka koskivat yh-
teenajojen aiheuttamista vahingoista makset-
tavia korvauksia. 

M e tr o t oi m i k unta 

Toimikunnan ja toimiston nimen muuttami-
nen. Kaupunginhallitus päätti muuttaa met-
ronsuunnittelutoimikunnan nimen metrotoi-
mikunnaksi ja metronsuunnittelutoimiston 

nimen metrotoixnistoksi sekä vahvistaa met-
rot oimikunnan tehtäväksi: 

1) johtaa ja valvoa metronsuunnittelua ja 
toteuttamista, 

2) osallistua julkisen henkilöliikenteen ke-
hittämiseen Helsingin kaupungissa yhteis-
työssä kaupungin muiden liikenteen suunnit-
telusta huolehtivien elinten kanssa, 

3) osallistua julkisen henkilöliikenteen ke-
hittämiseen Helsingin seudulla ja siinä tarkoi-
tuksessa olla valmistelevassa yhteistyössä 
valtion, lähikuntien ja muiden Helsingin seu-
dun liikenteestä huolehtivien yhteisöjen ja 
elinten kanssa sekä 

4) huolehtia metroa varten tarpeellisten 
tilojen alustavasta varaamisesta ja kehittää 
suunnitelmansa niin pitkälle, että tilojen lo-
pullinen osoittaminen asemakaavassa on 
mahdollista. 

Samalla kaupunginhallitus päätti lakkaut-
taa 2.2.1967 asettamansa työjaoston sekä 
päätti, että metrotoimikuntaa avustaviksi 
asiantuntijaelimiksi asetetaan työvaliokun-
tia, joiden kokoonpanosta kaupunginhallitus 
päättää myöhemmin erikseen metrot oimi-
kunnan esityksestä (6.10. 2778 §). 

Metrotoimiston johtaja oikeutettiin pane-
maan täytäntöön hänen 16.12. tekemänsä, 
kaupunginhallituksen tutkittavaksi alistettu 
päätös toimistoapulaisen palkkaamisesta toi-
mistoon (29.12. 3654a §). 

Kaupunginhallituksen 7.2. tekemän pää-
töksen mukaisesti yleisjaosto oikeutti metro-
toimiston julkaisemaan insinöörityö voiman 
ottamista varten tarvittavat ilmoitukset 
erilliskuulutuksina »Insinööriuutiset»-leh-
dessä sekä toimiston uutta henkilökuntaa 
koskevan hakuilmoituksen erilliskuulutuk-
sena (yjsto 4.6. 6252 §, 17.9. 6963 §). 

Metrovaunukaluston kehittämistyötä varten 
kaupunginhallitus kehotti liikennelaitosta 
luovuttamaan toimikunnan käyttöön 1.5. lu-
kien myöhemmin yksityiskohtaisissa neuvot-
teluissa tarkemmin määriteltävän moottori-
raitiovaunun käytettäväksi ajoautomatiik-
kaa ja tehoelektroniikkaa koskevassa kehit-
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tämistyössä yhteistyössä Strömberg Oy: n 
kanssa siten, että tutkimustyöhön on myös 
liikennelaitoksen edustajalla oikeus osallistua. 
Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 
100 000 mk metron rakentamistöiden suun-
nittelua varten kertomusvuoden talousarvi-
oon merkitystä määrärahasta (21.4. 1167 §). 

Metronsuunnittelu. Kaupunginhallitus päät-
ti myöntää kertomusvuoden talousarvioon 
metron rakentamistöiden suunnitteluun mer-
kityn siirtomäärärahan, 2 500 000 mk, met-
rotoimikunnan käyttöön (16.6. 1828 §). 

Valtuuston 7.5.1969 tekemän päätöksen 
johdosta kaupunginhallitus kehotti metro-
toimikuntaa kiireellisesti valmistelemaan yk-
sityiskohtaiset teknilliset ja taloudelliset sel-
vitykset metroradan ulottamisesta Puotin-
harjusta Vesalaan siten, että radan suunnit-
telu tapahtuu yhteistoiminnassa Helsingin 
maalaiskunnan kanssa. Kaupunkisuunnitte-
lulautakuntaa ja muita maankäytöstä vas-
tuussa olevia kaupungin elimiä kehotettiin 
ottamaan maankäytön suunnittelun ja kehit-
tämisen erääksi perustaksi metrorata Kamppi 
-Vesala ja siihen liittyvä mahdollisesti ren-
kaan muotoinen rata Sörnäinen-Pasila-
Kamppi-Kaivokatu sekä erityisesti käyttä-
mään hyväksi esitetyn raideliikenteen perus-
verkon suomia mahdollisuuksia tiiviiden työ-
paikka- ja asuntokeskittymien aikaansaami-
seksi. Kaupunkisuunnittelulautakuntaa, lii-
kennelaitoksen lautakuntaa ja metrotoimi-
kuntaa kehotettiin yhteistyössä kiireellisesti 
valmistelemaan yksityiskohtainen suunnitel-
ma liikenteen väliaikaisesta hoitamisesta 
metron rakentamisen aikana. Kaupunkisuun-
nittelulautakuntaa kehotettiin ryhtymään 
toimenpiteisiin metron rakentamista varten 
tarpeellisten asemakaavajärjestelyjen aikaan-
saamiseksi kiireellisinä, jotta metron rakenta-
minen voitaisiin toteuttaa esitetyn aikataulun 
mukaisesti. Valtionrautateiden ja kaupungin 
yhteistyötoimikunnan 7.3. päivätyn osamie-
tinnön perusteella kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa, liikennelaitoksen lautakuntaa ja met-
rotoimikuntaa kehotettiin ottamaan huo-

mioon julkista liikennettä koskevissa ratkai-
suissaan osamietinnössä mainitut periaatteet 
(12.5. 1382 §). 

Julkisen asiantuntijan Reino Castrenin lau-
sunto metrotoimikunnan 9.5.1968 tekemästä 
esityksestä merkittiin tiedoksi (yjsto 12.2. 
5328 §). 

Teknikko Väinö Rokkanen oli Uudenmaan 
lääninhallitukselle valittanut valtuuston 7.5. 
1969 metron rakentamisen aloittamista kos-
kevasta päätöksestä. Valituskirjeessä väitet-
tiin, ettei asiaa olisi riittävästi valmisteltu 
kaupunginhallituksen toimesta ja että val-
tuuston kokouksessa tapahtuneessa äänes-
tyksessä olisi tapahtunut virhe ja että ratkai-
sua olisi pidettävä epätarkoituksenmukaise-
na. Valittaja oli pyytänyt, että asia palau-
tettaisiin valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
Asiamiestoimisto totesi, että valtuuston pää-
tökseen saa hakea muutosta jokainen sillä pe-
rusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on 
loukattu ja kunnan jäsenenä myös sillä perus-
teella, että päätös on syntynyt laista poik-
keavassa järjestyksessä tai mennyt kunnan 
toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on 
lain tai asetuksen vastainen. Sanotut valitus-
perusteet ovat laillisuusperusteita ja sulke-
vat pois kaiken tarkoituksenmukaisuushar-
kinnan. Metron rakentamisasian valmistelun 
puutteellisuutta koskevan väitteen johdosta 
asiamiestoimisto huomautti, että valtuuston 
esityslistasta on mitä selvimmin todettavissa, 
että metron rakentamisasian valmistelu on 
vuosikausia kestäneen perusteellisen työn 
tulos ja että valtuustolle on riittävän yksi-
tyiskohtaisesti esitetty kaikki asian ratkai-
suun vaikuttavat seikat. Asian valmistelussa 
ei siis ollut tapahtunut sellaista virhettä tai 
puutteellisuutta, että sen palauttaminen kau-
punginhallitukselle voisi tulla kysymykseen. 
Asiasta valtuustossa äänestettäessä oli vt 
Poukan tekemä ja vt Ravealan kannattama 
ehdotus valtuuston pöytäkirjan mukaan val-
tuuston hyväksymän äänestysmenettelyn pe-
rusteella asetettu vt V. Vennamon tekemän 
ehdotuksen vastaehdotukseksi ja Vennamon 
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ehdotus oli tullut hyväksytyksi 41 äänellä 34 
vastaan. Äänestysmenettelyssä ei näin ollen 
ollut tapahtunut mitään virhettä. Valittajan 
ratkaisun tarkoituksenmukaisuuden osalta 
tekemän väitteen johdosta oli todettava, että 
kunnallislain em. valitusperusteet ovat kaikki 
laillisuusperusteita ja sulkevat pois kaiken 

tarkoituksenmukaisuusharkinnan, tältä osin 
valitus oli siis lakiin perustumaton. Kaupun-
ginhallitus päät t i kehottaa asiamiestoimistoa 
antamaan lääninhallitukselle lausuntonsa mu-
kaisen selityksen ja esittämään valituksen 
hylättäväksi (30.6. 2007 §). 

8. Satamaoloja koskevat asiat 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus määräsi 
apul.satamakapt. Karl Forssellin viransijaise-
na hoitamaan satamakapteenin 30. pl:aan 
kuuluvaa virkaa 1.1.1969 alkaen ja kauintaan 
28.2.1969 saakka (3.2. 405 §). Satamakaptee-
nin em. virkaan valittiin 1.3. lukien merikapt. 
Eino Vihko tavanomaisilla ehdoilla (17.2. 
561 §). 

Kaupunginhallitus päätt i kumota 20.11. 
1958 tekemänsä päätöksen sekä oikeuttaa 
satamalautakunnan täy t tämään vakinaisesti 
satamalaitoksen avoimeksi tulleet ja tulevat 
toimistohenkilökunnan virat (3.11. 3117 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestön esityksestä kau-
punginhallitus oikeutti satamalaitoksen suo-
rit tamaan 25 tonnin haarukkatrukin kuljet-
tajalle erikoislisänä 60 p niiltä ajotunneilta, 
joiden aikana kuljet taja ajaa ko. trukkia 
konteinerikäytössä (22.12. 3615 §). 

Insinööriliitto oli ilmoittanut saaneensa tie-
tää, että satamalaitoksen v:n 1969 talous-
arviosta oli vähennetty työsopimussuhteisen 
insinöörikunnan palkkaamiseen varattua 
määrärahaa. Liitto katsoi, et tä irtisanomi-
nen aiheuttaa toimihenkilöissä turvattomuu-
den tunnet ta ja tiedusteli, onko kaupungin-
hallitus tietoinen insinöörien irtisanomisista 
ja jos on, mitkä ovat irtisanomisen peruste-
lut. Lisäksi liitto ehdotti, että kaupunginhal-
litus peruuttaisi tapahtuneet irtisanomiset 
sekä poistaisi irtisanomisuhan siihen saakka, 
kunnes asia on perusteellisesti selvitetty. Sa-
tamalautakunnan ilmoituksen mukaan oli 

satamarakennusosaston konetoimiston vii-
destä opistoinsinööristä kaksi sanottu irti 
työsopimuksessa mainittua irtisanomisaikaa 
noudattaen. Lautakunta korosti, etteivät ko-
netoimiston tehtävät suoritettujen uudishan-
kintojen jälkeen enää olleet samaa suuruus-
luokkaa kuin aikaisemmin eikä uusiin han-
kintoihin toistaiseksi ainakaan vuosiin ollut 
aihetta. Lisäksi oli konetoimiston edellisen 
päällikön sairauden aikana tapahtunut mel-
koisessa määrin insinöörityö voiman lisäystä. 
Edellä olevista syistä johtuen oli konetoimis-
ton insinöörien lukumäärä ollut lähes kolman-
nes koko satamarakennusosaston insinööri-
kunnasta. Valtuuston talousarviokäsittelyn 
yhteydessä 18.12.1968 hyväksytyssä ponnes-
sa edellytettiin, että satamalaitoksessa ryh-
dytään kiireellisesti toimenpiteisiin kustan-
nusten vähentämiseksi ja koska konetoimis-
tossa oli uudishankintojen suorittamisen jäl-
keen ollut insinöörejä selvästi liikaa, oli sata-
malaitos toiminut ponnessa edellytetyllä ta-
valla suorittaessaan irtisanomiset kustannus-
ten vähentämiseksi. Edellä mainitun ponnen 
johdosta lautakunta oli lisäksi asettanut 
jaoston tutkimaan satamalaitoksen organi-
saatiokysymystä, taloudellisuutta ja tap-
piollisen toiminnan syitä. Kaupunginhalli-
tus päätti , ettei kirjelmä antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin et tä liitolle lä-
hetettäisiin jäljennös satamalautakunnan 
lausunnosta (10.3. 751 §). 

Insinööri Olavi Pentikäinen, joka oli yksi 
irtisanotuista insinööreistä, valitti 11.1.1969 
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kaupunginhallitukselle satamajohtajan suo-
rittamasta irtisanomisesta. Kaupunginhalli-
tus hylkäsi valituksen. Pentikäinen valitti 
kaupunginhallituksen päätöksestä lääninhal-
litukseen, joka välipäätöksellään on pyytänyt 
kaupunginhallituksen selitystä asiasta. Penti-
käinen oli valituksessaan katsonut, että hä-
nen erottamisensa perustui mielivaltaan, kos-
ka konetoimiston työvoiman tarve ei ollut, 
toisin kuin satamalautakunta ja satamajoh-
taja olivat antamissaan lausunnoissa ilmoit-
taneet, vähentynyt. Pentikäinen oli vaatinut, 
että lääninhallitus kumoaisi kaupunginhalli-
tuksen valituksenalaisen päätöksen sekä kiel-
täisi sen toimeenpanon siihen asti, kunnes 
asia olisi lainvoimaisella päätöksellä ratkais-
tu. Asiamiestoimisto viittasi lausunnossaan 
asiasta 3.3.1969 kaupunginhallitukselle anta-
maansa lausuntoon. Lausunnossa oli tultu 
siihen tulokseen, että irtisanominen on vapaa-
harkintainen hallintotoimi, jota ei yleensä 
tarvitse perustella, mutta että kunnan viran-
omaisella tulee kuitenkin olla järjellinen syy 
päätökseensä. Edelleen oli lausunnossa to-
dettu, että satamalautakunnan esittämät pe-
rusteet oli yleisesti arvostellen katsottava hy-
väksyttäväksi syyksi työsuhteen irtisanomi-
selle, eikä se niin ollen perustunut mielival-
taan. Koska Pentikäisen lääninhallitukselle 
jättämässä valituksessa ei ollut esitetty mi-
tään oleellisesti uutta, olisi se esitettävä hy-
lättäväksi. Uudenmaan lääninhallitus hylkäsi 
20.10. antamallaan päätöksellä valituksen ja 
pyynnön kaupunginhallituksen päätöksen 
täytäntöönpanon kieltämisestä (10.3. 752 §, 
19.5. 1501 §, 17.11. 3247 §). 

Tullikamarien yhteydessä toimivien, satama-
laitoksen virastotyö aikaa noudattavien viran-
haltijain virantoimitusajat vahvistettiin seu-
raaviksi: 1.4.1969 lukien 1.9.-31.5. väliseksi 
ajaksi klo 8-16.15 sekä kesäaikana 1.6.-31.8. 
väliseksi ajaksi klo 8-15.3 0 paitsi maanan-
taisin klo 8-16 vapaine lauantaineen val-
tuuston 29.5.1968 antamien työaikamääräys-
ten V) kohdan 3 mom:n mukaisin poikkeuk-
sin sekä siten, että virastotyössä olevan hen-

kilökunnan säännöllisten viikkotuntien yh-
teismäärä on 35% t (31.3. 985 §). 

Eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen. 
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki luo-
puu enemmistä perimistoimenpiteistä niiden 
saatavien osalta, jotka koskevat kaupungille 
tulevaa tuulaakia ja liikennemaksua ja perus-
tuvat niihin tavaraeriin, jotka tullilaitos on 
luovuttanut vapaaseen liikkeeseen ilman sa-
tamalaitoksen lupaa (8.4. 1064 §). 

Eräiden laitteiden poistaminen käyttöomai-
smidesta ym. Yleisjaosto oikeutti satamalau-
takunnan poistamaan käyttöomaisuudestaan 
seuraavat nosturit ym.: hiilinosturit H4 ja 
H5 (yjsto 26.3. 5689 §); Saukon hiilisataman 
tulipalossa vaurioituneen siltanosturin n:o 9 
(yjsto 21.5. 6136 §); Giraffe-merkkisen. työs-
kentelylavan ja Peerless-merkkisen keittiö-
koneen (yjsto 3.12. 7602 §); lisäksi oikeutet-
tiin satamalaitos purattamaan Ruoholahden 
varastoalueella n:o 13 sijaitsevat rakennukset 
(yjsto 4.6. 6275 §). 

Satamamaksutaksan korottamista koskeva 
esitys. Suomen Satamaliitolle päätettiin esit-
tää sisäasiainministeriön 18.4.1963 vahvista-
man satamamaksutaksan tarkistamista ajan 
tasalle sekä että liitto antaisi suosituksensa 
taksan korottamiseen (30.6. 2048 §). 

Etelä-Suomen satamatoimikunnan mietin-
nöstä annettava lausunto. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö antoi v. 1966 tie- ja 
vesirakennushallitukselle tehtäväksi laatia 
tutkimuksen ja siihen liittyvän periaatteelli-
sen kehitysohjelman Etelä-Suomen satamien 
sijoittamiseksi ja kehittämiseksi. Tehtävää 
suorittamaan oli asetettu toimikunta, joka oli 
ottanut nimekseen Etelä-Suomen satamatoi-
mikunta. Toimikunnan valmistunut mietintö 
jakautui viiteen lukuun, jotka käsittivät 1) 
satamatoiminnan kehitystekijät, 2) satama-
toiminnan tehostamisen, 3) satamien nyky-
tilan ja kapasiteetin, 4) satamien kehittämi-
sen ja 5) valtakunnallisen satamapolitiikan. 
Mietinnöstä annettavassa lausunnossaan kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa ministeriölle 

1) katsovansa, että satamien hallinto olisi 
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edelleen pysytettävä kunnallisella pohjal-
la, 

2) puoltavansa toimikunnan ehdotusta sa-
tamapoliittisen kehittämiselimen perustami-
sesta tutkimuselimenä ja niin, että satamien 
suunnittelu ja niihin tehtävät investoinnit 
suoritetaan ja päätetään ao. satamakaupun-
kien toimesta, 

3) katsovansa, että Etelä-Suomen uuden 
sataman sijoituspaikkakysymys ei toistai-
seksi vielä ole kypsä ratkaistavaksi, että sata-
man. sijoittaminen Vuosaareen kaipaa lisä-
tutkimuksia ja että nykyisillä satama-alueilla 
tullaan toimeen Helsingin satamatoiminnassa 
vielä pitkähkön ajan sekä 

4) katsovansa, ettei ole tarkoituksenmu-
kaista luopua Helsingin kaupungin ydin-
alueella sijaitsevien nykyisten satama-aluei-
den käytöstä satamatarkoituksiin ilmoittaen 
samalla, että kaupungin toimesta tutkitaan 
kaupungin keskustan runkosuunnittelun yh-
teydessä nykyisten satama-alueiden käyttö-
tarkoitusta pitkällä tähtäimellä huomioon ot-
taen varsinkin taloudelliset vertailut eri 
käyttötarkoitusten kesken (10.11. 3182 §). 

Rautatietariffien alennuskorvaustoimikun-
nan mietinnöstä annettava lausunto. Suomen 
Satamaliiton hallitus oli pyytänyt kaupun-
ginhallituksen lausuntoa em. mietinnöstä. 
Satamalautakunta mainitsi, että satamien 
sulkeutuessa jääesteiden takia on teollisuuden 
turvauduttava rautatiekuljetuksiin, jotka 
ilman rahtitasoituksia muodostuisivat vientiä 
vaikeuttavaksi hintatekijäksi. Rahtitasoky-
symykseen vaikuttavat lisäksi perittävät 
merirahdit, jotka on porrastettu vyöhykkeit-
täin ja korotettu talvilisillä. Koska talvirahti-
alennus johtuu muista kuin liiketaloudellisis-
ta syistä, korvataan valtionrautateille näin 
aiheutuva tulojen menetys tulo- ja meno-
arvioon otetun määrärahan puitteissa. Täl-
laisia korvauksia on valtionrautateille vuo-
sittain myönnetty 800 000-900 000 mk. Kau-
punkien kannalta kysymyksellä on kuitenkin 
suoranainen liiketaloudellinen merkitys. Val-
tioneuvosto on vahvistanut voimassa olevat 

talvirahtitasoitukset, joita sovelletaan siitä 
lähtien kun Perämeren satamat sulkeutuvat 
ja ovat voimassa satamien avautumiseen 
saakka keväällä. Tämän periaatteen mukai-
set talvirahtitasoitukset ovat olleet voimassa 
v:sta 1961 lähtien. Rautatiehallitus on kui-
tenkin v. 1967 päättänyt, että sen myöntä-
mät talvirahtitasoitukset ovat voimassa enää 
1.1.-31.5.1968 välisen ajan, minkä jälkeen 
niitä ei ole tarkoitus uusia. Toimikunnan mie-
tintö jakaantuu kahteen perusosaan, nimit-
täin: 1) erillisiin alennuskuljetuksiin ja 2) rah-
titasoituksiin. Toimikunta on ehdotuksissaan 
omaksunut alennusten porrastusjärjestelmän. 
Toimikunnan pyrkimyksenä on ollut ylipit-
kien alennusmatkojen välttäminen ja tietyn 
joustavuuden säilyttäminen vientisataman 
valinnassa. Ehdotusta on kuitenkin pidettävä 
esim. Turun satamalle edullisempana kuin 
Helsingin. Lautakunnan mielestä ei ole mi-
tään syytä jättää Helsinkiä pois kolmannen 
ryhmän rahtialennussatamista, koska Hel-
sinki esim. Toijalan kautta kuljettaessa on 
lähempänä kuin Hanko. Helsingin satama on 
maan suurin tuontisatama, joka päivittäin 
tarvitsee n. 250-350 tyhjää rautatievaunua. 
Jos sen satamaan ohjattaisiin entistä enem-
män myös vientikuljetuksia, koituisi siitä 
hyötyä samalla valtionrautateiden ja valtion 
taloudelle. Vaikka toimikunnan ehdotus por-
rastetuista rahtitasoituksista on nykyistä 
parempi, ei lautakunnan mielestä enää ole 
olemassa riittäviä perusteita sen kaltaisen 
rahtitasoitusjärjestelmän jatkamiselle, joka 
yksipuolisesti suosii vain määrättyjä satamia. 
Tämän vuoksi mietinnössä olevaan ehdotuk-
seen valtioneuvoston päätökseksi sen 3.koh-
dan 3 mom:ssa olevaan luetteloon olisi lisät-
tävä Turun, Naantalin ja Hangon lisäksi Hel-
singin satama. Erityisesti Helsingin Kauppa-
kamari voisi vaatia Helsingille vastaavia 
alennuksia, mitä on myönnetty tai tullaan 
myöntämään muille satamille. Satamalauta-
kunta onkin tehnyt Kauppakamarille edellä 
olevan mukaisen esityksen alennuksien yh-
denmukaistamiseksi. Kaupunginhallitus 
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päätti antaa Suomen Satamaliiton hallituk-
selle satamalautakunnan ehdotuksen mukai-
sen lausunnon (24.3. 901 §). 

Turvallisuuden ja järjestyksen parantamista 
Helsingin satamissa koskevan vt Lopin ym. 
aloitteen johdosta kaupunginhallitus kehotti 
satamalautakuntaa järjestämään satamien 
turvallisuutta koskevan yhteisen neuvottelu-
tilaisuuden ja kutsumaan siihen poliisilaitok-
sen, huolto viraston, valtionrautateiden, tulli-
laitoksen, varustamoiden, ahtaajien, huolit-
sijoiden, Helsingin kunnallisten työntekijäin 
ja viranhaltijain yhteisjärjestön, Kuljetus-
alan ammattiliittojen Federationin, Suomen 
Merimies-Unionin ja vakuutusyhtiöiden sekä 
Helsingin Kauppakamarin edustajat siinä 
tarkoituksessa, että neuvottelussa selvitet-
täisiin kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja 
että se olisi lähtökohtana satamien turvalli-
suuden tehostamiselle. Satamalautakunnan 
tulisi lähettää kaupunginhallitukselle selvitys 
neuvottelutilaisuudessa laadittavasta muis-
tiosta sekä tehdä kaupunginhallitukselle esi-
tykset neuvottelussa sovituista, satamien tur-
vallisuutta tehostavista toimenpiteistä. Teol-
lisuustointa johtavaa apulaiskaupunginjohta-
jaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin 
valtuuston hyväksymän toivomusponnen 
johdosta (31.3. 932 §). 

Tullilaitoksen toimesta kannettavien tuulaa-
ki- ym. maksujen perimiskorvaus. Tullihalli-
tus oli ilmoituksensa mukaan suorituttanut 
tutkimuksen tullilaitoksen toimesta tapahtu-
vasta kaupungeille tulevien tuulaaki- ja lii-
kennemaksujen kannosta sekä siitä perittä-
vien palkkioiden perusteista ja määristä asias-
ta valtiovarainministeriölle tehtävää ehdo-
tusta varten. Tullihallitus pyysi ennen lopul-
lista ehdotusta kaupunginhallitusta esittä-
mään oman lausuntonsa. Osassa voimassa ole-
vista sopimuksista kantopalkkio oli määrätty 
tietyksi summaksi vuodessa ja toisissa mää-
rätyksi prosentiksi kannetuista maksuista. 
Tullihallitus oli tullut siihen tulokseen, että 
kaikkien kaupunkien palkkion perusteena 
tulisi olla määräprosentti kannetuista mak-

suista, jotta palkkio määräytyisi työmäärän 
ja kustannustason muuttumisen mukaisesti. 
Laskelmien perusteella tullihallitus oli pääty-
nyt siihen, että 5 % kannetuista maksuista 
olisi kohtuullinen korvaus kuluista. Satama-
lautakunta katsoi, että tullin toimesta suori-
tettava kannanta ainakin Helsingin osalta 
muodostuisi kohtuuttoman kalliiksi. Näitä 
tullin kantamia kunnallisia maksuja veloitet-
tiin satamalaitoksen toimesta esim. v. 1967 
yhteensä 18 697 954 mk, josta 5 %:n kanto-
palkkio tekisi 934 897 mk. Vertailun vuoksi 
lautakunta totesi, että v. 1967 satamalauta-
kunnan, laitoksen kansliaosaston sekä kassa-
ja tiliosaston kokonaismenot olivat yhteensä 
940 150 mk. Lautakunnan käsityksen mu-
kaan olisi kullekin kaupungille määrättävä 
todellisia kustannuksia vastaava oma kor-
vausprosenttinsa, jos korvausperusteena pi-
detään määräprosenttia kannosta. Helsin-
gissä kantaa II tullikamari postitse lähete-
tystä tullinalaisesta tavarasta kaupungille 
tulevat tuulaaki- ja liikennemaksut tullilas-
kun yhteydessä. Muissa Helsingin tullikama-
reissa kaupunki hoitaa itse sekä velotuksen 
että kannon. Lisäksi toimittaa kaupunki itse 
maksujen peruutukset ja kantaa mahdolliset 
lisämaksut. Tullikamarin kannettavaksi jää 
tullilaskuun kaupungin toimesta merkityt 
tuulaaki- ja liikennemaksut. Kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa tullihallitukselle satama-
lautakunnan lausunnosta ilmenevin perus-
tein, että korvauksen laskeminen tullilaitok-
sen toimesta tapahtuvien kunnallisten mak-
sujen kannossa olisi tapahduttava tarkoin 
paikallisten olosuhteiden edellyttämien todel-
listen kustannusten mukaisesti lähinnä suo-
riteyksikön pohjalta siten, että korvausmäärä 
vahvistetaan kerran vuodessa (13.1. 154 §). 

Tullivalvontaveneiden säilytyspaikan vuok-
ran maksamista koskeva asia. Tullihallitus oli 
ilmoittanut, että Kauppatorin rannassa ja 
satama-altaassa kaupungin osoittama tulli-
veneiden seisontapaikka oli käynyt liian ah-
taaksi, eikä siellä myöskään ollut miehistölle 
tarvittavaa suojarakennusta ja varusteiden 
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säilytyspaikkaa. Tämän vuoksi tullihallituk-
sen on ollut pakko hankkia valvontaveneille 
edullisempi sijoituspaikka, jonka Suomalai-
nen Pursi-Seura on vuokrannut Sirpalesaa-
resta Kaivopuiston edustalta. Samalla on 
vuokrattu 35 m2:n suuruinen tila siellä ole-
vasta venevajasta miehistön suojaa ja varus-
teita varten. Vuokra neljästä venepaikasta ja 
suojasta on 955 mk vuodessa. Tullihallitus oli 
pyytänyt, että kaupunki tullisäännön 10 §:n 
perusteella suorittaisi mainitun vuokran. Sa-
tamalautakunta mainitsi, että Suomen Kau-
punkiliitto oli 20.12.1965 lähettänyt valtio-
neuvostolle kirjelmän, jossa Kaupunkiliitto 
oh katsonut tullisäännön 10 §:n, sellaisena 
kun se oli 1.10.1965 annetussa asetuksessa, 
lain vastaiseksi ja pyytänyt valtioneuvostoa 
muuttamaan pykälän. Kirjelmässä oli mm. 
todettu, että uusi 10 § ei ollut tullilain 155 §:n 
sanamuodon mukainen, vaan ylitti sen huo-
mattavasti. Sellaisia kohtia olivat mm. tulli-
hallituksen mainitsema asetuksen h) kohta, 
joka koski tullitoimipaikan käytössä olevien 
kulkuneuvojen säilyttämiseen ja huoltoon 
tarvittavia tiloja. Oikeuskanslerin käsityk-
sen mukaan pykälää olisi aihetta muuttaa si-
ten, että siinä nimenomaan todettaisiin py-
kälän 1) kohdassa lueteltujen tullitilojen kuu-
luvan kaupungin hankittaviin tiloihin vain 
siinä laajuudessa, kuin ao. kaupungin kanssa 
on erikseen sovittu tai tilojen hankkiminen 
vanhastaan kuulunut kaupungin velvolli-
suuksiin. Kulkuneuvojen käyttäminen tulli-
lain noudattamisen valvontaa koskevissa teh-
tävissä on katsottava kuuluvan valtiolle aina-
kin silloin, kun on kysymys tullitoimipaikko-
jen alueiden ulkopuolella tapahtuvasta val-
vonnasta. Kaupunkiliitto ja satamaliitto oli-
vat lisäksi pyytäneet lausunnon oikeustieteen 
tri Kauko Sipposelta, joka katsoi, että tulli-
säännön 10 §:ssä oli siksi vakavia virheitä, 
että viranomaisilla on täysi peruste jättää 
soveltamatta pykälää lainvastaisena ja että se 
olisi kiireellisesti muutettava siten, että se 
kaikilta osiltaan olisi voimassa olevan lain-
säädännön mukainen. Satamalautakunta to-

tesi vielä, että kaupungin toimesta oli tulli-
laitoksen moottoriveneitä varten vain osoi-
tettu maksuttomat kiinnityspaikat yleisen 
liikenteen laiturista. Asiamiestoimisto viit-
tasi myös lausunnossaan tullilain 155 §:ssä 
kaupungille asetettuihin velvollisuuksiin. 
Kaupunginhallitus päätti satamalautakun-
nan ja asiamiestoimiston lausunnoista ilme-
nevillä perusteilla ilmoittaa tullihallitukselle 
katsovansa, ettei kaupunki ole velvollinen 
korvaamaan ko. tulli valvonta veneiden säi-
lyttämisestä aiheutuvia kuluja tullilaitokselle 
(20.1. 241 §). 

Liikennemaksuja koskevat asiat. Kaupun-
ginhallitus päätti, että Paraisten kauppalan 
kanssa solmitaan satamalautakunnan 9.12. 
1968 tekemän esityksen mukainen sopimus 
liikennemaksujen tilittämisestä (3.2. 403 §), 
että Haminan kaupungin kanssa tehdään esi-
tetyn mukainen sopimus liikennemaksujen 
kantamisesta ja tilittämisestä (11.8. 2179 §). 
Lappeenrannan kaupungille päätettiin ilmoit-
taa, että Helsingin kaupunki pidättäytyy 
Lappeenrannan kaupungin esittämän liiken-
nemaksun kantamista koskevan sopimuksen 
tekemisestä siihen asti, kunnes sisäasiainmi-
nisteriön asettaman maaliikennemaksutoi-
mikunnan kanta on tiedossa (24.11. 3325 §). 

Nyström & Co Oy:n maksettavaksi oli pan-
tu liikennemaksua v. 1961-1963 useampina 
laivanlasteina tuodusta tavarasta. Yhtiö oli 
v. 1968 vireille panemassaan valituksessa 
vaatinut maksuunpanoja aiheettomina ku-
mottaviksi, koska lasteja kuljettaneet alukset 
olivat poikenneet Helsingin kaupungin sata-
massa vain noutaakseen tullimiehen ja lastin 
purkausluvan sekä jatkaneet välittömästi 
matkaansa käyttämättä satamalaitteita. Lää-
ninhallitus oli 11.11. antamallaan päätöksellä 
jättänyt valituksen v. 1961 ja 1962 tapahtu-
neiden maksuunpanojen osalta liian myöhään 
jätettyinä tutkittavaksi ottamatta, mutta 
muulta osin katsonut, että yhtiölle ulko-
mailta tulevia lasteja ei siitä huolimatta, että 
niitä kuljettaneet alukset olivat poikenneet 
Helsingin kaupungin satamassa, mutta pur-
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kauttaneet lastinsa Helsingin maalaiskun-
nassa, ollut tuotu Helsingin kaupunkiin sillä 
tavoin kuin liikennemaksutaksan 1 §:ssä edel-
lytetään sekä tämän vuoksi kumonnut lii-
kennemaksun maksuunpanot. Korkein hal-
linto-oikeus oli 30.6.1969 antamassaan pää-
töksessä katsonut, ettei ollut syytä muuttaa 
lääninhallituksen vastaavanlaisessa tapauk-
sessa aikaisemmin saman yhtiön valituksesta 
tekemää päätöstä. Ratkaisusta oli ilmeisesti 
tehtävä se johtopäätös, että tavaran käsitte-
leminen satamassa on liikennemaksun peri-
misen edellytys siitä huolimatta, ettei liiken-
nemaksutaksassa sitä nimenomaan edelly-
tetä. Koska lääninhallituksen päätöksessä ja 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 
on kysymys liikennemaksun perimisen edel-
lytyksestä, ei ole luultavaa, että korkein hal-
linto-oikeus muuttaisi lääninhallituksen em. 
päätöstä. Kaupunginhallitus päätti, ettei lää-
ninhallituksen päätökseen haeta muutosta. 
Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä 
tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden asiaa 
koskevan päätöksen (4.8. 2117 §, 22.12. 
3617 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, ettei 
lääninhallituksen päätöksiin, jotka koskivat 
Nokia Oy:n ja Suomen Sokeri Oy:n liikenne-
maksujen maksuunpanoista tekemiä valituk-
sia, haeta kaupungin puolesta muutosta (1.12. 
3393, 3394 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä Etelä-
Suomen Laiva Oy:n valituksen, jolla yhtiö oli 
anonut liikennemaksun peruuttamista Kaisa-
niemi-laivan osalta. Laiva oli lähtenyt sata-
masta tyhjänä romutettavaksi. Satamalauta-
kunnan päätös liikennemaksun veloituksesta 
perustui voimassaolevaan taksaan (1.9. 2421, 
2422 §). 

Laiturit, väylät, rautatiet, kadut ja kentät ym. 
Kaupunginhallitus oikeutti satamalautakun-
nan käyttämään em. tarkoituksia varten v:n 
1967 ja 1969 talousarvioihin merkittyjä siir-
tomäärärahoja (10.2. 469 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti satamalauta-
kunnan käyttämään määrärahan jakoa osit-
tain muuttaen v:n 1968 talousarvioon Jätkä-
saaren laituria varten merkitystä osamäärä-
rahasta 150 000 mk sekä Sompasaaren lai-
turityön jatkamista varten merkitystä osa-
määrärahasta 150 000 mk urakiskojen ja ura-
kiskovaihteiden hankkimista varten (20.1. 
243 §); Volvon laiturin jatkeita varten mer-
kitystä osamäärärahasta enintään 50 000 mk 
rautateiden ja ratapihojen rakentamiseen 
sekä 50 000 mk katujen, kenttien ja aitojen 
rakentamiseen (13.1. 155 §, 22.12. 3618 §); 
v:n 1969 talousarvioon Merisataman rantojen 
järjestelyä varten merkitystä osamäärärahas-
ta 150 000 mk Merisataman ratapihatyöhön 
ja 40 000 mk aallonmurtajatyöhön (29.9. 
2711 §); rautateitä ja ratapihoja varten mer-
kitystä osamäärärahasta enintään 40 000 mk 
Sörnäisten lauttasataman teiden päällystä-
miseen (20.10. 2927 §) ja v:n 1967 talous-
arvioon tutkimusvälineitä varten merkittyä 
osamäärärahaa maantutkimustyössä käytet-
tävän teräsrakenteisen lautan rakentamiseen 
(17.3. 833 §). 

Satamalautakunnan käytettäväksi myön-
nettiin 40 000 mk kahden rautatie vaihteen 
siirtämisestä Itämerenkadun katualueelta ja 
urakiskojen rakentamisesta katualueella ole-
valle Salmisaaren voimalaitoksen junaraiteen 
osalle aiheutuvien kustannusten suoritta-
mista varten (27.10. 3000 §). 

Satamalaitosta kehotettiin tehostamaan 
kustannusten tarkkailua, niin ettei tarkoi-
tukseen myönnettyjä määrärahoja ylitetä, 
ellei siihen ole myönnetty oikeutta eri esityk-
sen perusteella (17.2. 536 §). 

Käyttöomaisuus. Kaupunginhallitus päät-
ti, että v:n 1968 tilinpäätöksessä lisätään sa-
tamalaitoksen käyttöomaisuuteen seuraavat 
erät: 
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mk 
14 59 13/1966 Lauttasaaren telakka 199 946 
14 59 10/1967 Herttoniemen kentät 200 000 
14 59 10/1967 Sompasaaren itäinen laituri 222 624 

622 570 

Lisäksi päätettiin, että seuraavat, yleisiksi työt) poistetaan satamalaitoksen kesken-
töiksi katsottavat erät (viemärityöt sekä sa- eräisten töiden ja hankintojen tililtä talous-
tama-alueeseen kuulumattomat Sirpalesaaren arvion ulkopuolella: 
aallonmurtajan uudisrakennus- ja korjaus-

mk 
13 59 13/1966 Kulosaaren sillan vieressä olevat viemärityöt 135 513 
13 59 13/1966 Verkkosaaren viemärit 150 000 
14 59 13/1966 » » 61 642 
14 59 10/1967 » » 338 358 
14 59 10/1967 Aallonmurtajat 38 069 
14 59 10/1967 Lauttasaaren rakennusainesataman viemärityöt 194 259 
14 59 10/1967 Muut viemärityöt 200 000 
14 59 10/1967 Kokkosaarenkadun viemärit 66 336 

1 184 177 
(17.2. 558 §). 

Hankinnat. Kaupunginhallitus oikeutti sa-
tamalaitoksen heti tekemään Kone Oy:n 
kanssa konteinerikäyttöön tarkoitettua suur-
tehonosturia koskevan hankintasopimuksen. 
Puuttuva osa hankintahinnasta, 1 490 000 
mk, saatiin ottaa laitoksen v:n 1970 talous-
arvioehdotukseen (30.6. 2050 §). 

Alueen vuokraaminen. Kaupunginhallitus 
oikeutti satamalautakunnan panemaan täy-
täntöön lautakunnan kokouksessaan 25.11. 
1968 tekemän, tutkittavaksi alistetun pää-
töksen alueen vuokraamisesta Finnexpress 
Oy:lle Sörnäisten satamasta kalatukkukes-
kuksen ja Sörnäisten asematoimiston väli-
seltä kentältä (13.1. 160 §). 

Raiteita koskevat asiat. Yleisjaosto oikeutti 
Öljynpuristamo Oy:n jatkamaan raidekujalla 
n:o 9 sijaitsevaa sivuraidettaan yhtiön tontin 
länsirajan tasalle raiteenpitojärjestelmän mu-
kaisin ehdoin ja satamarakennusosaston 5.8. 
laatiman piirustuksen n:o XI/3831 mukaisesti 
(yjsto 8.10. 7173 §). 

Satamalaitokselle myönnettiin oikeus si-
joittaa Vaasan Höyrymylly Oy:n Munkkisaa-

ren tehtaiden raide satamarakennusosaston 
18.3. päivätyn piirustuksen mukaisesti sillä 
ehdolla, että anoja hankkii toimenpiteelle 
rautatiehallituksen suostumuksen ja suorittaa 
raiteiden siirtotyön aiheuttamat kustannuk-
set (yjsto 4.6. 6276 §). 

Yleisjaosto myönsi 1 600 mk käytettä-
väksi Sörnäisten rantatien lisäraiteenpito-
vuokran palauttamista varten Osuustukku-
kaupalle v:lta 1965-1968 (yjsto 17.12. 
7713 §). 

Satamat. Satamakomitean mietinnön joh-
dosta kaupunginhallitus kehotti satamalauta-
kuntaa laatimaan yhteistoiminnassa liiken-
nöitsijäin ja ao. viranomaisten kanssa Länsi-
satamaa varten tarkistetut yleis- ja käyttö-
suunnitelmat. Sörnäisten sataman yleis- ja 
käyttösuunnitelmaa laadittaessa olisi otetta-
va huomioon Sompasaaren alueelle rakennet-
tavan lauttasataman tarpeet. Lisäksi olisi sel-
vitettävä pysyvästi määrättyjen laituripaik-
kojen ja varastojen tarve eri linjoilla toimi-
ville aluksille ja tutkittava mahdollisuuksia 
laajentaa vapaavarastoaluetta ja muodostaa 
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se mahdollisesti vapaasatamaksi. Satamalai-
toksen tulisi yhteistoiminnassa tullilaitoksen 
kanssa tutkia mahdollisuuksia yksinkertais-
taa tavaratarkastukseen liittyviä, tavaran-
käsittelyn nopeuttamiseen tähtääviä toimen-
piteitä. Kaupunkisuunnitteluvirastoa keho-
tettiin suorittamaan yhteistoiminnassa sata-
malaitoksen kanssa tutkimus sataman vai-
kutusalueelle suuntautuvista kuljetuksista 
satamien liikenneyhteyksien parantamiseksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä me-
renkulkuhallitukselle esityksen Helsingistä 
länteen johtavan 9 m:n syvyisen rannikko-
väylän kunnostamistöiden jouduttamisesta. 
Laajasalon öljy varastoalueet päätettiin siir-
tää kiinteistölautakunnan hallinnosta sata-
malautakunnan hallintoon 1.1.1970 lukien. 
Kiinteistölautakuntaa kehotettiin tekemään 
kaupunginhallitukselle esitys, joka sisältäisi 
täsmällisen määrittelyn ko. alueista ja niiden 
käyttöomaisuusarvosta (8.12. 3426 §). 

Kaupunginhallitus päätti todeten, että 
Länsisataman talletusvaraston rakentamista 
koskevista, satamalautakunnan 3.3.1969 päi-
vätyssä esityksessä tarkoitetuista urakkaso-
pimuksista päättäminen kuuluu lautakunnan 
toimivaltaan, palauttaa asian lautakunnan 
käsiteltäväksi (10.3. 707 §, 24.3. 903, 905 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sata-
marakennusosaston laatimat, 27.1.1969 päi-
vätyt Länsisataman varastorakennuksen L 4 
luonnospiirustukset (23.6. 1947 §). 

Öljyvarasto alueet. Kaupunginhallitus päätti 
puolestaan hyväksyä Esso Oy:n Laajasalon 
öljy varastoaluetta koskevan yleissuunnitel-
man yhtiön 25.11.1968 päivätyn piirustuksen 
mukaisesti siten, että alueen täyttö ja istu-
tustyöt laaditaan yhteistyössä kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa ja ottaen huo-
mioon piirustuksessa esitetyn varatäyttö-
alueen osalta rakennusviraston 25.7.1969 an-
tamassa lausunnossa esitetyn sekä myös palo-
laitoksen 8.9. 1969 päivätyssä lausunnossa 
lausutun (22.9. 2657 §). 

Kaupunginhallitus totesi, että Salmisaaren 
öljyvarastotyömaalta saatavaa louhoskiveä 

voidaan käyttää Mercantile Oy:n vuokraton-
tin täyttämiseen, lähinnä täyttöalueen sulku-
penkereeseen, niin että satamalaitos huoleh-
tii penkereen paikan mahdollisesta ruoppaa-
misesta ja valvoo louhoskiven vastaanotta-
misen sekä niin että sähkölaitos hoitaa tont-
tinsa täyttämisen. Satamalautakuntaa keho-
tettiin ryhtymään tarvittaviin toimenpitei-
siin ao. vuokrasopimuksen tarkistamiseksi si-
ten, että tarvittavat alueet voidaan ensi ti-
lassa vapauttaa ja siirtää sähkölaitoksen hal-
lintaan (27.5. 1549 §). 

Sillat. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriölle päätettiin esittää, että 28.10. 
1937 annettu valtioneuvoston päätös Lautta-
saaren maantiesillan liikennöimisestä myö-
hemmin siihen tehtyine muutoksineen kumot-
taisiin 1.1.1970 alkaen. Kaupunkisuunnitte-
lulautakuntaa kehotettiin suorittamaan lii-
kennetutkimus Lauttasaaren uuden sillan lii-
kenteestä silmällä pitäen läppäsillan aukon 
kautta tapahtuvaa purjehdusta koskevia ai-
koja sitten, kun liikenne sillalla on kehittynyt 
normaalia tilannetta vastaavaksi (24.11. 
3326 §). 

Yleisjaosto päätti, että Lauttasaaren uuden 
sillan avaamistilaisuus pidetään sillalla 30.12. 
1969. Tilaisuuden jälkeen järjestetään vas-
taanotto Kallion virastotalossa, isäntineen 
yhteensä n. 200 henkilölle. Avaamistilaisuu-
desta ja vastaanotosta aiheutuvat kulut saa-
tiin suorittaa Lauttasaaren sillan rakentami-
seen myönnetyistä määrärahoista. Rakennus-
virastoa kehotettiin huolehtimaan sillalla toi-
meenpantavasta liputuksesta sekä satamalai-
tosta yhteistoiminnassa Lauttasaaren uuden 
sillan suunnittelu- ja rakennustoimikunnan 
kanssa huolehtimaan sillan avaamistilaisuu-
den järjestämisestä (yjsto 19.11. 7448 §). 

Merenkulkuhallituksen esityksen johdosta 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kau-
punginhallituksella ollut mitään sitä vastaan, 
että Korkeasaaren ja Hylkysaaren välille ra-
kennetaan jalankulku- ja huoltoajosilta, jos 
merimuseo sijoitetaan Hylkysaareen. Kau-
pungin osallistuminen rakennuskustannuk-
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siin ja Korkeasaaren eläintarhan mahdollinen 
lisätilan tarve voitaisiin ottaa neuvotelta-
vaksi siinä vaiheessa, jolloin merimuseon ra-
kennustöiden aloittaminen on tiedossa (17.2. 
526 §). 

Laiturit. Satamalautakuntaa kehotettiin 
ryhtymään toimenpiteisiin Tammasaaren lai-
turin jatkamiseksi Alko Oy:n anomuksen 
mukaisesti. Satamalaitoksen osuuden suorit-
tamiseen saatiin käyttää laitoksen määrä-
rahoja Laiturit, väylät, rautatiet, kadut ja 
kentät, aidat sekä rantojen järjestelyt. Vuo-
sien 1970 ja 1971 talousarvioehdotuksiin olisi 
otettava tarpeellinen. määräraha laiturin ra-
kenteita varten (30.6. 2046 §). 

Piirustusten hyväksyminen. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä seuraavat piirustuk-
set: Katajanokan varastorakennuksen K 16 
muutospiirustukset n:o 11729-11730 (14.4. 
1107 §); varastorakennuksen V 3 muunta-
mon ja pääkeskushuoneen piirustukset n:o 
11960 ja 11951 (9.6. 1810 §); Sompasaaren 
varastorakennuksen S 2 pääpiirustukset si-
ten, että rakennuksen lattiataso hyväksytään 
rakennettavaksi pääpiirustuksissa esitetyllä 
tavalla ympäröivän kentän tasoon ja niin, et-
tä autopaikkojen yleisjärjestely suoritetaan 
lauttasataman yleissuunnitelman yhteydessä 
(7.1. 83 §, 9.6. 1811 §) sekä suunnitelman 
Pitkäsilta-Hakaniementori rantaosan kun-
nostamisesta satamarakennusosaston 21.11. 
1967 päivätyn piirustuksen VII 4312 mukai-
sesti huomioon ottaen kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan, kiinteistölautakunnan ja yleis-
ten töiden lautakunnan lausunnoissa esitetyt 
näkökohdat (3.2. 399 §). 

Jäänmurtajien kesäsijoituspaikat. Meren-
kulkuhallituksen asiaa koskevan kirjelmän 
johdosta kaupunginhallitus päätti merkitä 
ehdollisesti v:n 1970 talousarvioehdotukseen-
sa 400 000 mk jäänmurtajien kesäseisonta-
paikkojen rakentamiseksi Ruoholahteen Nep-
tuninkadun pohjoispään ja Saukon laituri-
alueen välille satamarakennusosaston piirus-

tuksen n:o 111/14127 mukaisesti edellyttäen, 
että kaupungin osuus laitureiden kokonais-
kustannuksista on enintään 890 000 mk (2.6, 
1652 §). 

Satamien talvipuhtaanapito a koskevan vt 
Veikko Aallon ym. kirjelmän johdosta kau-
punginhallitus kehotti satamalaitosta ja ra-
kennusvirastoa yhteistoiminnassa tehosta-
maan satamien talvipuhtaanapitoa huomioon 
ottaen satamalautakunnan ja yleisten töiden 
lautakunnan lausunnoissa esitetyt näkökoh-
dat ja niistä erityisesti sen, että Katajanokan 
ja Sörnäisten satamiin pyritään perustamaan 
rakennusviraston puhtaanapito-osaston työ-
tukikohdat (27.1. 315 §). 

Vahingonkorvaukset ym. Yleisjaosto päätti, 
että kaupunki tyytyy puoleen Etelä-Suomen 
Laiva Oy:lle m/s Malmi -nimisen aluksen tör-
määmisen johdosta Lauttasaaren siltaan esi-
tetystä korvausmäärästä eli 1 223 mk:aan ja 
että loppuosa korjauskustannuksista jää kau-
pungin vahingoksi (yjsto 24.9. 7047 §). 

Asiamiestoimisto oikeutettiin hakemaan 
muutosta raastuvanoikeuden 18.2.1969 anta-
maan päätökseen asiassa, jossa kaupunki oli 
velvoitettu suorittamaan Mäntsälä Oy:lie 
korvausta 34 000 mk 52 rullasta juuttikan-
gasta, mikä oli vahingoittunut 20.6.1967 
Eteläsatamassa sattuneessa tulipalossa (3.3. 
697 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä Lars Kro-
gius Oy:n valituksen korvauksen saamisesta 
satamassa kadonneesta tavaraerästä (4.8. 
2118 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei satamalai-
tokselle ollut suoritettava sen palolaitokselle 
esittämää 700 mk:n suuruista laskua satama-
hinaaja Turson käyttämisestä s/s Ariadnen 
pelastustyössä (13.1. 126 §). 

Höyrylaiva Ariadnen sijoittamista pysy-
västi Eteläsatamaan koskevan Ariadne-
ryhmä -nimisen liittymän anomuksen joh-
dosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, et-
tei hl. Ariadnen sijoittamiseen Eteläsatamaan 
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ole käytännössä mahdollisuutta. Tarkoituk-
sena oli ollut mm. käyttää Ariadnen ravin-
tolatiloja entiseen tarkoitukseensa (30.6. 
2047 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto hyväksyi mak-
settavaksi Suomen Satamaliiton 28 075 mk:n 
suuruisen jäsenmaksun (yjsto 5.3. 5532 
§)· 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten 
lautakunta 

Erään tilan siirtäminen teollisuuslaitosten 
lautakunnan hallintoon. Kaupunginhallitus 
päätt i siirtää Helsingin maalaiskunnan Yläs-
tön kylässä sijaitsevasta tilasta Smeds RN:o 
25 n. 38. l ha:n suuruisen, Silvolan tekoaltaa-
seen rajoit tuvan vesilaitoksen piirustuksen 
mukaisen alueen teollisuuslaitosten lauta-
kunnan hallintoon, pääoma-arvo 900 000 
mk (3.11. 3105 §). 

Hallinnollisesti johtavassa asemassa ole-
ville viranhaltijoille suoritettava varallaolo-
korvaus. Kaupunginhallitus päätt i kaupun-
ginvaltuuston 29.5.1968 vahvistamien työ-
aikamääräysten X X I kohdan 2 mom:in 
perusteella, että niille teollisuuslaitosten pal-
veluksessa oleville, teknillisen peruskoulu-
tuksen saaneille viranhaltijoille ja toimihen-
kilöille, jotka katsotaan hallinnollisesti joh-
tavassa tai siihen rinnastettavassa asemassa 
oleviksi, saadaan teollisuuslaitosten toimitus-
johtajia lukuun ot tamat ta maksaa heille 
määrätystä varallaolosta korvausta. Samalla 
kaupunginhallitus päätt i kiinnittää teolli-
suuslaitosten huomiota siihen, että em. työ-
aikamääräysten X X kohdan 2 mom:in mu-
kaan korvausta ei aikaisemmista määräyk-
sistä poiketen suoriteta varallaolosta, joka 
tapahtuu aikana klo 24-6, mut ta että vi-
ranhaltijalle, joka tänä aikana kutsutaan 
työhön, on annettava kutsun aiheuttamasta 
häiriöstä palkkalautakunnan vahvistamien 
ohjeiden mukainen erillinen korvaus (17.11. 
3249 §). 

Käteiskassojen suuruuden määrääminen. 

Yleisjaosto vahvisti sähkö-, vesi- ja kaasulai-
toksen käteiskassojen suuruuden ja oikeutti 
laitokset palkanmaksua edeltävänä päivänä 
poikkeamaan niille määrätystä käteiskassan 
määrästä asianmukaisesti hyväksyttyjen 
palkkaluetteloiden osoittamilla, kassasta 
maksettavilla määrillä (yjsto 28.5. 6164 §). 

Yleisurakoitsijaoikeuksien myöntämistä kos-
keva asia. Teknikko Viljo Salminen oli hake-
nut korkeimmalta hallinto-oikeudelta muu-
tosta lääninhallituksen päätökseen, joka 
koski otsikossa mainittua asiaa (v:n 1968 
kert. s. 307). Korkein hallinto-oikeus oli 22.1. 
jä t tänyt lääninhallituksen päätöksen pysy-
väksi siltä osin, kuin valitus oli jä tet ty tut-
kittavaksi o t tamat ta ja väite lausunnon an-
tajien esteellisyydestä hylätty. Muilta osin 
korkein hallinto-oikeus oli kumonnut lää-
ninhallituksen päätöksen ja palauttanut 
asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Läänin-
hallitus oli tutkinut asian ja koska Salmisella, 
kuten korkein hallinto-oikeus oli todennut, 
on riittävä teknillinen pätevyys toimia B-
ryhmän yleisurakoitsijana ja kun hänellä 
myös on Sähkötarkastuslaitoksen vahvista-
missa sähköurakoitsijain pätevyysvaatimuk-
sissa B-urakoitsijalta edellytetty käytännölli-
nen kokemus urakoitsijaliikkeen suunnitte-
lijana ja työnjohtajana, ja kun teollisuuslai-
tosten lautakunnan ei olisi pitänyt mainitse-
millaan perusteilla hylätä Salmisen hakemus-
ta, lääninhallitus oli kumonnut kaupungin-
hallituksen ja lautakunnan päätökset ja pa-
lauttanut asian teollisuuslaitosten lautakun-
nan uudelleen ksäiteltäväksi pyydettyjen 
oikeuksien myöntämistä varten Salmiselle. 
Kaupunginhallitus päätt i merkitä lääninhal-
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lituksen päätöksen tiedoksi ja lähettää sen 
teollisuuslaitosten lautakunnalle tarvittavia 
toimenpiteitä varten (24.2. 626 §, 23.6. 
1946 §). 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Yleisjaosto vahvisti valtuus-
ton 18.6. sähkölaitoksen toim.joht. virkaan 
valitun dipl.ins. Eino Toiviaisen vaalin 
(yjsto 11.7. 6539 §). Laitoksen 34. pl:n osasto-
päällikön virkaan valittiin dipl.ins. Leo 
Neuvo 4 000 mk:n suuruisin sopimuspalkoin 
kuukaudessa tavanmukaisilla ehdoilla sekä 
sillä ehdolla, että valtuusto hyväksyy sopi-
muspalkan suuruuden (10.11. 3179 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää järjestely-
toimiston toim.pääll. Alpo Salon hänen suos-
tumuksensa mukaisesti sähkölaitoksen hal-
linto- ja talousosaston 33. pl:aan kuuluvaan 
osastopäällikön virkaan 1.1.1970 lukien. Hä-
nelle päätettiin maksaa henkilökohtaisena 
palkanlisänä 35. ja 33. palkkaluokkien mu-
kaisten loppupalkkojen välinen erotus (8.12. 
3477 §). 

Dipl.ins. Toivo Argillander määrättiin 
edelleen 1.11.1969 alkaen hoitamaan sijai-
sena laitoksen uudisrakennusosaston pääl-
likkönä toimivan osastopäällikön virkaa sitä 
haettavaksi julistamatta virkaan kuuluvin 
palkkaeduin siihen asti, kunnes virka vaki-
naisesti täytetään, kauintaan kuitenkin 31.1. 
1970 saakka (3.11. 3116 §). 

Työsuhteeseen palkattavalle dipl.ins. Mart-
ti Hirvensalolle päätettiin sähköasemien 
suunnittelutoimiston päällikön toimesta mak-
saa 3 427 mk/kk 1.3.1969 alkaen, molem-
minpuolinen irtisanomisaika 3 kk (10.3. 
750 §) ja työsopimussuhteessa olevalle jakelu-
osaston sähkönmyyntitoimiston toimistopääl-
likön tehtävästä dipl.ins. Esa Hellgrenille 
3 330 mk/kk 15.11.1969 alkaen (15.12. 3527§). 

Kaupunginhallitus päätti, että avoimeksi 
tullut 34. pl:n osastopäällikön virka ja 16.12. 
avoimeksi tuleva 33. pl:n osastopäällikön 
virka saatiin julistaa haettaviksi pätevyys-

vaatimuksena teknillisen korkeakoulun säh-
köteknillisellä osastolla suoritettu tahi vas-
taava yliopistossa suoritettu diplomi-insi-
nöörin tutkinto sekä kielitaitosäännön II 
luokan mukainen kielitaito. Edellä mainitut 
virat sekä 33. pl:n osastopäällikön, sähkö-
asemien suunnittelutoimiston asemajaoksen 
päällikön, sähkönmyyntitoimiston päällikön, 
suunnittelujaoksen päällikön ja hankintatoi-
miston päällikön tointa koskevat hakuilmoi-
tukset saatiin julkaista erilliskuulutuksina 
paitsi valtuuston 12.2. päättämissä lehdis-
sä myös Insinööriuutiset-nimisessä lehdessä 
(30.6. 2049 §, 15.12. 3531 §, yjsto 25.6. 6424 
§, 11.7. 6523 §, 1.10. 7097 §, 15.10. 7224 §, 
12.11. 7442 §). 

Jäljempänä mainitut virat päätettiin jät-
tää toistaiseksi vakinaisesti täyt tämättä: 
1.6. avoimeksi tuleva suunnitteluteknikon 
virka (12.5. 1443 §); 1.9. avoimeksi tuleva 
sähkömestarin virka sekä kaksi 1.10. avoi-
meksi tulevaa sähkömestarin virkaa (25.8. 
2349 §) ja 1.11. avoimeksi tuleva asemames-
tarin virka (24.3. 900 §). 

Sähkölaitoksen os.pääll. Kari Bergholmille 
päätettiin myöntää ero 33. pl:n osastopääl-
likön virasta 16.11.1969 lukien. Samalla 
oikeutettiin sähkölaitos julistamaan avoi-
meksi tullut virka haettavaksi (20.10. 2926 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei raastuvan-
oikeuden 11.12. päättämässä asiassa, joka 
koski ins. Leo Nummelan velvoittamista 
suorittamaan takaisin liikaa maksettu loma-
korvaus, haeta muutosta. Rahatoimistoa ke-
hotettiin suorittamaan Nummelalle raastu-
vanoikeudessa oikeudenkäynnistä aiheutu-
neet kulut 950 mk. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että myös muiden nyt kysymyksessä 
olevien liikaa maksettujen vuosilomakorvaus-
ten perimisestä luovutaan (15.12. 3532 §). 

Puhelunvälittäjien työaika. Kaupunginhalli-
tus päätti, että sähkölaitoksen puhelunvälit-
täjien työaika saadaan järjestää kaupungin-
hallituksen 10.6.1968 tekemän päätöksen 
mukaisesti eli niin, että työajat ovat samat 
kuin muussa toimistotyössä kuitenkin siten, 
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että työaika arkisin ja arkipyhäviikkojen 
lauantaisin on klo 7—17 välisenä aikana 
porrastetusti järjestettynä ennalta laaditun 
työaikajärjestelmän mukainen (13.1. 157 §). 

Lauttasaaren erään alueen siirtäminen säh-
kölaitoksen käyttöön, ks. liikennelaitos. 

Sähkö- ja voima-asemat ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti sähkölaitoksen käyttämään 
eräitä kertomusvuoden talousarvioon voima-
asemia, sähköasemia, sähköverkkoja, ulko-
valaistusta ym. varten merkittyjä siirtomää-
rärahoja (3.2. 395 §). 

Työllisyystyöt. Kaupunginhallitus myönsi 
440 000 mk sähkölaitoksen käytettäväksi Pa-
kilan kaapelointityön loppuun suorittamista 
varten (10.2. 450 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen 
ryhtymään toisen, 75 000 m3:n suuruisen 
varastoluolan rakentamiseen välittömästi 
(17.2. 514 §). 

Tullausta koskevat asiat. Kaupunginhalli-
tus päätti, että kaupungin puolesta haetaan 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
Hanasaaren voimalaitoksen turbogeneraatto-
rin n:o 2 tullausta koskeviin tullihallituksen 
4.3.1969 antamiin päätöksiin nro 881/310/65 
ja 132/310/66, mutta ei sen sijaan päätöksiin 
n:o 106/310/66, 107/310/66 ja 622/310/65 eikä 
18.11.1969 päivättyihin höyrykattilan tul-
lausta koskeviin päätöksiin n:o 113/360/66 
ja 55/360/67 (14.4. 1110 §, 29.12. 3691 §). 

Sähköasennusten kausitarkastukset. Kau-
punginhallitus velvoitti 

1) ne isännöitsijöinä toimivat hallinto-
kunnat, joilla on sähkötarkastuslaitoksen 
myöntämät omatarveurakointioikeudet, sekä 
sähkölaitoksen huolehtimaan varmuusmää-
räysten 58 §:n (kauppa- ja teollisuusminis-
teriön päätös n:o 112/57) tarkoittamista 
sähköasennusten kausitarkastuksista hoidos-
saan olevissa kiinteistöissä, 

2) ne isännöitsijöinä toimivat hallintokun-
nat, joilla ei ole omatarveurakointioikeuksia, 
tilaamaan hallinnassaan olevien kiinteistöjen 
sähköasennusten kausitarkastukset rakennus-
viraston talorakennusosastolta hallintokun-

tien käytössä olevilla vuosikorjausmäärära-
hoilla riippuen rakennusten kunnosta ja 
tyypistä rakennusviraston tarpeellisiksi kat-
somin määräajoin, kerran 1—5 vuodessa 
(24.2. 591 §, 21.4. 1166 §). 

Rakennusten purkaminen. Yleisjaosto oi-
keutti sähkölaitoksen purkamaan korttelin 
n:o TK 672 tontilla n:o 1 olevan puisen asuin-
rakennuksen sekä suorittamaan ylimääräi-
senä poistona käyttöomaisuudesta sen jäl-
jellä olevan pääoma-arvon 4 675 mk (yjsto 
1.10. 7096 §). 

Eräiden teiden ym. valaiseminen. Tie- ja 
vesirakennushallituksen pyydettyä lausun-
toa Helsingin-Jorvaksen moottoritien valais-
tussuunnitelmasta kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa puoltavansa esitetyn valaistus-
suunnitelman hyväksymistä (23.6. 1949 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen 
suorittamaan v:n 1970 aikana Kallvikintien 
sekä sähkölaitoksen 11.8. päivättyyn muis-
tioon liitettyyn karttaan merkittyjen Kehä-
tien risteyksien ja Kehätieltä Tikkurilaan 
suuntautuvan haaratien kaupungin alueella 
olevan osan valaistustyöt v:n 1970 talous-
arvioon ulkovalaistukseen merkittäviä mää-
rärahoja käyttäen. Tie- ja vesirakennushalli-
tukselta päätettiin pyytää suostumusta mai-
nittujen valaistustöiden suorittamiseen (18.8. 
2265 §). 

Asunto Oy Kivihaankuja 4 -niminen yhtiö 
oli pyytänyt, että Kivihaan korttelikentälle 
asennettaisiin riittävä valaistus, koska kenttä 
pimeinä aikoina oli muodostunut häiriötä 
aiheuttavan aineksen oleskelupaikaksi. Teol-
lisuuslaitosten lautakunta ilmoitti, että ken-
tän valaiseminen kuului urheilu- ja ulkoilu-
virastolle. Sähkölaitos oli valaissut Kivihaan 
korttelikenttää sivuavan kävelytien. Urhei-
lu- ja ulkoilulautakunta ilmoitti, ettei tehtä-
vää ollut voitu suorittaa sen takia, että oh-
jelmassa oli ollut muita kenttiä, joiden va-
laiseminen oli ollut asetettava etusijalle. 
Kivihaan korttelikenttä tulisi olemaan va-
laistu yleisen käytännön mukaisesti vain 
kentän käyttö aikoina. Pyrkimyksenä oli 
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kuitenkin kenttien valaiseminen myös syys-
pimeillä, lähinnä juuri järjestys- ja tur-
vallisuussyistä. Esteenä eivät olleet itse 
valaistuskustannukset, vaan valaistusta hoi-
tavan henkilökunnan palkkamenot. Sen jäl-
keen kun sähkölaitos siirtyy verkkoon lii-
tettävään kaukosykejärjestelmään, tullaan 
hajallaan sijaitsevien urheilukenttien valais-
tuslaitteet varustamaan sykereleillä, jotka 
ohjataan sähkölaitoksen ohjausasemilta. Yh-
tiölle päätettiin lähettää jäljennös em. lau-
sunnoista (10.11. 3181 §). 

Vahingonkorvaukset. Merkittiin tiedoksi, 
että korkein oikeus oli 6.10. antamassaan 
tuomiossa katsonut, ettei ollut syytä suostua 
kaupungin muutoksenhakuanomukseen, joka 
koski Sillanrakennus Oy:n velvoittamista 
korvaamaan kaupungille Lapinlahdenkadun 
siltatyömaalla syttyneen tulipalon aiheutta-
mia vahinkoja yht. 9 732 mk. Näin ollen 
raastuvanoikeuden päätös, jolla yhtiö oli 
velvoitettu korvaamaan kaupungille sähkö-
laitoksen kaapelivahinkoja 2 063 mk, jäi 
pysyväksi (1.12. 3396 §). 

Yleis jaosto myönsi teollisuuslaitosten lau-
takunnan käytettäväksi 1 500 mk korvauk-
sen suorittamista varten sähköasent. Ilkka 
Koskelle saamatta jääneistä ottelupalkkiois-
ta Helsingin hovioikeuden 16.1.1967 tekemän 
päätöksen mukaisesti (yjsto 18.6. 6384 §). 

Elga-Hitsaus -nimiselle toiminimelle pää-
tettiin tavanomaisilla ehdoilla suorittaa 
43 568 mk:n korvaus kaukolämpöputkeen 
tulleen vuodon aiheuttamista vahingoista 
(yjsto 2.7. 6469 §). 

Sähkölaitoksen 60-vuotisnäyttely. Yleisjaos-
to oikeutti sähkölaitoksen järjestämään ky-
seisen näyttelyn avajaiset 24.11.1969 klo 14 
ja pitämään näyttelyn avoinna yleisölle aika-
na 25.11.1969-1.1.1970 pyhäpäiviä, itse-
näisyyspäivää ja jouluaattoa lukuun otta-
matta seuraavasti: lauantaisin klo 10-16, 
muina arkipäivinä klo 10-19 ja uuden vuo-
den päivänä klo 10-19. Näyttelyn rakenta-
mista ja purkamista saatiin aikoina 19.-
24.11.1969 ja 1.-6.1.1970 suorittaa myös 

vahvistetun aukioloajan ulkopuolella (yjsto 
5.11. 7394 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti 
vesilaitoksen maksamaan aikana 1.9.-31.12. 
kahdelle vesilaitoksen 16. pl:aan kuuluvalle 
alikonemestarille kummallekin 50 mk/kk 
lisäpalkkiona heidän suorittaessaan lomitta-
vien alikonemestarien tehtäviä. Samalla kau-
punginhallitus kehotti palkkalautakuntaa 
sen tehdessä esityksen 1.1.1970 voimaan tu-
leviksi tarkoitetuista palkkaluokkatarkistuk-
sista ottamaan esityksessä huomioon vesi-
laitoksen kahden 16. pl:n alikonemestarin 
viran muuttamisen 17. pl:aan kuuluviksi ali-
konemestarin viroiksi (29.9. 2713 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää täyttämättä: 1.9. lukien 21. pl:n vuoro-
mestarin virka (23.6. 1945 §); 1.10. lukien 
21. pl:n vuoromestarin virka (6.10. 2806 §); 
14. pl:aan kuuluva koneenhoitajan virka 
sen tultua avoimeksi ja 8. pl:n toimistoapulai-
sen virka (30.6. 2051 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että vesilaitok-
sen työaikalain alaisuuteen kuulumattomille 
toimistoinsinööreille, -teknikoille ja -raken-
nusmestareille, ylimestareille sekä kemisteil-
le, jos heillä valtuuston 29.5.1968 vahvista-
mien työaikamääräysten mukaan on oikeus 
saada lisä-, yli- tai sunnuntaityökorvausta, 
saadaan suorittaa ilta- ja yötyökorvausta 
1.6.1969 alkaen rakennustöiden yhteydessä 
suoritettavissa valvontatehtävissä, putkien 
ja saniteettilaitteiden asennus-, korjaus- ja 
huoltotöissä, vedenpuhdistuslaitosten häi-
riöiden poistamistöissä ja raakaveden saantia 
ja laatua koskevien häiriöiden torjumisteh-
tävissä (27.5. 1598 §). 

Rakennus- ja muutostyöt ym. Kaupungin-
hallitus oikeutti vesilaitoksen käyttämään 
eräitä kertomusvuoden talousarvioon kuulu-
via siirtomäärärahoja. Määrärahoilla suori-
tettavat työt olisi pyrittävä sopeuttamaan 
työllisyyden kausivaihtelujen mukaisesti si-
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ten, ettei työvoiman määrä kesällä yleensä 
ylittäisi talvikauden työvoimaa (3.2. 396 §). 

Työllisyyden turvaamiseen kaupunginhal-
lituksen käytettäväksi merkityistä määrä-
rahoista myönnettiin 75 000 mk Alppilan 
vesijohtotyötä varten (12.5. 1406 §). 

Lasitukku Oy:lle myönnettiin erinäisillä 
ehdoilla lupa yksityisen vesijohdon rakenta-
miseen kaupungin omistaman puistoalueen 
kautta korttelin n:o 38171 tontilta n:o 4 
(Harkkoraudantie 7). Lupa olisi voimassa 
6 kk:n irtisanomisajoin, kertakaikkinen kor-
vaus 200 mk (yjsto 30.4. 5935 §). 

Alko Oyille myönnettiin lupa rakentaa 
yksityinen vesijohto Vuosaaren kylässä si-
jaitsevan, kaupungin omistaman tilan RN:o 
3284 kautta yhtiön koulutuskeskukseen mm. 
sillä ehdolla, että johto on rakennettava ur-
heilu- ja ulkoiluviraston hyväksymällä ta-
valla ja paikkaan. Luvasta, joka olisi voi-
massa 6 kk:n irtisanomisajoin, oli maksettava 
300 mk:n kertakaikkinen korvaus (yjsto 7.5. 
6021 §). 

Yleisjaosto myönsi erinäisillä ehdoilla 
Union-Öljy Oy:lle luvan vesijohdon rakenta-
miseen Ala-Tikkurilassa sijaitsevalle tilalle 
RN:o 3204. Samalla annettiin suositus vie-
märivesien johtamista varten. Lupa oli voi-
massa 6 kk:n irtisanomisajoin toistaiseksi 
(yjsto 22.1. 5176 §). 

Helsingin maalaiskunnan rakennusviras-
tolle myönnettiin lupa päävesijohdon raken-
tamiseen kaupungin omistamalle maalle Pit-
käkosken vedenpuhdistuslaitoksen alueelle 
ja maalaiskunnan puolella olevan Smedsin 
tilan alueelle toistaiseksi ja mm. sillä ehdolla, 
että jos vesijohto viedään Vantaanjoen 
poikki siltaratkaisuna, on johtosilta raken-
nettava kiinteistölautakunnan hyväksymien 
piirustusten mukaisesti siten, että se sopii 
koskimaisemaan. Johtosiltaan liittyvää hoi-
tosiltaa saadaan käyttää jalankulkuun. Jos 
hoitosilta sellaisenaan ei täytä jalankulku-
sillalle asetettavia vaatimuksia, sovitaan ja-
lankulkua varten mahdollisesti tarvittavista 
täydennyksistä ja niistä aiheutuvista lisä-

kustannuksista Helsingin kaupungin ja Hel-
singin maalaiskunnan kesken erikseen ottaen 
huomioon sillan käyttötarkoituksen (yjsto 
16.4. 5851 §). 

Kaupunginhallitus päätti, etteivät vt t 
Pentti Ukkolan ja August Salon kirjelmät ve-
sijohdon rakentamisesta Puistolassa sijait-
sevaan Fastbölentiehen antaneet aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että heille lä-
hetetään jäljennökset teollisuuslaitosten, 
yleisten töiden ja kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan lausunnoista (27.10. 3004 §). 

Vesipostit ja kesävesijohdot. Kaupunginhal-
litus oikeutti vesilaitoksen asentamaan ker-
tomusvuoden kesäkaudeksi yht. 9 800 jm 
tilapäisiä vesijohtoja ja 76 kpl vesiposteja 
Etelä-Kaarelaan, Pukinmäelle, Malmi-Ta-
paninkylään, Suutarilaan, Puistola-Heikin-
laaksoon, Mellunkylään, Vartiokylään ja 
Laajasaloon. Lisäksi saatiin tilapäisiä vesi-
johtoja tarpeellisine vesiposteineen asentaa 
yhteensä enintään 1 000 m (12.5. 1441 §). 

Yleisjaosto oikeutti teollisuuslaitosten lau-
takunnan rakennuttamaan Laajasaloon Hu-
malniementien ja Kanavasillantien kulmauk-
seen yleisen vesipostin käyttäen tarkoituk-
seen 2 500 mk v:n 1968 talousarvion ao. 
määrärahoista (yjsto 2.7. 6468 §). 

Helsingin Kunnallisvirkamiehet ja -toimi-
henkilöt -yhdistys oli anonut, että Stansvikin 
kartanon alueeseen kuuluville Tahvonlahden 
itäpuolella oleville Lahdensivun ja Tall-
backan alueille rakennettaisiin kesävesijohto. 
Vesilaitos ilmoitti, että anotun kesävesijoh-
don pituudeksi tulisi n. 400 m ja kustannuk-
set sen rakentamisesta nousisivat n. 5 500 
mk:aan, koska lähin yleinen vesijohto oli 
Laajasalossa Gunillankujassa. Vesijohdon ra-
kentaminen voitaisiin sisällyttää v:n 1970 
laadittavaan kesävesijohto-ohjelmaan, jol-
loin sitä tarvittaessa voisivat käyttää muut-
kin ranta-alueella liikkuvat. Ranta-alue tu-
lee ilmeisesti vähitellen muodostumaan ylei-
seksi ulkoilualueeksi. Kaupunginhallitus 
päätti lähettää yhdistykselle tiedoksi vesi-
laitoksen lausunnon (8.12. 3474 §). 

358 



2. Ka upunginhallitus 

Ilmolan vesisäiliö. Kaupunginhallitus hy-
väksyi arkkitehtuuritoimisto K. R. Lind-
grenin laatimat Ilmalan vanhan vesisäiliö-
rakennuksen muutostöiden pääpiirustukset 
n:o 1 - 8 (17.3. 828 §). 

Ilmalan II vesisäiliön rakennustöiden jat-
kamista ja loppuun saattamista varten kau-
punginhallitus siirsi teollisuuslaitosten lauta-
kunnan käytettäväksi 1 000 000 mk (24.11. 
3267 §). 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos. Yleis jaos-
to päätti merkitä tiedoksi Pitkäkosken ve-
denpuhdistuslaitoksen urakkasopimusta kos-
kevan välimiesoikeuden päätöksen sekä ke-
hottaa vesilaitosta huolehtimaan välitys-
tuomion edellyttämien maksujen suorittami-
sesta Rakennuskonepaja Oy:lle. Päätös alis-
tettiin kaupunginhallituksen hyväksyttäväk-
si (yjsto 30.7. 6629 §). 

Veden toimittaminen Otaniemeen valtion 
alueelle. Kaupunginhallitus päätti, että kau-
pungin ja Otaniemen hoitokunnan kesken 
tehdään jäljempänä oleva sopimus veden toi-
mittamisesta Otaniemen valtionalueelle. 

Sopimus 

Helsingin kaupunki, josta jäljempänä käy-
tetään nimitystä kaupunki, ja Otaniemen hoi-
tokunta Suomen valtion edustajana, josta 
jäljempänä käytetään nimitystä valtio, ovat 
tänään tehneet seuraavan vesijohtoveden 
toimittamista Otaniemen valtionalueelle kos-
kevan sopimuksen: 

1) Kaupunki sitoutuu myymään vesijohto-
vettä Otaniemen valtionalueella tätä sopi-
musta allekirjoitettaessa valmiina olevasta, 
oheen liitetystä kartasta ilmenevästä tai 
myöhemmin rakennettavasta vesijohtover-
kostaan vesimittariensa kautta. 

2) Vedenmyyntisopimukset tehdään kau-
pungin vesilaitoksen kulloinkin voimassa 
olevan taksan mukaisina Otaniemen valtion-
alueella kuluttajina olevien kiinteistöjen tai 
kiinteistöryhmien kanssa erikseen. 

Kuluttajien kaupungin vesijohtoverkkoon 
liittymisen teknillisessä toteuttamisessa, ku-
ten asennuksissa ja tarkastuksissa sekä vesi-
johtojen rakentamisessa, noudatetaan samoin 
kaupungin vesilaitoksen taksaa ja vesijohto-
jen rakentamisesta annettuja määräyksiä. 

3) Kaupunki sitoutuu toimittamaan vesi-
johtoveden ilman määrällisiä rajoituksia sen 
vesijohtoverkossa kulloinkin vallitsevalla pai-
neella ja muutoinkin vesilaitoksen taksan 
12 §:ssä sanotuin ehdoin ja sitoumuksin. 

4) Vesijohtovedestä maksetaan vesilaitok-
sen kulloinkin voimassa olevan taksan mu-
kainen kaupunkialueella perittävä hinta, 
kuitenkin vähintään laitoksen toimittaman 
vesij ohtoveden omakustannushinta. 

Vesijohtoveden mittaaminen toimitetaan 
edellä mainitun vesilaitoksen taksan mukai-
sesti. 

5) Jos vesijohtoverkkoa Otaniemen valtion-
alueella valtion esityksestä laajennetaan, 
noudatetaan laajentamiseen nähden samaa 
järjestelyä kuin nykyisen vesijohtoverkon 
rakentamisessa siten, 

että vesijohtoverkon putkityöt kaikkine 
varusteineen ja tarveaineineen suorittaa kau-
punki valtion laskuun töiden veloituksen ta-
pahtuessa suoranaiseen omakustannushin-
taan, 

että putkijohtojen asentamista varten tar-
vittavat kanavatyöt suoritetaan valtion toi-
mesta ja kustannuksella, 

että valtio hankkii ao. maanomistajilta 
vesijohtojen rakentamiseen tarvittavat lu-
vat, ja 

että valtio luovuttaa edellisen mukaan ra-
kennetun vesijohtoverkon kaupungin omai-
suudeksi. 

6) Kaupunki sitoutuu vastaamaan kustan-
nuksellaan omistuksessaan olevan vesijohto-
verkon huollosta ja korjauksesta. 

7) Kaupunki sitoutuu luovuttamaan Ota-
niemen valtion alueella omistamansa vesi-
johdot valtiolle niiden teknillisen arvon mu-
kaista korvausta vastaan valtion niin halu-
tessa ja kaupunki sitoutuu olemaan luovut-
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tamatta sanottua vesijohtoverkkoa kolman-
nelle ilman valtion suostumusta. 

8) Valtio sitoutuu rakentamaan kustan-
nuksellaan Otaniemen valtionalueella veden-
kulutuksen tasaamiseen tarvittavan 3 000 
m3:n suuruisen ylävesisäiliön, jonka liittä-
misestä kaupungin vesijohtoverkkoon ja 
käytöstä sekä huollosta tehdään kaupungin 
vesilaitoksen kanssa eri sopimus. 

9) Tästä sopimuksesta mahdollisesti ai-
heutuvat riidat käsitellään Helsingin raastu-
vanoikeudessa. 

10) Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, 
kun se on hyväksytty kummankin sopija-
puolen asianomaisissa elimissä, ja se on 
voimassa siitä lukien kymmenen (10) vuotta 
sekä sen jälkeen toistaiseksi kahden (2) 
vuoden molemminpuolisin irtisanomisajoin. 

11) Tätä sopimusta on tehty kaksi saman-
sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin so-
pijapuolelle (31.3. 984 §). 

Raakaveden hankintaa koskevan kolmiso-
pimuksen miiuttaminen. Kaupunginhallitus 
päätti kaupungin puolesta suostua siihen, 
että Helsingin kaupungin, Espoon kauppalan 
ja Helsingin maalaiskunnan kesken 6.10. 
1965 allekirjoitetun raakaveden hankintaa 
koskevan kolmisopimuksen 6 §:ää muutetaan 
siten, että sanotussa pykälässä tarkoitetun 
lähiohjelman toisen vaiheen laajuudesta ja 
toteuttamisesta sovitaan lopullisesti ennen 
v:n 1970 loppua. Asiamiestoimistoa kehotet-
tiin ryhtymään toimenpiteisiin sopimuksen 
muuttamiseksi tämän mukaisesti (1.12. 
3395 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Hel-
singin kaupungin, Espoon kauppalan ja Hel-
singin maalaiskunnan kesken raakaveden 
hankinnasta tehdyn kolmisopimuksen edel-
lyttämän toimikunnan toimintakertomuksen 
v:lta 1968 (27.1. 314 §). 

Hiidenvesisuunnitelmaa koskevat asiat. Mer-
kittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeu-
den päätös, joka koski Hiidenveden ja siihen 
laskevien Keritty, Punelia ja Sakara nimisten 
järvien säännöstelyä sekä veden johtamista 

Hiidenvedestä Vantaajoen vesistön kautta 
kaupungin, Espoon kauppalan ja Helsingin 
maalaiskunnan vedensaannin turvaamiseksi. 
Kaupunki oli hakenut muutosta Länsi-Suo-
men vesioikeuden v. 1967 antaman päätöksen 
eräiden määräysten osalta (v:n 1968 kert. s. 
304). Korkein hallinto-oikeus oli päätökses-
sään hyväksynyt kaupungin valituksen ja ku-
monnut vesioikeuden päätöksessä olleen, ve-
den johtamisen rajoittamista lupa-asian kä-
sittelyn toisessa vaiheessa koskevan määräyk-
sen, Lisäksi oli lupapäätökseen lisätty seuraa-
va määräys: »Tällä päätöksellä Helsingin kau-
pungille myönnetty oikeus johtaa vettä 
Hiidenvedestä on voimassa v:n 1980 lop-
puun. Kaupungin tulee, jos se haluaa senkin 
jälkeen johtaa vettä Hiidenvedestä, hyvissä 
ajoin pyytää vedenotto-oikeuden jatkamista 
ja voidaan hakemusta käsiteltäessä, jos 
oikeutta jatketaan, antaa uusia määräyksiä 
johdettavista vesimääristä sekä muista asiaan 
liittyvistä seikoista. Jos kaupunki haluaa 
mainitun määräajan päätyttyä luopua vesis-
tön säännöstelystä, tulee sen hakea siihen 
asianmukainen lupa vesioikeudelta.» Eräitä 
rahakorvauksia koskevat vaatimukset kor-
kein hallinto-oikeus oli siirtänyt vesiylioikeu-
den käsiteltäviksi. Asiamiestoimiston lausun-
non mukaan korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaisu lienee ymmärrettävä siten, että 
siinä on tarkoitettu varata mahdollisuus v:n 
1980 paikkeilla, jota ennen veden hankintaa 
Helsingin alueelle koskevat kysymykset on 
saatava ratkaistuiksi, tarkistaa minkä ver-
ran Helsingin alueelle tarvitsee tämän ajan-
kohdan jälkeen johtaa vettä Hiidenvedestä, 
jotta vesistön muut käyttömahdollisuudet 
eivät tarpeettomasti olisi kaupungin luvan 
rajoittamia. Mikäli säännöstelystä koituisi 
hyötyä myös muille vesistön käyttäjille, 
olisivat hyödynsaajat velvollisia suoritta-
maan kaupungille säännöstelyn toimeenpa-
nijana saamaansa hyötyä vastaavan osan 
säännöstelyä varten välttämättömistä töistä, 
laitteista ja rakennelmista sekä vahinkojen 
korvaamisesta kaupungille aiheutuneista kus-
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tannuksista. Vesiylioikeus oli 11.11.1969 
antamallaan päätöksellä hylännyt rahakor-
vauksia koskevat valitukset (13.10. 2855 §, 
1.12. 3397 §). 

Vahingonkorvaukset. Asiamiestoimistoa ke-
hotettiin hakemaan muutosta raastuvan-
oikeuden 10.11. tekemään päätökseen, joka 
koski Storeys Of Lancaster Oy -nimisen yh 
tiön korvausanomusta vesivauriosta (17.11. 
3250 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin antamaan 
lääninhallituksen pyytämä selitys leskirva 
Edla Paulan valituksen johdosta, joka koski 
kaivon korvaamista ja esittämään valitus 
hylättäväksi (yjsto 19.3. 5630 §). 

Vesijohdon rikkoutumisen aiheuttaman 
vahingon korvaamiseksi Asunto Oy Parais-
tentie 10 -nimiselle yhtiölle myönnettiin 
1 167 mk (yjsto 12.11. 7438 §) ja raitiovau-
nunkulj. Weikko Peltoselle 500 mk kaivon 
kuivumisen korvaamiseksi (yjsto 9.4. 5803 §). 

Tallinnan vesilaitoksen vedenpuhdistuslai-
toksen johtajan Johannes Suttin vierailun 
aiheuttamia kustannuksia varten yleisjaosto 
myönsi vesilaitokselle 400 mk (yjsto 17.12. 
7726 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Seuraavat kaasulaitoksen vi-
rat päätettiin jättää toistaiseksi vakinaisesti 
täyttämättä: suunnitteluteknikon (23. pl), 
työnjohtajan (17), vahtimestarin (10) ja 
varastonhoitajan (19) virat (3.2. 398 §, 27.5. 
1597 §). 

Jakeluverkko, kuluttajalaitteet, kalusto ym. 
Kaupunginhallitus oikeutti kaasulaitoksen 
käyttämään eräitä kertomusvuoden talous-
arvioon merkittyjä siirtomäärärahoja. Työt 
olisi pyrittävä sopeuttamaan työllisyyden 
kausivaihtelujen mukaisesti siten, ettei työ-
voiman määrä kesällä yleensä ylitä talvi-
kauden työvoimaa (3.2. 397 §, 14.4. 1109 §). 

Kivihiilipölyhaitat. Eräiden Sörnäisissä ole-

vien talojen asukkaat mainitsivat, että kaasu-
laitoksen toiminta-aikana oli havaittu sen 
välittömässä läheisyydessä olevien kiinteis-
töjen ja niiden asukkaiden kannalta lukuisia 
kivihiilipölystä aiheutuvia haittoja. Tämän 
vuoksi he esittivät, että kaupunginhallitus 
harkitsisi kaasulaitokselta vapautuvan ton-
tin jättämistä rakentamatta ja laitoksen 
siirtämistä asuntoalueiden ulkopuolelle. Mi-
käli tämä ei olisi mahdollista, esittivät anojat 
rakennettavan laitoksen käyttömateriaalin 
korvaamista yhtä taloudellisella öljytuot-
teella, jota vieressä sijaitseva sähkölaitos jo 
nyt osittain käyttää polttoaineena. Teolli-
suuslaitosten lautakunta viittasi valtuuston 
13.11.1968 tekemään päätökseen, jonka mu-
kaan kaasulaitoksen nykyiselle tehdasalueelle 
rakennetaan öljytuotteeseen perustuva kaa-
sulaitos raaka-ainevarastosäiliöineen. Uusi 
laitos on tarkoitus saada käyttöön v:n 1970 
loppupuolella. Uuden laitoksen koekäyttö 
ym. kestänee enintään % v, jona aikana 
kivihiilikaasulaitos on pidettävä ainakin 
osittaisessa käytössä häiriöttömän kaasun-
toimituksen turvaamiseksi. Kivihiilen käyttö 
kaasunvalmistukseen päättyy siis viimeistään 
v:n 1971 puolivälissä. Uuden kaasulaitoksen 
raaka-aineena tulee olemaan nestemäinen 
kaasu, butaani, joka varastoidaan umpinai-
siin säiliöihin. Kaasulaitokselta vapautuville 
alueille tullaan sijoittamaan uusi höyryvoi-
malaitos, Hanasaari B, joka voi käyttää 
polttoaineena sekä hiiltä että öljyä. Uuden 
voimalaitoksen hiilikenttänä käytetään Ha-
nasaari A:n hiilikenttää. Öljyvarasto louhi-
taan Mustikkamaan kallioon. Alueelle jäävät 
siis Hanasaari A:n hiilivarasto ja suunniteltu 
yksityisen hiililiikenteen tarvitsema tilapäi-
nen hiilivarasto. Hanasaari B:n savukaasujen 
puhdistuslaitteet tullaan lisäksi rakenta-
maan erittäin tehokkaiksi, joten ympäristön 
pölyhaitta tulee vastaisuudessa vähenemään 
tuntuvasti. Teollisuuslaitosten lautakunnan 
lausunto päätettiin ilmoittaa asianomaisille 
(29.12. 3690 §). 
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Liikennelaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus valitsi 
liikennelaitoksen yleisen osaston 33. pl:n 
osastopäällikön virkaan apul.kaup.kamr. Tai-
to Yliahon yhden vuoden koeajaksi tavanmu-
kaisilla ehdoilla. Sittemmin kaupunginhalli-
tus päätti, että os.pääll. Yliaho valitaan va-
kinaiseksi sanottuun virkaan jo 1.1.1970 lu-
kien (3.2. 401 §, 29.12. 3689 §, yjsto 3.9. 
6830 §). 28. pl:n kamreerin virkaan valittiin 
ekonomi Airi Kokko tavanmukaisilla ehdoilla 
(20.1. 245 §). 

Liikennelaitoksen uuden organisaation 
vuoksi kaupunginhallitus oikeutti liikenne-
laitoksen lautakunnan jättämään toistaiseksi 
vakinaisesti täyttämättä liikennetoimiston 
toimistopäällikön. 26. pl:aan kuuluvan, viran 
sekä palkkaamaan ajaksi 1.6.-31.12.1969 
liikennetoimiston liikennejaoksen päällikkönä 
toimivan jaospäällikön 26. pl:n mukaisin 
palkkaeduin tilapäiseen virkasuhteeseen (5.5. 
1344 §). Samaten kaupunginhallitus oikeutti 
lautakunnan jättämään toistaiseksi vakinai-
sesti täyt tämättä 30.4. avoimeksi tulleen 
liikenneosaston 26. pl:n toimistopäällikön 
viran (5.5. 1345 §). 

Laitoksen sähkötoimiston päällikön tehtä-
viä työsopimussuhteisena hoitavalle dipl. 
ins. Pentti Santaharjulle päätettiin suorittaa 
palkkana 3 200 mk/kk 1.11.1969 lukien 
(13.10. 2858 §) ja 18. plraan kuuluva komen-
nusmestarin tp. virka päätettiin siirtää 21. 
plraan 1.10.1969 lukien (29.9. 2698 §). 

Ratateknillisen toimiston toim.pääll. Erik 
Durchmanille päätettiin suorittaa Koskelan 
hallialueelle rakennettavan väestönsuojan 
valvovan rakennusinsinöörin lisätehtävästä 
1.1.1969 lukien ja siihen asti, kunnes valvon-
tatehtävä on loppuun suoritettu, 200 mk:n 
suuruinen kuukausipalkkio (27.1. 318 §). 

Linja-autonkuljettaja Sulo Salinille pää-
tettiin suorittaa 345 mk osallistumisesta kul-
jettajan työajan jakautumista, työmäärään 
vaikuttavia tekijöitä ym. koskevaan tutki-
mukseen aikana 7.5. -31.8.1969(27.10.3005 §). 

Linja-autonkuljettajia koskevat viranha-
kuilmoitukset päätettiin toistaiseksi julkaista 
erilliskuulutuksina päivälehtien avoimia työ-
paikkoja käsittävässä osastossa (yjsto 21.5. 
6135 §). 

Kuljettajarahastuskorvaus. Kaupunginhalli-
tus hyväksyi palkkalautakunnan toimiston 
ja Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain keskusjärjestön kesken sovitun, 
29.4.1966 päivätystä neuvottelupöytäkirjasta 
ilmenevän neuvottelutuloksen, joka koski 
liikennelaitoksen kuljettaj arahastuskorvaus-
ta. Neuvottelutulos oli tapahtuneen erehdyk-
sen vuoksi jäänyt aikanaan saattamatta kau-
punginhallituksen hyväksyttäväksi (3.3. 
694 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain yhteisjärjestö mainitsi lähet-
tämässään kirjelmässä, että em. sopimusta 
hyväksyttäessä ei ollut mahdollisuutta käy-
tännössä todeta itsepalvelu- ja oviturvalait-
teiden työtä vähentävää vaikutusta. Myö-
hemmin oli kuitenkin voitu osoittaa, että 
linja-autoihin hankittu itsepalvelulaite ei 
ollut vähentänyt kuljettajan kokonaistehtä-
viä eikä vastuuta siinä määrin kuin neuvot-
telujen aikana oli oletettu. Järjestö oli tä-
män vuoksi esittänyt neuvotteluja kuljetta-
jarahastuksesta maksettavien korvausten, tar-
kistamiseksi. Neuvottelut eivät kuitenkaan 
olleet johtaneet tuloksiin, jonka vuoksi jär-
jestö katsoi, ettei v. 1966 allekirjoitettu so-
pimuspöytäkirja enää sido järjestöä 1.2.1969 
lähtien. Samalla järjestö esitti, että kaupun-
ginhallituksen toimesta järjestettäisiin kul-
jettajarahastajan tehtäviä ja vastuuta kos-
keva puolueeton tutkimus, jossa järjestön 
edustaja olisi mukana, sekä että asiaa koske-
vat neuvottelut aloitettaisiin mahdollisim-
man pian. Kuljettajarahastajille olisi kor-
vaukset maksettava entisen suuruisina siihen 
asti, kunnes uudesta järjestelystä olisi päästy 
sopimukseen. Kaupunginhallitus päätti mer-
kitä tiedoksi Helsingin kunnallisten työnteki-
jäin ja viranhaltijain yhteisjärjestön 23.1. 
1969 päivätyn kirjelmän em. neuvottelutu-
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loksen purkamisesta 1.2.1969 lähtien. Samalla 
kaupunginhallitus kehotti liikennelaitosta sel-
vittämään yhteistoiminnassa palkkalauta-
kunnan toimiston ja em. järjestön kanssa lii-
kennelaitoksen kulj ettaj arahastuskorvausky-
symyksen sekä tekemään kaupunginhallituk-
selle asiasta neuvottelutuloksen mukaisen 
esit}^ksen. Kulj ettaj arahastuskorvaus pää-
tettiin toistaiseksi suorittaa v. 1966 sovitun 
neuvottelutuloksen mukaisesti (3.3. 695 §). 

Liikennelaitoksessa järjestettävien kurssien 
opettajien palkkioiden vahvistaminen. Kau-
punginhallitus päätti vahvistaa liikennelai-
toksessa järjestettävien liikennehenkilökun-
nan. kurssien opettajien tuntipalkkiot 1.1. 
1969 lukien, mikäli sosiaali- ja terveysminis-
teriön hintaosasto siihen suostuu, seuraa-
viksi: 

Virka-
Virka- ajan 

1) Ammattiaineet ^ 
Diplomi-insinöörin ja oi- p ^ i o

 m
t
a
a
k
v
sf 

keustieteiden kandidaatin tai mk/t 

vastaavan aikaisemman lain-
opillisen tutkinnon suorittanut 12.80 19.30 

Insinööri, filosofian kandi-
daatti ja ekonomi 12.10 18.20 

Ammatinopettajan päte-
vyyden omaava 9.80 14.70 

Teknikko ja merkonomi ... 9.80 14.70 
2) Yleisaineet 
Filosofian kandidaatti tai 

vastaava tutkinto 11.50 17.30 
Hum.kand. tai vastaava 

tutkinto 10.90 16.40 
Kansakoulunopettaja, ter-

veyssisar 10.30 15.50 
3) Työnopetus 
Teknikko tai vastaava 9.10 13.70 
Ammatinopettajan päte-

vyyden omaava 8.70 13.00 
Ammattikoulun ja ammat-

titutkinnon suorittanut 7.80 11.80 
Ammattimies, jolla on vä-

hintään 6 vuoden työkokemus 7.00 10.50 

Myös laitoksen henkilökuntaan kuulumattomille. 

Mikäli opettajalla on kokeista johtuvaa 
kotityötä, voidaan em. tuntipalkkiot suorit-
taa 10 %:lla korotettuina. 

Merkittiin tiedoksi ministeriön ilmoitus, 
että valtioneuvoston 29.5.1969 hyödykkeiden 
hintavalvonnasta antaman päätöksen mu-
kaan ei ko. kurssipalkkioihin tarvinnut ha-
kea ministeriön vahvistusta (13.1. 156 §, 
30.6. 2044 §). 

Lauttasaarenkatu 5:ssä olevan tontin hal-
linto. Kaupunginhallitus päätti muuttaen v. 
1963 tekemäänsä päätöstä, 

että korttelin VK 787 tontti n:o 5 sekä 
sillä oleva rakennus luovutetaan sähkölai-
toksen käytöstä liikennelaitoksen käyttöön 
vasta 1.1.1974 lukien, 

että tontin pohjoispuolella olevan n. 1.3 
ha:n suuruisen liikennealueen osan luovutta-
minen liikennelaitoksen käyttöön siirretään 
myös tapahtuvaksi vasta 1.1.1974 sekä 

että mainitusta alueesta luovutetaan n. 
1 200 m2:n suuruinen osa sähkölaitoksen 
käyttöön 31.12.1973 saakka kiinteistölauta-
kunnan vahvistamaa tilitysvuokraa vastaan 
(10.3. 749 §). 

Eri linjojen kannattavuutta koskeva lii-
kennelaitoksen ilmoitus merkittiin tiedoksi 
(8.4. 1069 §). 

Rakennukset, kuljetuskalusto ym. Kaupun-
ginhallitus oikeutti liikennelaitoksen lauta-
kunnan käyttämään kertomusvuoden ta-
lousarvion pääomamenoihin merkittyjä eräi-
tä siirtomäärärahoja (27.1. 317 §). 

Vuoden 1968 pääomamenoihin rakennus-
ten peruskorjauksia varten merkitystä mää-
rärahasta myönnettiin 140 000 mk Ruskea-
suon autokorjaamon kellarin kunnostamiseen 
varastoksi (21.4. 1199 §). 

Liikennelaitoksen alennusliput. Yleisjaosto 
hyväksyi liikennelaitoksen tilityksen sen 
saaman ennakon käytöstä liikennelaitok-
selle ja yksityisille liikenteenharjoittajille 
alennuslippujen myynnistä koululaisille, 
invalideille ja sokeille aiheutuvan tappion 
korvaamiseksi ja myönsi v:n 1968 talousar-
vion ao. määrärahoista liikennelaitoksen käy-
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tettäväksi 232 013 mk em. alennuslipuista 
aiheutuneen tappion jäljellä olevan osan 
korvaamiseksi (yjsto 5.2. 5295 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti liikennelaitok-
sen luovuttamaan Primula Oy:n henkilökun-
nan matkoja varten 50 kausilippua käytet-
täväksi Korkeasaaren lautalla aikana 1.6.-
30.9.1969 sillä ehdolla, että Primula Oy suo-
rittaa liikennelaitokselle korvauksena 2 500 
mk (2.6. 1653 §). 

Kaupunginhallitus päätti panna täytän-
töön 1.8.1969 lukien 1.4.1968 tekemänsä 
päätöksen Korkeasaaren liikennöimismaksu-
jen uudelleen järjestelystä (30.6. 1956 §). 

Liikennelaitoksen vuosikortin luovuttamis-
ta valtuutettujen varamiehille koskevan ky-
symyksen osalta yleisjaosto päätti, ettei 
ollut syytä laajentaa niiden henkilöiden 
piiriä, joille liikennelaitoksen vuosikortti 
luovutetaan (yjsto 22.1. 5154 §). 

Liikennelaitoksen linja-autojen reittejä kos-
kevat asiat. Kaupunginhallitus päätti maist-
raatille esittää eräiden liikennelaitoksen lin-
ja-autolinjojen reittien muuttamista, lii-
kennelupien uudistamista, liikennetiheyksien 
harventamista ja eräiden linjojen lauantai-
liikenteen lopettamista. 

Maistraatille annettavassa lausunnossaan 
kaupunginhallitus päätti esittää, ettei Paja-
mäki Seuran esitys linja-autolin.jan n:o 50 
päätepysäkin siirtämisestä antaisi aihetta 
toimenpiteisiin, sekä ilmoitti kaupunkisuun-
nittelulautakunnan päättäneen, että pysä-
köiminen kielletään Pajamäen/tien eteläreu-
nalla talon n:o 12 edustalla 40 m:n matkalla 
ennen Pajamäentie 6:n edustalle sijoitettua 
linja-autolin.jan n:o 50 päätepysäkkialuetta 
(28.4. 1278 §). 

Sadekatokset. Kaupunginhallitus päätti 
omasta puolestaan oikeuttaa Gustav Paulig 
Oy:n pystyttämään tilapäisen sadekatoksen 
Vuosaaressa Leikosaarentie 3:n kohdalla ole-
valle linja-autopysäkille sillä ehdolla, että 
yhtiö hankkii pystyttämiseen tienpitäjänä 

olevan Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin 
suostumuksen sekä ao. rakennusluvat, ra-
kentaa katoksen omalla kustannuksellaan, 
huolehtii sen kunnossapidosta ja siirtää kau-
pungin niin vaatiessa katoksen sille varatta-
vaan toiseen paikkaan tai poistaa sen koko-
naan (3.3. 691 §). 

Liikennekioskit. Liikennelaitosta kehotet-
tiin huolehtimaan Rautatientorin uuden lii-
kennekioskin rakennusohjelman laatimisesta 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja 
rakennusviraston sekä kioskin tulevien käyt-
täjäpiirien kanssa. Rakennusvirastoa keho-
tettiin rakennusohjelman valmistuttua suo-
rittamaan liikennekioskirakennuksen suun-
nittelu (19.5. 1502 §). 

Linja-autojen käyttö. Kertomusvuonna jär-
jestettiin kaupungin toimesta kiertoajeluja 
erilaisiin tilaisuuksiin saapuville ulkomaalai-
sille ym. vieraille. 

Kaupungin kustannuksella päätettiin myös 
järjestää Sotainvalidien Veljesliiton Aivo-
vammasairaalan 70 potilaan kuljetus kau-
punginteatterin näytäntöön 25.10. ja näytän-
nön päätyttyä takaisin (yjsto 22.10. 7287 
§)· 

Vahingonkorvaukset. Jäljempänä mainituil-
le henkilöille päätettiin suorittaa seuraavat 
korvaukset: Rouva Bertha Rissaselle raitio-
vaunussa sattuneen loukkaantumisen joh-
dosta korvausta ajalta 29.4.1968-16.4.1969 
yht. 7 601 mk (yjsto 19.3. 5632 §, 2.7.6464 §); 
merkon, Helvi Salovaaralle raitiovaunussa 
tapahtuneen loukkaantumisen vuoksi ajalta 
23.9.1965-31.12.1967 yht. 2 575 mk 5 %:n 
korkoineen 10.7.1968 lukien sekä Vakuutus-
yhtiö Sammolle Salovaaran loukkaantumisen 
johdosta suoritetuista korvauksista 10 314 
mk (yjsto 2.7. 6462, 6463 §); Kalevi Vainiolle 
1 187 mk vahingonkorvauksena v. 1948 
sattuneesta loukkaantumisesta (yjsto 5.3. 
5531 §) ja linja-autonrahastaja Helvi Punta-
selle silmälasien kehyksien vahingoittumi-
sesta 54 mk (17.11. 3248 §). 
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Puutavara- ja 
polttoainetoimisto 

Viranhaltijat. Puutavara- ja polttoaine-
jaosto päätti, et tä metsänhoit. Sakari Han-
nula siirretään keväällä v. 1970 entisestä 
toimipaikastaan Heinolan sahalla hoitamaan 
puutavara- ja polttoainetoimiston Helsingin 
toimistoa entisen toimistopäällikön eläkkeelle 
siirtymisen vuoksi (ppjsto 1.12. 8012 §). 

Eräät puutavara- ja polttoainetoimiston 
palveluksessa olevat, jaoston esittämät hen-
kilöt oikeutettiin käyt tämään omaa mootto-
riajoneuvoa v:n 1970 aikana (yjsto 20.8. 
6776 §, ppjsto 18.8. 8009 §). 

Merkittiin tiedoksi jaoston ilmoitus, että 
kaupunginhallituksen v. 1965 tekemän pää-
töksen mukaisesti toimiston palveluksessa 
oleville henkilöille suoritetaan oman moot-
toriajoneuvon käytöstä kilometrikorvauksena 
1.3.1968 lukien jaoston 4.3.1968 päät tämät 
korvaukset, jotka noudattavat yksityisen 
puunjalotusteollisuuden. voimassa olevia ki-
lometrikorvausmääriä (yjsto 12.12. 7665 §, 
ppjsto 1.12. 8013 §). 

Ennakkovarat. Yleis jaosto vahvisti toimis-
ton postikassan ennakko varojen suuruuden 
v:ksi 1969 (yjsto 12.3. 5546 §). 

Autot. Yleisjaosto oikeutti puutavara- ja 
polttoainetoimiston myymään sen omista-

man kuorma-auton MC-643 (yjsto 12.3. 
5573 §). 

Heinolan saha. Jaosto päätt i palkkalauta-
kunnalle annettavassa lausunnossaan ilmoit-
taa puoltavansa Heinolan sahaa varten laa-
dittua työsääntöehdotusta siten, että 3 §:n 
lause muutetaan seuraavaksi: »Työpäiviä 
ovat maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai 
ja perjantai sekä arkipyhäviikolla lauantai» 
(ppjsto 17.3. 8005 §). 

Heinolan sahan henkilökunnan asuntojen 
vuokrat päätettiin toistaiseksi jät tää sellai-
siksi kuin jaosto oli ne 14.12.1967 vahvista-
nut olemaan voimassa 1.1.1968 lukien (ppjsto 
1.12. 8014 §). 

Heinolan sahan tuotantokomitean työn-
antajan edustajiksi vuosiksi 1970-1971 valit-
tiin puutavara- ja polttoainetoimiston johta-
ja Jaakko Kivistö, varalle metsänhoit. 
Sakari Hannula sekä sahanhoit. Lauri Väli-
mäki, varalle piiriesimies Reino Nieminen 
(ppjsto 1.12. 8015 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että 
kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 
1970 talousarviota laatiessaan laskettava 
polttoaineiden hinnat seuraavasti: koivu-
ja havuhalot 29 mk/m3 , sekahalot 21 mk/m3 , 
sahaus 2 - 3 osaan 3.50 mk/m3 , sahaus 4 
osaan 4 mk/m3 , pilkkominen 3 osaan 5.50 
mk/m3 , pilkkominen 4 osaan 6.50 mk/m 3 ja 
ajo 3.50 mk/m 3 (ppjsto 17.3. 8004 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Agroksen alueen siirtäminen teurastamolai-
toksen hallintoon. Kaupunginhallitus päät t i 
siirtää ns. Agroksen alueen teurastamolaitok-
sen hallintoon 1.1.1970 lukien. Lautakuntaa 
kehotettiin tekemään esitys alueen käyttö-
omaisuusarvosta (17.11. 3209 §). 

Jäsenmaksu. Yleisjaosto kehotti rahatoi-
mistoa suorittamaan Suomen Kunnallisten 

Teurastamoiden yhdistyksen kertomusvuo-
den jäsenmaksun 1 150 mk (yjsto 12.12. 
7638 §). 

Kalatukkukeskus. Kaupunginhallitus päät-
ti, että kalatukkukeskuksen ulkoalueiden ra-
kennuskustannukset, yht . 462 231 mk, pois-
tetaan kantaomaisuuden kirjanpidosta pois-
tomäärärahaa käyt tämät tä 1.1.1968 lukien 
(27.1. 290 §). 

Kaupunginhallitus päät t i hyväksyä teu-
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rastamolaitoksen laadituttamat kalatukku-
keskuksen laatikkosuojan 20.2.1967 päivätyt 
muutospiirustukset (24.2. 602 §). 

Elintarvikekeskus 

Toiminnan uudelleen järjestely. Kaupun-
ginhallitus päätti merkitä tiedoksi järjestely-
toimiston 19.11.1969 päivätyn tutkimusselos-
tuksen elintarvikekeskuksen organisaation, 
virkojen, työsopimussuhteisten toimien ja 
toiminnan uudelleen järjestämisestä tehdystä 
tutkimuksesta sekä kehottaa elintarvikekes-
kuksen lautakuntaa aikanaan tekemään siitä 
aiheutuvat esitykset. Samalla kaupunginhal-
litus päätti kumota 14.10.1968 tekemänsä 
päätöksen elintarvikekeskuksen virkojen ja 
työsopimussuhteisten toimien täyttämisen 
kieltämisestä (1.12. 3373 §). 

Elintarvikekeskuksen kannattavuuden pa-
rantaminen. Kaupunginhallitus päätti 

1) kehottaa elintarvikekeskuksen lauta-
kuntaa ryhtymään toimenpiteisiin elintar-
vikekeskuksen johtosäännön muuttamiseksi 
siten, että elintarvikkeiden yhteishankinta 
siirretään hankintatoimistolle. Siihen asti kun 
johtosäännön muutos on vahvistettu, elintar-
vikekeskuksen elintarvikkeiden hankinta-
toiminta on siirrettävä hankintatoimistolle 
1.1.1970 alkaen siten tapahtuvaksi, että han-
kintatoimisto suorittaa hankintojen käytän-
nölliset toimenpiteet ja antaa lausunnot han-
kinnoista elintarvikekeskuksen lautakunnal-
le, jonka tulee tehdä päätökset hankinnoista 
huomioon ottaen em. lausunnot, 

2) kehottaa niitä virastoja ja laitoksia, 
joissa toimii elintarvikekeskuksen hoitama 
henkilökuntaruokala, avustamaan elintar-
vikekeskusta ruokaloitten toiminnan kannat-
tavuuden parantamisessa hankkimalla ko. 
henkilökuntaruokaloissa tarvittavia koneita 
ja laitteita sekä toteuttamalla ruokaloissa 
käyttöön ehdotetut itsepalvelu- ym. menetel-
mät, 

3) kehottaa virastoja ja laitoksia niiden 
suunnitellessa uusia tai saneeratessa vanhoja 
henkilökuntaruokaloita pyytämään elintar-
vikekeskukselta asiantuntij alausunnon, 

4) kehottaa elintarvikekeskukselta han-
kintatoimistolle siirtyviä elintarvikkeitten 
yhteishankintatehtäviä varten hankintatoi-
mistoa palkkaamaan elintarvikealaan pereh-
tyneen henkilön sekä tekemään asiasta tar-
peelliset esitykset, 

5) kehottaa hankintatoimistoa elintarvik-
keitten yhteishankinnoissa soveltamaan ny-
kyaikaisia, kunkin tuoteryhmän kannalta 
tarkoituksenmukaisia ja kaupungille edulli-
sia hankintamenetelmiä voimassa olevien 
hankintamääräysten puitteissa, 

6) kehottaa järjestelytoimistoa yhteistoi-
minnassa elintarvikekeskuksen kanssa 

a) saattamaan valmiiksi rakennustointa 
johtavan apulaiskaupunginjohtajan 1.7.1968 
antaman elintarvikekeskuksen toiminnan ra-
tionalisointitutkimustehtävän ja tekemään 
sen perusteella laitoksen organisaatiota, vir-
kojen, toimien ja toiminnan uudelleen järjes-
telyä koskevat ehdotukset sekä 

b) kehottaa järjestelytoimistoa yhteistoi-
minnassa elintarvikekeskuksen kanssa kehit-
tämään laitokselle sen toiminnan kannatta-
vuuden valvontaa palvelevan sisäisen las-
kentajärjestelmän, 

7) kehottaa elintarvikekeskuksen lauta-
kuntaa tekemään aikanaan esityksen uudel-
leenjärjestelyn aiheuttamista muista muu-
toksista laitoksen johtosääntöön, tehosta-
maan ruokatehtaan toimintaa nykyisten toi-
mintamahdollisuuksien puitteissa, paranta-
maan elintarvikekeskuksen hoitamien hen-
kilökuntaruokaloiden toiminnan kannatta-
vuutta rationalisointi- ja uudelleenjärjestely-
toimenpiteiden avulla yhteistoiminnassa nii-
den virastojen ja laitosten kanssa, joissa ruo-
kalat toimivat, 

järjestämään uudelleen elintarvikekeskuk-
sen ompelu- ja pesulatoiminnan järjestely-
toimiston ehdotuksen mukaisesti ja järjestä-
mään elintarvikekeskuksen oman hankinta-
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ja varastointitoiminnan uutta tilannetta vas-
taavaksi (13.10. 2835 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus myönsi 
toim.joht. Toivo Ekbergille 15.4.1969 alkaen 
eron elintarvikekeskuksen toimitusjohtajan 
virasta (17.2. 533 §). Kamreeri Eino Raitinen 
määrättiin 16.4. lukien oman virkansa ohella 
hoitamaan toimitusjohtajan virkaa, siksi 
kunnes valittava uusi toimitusjohtaja ottaa 
viran vastaan, oikeuksin saada tältä ajalta 
toimitusjohtajan viran mukainen peruspalk-
ka omine ikälisineen (28.4. 1251 §). Virka 
päätettiin julistaa viipymättä haettavaksi ja 
ilmoittaa viranhakukuulutuksessa, että vir-
kaan valittavalta vaaditaan, että hän on suo-
rittanut yliopistossa maatalous-metsätieteen 
kandidaatin tutkinnon, jossa pääaineena on 
elintarvikekemia ja -teknologia tai vastaavan 
yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suori-
tetun tutkinnon, joka soveltuu elintarvike-
alan tietopuoliseksi koulutukseksi. Virkaan 
valittavalla tulee lisäksi olla useamman vuo-
den käytännön kokemus elintarviketeolli-
suuden tuotanto-, tuotekehittely-, jakelu-ym. 
alan esimies- ja hallintotehtävissä tai niitä 
vastaavissa muissa alan tehtävissä. Mikäli 
hakijalla on erittäin hyvä em. käytännön ko-
kemus, hänelle edellä asetetuista opillisista 
pätevyysvaatimuksista voidaan poiketa. Il-
moitus päätettiin julkaista erilliskuulutuk-
sena (3.3. 679 §). 

Toimitusjohtajan virkaan valittiin sittem-
min tekn. Risto Hovi 1.7.1969 lukien tavan-
omaisilla ehdoilla (16.6. 1846 §). 

Johtajan vaalista olivat maatalous- ja 
metsät.kand. Seija Mäkinen ja fil.maist. 
Heimo Peura kumpikin erikseen valittaneet 
lääninhallitukseen sillä perusteella, että he 
katsoivat päätöksen loukkaavan yksityistä 
oikeuttaan, koska he pitävät itseään valittua 
pätevämpänä. Lisäksi Hovi ei asunut Helsin-
gin kaupungin alueella. Elintarvikekeskuksen 
lautakunta oh asiamiestoimistolle antamas-
saan lausunnossa todennut, ettei viran eh-
dollepanossa ole tapahtunut virhettä eikä sitä 
ole tehty pätevyysvaatimusten tai kaupun-

ginhallituksen ohjeiden vastaisesti. Asiamies-
toimisto totesi, että virkojen kelpoisuusvaati-
mukset jaetaan muodolliseen kelpoisuuteen 
ja sopivaisuuteen. Muodolliset kelpoisuus-
ehdot täyttävien hakijoiden kesken suoritet-
tava henkilövalinta on tarkoituksenmukai-
suusharkintaa, josta ei ole valitusoikeutta. 
Kaupungin alueen ulkopuolella asumista kos-
kevan huomautuksen johdosta asiamiestoi-
misto viittasi hallitusmuodon 7 §:ssä säädet-
tyyn vapaaseen asuinpaikan valitsemisoikeu-
teen, joka on taa t tu Suomen kansalaisille. 
Korkein hallinto-oikeus on eräässä ratkaisus-
sa v. 1959 ottanut tämän kannan käsitelles-
sään vastaavanlaista asiaa. Kaupunginhalli-
tus kehotti asiamiestoimistoa antamaan lää-
ninhallitukselle sen pyytämän selityksen ja 
siinä esittämään valitukset hylättäviksi (8.9. 
2490 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestö oli esittänyt, että 
mikäli elintarvikekeskuksen rationalisointi-
tutkimukset johtaisivat ratkaisuun, jonka 
mukaan henkilökuntaa joudutaan vähentä-
mään, niin ketään ei irtisanottaisi, vaan hei-
dät siirrettäisiin johonkin muuhun kaupungin 
virastoon tai laitokseen palkka- ym. etuja 
huonontamatta. Kaupunginhallitus päätti 
täydentää 14.10.1968 tekemäänsä päätöstä 
elintarvikekeskuksen henkilökuntaan kuulu-
vien siirrosta seuraavasti: »4) elintarvikekes-
kuksesta siirtyvän henkilön vastaanottavaa 
laitosta pyrkimään sijoittamaan ko. henkilö 
sellaisiin tehtäviin, joista voidaan maksaa 
hänelle hänen elintarvikekeskuksessa saa-
maansa palkkausta vastaavat palkkaedut» 
(10.2. 449 §). 

Kaupunginhallitus kehotti 27.5. järjestely-
toimistoa sijoittamaan Vakinaisten palo-
miesten osuusruokalasta vapautuvan hen-
kilökunnan kaupungin laitoksiin. Henkilö-
kunta vapautuisi tehtävistään 3.11., eikä 
heille ollut toistaiseksi löytynyt sopivia paik-
koja kaupungin laitoksissa. Koska elintar-
vikekeskuksen hallintaan oh liittynyt uusia 
ruokaloita, kaupunginhallitus oikeutti elin-
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tarvikekeskuksen ottamaan palvelukseensa 
Vakinaisten palomiesten osuusruokalan työs-
tä vapautuvat henkilöt (3.11. 3092 §). 

Käteiskassat. Yleisjaosto päätti muuttaa 
30.3.1965 tekemäänsä päätöstä ja vahvistaa 
elintarvikekeskuksen pääkassan varojen ylä-
rajaksi 3 000 mk ja ruokaloiden vaihto-
kassojen yhteiseksi enimmäismääräksi 5 000 
mk (yjsto 12.11. 7406 §). 

Ruokalatoiminta. Kaupunginhallitus oi-
keutti elintarvikekeskuksen myymään koulu-
ruokaa Äggelby svenska samskola -nimiselle 
koululle samoin hintaperustein kuin muillekin 
ulkopuolisille kouluruokaa ostaville kouluille 
(5.5. 1312 §). 

Yleisjaosto hyväksyi sen toimenpiteen, 
että elintarvikekeskuksesta oli 7.9. myyty 
2 500 1 hernekeittoa Työmaahuolto Oy-nimi-
selle yhtiölle (yjsto 10.9. 6912 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto oikeutti 
asiamiestoimiston luopumaan enemmistä pe-
rimistoimenpiteistä Vakuutusosakeyhtiö Poh-
jolaa vastaan elintarvikekeskuksen auton 
BY-908 yhteenajossa saamien vaurioiden 
korvauslaskusta saamatta jääneen 600 mk:n 
osalta (yjsto 18.6. 6355 §). 

Työmies Paavo Poutiaiselle päätettiin suo-
rittaa 221 mk 5 %:n vuotuisine korkoineen 
12.11.1951 lukien häneltä elintarvikekeskuk-
sen autosta v. 1950 anastetuista rahoista pe-
rityn korvauksen palauttamiseksi (yjsto 20.8. 
6753 §). 

Keskuspes ula 

Henkilökunta. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää dipl.ins. Tuure Lehdolle vapautuk-
sen keskuspesulan johtajan työsopimussuh-
teisesta toimesta 1.1.1970 ja määrätä käyttö-
pääll. Raili Hämäläisen edelleen 31.1.1970 
saakka toimimaan keskuspesulan johtajan 
toimessa sijaisena entisine palkkaetuineen 
(29.12. 3670 §). 

Keskuspesula oikeutettiin j är j estämään 

pesulan 10-vuotispäivänä 16.12.1969 henkilö-
kunnalleen kahvitarjoilu (yjsto 3.12. 7558 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Työaika. Kaupunginhallitus päätti kumo-
ten 2.9. ja 25.11.1968 tekemänsä päätökset 
vahvistaa tietojenkäsittelykeskuksen kone-
osaston koneryhmien työssäoloajat, joihin 
lepoaika on luettu mukaan, 14.4.1969 lukien 
toistaiseksi seuraaviksi: 

Koneryhmä Vuoro M a a ^ t a i Tiistai-Perjantai 

K l , K 2 1 ) 1 7 — 1 5 7 .00—14 .30 

K3 2) 
15—23 

8 — 1 6 
16—24 

14 .30—22 .00 
8 .30—16 .00 

16 .00—23 .30 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä, 
että sellaisella työviikolla, jona kirkollinen 
juhlapäivä, itsenäisyyspäivä tai vapunpäivä 
sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaipäi-
väksi, on myös lauantaipäivä säännönmukai-
nen työpäivä. Tällaisena lauantaipäivänä 
työssäoloaika on sama kuin tiistai-perjantai-
päivinä (14.4. 1080 §). 

Tietojenkäsittely koneet. Tietoj enkäsittely-
keskuksen konekapasiteetin lisäämiseksi kau-
punginhallitus päätti, että tietojenkäsittely-
keskukseen vuokrataan Saab Ab:lta Data-
saab D 22 -merkkinen tietokone tarpeellisine 
laitteineen viiden vuoden ajaksi. Rahatoi-
misto oikeutettiin tekemään vuokrausta kos-
keva sopimus sekä siihen myöhemmin mah-
dollisesti tarvittavat pienehköt tarkistukset 
ja muutokset. Lisäksi oikeutettiin rahatoi-
misto aikanaan irtisanomaan tietojenkäsitte-
lykeskuksen käytössä nykyisin olevan tieto-
koneen vuokrasopimus. Sopimukseen olisi si-
sällytettävä määräys, jonka mukaan siitä ai-
heutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan 
välimiesmenettelyssä (10.2. 436 §). 
x) Reikäkorttikoneryhmiä. 
2) Tietokoneryhmä. 
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11. Rahatointa koskevat asiat 

Saksan Liittotasavallasta otettavaa kuntalai-
naa koskeva asia. Kaupunkiliiton toimisto oli 
ilmoittanut, e t tä Suomen Teollisuus-Hypo-
teekkipankki Oy, Suomen Kiinteistöpankki 
Oy sekä Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki 
Oy olivat lähettäneet liikepankeille, säästö-
pankeille ja osuuskassoille ohjeet Saksan Liit-
totasavallasta kertomusvuonna otettavan 
kuntalainan hakemisesta. Lainoja myönne-
tään ensisijaisesti kuntien ja kuntainliittojen 
elinkeinotoiminnan kehitystä ja työllisyyden 
lisäämistä tarkoittavia investointeja varten, 
jolloin kysymykseen tulevat ensisijaisesti sa-
tamat , teollisuustalot ja -hallit, kunnallistek-
niikka, sähkö- ja vesilaitokset sekä ammatti-
koulut. Kaupunginjohtaja totesi, et tä lainan 
kokonaismäärä oli 60 000 000 DM ja on se 
lähinnä tarkoitettu niille kunnille ja kuntain-
liitoille, joilla ei ole mahdollisuutta saada lu-
paa yksin laskea liikkeelle vastaavanlaista 
lainaa. Huomioon ottaen edellä sanotun ja 
sen, että kaupungin lainatarpeen tyydyttämi-
nen edellyttäisi lähes koko summan osoitta-
mista kaupungille, ei kaupungin ilmeisesti 
kannata anoa osuutta tästä lainasta. Kau-
punkiliiton yleiskirje merkittiin tiedoksi 
(3.11. 3054 §). 

Valtiolle myönnetyn erään lainan järjestely. 
Kaupunginhallitus päätti, että heinäkuussa 
v. 1968 valtiolle myönnetystä 40 000 000 Sak-
san markan määräisestä lyhytaikaisesta luo-
tosta 20 000 000 Saksan markkaa vastaava 
osa muutetaan valuuttasidonnaiseksi kolmen 
vuoden lainaksi, jonka kaksi kertaa vuodessa 
(31.5. ja 30.11.) maksettava korko on 8 %, ja 
sanotun luoton muu osa muutetaan suomen-
markkamääräiseksi, lyhytaikaiseksi luotoksi, 
jonka korko on 7.5 % ja laina-aika 9 kk siten, 
et tä em. laina-ajat lasketaan 31.5.1969 lukien 
(27.5. 1552 §). 

Postisäästöpankin varoista myönnettäviä kor-
kotukilainoja vesihuoltotöitä varten sekä vesi-
huollon turvaamista kriisitilanteissa koskeva 
Kaupunkiliiton toimiston kiertokirje merkit-

tiin tiedoksi. Kun lainoja myönnettäessä ote-
taan huomioon kunnan taloudellinen kanto-
kyky ja Helsingin kaupunki kuuluu kanto-
kykyluokituksessa 10. eli korkeimpaan luok-
kaan, ei sillä ole mahdollisuuksia saada mai-
ni t tuja korkotukilainoja (19.5. 1458 §). 

Lyhytaikaisen luoton ottaminen. Kaupun-
ginhallitukselle myönnettiin oikeus ottaa v:n 
1970 aikana määräämillään ehdoilla tarvit-
taessa lyhytaikaista luottoa enintään 70 
mmk:n määrään saakka (22.12. 3542 §). 

Kaupungin rahasaatavien laskutus- ja peri-
misohjeiden vahvistaminen. Kaupunginhalli-
tus päätt i 

vahvistaa Helsingin kaupungin rahasaata-
vien laskutus- ja perimisohjeet (kunn. as. kok. 
n:o 132) käyttöön otettaviksi korvaamaan 
kaupunginhallituksen v. 1959 vahvistamat 
kaupungille tulevien maksujen perimistä kos-
kevat ohjeet siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen, 

kehottaa niitä virastoja ja laitoksia, joiden 
laskutus- ja perimistoiminta on laajaa tai 
yleisestä käytännöstä poikkeavaa, laatimaan 
kaupungin rahasaatavien laskutus- ja peri-
misohjeiden täydennykseksi sisäisiä ohjeita, 

kumota 27.1.1969 tekemänsä päätöksen 
kaupungin myöntämien lainojen viivästys- ja 
sakkokoron suuruudesta ja päättää, että lai-
noista perittävä viivästyskorko on 10 % kui-
tenkin niin, että se on aina 4 % varsinaista 
lainakorkoa korkeampi, mut ta ei ylitä 12 % 
laskettuna viivästyserälle paitsi niissä tapa-
uksissa, joissa maksamiseen on pyydet ty 
lykkäystä ennen eräpäivää ja joissa se on 
myönnetty, jolloin viivästyskorko on 8 % 
kuitenkin niin, että se on aina 2 % varsinaista 
lainakorkoa korkeampi, mut ta ei ylitä 12 % 
laskettuna viivästyserälle, 

kumota 28.5.1959 tekemänsä päätöksen 
viivästyskoron ja sakkokoron korkoprosen-
teista ja päättää, että kaupungin perimä vii-
västyskorko muiden maksujen kuin lainojen 
osalta on 10 % paitsi niissä tapauksissa, joissa 
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maksamiseen on pyydetty lykkäystä ennen 
eräpäivää ja joissa se on myönnetty, jolloin 
sovelletaan 8 %:n korkokantaa, 

määrätä, että yhtä markkaa pienemmät 
viivästyskorkoerät saadaan jät tää veloitta-
matta, 

kehottaa lauta- ja johtokuntia tarvittaessa 
tekemään ehdotuksen ohje- ja johtosääntöjen 
muuttamiseksi siten, että maksulykkäyksen 
myöntäminen siirretään lauta- tai johtokun-
nalle tahi virastolle taikka laitokselle, 

kehottaa talousarvion laatimista koskevan 
kaupunginhallituksen ohjeen yhteydessä lau-
ta- ja johtokuntia talousarvioehdotuksessaan 
esittämään määrärahat poistoja ja palautuk-
sia varten, sikäli kuin tähän on tarvetta, 

kumota 31.8.1967 tekemänsä päätöksen 
siltä osin kuin se koskee erääntyneistä mak-
suista muistutettaessa käyttöön määrättyä 
lomaketta Lv 293 ja kehottaa järjestelytoi-
mistoa saatujen kokemusten perusteella ke-
hittämään lomaketta siten, että virastot ja 
laitokset voisivat käyttää sitä sellaisenaan 
tai kehittää sen omia erityistarpeitaan vas-
taavaksi, 

kehottaa virastoja ja laitoksia tarvittaessa 
yhteistoiminnassa asiamiestoimiston ja ulos-
ottoviraston kanssa tutkimaan, esiintyykö 
niiden laskutuksessa ulosottokelpoisiksi ilman 
tuomiota tai päätöstä katsottavia maksuja, 

oikeuttaa rahatoimiston lähettämään mak-
samatta jääneet koiraverot ulosottoviraston 
perittäviksi kolmen ja puolen kuukauden ku-
luessa alkuperäisestä eräpäivästä sekä 

oikeuttaa rahatoimiston lähettämään mak-
samatta jääneet koiraverot sekä katu- ja vie-
märikorvaukset perittäviksi ilman maksu-
muistutusta (27.1. 261 §, 1.9. 2368 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v.1966 
(s. 311) tekemäänsä päätöstä, vahvistaa 1.5. 
1969 lukien noudatettaviksi seuraavat korko-
kannat : 

1) Kaupunginkassaan sijoitetuille lahjoi-
tusrahastojen sekä leski- ja orpoeläkekassan 
varoille hyvitetään talletuskorkona 4 %. 

2) Huoltokassan jäsenten kassassa oleville 

varoille hyvitetään korkoa 4 % (14.4. 1078 

Edelleen kaupunginhallitus päätti omasta 
puolestaan hyväksyä Keskinäisen Vakuu-
tusyhtiön Eläke-Varman myöntämien, kau-
pungin takaamien lainojen koron nostami-
sen 8 % %:ksi 1.1.1969 lukien toistaiseksi 
kaupungin takausten pysyessä näin muutet-
tujen lainaehtojen mukaisina voimassa. Sen 
sijaan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, 
ettei kaupunki suostu yhtiön kaupungille 
myöntämien lainojen eräpäivien siirtoon kuu-
kauden 1. päivästä kuukauden 20. päivään 
(30.6. 1963 §, 4.8. 2060 §). 

Suomen Kaupunkiliiton koulutuskeskuksen 
perustamishanke. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa Suomen Kaupunkiliiton koulutus-
toimikunnalle, 

että kaupunki suhtautuu edelleen myöntei-
sesti Kaupunkiliiton oman koulutuskeskuk-
sen perustamishankkeeseen, 

että kaupunginhallitus on valmis ehdotta-
maan v:n 1970 talousarvioon 750 000 mk:n 
suuruisen määrärahan korottoman lainan 
myöntämiseksi Kaupunkiliitolle sen suunnit-
telemaa koulutuskeskusta varten sillä ehdol-
la, että koulutuskeskus sijoitetaan riittävän 
lähelle Helsinkiä ja että kaupungilla on oikeus 
käyttää koulutuskeskuksen vapaata kapasi-
teettia omiin koulutustarkoituksiinsa sekä 
että koulutuskeskuksen lopullista paikkaa 
koskeva asia ja kustannusarvio saatetaan 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
edelleen olevansa valmis tekemään valtuus-
tolle esityksen kaupungin takauksen myön-
tämisestä koulutuskeskuksen rakentamista 
varten mahdollisesti tarvittaville lainoille 
(1.9. 2373 §). 

Lainaehtojen vahvistaminenym. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa Helsingfors Svenska 
Bostadsstiftelse -nimiselle säätiölle asuntolan 
rakentamiseksi helsinkiläisiä vanhuksia var-
ten myönnetylle 152 000 mk:n suuruiselle lai-
nalle seuraavat lainaehdot: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 1970-
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1988 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
4 000 mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, 
on lainanantajalla oikeus lyhentää laina-aikaa 
muuttamalla vastaavasti suorittamatta ole-
vien lyhennyserien lukumäärää ja suuruut-
ta. 

2) Lainansaaja suorittaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava em. päivinä, ensimmäisen kerran 30.11. 
1969. 

3) Lainan pääoman ja koron maksamisen 
sekä mahdollisten kaupunginhallituksen erik-
seen hyväksymien maksujen perimistä koske-
vien ohjeiden mukaisten viivästys- ja sakko-
korkojen ynnä perimiskulujen maksamisen 
vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa 
Helsingin kaupungille 3.12.1968 asettamansa, 
n:oilla 1 - 3 merkityt haltijavelkakirjat, mää-
rältään n:o 1 ja 2 kumpikin 50 000 mk ja 
nro 3 52 000 mk, kaikki 10 %:n korkoineen, 
joiden maksamisen vakuudeksi on 28.1.1969 
vahvistettu kiinnitys säätiölle vuokrasopi-
muksen nojalla kuuluvan tontin n:o 4 (Kyösti 
Kallion tien varrella) hallintaoikeuteen kort-
telissa n:o 42057 ja sanotulla tontilla oleviin 
vuokraajan omistamiin rakennuksiin. 

4) Asuntola rakennetaan kaupunginhalli-
tuksen hyväksymien rakennuspiirustusten ja 
kustannusarvion mukaisesti. 

5) Laina maksetaan siten, että 50 000 mk 
maksetaan, kun rakennustyöt on aloitettu, 
52 000 mk, kun rakennus on vesikattovai-
heessa ja 50 000 mk, kun rakennus on valmis. 
Lainansaajan on ennen kunkin lainaerän nos-
tamista osoitettava kiinteistöviraston talo-
osaston antamalla todistuksella, että asian-
omainen rakennusvaihe on saavutettu. 

6) Säätiö sitoutuu ottamaan asuntolaan 
asumaan helsinkiläisiä, ensi sijassa 65 vuotta 
täyttäneitä henkilöitä. Hoitoon ottaminen 
tapahtuu yhteistoiminnassa kaupungin huol-
tolautakunnan kanssa. 

7) Säätiö sitoutuu pitämään asuntolan 
vuokratason kohtuullisena. 

8) Säätiö sitoutuu järjestämään rakennet-

tavaan asuntolaan tilat vähintään 37 van-
husta varten. 

9) Kaupungilla on oikeus nimetä säätiön 
asettamaan asuntolan johtokuntaan yksi jä-
sen ja tälle henkilökohtainen varamies sekä 
yksi tilintarkastaja ja tälle henkilökohtainen 
varamies. 

10) Lainansaaja sitoutuu pitämään lainan 
vakuutena olevat rakennukset palovakuutet-
tuina niiden täydestä arvosta sinä aikana, jol-
loin laina tai osa siitä on kaupungille maksa-
matta. 

11) Kiinnitysten uudistamisesta aiheutu-
vat kustannukset maksaa lainansaaja. 

12) Velkakirjaan on sisällytettävä myös 
tavanmukaiset määräykset lainaehtojen lai-
minlyömisen ja vakuuden tuntuvan alenemi-
sen varalta sekä lainansaajan oikeudesta 
käyttää panttia saatavansa suoritukseen. 

Asiamiestoimistoa kehotettiin tekemään 
lopullinen lainasopimus (3.3. 649 §). 

Suoja-Pirtti yhdistykselle alkoholistien hoi-
tokodin rakentamista varten myönnetylle 
450 000 mk:n lainalle vahvistettiin mm. seu-
raavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1973—· 
1992 siten, että kunkin vuoden touko-mar-
raskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
11 250 mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti ale-
nee, on lainanantajalla oikeus lyhentää laina-
aikaa muuttamalla vastaavasti suorittamat-
ta olevien lyhennyserien lukumäärää ja 
suuruutta. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava kunkin vuoden touko- ja marraskuun 
viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 
30.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron maksamisen 
sekä mahdollisten kaupunginhallituksen erik-
seen hyväksymien maksujen perimistä kos-
kevien ohjeiden mukaisten viivästys- ja 
sakkokorkojen ynnä perimiskulujen maksa-
misen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja 
panttaa kaupungille yhdistykselle 30.9.1967 
päivätyn ja 20.8.1968 muutetun vuokrasopi-
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muksen nojalla kuuluvaan, n. 4 500 m2:n 
suuruisen maa-alueen hallintaoikeuteen Fat-
tiggärden-nimisen tilan RN:o 7620 maalla 
Tapanilan kylässä ja yhdistyksen omistamiin 
ko. vuokra-alueella oleviin rakennuksiin kiin-
nitetyt, 450 000 mk:n määräiset haltijavelka-
kirjat, jotka nauttivat parempaa etuoikeut-
ta kuin ensimmäisten 90 %:n kiinnitysten 
jälkeiset kiinnitykset laskettuina kaupungin-
hallituksen hyväksymistä hankintakustan-
nuksista. 

Lainamäärästä on 100 000 mk nostetta-
vissa sen jälkeen, kun rakennustyöt on aloi-
tettu, 100 000 mk, kun rakennuksen sokkeli 
on valettu, 100 000 mk, kun ensimmäisen 
kerroksen seinät ja välikatto on valettu ja 
150 000 mk, kun rakennus on vesikatossa. 

Lainansaaja sitoutuu järjestämään raken-
nettavaan hoitokotiin vähintään 100 mies-
ten hoitopaikkaa. 

Muut ehdot ovat samat kuin edellä (3.3. 
648 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti antaa kau-
pungin omavelkaisen takauksen Suoja-Pirtti 
yhdistyksen pääomamäärältään enintään 
1 200 000 mk:aan nousevien, Tapanilan ky-
lään suunnitellun em. hoitokodin rakenta-
misesta aiheutuvien lainojen ja niiden kor-
kojen sekä viivästyskorkojen ja perimiskulu-
jen maksamiseksi sillä ehdolla, 

että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhdistykselle vuokratun tontin 
vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin 
rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka 
pääomamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 1 500 000 mk:n 
jälkeiset kiinnitykset. Muut ehdot ovat sa-
mat kuin edellä. 

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi Ark-
kitehtitoimisto Hyvärinen & Harlon laatimat 
Suoja-Pirtti yhdistyksen alkoholistien hoito-
kodin 2.5.1968 päivätyt pääpiirustukset ja 
16.9.1969 laaditun kustannusarvion sekä työ-
selityksen. Hoitokodin rakennusvaiheen ajak-
si nimettiin sen hallitukseen kaupungin 
edustajaksi tal.pääll. Kauko Oittinen, ra-

kennustoimikuntaan rak.mest. Teuvo Paanu-
la sekä molempien varamieheksi konttori-
pääll. Wäinö Leinonen (13.10. 2826 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kau-
punginvaltuuston 6.9.1967 Pakilan sairas-
ja vanhainkotisäätiölle sairas- ja vanhainko-
din rakentamista varten myöntämälle, 
405 000 mk:n suuruiselle lainalle mm. seu-
raavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1971 — 
1988 siten, että kunkin vuoden touko-, mar-
raskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
11 250 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1971. 
Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, lainan-
saajalla on oikeus muuttaa kuoletuserien 
suorittamisaikoja ja niiden suuruutta. 

Lainansaaja maksaa lainasta 3 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on suoritettava 
em. aikoina, ensimmäisen kerran 31.5.1970. 

Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten kaupunginhallituksen erikseen 
hyväksymien rahasaatavien laskutus- ja 
perimisohjeiden mukaisten ja kulloinkin suu-
ruudeltaan määräämien viivästyskorkojen 
ynnä perimiskulujen maksamisen vakuudeksi 
lainansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 
25.8.1969 asettamansa haltijavelkakirjat n:o 
5-7, kukin määrältään 100 000 mk ja n:o 8 
määrältään 500 000 mk, joiden pääoman ja 
sille laskettavan 10 %:n vuotuisen koron 
maksamisen vakuudeksi on n:on 5 osalta 
25.8.1969 ja n:ojen 6-8 osalta 22.12.1969 
vahvistettu kiinnitys säätiölle vuokrasopi-
muksen nojalla kuuluvaan korttelin n:o 
34126 tontin n:o 10 hallintaoikeuteen ja 
tontilla oleviin rakennuksiin. Lainasta annet-
tu pantti on samalla kaikkien niiden mui-
denkin saatavien vakuutena, joista lainan-
saaja on nykyisin kaupungille vastuussa tai 
joutuu ennen pantin takaisin luovuttamista 
vastaamaan. Kaupungilla on oikeus määrätä, 
minkä saatavan suoritukseksi pantti on 
käytettävä. 

Lainansaajalla on oikeus nostaa tästä lai-
nasta ja tänä päivänä allekirjoitetulla velka-
kirjalla saamastaan 350 000 mk:n suuruisesta 
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lainasta yhteensä korkeintaan 250 000 mk 
silloin kun rakennuksen pohjatyöt on suori-
tet tu loppuun, yhteensä korkeintaan 350 000 
mk, kun rakennus on vesikattovaiheessa, 
ja 155 000 mk, kun rakennuksessa on ikku-
nat asetettu paikoilleen (29.12. 3659 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
säätiölle uuden sairas- ja vanhainkodin ra-
kentamista varten myönnetylle 350 000 mk:n 
suuruiselle lisälainalle mm. seuraavat laina-
ehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1971 — 
1990 siten, että kunkin vuoden touko-mar-
raskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 8 750 
mk, ensimmäisen kerran 31.5.1971. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on suoritet-
tava em. päivinä, ensimmäisen kerran 31.5. 
1970. 

Lainan vakuuksia ym. koskevat ehdot oli-
vat samat kuin edellä (29.12. 3660 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupungin omavelkaisen takauksen säätiön 
pääomamäärältään enintään 1 200 000 mk: 
aan nousevien, vanhusten uuden sairas- ja 
vanhainkodin rakentamista varten tarpeellis-
ten lainojen pääoman ja korkojen sekä mah-
dollisten perimiskulujen ja viivästyskorko-
jen maksamisen vakuudeksi mm. sillä eh-
dolla, 

että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan säätiölle vuokratun Pakilan kort-
telin n:o 34126 tontin n:o 10 vuokraoikeu-
teen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinni-
te t tyjä haltijavelkakirjoja, jotka nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
2 628 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset, 

ettei kaupunki takaa valtion myöntämiä 
lainoja (23.6. 1892 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Antin-
kodin Kannatusyhdistyksen suunnitteleman 
vanhusten sairas- ja hoivakotirakennuksen 
3.10., 11. ja 13.11.1968 päivätyt, arkkiteh-
tien Pentti Miikkulaisen ja Mauno Haimin 
laatimat rakennuspiirustukset n:o 1 - 9 sekä 
1 912 000 mk:aan päätyvän kustannusar-

vion ja vahvistaa yhdistykselle vanhusten 
sairas- ja hoivakodin rakentamista varten 
myönnetylle 380000 mk:n määräiselle lai-
nalle seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1969-
1988 siten, että kunkin vuoden touko-mar-
raskuun viimeisenä päivänä maksetaan 9 743 
mk, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

Lainansaaja maksaa lainasta 3 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
em. aikoina, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä viivästys-
ja sakkokorkojen ynnä perimiskulujen suo-
rittamisen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa 
ja panttaa kaupungille 16.1.1969 asettamansa 
n:oilla 6-9 merkityt haltijavelkakirjat, kukin 
suuruudeltaan 100 000 mk, joiden maksa-
misen vakuudeksi on 21.1.1969 vahvistettu 
kiinnitys yhdistykselle kuuluvaan korttelin 
n:o 39090 tontin n:o 10 hallintaoikeuteen 
sekä vuokramiehen tontilla oleviin rakennuk-
siin. Kiinnityksen uudistamisesta aiheutu-
neet kustannukset maksaa lainansaaja. 

Laina maksetaan rakennustyön edistymi-
sen mukaan siten, että 100 000 mk maksetaan 
kun työt on aloitettu, 100 000 mk kun A 
siiven perustukset on valettu, 100 000 mk 
kun B ja C siiven perustukset on valettu ja 
80 000 mk kun koko rakennus on harjakor-
keudessa. Lainansaajan on ennen lainaerien 
nostamista osoitettava kiinteistöviraston 
tontti-osaston antamalla todistuksella, että 
ao. rakennusvaihe on saavutettu. 

Muut ehdot olivat tavanmukaiset (10.3. 
708 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Kansaneläkelaitok-
sen Antinkodin Kannatusyhdistykselle myön-
tämän 180 000 mk:n ja pääomamäärältään 
enintään 820 000 mk:aan. nousevien raken-
nuslainojen ja niiden korkojen sekä viivästys-
koron ja perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi sillä ehdolla, 

että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhdistyksen omistamaan vanhus-
ten sairas- ja hoivakotiin kiinnitettyjä vel-
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kakirjoja, jotka pääomamäärältään naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 1 720 800 mk:n jälkeiset kiinnitykset, 

että vanhusten sairas- ja hoivakodin ra-
kennukset on kaupungin takauksen voimas-
saoloaikana pidettävä täydestä arvostaan 
palovakuutettuna (21.4. 1144 §, 28.4. 1231 §). 
Kaupunginhallitus päätti myöhemmin muut-
taa em. päätöksiään siten, ettei yhdistyksen 
Kansaneläkelaitokselta mahdollisesti saaman 
lainan osalta takausehtoihin sisällytetä mää-
räystä lainanantajan velvollisuudesta valvoa 
em. rakennusten palovakuuttamista. Samalla 
kaupunginhallitus päätti suostua järjeste-
lyyn, jonka mukaan Antinkodin Kannatus-
yhdistyksen Kansallis-Osake-Pankilta saa-
ma, kaupungin takaama 100 000 mk:n suu-
ruinen laina siirtyy Vakuutusosakeyhtiö 
Pohjolalle kaupungin takauksen pysyessä 
edelleen voimassa (6.10. 2756 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti suostua 
siihen, että Antinkodin Kannatusyhdistyk-
selle kaupungin varoista myönnetyn 380 000 
mk:n lainan vakuudeksi luovutettu 100 000 
mk:n määräinen haltijavelkakirja n:o 9 vaih-
detaan samaan kohteeseen kiinnitettyihin, 
yhteismäärältään 80 000 mk:n määräisiin 
haltijavelkakirjoihin n:o 2-5. Samalla kau-
punginhallitus päätti muuttaa lainaehdoista 
edellä 10.3. tekemäänsä päätöstä lainaehto-
jen 1) kohdan osalta siten, että laina on 
maksettava takaisin v. 1970-1988 niin, että 
kunkin vuoden touko-marraskuun viimei-
senä päivänä maksetaan 10 000 mk, ensim-
mäisen kerran 31.5.1970 (25.8. 2310 §). 

Stifteisen Trygga Äldringsbostäder -nimiselle 
säätiölle vanhainkodin rakentamista varten 
myönnetylle, yht. 237 000 mk:n suuruiselle 
lainalle vahvistettiin seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1971-
1988 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
6 583 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1971. 
Viimeisen lyhennyserän suuruus on kuiten-
kin 6 595 mk. Mikäli rahanarvo olennaisesti 
alenee, lainanantajalla on oikeus muuttaa 

kuoletuserien suorittamisaikoja ja niiden suu-
ruutta. 

Lainansaaja maksaa lainasta 3 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on suoritettava 
em, päivinä, ensimmäisen kerran 31.5.1970. 

Lainan pääoman ja koron, viivästyskorko-
jen sekä perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kau-
pungille 17.12.1969 asettamansa haltijavel-
kakirjat n:o 1-3, kukin määrältään 50 000 
mk, n:o 4 ja 5 kumpikin määrältään 20 000 
mk ja n:o 6 määrältään 48 000 mk, joiden 
pääoman ja pääomalle laskettavan 10 %:n 
vuotuisen koron maksamisen vakuudeksi 
on 19.12.1969 vahvistettu kiinnitys säätiölle 
vuokrasopimuksen nojalla kuuluvan kort-
telin n:o 29018 tontin n:o 2 hallintaoikeuteen 
ja vuokraajan tontilla oleviin rakennuksiin. 
Lainasta annettu käteinen pantti on samalla 
kaikkien niiden muidenkin saatavien vakuu-
tena, joista lainansaaja on nykyisin kaupun-
gille vastuussa tai joutuu ennen pantin ta-
kaisin luovuttamista vastaamaan. Kaupun-
gilla on oikeus määrätä, minkä saatavan suo-
ritukseksi pantti on käytettävä. 

Lainansaaja sitoutuu rakentamaan van-
hainkodista vähintään 39 paikkaa käsittävän. 

Hoidokkien ottamista, hoitomaksuja ja 
palovakuutusta koskevat ehdot ovat samat 
kuin edellä. 

Lainansaajalla on oikeus nostaa lainasta 
79 000 mk heti, 79 000 mk kun rakennuksen 
pohjatyöt on suoritettu ja 79 000 mk kun 
rakennus on vesikattovaiheessa. Ennen lai-
naerien maksattamista on lainansaajan talo-
osaston todistuksella osoitettava, että ra-
kennustyöt ovat kunkin erän maksattamisen 
edellytyksenä olevassa vaiheessa (29.12. 3661 
§). Kaupunginhallitus myönsi säätiölle van-
hainkodin rakentamisajan pidennystä v:n 
1970 loppuun, jonka jälkeen uutta rakennus-
ajan pidennystä ei enää myönnetä (24.3. 
882 §, 29.12. 3688 §). 

Miina Sillanpään Säätiö -nimiselle sää-
tiölle myönnetylle 60 000 mk:n suuruiselle 
lainalle vahvistettiin seuraavat lainaehdot: 
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Laina on maksettava takaisin kymmenen 
(10) vuoden maksuajalla siten, että kunkin 
vuoden touko- ja marraskuun viimeisenä 
päivänä maksetaan 3 000 mk, ensimmäisen 
kerran 30.11.1969. Mikäli rahanarvo oleelli-
sesti alenee, on lainanantajalla oikeus ly-
hentää laina-aikaa muuttamalla vastaavasti 
suorittamatta olevien lyhennyserien luku-
määrää ja suuruutta. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka on maksettava em. 
aikoina, ensimmäisen kerran 31.5.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa kaupungille seuraavat 
omistamansa Asunto Oy Amos -nimisen 
asunto-osakeyhtiön osakkeet: 

1) n:o 106-108, jotka oikeuttavat hallitse-
maan 74 m2:n suuruista huoneistoa n:o 
A 1 yhtiön omistamassa talossa n:o 12 
(Kasarmikadun varrella); 
2) n.:o 42-46, jotka oikeuttavat hallitse-
maan 166 m2:n suuruista huoneistoa n:o 
9 edellä 1) kohdassa mainitussa talossa 
(Tarkk'ampujankatu 1) ja 
3) n:o 103-105, jotka oikeuttavat hallitse-
maan 77.5 m2:n suuruista huoneistoa 
n:o 14 edellä 1) kohdassa mainitussa ta-
lossa (Tarkk'ampujankatu 1). 
Edellä 2) ja 3) kohdissa mainitut osakkeet 

n:o 42-46 ja 103-105 ovat jo kaupungin 
hallussa kaupungin säätiölle 16.5.1962 päi-
vätyllä ja 28.3.1966 muutetulla velkakirjalla 
antaman lainan vakuutena. Lainasta annet-
tu käteinen pantti on samalla kaikkien niiden 
muidenkin kaupungin saatavien vakuutena, 
joista säätiö on nykyään vastuussa tai joutuu 
ennen pantin takaisin luovuttamista vas-
taamaan. Kaupungilla on oikeus määrätä 
minkä saatavan suoritukseksi pantti on 
käytettävä. 

Helsingin kaupungin revisiovirastolla on 
oikeus tarkastaa lainansaajan tilejä sinä 
aikana, jolloin osakin kaupungin säätiölle 

myöntämästä lainasta on takaisin maksamat-
ta (3.3. 656 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa val-
tuuston 25.6. Kehity sv ammatuki 57 -nimiselle 
yhdistykselle myöntämälle lainalle seuraavat 
lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1998 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
12 500 mk. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava puolivuosittain kunkin vuoden touko-
ja marraskuun viimeisenä päivänä, ensim-
mäisen kerran 30.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä viivästys-
ja sakkokorkojen ynnä perimiskulujen mak-
samisen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja 
panttaa Helsingin kaupungille 

1) 14.12.1962 päivätyt haltijavelkakirjat 
n:o 4-7 pääomamäärältään n:o 4 ja 5 
kumpikin 10 000 mk sekä n:o 6 ja 7 kum-
pikin 5 000 mk, kaikki 10 %:n korkoineen 
ja jokaista velkakirjaa kohti enintään 
300 mk:n perimiskuluineen, joiden maksa-
misen vakuudeksi on 18.1.1963 vahvistettu 
kiinnitys Porvoon maalaiskunnan Illbyn 
kylässä sijaitsevaan, yhdistyksen omista-
maan Wäfvarsbacka I -nimiseen tilaan 
RN:o 88. 
2) 23.8.1965 päivätyn haltijavelkakirjan 
n:o 14 pääomamäärältään 5 000 mk 10 %:n 
korkoineen ja enintään 300 mk:n perimis-
kuluineen, jonka maksamisen vakuudeksi 
on 30.8.1965 vahvistettu kiinnitys edellä 
1) kohdassa mainittuun Wäfvarsbacka I 
nimiseen tilaan RN:o 88 ja 
3) 25.10.1968 päivätyt haltijavelkakirjat 
n:o 15-34 ja 36-53 pääomamäärältään 
n:o 15-24 jokainen 5 000 mk, n:o 25-34 
jokainen 10 000 mk ja 36-53 jokainen 
30 000 mk, kaikki 10 %:n korkoineen ja 
jokaista velkakirjaa kohti enintään 200 
mk:n perimiskuluineen, joiden maksami-
sen vakuudeksi on 28.10.1968 vahvistettu 
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kiinnitys edellä 1) kohdassa mainittuun 
Porvoon maalaiskunnan Illbyn kylässä 
sijaitsevaan Wäfvarsbacka I -nimiseen 
tilaan RN:o 88 ja samassa kylässä sijaitse-
vaan Kankurinmäki-nimiseen tilaan RN:o 
815. 
Yhdistys sitoutuu varaamaan laitoksen 

kaikki hoitopaikat lastensuojelutoimen käyt-
töön sekä vakinaista että tarvittaessa tila-
päistä hoitoa varten. 

Lainansaajalla on oikeus velkoa lainan 
vuotuisia kuoletus- ja korkoeriä vastaava 
määrä lastensuojelulautakunnalta käyttöme-
nojen perusteella virallisesti vahvistetun hoi-
tomaksun lisäyksenä ylimääräisenä hoito-
maksuna. 

Yhdistys sitoutuu maksamaan kaupungin 
yhdistykselle aikaisemmin myöntämien lai-
nojen Ls 243, Lt 1462, Lc 4 ja Lc 6 vielä 
maksamatta olevat erät tämän lainan nos-
tamisen yhteydessä kaupungille takaisin. 

Muut ehdot olivat tavanomaiset (18.8. 
2203 §). 

Stiftelsen Lillesgärden -nimiselle säätiölle 
asuintalon rakentamiseksi helsinkiläisiä eläk-
keensaajia varten myönnetylle, 207 000 mk:n 
suuruiselle lainalle vahvistettiin seuraavat 
lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1992 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
4 500 mk. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava em. aikoina, ensimmäisen kerran 31.5. 
1969. 

Lainan pääoman ja koron maksamisen 
sekä mahdollisten viivästys- ja sakkokor-
kojen ynnä perimiskulujen maksamisen va-
kuudeksi lainansaaja luovuttaa kaupungille 
Helsingin Säästöpankin antaman pankki-
takuun, joka voidaan säätiön asuintalon val-
mistuttua vaihtaa asianomaisen tontin (kort-
telin n:o 28249 tontti n:o 3) vuokraoikeuteen 
ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyi-
hin haltijavelkakirjoihin, jotka nauttivat 

parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
1 042 200 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 

Laina maksetaan siten, että 50 000 mk 
maksetaan, kun rakennuksen perustustyöt 
on tehty, 100 000 mk, kun rakennus on vesi-
kattovaiheessa ja 57 000 mk, kun rakennus 
on valmis. 

Säätiö sitoutuu vuokraamaan asuintalosta 
asuntoja helsinkiläisille eläkeläisille, lähinnä 
vanhuksille. Vuokraus tapahtuu yhteistoi-
minnassa kaupungin huoltolautakunnan 
kanssa. 

Muut ehdot ovat tavanmukaiset (27.1. 
262 §). Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 
muuttaa eo. päätöstään ja hyväksyä lainan 
vakuudeksi korttelin n:o 28249 tontin n:o 3 
vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jot-
ka nauttivat parempaa etuoikeutta kuin en-
simmäisten 1 042 200 mk:n jälkeiset kiinni-
tykset (8.4. 1004 §). 

Valtuuston A -klinikkasäätiölle 12.11. myön-
tämälle 300 000 mk:n suuruiselle lainalle 
vahvistettiin seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1979 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
15 000 mk. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava puolivuosittain em. aikoina, ensimmäi-
sen kerran 31.5.1970. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästyskorkojen ja perimiskulujen mak-
samisen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa 
ja panttaa Helsingin kaupungille Asunto Oy 
Merimiehenkatu 31 -nimisen yhtiön osak-
keet n:o 175-204, jotka oikeuttavat hallit-
semaan 320 m2:n suuruista myymälähuoneis-
toa n:o IV yhtiön omistamassa talossa n:o 
31 Merimiehenkadun varrella. 

Nuorisoaseman huoneiston muutos- ja 
korjaustyöpiirustukset on esitettävä lasten-
suo jeluvirast on hyväksyttäväksi. 

Nuorisoasema saadaan ottaa käyttöön sen 
jälkeen, kun lastensuojelu virasto on sen 

376 



2. Ka upunginhallitus 

hyväksynyt. Lainan panttia ym. koskevat 
ehdot olivat tavanomaiset (24.11. 3272 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Urhei-
luhallit Oy :lle valtuuston 26.2. uimahalli- ja 
muiden kuntourheilutilojen rakentamiseksi 
Kontulan ostoskeskuksen alueelle myöntä-
män 500 000 mk:n suuruisen lainan laina-
ehdot seuraaviksi: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1989 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
13 150 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1970. 
Viimeisen eli 31.5.1989 maksettavan erän 
suuruus on kuitenkin 13 450 mk. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on maksetta-
va puolivuosittain em. päivinä, ensimmäisen 
kerran 31.5.1970. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa kaupungille Osuusliike Elannon 
antaman omavelkaisen takaussitoumuksen. 
Takaussitoumus voidaan urheilutilojen val-
mistuttua vaihtaa Kontulan Palvelu Oy:n 
osakkeisiin n:o 1-480, jotka oikeuttavat 
hallitsemaan korttelin n:o 47021 tontille 
n:o 1 rakennettavan talon pohjakerroksen 
huoneistoa n:o 1, pinta-alaltaan 1 335 m2. 

Lainansaaja on velvollinen vuosittain hei-
näkuun kuluessa jättämään perustellun ehdo-
tuksensa uimahallin ja muiden kuntourheilu-
tilojen käytöstä kunakin käyttökautena kan-
nettaviksi maksuiksi kaupungin urheilu- ja 
ulkoilulautakunnalle, joka vahvistaa sanotut 
maksut. Käyttökaudeksi luetaan aika elo-
kuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään. 
Ehdotus ensimmäiseltä käyttökaudelta pe-
rittäviksi maksuiksi on kuitenkin jätettävä 
urheilu- ja ulkoilulautakunnalle kuukautta 
ennen uimahalli- ja kuntourheilutilojen käyt-
töön ottamista. 

Urheiluhallit Oy: n hallitukseen on valitta-
va vähintään yksi Helsingin kaupungin ni-
meämä henkilö ja tälle henkilökohtainen 
varamies. 

Rahanarvon alenemista, panttia ym. kos-
kevat ehdot ovat samat kuin edellä (1.9. 
2370 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä Kontulan 
Ostoskeskukselle myönnetyn lainan lainan-
saajaksi Kontulan Palvelukeskus Oy -nimisen 
yhtiön ja vahvistaa sanotulle yhtiölle kau-
pungin käyttöön tulevien tilojen rakentamis-
ta varten myönnetylle 640 000 mk:n suurui-
selle lainalle seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1983 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
22 800 mk. Viimeisen eli 30.11.1983 maksetta-
van erän suuruus on kuitenkin 24 400 mk. 
Lainansaaja sitoutuu vaadittaessa maksa-
maan lainan takaisin kolmen (3) kuukauden 
kuluttua irtisanomisesta. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 8.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on maksetta-
va em. päivinä, ensimmäisen kerran 
31.5.1969. 

Ennen lopullisen velkakirjan laatimista lai-
nansaajan on esitettävä kaupunginhallituk-
sen asiamiestoimistolle tarkka selvitys muus-
ta rakennusaikaisesta rahoituksesta. Mikäli 
kaupungin myöntämä laina ylittää neljäsosan 
(1/4) lopullisista kokonaiskustannuksista, ly-
hentää lainansaaja heti kaupungin myöntä-
mää lainaa vastaavasti. 

Lainamäärästä on neljännes (1/4) nostet-
tavissa 1.3.1969, kuitenkin aikaisintaan 1 
kk:n kuluttua töiden alkamisesta, neljännes 
(1/4) 1.4.1969, kuitenkin aikaisintaan 2 kk:n 
kuluttua töiden alkamisesta, neljännes (1/4) 
1.5.1969, kuitenkin aikaisintaan 3 kk:n ku-
luttua töiden alkamisesta ja neljännes (1/4) 
1.6.1969, kuitenkin aikaisintaan 4 kk:n ku-
luttua töiden alkamisesta. Mikäli kaupungin 
rahoitusosuus jonkin erän maksattamisen ai-
kaan ylittäisi neljänneksen (1/4) siihen asti 
käytetystä rahoituksesta, siirtyy kysymyk-
sessä olevan erän maksattaminen vastaa-
vasti. 

Lainan vakuudeksi lainansaaja luovuttaa 
rahatoimiston hyväksymän Osuusliike Elan-
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non antaman takaussitoumuksen, joka voi-
daan rakennettavan liiketalon valmistuttua 
vaihtaa ao. tontin vuokraoikeuteen ynnä 
tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyihin 
haltijavelkakirjoihin, jotka nauttivat parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 75 %:n 
kiinnitysten jälkeiset kiinnitykset laskettui-
na kaupunginhallitukselle lainahakemuksen 
yhteydessä esitetyistä hankintakustannuk-
sista. Mikäli kiinnitysvakuutta käytetään, 
lainansaaja sitoutuu maksamaan kiinnitys-
ten uudistamisesta mahdollisesti aiheutuvat 
kustannukset. 

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka sitou-
tuu perustamaan Kontulan Palvelukeskus 
Oy -nimisen yhtiön, joka rakentaa liiketalon 
korttelin n:o 47021 tontille n:o 1 ja jonka 
rakentamiseen lainavarat on käytettävä. 
Osuuskunta huolehtii siitä, että perustettava 
yhtiö sitoutuu välittömästi perustamisensa 
jälkeen vastaamaan tästä lainasta. 

Lainansaaja suostuu siihen, että kaupunki 
merkitsee kaupunginhallituksen 10.2.1969 
tekemän päätöksen mukaisesti Kontulan 
Palvelukeskus Oy:n osakkeet n:o 751-1000, 
mitkä oikeuttavat edellä mainitussa liike-
talossa sijaitsevan, n. 485 m2:n suuruisen 
huoneiston hallintaan ja osakkeet n:o 661-
750, jotka oikeuttavat sanotussa liiketalossa 
sijaitsevan n. 190 m2:n suuruisen huoneiston 
hallintaan. 

Muut ehdot olivat tavanomaiset (17.3. 
782 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupungin kassa-
varoista päätettiin Sylvia-koti yhdistykselle 
myöntää 17 hoitopaikan varaamiseksi kau-
pungille 300 000 mk:n suuruinen tilapäinen 
laina, korko 6 %, uuden kehitysvammaisten 
lasten opetus- ja työkodin rakentamista var-
ten Lahden kaupungin alueelle kauintaan 
v:n 1970 loppuun Lahden kaupungin omavel-
kaista takausta vastaan. Lainaerien maksa-
tus tapahtuu yhdistyksen anomuksen mukai-
sesti (23.6. 1891 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsin-
gin Diakonissalaitos -nimiselle säätiölle v:n 

1967 talousarvion pääomamenoihin merki-
tyistä ao. määrärahoista 263 000 mk:n suu-
ruisen lisälainan lastenkodin rakentamista 
varten ja vahvistaa sille sekä kaupunginhal-
lituksen 16.2.1967 myöntämälle 1 500 000 
mk:n määräiselle lainalle ja kaupunginhalli-
tuksen 22.6.1967 myöntämälle 737 000 mk:n 
määräiselle lainalle eli yhteensä 2 500 000 
mk:n lainalle, mainittuja päätöksiä vastaa-
vasti muuttaen, seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1969-
1995 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
48 076 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1969 
ja viimeisen kerran 31.5.1995. Viimeisen 
erän suuruus on 48 124 mk. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
puolivuosittain em. päivinä, ensimmäisen 
kerran 31.5.1969. Edellä mainitun kahden 
velkakirjan perusteella nostetuista lainaeristä 
maksettava korko suoritetaan tämän velka-
kirjan voimaantulemiseen saakka sanotuissa 
velkakirjoissa olevan korkoehdon mukaises-
ti. 

Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten viivästys- ja sakkokorkojen 
ynnä perimiskulujen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa Helsingin kaupungille 
9.1.1967 asettamansa haltijavelkakirjat n:o 
1-3, kukin määrältään 500 000 mk, joiden 
pääoman ja pääomalle laskettavan 10 %:n 
vuotuisen koron maksamisen vakuudeksi on 
21.1.1967 vahvistettu kiinnitys säätiölle 
vuokrasopimuksen nojalla kuuluvaan kortte-
lin n:o 46153 tontin n:o 2 (Sylvesterintien var-
rella) vuokraoikeuteen ja vuokraajan omista-
miin tontilla oleviin rakennuksiin sekä 14.4. 
1967 asettamansa haltijavelkakirjat n:o 4 ja 5 
kumpikin määrältään 500 000 mk, joiden 
pääoman ja pääomalle laskettavan 10 %:n 
vuotuisen koron maksamisen vakuudeksi on 
2.5.1967 vahvistettu kiinnitys em. tontin hal-
lintaoikeuteen sekä vuokraajan tontilla ole-
viin rakennuksiin. 

Lainansaaja sitoutuu varaamaan lasten-
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kodin hoitopaikat yksinomaan Helsingin kau-
pungin lastensuojelutoimen käyttöön. 

Muut ehdot olivat tavanmukaiset (8.4. 
1001 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kerto-
musvuoden talousarvion pääomamenoihin 
merkityistä ao. määrärahoista kaupungin-
orkesterin soittajille lainoja soitinhankintoja 
varten yht. 39 500 mk. Lainat myönnettiin 
seuraavin yleisin lainaehdoin: 

Laina on maksettava takaisin v. 1969-1972 
siten, että vuosittain kunkin kuukauden 
15 p:nä lainansaajalle kaupungilta tulevan 
palkanmaksun yhteydessä huoltokassaosas-
toon pidätetään lainan lyhennyksenä vähin-
tään 100 mk. Kuoletuserän suuruus on 
kuitenkin ... mk, jos lainan pääoma ei tulisi 
em. ajassa loppuun maksetuksi kuoletuserän 
ollessa ensiksi mainitun suuruinen. Ensim-
mäinen kuoletuserä erääntyy maksettavaksi 
15.6.1969. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka on maksettava vuosittain 
kunkin vuoden marraskuun 15 p:nä, ensim-
mäisen kerran 15.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten viivästys- ja sakkokorkojen yn-
nä perimiskulujen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa rahatoimiston hyväksymän va-
kuuden. 

Jos lainansaaja laiminlyö lainan kuoletuk-
sen tai koron määräaikaisen maksamisen, on 
lainansaaja velvollinen maksamaan eräänty-
mispäivästä maksupäivään asti kaupungin-
hallituksen määräämät sakko- ja viivästys-
korot sekä perimispalkkiot ja katsotaan täl-
löin, samoin kuin jos lainansaaja on muutoin 
rikkonut lupaehtoja vastaan tai jos lainan-
saaja eroaa kaupungin palveluksesta tai myy 
soittimensa, jonka hankkimiseen hän on saa-
nut kaupungilta lainaa, velkamäärä kokonai-
suudessaan ilman eri irtisanomista maksetta-
vaksi erääntyneeksi ja on kaupunki tällöin 
oikeutettu ilman eri irtisanomista uloshake-
rnaan koko saatavansa mahdollisine sakko- ja 
viivästyskorkoineen (3.3. 652 §). 

Helsingin Meriveneilijät yhdistykselle pää-
tettiin kertomusvuoden talousarvion pää-
omamenoihin Vallilan venekerhoa varten 
merkityistä määrärahoista myöntää 27 000 
mk:n suuruinen laina veneiden talvisäilytys-
alueen kunnostamista varten seuraavilla eh-
doilla: 

Laina on maksettava takaisin 10 v:n 
maksuajalla siten, että kunkin vuoden touko-
ja marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
1 350 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1969. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on suoritettava 
puolivuosittain kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä, ensimmäi-
sen kerran 31.5.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa kaupungille yhdistyksen hallituk-
sen varsinaisten jäsenten sekä yhdistyksen 
rahastonhoitajan, satamakapteenin ja jäsen-
kirjurin antaman, rahatoimiston hyväksymän 
omavelkaisen takaussitoumuksen. 

Veneiden talvisäilytysalueen kunnostamis-
ta koskeva suunnitelma j a kustannusarvio on 
alistettava urheilu- ja ulkoilulautakunnan 
hyväksyttäväksi ennen lainan nostamista. 

Yhdistyksen tilien valvontaa ja koron ja 
kuoletuksen laiminlyömistä koskevat ehdot 
ovat samat kuin edellä (17.2. 511 §). 

Helsingin Moottorivenekerholle päätettiin 
kertomusvuoden ao. määrärahoista myöntää 
36 000 mk:n suuruinen laina veneiden talvi-
säilytysalueen kunnostamista varten seuraa-
villa ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin 10 v:n mak-
suajalla siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
1 800 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on suoritettava 
puolivuosittain em. päivinä, ensimmäisen 
kerran 30.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
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kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa kaupungille Asunto Oy 
Siltavoudintie 4 -nimisen asunto-osakeyhtiön 
osakkeet n:o 7568-7630, jotka oikeuttavat 
hallitsemaan 31.5 m2:n suuruista huoneistoa 
n:o F 19 yhtiön omistamassa talossa n:o 4 
Siltavoudintien varrella; Helsingin Puhelin-
yhdistyksen osuustodistukset nro 185071, 
164560, 164753, 135631, 91355, 164752 ja 
62172 sekä seuraavat Kansallis-Osake-Pankin 
osakkeet: sarja A 17984-17986 ja 98691-
98692, sarja B 3270, sarja C 60130 ja sarja E 
1880-1882. 

Muut ehdot olivat tavanomaiset (24.3. 
843 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Suomen 
Metsästysyhdistykselle v:n 1967 talousarvioon 
merkitystä ao. määrärahasta 90 000 mk:n 
suuruisen lainan Viikinmäen ampumarata-
alueen rakentamista varten mm. seuraavilla 
ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-1976 
siten, että kunkin vuoden touko- ja marras-
kuun viimeisenä päivänä maksetaan 6 428 
mk, ensimmäisen kerran 31.5.1970. Viimeisen 
kuoletuserän suuruus on kuitenkin 6 436 mk. 
Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, on lainan-
antajalla kuitenkin oikeus muuttaa kuoletus-
erien maksamisaikoja ja niiden suuruutta. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
em. päivinä, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

Mikäli lainapääoman kuoletuksia ja kor-
koja ei kehotuksen jälkeen ilmoitetussa mää-
räaj assa makseta, ampumaradan rakennusten 
ja laitteiden omistusoikeus siirtyy välittö-
mästi kaupungille ja 22.10.1956 tehdyn kau-
pungin ja yhdistyksen välisen vuokrasopi-
muksen voimassaolo lakkaa (15.9. 2529 §). 

Sibelius-Akatemian Opiskelijain Asuntola-
säätiölle myönnettiin kertomusvuoden talous-
arvion pääomamenoihin merkityistä ao.mää-
rärahoista oppilasasuntolan rakentamista 
varten 100 000 mk:n suuruinen laina mm. 
seuraavilla ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-1993 

siten, että kunkin vuoden touko- ja marras-
kuun viimeisenä päivänä maksetaan 2 080 
mk. Viimeisen, 30.11.1993 maksettavan kuo-
letuksen suuruus on kuitenkin 2 240 mk. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
em, päivinä, ensimmäisen kerran 30.11. 
1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä peri-
miskulujen suorittamisen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa Helsingin kau-
pungille 13.2.1969 asettamansa haltijavelka-
kirjan n:o 12, suuruudeltaan 100 000 mk, 
jonka maksamisen vakuudeksi on 26.3.1969 
vahvistettu kiinnitys säätiölle kuuluvaan, 
korttelin n:o 29073 tontin n:o 9 hallintaoikeu-
teen sekä vuokramiehen tontilla oleviin ra-
kennuksiin. 

Laina on nostettavissa, kun 4. kerroksen 
katto on valettu. Lainansaajan on ennen lai-
nan nostamista osoitettava kiinteistöviraston 
antamalla todistuksella, että em. rakennus-
vaihe on saavutettu (11.8. 2139 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Va-Ho 
Oy :lle jäteöljyn hävityslaitoksen rakentamista 
varten 465 000 mk:n lainan v:n 1969 talous-
arvioon merkitystä ao. määrärahasta seuraa-
villa ehdoilla: 

1) Va-Ho Oy maksaa kaupungille 25 v:n 
ajan korvauksena kaupungin ja yhtiön väli-
sen, 28.4.1969 tehdyn jäteöljyn ja öljyjättei-
den hävittämistä koskevan sopimuksen mu-
kaisesti 10 % perimistään em. sopimuksessa 
mainituista bruttovastaanottomaksuista. Nä-
mä maksut suoritetaan kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, en-
simmäisen kerran 31.5.1970. Maksut otetaan 
täysimääräisinä huomioon lainan korkona ja 
lyhennyksenä siihen asti, kunnes laina on ta-
kaisin maksettu, minkä jälkeen kertyvät erät 
jäävät tuloksi kaupungille. 

Vastaanottotuloista riippumatta Va-Ho Oy 
sitoutuu maksamaan lainan takaisin v:sta 
1979 alkaen siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä mak-

380 



2. Ka upunginhallitus 

setaan 15 500 mk, kunnes laina on tullut 
kokonaan takaisin maksetuksi. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 7 %:n vuo-
tuisen koron, joka on maksettava kunkin 
vuoden toukokuun j a marraskuun viimeisenä 
päivänä, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

3) Lainan pääoman ja koron maksamisen 
sekä mahdollisten viivästys- ja sakkokorko-
jen ynnä perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kau-
pungille 15.1.1965 asettamansa nrolla 1 mer-
kityn haltijavelkakirjan, määrältään 40 000 
mk, 10 %:n korkoineen ja 200 mk:n perimis-
kuluineen ja 3.3.1969 tunnustamansa molla 
1 - 5 merkityt haltijavelkakirjat, määrältään 
nro 1 -4 jokainen 100 000 mk ja nro 5 25 000 
mk 10 %:n korkoineen ja jokaista velkakirjaa 
kohti enintään 1 000 mk m perimiskuluineen, 
joista n:olla 1 merkityn 40 000 mkrn määräi-
sen velkakirjan maksamisen vakuudeksi on 
3.2.1965 vahvistettu kiinnitys Va-Ho Oyrlle 
1.6.1964 päivätyn vuokrasopimuksen nojalla 
kuuluvan maa-alueen hallintaoikeuteen Jäs-
pilä-nimisen tilan RNro 2284 maalla Keravan 
kauppalan Alikeravan kylässä ja maa-alueella 
oleviin vuokraajan omistamiin rakennuksiin 
ja edellä mainittujen 3.3.1969 päivättyjen 
nrolla 1 - 5 merkittyjen velkakirjojen maksa-
misen vakuudeksi on 27.3.1969 vahvistettu 
kiinnitys em. vuokraoikeuteen rakennuksi-
neen ja samana päivänä irtaimistokiinnitys 
Va-Ho Oym em. maa-alueella omistaman ke-
miallista teollisuutta harjoittavan teollisuus-
laitoksen koneisiin, johtoihin, kalustoon, työ-
aseisiin ynnä muihin käyttövälineisiin sekä 
laitoksen raaka- ja tarveaineisiin samoin kuin 
täysi- ja puolivalmisteisiin. 

4) Lainamäärästä on 130 000 mk nostetta-
vissa kun velkakirja sekä kaupungin ja yh-
tiön välinen jäteöljyn ja öljyjätteiden hävit-
tämistä koskeva sopimus on allekirjoitettu; 
230 000 mk on nostettavissa, kun maansiirto-
töihin on sijoitettu 30 000 mk, rakennuksen 
rakennustöihin 50 000 mk, säiliöihin 10 000 
mk, vedenkäsittelylaitteistoon 20 000 mk ja 
ölj ynkäsittelylaitteistoon 20 000 mk; 45 000 

mk on nostettavissa, kun em. erien lisäksi 
rakennustöihin on sijoitettu 50 000 mk, säi-
liöihin 30 000 mk, polttouuniin 80 000 mk, 
vedenkäsittelylaitteistoon 20 000 mk, ölj yn-
käsittelylaitteistoon 30 000 mk ja vesijohto-
ja viemäritöihin 20 000 mk sekä 60 000 mk 
on nostettavissa kun em. erien lisäksi veden-
käsittelylaitteistoon on sijoitettu 10 000 mk, 
ölj ynkäsittelylaitteistoon 10 000 mk, sähkö-
töihin 5 000 mk, aitauskuluihin 4 000 mk, 
sekalaiseen kalustoon 16 000 mk ja käyttö-
kuluihin 60 000 mk ja kun tavaran vastaan-
otto on aloitettu. 

5) Lainansaajan on ennen ensimmäisen 
lainaerän nostamista esitettävä rakennus-
viraston puhtaanapito-osastolle asiakirjat, 
joista selviää, että yhtiö on tilannut jäte-
Öljyn hävityslaitoksen koneistot ja laitteet. 
Ennen toisen, kolmannen ja neljännen laina-
erän nostamista lainansaajan on osoitettava 
puhtaanapito-osaston antamalla todistuk-
sella, että edellä 4) kohdassa mainitut raha-
summat on sijoitettu ja että rakennustyöt 
ovat vastaavasti edistyneet. 

6) Lainansaaja sitoutuu noudattamaan 
kaupungin ja yhtiön välillä 28.4.1969 tehdyn 
jäteöljykysymyksen järjestämistä koskevan 
sopimuksen määräyksiä. 

7) Kaupungin revisio virastolla on oikeus 
tarkastaa lainansaajan tilejä sinä aikana, jol-
loin osakin kaupungin myöntämästä lainasta 
on maksamatta. 

8) Lainansaaja sitoutuu pitämään lainan 
vakuutena olevat rakennukset ja irtaimiston 
laitteineen palovakuutettuina niiden täydestä 
arvosta sinä aikana, jolloin laina tai osa siitä 
on kaupungille maksamatta. 

9) Kiinnitysten uudistamisesta aiheutuvat 
kustannukset maksaa lainansaaja. 

10) Velkakirjaan on lisäksi sisällytettävä 
tavanmukaiset määräykset lainaehtojen lai-
minlyömisen ja vakuuden arvon tuntuvan 
alenemisen varalta, sekä lainanantajan oi-
keudesta käyttää panttia saatavansa suori-
tukseen (5.5. 1293 §). 

Kiinteistö Oy Matalasalmenkatu 9a -nimi-
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selle yhtiölle myönnettiin kertomusvuoden ta-
lousarvioon työllisyyden turvaamiseen mer-
kitystä määrärahasta 1 400 000 mk:n suu-
ruinen lisälaina työllisyyslainana, maksuaika 
15 v, kaupunginhallituksen 1.7.1968 hyväk-
symien yleisten työllisyyslainaehtojen mukai-
sesti kuitenkin siten, että lainaehtojen 4. koh-
ta muutetaan seuraavaksi: 

4) Lainamäärästä on neljännes (%) nos-
tettavissa 1.2.1969, kuitenkin aikaisintaan 
kuukauden kuluttua töiden alkamisesta, nel-
jännes (%) 1.3.1969, kuitenkin aikaisintaan 
kahden kuukauden kuluttua töiden alkami-
sesta, neljännes (%) 1.4.1969, kuitenkin ai-
kaisintaan kolmen kuukauden kuluttua töi-
den alkamisesta ja neljännes (%) 1.5.1969, 
kuitenkin aikaisintaan neljän kuukauden 
kuluttua töiden alkamisesta. Mikäli kaupun-
gin rahoitusosuus jonkin erän maksattamisen 
aikaan ylittäisi neljänneksen (%) siihen asti 
käytetystä rahoituksesta, siirtyy kysymyk-
sessä olevan erän maksattaminen vastaavasti 
(20.1. 186 §). 

Helsingin uudet asuntolat Oy :lle päätettiin 
myöntää kertomusvuoden talousarvioon mer-
kityistä ao. määrärahoista 80 000 mk:n mää-
räinen laina talossa Pengerkatu 35 sijaitsevan 
huoneiston kunnostamista varten miesten 
asuntolaksi mm. seuraavilla ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1969-1973 
siten, että kunkin vuoden touko- ja marras-
kuun viimeisenä päivänä maksetaan 8 888 
mk, ensimmäisen kerran 30.11.1969. Viimei-
sen kuoletuserän suuruus on kuitenkin 8 896 
mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, on 
lainanantajalla oikeus suurentaa jäljellä ole-
via lyhennyseriä. 

Lainansaaja maksaa lainasta 5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
puolivuosittain kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä, ensimmäisen 
kerran 31.5.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen suorittamisen vakuudeksi lainansaaja 

luovuttaa ja panttaa kaupungille omistaman-
sa Bostads Ab Melior -nimisen asunto-osake-
yhtiön osakkeet n:o 78-83, jotka oikeuttavat 
hallitsemaan viisi huonetta, kotiapulaisen 
huoneen ja keittiön käsittävää, 158 m2:n suu-
ruista huoneistoa yhtiön omistamassa talossa 
Telakkakatu 1. 

Lainansaaja sitoutuu ryhtymään kiireelli-
siin toimenpiteisiin kiinteistön Pengerkatu 35 
muuttamiseksi n. 250 vuodesijaa käsittäväksi 
miesten yhteisasuntolaksi, mihin kunnostus-
toimenpiteisiin sisältyvät mm. palo-, tervey-
denhoito- ja poliisiviranomaisten vaatimat 
korjaus- ja muutostyöt. 

Kiinteistön vuokrasopimus päättyy 6 kk:n 
kuluttua jommalta kummalta puolelta tapah-
tuvan irtisanomisen johdosta. 

Yhtiö vastaa yksin suorittamiensa korjaus-
ja muutostöiden sekä asuntolan ylläpitokus-
tannuksista. 

Asuntolaan otetaan huoltoviraston kanssa 
sovittavien periaatteiden mukaisesti vain 
helsinkiläisiä sekä toispaikkakuntalaisia tila-
päisesti yksinomaan huoltoviraston esityk-
sestä, ei kuitenkaan ensisuojan tarpeessa ole-
via asunnottomia alkoholisteja. 

Yhtiö sitoutuu pitämään asukkailta perit-
tävän vuorokausimaksun kohtuullisena. 

Lainan panttia ym. koskevat ehdot olivat 
tavanmukaiset (10.2. 422 §). 

Helsingin seutukaavaliitolle päätettiin 
myöntää 120 000 mk:n suuruinen tilapäinen 
lisäluotto, korko 8 %, liiton käytössä olevalle 
luotolliselle tilille jo kertyneen 518 326 mk:n 
suuruisen velkasaldon lisäksi. Luotto on mak-
settava takaisin liiton saatua valtion osuuden 
seutukaavoituksesta v:lta 1968 aiheutuneista 
kustannuksista, kuitenkin viimeistään 31.12. 
1969 (8.9. 2456 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Koti-
apukeskukselle Helsingin Koti aputoimi ston 
käyttöön kolmen vuoden ajaksi 40 000 mk:n 
tililuoton ja oikeuttaa rahatoimiston avaa-
maan mainitun tilin 31.10.1969. Samalla kau-
punginhallitus päätti, että tililuotosta veloi-
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tetaan 8 % vuotuinen korko laskettuna luo-

ton kulloisellekin velkamäärälle (27.10. 2951 

§)· 
Kansaneläkelaitokselle annettavassa lau-

sunnossaan kaupunginhallitus päätti puoltaa 
225 000 mk:n määräisen mahdollisimman hal-
pakorkoisen lainan myöntämistä Vanhain-
kotiyhdistys Betanialle Pihlajamäkeen raken-
nettavan vanhainkodin rakennuskustannus-
ten rahoittamiseen. Mikäli yhdistykselle 
myönnettäisiin sanottu laina, olisi kaupun-
ginhallitus valmis esittämään valtuustolle 
kaupungin takauksen myöntämistä lainan 
takaisin maksamisen vakuudeksi (11.8. 
2132 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Kansaneläkelaitos 
oli 3.10.1969 hylännyt Finlands Svenska 
Söndagsskolförbund -nimisen yhdistyksen 
laina-anomuksen (20.10. 2907 §). 

Vanhusten Turva -yhdistyksen rakennuslai-
nojen takaaminen. Kaupunginhallitus päätti 
antaa kaupungin omavelkaisen takauksen 
Vanhusten Turva -yhdistyksen ylläpitämän, 
Paanumäen Vanhainkoti Oy :n rahalaitoksilta 
mahdollisesti vanhainkodin laajentamista 
varten saamien, pääomamäärältään enintään 
280 000 mk:aan nousevien lainojen pääoman 
ja korkojen sekä viivästyskorkojen ja perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi mm. sillä 
ehdolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan Paanumäen Vanhainkoti Oy:lle 
vuokratun korttelin n:o 28319 tontin n:o 2 
Suursuontien varrella vuokraoikeuteen ja 
tontilla oleviin, rakennuksiin kiinnitettyjä 
haltijavelkakirjoja, jotka nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 986 400 mk:n 
jälkeiset kiinnitykset ja että Paanumäen 
Vanhainkoti Oy ryhtyy pitämään omaa, täy-
sin erillistä kirjanpitolain mukaista kirjan-
pitoa. Rakentamista, valtion myöntämien lai-
nojen takaamista sekä palo vakuuttamista 
koskevat ehdot olivat tavanmukaiset (23.6. 
1893 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupungin omavelkaisen takauksen Vanhus-
ten Turva -yhdistyksen omistaman Kunto-

kallion virkistys- ja kuntouttamislaitoksen ra-
kennusten kunnostustöitä varten rahalaitok-
silta mahdollisesti saamien, pääomamääräl-
tään enintään 100 000 mk:aan nousevien lai-
nojen pääoman ja korkojen sekä viivästys-
korkojen ja perimiskulujen maksamisen va-
kuudeksi sillä ehdolla, että taattavien laino-
jen vakuudeksi luovutetaan yhdistyksen 
omistaman Kuntokallion virkistys- ja kun-
touttamislaitoksen tonttiin ja rakennuksiin 
kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 602 254 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 
Muut ehdot olivat tavanomaiset (23.6. 
1894 §). 

Lainojen maksujärjestelyt ym. Kaupungin-
hallitus päätti suostua Föreningen för upp-
rätthållande av en hemsysterskola på Hind-
hår gård -nimiselle yhdistykselle myönnetyn, 
laskutustunnuksella Lt 1442 merkityn lainan 
siirtämiseen Samfundet Folkhälsan i Svenska 
Finland -nimisen yhdistyksen vastattavaksi 
ja hyväksyä lainan maksamisen vakuudeksi 
15 400 mk:n määräiset siirronsaajayhdistyk-
sen omistamaan Ljungheda-nimiseen tilaan 
kiinnitetyt, parasta etuoikeutta nauttivat 
haltijavelkakirjat (20.1. 188 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää Allergiatutki-
mussäätiölle maksulykkäystä laskutunnuk-
sella Lt 1399 merkityn lainan 31.5. ja 30.11. 
1969 erääntyneelle, 12 240 mk:n suuruiselle 
lyhennyserälle ja laskutustunnuksella Ls 255 
merkityn lainan 31.5. ja 30.11.1969 eräänty-
neelle, 8 000 mk:n suuruiselle lyhennyserälle 
1 280 mk:n indeksikorotuksineen 31.3.1970 
saakka sillä ehdolla, että säätiö suorittaa ly-
hennyserille 10 %:n vuotuisen koron 30.11. 
19.69 saakka ja sen jälkeen 8 %:n viivästys-
koron eräpäivästä maksupäivään. Samalla 
yleisjaosto oikeutti rahatoimiston kuittaa-
maan Allergiasairaalalle toukokuulta 1969 
maksettavaa 47 057 mk:n suuruista hoito-
laskua vastaan 31.5.1969 erääntyneet yh-
teensä 10 348 mk:n suuruiset korko- ja in-
deksikorotuserät sekä näille erille laskettavan 
10 %:n suuruisen sakkokoron eräpäivästä 
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kuittauspäivään (yjsto 18.6. 6342 §, 12.12. 
7623 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua maksu-
järjestelyyn, jonka mukaan Kalliolan Kanna-
tusyhdistys suorittaa 

Postisäästöpankilta saamansa, kaupungin 
takaaman alkuaan 140 000 mk:n suuruisen 
lainan n:o 18719 maksamatta olevan, 119 030 
mk:n suuruisen pääoman lyhennyserät laina-
aikaa pidentämällä siten, että v. 1969-1971 
lainaa lyhennetään 2 330 mk puolivuosittain 
ja v:sta 1972 lukien lainaa lyhennetään 
4 660 mk puolivuosittain paitsi viimeistä ly-
hennystä, joka suoritetaan 4 860 mk:n mää-
räisenä 19.5.1983 ja 

Helsingin Työväen Säästöpankilta saa-
mansa, kaupungin takaaman alkuaan 120 000 
mk:n suuruisen lainan n:o 615983 maksamat-
ta olevan 110 000 mk:n suuruisen pääoman 
lyhennyserät laina-aikaa pidentämällä siten, 
että v. 1969-1971 lainaa lyhennetään 2 000 
mk puolivuosittain ja v:sta 1972 lukien 
4 000 mk puolivuosittain, viimeisen kerran 
kesäkuussa 1984 sekä 

Osuuskassa Yhteistuelta saamansa, kau-
pungin takaaman alkuaan 50 000 mk:n suu-
ruisen lainan n:o 83 maksamatta olevan 
45 000 mk:n suuruisen pääoman lyhennys-
erät laina-aikaa pidentämällä siten, että 
v. 1969-1971 lainaa ei lyhennetä ja v:sta 
1972 lukien lyhennys on puolivuosittain 
2 500 mk, viimeisen kerran 15.12.1980, kau-
pungin takausten pysyessä lainojen osalta 
näin muutettujen lainaehtojen mukaisina 
voimassa (8.9. 2454 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää Kalliolan Kan-
natusyhdistykselle maksulykkäystä lasku-
tunnuksella Lc 3 merkityn lainan 30.6.1967 
erääntyneelle 50 000 mk:n suuruiselle loppu-
erälle 31.12.1969 saakka sillä ehdolla, että 
yhdistys suorittaa loppuerälle 9 %:n vuo-
tuisen viivästyskoron 10.6.1969 lukien mak-
supäivään saakka (yjsto 2.7. 6429 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto teki-
vät kertomusvuonna eräitä päätöksiä, jotka 
koskivat lykkäyksen myöntämistä eräiden 

lainojen kuoletuserien maksamisessa (24.11. 
3270 §, yjsto 8.1. 5029 §, 5.3. 5494, 5495 §, 
18.6. 6341 §, 2.7. 6428, 6430 §, 11.7. 6489 §, 
15.10. 7186 §); eräiden lainaehtojen muutta-
mista (27.5. 1544 §, 20.10. 2919 §); eräiden 
työllisyyslainojen vakuuden hyväksymistä 
ja lainaehtojen muuttamista (27.1. 271 §, 
25.8. 2311 §); lainojen vakuuksien vaihtamis-
ta (22.9. 2615 §) sekä eräiden ylivakuutena 
olevien haltijavelkakirjojen luovuttamista 
lainansaajalle (12.5. 1371 §, 24.11. 3265, 
3273 §). 

Lainojen myöntäminen yksityisille oppikou-
luille. Kaupunginhallitus päätti, että kau-
pungin myöntämien oppikoululainojen in-
deksiehdon täyttämisen vakuudeksi luovute-
tut vakuudet vapautetaan lainansaajien 
käyttöön siltä osin, kuin ne koskevat talou-
dellisen kehityksen turvaamisesta v. 1968 ja 
1969 annetun lain voimaantulopäivää eli 
10.4.1968 ja sen jälkeistä aikaa ja että raha-
toimisto oikeutetaan luovuttamaan yliva-
kuudet lainansaajille tai takauksista kysy-
myksen ollen takaisin takaajille (29.12. 
3656 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää v:ien 
1968 ja 1969 talousarvioiden pääomamenoi-
hin merkityistä ao. määrärahoista kaupun-
ginvaltuuston 24.2.1965 ja 25.5.1966 teke-
missä päätöksissä mainituilla ehdoilla seu-
raavat lainat: 

mk 

Yhtenäiskouluyhdistys 90 000 
Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kan-

natusyhdistys 170 000 
Lauttasaaren yhteiskoulun kanna-

tusyhdistys 50 000 
Malmin Kaupalliset Oppilaitokset Oy 80 000 
Puotinharjun Oppikouluyhdistys ... 230 000 
Rudolf Steiner -koulun kannatus-

yhdistys 90 000 
Myllypuron oppikouluyhdistys 210 000 
Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 220 000 
Kontulan Oppikouluyhdistys 80 000 
Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys .. 80 000 
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Lainojen vakuudeksi tulee antaa ao. koulu-
kiinteistöön kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, 
jotka nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 100 %:n jälkeiset kiinnitykset 
laskettuna koulurakennuksen hankintahin-
nasta, rahatoimiston hyväksymä pankkita-
kaus tai reaalivakuus. 

Lainaehtoihin on sisällytettävä tavanmu-
kaiset määräykset rakennusten palovakuut-
tamisesta, lainaehtojen laiminlyömisen va-
ralta sekä kaupungin oikeudesta käyttää 
panttia saatavansa suoritukseen (3.3. 647 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Kontulan Oppi-
kouluyhdistyksen pääomamäärältään enin-
tään 1 424 300 mk:aan nousevien yhteiskou-
lun toista rakennusvaihetta varten tarvitta-
vien rakennuslainojen ja niiden korkojen ta-
kaisin maksamisesta mm. seuraavilla eh-
doilla: 

että taattavien lainojen vakuudeksi luovu-
tetaan yhdistykselle vuokratun tontin vuok-
raoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jot-
ka pääomamäärältään nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 4 629 571 
mk:n jälkeiset kiinnitykset. Koulurakennuk-
sen rakentamista, valtion myöntämien laino-
jen takaamista ja palovakuutusta koskevat 
ehdot ovat tavanmukaiset. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti omasta puolestaan hyväk-
syä koulun toisen rakennusvaiheen hankinta-
kustannuksiksi, joihin sisältyvät kiinteät ka-
lusteet, ilman kouluirtaimistoa, 1 582 590 mk 
(29.12. 3662 §). Yleisjaosto päätti, että Kon-
tulan Oppikouluyhdistykselle myönnetään 
maksulykkäystä laskutustunnuksilla Lt 1502 
ja Lt 1520 merkittyjen lainojen 31.5.1969 
erääntyneille, yht. 30 812 mk:n suuruisille 
korkoerille 1 115 mk:n indeksikorotuksineen 
31.12.1969 saakka sillä ehdolla, että yhdistys 
suorittaa erääntyneille erille 12 %:n sakko-
koron eräpäivästä maksupäivään (yjsto 25.6. 
6396 §, 22.10. 7251 §). Myöhemmin yleisjaosto 
päätti vielä myöntää oppikouluyhdistykselle 
maksulykkäystä laskutustunnuksilla Lt 1502, 

Lt 1520, Lt 1522 ja 1546 merkittyjen lainojen 
30.11.1969 erääntyneille 22 312 mk:n, 8 500 
mk:n, 425 mk:n ja 887 mk:n eli yht. 32 125 
mk:n korkoerille, lainan Lt 1502 osalta 1 115 
mk:n indeksikorotuksineen 31.12.1969 saakka 
sillä ehdolla, että yhdistys suorittaa 12 %:n 
viivästyskoron eräpäivästä maksupäivään 
(yjsto 17.12. 7677 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Pukinmäen yhteis-
koulun tuki -yhdistyksen pääomamäärältään 
enintään 2 095 700 mk:aan nousevien, koulun 
ensimmäistä rakennusvaihetta varten tarvit-
tavien rakennuslainojen ja niiden korkojen 
takaisin maksamisesta sillä ehdolla, että taat-
tavien lainojen vakuudeksi luovutetaan yh-
distykselle vuokratun koulutontin vuokra-
oikeuteen ja vuokra-alueella oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jot-
ka pääomamäärältään nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 2 095 700 
mk:n jälkeiset kiinnitykset. Muut ehdot ovat 
tavanmukaiset (1.12. 3348 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaen 26.2. 
1968 tekemäänsä päätöstä antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Pohjois-Helsingin 
yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle pääoma-
määrältään enintään 558 000 mk:aan nouse-
vien, koulun toista rakennusvaihetta varten 
tarvittavien rakennuslainojen ja niiden kor-
kojen takaisin maksamisesta mm. sillä eh-
dolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhdistykselle vuokratun koulu-
tontin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella 
oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltija-
velkakirjoja, jotka pääomamäärältään naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 2 508 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti suostua 
koulun rakentamista varten eräiltä rahalai-
toksilta saatujen lainojen maksujärjestelyi-
hin kaupungin takauksen pysyessä muutet-
tujen lainaehtojen mukaisina voimassa kui-
tenkin sillä ehdolla, että yhdistys suorittaa 
sille 3.3.1969 myönnetystä, vielä nostamatta 
olevasta lainasta kaupungin myöntämien ja 
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takaamien, lainojen maksettavaksi eräänty-
neet lyhennyserät lainasopimusten mukaisina 
viivästys-, sakko- ym. korkokuluineen ja in-
deksikorotuksineen (27.5. 1545 §, 25.8. 
2313 §, 10.11. 3143 §). Yleisjaosto päätti 
myöntää koulun kannatusyhdistykselle mak-
sulykkäystä lainojen Lt 1436 ja Lt 1438 
31.5.1965, 30.11.1965, 31.5.1966, 30.11.1966, 
31.5.1967, 30.11.1967, 31.5.1968 ja 30.11.1968 
erääntyneille, yht. 21 650 mk:n suuruisille 
lyhennyserille ja 237 mk:n suuruisille indeksi-
korotuksille 31.5.1969 saakka sillä ehdolla, 
että erääntyneille erille suoritetaan 10 %:n 
sakkokorko eräpäivästä 31.12.1968 saakka 
ja 12 %:n sakkokorko 1.1.1969 lukien maksu-
päivään saakka (yjsto 22.1. 5150 §). 

Karjalan Yhteiskouluosakeyhtiölle päätet-
tiin myöntää maksulykkäystä laskutustun-
nuksella Lt 1414 merkityn lainan 30.11.1969 
ja 31.5.1970 erääntyville, 3 075 mk:n suurui-
sille lyhennyserille kauintaan 31.8.1970 asti 
sillä ehdolla, että lainan saaja suorittaa erään-
tyville erille 10.5 %:n koron erääntymispäi-
västä maksupäivään (yjsto 12.11. 7403 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Svensk För-
ening i Åggelby -nimisen yhdistyksen nosta-
maan Ömsesidiga Försäkringsbolaget Svensk-
Finland -nimiseltä vakuutusyhtiöltä Oulun-
kylän ruotsalaisen yhteiskoulun 13.-14.3. 
1969 tapahtuneen tulipalon johdosta suori-
tettavan korvauksen sillä ehdolla, että kor-
vaus käytetään uuden rakennuksen raken-
nuskustannuksiin ja vanhan rakennuksen 
korjaustöihin v. 1969-1970 kaupungin yhdis-
tykselle myöntämän, laskutustunnuksella 
Lt 1421 merkityn lainan ja yhdistyksen eri 
rahalaitoksilta saamien lainojen maksamisen 
vakuudeksi annettujen kaupungin takausten 
pysyessä edelleen muuttumattomina voimas-
sa (28.4. 1230 §). 

Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiön kaupun-
gilta saaman 100 000 mk:n lainan v. 1969 
erääntyvien lyhennyserien maksaminen pää-
tettiin siirtää yhdellä vuodella laina-ajan pi-
dentyessä vastaavasti (7.1. 44 §). 

Puotinharjun Oppikouluyhdistykselle kau-

pungin varoista myönnetyn, tunnuksella Lt 
1524 merkityn 500 000 mk:n suuruisen lainan 
indeksiehdon täyttämisen vakuutena olevat 
haltijavelkakirjat n:o 101-108 päätettiin va-
pauttaa yhdistyksen käyttöön käytettäviksi 
kaupungin varoista yhdistykselle 3.3.1969 
myönnetyn lainan osavakuutena (24.3. 844 §). 
Yleisjaosto päätti suostua siihen, että Puotin-
harjun Oppikouluyhdistys muuttaa yhdis-
tykselle vuokratun korttelin n:o 45063 tontin 
n:o 1 vuotuisen vuokranmaksun ja kadun 
vuotuisen kunnossapito- ja puhtaanapitokor-
vauksen suorittamisen vakuudeksi em. kou-
lutontin vuokraoikeuteen rakennuksineen 
kaupungille vahvistetun kiinnityksen etu-
oikeutta siten, että kiinnitys nauttii parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 3 058 000 
mk:n jälkeiset kiinnitykset (yjsto 5.11. 7340 §, 
3.12. 7574 §). Koulun eräiden lainojen 30.11. 
erääntyneille, yht. 31 025 mk:n suuruisille 
korkoerille myönnettiin maksulykkäystä 
28.2.1970 saakka sillä ehdolla, että määrälle 
suoritetaan 12 %:n viivästyskorko (yjsto 
17.12. 7678 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti suostua 
jäljempänä mainittujen oppikoulujen raken-
tamiseen eräiltä rahalaitoksilta saatujen lai-
nojen lyhennyserien maksujärjestelyihin kau-
pungin takausten pysyessä ennallaan, eräiden 
yli vakuutena olevien haltijavelkakirjojen pa-
lauttamiseen ja eräiden haltijavelkakirjojen 
vaihtamiseen: Rudolf Steiner -koulun kanna-
tusyhdistys (7.1. 45 §, 17.3. 783 §,3.11. 3057 
§); Karjalan Yhteiskouluosakeyhtiö (22.12. 
3538 §); Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy 
(12.5. 1372 §, 27.5. 1546 §, 22.12. 3537 §); 
Töölön Yhteiskoulu Oy (20.1. 187 §); Lautta-
saaren yhteiskoulun kannatusyhdistys (3.2. 
350 §, 21.4. 1143 §); Yhtenäiskouluyhdistys 
(16.6. 1829 §); Roihuvuoren Oppikouluyhdis-
tys (18.8. 2202 §) ja Vartiokylän Oppikoulu-
yhdistys (8.4. 1010 §). 

Asunto-osakeyhtiöiden lainojen lyhentäminen 
ym. Kaupunginhallitus oikeutti rahatoimis-
ton ottamaan vastaan asunto-osakeyhtiöiltä, 
joiden yhtiöjärjestyksissä on määrätty osak-
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kaan oikeudesta maksaa lainaosuuttaan yh-
tiölle, velkakirjaehdoista poiketen lainojen 
ylimääräisiä lyhennyksiä laina-ajan pysyessä 
velkakirjaehtojen mukaisina ja tämän jäl-
keen maksettavien lyhennyserien määräy-
tyessä jäljellä olevan lainapääoman ja laina-
ajan mukaan (10.11. 3144 §). 

Kaupunginhallitus päätti vapauttaa Mau-
nulan Kansanasunnot Oy:n suorittamasta 
osinkoa kaupungille v:n 1967 osalta ja kehot-
taa yhtiötä järjestämään taloutensa siten, 
että v:n 1968 maksamaton osinko suoritetaan 
myöhempinä vuosina (1.9. 2372 §). 

Vanhusten asunto-oloja edistävään rakennus-
toimintaan tarkoitettujen laina-anomusten kä-
sittelyä koskeva asia. Kaupunginhallituksen 
v. 1962 asettama vanhusten asuntokomitea 
oli saanut valmiiksi toisen mietintönsä, joka 
sisälsi ehdotukset toimenpiteistä uusien asun-
tojen hankkimiseksi vanhuksille. Mietintö oli 
j ätetty kaupunginhallitukselle 11.1.1967. Täs-
sä mietinnössään komitea totesi, etteivät 
vanhusten asuntotilanteen helpottamista kos-
kevat toimenpiteet, mm. väliaikaisen asumis-
tuen suorittaminen vanhuksille, kunnes val-
tion toimesta aikaansaatava asumistukijär-
jestelmä toteutetaan, olleet osoittautuneet 
riittäviksi. Vanhusten talojen tarve on niin 
suuri, ettei niiden rakentaminen pelkästään 
kuntien toimesta ja kuntien oman rahoituk-
sen turvin ole mahdollista. Helsingissä on näi-
den asuntojen lisätarve arvioitu tällä hetkellä 
n. 5 000:ksi ja v:een 1975 mennessä 8 000:ksi. 
Kansaneläkelain muuttamisesta v. 1964 an-
netulla lailla on kuitenkin tehty mahdolliseksi 
saada Kansaneläkelaitokselta varoja mm. 
vanhusten asunto-oloja edistävään toimin-
taan. Kaupungin toimesta oli tähän mennessä 
anottu lainaa Finlands Svenska Söndagsskol-
förbund -nimisen liiton Etelä-Haagaan suun-
nitteleman yhdistetyn vanhainkodin ja van-
husten asuntolan rakentamista varten. Kan-
saneläkelaitos oli kuitenkin hylännyt ano-
muksen siitä syystä, ettei kaupunki eikä em. 
yhdistys olleet voineet antaa Kansaneläkelai-
tokselle sen vaatimaa takuuta siitä, ettei ta-

lossa asuvilta vanhuksilta peritä vuokraa 
enempää kuin 3mk/m2/kk. Kansaneläkelaitos 
ei myöskään ollut suostunut Stiftelsen Lilles-
gärden -nimisen säätiön anomukseen lainan 
saamisesta helsinkiläisille eläkkeensaajille ra-
kennetun asuintalon rakennuskustannuksia 
varten. Kansaneläkelaitoksen asettama enim-
mäisvuokraa koskeva ehto ei vastannut Hel-
singin kaupungissa vallitsevaa kustannusta-
soa silloinkaan, kun tontin hankintahintaa ei 
otettu huomioon rakennuskustannuksena. 
Asuntohallitus, jonka vahvistamia vuokria 
on pidettävä tosiasiallista kustannustasoa 
vastaavina, oli vahvistanut kaupungin Kon-
tulaan rakennuttamien kerrostalojen, joissa 
asuntojen keskipinta-ala on n. 50 m2, vuokrat 
4.15-4.75 mk:ksi/m2/kk. Näidenkin vuokrien 
määräämisen edellytyksenä on ollut halpa-
korkoisen asuntotuotantolainan. huomattavan 
suuri osuus rahoituksesta. Kun tämä vuokra-
taso on nimenomaan asuntotuotannon tuke-
miseen erikoistuneen valtion viranomaisen 
hyväksymä, ei Kansaneläkelaitoksen määrää-
mää vuokrarajaa voida pitää Helsingissä val-
litsevan rakennuskustannustason mukaisena 
silloinkaan, kun tonttien hankintakustan-
nuksia ei oteta huomioon. Koska varsin suuri 
osa Kansaneläkelaitoksen varoista saadaan 
Helsingin kaupungista perittävistä sosiaali-
turvamaksuista ja kun Helsingin kaupunki 
suorittaa korkeimman osuuden kansaneläk-
keiden tukiosakustannuksista ja kun kau-
punki myös itse jatkuvasti rakentaa vanhus-
ten asuintaloja, on pidettävä välttämättö-
mänä ja oikeudenmukaisena, että Kansan-
eläkelaitos vastaisuudessa tehokkaasti tukee 
lainoilla Helsingin kaupunkiin perustettavien 
vanhusten huoltolaitosten ja erityisesti van-
husten asuintalojen rahoitusta. Kaupungin-
hallitus päätti lähettää sosiaali- ja terveys-
ministeriölle, Suomen Kaupunkiliiton halli-
tukselle ja Kansaneläkelaitokselle edellä esi-
tetyn mukaisen kirjeen (8.12. 3421 §). 

Kuntien yleisiä rahoitusavustuksia koskeva 
sisäasiainministeriön kirjelmä merkittiin tie-
doksi. Kirjelmä koski vaikeassa taloudellises-
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sa asemassa oleville kunnille myönnettäviä 
rahoitusavustuksia. Valtion talousarvioon oli 
tarkoitukseen merkitty 7 mmk (12.5. 1373 §). 

Vakauttamislakiin ja hintasäännöstelyyn 
liittyviä kysymyksiä koskeva Kaupunkiliiton 
yleiskirje merkittiin tiedoksi. Kysymykset 
koskivat maan- ja tontinvuokrien perimistä 
ja huoneen vuokrasäännöstelyä v. 1969 sekä 
korkomääräyksiä velaksiannossa (3.3. 651 §). 

Hintavalvontapäätöstä koskeva Kaupunki-
liiton toimiston yleiskirje merkittiin tiedoksi 
ja lähetettiin mahdollisia toimenpiteitä var-
ten kaikille lauta- ja johtokunnille sekä viras-
toille ja laitoksille. Tiedotus koski hintoja ja 
maksuja, mm. vuokrattavia tontteja sekä 
katu- ja viemärikorvauksia (8.9. 2453 §). 

Kuntien kantokykyluokituksen vahvistamista 
v:ksi 1969 ja 1970 koskevat Suomen Kaupun-
kiliiton ja Uudenmaan lääninhallituksen il-
moitukset merkittiin tiedoksi. Kaupungin 
kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja 
laitoksille päätettiin lähettää tiedoksi kanto-
kykyluokituksen vahvistamista koskeva pää-
tös sekä luettelo ao. kunnista (7.1. 46 §, 
22.12. 3539 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus vah-
visti veroäyrin hinnaksi v:n 1968 tuloista 13 p 
(1.9. 2369 §). 

Yleisjaosto myönsi 260 521 mk saamatta 
jääneiden, v. 1963 toimitettujen kunnallis-
veron jälkiver otusten ja veronoikaisujen 
poistoja ja palautuksia varten (yjsto 6.8. 
6649 §); 2 029 234 mk kantotilityksistä vä-
hennettyjen kunnallisverojen palautusten 
kirjaamista varten ja 325 086 mk palautusten 
korkojen kirjaamista varten (yjsto 5.2. 
5253 §, 26.2. 5405 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 12.12. 
1968 tekemäänsä päätöstä, oikeuttaa kaupun-
ginjohtajan myöntämään valtiolle v. 1969-
1970 suoritettavista verovarojen tilityksistä 
kuukausittain enintään 40 mmk:n lykkäyk-
siä, kuitenkin kauintaan kuuden kuukauden 
ajaksi kerrallaan ja sillä ehdolla, että lykät-
täville erille suoritetaan korkoa vähintään 
6.5 %:n mukaan. Samalla kaupunginhallitus 

oikeutti kaupunginjohtajan v:ien 1969 ja 1970 
aikana päättämään harkintansa mukaan kau-
pungin kassavarojen tilapäisestä sijoittami-
sesta (29.9. 2674 §). 

Kaupungin v:n 1968 tilinpäätös. Kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä kaupungin v:n 
1968 tilinpäätöksen (8.4. 1002 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa viras-
toille ja laitoksille pitäneensä eräitä v:n 1968 
talousarviota koskevia ylitysoikeusesityksiä 
myöhään tehtyinä. Virastoja ja laitoksia pää-
tettiin samalla kehottaa nopeuttamaan keski-
näistä laskutustaan sekä tehostamaan meno-
jen tarkkailua määrärahojen mahdollisten 
ylitysten selvittämiseksi siten, että niistä 
voidaan tehdä esitykset vuosittain viimeis-
tään seuraavan vuoden tammikuun loppuun 
mennessä (3.3. 653 §). 

Merkittiin tiedoksi ilmoitus toimenpiteistä 
valtuuston 11.12.1968 talousarviokäsittelyn 
yhteydessä hyväksymän toisen toivomuspon-
nen johdosta. Toivomusponsi koski kaupun-
kisuunnitteluun kuuluvien eri alojen suun-
nittelutyön nopeuttamista (20.1. 203 §, 
v:n 1967 kert. s. 130). 

Vuosien 1970-1979 taloussuunnitelma. Kau-
punginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuo-
siksi 1970-1979 laaditun taloussuunnitelman 
ja kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja 
johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia suun-
nittelemaan vastaisen toimintansa mahdolli-
suuksien mukaan taloussuunnitelmassa esi-
tettyjen näkökohtien ja taloudellisten edelly-
tysten puitteissa (27.10. 2952 §). 

Yleisjaosto oikeutti taloussuunnittelutoi-
mikunnan maksamaan 1.10. lukien tal.arvio-
pääll. Erkki Linturille toimikunnan ensim-
mäisen sihteerin tehtävien hoitamisesta 1 300 
mk/kk ja tutkimussiht. Veikko Tattarille toi-
mikunnan toisen sihteerin tehtävien hoita-
misesta 650 mk/kk (yjsto 24.9. 7009 §). 

Vuoden 1970 talousarvioehdotusten laatimis-
ta koskeva kiertokirje päätettiin lähettää kai-
kille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä 
virastoille ja laitoksille (17.2. 508 §). 

Kaupungin v:n 1970 talousarvioehdotuksen 
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suunniteltu käsittelyjärjestys merkittiin tie-
doksi (25.8. 2314 §, 14.10. 2863 §). 

Taloudenhoidon tehostamista ja v:n 1970 ta-
lousarvion ja tihsäännön määräysten noudat-
tamista koskevat ohjeet päätettiin lähettää 
kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 
ja laitoksille (27.10. 2953 §, 29.12. 3655 

Avustuksensaajille päätettiin ilmoittaa 
niille talousarviossa myönnetyistä avustuk-
sista sekä pyytää niitä suunnittelemaan v:n 

1970 toimintansa huomioon ottaen, ettei kau-
pungilla ole mahdollisuuksia lisäavustuksen 
myöntämiseen (22.12. 3542 §). 

Väestön määrä. Merkittiin tiedoksi tilas-
tollisen päätoimiston ilmoitus, e t tä Helsingin 
kaupungin henkikirjoitettu väkiluku oli 1.1. 
1969 yht. 525 628 henkilöä, joista ulkomaiden 
kansalaisia 3 510 henkilöä (6.10. 2750 §). 

Tilastotoimiston ilmoitus kaupungin henki-
kirjoitetusta väestöstä 1.1.1969 kaupungin-
osittain merkittiin tiedoksi (6.10. 2763 §). 

12· Muut asiat 

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Senaa-
tintorilla järjestettävää, itsenäisyyspäivänä 
vietettävää kansalaisjuhlaa varten päätettiin 
tori kaupungin kustannuksella koristaa ter-
vapadoin ja havupylväin. Tuomiokirkon pää-
portaille päätettiin järjestää puhujakoroke 
sekä valonheittimet ja kovaäänislaitteet pu-
hujaa ja kuoronjohtajaa varten. Ylioppilas-
kunnan käyttöön päätettiin kansalaisjuhlaa 
varten korvauksetta luovuttaa 52 Suomen 
lippua tankoineen ja kantohihnoineen (yjsto 
3.12. 7567 §). 

Kansalais j uhlan j är j estelytoimikunnalle 
myönnettiin 2 000 mk:n suuruinen avustus 
kertomusvuoden itsenäisyyspäivän kansalais-
juhlan järjestämiseksi Messuhallissa (yjsto 
22.10. 7250 §). 

Uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjes-
tämisestä 31.12.1968 aiheutuneita kustan-
nuksia varten myönnettiin Helsinki-Seuralle 
2 062 mk (yjsto 5.3. 5464 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakun-
taan valittiin kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntoja varten kaupungin edustajiksi 
ajaksi 1.-20.9. huoltotark. Kalle Lomma ja 
varalle huoltotark. Heikki Gröndahl sekä 
ajaksi 21.9.-10.10. apul.joht. Aarre Lampi-
nen ja varalle huoltotark. Aarno Huhtala. 
Lastensuojeluvirastoa ja huoltovirastoa ke-
hotettiin myöntämään mainituille henkilöille 

virkavapautta vastaavaksi ajaksi. Palkka-
lautakunnalle päätettiin esittää, e t tä heille 
myönnettäisiin täydet palkkaedut ko. tarkoi-
tukseen myönnetyn virkavapauden ajaksi. 
Lastensuojelu virastolle ja huolto virastolle 
myönnettiin oikeus palkata, mikäli se osoit-
tautuu tarpeelliseksi, sijaiset kutsuntalauta-
kuntaan määrätyille henkilöille näiden virka-
vapausajaksi (1.9. 2374 §). 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginhallitus 
päätt i antaa poliisilaitokselle sen pyytämät 
lausunnot Suomen kansalaisuusoikeutta kos-
kevista hakemuksista. 

Paanumäen Vanhainkoti Oy:n hallitukseen 
nimettiin kaupungin edustajiksi kertomus-
vuodeksi tal.arviopääll. Erkki Linturi ja va-
ralle kansliasiht. Jorma Salonen sekä tilin-
tarkastajaksi kaup.rev. Einar Lehto (yjsto 
22.1. 5162 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalani-
ton liittovaltuuston kokoukselle päätettiin esit-
tää, et tä liiton v:n 1970 tilien ja hallinnon tar-
kastamista varten valittaisiin vuositilintar-
kastajiksi apul.kaup.rev. Lassi Lappalainen 
ja varalle rev. Hemmo Arjanne (27.10. 
2963 §). 

Paikallissairaalain Liiton vuosikokoukseen 
nimettiin kaupungin edustajaksi apul.kaup. 
siht. Kurt Söderholm. Hänen tuli ehdottaa 
yhdistyksen johtokuntaan v:ksi 1970 kau-
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pungin puolesta jäseniksi apul.kaup.joht. 
Eino Uski, henkilökohtaisena varamiehe-
nään sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksa-
nen ja toim.pääll. Erkki Salmio, henkilökoh-
taisena varamiehenään apul.kaup.siht. Kurt 
Söderholm sekä v:n 1970 tilien tarkastusta 
varten tilintarkastajaksi apul.kaup.rev. Lassi 
Lappalainen ja varatilintarkastajaksi rev. 
Hemmo Arjanne (20.10. 2890 §). 

Uudenmaan tuberkuloosipiirin kuntainliiton 
liittovaltuuston kokoukselle päätettiin eh-
dottaa, että v:ksi 1970-1972 valittaisiin liit-
tohallituksen jäseniksi toim.joht. Reino Ok-
sanen ja kaup.lääk. Olavi Kilpiö sekä vara-
jäseniksi apul.kaup.siht. Kurt Söderholm ja 
kaup.hygieenikko Oleg Gorbatow sekä että 
vuositilintarkastajaksi valittaisiin rev. Hem-
mo Arjanne ja varalle apul.kaup.rev. Lassi 
Lappalainen (29.12. 3665 §). 

Tekniikan museon säätiön perustavaan ko-
koukseen määrättiin kaupungin edustajaksi 
apul.kaup.joht. Gunnar Smeds. Perustetta-
vaan tekniikan museon säätiön valtuuskun-
taan nimettiin kaupunginvaltuuston I vara-
puh. joht. Yrjö Rantala ja apul.kaup.joht. 
Gunnar Smeds kertomusvuoden lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi sekä kolmivuotiskau-
deksi 1970-1972. Valtuuskuntaan valittuja 
kaupungin edustajia kehotettiin ehdotta-
maan valittavaksi kaupungin edustajaksi sää-
tiön hallitukseen vesilaitoksen toim.joht. 
Eino Kajaste (13.10. 2856 §). 

Lehtisaaren Huolto Oy :n hallitukseen esitet-
tiin valittavaksi kaupungin edustajaksi väes-
tönsuojelupääll. Olavi Kettunen (24.2. 598 §). 

Kemijoki Oy:n hallintoneuvostosta eroa 
pyytäneen apul.kaup.joht. Hjalmar Kro-
giuksen tilalle esitettiin valittavaksi apul. 
kaup.joht. Gunnar Smeds (24.3. 850 §). 

Jäsenten valitseminen eri johtokuntiin. Kau-
punginhallitus valitsi kaupunkia edustavat 
jäsenet ja tilintarkastajat sellaisten yhdistys-
ten, säätiöiden ja laitosten johtokuntiin, joi-
den hallintoelimiin lain, asetuksen tai sääntö-
jen perusteella on valittava kaupungin edus-

taja. (Ks. kunnalliskalenteria ao. laitoksen 
nimen kohdalta). 

Jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen 
niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien 
johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla 
on osakkeita tai osuuksia tai joille se on myön-
tänyt lainoja, ks. kunnalliskalenteri s. 498-
509. 

Edustajien valitseminen asunto-osakeyhtiöi-
den ym. yhtiö- ja vuosikokouksiin. Seuraavien 
yhtiöiden, joissa kaupungilla on osakkeita 
tai joille se on myöntänyt lainoja, kokouksiin 
määrättiin kaupungin edustaja: Asunto-oy 
Sturenkatu 23, Oy Antinkatu 39, Asunto-oy 
Harjutori 6a (yjsto 19.2. 5380 §, 27.8. 6808§, 
26.11. 7535 §, 17.12. 7710 §); Asunto-oy Arka-
diankatu 20 (yjsto 19.2. 5379 §, 13.8. 6705 §, 
12.12. 7646 §); Bostadsaktiebolaget Brändö 
Domus, Asunto-oy Nuoranpunojankatu 7 
(yjsto 26.3. 5677 §, 12.12. 7647 §); Asunto-oy 
Böhlenkatu 4 (yjsto 5.2. 5282 §); Asunto-oy 
Castréninkatu 28, Oy Mielikki (yjsto 26.2. 
5434 §); Asunto-oy Sammatti, Asunto-oy 
Mechelininkatu 21, Asunto-oy Sydväst, Asun-
to-oy Kauppiaankatu 8-10, Ab Fred (yjsto 
19.3. 5611 §, 24.9. 7029 §, 12.11. 7426 §, 17.12. 
7704 §); Bostadsab. Fredriksgatan 38 (yjsto 
12.2. 5333 §); Helsingin Kansanasunnot Oy 
(yjsto 19.2. 5378 §); Helsingin Perheasunnot 
Oy, Kiinteistö-oy Kunnalliskodintie 6 ja 
Kiinteistö-oy Jokiniementie 5 (yjsto 23.4. 
5896 §, 12.11. 7430 §); Asunto Oy Hämeentie 
85-89 (yjsto 26.2. 5437 §); Oy Ilmola (yjsto 
5.3. 5512 §); Asunto Oy Iso Kaari 5 (yjsto 
29.1. 5212 §); Asunto Oy Kaisaniemenkatu 3 
(yjsto 5.3. 5515 §); Asunto-oy Kuusitie 11 
(yjsto 26.3. 5678 §); Asunto-oy Oikokatu 11, 
Bostads Ab Leo (yjsto 26.2. 5433 §); Malmin 
Liiketalo Oy (yjsto 19.3. 5615 §); Maunulan 
Kansanasunnot Oy, Maunulan Pienasunnot 
Oy (yjsto 19.3. 5616 §, 22.10. 7270 §, 17.12. 
7706 §); Bostadsab. Mechelinsgatan 38 
(yjsto 26.2. 5435 §); Asunto Oy Meilans 
(yjsto 19.3. 5609 §); Asunto Oy Merimiehen-
katu 12 (yjsto 26.2. 5436 §, 3.12. 7593 §); 
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Oy Otsola (yjsto 12.3. 5563 §); Asunto Oy 
Runeberginkatu 17 (yjsto 12.2. 5335 §, 26.11. 
7532 §); Asunto Oy Syreeni (yjsto 19.3. 
5613 §); Asunto-oy Sture (yjsto 5.3. 5511 §); 
Asunto-oy Uusi Linjatalo, Kiinteistö-oy Iso 
Roobertinkatu 15 (yjsto 26.3. 5676 §); Asun-
to-oy »W.W.» (yjsto 12.2. 5332 §, 3.12. 
7592 §); Vanhojen Automiesten Asunto-oy 
(yjsto 3.12. 7590 §); Asunto-oy Vesisäiliön-
katu 25 (yjsto 5.2. 5281 §); Asunto-oy Vil-
honvuori (yjsto 12.3. 5564 §, 12.12. 7645 §); 
Asunto Oy Wirola (yjsto 5.3. 5514 §, 26.11. 
7533 §); Kiinteistö Oy Toinen linja 7 (yjsto 
5.11. 7378 §); Kiinteistö Oy Ulappasaarentie 
2 (yjsto 12.3. 5562 §); Haaga III Liikekes-
kus Oy (yjsto 30.4. 5939 §); Lehtisaaren 
Huolto Oy (yjsto 26.3. 5668 §); Maitohygie-
nialiitto (yjsto 5.3. 5497 §); Kemian Keskus-
liitto (yjsto 26.3. 5695 §); Tuberkuloosiliitto 
(yjsto 4.6. 6237 §); Tehdaskiinteistö Oy Ki-
sällitalo (yjsto 12.3. 5566 §, 29.12. 7778 §); 
Oy Abborfors (yjsto 12.2. 5341 §); Etelä-
Suomen Voima Oy (yjsto 12.2. 5339 §); Hel-
singin Kyllästyslaitos (yjsto 26.2. 5411 §); 
Kemijoki Oy (yjsto 12.2. 5342 §, 26.3. 5694 §, 
12.12. 7666 §); Kiljavan Parantola Oy (yjsto 
16.4. 5827 §, 29.10. 7311 §); Oy Kisalämpö 
(yjsto 12.3. 5565 §, 19.11. 7485 §, 22.12. 
7751 §); Oy Mankala (yjsto 12.2. 5340 §); 
Palace Hotel Oy (yjsto 19.2. 5377 §); Poh-
jolan Pesula Oy (15.12. 3490 §, yjsto 2.4. 
5736 §, 12.12. 7627 §); Porintien Lämpökes-
kus Oy (yjsto 29.1. 5213 §, 3.12. 7594 §); Hel-
singin kaupungin Rakennusosakeyhtiö n:o 4 
(yjsto 2.4. 5750 §, 3.12. 7591 §); Osuuskunta 
Suomen Messut (13.10. 2829 §, yjsto 16.4. 
5823 §); Suomenlinnan Liikenne Oy (17.3. 
831 §); Suomen Luotonantajayhdistys (yjsto 
16.4. 5824 §, 26.11. 7506 §); Teollisuuskeskus 
Oy (yjsto 19.3. 5610 §, 17.12. 7703 §); Työ-
terveyslaitoksen Kannatusyhdistys (12.5. 
1394 §); Urheiluhallit Oy (yjsto 5.3. 5500 §); 
Vihdin Sähkö Oy (yjsto 16.4. 5835 §) ja Suo-
men Kunnallisten Teurastamoiden Yhdistys 
(yjsto 30.4. 5929 §). 

Kiinteistöviraston talo-osasto määrättiin 

edustamaan kaupunkia Kontulan Palvelu 
Oy:n perustavassa yhtiökokouksessa. Kau-
pungin edustajaksi yhtiön hallitukseen olisi 
ehdotettava tonttiosaston os.siht. Matti Ryt-
kölää ja hänen henkilökohtaiseksi varamie-
hekseen os.siht. Olavi Makkosta (yjsto 1.10. 
7090 §). 

Kokouspalkkioiden suorittamista varten 
eräille kaupungin viranhaltijoille kaupungin 
edustajana toimimisesta eri yhtiökokouksissa 
myönnettiin yht. 1 915 mk. 

Erään pankkitakauksen palauttaminen. Ra-
kennustoimi Oy oli raastuvanoikeuden anta-
man sulautumisasiaa koskevan päätöksen 
mukaisesti sulautunut Rakennuskonepaja 
Oy -nimiseen yhtiöön. Kaupunki oli valvonut 
saataviaan Rakennustoimi Oy:ltä sekä anta-
nut suostumuksensa sulautumiseen edellyt-
täen, että Rakennuskonepaja asettaa kau-
pungille 130 000 mk:n suuruisen pankkita-
kuun kaupungin puolesta ilmoitetuista ja val-
votuista saatavista. Takaukset ja saatavat 
liittyivät Pitkäkosken rakennusurakan kor-
vaussaatavia koskevaan välimiesmenette-
lyyn. Välimiesoikeus oli 19.6. julistanut ko. 
rakennusurakkasopimusta koskevan välitys-
tuomion, jossa kaupunginhallituksen ilmoit-
tamat saatavat oli hylätty ja jossa kaupun-
ginhallitus oli velvoitettu suorittamaan Ra-
kennuskonepaja Oy:lle tuomiosta ilmenevät 
maksut. Koska takauksen pidättäminen näin 
ollen oli aiheetonta, kaupunginhallitus oi-
keutti asiamiestoimiston luovuttamaan Ra-
kennuskonepaja Oy.ile sen kaupungille aset-
taman 130 000 mk:n suuruisen pankkitakauk-
sen (11.8. 2134 §). 

Eräiden yhtiöiden yhtyminen ym. Kaupun-
ginhallitus päätti antaa kaupungin suostu-
muksen Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5 
-nimisen yhtiön sulautumiseen Kappa-Kes-
kus Oy -nimiseen yhtiöön sillä ehdolla, et tä 
Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5 -nimisen 
yhtiön ja kaupungin välillä 4.6.1969 tehty 
esisopimus eräiden tonttien osien luovuttami-
sesta ja pysäköintitilojen käytöstä tulee 
Kappa-Keskus Oy:n vastattavaksi ja että 
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kauppaneuvos Ruben Jaari sitoutuu sanotun 
esisopimuksen 4) kohdassa mainitun, kulloin-
kin enintään 50 000 mk:n suuruisen sopimus-
sakon maksamisesta omavelkaiseen takauk-
seen Kappa-Keskus Oy:n puolesta (18.8. 
2205 §). 

Merkittiin tiedoksi Svenska Köpmanna-
läroverket Ab:n ilmoitus yhtiön nimen muut-
tamisesta entisen nimen oltua Svenska Köp-
mannaskolan Ab (15.12. 3498 §). 

Väkijuomamyymälät. Merkittiin tiedoksi 
Alko Oy:n ilmoitus yhden olutmyymälän toi-
minnan lopettamisesta (29.12. 3667 §). 

Eräiden anniskeluravintoloiden sijoittami-
nen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Alko 
Oy.lle, ettei sillä ollut huomauttamista annis-
keluravintoloiden sijoittamisesta jäljempänä 
mainittuihin taloihin ym.: Niemenmäentie 2 
ja Caloniuksenkatu 3 (27.1. 283 §); Vuori-
katu 3, Mikonkatu 1, Mäkelänkatu 52 ja Stu-
renkatu 34 (27.1. 284 §); Kirkonkyläntie 12 
ja Mikonkatu 8 (3.2. 365 §); Liisankatu 14 
(3.3. 669 §); Linnanmäen huvipuiston alueelle 
(21.4. 1155 §); Erottaja 11 (21.4. 1156 §); 
Karstulantie 4 (21.4. 1158 §); Töölönlahden 
ranta-alueelle Stadionin puoleisessa päässä 
sijaitsevaan rakennukseen (27.5. 1561 §); 
Linnankoskenkatu 12 (27.5. 1562 §); Nuija-
miestentie 10 (29.9. 2683 §); Hiihtomäentie 
38 (29.9. 2684 §); Torivoudintie 1 (29.9. 
2686 §; Kaivotalon lähinnä Mannerheimin-
tietä olevaan osaan (29.9. 2687 §); Eläintar-
hantie 5 (24.11. 3288 §); Keskuskatu 7 (15.12. 
3497 §); Meritullinkatu 13 (15.12. 3499 §). 
Edelleen kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
Alko Oy:lle, ettei sillä ollut huomauttamista 
talossa Kluuvikatu 5 sijaitsevalle ravintolalle 
myönnettyjen anniskeluoikeuksien siirtämi-
sestä samassa talossa sijaitsevalle Elannon 
ravintolalle n:o 3 (21.4. 1159 §) sekä ettei sillä 
ollut huomauttamista alkoholijuomien tila-
päiseen anniskeluun nähden 20.10.1969 m/s 
Finlandia-nimisessä matkustaja-aluksessa sen 
ollessa kiinnitettynä Helsingin Olympialai-
turiin (6.10. 2773 §) eikä alkoholijuomien tila-
päiseen anniskeluun nähden 29.11. Kauppa-

korkeakoulun Ylioppilaskunnan opiskelija-
ruokalassa, Pohj. Rautatiekatu 21 pidettä-
vien konserttitanssiaisten yhteydessä (24.11. 
3290 §). Kahdessa tapauksessa kaupungin-
hallitus antoi epäävän lausunnon anniskelu-
oikeuksien myöntämisasiassa (21.4. 1157 §, 
29.9. 2685 §). 

Ulkomaalaisen oikeus saada harjoittaa elin-
keinoa. Kaupunginhallitus antoi kahdessa ta-
pauksessa myönteisen lausunnon ulkomaalai-
sen anomuksesta saada harjoittaa elinkeinoa 
(28.4. 1229 §, 12.5.1375 §) ja samoin kahdessa 
tapauksessa myönteisen lausunnon ulkomai-
sen yhtiön anomuksesta saada perustaa haa-
raliike Helsinkiin (11.8. 2135 §, 22.9. 2618 §). 

Liikkuvan kaupan harjoittaminen ym. 
Maistraatille annettavissa lausunnoissa kau-
punginhallitus kolmessa tapauksessa puolsi 
liikkuvan kaupan harjoittamista koskevia 
anomuksia (12.5. 1424 §, 19.5. 1457 §, 9.6. 
1737 §). 

Kaupunginhallitus puolsi yhdessä tapauk-
sessa luvan myöntämistä antiikkitavarani 
kaupan harjoittamiseen (17.11. 3208 §) ja 
vastusti toisessa tapauksessa vastaavan luvan 
myöntämistä (28.4. 1232 §). 

Osto- ja myyntiliikkeen harjoittamista kos-
kevia anomuksia kaupunginhallitus puolsi 
neljässä tapauksessa (8.4. 1008 §, 30.6. 
1959, 1960 §, 17.11. 3207 §). 

Rauta- ja metallialan romujen kauppaa ja 
välitystä koskevasta anomuksesta kaupun-
ginhallitus antoi puoltavan lausunnon (27.10. 
2949 §) sekä puolsi kahdessa tapauksessa käy-
tettyjen tavaroiden kaupan harjoittamista 
koskevia anomuksia, mutta vastusti yhdessä 
tapauksessa romu- ja lumppuliikkeen harjoit-
tamista koskevaa anomusta (29.9. 2670 §, 
27.10. 2954 §, 29.9. 2671 §). 

Lumppu-, romu- ja metalliliikkeen muutta-
mista toiseen paikkaan koskevan kolmen 
anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamista 
anomuksien hyväksymistä vastaan (4.8. 
2058 §, 18.8. 2204 §, 6.10. 2749 §, 22.12. 
3540, 3541 §). 
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Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kauppa. 
Lääninhallitukselle annettavissa lausunnois-
saan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei 
sillä ollut huomauttamista seuraavien yhtiöi-
den ja yksityisten henkilöiden anomuksista, 
jotka tarkoittivat ampuma-aseiden ja -tar-
vikkeiden kaupan harjoittamista ja liikkeiden 
vastuunalaisten hoitajien hyväksymistä: liik-

keenharj. Mikko Fagerström (24.3. 847 §); 
Finn-Trap Oy (4.8. 2057 §); Malmin Urheilu 
ja Väri (6.10. 2751 §); liikkeenharj. Pertti 
Tryggve (10.3. 714 §); Suomen Intersport Oy 
(12.5. 1376 §), Ultramar Company Oy (12.5. 
1377 §) ja liikkeenharj. Viljo Virtanen (24.3. 
846 §). 
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Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palkkalautakunnan kokoonpano v. 1969 oli 
seuraava: puheenjohtaja varat. Rolf Widen ja 
jäsenet: oik.tiet.kand. Kauko Aaltonen, iii. 
maist. Paavo Aarnio, pääluott.mies Pentti 
Laine, toim.joht. Aarre Lepistö, pankinjoht. 
Holger Liinpää, yht.kuntat.maist. Seppo 
Perttula, tied.siht. Reino Tuomi ja kontt. 
hoit. Olavi Valpas. Varapuheenjohtajaksi va-
littiin pankinjoht. Liinpää. Kaupunginhalli-
tus oli valinnut edustajakseen palkkalauta-
kuntaan apul.kaup.joht. Pentti Kalajan 
(22.1. 89-91 §). 

Kaupungin neuvottelijoiksi kertomusvuo-
deksi valittiin puh.joht. Widen, toimistopääll. 
Erkki Salmio ja apul.toim.pääll. Juha Keso 
sekä kaupungin tuntipalkkaisten työnteki-
jäin työehtosopimuksia j a niiden soveltamista 
koskevien neuvottelujen osalta palkkausinsi-
nööri Kyösti Suikkanen sekä asian laadusta 
ja laajuudesta riippuen lisäksi jäsenet Liin-
pää ja Valpas (22.1. 95 §). 

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja ja 
toimistopäällikön päätösluettelo päätettiin 
pitää yleisön nähtävänä kokousta seu-
raavan viikon torstaina toimistossa (22.1. 
93 §). 

Lautakunnan kokoukset päätettiin pitää 
keskiviikkoisin klo 15 lautakunnan toimis-
tossa Simonk. 1. Palkkalautakunnalla oli 48 
kokousta ja niiden pöytäkirjoissa pykäliä 
2 301 (22.1. 94 §). 

Toimihenkilöiden työehtosopimus. 8.6.1967 
allekirjoitettu toimihenkilöiden työehtosopi-

mus irtisanottiin kaupungin taholta 31.10. 
1967 päivätyillä kirjelmillä sekä Helsingin 
kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain 
yhteisjärjestön taholta 31.10.1967 päivätyllä 
kirjelmällä päättymään 31.12.1967. Neuvot-
teluissa 8.1.1968 sovittiin sopimuksen sovel-
tamisajan jatkamisesta ja 30.4.1968 toimi-
henkilöiden työehtosopimuksen voimassaolo-
aika päättyi. Tämän jälkeen aloitettiin sopi-
musneuvottelut, joissa käsiteltiin lukuisia 
puolin ja toisin tehtyjä, osaksi sopimuksen 
sanamuotoa ja osaksi sen asiallista sisältöä 
koskevia muutosehdotuksia. Kevään kuluessa 
ei neuvotteluissa päästy yksimielisyyteen ja 
ja näin ollen niitä jouduttiin jatkamaan syk-
syllä. Muutoksia tehtiin varsin moniin pykä-
liin ja tällöin, jouduttiin selvittämään monia 
vaikeahkojakin tulkintakysymyksiä. Yksi-
mieliseen neuvottelutulokseen päästiin kui-
tenkin 11.3.1969. 

Palkkalautakunta päätti, hyväksyen neu-
vottelutuloksen, esittää kaupunginhallituk-
selle, 

1) että kaupungin ja Helsingin Kunnallis-
virkamiehet ja -toimihenkilöt yhdistyksen 
sekä Helsingin kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain yhteisjärjestön välinen toimi-
henkilöiden työehtosopimus allekirjoituspöy-
täkirjöineen hyväksyttäisiin, ja 

2) että Helsingin kaupungin matkustus-
säännön 2 §:n 1 mom:n 3 kappale muutet-
taisiin seuraavan sisältöiseksi: 

II luokkaan kuuluvat kaupungin muut 
luottamushenkilöt sekä kaupunginjohtajaa 
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ja apulaiskaupunginjohtajia lukuun otta-
matta ne viranhaltijat, joiden palkkaus on 
(poist.) 13. pl:n tai sitä ylempien palkkaluok-
kien mukainen taikka niitä vastaava sekä 
vastaavassa asemassa olevat muut palkan-
saajat (19.3. 521 §). 

Palkkalautakunta päätti merkitä tiedoksi, 
että kaupungin ja Helsingin Kunnallisvirka-
miehet ja -toimihenkilöt yhdistyksen ja Hel-
singin kunnallisten työntekijäin ja viranhal-
tijain yhteisjärjestön välillä 28.10.1969 käy-
dyissä neuvottelussa oli yksimielisesti sovit-
tu, että 12.5.1969 allekirjoitetun, vuotta 1969 
koskevan toimihenkilöiden työehtosopimuk-
sen M §:n 1 kohdan edellyttämää irtisanomis-
aikaa lykätään yhdellä kuukaudella eli 30.11. 
1969 saakka (29.10. 1942 §). 

Vuosiloma-ajan palkkaa ja loman korvausta 
koskeva työehtosopimus. Kaupunkiliiton kir-
jeessä 6.5.1969 mainittiin, että 5-päiväiseen 
työviikkoon siirtymisen yhteydessä oli ns. 
runkosopimuksessa sovittu, ettei työajan 
lyheneminen sellaisenaan saa aiheuttaa muu-
tosta vuosiloma-ajan palkan ja vuosiloma-
korvauksen suuruuteen. Kaupunkiliiton palk-
ka-asiainneuvosto oli näin ollen hyväksynyt 
muutoksen kaupunkiin työsopimussuhteessa 
olevien työntekijäin vuosilomasäännön mal-
liin sekä mallin työntekijäin vuosilomapalk-
kaa ja loman korvausta koskevaksi työehto-
sopimukseksi suosittaen, että kaupunkien 
työsuhteessa olevien vuosilomasääntöä muu-
tettaisiin ko. malliin tehtyjen muutosten 
mukaisesti. Työntekijäin ja viranhaltijain 
yhteisjärjestön ja kaupungin kesken käydyis-
sä neuvotteluissa 19.5.1969 sovittiin em. mal-
lin mukaisesti vuosilomasäännön muutok-
sesta liitteen 1 mukaisena sekä vuosiloma-
ajan palkkaa ja loman korvausta koskevasta 
työehtosopimuksesta liitteen 2 mukaisena. 
Palkkalautakunta päätti hyväksyä neuvot-
telutuloksen ja antaa lausunnon vuosiloma-
säännön muutosten osalta kaupunginhalli-
tukselle tämän mukaisesti (21.5. 948 §). 

Lepotauon uudelleen järjestely sairaaloissa 
ja huoltolaitoksissa. Palkkalautakunta päätti 

tehdä kaupunginhallitukselle esityksen, että 
se pyytäisi Kaupunkiliittoa ryhtymään toi-
menpiteisiin lepotaukoa koskevan kysymyk-
sen käsittelyn kiirehtimiseksi valtiovarain-
ministeriön asettamassa erityistoimikunnassa 
(5.3. 433 §). 

Viranhaltijoita edustavat järjestöt olivat 
lähettäneet kaupunginhallitukselle eräitä kir-
jelmiä, joissa esitettiin muutoksia 1.6.1968 
voimaan tulleiden uusien työaikamääräysten 
johdosta sairaaloissa ja huoltolaitoksissa to-
teutetun lepotaukojärjestelyn suhteen. Varsi-
naista neuvottelukosketusta kaupungin neu-
vottelijoiden ja järjestöjen välillä asian joh-
dosta ei otettu ennen kuin 17.5.1969, koska 
molemmat osapuolet odottivat terveyden-
huoltoalan lepotaukotoimikunnan uutta suo-
situsta asian järjestämiseksi. Kaupungin 
neuvottelijat aloittivat kuitenkin sairaaloiden 
ja huoltolaitosten henkilökuntaa edustavien 
järjestöjen kanssa neuvottelut asian saatta-
miseksi asianmukaisesti käsiteltäväksi. Neu-
vottelujen aikana suoritettiin yksityiskohtai-
sia tutkimuksia ja selvityksiä tilanteen kar-
toittamiseksi. Näiden tutkimusten kuluessa 
ja neuvottelujen ollessa käynnissä sairaaloi-
den ja huoltolaitosten henkilökuntaa edus-
tavien järjestöjen neuvotteluryhmä saattoi 
kaupunginhallituksen tietoon 5.6.1969 ilmoi-
tuksen siitä, että mikäli ko. laitosten palve-
luksessa olevan henkilökunnan lepotauko-
kysymystä ei saada lähiaikana neuvottelu-
teitse järjestöä tyydyttävään ratkaisuun, 
tulevat järjestöt kehottamaan henkilökuntaa 
oma-aloitteisesti siirtymään 18.6.1969 lähtien 
toistaiseksi ennen 1.6.1968 olleen käytännön 
mukaisiin työvuoroihin, jolloin lepotauon si-
jasta ruokailu suoritetaan työaikana sopi-
vaksi katsottuna ajankohtana. 

Palkkalautakunta päätti esittää kaupun-
ginhallitukselle, että kaupunginvaltuuston 
29.5.1968 vahvistamien väliaikaisten työ-
aikamääräysten X I X kohdan perusteella 
kaupunginhallitus antaa hoitolaitoksille 
lepotauon järjestämisestä toistaiseksi voi-
massa olevat lisäohjeet, joita noudatetaan 
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siksi, kunnes kaupunginhallitus on antanut 
tarkemmat uudet ohjeet (18.6. 1142 §). 

Työajan lyhentäminen kunnallisissa oppi-
laitoksissa. Kaupunkiliiton toimisto ilmoitti, 
että Kaupunkiliiton hallitukselta 29.11.1968 
saamansa valtuutuksen nojalla Kaupunkilii-
ton palkka-asiainneuvosto oli 9.1.1969 tehnyt 
sopimuksen työaikalain alaisten työntekijäin 
ja viranhaltijain työajan lyhentämisen to-
teuttamisesta kaupunkien ja kauppaloiden 
oppilaitoksissa. Koska sopimusta ei ollut saa-
tu tehdyksi ennen lyhennettyyn työaikaan 
siirtymistä, Kaupunkiliiton toimisto oli anta-
nut asiasta väliaikaisia suosituksia. 9.1. tehty 
sopimus korvasi em, väliaikaiset suositukset. 
Solmittu sopimus koski päätoimisten työaika-
lain alaisten työntekijäin ja viranhaltijain 
lisäksi myös osa-aikatyötä tekeviä. Kun kou-
lujen tuntipalkkaiset työntekijät ovat työ-
ehtosopimuksen alaisia, aiheutui tästä, että 
sopimukseen otettiin eräitä työehtosopimuk-
sen tuntityöntekijöitä koskevia määräyksiä. 
Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvosto suo-
sitteli sopimuksen voimaansaattamista kau-
pungeissa ja kauppaloissa. Helsingin kunnal-
listen työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjär-
jestön kanssa käytiin neuvotteluja Kaupun-
kiliiton toimiston em, suosituksen mukaisen 
sopimuksen aikaansaamiseksi Helsingin kau-
pungin osalta. Neuvotteluissa, joissa kau-
pungin neuvottelijain puolesta esitettiin suo-
situssopimukseen eräitä muutoksia, poistoja 
ja lisäyksiä, päästiin yksimieliseen loppu-
tulokseen 19.3.1969. Palkkalautakunta päätti 
esittää kaupunginhallitukselle edelleen kau-
punginvaltuustolle esitettäväksi, että ko. työ-
ajan lyhentäminen suoritettaisiin neuvottelu-
tuloksen mukaisesti (2.4. 612 §). 

Sopimuksen täydentäminen työajan lyhentä-
misen toteuttamisesta kunnallisissa oppilaitok-
sissa. Kaupunkiliiton toimisto oli saattanut 
kaupunkien tietoon sopimuksen ko. työaika-
lain alaisten työntekijäin ja viranhaltijain 
osalta. Sopimuksen yhtenä periaatteena oli, 
että koulutyöviikon ollessa 6-päiväinen saa-
daan myös työaikalain alaista henkilökuntaa 

pitää työssä 6 päivänä viikossa, kunhan tälle 
annetaan koulujen lomien tai kesäloman ai-
kana ylimääräisiä vapaapäiviä siten, että 
henkilökunta tulee saamaan keskimäärin 
kaksi vapaapäivää viikkoa kohden. Mainitun 
sopimuksen 2 §:n 3 kohdan mukaan »kuu-
kausipalkkaisen työntekijän sekä viranhalti-
jan osalta näin siirretyt vapaapäivät ovat 
palkallisia päiviä». Käytännössä oli syntynyt 
epäselvyyttä siitä, kuinka em. palkallisen va-
paapäivän palkka olisi laskettava. Kun kau-
pungeissa kuukausipalkan jakajana oli käy-
tet ty lukua 30, oli viranhaltija- ja työntekijä-
puoli katsonut, että lopputulos oli heidän 
kannaltaan huonompi kuin mitä se olisi, jos 
kouluissa ei saisi soveltaa vuoden pituista 
tasoittumisajanjaksoa, vaan vapaapäivät si-
joittuisivat tasaisesti ympäri vuoden. Kau-
punkiliiton palkka-asiainneuvosto oli toden-
nut, että ellei em, tapauksissa sovellettaisi 
vuoden pituista tasoittumisajanjaksoa, olisi 
kouluhenkilökunnan keskimääräinen työpäi-
vien luku 22 kuukautta kohden. Kaupungin 
osalta käytyjen tulkintaneuvottelujen poh-
jalta päästiin yksimielisyyteen annettavien 
vapaapäivien lukumäärästä, mutta sen sijaan 
näiden palkanmäärittely muodosti vaikean 
ongelman niiden toimihenkilöiden osalta, joi-
den palvelussuhde on kokovuotinen, mutta 
joille palkka maksetaan vain varsinaiselta 
työssäoloajalta ja vuosiloman ajalta, mutta 
ei oppilaitoksen toimintakauden ulkopuolella 
olevan palkattoman loman ajalta. Asian kä-
sittely siirrettiin siksi, kunnes Kaupunkiliitto 
antaisi siitä suosituksensa. Palkkalautakunta 
päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kun lasketaan siirrettyjen vapaapäivien palk-
kaa niille toimihenkilöille ym., joille palkkaa 
ei makseta koko vuodelta tai joiden virka- tai 
työsuhde katkeaa, kuukausipalkan jakajana 
käytetään lukua 22 (24.9. 1690 §). 

Sairaalalautakunnan puhelunvälittäjien työ-
aika. Sairaalavirasto oli kaupungin uusien 
työaikamääräyksien 1) kohdan 3 mom:n no-
jalla todennut, että sairaaloissa työskentele-
vien puhelunvälittäjien säännöllinen työaika 
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on 1201 kolmen viikon pituisena ajanjaksona. 
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain 
yhteisjärjestö oli pyytänyt, että puhelunvä-
littäjien työaika toistaiseksi vahvistettaisiin 
35 y2 tunniksi viikossa. 

Asiassa oli lähinnä kysymys siitä, voidaan-
ko kaupunginvaltuuston hyväksymän työ-
aikaratkaisun toteuttaminen jonkin henki-
löstöryhmän osalta peruuttaa kaupunginhal-
lituksen päätöksellä, jolla vahvistettaisiin 
väliaikaisesti noudatettava työaika odotet-
taessa asiasta mahdollisesti annettavaa valta-
kunnallista suositusta. 

Työaikamääräysten I) kohdan 6 mom:n 
mukaan kaupunginhallitus voi, jos virkateh-
tävien erityinen laatu tai erityiset olosuhteet 
niin vaativat, vahvistaa pääviranhaltijan 
säännöllisen työajan ao. määräyksistä poik-
keavasti, kuitenkin työaikalaista johtuvin 
rajoituksin. Tämän mukaan ei ollut olemassa 
estettä edellä tarkoitetun päätöksen tekoon. 

Puhelunvälittäjien työaika kaupungin sai-
raala-, huolto- ja lastensuojelu viraston alai-
sissa hoitolaitoksissa oli varsin kirjava, nim. 
32 t:sta 40 viikkotuntiin. Tätä silmällä pitäen 
ei pidetty tarkoituksenmukaisena väliaikai-
sesi ikaan alentaa ennen työaikajärjestelyjen 
toteuttamista käytössä olleita työaikoja, 
mut ta palkkalautakunnan taholta oltiin val-
miita puoltamaan niiden vahvistamista vielä 
toistaiseksi voimassa oleviksi kuitenkin siten, 
et tä aikaisemmin alle keskimäärin 35 y2 viik-
kotuntia suorittaneiden työaika olisi vahvis-
tettava vähintään keskim. 35 y2 tunniksi. 
Näin kuitenkin edellyttäen, että kaupungin-
hallituksen päätöstä ei voida pitää ennakko-
päätöksen luonteisena. Ennen lopullisen pää-
töksen tekoa olisi kuitenkin pyydettävä sai-
raalalautakunnan lausunto siitä, pitääkö se 
mahdollisena esitetyn poikkeusjärjestelyn 
rajoittamista koskemaan vain ko. viranhal-
tijaryhmää. Lausunto kaupunginhallitukselle 
päätettiin antaa tämän mukaisesti (12.3. 
489 §, 19.3. 523 §). 

Suomenkielisen työväenopiston työaikajär-
jestely. Työväenopiston johtokunta oli teh-

nyt esityksen, missä mainittiin, että opiston 
toimisto pidetään avoinna yleisölle klo 9-12 
ja 18-20 maanantaista perjantaihin työkau-
den aikana. Tämän johdosta toimistossa työs-
kentelevien työaika päättyy klo 20.3 0. Kir-
jasto on avoinna yleisölle klo 17.3 0-20.3 0 
ja opintoneuvojan työaika päättyy klo 21. 
Johtokunta esitti, että toimiston viranhalti-
joille saataisiin maksaa klo 19 jälkeen suori-
tetusta työstä iltatyökorvaus 1.9.1968 alkaen. 
Vaikka työaikalain alaisilla ei ole oikeutta 
ilta- eikä yötyökorvaukseen, oli iltatyökor-
vauksen maksamista pidettävä kohtuullisena, 
koska osa työväenopiston henkilökuntaa jou-
tui j atkuvasti säännöllisenä työaikana suorit-
tamaan iltatyötä. Palkkalautakunta päätti 
puoltaa johtokunnan esitystä (19.3. 534 §). 

Erikoismaksuluokan hoitopaikkoja koskevat 
periaateohjeet. Kaupunginvaltuusto oli pää-
töksellään 6.9.1961 antanut uudet määräyk-
set niistä yksityispaikoista, jotka kaupungin 
sairaaloissa sekä Koskelan sairaskodissa ja 
Kustaankartanon vanhainkodissa annetaan 
kliinisten osastojen yli- ja apulaisylilääkärien 
käyttöön. Erikoismaksuluokan hoitopaikko-
jen käyttöön oikeutettujen lääkärien piiriä 
oli sittemmin laajennettu eräiden sairaaloi-
den osasto- ja erikoislääkärien ym. osalta. 
Mainitut laajennukset olivat perustuneet 
lääkintöhallituksen antamaan suostumuk-
seen edellyttäen, että hoitopaikkojen osalta 
noudatetaan lääkintöhallituksen antamia oh-
jeita. Niiden nojalla ei kuitenkaan käytän-
nössä voitu ratkaista kaikkia yksityistapauk-
sia, minkä vuoksi ao. laitosten taholta oli pi-
detty tarpeellisena yksityiskohtaisten sovel-
lutusohjeiden laatimista. Näiden aikaansaa-
miseksi oli pidetty useita neuvotteluja. Neu-
votteluissa saavutetun tuloksen mukaiset 
ohjeet noudattivat pääpiirteissään lääkintö-
hallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä. 
Ne koskivat seuraavia asioita: 1) erikois-
maksuluokan hoitopaikkojen käyttöoikeutta, 
2) käyttöoikeuden laajuutta, 3) sijaisten oi-
keutta ko. hoitopaikkojen käyttöön, 4) poti-
laiden hoitamista sijaisuustapauksissa, 5) hoi-
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tomaksua ja muita maksuja sekä 6) muita oh-
jeita. Palkkalautakunta päätti antaa kau-
pungin sairaaloiden ja vanhustenhuoltolai-
tosten erikoismaksuluokan hoitopaikkojen 
käytöstä em. ohjeet (6.8. 1378 §, 13.8. 1397 §). 

Kaupungin eräiden alusten kansipäällystöä 
koskeva työehtosopimus. Kaupunkiliiton toi-
misto oli kirjeessään 5.3.1969 ilmoittanut, 
että samoin kuin ulkomaanliikenteessä nou-
datetut työehtosopimukset tulivat myös 
kaupunkien satamajäänmurtajien laivan-
päällystöä, konepäällystöä ja miehistöä kos-
kevat työehtosopimukset irtisanotuiksi päät-
tymään 31.1.1969. Uudet sopimukset tulivat 
voimaan jo ko. vuoden alusta lukien siitä 
syystä, että vakauttamissopimus edellytti 
uusien palkkausmääräysten voimaantuloa 
jo tästä ajankohdasta lukien. Ulkomaanlii-
kennettä koskevissa työehtosopimuksissa teh-
dyt muutokset koskivat pääasiassa työajan 
lyhentämistä ja palkkojen yleiskorotusta. 
Säännöllinen työaika oli nyt lyhennetty 
40 t:ksi viikossa vuoden alusta lukien, missä 
yhteydessä eräät kellomäärät, joissa ylityö-
korvauksen maksamisvelvollisuus aikaisem-
min oli alkanut klo 13, muutettiin nyt klo 
12:ksi. Kaupunkien työehtosopimuksissa oli-
vat kuitenkin nämä aikamäärät jo olleet 
käytössä. Kun Kaupunkiliiton puolesta neu-
votteluissa oli esitetty, ettei työaikamääräyk-
siä ollut järjellistä saattaa taannehtivasti voi-
maan hyvin pitkältä aikaa, sovittiin siitä, että 
uusien työaikamääräysten soveltaminen kau-
punkien satamajäänmurtajissa alkaa vasta 
1.2.1969 lukien. Palkkojen yleiskorotus oli 
ulkomaanliikenteessä samansuuruinen kaik-
kien ryhmien kohdalla ja korotuksesta perus-
palkkojen osuus oli 33 mk ja pätevyyslisän 
osuus 2 mk. Yleiskorotuksen määrä poikkesi 
näin ollen kaupungeissa muutoin suoritetusta 
palkkatarkistuksesta, mutta tämä johtui 
siitä, että työaikajärjestelmä merenkulussa 
on rakenteeltaan kokonaan toisenlainen kuin 
kaupungeissa muutoin noudatetut työaika-
järjestelmät, minkä vuoksi tosiasiallinen työ-
aika ulkomaanliikenteen aluksissa oli niin 

paljon suurempi, että yleiskorotukseksi tuli 
em. markkamäärä, kun noudatettiin vakaut-
tamissopimuksen määräystä tuntipalkan tar-
kistamisesta 16 p:llä. Työehtosopimukseen 
tehtävistä muutoksista päästiin yksimieli-
syyteen Suomen Laivanpäällystöliiton kans-
sa. Neuvottelutulos, joka hyväksyttiin, pää-
tettiin esittää kaupunginhallitukselle edelleen 
kaupunginvaltuustolle esitettäväksi (2.4. 
598 §, kunn.as.kok. n:o 116). 

Konepäällystön työehtosopimukseen tehtä-
vistä muutoksista oli päästy yksimielisyy-
teen Suomen Konepäällystöliiton kanssa. 
Muutokset perustuivat Kaupunkiliiton suosi-
tukseen. Neuvottelutulos hyväksyttiin. Sa-
moin oli päästy yksimielisyyteen satamajään-
murtajani väen työehtosopimukseen tehtä-
vistä muutoksista Suomen Merimies-Unionin 
kanssa niin ikään Kaupunkiliiton suosituksen 
perusteella. Hyväksyen neuvottelutuloksen 
palkkalautakunta päätti esittää tämän sa-
moin kuin konepäällystöä koskevan työehto-
sopimuksen edelleen valtuustolle esitettä-
väksi (2.4. 599, 600 §, kunn.as.kok. n:o 65, 
66). 

Suomen Konepäällystöliiton ja kaupungin 
välisen, mj s Korkeasaaren ja hinaajien H-3:n 
ja H-4:n konepäällystön palkkausta koskeva 
työehtosopimus. Mainittu liitto oli 24.3.1969 
irtisanonut kaupunginvaltuuston 26.6.1968 
hyväksymän työehtosopimuksen ja esittänyt 
muutosehdotuksensa uutta työehtosopimusta 
varten. Uutta sopimusta koskevissa neuvot-
teluissa oli päästy yksimieliseen, lopputulok-
seen. Muutokset, jotka perustuivat Kaupun-
kiliiton suositukseen ja joita vastaavat muu-
tokset oli jo hyväksytty muissa kertomus-
vuoden aikana tehdyissä laivahenkilökunnan 
työehtosopimuksissa, oli tehty sopimuksen 
2 §:ään, jossa viikottainen työaika oli muu-
tettu 43 t:sta 40 t:ksi ja samalla tarkistettu 
yli- ja pyhätyön korvaamista koskevien koh-
tien jakajat vastaavasti pienemmiksi sekä 
7 §:ään, johon oli otettu määräys, että uudet 
työaikamääräykset ja niistä riippuvat kor-
vaukset tulevat voimaan purjehduskauden 
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alusta lukien. Lisäksi oli 5 §:ään otettu uusi 
irtisanomissuojaa koskeva pöytäkirjamerkin-
tä 2, joka oli samansisältöinen kuin toimi-
henkilöiden työehtosopimuksen allekirjoitus-
pöytäkirjassa. Neuvottelutulos päätettiin hy-
väksyä ja esittää edelleen kaupunginvaltuus-
tolle esitettäväksi, että mainittu sopimus hy-
väksyttäisiin liitteen mukaisessa muodossa 
(21.5. 949 §). 

Kodinhoitajien palkanlisät. Huoltolauta-
kunta ilmoitti, että 1.1.1967 voimaantulleen 
lain mukaan kodinhoitaja saa kunnalta pe-
ruspalkan samojen perusteiden mukaan kuin 
valtion viran- tai toimenhaltija palkkausluo-
kassa A 10 ja johtava kodinhoitaja vastaa-
vasti A 12 pl:ssa. Kaupunginhallitus oli päät-
tänyt 16.3.1967, että mikäli kodinhoitajien 
palkkaus vastaisuudessa alittaa laeissa ja ao. 
säännöksissä määritellyn vähimmäispalkan, 
suoritetaan ko. kodinhoitajille kaupunginval-
tuuston 20.12.1961 tekemän päätöksen mu-
kainen henkilökohtainen palkanlisä. Kun 
valtion virkamiespalkkausta oli tarkistettu 
valtioneuvoston päätöksellä 7.11.1968, nousi 
kodinhoitajille A 10 palkkausluokan mukaan 
maksettava peruspalkka kalliinpaikanlisineen 
korkeammaksi kuin kaupungin. 9. pl:n mukaan 
maksettava peruspalkka ilman ikälisiä. Huol-
tolautakunnan esityksen mukaisesti palkka-
lautakunta päätti vahvistaa em. erotuksen 
suuruudeksi ilman ikälisää olevan kodinhoi-
tajan osalta 23.88 mk ja yhteen ikälisään 
oikeutettujen osalta 4.63 mk. Erotusten edel-
lyttämät palkantarkistukset saatiin maksaa 
niihin oikeutetuille kodinhoitajille henkilö-
kohtaisina palkanlisinä (26.3. 568 §). 

Palkkalautakunta päätti vahvistaa sen 
erotuksen, jolla kaupunginvaltuuston 25.6. 
1969 perustamien 10. pl:n johtavan kodinhoi-
tajan virkojen palkkaus alittaa kunnallisesta 
kodinhoitoavusta 6.5.1966 annetun lain 9 §:n 
edellyttämän palkkauksen 15 ikälisään oi-
keuttavaa palvelusvuotta omaavien johta-
vien kodinhoitajien osalta 19.54 mk:ksi kuu-
kaudessa 1.7.1969 lukien (5.11. 1963 §). 

Koskelan sairaskodin laboratoriohenkilökun-

nan varallaolokorvaus. Sairaskodin johtava 
ylilääkäri oli laatinut toimintaohjelman labo-
ratorio- ja röntgentoimintaa silmällä pitäen. 
Tämä poikkesi entisestä toiminta-aikojen ja 
-muotojen osalta, mikä johtui osaksi viisipäi-
väiseen työviikkoon siirtymisestä, osaksi 
myös siitä, että tähänastinen toiminta-aika 
ei tyydyttänyt sairaanhoidollisia tarpeita. 
Koskelan sairaskodin leikkausosaston ns. 
puhelinpäivystystä suorittaville sairaanhoi-
tajille saatiin 1/6 varallaoloaikaa maksaa 
yksinkertaisen tuntipalkan mukaan laskettu 
korvaus. Samansuuruista varallaolokorvausta 
johtokunta oli ehdottanut suoritettavaksi 
myös laboratoriohenkilökunnalle. Huolto-
lautakunta oli 9.6.1969 hyväksynyt ylilääkä-
rin em. ehdotuksen toimintaohjelmaksi ja oi-
keuttanut laboratoriohenkilökunnan suorit-
tamaan uusien työaikamääräysten XX koh-
dan 4 mom:n mukaista varallaoloa (ns. C-
päivystystä) 28 t viikossa johtavan ylilääkä-
rin lähemmin määrääminä aikoina. Palkka-
lautakunta päätti, että asianomaisille saa-
daan suorittaa kuudesosasta varallaoloaikaa 
yksinkertaisen tuntipalkan mukaan laskettu 
korvaus heidän suorittaessaan ko. varallaoloa 
(20.8. 1451 §). 

Väestönsuojelukursseille osallistuvien opetta-
jien ylituntipalkkiot. Ammattioppilaitosten 
johtokunta oli esittänyt, että ammattikoulu-
jen opettajat oikeutettaisiin silloin, kun hei-
dät on määrätty osallistumaan väestönsuo-
jelukursseille, saamaan tältä ajalta korvaus 
peruspalkan ja ikälisien ohella myös luku-
järjestyksen mukaisista ylityötunneistaan, 
koska opettajien koko vuoden jatkuvia yli-
tunteja ei voida verrata muissa viroissa esiin-
tyviin tilapäisiin ylitöihin. Vallilan ammatti-
koulun rehtori oli ilmoittanut, että jos koulu 
joutuu lähettämään lakisääteisille kursseille 
opettajia niin, että heidän ansiotaan vähen-
netään ylituntien osalta, ei väestönsuojelu-
koulutusta ja -organisaatiota voida koulussa 
toteuttaa. Palkkalautakunnan esittelijä kat-
soi, että vaikka ammattikoulun opettajilla 
esiintyy säännöllisesti ylitunteja, joista mak-
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settavat palkkiot vaikuttavat merkittävällä 
tavalla heidän kokonaisansioidensa muodos-
tumiseen, ei ylituntipalkkiota silti voida pi-
tää peruspalkan luonteisena palkkana eikä 
näin ollen virkavapauden ajalta palkkaetuja 
myönnettäessä ylituntipalkkioita tulisi ottaa 
tässä yhteydessä huomioon. Palkkalautakun-
ta päätti kuitenkin yksimielisesti puoltaa 
kaupunginhallitukselle annettavassa lausun-
nossaan ylituntipalkkioiden suorittamista ko. 
opettajille mainittujen kurssien ajalta (8.1. 
32 §). 

Ylityökorvausperusteet. Työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestö oli esittänyt yli-
työkorvausperusteiden muuttamista satama-
laitoksen nosturiosaston sekä varastoimis-
ja laiturihuolto-osaston henkilökunnan osalta 
lastaus- ja purkaustyöhön liittyvissä töissä 
siten, että korotettu palkka maksettaisiin 
kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja sitä 
seuraavilta tunneilta 100 % korotettuna 
sen sijaan, että kaupunginvaltuuston hyväk-
symien uusien työaikamääräysten mukaan 
maksettiin viideltä tunnilta 50 % ja siltä 
seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka. 
Järjestö perusteli esitystään sillä, että em. 
henkilökuntaan kuuluvien lisäkorvaus pe-
rittäisiin liikennöitsijöiltä. Palkkalautakun-
nan taholta todettiin, että em. työaikamää-
räysten mukaan ylityökorvaukset alkavat 
jo 40 viikkotunnin jälkeen entisen 48 t:n 
asemesta. Toisaalta ylityökorvausmääräyk-
set ovat yhtenäiset eri ryhmille ja näin ollen 
määräysperusteet tasapuoliset ja oikeuden-
mukaiset. Niiden muuttaminen jonkin hen-
kilöryhmän osalta ei ole ilman erittäin pai-
navia syitä perusteltavissa. Tällaisia ei ko. 
ehdotuksessa ole esitetty. Erikoisaseman luo-
misen perusteena ei voida pitää sitä seikkaa, 
kuka lopullisesti vastaa kustannuksista, sillä 
tosiasiassa kuitenkin kaupunki yksin on vel-
vollinen suorittamaan ko. korvaukset riip-
pumatta siitä, saako se jostakin muualta 
puolestaan korvauksen kustannuksistaan vai 
ei. Palkkalautakunta päätti antaa yhteis-

järjestön esityksestä kielteisen lausunnon 
(9.4. 658 §, 16.4. 690 §). 

Antaessaan kaupunginhallitukselle lausun-
non koulujen vahtimestarien, siivoojien 
ym:n ylimääräisten palkkioiden korottami-
sesta palkkojen yleiskorotusta vastaavasti 
palkkalautakunta samalla päätti korottaa 
kansakouluissa ja ammattikouluissa palvele-
vien, talonmiehen työtä tekevien viikkoleposi-
jäisten palkkion 1.4.1969 lukien 43.60 mk:ksi 
sijaisuuskerralta (16.4. 686 §). 

Palkkalautakunta päätti, että kaupungin-
hallituksen 2.6. talonmiesten viikkolevon 
pidentämisestä tekemän päätöksen johdosta 
talonmiesten viikkoleposijaisten palkkiot tuli 
maksaa ko. päätöksen voimassaoloaikana 
viikkolevon pidennystä vastaavasti tarkis-
tettuina eli ennen 2.6.1969 voimassa olleet 
palkkiot 53 % korotettuna. Tätä päätöstä 
ei kuitenkaan ollut sovellettava kansakoulu-
jen talonmiesten ja talonmieslämmittäjien 
ym. viikkoleposijaisten palkkioihin, joista 
palkkalautakunta oli tehnyt eri päätöksen. 
Päätös ilmoitettiin tiedoksi kaikille viras-
toille ja laitoksille (18.6. 1141 §). 

Kuukausipalkkojen laskennassa rekisteröi-
tävät tiedot. Palkkalautakunta teki 30.10. 
1967 esityksen kaupunginhallitukselle henki-
löstökustannusten selvittämiseksi tarvitta-
vista toimenpiteistä. Esityksen perusteluissa 
todettiin mm., että henkilöstökustannukset 
muodostavat kaupungin kokonaismenoista 
runsaan kolmanneksen. Tämän vuoksi on 
välttämätöntä, että henkilöstökustannusten 
eri lajeista ja niihin vaikuttavista muista 
tekijöistä on käytettävissä riittävän yksityis-
kohtaiset tiedot. 

Kaupunginhallituksen, revisioviraston, ra-
hatoimiston ja palkkalautakunnan toimiston 
välillä käydyissä neuvotteluissa päädyttiin 
siihen, että asian edelleen kehittäminen kuu-
luu palkkalautakunnan toimialaan, joten 
palkkalautakunnan toimiston tehtäväksi an-
nettiin valmistelevan työryhmän kokoami-
nen ja selvitystyötä johtavana ja koordinoi-
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vana elimenä toimiminen. Palkkalautakun-
nan toimiston kokoaman työryhmän yhteen-
veto kuukausipalkkojen laskennassa rekis-
teröitävistä tiedoista päätettiin lähettää 
edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. 

Samalla palkkalautakunta ilmoitti kau-
punginhallitukselle, että tutkimustehtävän 
jatko-osa suoritetaan rinnakkaistehtävänä 
sen tutkimusryhmän tutkimuksen kanssa, 
jolla selvitetään mahdollisuuksia henkilökor-
tisto-, henkilöstöasioiden raportointi- ja pal-
kanlaskent aj är j estelmien koordinoimiseksi 
(16.4. 692 §). 

Virkavapauden tai työloman ajalta palkka-
etuja anottaessa käytettävä lomake. Palkka-
lautakunta antoi 3.10.1966 kiertokirjeellä 
virastoille ja laitoksille tiedoksi ne periaatteet, 
joita noudatetaan myönnettäessä kaupungin 
palveluksessa olevalle henkilöstölle virka-
vapautta ja palkkaetuja virkavapauden tai 
työloman ajalta. Kaupunginhallitus antoi 
20.10.1966 kaikille virastoille ja laitoksille 
ohjeet niistä menettelytavoista, joita oli 
noudatettava anottaessa palkkalautakunnal-
ta ko. virkavapauksia tai palkkaetuja. 

Palkkalautakunnan toimisto pyrki kehit-
tämään tarkoitukseen sopivan lomakkeen, 
jotta ohjeissa mainittujen selvitysten anta-
mista voitaisiin helpottaa ja jotta päästäi-
siin entistä suurempaan täsmällisyyteen ja 
yhdenmukaisuuteen. 

Palkkalautakunta päätti hyväksyä lomak-
keen käyttöön otettavaksi anottaessa virka-
vapauksia ja palkkaetuja virkavapauden tai 
työloman ajalta (9.4. 660 §). 

Sairausloma-ajan palkan maksaminen palo-
laitoksen palokersantille. Palokers. Tauno 
Lilja oli 24.10.1967 vaatinut, että kaupunki 
korvaisi hänelle menetettyjen työvuorojen 
mukaisina sunnuntaityökorvauksina v:n 1966 
ajalta 3 715 mk ja v:n 1967 ajalta 2 242 mk. 
Lilja oli ollut sairauslomalla v:n 1966 alusta 
lähtien sairastuttuaan nivelreumaan. Vaati-
mustaan hän perusteli sillä, että palomiesten 
työajan järjestely oli toimitettu työaikalain 
säännöksistä poiketen siten, että keskimää-

26 — Hels. kaup. kunnallishallinto 1969 

räinen työaika oli 8 viikon aikana 63 t vii-
kossa ja säännöllinen palvelusvuoro enintään 
24 t, minkä vuoksi palomiehet joutuivat työ-
vuorotaulukon mukaisesti olemaan työssä 
myös niinä aikoina, joina tehty työ katsot-
tiin sunnuntaityöksi heidän voimatta vai-
kuttaa sanottuun järjestelyyn. Kaupungin-
hallitus oli hylännyt Liljan hakemuksen. 
Hän oli 18.1.1968 lääninhallitukselle toimit-
tamassaan kirjelmässä toistanut esittämänsä 
vaatimuksen. Lääninoikeus oli tutkien Liljan 
kirjoituksen kaupunginhallituksen päätök-
sestä tehtynä valituksena ratkaissut asian 
ja hylännyt valituksen. Korkein hallinto-
oikeus, jolta Lilja oli hakenut muutosta 
tähän päätökseen, oli tutkinut asian ja koska 
lääninoikeuden ei olisi pitänyt käsitellä 
Liljan kirjoitukseen sisältyvää vaatimusta 
valituksena, vaan hakemuksena kaupungin 
velvoittamisesta maksamaan mainitut sun-
nuntaityökorvaukset, korkein hallinto-oikeus 
oli harkinnut oikeaksi kumota ja poistaa 
lääninoikeuden päätöksen. Samalla Liljan 
hakemus oli otettu välittömästi tutkittavak-
si ja koska sunnuntaityökorvausta on pidet-
tävä erityisenä korvauksena todella suorite-
tusta työstä eikä virkavapausajalta suori-
tettavaan täyteen palkkaan niin ollen sisälly 
sunnuntaityökorvausta, korkein hallinto-
oikeus oli hylännyt Liljan hakemuksen (26.3. 
583 §). 

Myöskin palokorpraali Martti Lavinto 
oli tehnyt vastaavanlaisen hakemuksen, jon-
ka korkein hallinto-oikeus niin ikään oli 
hylännyt (26.3. 584 §). 

Luontoisedut. Palkkalautakunta teki lu-
kuisia päätöksiä, jotka koskivat virka-asun-
tojen määräämistä, niiden poistamista virka-
asuntoluettelosta sekä virka-asunnoista pe-
rittävistä vuokran vastikkeista. 

Eräissä tapauksissa määrättiin sähkölaitok-
sen asuntoja työsuhteeseen sidotuksi päivys-
tysasunnoksi (16.5. 891 §). 

Kysymys kaupungin palveluksessa olevan 
henkilökunnan terveydenhuollon järjestelystä 
oli ollut jo v. 1954 mietintönsä jättäneen 
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komitean selviteltävänä. Myös sairaaloiden 
ja huoltolaitosten palveluksessa olevan hen-
kilöstön osalta asia oli ollut vireillä erillis-
kysymyksenä useiden vuosien aikana. Sai-
rausvakuutusj är j estelmän voimaantulosta 
syntyneen uuden tilanteen johdosta ja kun 
muuten sairaaloiden henkilökunnan tervey-
denhuollon järjestely oli valtakunnallisena 
kysymyksenä neuvottelujen alaisena, ei edes 
kaupungin laitosten osalta katsottu voita-
van ryhtyä asiassa erikoistoimenpiteisiin. 
Sairaalaliitto oli 20.9.1968 lähettänyt jäse-
nistölleen suosituksen sairaalahenkilökunnan 
terveydenhuollon järjestämisestä neuvotte-
luissa yksimielisesti sovitun terveydenhuolto-
sääntömallin perusteella. Kaupungin sai-
raaloissa oli järjestöjen kanssa käytyjen 
keskustelujen perusteella sovittu väliaikai-
sesti noudatettavaksi edellisvuosien aikana 
muodostunutta käytäntöä, mutta viimeis-
tään v:n 1970 alusta lukien oli tarkoitus 
toteuttaa kaupungin sairaaloidenkin osalta 
sairaalaliiton terveydenhuoltosääntömallia. 

Antaessaan lausuntonsa kaupunginhalli-
tukselle palkkalautakunta päätti samalla 
esittää, että asetettaisiin erityinen komitea 
selvittämään kysymystä kaupungin palveluk-
sessa olevan henkilöstön terveydenhuollon jär-
jestelystä, siinä noudatettavista yleisistä pe-
riaatteista ja tekemään ehdotuksen henkilö-
kunnan terveydenhuollon järjestelyn vaati-
masta organisaatiosta ja antamaan myös 
selvityksen terveydenhuollon järjestelystä 
syntyvistä kustannuksista (10.9. 1573 §). 

Terveydenhoitolautakunnan esitys viranhal-
tijain luontoissuoritussäännön muuttamisesta. 
Kouluterveydenhoito-oh j esäännön mukaan 
koululääkärin tehtävänä on valvoa koulun 
terveydellisiä oloja mm. erityisesti kiinnit-
täen huomiota ruoan valmistukseen, jake-
luun ja astianpesuun sekä ryhtyä toimenpi-
teisiin epäkohtien poistamiseksi. Koulu-
hoitajien tehtäväksi oli annettu tarkkailla 
kouluissa tarjoiltavia aterioita, ruokailutilo-
jen hygieenisiä olosuhteita ym. Terveyden-
hoitolautakunta oli tehnyt esityksen, että 

viranhaltijain luontoissuoritussäännön 63 § 
muutettaisiin niin, että sen tarkoittama il-
mainen ateria koskisi myöskin koulussa 
työskentelevää koululääkäriä ja kouluhoi-
tajaa. 

Viranhaltijain luontoissuoritussäännön mu-
kaan kansakoulun, ammattikoulun, lasten-
tarhan tai lastensuojelu- ja nuorisonhuolto-
laitoksen viranhaltija, mikäli hän aterioi 
samassa pöydässä oppilaiden tai hoidokkien 
kanssa, saa vastikkeetta syödä oppilaille tai 
hoidokeille tarjottavaa ruokaa, jos hänelle 
on nimenomaan annettu tehtäväksi oppilai-
den tai hoidokkien aterioinnin ohjaus ja 
valvonta. Uuden säännön määräyksillä on 
pyritty ko. ilmaisruokailu rajoittamaan mah-
dollisimman vähiin. Kun terveydenhoitolau-
takunnan esityksessä oli kysymys lähinnä 
aterioiden eikä siis aterioinnin valvonnasta, 
joka voitaisiin suorittaa myös muutoin kuin 
aterioimalla, palkkalautakunnan esittelijä 
katsoi, että terveydenhoitolautakunnan esi-
tyksen ei tulisi antaa aihetta toimenpiteisiin. 
Palkkalautakunta päätti kuitenkin esittää 
kaupunginhallitukselle, että luontoissuoritus-
säännön 63 §:n ensimmäinen lause muutet-
taisiin kaupunginvaltuuston asiassa teke-
mää lopullista päätöstä seuraavan kuukauden 
alusta lukien seuraavaksi: »Jos kansakoulun, 
ammattikoulun, lastentarhan tai lastensuo-
jelu- ja nuorisonhuoltolaitoksen sekä ter-
veydenhoitoviraston viranhaltija aterioi sa-
massa pöydässä oppilaiden tai hoidokkien 
kanssa, hän saa vastikkeetta syödä oppilaille 
tai hoidokeille tarjottavaa ruokaa, mikäli 
hänelle on nimenomaan annettu tehtäväksi 
oppilaiden tai hoidokkien aterioinnin ohjaus 
ja valvonta.» (9.4. 642 §, 16.4. 689 §, 30.4. 
767 §). 

Virkapukuavustuksen huomioon ottaminen 
sairaanhoito-oppilaitosten sairaanhoitajaopet-
tajien takuupalkkausta määrättäessä. Suomen 
sairaanhoitajaliitto totesi, että v:n 1969 
alusta laajennettiin ns. takuupalkkausjärjes-
telmä koskemaan myös Helsingin kaupungin 
sairaanhoito-oppilaitosten opettajia. Käy-
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dyissä neuvotteluissa jäi huomioon ottamat-
ta virkapukuavustus, jota maksetaan valtion 
vastaavissa viroissa. Viitaten valtioneuvos-
ton päätökseen 9.1.1969 virkapukuavustuk-
sen suorittamisesta terveydenhoitohenkilös-
tölle sairaanhoitajaliitto anoi, että palkka-
lautakunta esittäisi kaupungin sairaanhoito-
oppilaitosten opettajien takuupalkkausta 
määrättäessä otettavaksi huomioon myös 
virkapukuavustuksen. Liitto esitti, että ta-
kuupalkkoja tarkistettaisiin virkapukuavus-
tuksen määrällä taannehtivasti v:n 1968 
alusta lähtien. Sen johdosta, että valtion 
sairaanhoito-oppilaitoksissa palvelevat viran-
haltijat olivat velvolliset käyttämään virka-
pukua ja saivat siten myös valtiovarainmi-
nisteriön päätöksen edellyttämän pukurahan 
ja huomioon ottaen lisäksi, että pukuraha 
sisältynee myös niihin kustannuksiin, joiden 
perusteella kaupunki saa valtionapua sai-
raanhoito-oppilaitosten kustannuksista, kat-
sottiin, että pukuraha tuli sisällyttää sai-
raanhoito-oppilaitosten viranhaltijoiden ta-
kuupalkkaus j är j estelmään. Palkkalautakunta 
esitti kaupunginhallitukselle, että kaupungin-
valtuuston päätöksellä 26.6.1968 vahvistet-
tua terveydenhoitohenkilöstön takuupalkka-
järjestelmää muutettaisiin taannehtivasti 1.1. 
1968 lukien siten, että sairaanhoitajakoulun 
rehtorin, apulaisrehtorin, opettajien ja oppi-
laskodin johtajan virkojen, apuhoitajakoulun 
johtajan ja opettajan virkojen sekä mieli-
sairaanhoitajakoulun johtajan viran kohdalla 
takuupalkkaan sisällytetään pukuraha, jonka 
suuruus on 250 mk vuodessa eli 20.83 mk 
kuukaudessa (19.3. 525 §). 

Palkkalautakunta käsitteli lukuisia asioi-
ta, joissa päätettiin oman puhelimen käytöstä 
virkatehtävissä. Tällöin asianomaiselle kor-
vattiin perusmaksut hänen itsensä suorittaes-
sa puhelumaksut. Päivystyspuhelimista, jot-
ka olivat viranhaltijain käytössä, kaupunki 
maksoi perusmaksut ja 60-200 puhelun osalta 
1/6 vuodessa maksut yleisen kaupunkitariffin 
mukaan. Lisäksi päätettiin mm., että viran-
haltijan asunnossa oleva laitoksen vaihtee-

seen liitetty sivupuhelin on kaupunkioikeu-
tettu virkapuhelin ja että esim. Koskelan 
sairaskodin kaikki asuntolapuhelimet ovat 
edelleenkin laitoksen vaihteen alaisia sivu-
puhelimia. 

Kansakoulujen vahtimestareiden asunnoissa 
olevat puhelimet. Hankintatoimisto oli pyy-
tänyt palkkalautakunnan toimistoa tutki-
maan mahdollisuuksia periä kansakoulujen 
vahtimestarien asunnoissa olevista rinnak-
kaiskoneista kuukausi vastike. Kansakoulu-
jen kanslia oli ilmoittanut, että niitä viran-
haltijoita ja toimihenkilöitä, joita hankinta-
toimiston esittämä järjestely koskisi, oh 
suomenkielisten kansakoulujen osalta 56 ja 
ruotsinkielisten vastaavasti 10. Kokoukses-
saan 18.12.1968 palkkalautakunta oli päät-
tänyt, että laitoksen vaihteeseen tai puheli-
meen liitetystä kaupunkioikeutetusta sivu-
puhelimesta peritään kuukausivastike, joka 
vastaa puhelinyhdistyksen jäsenliittymästä 
perittävää perusmaksua. Sen määrä oli 
kertomusvuonna 4.50 mk. Kansakoulujen 
talonmiehillä ja vahtimestareilla oli laitok-
sen puhelimesta sivukone, jota ei voitu 
varustaa kaukotason estolaitteilla. Tällaisia 
puhelimia oli myös muissa laitoksissa ja 
niistä perittiin ko. korvaus. Palkkalautakun-
ta päätti todeta, että pöytäkirjan liitteenä 
olevassa luettelossa mainitut kansakoulujen 
viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden asun-
noissa olevat sivupuhelimet ovat virkapuhe-
limia, joista peritään palkkalautakunnan 
em. päätöksen mukainen vastike kuukaudes-
sa 1.8.1969 lukien (9.7. 1256 §, 23.7. 1321 §). 

Sunnuntai-, ilta- ja yötyökorvausten huo-
mioon ottaminen toimihenkilön vuosi-ym. loman 
palkassa. Palkkalautakunta päätti täyden-
täen 2.10.1968 tekemäänsä päätöstä 1) että 
säännöllistä sunnuntai-, ilta- tai yötyötä te-
kevälle toimihenkilölle, suoritetaan vuosilo-
man sekä sairaus-, tapaturma- ja äitiyslo-
man ajalta maksettavan varsinaisen kuukau-
sipalkan lisäksi sunnuntai-, ilta- tai yötyöstä 
säännölliseltä työajalta tulevaa rahakor-
vausta vastaava lisäpalkka, joka vuosiloman 
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ajalta maksetaan siten, että kutakin lomana 
annettavaa työpäivää kohti tulee määrätty 
prosenttinen osuus kuukausipalkan 25-osas-
ta. Vastaavasti maksetaan sairaus-, tapatur-
ma- ja äitiyslomapäiviltä kutakin lomapäi-
vää kohti mainittu prosenttinen osuus kuu-
kausipalkan 30-osasta. 2) Edellä 1) kohdassa 
tarkoitetun lisäpalkan laskentaperusteena 
käytetään lomanmääräytymisvuonna mak-
settujen säännöllisten sunnuntai-, ilta- ja 
yötyökorvausten summan prosenttista osuut-
ta toimihenkilölle samalta ajalta maksettu-
jen varsinaisten kuukausipalkkojen sum-
masta. Mainitut ohjeet, joissa selostettiin 
mm, kuukausipalkkojen summan laskeminen 
siinä tapauksessa, että toimihenkilön työ-
suhde ei ole jatkunut koko lomanmääräyty-
misvuotta tai jos hän on siirtynyt pysyvästi 
toiseen tehtävään, päätettiin ilmoittaa viras-
toille ja laitoksille (12.3. 463 §, 4.6. 1048 §). 

Tuntipalkkaisille työntekijöille työlomien 
ajalta myönnettyjen palkkaetujen laskeminen. 
Palkkalautakunnan toimisto ilmoitti viras-
toille ja laitoksille kiertokirjeellään 8.1.1969 
tuntipalkkaisten työntekijäin palkan lasken-
taa koskevat ohjeet eräiltä vapaapäiviltä. 
Kaupunginhallituksen 20.10.1966 ja 9.3.1967 
tekemien päätösten nojalla virasto tai laitos 
voi myöntää palkkaedut vapaapäiviltä avio-
liiton solmimista tai läheisen omaisen hauta-
jaisia varten, 50- ja 60-vuotispäiviltä tai 
ase vei vollisuuskutsuntapäi vältä. Kun oli syn-
tynyt epäselvyyttä siitä, kuinka mainittu 
palkka lasketaan, palkkalautakunnan toi-
misto, ottaen huomioon 1.6.1968 voimaan tul-
leet työaika- ja palkkausjärjestelyt tunti-
palkkaisten työntekijäin osalta, ilmoitti neu-
vottelutuloksen em. kiertokirjeessään. Palk-
kalautakunta päätti vahvistaa tuntipalkkai-
sille työntekijöille työlomien ajalta myöntä-
miensä palkkaetujen laskentaohjeen ja il-
moittaa sen tiedoksi virastoille ja laitoksille: 
Täytenä palkkana suoritetaan työntekijälle 
siltä tuntimäärältä, joka jää em. vapaapäi-
vien johdosta puuttumaan säännöllisestä 
työtuntimäärästä, sen palkkakauden keski-

tuntiansio, jolle ko. vapaapäivä tai vapaa-
päivät sattuvat, minkä lisäksi maksetaan 
sunnuntaityökorotus, vuoro- tai aikaisen 
työn lisä, sekä työajan siirrosta johtuva koro-
tus niiltä tunneilta, joilta työntekijä olisi 
niihin oikeutettu em. vapaapäiville kuulu-
van työaikajärjestelmän mukaan. Keskitunti-
ansio lasketaan kokonaistyöajalta ilman yli-
työ- ja sunnuntaityökorotusta, vuoro- ja 
aikaisen työn lisää tai työajan siirrosta joh-
tuvaa korotusta. Mikäli keskituntiansiota 
ei voida laskea em. palkkakaudelta, keski-
tuntiansio määrätään siltä viimeksi edeltä-
neeltä palkkakaudelta, jolta se voidaan las-
kea. Edellä selostetut laskentaohjeet tulivat 
voimaan palkkalautakunnan päätöstä seu-
raavan työviikon alusta lukien. Mikäli työn-
tekijä halusi tarkistettavaksi hänelle v:n 
1968 kunnallisvaalien ajalta myönnetyn työ-
loman ajalta maksetut palkkaedut näiden 
uusien laskentaohjeiden mukaista palkkaa 
vastaaviksi, ao. virasto tai laitos suoritti 
sen anomuksesta taannehtivasti (12.3. 463 §). 

Viransijaisuus ajalta maksettava palkka. 
Palkkalautakunta teki useita päätöksiä, jois-
sa määrättiin, että henkilölle, joka vuosilo-
man aikana hoitaa toista korkeamman palk-
kaluokan virkaa, saadaan maksaa ko. ajalta 
hänen hoitamansa viran mukainen palkka 
(15.1. 66 §). Raastuvanoikeuden sihteerin si-
jaiselle saatiin suorittaa ajalta 23.6.-17.7. 
sijaispalkkiona 1 000 mk hänen toimiessaan 
em. aikana sihteerin vuosilomasijaisena (18.6. 
1124 §). 

Perhe-eläkkeiden vaikutus kaupungin myön-
tämiin eläkkeisiin. Suomessa asuvan henki-
lön kuoltua suoritetaan perhe-eläkettä, kou-
lutustukea ja asumistukea 1.10.1969 voimaan 
tulleen perhe-eläkelain mukaan. Kaupungin-
valtuuston 14.10.1953 vahvistaman viran-
haltijain eläkesäännön mukaan sotilasvam-
malain, kansaneläkelain ja vanhuusavustus-
lain mukaan suoritettavaa eläkettä ja elin-
korkoa ei vähennetä kaupungin maksamasta 
eläkkeestä. Sama määräys sisältyy työsopi-
mussuhteessa olevien eläkesääntöön, V. 1953 
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ei ollut tietoa yleisestä perhe-eläkelaista, eikä 
tämän vaikutusta kaupungin myöntämiin 
eläkkeisiin näin ollen silloin voitu ottaa huo-
mioon. Myöhemmin oli syntynyt epäselvyyt-
tä siitä, onko lain mukaan myönnettävä per-
he-eläke, koulutustuki ja asumistuki mahdol-
lisesti vähennettävä kaupungin myöntämästä 
eläkkeestä. Palkkalautakunnan taholta to-
dettiin, että perhe-eläkelain perusteella myön-
nettävä eläke on luonteeltaan lähinnä kan-
saneläkkeeseen verrattava, mikä ilmenee 
mm. siitä, että se muuttuu varsinaiseksi kan-
saneläkkeeksi ao. edunsaajan saavutettua 
oikeuden kansaneläkkeeseen. Näin ollen sitä 
ei olisi vähennettävä kaupungin eläkkeestä. 
Palkkalautakunta päättikin esittää kaupun-
ginhallitukselle edelleen -valtuustolle esitet-
täväksi, että viranhaltijain eläkesäännön 
12 §:n 2 mom. muutettaisiin siten, että siihen 
lisättäisiin sanat »perhe-eläkelain» sekä »tai 
muuta vastaavaa etua», jolloin ao. kohta tuli-
si kuulumaan: »Sotilasvammalain, kansan-
eläkelain, vanhuusavustuslain ja perhe- elä-
kelain mukaan suoritettavaa eläkettä, elin-
korkoa tai muuta vastaavaa etua ei vähen-
netä kaupungin maksamasta eläkkeestä». 
Vastaava lisäys tehtäisiin myös työsopimus-
suhteessa olevien eläkesäännön ao. kohtaan 
sekä lisättäisiin Helsingin kaupungin leski-
eläke- ja kasvatusapusäännön 6 §:ään 5 
mom., joka sisältää saman asian täydennyk-
senä kaupungin myöntämän leskieläkkeen tai 
kasvatusavustuksen osalta (5.11. 1960 §). 

Palkkalautakunta merkitsi tiedoksi joukon 
kunnallisen eläkelaitoksen päätöksiä, joilla 
oli hylätty eräiden viranhaltijain anomukset 
saada siirtyä kunnallisen eläkelaitoksen eläke-
säännöstön alaisuuteen (26.2. 380-385 §). 
Samoin merkittiin tiedoksi eräitä myönteisiä 
päätöksiä, joita kunnallinen eläkelaitos oli 
tehnyt niiden viranhaltijain osalta, jotka ha-
lusivat peruuttaa hakemuksensa Helsingin 
kaupungin eläkesäännöstön mukaisen eläke-
oikeuden valitsemisesta (9.4. 661-664 §). 

Lausunnot. Paitsi edellä eri yhteyksissä 
mainittuja sekä palkkojen ja palkkioiden ko-
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rotusta koskevia lausuntoja palkkalautakun-
ta päätti antaa kaupunginhallitukselle mm. 
seuraavia asioita koskevat lausunnot: iltatyö-
korvauksen maksaminen nuorisotoimiston 
henkilöstölle (15.1. 51 §), kouluhammaslääkä-
rien virkojen työaikoja ja palkkoja koskeva 
uudelleen järjestely (29.1. 164, 165 §, 5.2. 
220, 221 §), eläinlääkäreiden juhla- ja viikon-
loppupäivystyksen järjestely ja päivystys-
korvauksen muuttaminen (5.2. 219 §), val-
tuustoaloite muun työnantajan (valtion) 
palveluksesta kaupungin toimeen siirtymään 
pyrkivien sivuuttamisesta (30.4. 775 §), 
erillisen ilta- ja yötyökorvauksen suoritta-
minen ei-työaikalain alaisille viranhaltijoille 
vesilaitoksen rakennustöiden valvontatehtä-
vistä ja häiriötapauksissa (16.5. 898 §), 
oman auton käytöstä virka-ajoissa suoritetta-
va korvaus (4.6. 1027 §), ajokortin uusimisen 
kustannukset paloalipäällystön ja miehistön 
osalta (4.6. 1029 §), nuorisokomitean mie-
tintö (23.7. 1320 §), laboratoriokoulun jatko-
koulutuskurssien johdon järjestely (13.8. 
1396 §), ylityökorvausjärjestely Auroran sai-
raalassa (17.9. 1639 §), sairaala- ja hoitola-
apulaisten työpuvun/virkapuvun vahvista-
miskysymys (1.10. 1739 §), vesilaitoksen-, 
kaasu- ja sähkölaitoksen johtavassa asemassa 
olevien viranhaltijain ja toimihenkilöiden va-
rallaolokorvaus (22.10. 1880 §), kotisairaan-
hoitotoimiston palkkiotoimisen ylilääkärin 
viran muuttaminen kokopäivätoimiseksi vi-
raksi (1.10. 1735 §), toimenpiteet ilman yli-
työ-, sunnuntai- ym. korvausoikeutta olevien 
viranhaltijain luettelon osalta (15.10. 1824 §), 
terveydenhuolto-osaston neuvolatoimiston 
palkkiotoimisen neuvolaylilääkärin viran 
muuttaminen kokopäivätoimiseksi viraksi 
(5.11. 1981 §); ammattikouluissa toimivien 
tuntiopettajien aseman järjestäminen (19.11. 
2049 §), kouluterveydenhoito-osaston ja kou-
luhammashoitolaitoksen virantoimitusaj an 
vahvistaminen (26.11. 2106 §, 3.12. 2129 §), 
raastuvanoikeuden uudelleenjärjestelyä kos-
kevaa ehdotusta tarkistamaan asetetun ko-
mitean mietintö (26.11. 2108 §, 3.12. 2144 §), 

405 



3. Palkkala u takun ta 

jouluviikon työaikajärjestely (3.12. 2154 §), 
Helsingin mielisairaanhuoltopiirin keskus-
mielisairaalan ja psykiatrisen huoltotoimis-
ton ohjesäännön uusiminen (17.12. 2209 § 

sekä lääkäriliiton esitys aluelääkärien vuosi-, 
sairaus- ja äitiysloma-ajan palkkaeduista 
(31.12. 2262 §). 
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4· Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Lauta-
kunnan uusiksi jäseniksi v:n 1969 alussa va-
littiin varat. Harry Laakso, hitsaaja Pentti 
Ukkola, valtiot.maist. Arvo Pörhönen ja 
ins. Jorma Sunell, varat. Anssi Kärkisen, 
valtiot.maist. Pauli Burmanin, talousjohtaja 
Leo Kaspisen ja dipl.ins. Kari Rahkamon 
tilalle (21.1. 104 §). 

Lautakunnan jaostojen, jotka olivat tont-
tijaosto, maatalous- ja metsäjaosto sekä 
talojaosto, kokoonpano ilmenee kertomus-
vuoden kunnalliskalenterista. 

Lautakunnan ja jaostojen kokoukset. Lauta-
kunta päätti, että sen varsinaiset kokoukset 
kertomusvuoden aikana pidetään tiistaisin 
klo 9 ja ylimääräiset tarvittaessa. Jos tiistai 
on pyhä- tai juhlapäivä, kokous pidetään, 
ellei toisin päätetä seuraavana arkipäivänä. 
Jaostot saivat päättää omien kokoustensa 
ajoista (21.1. 108 §). 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 59 ko-
kousta, joiden pöytäkirjojen pykäläluku oli 
2 099. Tonttijaosto kokoontui 29 kertaa ja 
pöytäkirjojen pykäliä oli 475; maatalous- ja 
metsäjaoston vastaavat luvut olivat 3 ja 22, 
talojaoston 6 ja 32. 

Lautakunnan käyttövaroista päätettiin 
myöntää varat seuraaviin tarkoituksiin: yht. 
1 065 mk viranhaltijain osallistumisesta kurs-
seihin, opintopäiviin yms. aiheutuneisiin 
maksuihin (28.1. 164 §, 4.2. 203 §, 20.5. 818 
§, 7.10. 1586 §, 21.10. 1644 §); yht. 455 mk 
lautakunnan käyttämien linja-autojen vuok-
ran maksamiseen (1.7. 1050 §, 16.9. 1440 §, 

14.10. 1599 §, 18.11. 1827 §); lautakunnan 
moottorivenekuljetuksesta Vasikkasaaressa 
suoritetun katselmuksen yhteydessä 80 mk 
(19.8. 1276 §) sekä lautakunnan istunto-
saliin toimitetuista kartoista 116 mk ja 
asuntohallituksen julkaisuista n:o 2 ja 3 
yht. 70 mk (27.5. 862 §). 

Vahingonkorvaukset. Lautakunnan käyttö-
varoista päätettiin suorittaa korvauksena 
autojen vahingoittumisesta komisario Walter 
Differtille 318 mk (22.7. 1177 §), konstaapeli 
Mikko Ylä-Hokkalalle 160 mk (22.7. 1179 §) 
ja kuljetusliike Vesa Lehto & Kumpp. 
-nimiselle yhtiölle 550 mk (26.8. 1351 §). 
Kadulla kaatumisesta aiheutuneen vahingon 
korvaamiseksi päätettiin suorittaa yht. 206 
mk rouva Siviä Turpiaiselle (2.9. 1384 §). 

Alueiden ja rakennusten hallinto. Lauta-
kunnan hallintoon siirretyistä määräaloista, 
tonteista ja rakennuksista päätettiin määrätä 
t o n t t i o s a s t o n hoitoon: 5. kaupungin-
osan (Punavuori) 809 m2:n suuruiset, entiseen 
tonttiin n:o 8/91 kuuluvat osat (25.2. 322 §); 
20. kaupunginosan (Länsisatama) entisestä 
tontista n:o 6/781 vaihdossa saatu, n. 100 
m2:n suuruinen osa (28.1. 161 §); Oulunkyläs-
sä vaihtamalla saatu tontti n:o 6/28009 sekä 
tilat Arthurdal n:o 2 RN:o 4 58 ja Arthurdal 
n:o 3 RN:o 459 (7.1. 4 §); Haagassa tontista 
n:o 1/29086 10 m2:n suuruinen maa-alue 
(9.9. 1395 §); Munkkiniemessä kolme yht. 
2 225 m2:n suuruista, Kuusisaaressa sijait-
sevaa määräalaa tilasta Maryborg RN:o l 3 3 6 

(1.7. 1045 §); Konalassa tila Harrila RN:o 
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2353 (5.8. 1188 §); Lauttasaaressa tila Drumsö 
RN:o l6 6 2 , lukuun ottamatta aikaisemmin 
muille myytyä erottamatonta n. 1.7 ha:n 
suuruista vesialuetta, kauppakirjalla 4.5.1965 
kaupungille myytyä, n. 50 ha:n suuruista 
vesialuetta ja kauppakirjalla 9.5.1968 kau-
pungille myytyä n. 15 ha:n suuruista vesi-
aluetta, sekä seuraavat yleisen rakennuksen 
tontteja vastaavat määräalat tilasta Lautta-
saari RN:o l618: tontteja n:o 2/31002, 9/ 
31003, 1/31011, 1/31041, korttelin n:o 31058 
Lauttasaari-nimiseen tilaan RN:o l618 kuu-
luvaa, n. 1 753 m2:n suuruista osaa tontista 
n:o 1, 15/31085 ja 1/31116 (5.8. 1190 §); 
Malmilla tila Gammelgård RN:o 2271 (7.1. 6 §), 
610 m2:n suuruinen määräala Pukinmäen ja 
Kivikon yksinäistalon pakkolunastetusta 
hautausmaa-alueesta (13.5. 756 §) sekä tila 
Storåkern n:o 8a RN:o l18 Pukinmäen yksi-
näistaloa (1.7. 1048 §); Tapanilassa 83 m2:n 
suuruinen määräala tilasta U 71a RN:o 
6297 (5.8. 1187 §), tila Bj4 RN:o 4370 (18.11. 
1824 §) sekä vaihtamalla saatu tila I 8c 
RN:o l149 lukuun ottamatta tästä tilasta 
tontteihin n:o 3 ja 4/39306 merkittyjä määrä-
aloja (9.9. 1392 §); Suutarilassa n. 1 360 m2:n 
suuruinen määräala tilasta Bagges RN:o 
2132 (14.10. 1597 §); Vartiokylässä tila Onnela 
RN:o 2818 lukuun ottamatta tilasta tontteihin 
11 ja 12/45218 merkittyjä määräaloja (15.4. 
554 §), tila 233 RN:o 5513 (13.5. 755 §), tila 
Lillåker RN:o 5524 (22.7. 1129 §), tilasta 
Matinranta RN:o 2245 tonttiin n:o 2/45012 
kuuluva n. 162 m2:n suuruinen määräala, 
tonttiin n:o 3/45012 kuuluva n. 100 m2:n ja 
tonttiin n:o 4/45012 kuuluva n. 75 m2:n suu-
ruinen määräala, tonttiin n:o 5/45012 kuulu-
va n. 128 m2:n suuruinen määräala, tilasta 
R.T. 60 RN:o 2607 tonttiin n:o 6/45012 kuulu-
va 641 m2:n suuruinen määräala sekä tont-
tiin n:o 7/45012 kuuluva n. 193 m2:n suurui-
nen määräala sekä lisäksi vesialuetta n. 241 
m2:n suuruinen määräala, tilasta Ruohoranta 
RN:o 2649 tonttiin n:o 1/45036 kuuluva, n. 
98 m2:n suuruinen määräala sekä tonttiin n:o 
2/45036 kuuluva n. 55 m2:n suuruinen määrä-

ala, tilasta R.T. 55a RN:o 2576 tonttiin n:o 
10/45026 kuuluva n. 165 m2:n suuruinen 
määräala sekä tonttiin n: o 11 /45026 kuuluva, 
n. 67 m2:n suuruinen määräala ja tilasta 
Keskiranta RN:o 2186 vesialuetta n. 54 m2:n 
suuruinen määräala (11.11. 1769 §), tila 
Bellbo RN:o 2918 lukuun ottamatta tonttiin 
n:o 3/45260 kuuluvaa määräalaa (9.12. 1955 
§) sekä vaihtokirjalla saatu n. 552 m2:n 
suuruinen osa tilasta Skogshem RN:o 57 

(28.1. 162 §); Mellunkylässä tila Vilhola RN:o 
3144 (18.3. 440 §), 9 979 m2:n suuruinen mää-
räala tilasta Borgis RN:o l5 8 4 (25.2. 323 §), 
tila Marttila RN:o 3135 (22.4. 616 §), 3.9 4 
ha:n suuruinen määräala tilasta Borgs RN:o 
l5 8 6 (4.3. 353 §) sekä neljä yht. n. 8 431 m2:n 
suuruista määräalaa tilasta Borgis RN:o 
l584 (9.12. 1956 §); Laajasalossa 18 750 m2:n 
suuruinen, 49. kaupunginosan (Yliskylä) 
tonttiin n:o 1/49026 kuuluva määräala ti-
lasta Uppby RN:o 2415 (18.3. 460 §); Vuosaa-
ressa tila Nordsand RN:o 520 (7.1. 7 §), 
tila Dalen RN:o l8 2 sekä Vuosaaren kumotun 
rakennuskaavan rakennuspaikkoja 1/92 ja 
2/94 vastaavat määräalat tilasta Henriks-
berg RN.o l189 (4.3. 354 §) sekä tila Meriharju 
RN:o 549 (25.3. 477 §). 

M e t s ä o s a s t o n hoitoon määrättiin: 
Lauttasaaressa tilaan Drumsö RN:o l 6 6 2 

kuuluvat vesialueet ja saaret (5.8. 1190 §); 
Tapanilassa tilat Vihtori RN:o 7533, Päiviö 
RN:o 7534, Alava RN:o 7535, Kuusela RN:o 
7536 ja Koivula RN:o 7537 (23.12. 2046 §); 
Mellunkylässä tila Lillmossklint RN:o l 1 2 

(18.2. 273 §), tilat Parken RN:o 4178 ja Barr-
kärr RN:o 4179 (15.4. 560 §) sekä 4.2 ha:n 
suuruinen määräala tilasta Smedbacka RN:o 
72 (1.7. 1047 §); Länsisalmessa tilat Tryvik 
RN:o 24 ja Tryvik I RN:o 219 rakennuksineen 
(9.9. 1393 §) sekä tila Skällviken RN:o V» 
(9.9. 1394 §); Vuosaaressa tila Skällängen 
RN:o 2103 (9.9. 1394 §) sekä tilat Vrå RN:o 
417, Berghäll RN:o 418 ja Fridkulla RN:o 
419 (4.11. 1727 §); Helsingin mlk:n Ylästön 
kylässä tila Smeds RN:o 25 (14.10. 1595 §); 
Kirkkonummella n. 2 000 m2:n suuruinen 
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määräala tilasta Gustavsberg RN:o l19 

(1.7. 1046 §) sekä Porkkalassa Källvik-
Wästergård -niminen tila RN:o 354 rakennuk-
sineen (25.3. 478 §) lukuun ottamatta v. 
1958 myytyä, 4 800 m2:n suuruista määrä-
alaa (1.7. 1082 §). 

T a l o-o s a s t o n hoitoon määrättiin: Val-
lilassa vuokratontti n:o 3/539 sekä sillä oleva 
asuin- ja talousrakennus (15.4. 555 §), 
vuokratontilla n:o 13/530 olevat asuin- ja 
autotallirakennukset (3.6. 914 §) sekä enti-
sellä vuokratontilla n:o 7/547 olevat asuin-
ja talousrakennukset (22.7. 1130 §); Oulun-
kylässä Kullobacka n:o 12 -nimisen vuokra-
alueen tontin n:o 1/28062 ulkopuolella sijait-
sevat asuinrakennukset (17.6. 991 §), tontilla 
n:o 2/28219 oleva liike- ja asuinrakennus 
(28.10. 1688 §) sekä tontilla n:o 16/28037 ole-
va asuinrakennus (7.1. 5 §); Haagassa tontilla 
9/29073 oleva rakennus edelleen purkamista 
varten luovutettavaksi (21.1. 114 §), tila 
Kuoppala RN:o 2210, joka muodostaa tontin 
n:o 11/29085 (18.2. 271 §), entisellä vuokraton-
tilla n:o 10/75 olevat asuin-, talous- ja ulkora-
kennus (1.7. 1044 §) sekä Haagan Backas 
-nimisellä tilalla RN:o 2329 olevat asuin- ja ta-
lousrakennukset sekä auto vaja (22.7. 1127 §); 
Lauttasaaressa tontti n:o 4/31001 ja tontti 
n:o 1/31002 rakennuksineen (5.8. 1190 §); 
Tuomarinkylässä tila K. 23 T. 3 RN:o l6 7 4 

(21.1. 113 §); Malmilla tilalla Gammelgård 
RN:o 2271 olevat rakennukset (7.1. 6 §), 
tilalla Storåkern n:o 8a RN:o l18 Pukinmäen 
yksinäistaloa olevat rakennukset (1.7. 1048 
§) sekä tila Takala RN:o 571 rakennuksineen 
(16.12. 1997 §); Tapanilassa tila R 431 
RN:o 8370 (11.2. 237 §), tilat R 429 RN:o 
8365 ja R 432 RN:o 8371 rakennuksineen 
(22.7. 1128 §), tila Ihantola RN:o 8493 raken-
nuksineen (19.8. 1273 §), tila Pakkola RN:o 
8494 rakennuksineen (19.8. 1274 §) sekä tila 
Purola RN:o 2248 rakennuksineen (30.9. 1518 
§); Vartiokylässä tila Luotola RN:o 2895 ra-
kennuksineen (11.11. 1770 §); Reimarlassa en-

tinen vuokratontti n:o 1/20 asuinrakennuksi-
neen ja rakennelmineen (9.9. 1396 §) sekä 
entisellä tontilla n:o 6/17 olevat asuin- ja 
talousrakennukset sekä autotalli (4.11. 1728 
§); Mellunkylässä tila Solkulla RN:o l 8 3 

rakennuksineen (25.2. 324 §), tilalla Vilhola 
RN:o 3144 olevat rakennukset (18.3. 440 §) 
sekä tila Broända RN:o l3 2 4 rakennuksineen 
(7.10. 1552 §); Laajasalossa tilat Grindstuga 
RN:o l184 ja Grindstuga I RN:o 256 (13.2. 
238 §); Vuosaaressa tilalla Nordsand RN:o 
520 olevat rakennukset pihamaineen (7.1. 
7 §), tilalla Dalen RN:o l8 2 oleva rakennus 
(4.3. 354 §), tilalla Meriharju RN:o 549 olevat 
rakennukset (25.3. 477 §), tilat Lill-Kallvik 
RN:o 465 ja Lilla Kallvik III RN:o 466 ra-
kennuksineen (12.8. 1232 §), tilat Kallvik 
Centraltomt RN:o 444 ja Ullas RN:o 463 

rakennuksineen (9.9. 1391 §) sekä tilalla 
Skällängen RN:o 2103 olevat rakennukset 
(9.9. 1394 §); Länsisalmessa tilalla Skäll-
viken RN:o 719 olevat rakennukset (9.9. 
1394 §); entisellä »De Gamlas Vänner» -yh-
distyksen vuokra-alueella oleva talousra-
kennus (10.6. 969 §); Melakarin saunaraken-
nus, joka sijaitsee Brändö Gård -nimisellä 
tilalla Kulosaaren ja Herttoniemen välises-
sä salmessa olevalla, kaupungin omistamalla 
vuokramaalla (16.12. 1998 §). 

Seuraavat huoneistot määrättiin talo-
osaston hoitoon: talossa Toinen linja 7 ensim-
mäisessä kerroksessa sijaitseva 301 m2:n 
suuruinen myymälätila ja sen yhteydessä 
oleva 128 m2:n suuruinen kellari- ja sosiaali-
tila sekä saman talon toisen kerroksen käsit-
tävät, yht. 338 m2:n suuruiset huonetilat 
(5.8. 1189 §), tontille 1/47021 rakennettavan 
liiketalon toisessa kerroksessa oleva osake-
huoneisto n:o 4 ja ensimmäisessä kerroksessa 
sijaitseva osakehuoneisto n:o 3 (22.7. 1126 §) 
ja tontilla n:o 6/49056 sijaitsevan liiketalon 
huoneisto n:o 3 (9.9. 1397 §). 

Muista kertomusvuonna käsitellyistä asi-
oista mainittakoon seuraavat: 
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Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Ratkaisemattomien asioiden luettelo. Luet-
telo lautakunnan diaariin ennen 1.7.1968 
merkityistä, 21.1.1969 ratkaisemattomista 
asioista tarkastettiin. Lautakunta päätti 
hyväksyen esitetyt perustelut merkitä asian 
tiedoksi (28.1. 158 §). 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Lautakun-
t a suoritti kiinteistöviraston hallussa olevat, 
myytyjen tonttien maksamatonta kauppa-
hintaa ja rakennus velvollisuutta koskevien 
velkakirjojen tarkastuksen (30.12. 2094 §). 

Kaupunginhallituksen tekemät päätökset, 
jotka koskivat huoneohjelmien laatimisessa 
noudatettavia määräyksiä, rautatiesiltojen 
uudelleen rakentamiseen liittyviä tehtäviä 
varten asetettua yhteistyötoimikuntaa ja 
kaupungin töiden ajoittamista, merkittiin 
tiedoksi (4.3. 357 §, 22.4. 615 §, 13.5. 759 §). 

Esisopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy 
Kaisaniemenkatu 5:n kanssa 2. kaupunginosan 
(Kluuvi) tontt ia n:o 7/37 koskevan asema-
kaavan muutoksen johdosta. Lautakunta 
päätti, muuttaen 21.5.1968 tekemäänsä 
päätöstä, kehottaa kiinteistövirastoa teke-
mään Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5:n 
kanssa seuraavan esisopimuksen: 

1) Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5 luo-
vut taa korvauksetta kaupungille täydellä 
omistusoikeudella tontin n:o 7/37 Vuorikadun 
puoleisen, portaitten luona olevan, suorakai-
teen muotoisen n. 15.4 m2:n suuruisen uuden 
tontin n:o 17/37 ulkopuolelle jäävän määrä-
alan. 

2) 1)-kohdassa mainitulla alueella on yhtiö 
oikeutettu korvauksetta pitämään nykyiset 
rakennukset paikallaan kauintaan 31.12.1979 
saakka. 

3) Uudelle tontille rakennettavaan uudis-
rakennukseen tulevia pysäköintitiloja ei saa 
käyt tää myynti- eikä muuhun liiketoimin-
taan. Ko. rakennuksen pysäköintipaikoilla 
noudatetaan pysäköintiaikarajoitusta sen 
mukaisesti, mitä kaupungissa yleisesti nou-
datetaan liiketonteilla. Pysäköintipaikoilta 

aikayksiköltä perittävä maksu on pidettävä 
kohtuullisena. Erityisesti asemakaavassa mai-
nit tujen autopaikkojen osalta (186 kpl) mak-
sun määrä ei saa poiketa siitä, mitä ko. laa-
tuisista pysäköintipaikoista kohtuusperiaat-
teen mukaisesti voidaan hyväksyä vastaa-
vissa olosuhteissa liiketonteilla. Uuden ton-
tin rakennusvaiheitten aikana saadaan kui-
tenkin käyt tää jo valmistuneita autojen pai-
koituspaikkoja rakentamisesta johtuviin tar-
peisiin. 

4) Mikäli yhtiö rikkoo em. ehtoja tai niiden 
nojalla annettuja määräyksiä, on yhtiön suo-
ritettava kaupungille kiinteistölautakunnan 
kulloinkin määräämä, enintään 50 000 mk:n 
suuruinen sopimussakko. Sopimussakon mak-
samisen vakuudeksi yhtiö antaa kaupungille 
omavelkaisen takauksen (27.5. 859 §). 

Kahden tontin myyminen Vakuutusosake-
yhtiö Pohjolalle. Lautakunta päätt i hyväksyä 
kauppakirjan tehtäväksi kaupunginvaltuus-
ton päätöksessä 26.3.1969 tarkoitettujen 
alueiden myymisestä Vakuutusosakeyhtiö 
Pohjolalle (26.8. 1320 §). 

Väliaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen 
Hotellikiinteistö Oy:n kanssa. Lautakunta 
päätt i hyväksyä väliaikaisen vuokrasopi-
muksen tehtäväksi Hotellikiinteistö Oy:n 
kanssa 14. kaupunginosan (Taka—Töölö) 
asemakaavaehdotuksen mukaisen tontin n:o 
2/468 vuokraamisesta (23.12. 2049 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: maatalouslaskenta-
lautakunnan asettamista (4.3. 355 §); eräiden 
kiinteistöviraston viranhaltijoiden oikeutta-
mista tekemään virkamatka, Lontooseen ym. 
(4.3. 356 §, 25.3. 479 §, 15.4. 559 §, 26.8. 
1318 §, 9.9. 1398 §); sopimusta valtion kanssa 
Neuvostoliiton suurlähetystön tontista (29.4. 
663 §); vuokra-alueiden järjestelylain mu-
kaisten kiinnitysten järjestelyä (10.6. 952 §); 
yleisönkäymälöiden järjestämistä huoltoase-
mille (12.8. 1229 §); Vanhankaupunginlahden 
sekä Latokartanon ja Kivikon alueiden poh-
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jatutkimusten suorittamista (12.8. 1231 §) 

sekä tilan Villan n: o 7 RN:o 109 Espoon 

kauppalan Nuuksion kylässä määräämistä 

urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallintoon 

(26.8. 1316 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 

mm. seuraavia asioita: yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden parantamista Kaisaniemen 
puistossa (18.2. 270 §); alueen hankkimista 
Kaupunkiliiton koulutuskeskusta varten 
(25.3. 480 §); kaupungin harjoit taman maan-
viljelyksen lopettamiskysymystä (27.5. 858 
§) sekä kunnallisen yhteistoiminnan järjes-
tysmuotokomitean I mietintöä (16.9. 1438 §). 

Kiinteistöviraston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Kiinteistöjä koskevien kaupunginvaltuuston 

päätösten toimeenpano. Kaupunginvaltuuston 
tekemät päätökset, jotka koskivat aluevaih-
toja, kiinteistöjen ostamista, myyntiä ja 
vuokrausta, pantiin täytäntöön. 

Aluevaihdot. Lautakunta päätt i suorittaa 
seuraavien määräalojen vaihdon: leskirva 
Edit Äberg ja maanvilj. Rafael Äberg luo-
vut tavat kaupungille n. 65 m 2 tilasta Skyttas 
RN:o 3221 Konalan kylässä, joka tonttijako-
kartassa n:o 2772 on merkitty osaksi tont t ia 
n:o 3/46140 ja asemakaavakartassa n: o 
6045 katualueeksi ja kaupunki luovuttaa ylei-
sestä alueesta 32 K 261 n. 125 m2, joka tont-
tijakokartassa n:o 2834 on merkitty osaksi 
tontt ia n:o 12/46140; Edit ja Rafael Åbergin 
kaupungille suoritettava väliraha oli 1 200 
mk käteisenä; kaupunki oli oikeutettu myö-
hemmin perimään 'omistajilta rakennuslain 
mukaisen korvauksen kadun ja viemärin 

rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista 
(21.1. 124 §); 

palopäällikkö evp. Lauri Karto luovutti 
kaupungille tilasta T 59 K 3 RN:o 2661 Var-
tiokylän kylässä sen n. 140 m2:n suuruisen 
määräalan, joka asemakaavan muutoksessa 
n:o 6070 on merkitty Horsmakuja-nimiseksi 
katualueeksi ja kaupunki luovutti Lauri 
Kartolle yleisestä alueesta, tunnus 45 K 591 

sen n. 153 m2:n suuruisen määräalan, joka 
asemakaavan muutoksessa n:o 6070 on mer-
kit ty kuulumaan tonttiin n:o 23/45016; 
vaihto suoritettiin ilman välirahaa; kaupunki 
oli oikeutettu myöhemmin perimään luovu-
tetun tontinosan osalta rakennuslain mukai-
sen korvauksen kadun ja viemärin rakenta-
misesta (13.5. 781 §). 

Katu- ja puistoalueiden hankkiminen. Ker-
tomusvuonna päätettiin ostaa seuraavat 
määräalat: 

Kaupunginosa 
Määrä-

ala 
m2 

Tilasta tai alueesta Karttapiirros Myyjä 
Hinta 

mk Päätös 

Pakila 51 tontti n:o 17/34139 13763/NA 51 Kjellin, Rainer ja Sirkka 500 17. 6. 101 § 
» 124 Takatoivola 13943/NA51 Mikkelsson, Martta 1200 8. 7. 1109 § 

RNro 3256 

Tapanila 81 Br. 311 RN:o 1046 13634/NA51 Järvinen, Leevi ja Eva 1 100 15. 4. 576 § 
» 59 Peltola RN:o 9245 13333/NA51 Laine, Keijo 350 7.10. 1559 § 

Mellunkylä 118 Mellbo RN:o l444 13373/NA 51 Koskinen, Laura ym. 950 21. 1. 121 § 

Katumaasta maksettavat korvaukset. Maan-

omistajille päätettiin suorittaa rakennuslain 

71 §:n 2 mom:n mukaisesti eräitä korvauksia 

niistä katumaaksi ym. tarvit tavista alueista, 
jotka siirtyivät kaupungin omistukseen: Ko-
nalassa 6 350 mk, Pakilassa 13 495 mk, Mal-
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millä 19 270 mk, Tapaninkylässä 24 160 mk 
sekä Mellunkylässä 11 590 mk, yht. 74 865 
mk (21.1. 126 §, 28.1. 178 §, 18.2. 285 §, 
25.2. 335 §, 4.3. 370 §, 11.3. 416 §, 18.3. 449 
§, 25.3. 493 §, 15.4. 580 §, 22.4. 619 §, 6.5. 
724 §, 20.5. 816 §, 27.5. 888 §, 3.6. 922 §, 
10.6. 982 §, 17.6. 1011 §, 8.7. 1106 §, 5.8. 
1206 §, 14.10. 1606 §, 21.10. 1654 §, 11.11. 
1779 §, 18.11. 1831 §, 25.11. 1888 §, 9.12. 
1974, 1975 §, 16.12. 2010 §, 23.12. 2064 §). 

Ilmoitukset katualueen ottamisesta kaupun-
gin haltuun. Lautakunta päätti ilmoittaa 
maanomistajille Tapanilassa Haapatiehen, 
Malmilla Karhusuontiehen ja Pukinmäellä 
Pukinmäen aukioon kuuluvan määräalan 
ottamisesta kaupungin haltuun (27.5. 879 §, 
16.9. 1446 §, 14.10. 1622 §). 

Kaupungin hankkimilla katu- ym. alueilla 
sijainneiden istutusten ja laitteiden korvaami-
nen. Niistä puista, pensaista ja istutuksista 

sekä aidoista ym. laitteista, jotka sijaitsivat 
kaupungin omistukseen siirtyneillä katu- ja 
puistoalueilla jäljempänä mainituissa kau-
punginosissa, päätettiin suorittaa ao. maan-
omistajille rakennuslain 74 §:n 1 mom:n mu-
kaisia korvauksia vuoden aikana kaikkiaan 
76 390 mk: Käpylä, Munkkiniemi, Konala, 
Pakila, Pukinmäki, Malmi, Tapanila, Hert-
toniemi, Vartiokylä sekä Mellunkylä (7.1. 
29 §, 14.1. 83 §, 4.2. 208 §, 25.2. 335 §, 
4.3. 374 §, 11.3. 415 §, 1.4. 537 §, 15.4. 
577 §, 22.4. 630 §, 6.5. 729 §, 20.5. 816 §, 
27.5. 869, 888 §, 3.6. 921 §, 10.6. 983 §, 
8.7. 1105 §, 22.7. 1143 §, 5.8. 1207 §, 19.8. 
1288 §, 16.9. 1452 §, 23.9. 1491 §, 14.10. 
1607 §, 28.10. 1695 §, 4.11. 1741 §, 11.11. 
1779 §, 18.11.1831 §, 25.11.1888 §, 2.12.1928§, 
9.12.1975 §, 16.12. 2010 §, 23.12. 2064, 2C65 §). 

Myydyt tontinosat. Kertomusvuonna pää-
tettiin seuraavien tontinosien myynnistä: 

Tontti ja 
kortteli n:o 

Pinta- Tonttijako- Myynti-Tontti ja 
kortteli n:o ala Ostaja kartta tai hinta Päätös 

Tontti ja 
kortteli n:o 

m2 karttapiirros mk 

10/38046 13 Rantanen, Jorma ja Raili 2414 150 5. 8. 1209 § 
25/38167 152 Mäntymäki, Martti ja Ebba 2604 1 800 1. 7. 1077 § 
12/44027 70 Bergman, Olli — 2 100 13. 5. 776 5 

1/45005 119 Lahermo, Heikki ja Katri 1825 2 500 29. 4. 684 § 
5/45012 127.6 Jäderholm, Nanny 67142 3 830 18.11. 1840 § 

10/45033 247.6 Niemi, Olavi ja Sirpa 2888 5 500 30. 9. 1523 § 
11/45033 120 Karhu, Heikki ja Toini 13372/NA 51 2 500 7. 1. 37 § 
2/45036 56 Inkinen, Lyydi 2095 1 400 25.11. 1885 § 

17/45219 343 Pohjola, Antti ja Aili-Lea 2869 20 000 19. 8. 1282 § 
10/44027 227 Lumivirta, Antero 2844 8 000 18. 2. 295 § 
2/46009 21.8 Auriala & Laakso, avoin yhtiö 341 450 21.10. 1653 § 

Kaikkien muiden eo. luettelossa olevien 
tontinosien paitsi kahden viimeksi mainitun 
myyntiehtoihin kuului, että kaupungilla oli 
oikeus rakennuslain mukaisen kadun ja vie-
märin rakentamiskustannusten perimiseen 
myöhemmin. 

Asunto Oy Katajaharjuntie 22 -nimiselle 
asunto-osakeyhtiölle päätettiin myydä sen 
jälkeen, kun asemakaavan muutos n:o 6089 
on vahvistettu ja kaupunki ostanut kauppa-
neuvos Julius Tallbergin perikunnalta 
Drumsö-nimisen tilan RN:o l 6 6 2 Lauttasaa-
ren yksinäistaloa, mutta kuitenkin ennen 

1.7.1970, tonttiin n:o 4/31060 kuuluva, n. 
980 m2:n suuruinen määräala tonttijakokar-
tan n:o 2856 mukaisesti 9 800 mk:n kätei-
sellä suoritettavasta kauppahinnasta sillä 
ehdolla, että myytävän tontinosan täyttämi-
nen ja tontin viereisen puistoalueen kunnos-
taminen suoritetaan yhtiön toimesta ja kus-
tannuksella annettujen ohjeiden mukaisesti 
(13.5. 780 §). 

Vuokralle annetut asunto- ja autopaikka-
tontit. Kertomusvuoden aikana päätettiin 
vuokrata seuraavat tontit: 
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Alue 

Tontti 
ja 

kortteli 
n:o 

Raken-
tamis-
oikeus, 
huone-
yksik-
köä 

Pinta-
ala, 
m2 

Vuokraaja 
Vuokra-

kausi 
päättyy 

Alku-
vuosi-

vuokra, 
mk 

Indek-
siin si-

dottu pe-
rusvuosi-
vuokra 

mk 

Päätös 

Asunto-
tontit: 
Laajasalo » 4/49075 257 20 176 Asunto Oy Rudolfint 15 31.12.2030 43 176 20 560 11. 2. 252 § Laajasalo » 5/49075 129 » » » 13 » 21 672 10 320 25.11.1879 §\ 5/49075 

2.12.1934 §/ 
Suur-Helsingin 

» 2/49080 179 — Osuuskassa » 37 590 17 900 9.12.1981 § 

Autopaikka-
tontit: 
Kontula 1/47032 18 3 110 Asunto Oy Säästöpiha 31.12.2025 1606 765 7. 1. 28 § 
Laajasalo 10/49056 918 » » Kumianpää 1 30. 4.1973 1 200 9. 9.1419 § 

Lautakunta päätti irtisanoa Asunto Oy 
Ida Aalbergin tie 4:lle Ida Aalbergin tie l:n 
rakentamattomalta tontilta vuokratun, n. 
450 m2:n suuruisen paikoitusalueen vuok-
rauksen päättyväksi 16.12.1969 (2.12. 1933 §). 

Keskus-Sato Oy:n ja Polar-rakennusosake-
yhtiön toimesta perustettaville asunto-osake-
yhtiöille päätettiin vuokrata, rakennustöiden 
aloittamista varten Pihlajiston asuntokortte-
lit n:o 38301 ja 38303 ja autopaikkakortteli 
n:o 38302, siltä osin kuin sitä ei ole varattu 
kaupungin asuntotuotantokomitealle, ajaksi 
16.11.—31.12.1969 kuitenkin kauintaan siksi, 
kunnes alueet siirtyvät asunto-osakeyhtiöi-
den omistukseen. Alueet vuokrattiin 6 200 
mk:n kuukausivuokrasta ym. ehdoin (11.11. 
1801 §). 

Kivelä—Hesperian asuntohankinta toimi-
kunnan toimesta perustettavalle Asunto-osa-
keyhtiö Paraistentie 8: lie päätettiin lyhyt-
aikaisesti vuokrata Ruskeasuon tontti n:o 
8/726 kerrostalon rakennustöiden aloitta-
mista varten ajaksi 1.9.—31.10.1969 744 
mk:n vuokrasta ym. ehdoin (19.8. 1290 §). 

Hotellitonttien vuokraus. Lautakunta päät-
ti vuokrata sitten, kun sisäasiainministeriön 
11.11.1969 antama poikkeuslupapäätös on 
tullut lainvoimaiseksi: 

Interhotel Oy:lle ja Finnair Oy:lle käytet-
täväksi hotellitarkoituksiin ja lentoter-
minaalitarkoituksiin sekä mahdollisia vien-

tinäyttelytiloja varten tontin n:o 1/468. 
Lupakausi alkoi 1.7.1969 yhden kuukauden 
irtisanomisajoin kuitenkin kauintaan 30.6. 
1974 saakka. Alku vuosivuokrana pidettiin 
hotellirakennuksen osalta 580 500 mk ja 
indeksiin sidottuna perusvuosi vuokrana 
290 250 mk. Edellä mainituin tavoin mää-
räytyvä vuosivuokra peritään kuitenkin ajal-
ta 1.7.1969—30.6.1974 vain yhden kolmas-
osan ja ajalta 1.7.1974—30.6.1979 kahden 
kolmasosan suuruisena siten, että sanotut 
vuokraerät jäävät 30.6.1979 saakka mainit-
tuna päivänä erääntyväksi lainaksi. Siinä 
tapauksessa, että tontille tulevaan rakennuk-
seen sijoitetaan muita kuin hotellitarkoituk-
sia välittömästi palvelevia liiketiloja, kiin-
teistölautakunnalla on oikeus korottaa ton-
tin vuokra niiden osalta 1 %-ker täiseksi. 
Lentoterminaalirakennuksen osalta pidet-
tiin alkuvuosivuokrana 5 % 15 000 mk:n 
suuruisen huoneyksikköhinnan perusteella 
lasketusta tontin myyntiarviohinnasta, joka 
määräytyy käytetyn rakennusoikeuden pe-
rusteella. Vuokra perittiin kuitenkin ainoas-
taan niiden liike- ym. tilojen osalta, jotka 
eivät välittömästi palvele lentoterminaalin 
liikennettä. Indeksiin sidottuna perusvuosi-
vuokrana pidettiin 5 % 7 500 mk:n suurui-
sen huoneyksikköhinnan perusteella laske-
tusta tontin myyntiarviohinnasta, joka mää-
räytyy käytetyn rakennusoikeuden perus-
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teellä. Mikäli lentoterminaalia varten vara-
tusta rakennusoikeudesta käytetään vähem-
män kuin 1 500 m2 terminaalitarkoituksiin, 
kiinteistölautakunnalla on oikeus periä vuok-
ra 1 500 m2:n alimenevältä osalta sikäli kuin 
tätä osaa on käytetty muuhun tarkoitukseen. 
Lisäksi mainittakoon mm. seuraavat ehdot: 
tontille tulevat rakennukset oli suunnitelta-
va kaupunkikuvan kannalta yhtenäisesti 
muiden ko. alueelle tulevien rakennusten 
kanssa. Vuokramies oli velvollinen purka-
maan omalla kustannuksellaan tontilla ole-
vat vanhat rakennukset. Tonttia varten oli 
varattava autopaikkoja vähintään yksi au-
topaikka kutakin kerrosalan 100 m2:ä koh-
den. Maanpäällisiä autopaikkoja ei saanut 
sijoittaa päärakennuksen ja Mannerheimin-
tien väliselle alueelle. Vuokramies oli vel-
vollinen huolehtimaan yhdessä saman kort-
telin tontin n:o 2 vuokramiehen kanssa ajo-
teitä varten mahdollisesti tarvittavan, Töö-
lönkatuun liittyvän katualueen rakentami-
sesta ja kunnossapidosta kustannusosuudel-
la, joka oli 2/3 kokonaiskustannuksista. So-
veltuvin osin noudatettiin tavanomaisia asun-
totonttien vuokrausehtoja ja kiinteistölau-
takunnan määräämiä lisäehtoja. 

Helsingin Hotellikiinteistö Oy:lle vuokrat-
tiin hotellitarkoituksiin tontti n:o 2/468. Lu-
pakausi alkoi 1.7.1969 yhden kuukauden irti-
sanomisa.join kuitenkin kauintaan 30.6.1974 
saakka. Alkuvuosivuokrana pidettiin 368 250 
mk j a indeksiin sidottuna perusvuosivuokrana 
184 125 mk. Edellä mainituin tavoin mää-
räytyvä vuosivuokra peritään kuitenkin ajal-
ta 1.7.1969—30.6.1974 vain yhden kolmas-
osan ja ajalta 1.7.1974—30.6.1979 kahden 
kolmasosan suuruisena siten, että sanotut 
vuokraerät jäävät 30.6.1979 saakka mainit-
tuna päivänä erääntyväksi lainaksi. Siinä 
tapauksessa, että tontille tuleviin rakennuk-
siin sijoitetaan muita kuin hotellitarkoituksia 
välittömästi palvelevia liiketiloja, kiinteistö-
lautakunnalla on oikeus korottaa tontin 
vuokra niiden osalta 1 %-kertaiseksi. Muista 
ehdoista mainittakoon: tontille tulevat ra-

kennukset oli suunniteltava kaupunkikuvan 
kannalta yhtenäisesti muiden ko. alueelle 
tulevien rakennusten kanssa. Vuokramies 
oli velvollinen purkamaan omalla kustan-
nuksellaan tontilla olevat vanhat rakennuk-
set ohjeiden mukaisesti. Tonttia varten oli 
varattava autopaikkoja vähintään yksi au-
topaikka kutakin kerrosalan 100 m2:ä koh-
den. Vuokramies oli velvollinen huoleh-
timaan yhdessä saman korttelin tontin n:o 
I vuokramiehen kanssa ajotietä varten mah-
dollisesti tarvittavan, Töölönkatuun liitty-
vän katualueen rakentamisesta ja kunnossa-
pidosta kustannusosuudella, joka oli 1/3 
kokonaiskustannuksista. Soveltuvin osin nou-
datettiin tavanomaisia asuntotonttien vuok-
rausehtoja ja kiinteistölautakunnan määrää-
miä lisäehtoja (18.11. 1835 §, 16.12. 2003, 
2023 §). 

Lisäalueen vuokraaminen Mäkelänrinteen 
Yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle. Lauta-
kunta päätti vuokrata Mäkelänrinteen Yh-
teiskoulun Kannatusyhdistykselle n. 9 500 
m2:n suuruisen lisäalueen nykyisen kouluton-
tin luoteispuolelta kaupunkimittausosaston 
laatiman karttapiirroksen mukaisesti ajak-
si 1.5.1969—30.4.1974. Alkuvuosivuokra oli 
37 100 mk ja indeksiin sidottu perusvuosi-
vuokra 17 680 mk. Vuokraa ei peritä sinä 
aikana, jolloin yhdistys käyttää aluetta ja 
koulun rakennuksia yksinomaan oppikoulu-
tarkoituksiin. Vallilan tontille n:o 1/586 
rakennettavaa lisärakennusta ei saa sijoittaa 
I I m:ä lähemmäksi tämän tontin sivulla 
tunnelissa olevan satamaradan keskilinjaa 
ja rakennuksen sijoittamisessa on noudatet-
tava satamarakennusosaston ohjeita. Tontin 
kautta kulkeva vesijohto on jätettävä ra-
kennusalan ulkopuolelle vesilaitoksen anta-
mien ohjeiden mukaan. Samalla lautakunta 
päätti merkitä 1 280 m2:n suuruisen lisä-
alueen vuokra-ajan päättyneeksi 1.5.1969 
(20.5. 820 §). 

Kaupungin vuokratonteille rakennettavien 
asuintalojen huoneistojen luovutuksen valvon-
ta. Eräitä lupia huoneistonsa antamiseen 
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vuokralle määräajaksi myönnettiin osak-
keenomistajille. 

Eräiden vuokrasopimusten muuttaminen, 
jatkaminen tai päättyminen. Reht. Johan 
Ahola oikeutettiin pitämään Eläintarhanhuvi-
la n:o 9 -nimisellä vuokra-alueella sijaitsevissa 
rakennuksissa alivuokralaisia toistaiseksi si-
ten, että enintään 50 % huoneistojen pinta-
alasta oli alivuokralaisten käytössä sillä 
ehdolla, että pihatiloja ei käytetä uiko varas-
tointiin eikä ulkotyöskentelyyn (9.12. 1967 
§). Aholalle vuokratun Eläintarhanhuvila 
n:o 9 -nimisen vuokra-alueen vuokra-aikaa 
päätettiin jatkaa 3 vuodella 31.8.1972 saak-
ka, minkä jälkeen vuokra-aika jatkuu, irti-
sanomisaika 6 kk, muutoin entisin ehdoin, 
paitsi että vuokra-alueella olevia rakennuk-
sia saadaan käyttää yksinomaan Sokeain 
ammattikoulun tarpeita varten (15.4. 590 
§, 23.9. 1498 §). 

Asunto-osakeyhtiö Ruorimiehentie 12 
-nimiselle yhtiölle vuokrattua tontin n:o 
4/49115 osaa koskevaa vuokrasopimusta 
päätettiin jatkaa 31.5.1970 saakka entisin 
vuokraehdoin (10.6. 981 §). 

Lautakunta päätti merkitä Pakilan ton-
tin n:o 11/34107 puutarhaosan vuokraoikeu-
den päättyneeksi 30.4.1969 sekä tontin n:o 
11/109 puutarhaosan vuokraoikeuden päät-
tyväksi 30.4.1970. Edellisen tontin vuokra 
määräytyi tämän jälkeen 7 mlc:n ja jälkim-
mäisen 10.72 mk:n suuruisen perusvuosi-
vuokran mukaisesti (21.1. 118 §, 9.12. 1968 §). 

Lautakunta päätti muuttaa Kiinteistö Oy 
Jokiniementie 5:n kanssa 26.11.1962 tehtyä 
vuokrasopimusta siten, että sopimus koskee 
Oulunkylän tonttia nro 9/28027 entisen ton-
tin n:o 8/28027 sijasta (30.9. 1524 §). 

Lautakunta päätti jatkaa Vallilan tontin 
n:o 31/531, tontin nro 4/537 sekä tonttien 
nro 3 ja 5/547 vuokra-aikaa, irtisanomisaika 
6 kk, kauintaan 31.12.1972 saakka muutoin 
entisin ehdoin, paitsi että 31.12.1970 saakka 
peritään tontin nro 31/531 vuosivuokrana 
770 mk, tontin nro 4/537 vuosivuokrana 
734 mk sekä tonttien nro 3 ja 5/547 vuosi-

vuokrana yht. 1 050 mk, minkä jälkeen vuo-
sivuokrat sidotaan viralliseen elinkustannus-
indeksiin siten, että perusvuosivuokrana pi-
detään tontin nro 31/531 osalta 385 mk, 
tontin nro 4/537 osalta 367 mk sekä tonttien 
nro 3 ja 5/547 osalta yht. 525 mk. Samalla 
lautakunta päätti esittää kaupunginhalli 
tukselle, että edellä esitetyille vuokrankoro-
tuksille haettaisiin sosiaali- ja terveysminis-
teriön vahvistus (9.12. 1972 §). 

Lautakunta päätti merkitä NMKYrlle 
1.2 5 harn suuruisen, Vantaanjoen rannalla 
tilojen Långfors I RNro l 1 ja Långfors RNro 
l 5 alueella olevan vuokra-alueen vuokra-
oikeuden päättyneeksi 30.6.1969 (10.6. 977 §). 

Lautakunta päätti vuokrata 15. kaupun-
ginosassa sijaitsevan Meilahti 6 -nimisen hu-
vila-alueen, pinta-alaltaan 3 380 m2, Barna-
vårdsföreningen i Finland -nimiselle yhdis-
tykselle 1.9.1969—31.8.1974 väliseksi ajaksi 
entisin vuokraehdoin sillä ehdolla, että 
vuokramies luopuu vuokra-alueiden järjeste-
lystä kaupungeissa ja kauppaloissa 9.3.1962 
annetun lain mukaisista vaatimuksistaan 
vuokra-alueen ja rakennusten osalta sekä 
oikeuttaa ja valtuuttaa kiinteistöviraston pe-
ruuttamaan yhdistyksen asutuslautakunnal-
le vuokraoikeutensa turvaamiseksi tekemän, 
mainitun lain mukaisen ilmoituksen. Lauta-
kunta päätti oikeuttaa vuokramiehen vuok-
raamaan alueen De Utvecklingsstördas Väl 
-nimiselle yhdistykselle sillä ehdolla, että 
yhdistys käyttää aluetta yksinomaan kehi-
tysvammaisten lasten päivähuoltolaa var-
ten sekä huoltolan henkilökunnan asunnon-
tarpeen tyyd}rttämiseksi (9.9. 1420 §). 

Asuntotonttien vuokrat. Rahatoimistolle il-
moitettiin perimistä varten kertomusvuonna 
erääntyvät kultaklausuuliehtoiset maanvuok-
rat (7.1. 41 §, 15.4. 570 §, 5.8. 1195 §, 11.11. 
1776 §). 

Lautakunta päätti korottaa Pakilassa si-
jaitsevien 81 omakotitontin perusvuokria 
1.7.1969 alkaen 60 %. Korotus aiheutui 
alueella suoritetuista viemäröinti- ja katujen 
kestopäällytystöistä (29.4. 677 §). Samasta 
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syystä päätettiin tarkistaa neljän Viikin-
mäessä sijaitsevan omakotitontin vuosivuok-
raa 1.1.1970 alkaen (16.12. 2013 §). 

Lautakunta päätti muuttaa tontteja n:o 
69/928 ja 5/981 koskevat vuokrasopimukset 
kultaklausuuliehtoisiksi 1.1.1969 lukien (25.3. 
481 §). 

Kallio suo jakorvausten periminen. Rahatoi-
mistolle päätettiin ilmoittaa kalliosuojakus-
tannuksina perittävät määrät eräiden Kulo-
saaren, Kontulan ja Myllypuron tonttien 
sekä Jakomäen ostoskeskustontin osalta 
(15.4. 569, 587 §, 27.5. 865 §). 

Rasitteita vastaavia ehtoja, jotka koskivat 
läpikulun sallimista autopaikoitustontille ja 
lämpökanavan järjestelyä, otettiin joidenkin 
tonttien vuokrasopimuksiin (14.1. 89 §, 
21.1. 133 §). 

Vuokrasopimusehtojen muuttaminen. Lau-
takunta päätti lisätä Kiinteistö Oy Rust-
hollarintie 10:n ja kaupungin välillä tehtyi-
hin vuokrasopimuksiin seuraavan ehdon: 
tontille n:o 16/45219 rakennettava rakennus 
liitetään tontilla n:o 1/45219 olevaan lämpö-
keskukseen (19.8. 1289 §). 

Lautakunta päätti lisätä Kiinteistö Oy 
Jakomäentie 6:n ja kaupungin välillä teh-
tyyn autopaikkatontin n:o 1/41216 vuokra-
sopimukseen seuraavan ehdon: tontin vuok-
raoikeutta ei saa irtisanoa. Samalla lauta-
kunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että lautakunta oikeutettaisiin lisäämään 
Kiinteistö Oy Sunilantie 9:n ja kaupungin 
välillä tehtyyn tontin n:o 3/37008 vuokra-
sopimukseen seuraava ehto: siinä tapaukses-
sa, että tontille rakennettavien rakennusten 
rakentamiseksi myönnetään valtion lainaa, 
ei tontin vuokraoikeutta saa mistään syystä 
irtisanoa. Lisäksi lautakunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle, että lautakunta oi-
keutettaisiin lisäämään em. ehto sellaisiin 
vuokrasopimuksiin, joista tämä ehto puuttuu 
ja joihin se valtion asuntolainan saamisen 
edellytyksenä olisi lisättävä (19.8. 1296 §). 

Vuokraoikeuksien siirrot kertomusvuonna 
merkittiin (9.9. 1421 §, 16.9. 1462 §). 

Alueiden varaaminen asuntotuotantokomi-
tealle. Lautakunta päätti varata asuntotuo-
tantokomitealle v:n 1970 rakennusohjelmaa 
varten Pihlajamäen eteläosasta myöhemmin 
tarkemmin yksilöitävän alueen ja 31.12.1971 
saakka Pohjois-Haagan suunnitellun asunto-
alueen itäosasta n. 400 huoneyksikköä vas-
taavan, myöhemmin tarkemmin yksilöitä-
vän alueen (25.3. 498 §, 22.7. 1141 §). 

Asuntolainoja koskevat asiat. Selostus kiin-
teistölautakunnan tonttijaoston käsiteltä-
vistä lainoista merkittiin tiedoksi (tonttij. 
19.2. 61 §). 

Lautakunta käsitteli vuoden aikana asun-
tolainoja koskevia asioita, kuten niiden kiin-
nitystä, siirtämistä, peruuttamista, irtisano-
mista sekä maksulykkäyksen myöntämistä, 
lainaehtojen mukaisen rakennusajan jatka-
mista ym. 

Asuntohallituksen ilmoitukset omakoti-
lainojen myöntämisestä sekä eräiden laina-
anomusten hylkäämisestä merkittiin tie-
doksi (12.8. 1235 §, 2.9. 1363, 1364 §, 23.12. 
2052 §). 

Asuntotuotantolain ja -asetuksen mukaan 
kunnalle kuuluvien, talokohtaisiin lainoihin 
liittyvien tehtävien järjestely. Lautakunta 
päätti, että tonttijaostolla on toistaiseksi 
valta hyväksyä muiden kuin kaupungin 
toimesta rakennettavien, 22.4.1966 annetun 
asuntotuotantolain sellaisena kuin se on 
osittain muutettuna ja 19.1.1968 annetuilla 
laeilla, mukaisten vuokra- ja asunto-osuus-
kuntatalojen asukkaiden valinta sekä valvoa 
perittävien vuokrien kohtuullisuutta sekä 
tarkastaa sanotun lain mukaisten vuokra-
talojen, asunto-osuuskuntatalojen, erillisten 
lämmityslaitosten ja muiden huoltorakennus-
ten omistajien tekemät tilinpäätökseen pe-
rustuvat ilmoitukset. Lautakunta päätti hy-
väksyä toistaiseksi noudatettavaksi kaupun-
gin toimesta rakennettavien em. lain mu-
kaisten vuokra- ja asunto-osuuskuntatalojen 
asukkaiden valitsemisessa menettelyn, jonka 
mukaan asunnonjakotoimikunta valitsee ja 
hyväksyy asukkaat. Samalla lautakunta 
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päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
tämän toimesta tutkittaisiin, miten asunto-
tuotantolain ja -asetuksen mukaan kaupun-
gille kuuluvat ja niihin liittyvät tehtävät olisi 
järjestettävä (13.5. 791 §). 

Malmilla sijaitsevan alueen luovuttaminen 
valtionrautateiden käyttöön. Lautakunta päätti 
luovuttaa valtionrautateiden käyttöön ase-
makaavassa liikennealueeksi merkityn, n. 
550 m2:n suuruisen alueen Ströms-nimisestä 
tilasta RNro 453 Malmin kylässä 31.1.1969 
päivätyn peitepiirroksen mukaisesti 200 mk:n 
suuruisesta korvauksesta vuodessa, irtisa-
nomisaika 6 kk. Lisäksi valtionrautatiet 
oikeutettiin täyttämään em. piirroksessa 
viivoitettu alue + 1 8 m:n tasoon kivettö-
mällä täytemaalla sillä ehdolla, että ennen 
täyttöä ruokamulta työnnetään sivuun täyt-
töalueelta ja että alue, joka asemakaavan 
mukaan on puistoa, kunnostetaan puisto-
osaston hyväksymällä tavalla (18.2. 286 §). 

Metrokaistojen luovuttaminen metronsuun-
nittelutoimiston käyttöön. Lautakunta päätti 
oikeuttaa metronsuunnittelutoimikunnan 
aloittamaan suunnitelmien mukaiset metro-
radan ja metro varikkoalueen työt Hertto-
niemen Hiihtäjäntien metroaseman ja Roihu-
pellon metrovarikon välisillä alueilla sillä 
ehdolla, että alueen käyttöönottorajat tar-
kistetaan tonttiosaston kanssa sovittavalla 
tavalla niillä kohdin, joissa metronsuunnitte-
lutoimiston karttapiirroksessa n:o 3094 mer-
kitty raja ulottuu yksityiselle tontille ja 
vuokratuille alueille sekä että puisto-osas-
tolla on oikeus korjata talteen alueella oleva 
ruokamulta ja metsäosastolla oikeus korjata 
puusto metrotoimiston kanssa sovittavalla 
tavalla (21.10. 1649 §). 

Maa-alueen vuokraaminen Keskusosuus-
liike Hankkijalle ja Malmilla sijaitsevien teol-
lisuusalueiden ostaminen kaupungille. Lauta-
kunta päätti ilmoittaa kaupunginhallituk-
selle puoltavansa seuraavan sopimuksen te-
kemistä Hankkijan kanssa: Helsingin kau-
punki vuokraa Hankkijalle Oulunkylästä n. 
13 ha:n suuruisen tontin Vantaanjoen, val-

tionrautateiden pääradan, Mikkolantien ja 
Käskynhaltij antien väliseltä alueelta käy-
tettäväksi pääkonttoria ja keskusvarastoa 
sekä myymälä- ja näyttelytiloja varten seu-
raavilla ehdoilla: vuokra-aika alkaa vuok-
rauksen edellyttämän asemakaavan muutok-
sen vahvistamista seuraavan kuukauden 1 
päivänä ja päättyy 31.12.2030. Vuokraus 
edellyttää, että tontille saadaan rakentaa 
varasto- ja teollisuusrakennuksia, joiden 
kerrosala varastotilojen osalta on enintään 
47 000 m2 ja teollisuustilojen osalta enintään 
20 000 m2. Tontille saadaan lisäksi rakentaa 
konttori- ja myymälärakennus, jonka ra-
kennusoikeus vastaa toimistotilojen osalta 
enintään 900 hy sekä myymälä- ja näyttely-
tilojen osalta enintään 200 hy. Edelleen salli-
taan huoltoaseman rakentaminen tontille 
edellyttäen, että asemaa käytetään vain 
vuokramiehen omaa tarvetta varten ja että 
rakennuksen enimmäiskerrosala on 1 200 
m2. Ehdoista mainittakoon, että tontin vuo-
sivuokra on 480 000 mk. Hankkija sitoutuu 
myymään kaupungille 38. kaupunginosan 
(Malmi) teollisuuskorttelin n:o 38103 tont-
teihin n:o 1 ja 2 kuuluvat, yht. 29 600 m2:n 
suuruiset määräalat tiloista Rosendal RN:o 
25, N:o 140 RN:o 3174 ja Väinö RN:o 8173 

1 000 000 mk:n kauppahinnasta viimeistään 
3 v:n kuluessa vuokrasopimuksen allekir-
joittamisesta ja sillä ehdolla, että tilat luo-
vutetaan kaupantekohetkellä kaupungin va-
paaseen käyttöön (4.3. 383 §). 

Tontinosan vuokraaminen sähkölaitokselle. 
Lautakunta päätti vuokrata sähkölaitokselle 
kaupunginhallituksen 10.3.1969 tekemän pää-
töksen nojalla tontin n:o 5/787 pohjoispuo-
lella olevasta liikennealueesta n. 1 200 m2:n 
suuruisen osan 1.5.1969—31.12.1973 väli-
seksi ajaksi 360 mk:n tilitysvuokrasta kuu-
kaudessa (1.4. 524 §). 

Leikkikenttäalueen vuokraus. Lautakunta 
päätti vuokrata 1.12.1969 alkaen Opiskeli-
joiden Lastenhoitosäätiölle n. 250 m2:n suu-
ruisen alueen Leppäsuon aukiolta tonttiosas-
ton osoittamasta paikasta kahden viikon irti-
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sanomisajoin 100 mk:n vuosivuokrasta ja 
sillä ehdolla, että alueelle rakennetaan teräs-
verkkoaita ja alue pidetään siistinä vuokra-
laisen toimesta päivittäin (25.11. 1882 §). 

Tilapäisen toimistoparokin paikan vuok-
raus. Lautakunta päätti oikeuttaa Autore-
kisterikeskuksen pystyttämään autokatsas-
tuskonttorin nykyisen toimistorakennuksen 
länsipuolelle tilapäisen toimistoparakin ja 
pitämään sitä paikoillaan 3 kk:n irtisanomis-
ajoin kauintaan 31.12.1970 saakka 50 mk:n 
korvauksesta kuukaudelta (23.12. 2056 §). 

Tilapäisen maalaamoporakin paikan vuok-
raus. Ruskeasuon tontti n:o 6/729 päätettiin 
vuokrata Invalidisäätiön ammattikoulun ti-
lapäistä maalaamoparakkia varten 6 kk:n 
irtisanomis a join, kuitenkin kauintaan 15.10. 
1974 saakka. Alue vuokrattiin 200 mk:n 
vuosivuokrasta ym. ehdoilla (7.10. 1576 §). 

Tilapäisen lämpökeskuksen paikan vuok-
raus. Osuuskassojen Kiinteistönvälitys Oy:lle 
päätettiin vuokrata Laajasalosta Etanapol-
kuun ja Kiiltomadon polkuun rajoittuva, 
n. 200 m2:n suuruinen neliönmuotoinen 
alue välittömästi sen jälkeen, kun alue on 
siirtynyt kaupungin omistukseen 31.12.1971 
saakka tilapäisen lämpökeskuksen rakenta-
mista varten. Alue vuokrattiin 400 mk:n 
vuotuisesta vuokrasta ym. ehdoilla (10.6. 
984 §). 

Makasiinirakennuksen osan pitäminen kau-
pungin maalla. Sinebrychoff Oy:lle myönnet-
tiin lupa pitää n. 250 m2:n suuruinen osa 
yhtiön omistamasta makasiinirakennuksesta 
5. kaupunginosan (Punavuori) korttelien n:o 
83 ja 118 välisellä puistoalueella 31.12.1970 
saakka ja sen jälkeen 6 kk:n irtisanomisajoin 
500 mk:n suuruista vuosikorvausta vastaan 
(14.1. 76 §). 

Purettavaksi ostetun rakennuksen käyttä-
minen työmaaparakkina. Lautakunta päätti 
oikeuttaa rak.mest. Ensio Aallon käyttä-
mään Oulunkylän Urheilutalon säätiöltä 
purettavaksi ostettua rakennusta tontilla 
n:o 5/28051 työmaaparakkitarkoituksiin 1.11. 
1969 alkaen, kuitenkin kauintaan 31.12.1970 

saakka, sillä ehdolla että Aalto sitoutuu pur-
kamaan mainitun rakennuksen ja siistimään 
rakennuksen paikan tonttiosaston hyväksy-
mään kuntoon viimeistään 31.12.1970 men-
nessä (14.10. 1619 §). 

Alueen vuokraaminen tilapäisen työmaa-
tien rakentamista varten. Scan-Auto Oy:lle 
päätettiin vuokrata 15.10.1969 alkaen kahden 
viikon irtisanomisajoin n. 2 000 m2:n suu-
ruinen alue tonttien n:o 2 ja 3/46134 ja Vih-
dintien väliseltä rakentamattomalta puisto-
alueelta tilapäisen työmaatien rakentamista 
varten 200 mk:n kuukausivuokrasta sillä 
ehdolla, että alue pidetään siistinä (28.10. 
1700 §). 

Ahteiden luovuttaminen työmaa-oikoista va-
rastointia varten. Hotellikiinteistö Oy:lle pää-
tettiin vuokrata 1.1.1970 lukien 3 kk:n 
irtisanomisajoin Kivelänkadun ja Töölön-
kadun kulmasta n. 1 400 m2:n suuruinen alue, 
jonka rajat tonttiosasto lähemmin osoittaisi 
hotellitontin työmaa-alueeksi 700 mk:n kuu-
kausivuokrasta ym. ehdoin (12.8. 1242 §, 16.9. 
1454 §). 

Konserttitalon rakennustoimikunnan käyt-
töön päätettiin luovuttaa työmaa-alueita 
vuokratta. Konserttitalon tonttiin rajoittu-
vat puistoalueet luovutettiin rakennustoimi-
kunnalle puisto-osaston kanssa tarkemmin so-
vittavin rajoin sillä ehdolla, että rakennus-
toimikunta huolehtii kustannuksellaan niiden 
kunnostamisesta puisto-osaston hyväksy-
mään kuntoon. Lisäksi rakennustoimikunta 
oikeutettiin käyttämään työmaa-ajoihin kau-
punginmuseon pihan kautta kulkevaa tietä 
puisto-osaston ja liikenneosaston lähemmin 
sovittavalla tavalla ym. ehdoin (22.4. 621 §, 
27.5. 872 §). 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle vuokratut 
rakennusaikaisten tilapäisvarastoalueitten 
vuokraoikeudet merkittiin päättyneiksi 31.7. 
1969 sekä koetalon ja työmaaparakin 200 
m2:n suuruisen alueen vuokraoikeus 15.8.1969 
(tonttij. 30.7. 278 §). 

Lautakunta päätti merkitä irtisanotuksi 
Vesto Oy:n vuokraoikeuden tontilla RN:o 
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6/TK 534 olevaan, n. 500 m2:n suuruiseen 
työmaavarastoalueeseen 31.10.1969 lukien 
(23.9. 1480 §). 

Rakennusviraston katurakennusosasto oi-
keutettiin käyttämään Myllypurosta n. 1 ha:n 
suuruista aluetta työmaa-alueenaan toistai-
seksi sillä ehdolla, että jos alueelta joudutaan 
kaatamaan puita, asiasta sovitaan erikseen 
metsäosaston kanssa (tonttij. 3.12. 444 §). 

Purjehdusseuroille yms. vuokratut alueet. 
Taivallahden Venekerho -nimiselle yhdistyk-
selle päätettiin vuokrata 1.7.1969-30.6.1970 
väliseksi ajaksi veneiden talvisäilytysalueeksi 
n. 3 200 m2:n suuruinen alue Taivalniemestä 
100 mk:n kuukausivuokrasta ym. ehdoin 
(17.6. 1017 §). 

Oy Waltic Ab:lle päätettiin vuokrata ton-
tin n:o 1/31129 ja Vattuniemen puistotien vä-
linen kunnostamaton puistoalue tonttiosas-
ton lähemmin osoittamin rajoin 15.9.1969-
31.5.1970 väliseksi ajaksi veneiden talvitela-
koimista varten 500 mk:n kertakaikkisesta 
vuokrasta sillä ehdolla, että vuokramies huo-
lehtii po. puistoalueen puhtaanapidosta vuok-
ra-aikana (16.9. 1456 §). 

Pursiseura Sindbad oikeutettiin käyttä-
mään Lauttasaaren hiekkasatamalaituria ve-
neiden talvitelakointiin 200 mk:n kertakaik-
kisesta korvauksesta ym. ehdoilla (7.10. 
1555 §). 

Nyländska Jaktklubben -yhdistyksen 
vuokrasopimuksia Valkosaareen ja Valko-
saarenkariin päätettiin jatkaa 1.1.1969 lukien 
kuuden kuukauden irtisanomisajoin ja enti-
sin ehdoin (25.11. 1876 §). 

Siirtolapuutarhat. Lautakunta päätti aset-
taa keskuudestaan tilapäisen siirtolapuutar-
hajaoston ja määrätä sen puheenjohtajaksi 
Erkki Heikkosen, varapuheenjohtajaksi Arvo 
Pörhösen ja jäseniksi Henrik Kallialan, Yrjö 
Kivilinnan ja Victor Procopen. Jaosto oikeu-
tettiin kokoontumaan enemmän kuin kolme 
kertaa ja kuulemaan asiantuntijoita (19.8. 
1294 §, 7.10. 1577 §, 18.11. 1838 §). Selvitys 
uusien siirtolapuutarha-alueiden varaamiseen 
liittyvistä suunnitelmista merkittiin tiedoksi 

ja ilmoitettiin kaupunginhallitukselle, että 
lautakunnan asettama siirtolapuutarhajaosto 
tulee tekemään kaupunginhallituksen edel-
lyttämän esityksen (23.12. 2051 §). 

Siirtolapuutarhapalstoj en vuokrasopimus-
ehtoa päätettiin muuttaa siten, että alueilla 
voidaan sallia enintään 1.5 m korkeat pen-
sasaidat palstojen rajoilla (5.8. 1202 §). 

Lautakunta suoritti katselmukset Nikki-
län, Talosaaren, Vuosaaren, Espoon Martin-
kylän, Kirkkonummen Bondarbyn sekä Käll-
vik-Västergärdin siirtolapuutarhatarkoituk-
siin mahdollisesti soveltuvilla alueilla (25.9. 
1515 §, 20.10. 1640 §). 

Kalamajojen paikan vuokraus. Kalastaja 
Harald Malmstenille ja kalastaja Erik Roi-
neelle päätettiin vuokrata ranta-alue Lautta-
saaren länsipuolella sijaitsevasta Mäntysaa-
resta tonttiosaston osoittamasta paikasta oi-
keuksin rakentaa paikalle siirrettävä kala-
maja. Lupa myönnettiin Roineelle 1.11.1969 
alkaen ja Malmstenille 15.12.1969 alkaen yh-
den kuukauden irtisanomisajoin 30 mk:n 
vuokrasta sillä ehdolla, että alue pidetään siis-
tinä (14.10. 1605 §, 16.12. 2008 §). 

Kalastuksen harjoittamista varten vuokratut 
vesialueet. Lautakunta päätti vuokrata 1.1. 
1969 lukien 300 mk:n vuosivuokrasta ja kol-
men kuukauden irtisanomisajoin kalastuksen 
harjoittamista varten kalastaja Rafael Bo-
strömille Sipoon kunnassa sijaitsevan Husö-
nimisen tilan RN:o l4 0 Husön yksinäistaloa ja 
samassa kunnassa sijaitsevan Kärr-nimisen 
tilan RN:o l4 2 vesialueista sen osan, joka si-
jaitsee Ribbingön eteläkärjen ja Kärring-
holmen pohjoiskärjen välisen viivan länsi-
puolella ja kalastaja Holger Winbergille em. 
Husö-nimisen tilan vesialueesta sen osan, joka 
sijaitsee em. viivan itäpuolella. Alueet vuok-
rattiin sillä ehdolla, että vuokramiehet valvo-
vat, etteivät ulkopuoliset harjoita laitonta ja 
luvatonta kalastusta kaupungin omistamilla 
Husön ja Kärrin tilojen vesialueilla. Samalla 
lautakunta päätti merkitä Boströmin ja Win-
bergin aikaisemmat vuokrasopimukset päät-
tyneiksi 31.12.1968. Husön tilan suomalai-
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seksi nimeksi vahvistettiin myöhemmin Talo-
saari (18.2. 292 §). 

Viljelys- ja laidunmaat. Kertomusvuoden 
kesäkaudeksi annettiin vuokralle seuraavat 
määräalat jäljempänä mainituista kokonais-
vuokrista: Marjaniemestä n. 12 000 m2, 
vuokra 60 mk (18.2. 278 §) ja Tapanilasta 
7 000 m2, vuokra 150 mk (27.5. 876 §). 

Rouva Laila Qvickströmille päätettiin 
vuokrata viljelystarkoituksiin toistaiseksi 
1.1.1970 alkaen Helsingin kaupungin Koulu-
alue-nimisestä tilasta RN:o 2630 Vartiokylän 
kylässä n. 400 m2:n suuruinen alue tontin 
n:o 4/45011 itäpuolelta 50 mk:n vuosivuok-
rasta ym. ehdoin (5.8. 1208 §). 

Poliisilaitoksen vuokrasopimus Suutarin-
kylässä sijaitsevaan laidunalueeseen merkit-
tiin päättyneeksi 31.12.1969. Lautakunta 
päätti vuokrata ratsuhevosten laidunalueeksi 
Haltialan tilan, Vantaan ja Kuninkaantam-
mentien välillä sijaitsevan, maatalousosaston 
lähemmin osoittaman 12 ha:n peltoalueen 
1.1.1970 alkaen vuodeksi kerrallaan kahden 
kuukauden irtisanomisajoin 1 200 mk:n 
vuosivuokrasta ym. ehdoin (7.10. 1579 §). 

Moottoriajoneuvojen huoltoasemat, poltto-
aineen jakeluasemat ja -laitteet. Shell Oy:lie 
vuokratun Leppäsuon huoltoasema-alueen 
vuokra-aikaa päätettiin jatkaa 29.9.1969 lu-
kien toistaiseksi kolmen kuukauden irtisano-
misajoin ja muutoin entisin vuokraehdoin 
(21.1. 136 §). 

Lautakunta päätti peruuttaa kokoukses-
saan 17.12.1968 tekemänsä päätöksen irti-
sanoa Union-Öljy Oy:lle Malmin kylän tilasta 
Karls RN:o l4 4 vuokratun, n. 3340 m2:n suu-
ruisen alueen vuokrasopimus sekä siihen liit-
tyvä viemärisopimus (4.3. 364 §). 

Renlund Oy:lle vuokrattua, tontilla n:o 
1/369 olevaa kolmea maanalaista säiliötä ja 
kolmea jakelulaitetta koskeva vuokrasopi-
mus merkittiin päättyneeksi 31.7.1969 (11.2. 
254 §). 

Tuottajain Lihakeskuskunnan tontille n:o 
8/272 sijoittamaa maanalaista, n. 9 500 litran 
moottoripolttoainesäiliötä j akelulaitteineen 

koskeva vuokrasopimus merkittiin päätty-
neeksi 30.6.1969 (15.4. 565 §). 

Esso Oy:lle vuokratun tontin n:o 52/518 
vuokrasopimus merkittiin päättyneeksi 30.6. 
1969 ja yhtiölle päätettiin vuokrata po. tontti 
jakeluasemaa varten 1.7.1969-30.6.1974 väli-
seksi ajaksi 60 000 mk:n vuosivuokrasta ja 
muutoin noudattaen moottoriajoneuvojen 
huolto- ja jakeluasemien yleisiä vuokraehtoja 
(15.4. 568 §). 

Lautakunta päätti muuttaa Shell Oy:n 
Pyysaaren merijakeluaseman vuokrasopi-
musta siten, että Shell Oy oikeutetaan pitä-
mään Pyysaarella piirustusten mukaisesti 
ponttoonilaiturilla aikaisemman kahden ase-
mesta neljä polttoainejakelumittaria säiliöi-
neen muutoin entisin ehdoin, paitsi että 
vuosivuokra oli 1.5.1969 lukien 700 mk, että 
yhtiö huolehtii siitä, ettei asemalta pääse va-
lumaan poltto- tai voiteluaineita mereen sekä 
että yhtiö on velvollinen korvaamaan mah-
dollisesti aiheutuvat öljyvahingot (29.4. 
691 §). 

Union-Öljy Oy:lle vuokratun Kivelänka-
dun ja Mannerheimintien risteyksessä kortte-
lissa n:o 469 sijaitsevan jakeluaseman vuokra-
aikaa päätettiin jatkaa 30.6.1969 saakka 
muutoin entisin ehdoin, paitsi että alue oli 
oltava tyhjennetty vuokra-ajan päättyessä, 
mikäli Union-Öljy Oy ja hotelliyhtiö eivät 
keskenään toisin sovi (29.4. 680 §, 20.5. 830 §). 

Union-Öljy Oy:lle päätettiin vuokrata 
Eläintarhantien varrelta ns. sokeritehtaan 
alueelta n. 1 200 m2:n suuruinen alue jakelu-
asemaa varten 1.7.1969-30.6.1974 väliseksi 
ajaksi 35 000 mk:n vuosivuokrasta ym. eh-
doin (17.6. 1012 §). 

Shell Oy:lie päätettiin vuokrata tontti n:o 
1/45126 1.7.1969-30.6.1994 väliseksi ajaksi 
kaupunginvaltuuston 21.5.1969 määräämin 
ehdoin sekä sillä lisäehdolla, että yhtiön on 
liitettävä tontille rakennettava rakennus kau-
pungin kaukolämpöverkkoon (8.7. 1110 §). 

Berner Oy:lle myönnettiin oikeus asentaa 
maanalainen öljyjohto tontilla n:o 4/43068 
sijaitsevilta öljysäiliöiltä kaupungin omista-
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man liikennealueen poikki tontille n:o 7/43066 
150 mk:n korvauksesta ym. ehdoin (22.7. 
1135 §). 

Shell Oy oikeutettiin 1.8.1969 lukien asen-
tamaan Käpylän korttelissa n:o 856 sijaitse-
valle huoltoasematontille kolme lisäjakelulai-
tet ta sillä ehdolla, että vuotuinen lisävuokra-
maksu on 4 860 mk ja indeksiin sidottu perus-
vuosivuokra 2 340 mk (5.8. 1199 §). 

Kesoil Oy:lie päätettiin antaa tilapäinen 
lupa rakentaa ja pitää Vuosaaren kylän tilan 
T. 11 K. 16 RN:o 3 2 28 huoltoasemapalstan 
tieliittymät kaupungin omistamalla Vuosaa-
ren kylän tilan Rastböle RN:o 3284 maalla 
asemapiirroksen n:o 101/11.3.1969 mukai-
sesti 1 000 mk:n kertakaikkisesta korvauk-
sesta ym. ehdoilla (5.8. 1203 §). 

BP-Petko Oy:lle päätettiin antaa tilapäi-
nen lupa rakentaa ja pitää Suurmetsän ase-
makaavaluonnoksen mukaisen huoltoasema-
tontin n:o 2/41135 tieliittymät kaupungin 

Edellä lueteltujen varasto- ja pienteolli-
suustonttien vuokraehdoista mainittakoon 
seuraavaa: Tattarisuon tontin n:o 3/41003 
vuokraaja oli velvollinen huolehtimaan ton-

omistamalla Tapanilan kylän tilan Tielevitys 
VIII RN:o 3 228 maalla 1 000 mk:n kertakaik-
kisesta korvauksesta ym. ehdoilla (5.8. 
1204 §). 

Esso Oy:lie vuokratun ns. Merikadun huol-
toaseman vuokra-aikaa päätettiin jatkaa 
31.8.1974 saakka muutoin entisin vuokra-
ehdoin, paitsi että vuosivuokra oli 1.10.1969 
alkaen 35 000 mk (30.9. 1526 §). 

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi, että 
Toukolassa Hämeentien varrella olevaa Esso 
Oy:lle vuokrattua jakeluasemaa koskeva 
vuokrasopimus oli kansliaosaston toimesta 
kaupunginhallituksen 8.9.1969 tekemän pää-
töksen perusteella irtisanottu päättyväksi 
31.1.1970. Irtisanomistoimenpide hyväksyt-
tiin (25.11. 1891 §). 

Varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokraa-
minen. Kertomusvuoden aikana annettiin 
vuokralle mm. seuraavat varasto- ja pienteol-
lisuusalueet: 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

tin katuosuuden kunnossa- ja puhtaanapidos-
ta talviaurauksineen ja lumenajöineen. 

Tattarisuon tontin n:o 21/41015 vuokraaja 
oli velvollinen omalla kustannuksellaan huo-

Alue 
Tontti ja 
kortteli 

nro 

Pinta-
ala 
m2 

Vuokraaja 
Vuokra-

kausi 
päättyy 

Alku-
vuosi-
vuokra 

mk 

Indeksiin 
sidottu 
perus-
vuosi-
vuokra 

Päätös 

Ormuspelto 9/38093 2 623 Rakennusliike Aulis Rautkylä 31. 5.1974 5 771 10.6. 965 
» 5/38096 2 625 Eristysteknillinen toimisto 

Lämpösulku Oy 31.12.1974 5 513 2 625 16.12. 2026 
Tattarisuo 3/41003 1 500 T:mi Rengas-Ala S:n 1 890 900 16.12. 2020 

» » 10/41004\ 
11/41004/ 3 420 Putki- ja levyrakenne Oy 30.9.1974 4 515 - 4.11. 1737 

» 8/41005 1 500 Metallihankinta L. Grönroos Ky 31.12.1973 1 980 — 25.3. 495 
» 3/41007 3 000 Raihokari, Sirkka 30.9.1974 3 780 — 12.8. 1252 
» 6/41008 1 500 Rakennusliike J. E. M. Saren 30.9.1973 1 980 — 27.5. 864 
» 21/41015 1 500 Alanen, Kauko Olavi 30.6.1974 1 980 — 3.6. 926 
» 27/41015 2 222 Maa ja Kivi Kärkkäinen & 

Co Ky 15.9.1974 2 933 — 16.9. 1459 
Vartiokylä 23/45191 3 470 Lehikoinen Oy 30.6.1974 9 072 4 320 27.5. 893 

» 3/45192 1 280 Maalaamo Pauli Hietanen Ky 31.12.1974 3 225 1 536 12.8. 1248 
» 7/45192 1 280 Suomi-Filmi Oy S:n 3 226 1 536 16.12. 2028 
» » 11/45192\ 

12/45192/ 3 630 Tukkuliike Oy Martor Ab S:n 9 148 4 356 4.11. 1742 
» 13/45192 1 120 BF-Mainos Oy S:n 2 822 1 344 16.12. 2028 
» 15/45192 1 120 Sopifix Oy S:n 2 822 1 344 7.10. 1562 
» 22/45192 4 700 Oy Hans Palsbo Ab 31.12.2000 10 716 5 640 28.1. 184 

Pitäjänmäki 5/46039 2 033 Kalevalaisten Naisten Liitto 31.12.1974 5 031 2 287 19.8. 1287 
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lehtimaan tontille johtavan tien ja johtojen 
rakentamisesta, mikäli hän niitä haluaa en-
nen kuin nämä työt saadaan asianmukaisessa 
järjestyksessä kaupungin toimesta tehdyiksi. 
Vuokraaja oli velvollinen huolehtimaan ton-
tin katuosuuden kunnossa- ja puhtaanapidos-
ta talviaurauksineen ja lumenajöineen. Li-
säksi vuokraajan oli täytettävä tontti omalla 
kustannuksellaan ilman vuokrahyvitystä. 

Vartiokylän tontteja vuokrattaessa mää-
rättiin samalla kullekin tontille kuuluva osuus 
yhteisen väestönsuoj an rakentamiskustan-
nuksista; tämä oli maksettava kaupungille 
vuokranmaksun yhteydessä viiden vuoden 
aikana. 

Pitäjänmäen tontin n:o 5/46039 vuokraaja 
oli velvollinen huolehtimaan tontin katu-
osuuden kunnossa- ja puhtaanapidosta talvi-
aurauksineen ja lumenaj öineen. 

Viikinmäen tontin n:o IjlV vuokraus. Ra-
kennusliike Mestarit Oy -nimiselle yhtiölle 
päätettiin vuokrata 11.7.1969 alkaen Viikin-
mäen tontti n:o I/IV 31.12.1971 saakka muu-
toin entisin vuokraehdoin, paitsi että vuokra 
1.1.1970 lukien on 4 536 mk entisen 4 104 
mk:n asemesta (23.12. 2063 §). 

Eräiden määräalojen vuokraus. Liikkeen-
harjoittaja Doris Sundmanille päätettiin 
vuokrata 1.5.1969-30.4.1974 väliseksi ajaksi 
525 mk:n vuosivuokrasta n. 350 m2:n suurui-
set, tonttiin n:o 4/45311 kuuluvat määrä-
alat Linäker-nimisestä tilasta RN:o l5 9 0 

Mellunkylässä (29.4. 685 §, 28.10. 1702 §). 
Liikemies Zäki Arifdshanille päätettiin 

vuokrata n. 1 300 m2:n suuruinen alue Kytö-
suontien varrelta (Uudenpellon varastoalue 
n:o 12 ja 13), irtisanomisaika 3 kk, 3 120 mk:n 
vuosivuokrasta ym. ehdoin (tonttij. 25.6. 
253 §). 

Tilapäisen varastoalueen vuokraaminen. 
Lautakunta päätti vuokrata Rakennustoi-
misto Arvonen Oy:n konkurssipesälle 16.3.-
30.6.1969 väliseksi ajaksi Uudenpellon va-
rastoalueen n:o 29 (n. 1 200 m2) varastotar-
koituksiin 840 mk:n kertakaikkisesta vuok-
rasta sillä ehdolla, että alue tyhjennetään ja 

siistitään 30.6. mennessä tonttiosaston hy-
väksymään kuntoon (11.3. 418 §). Alueen 
vuokra-aikaa päätettiin jatkaa 1.7. alkaen 
toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomis-
ajoin ja 250 mk:n kuukausivuokrasta ym. eh-
doilla (17.6. 1007 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa talo-osaston 
sijoittamaan Töölöntorin torikauppiaiden 
kärryvaraston rakentamattomalle tontille Ru-
neberginkatu 63 tonttiosaston kanssa sovit-
tavalla tavalla toistaiseksi (13.5. 767 §). 

Tilapäisen varastosuojan rakentaminen. 
Lautakunta päätti myöntää luvan Metalli-
valimo Lepistö Oy:lle saada rakentaa tilapäi-
nen varastosuoja tilapäisvarastoalueelle Teol-
lisuuskadun ja rautatien väliin. Samalla 
lautakunta päätti hyväksyä esitetyt piirus-
tukset sillä ehdolla, että ne hyväksytään 
asianmukaisessa järjestyksessä ja että yhtiö 
sitoutuu purkamaan po. vajan kahden viikon 
kuluessa lautakunnan niin vaatiessa (16.9. 
1461 §). 

Varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokra-
oikeuden siirrot kertomusvuoden aikana mer-
kittiin (4.3. 376 §, 11.3. 411 §, 6.5. 722 §, 5.8. 
1214 §, tonttij. 28.5. 214 §). 

Rajaseinäsopimus merkittiin eräisiin pien-
teollisuustonttien vuokrasopimuksiin (1.4. 
533 §). 

Rasitesopimuksia merkittiin kertomusvuo-
den aikana eräisiin vuokrasopimuksiin (15.4. 
572 §, 9.9. 1405 §). 

Varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokra-
sopimusten muuttaminen, vuokraehtojen tar-
kistaminen ym. Tattarisuon tontin n:o 25/ 
41015 vuokra-aikaa päätettiin jatkaa 31.12. 
1993 saakka sekä myöntää vuokrasopimuk-
seen vapaa siirto-oikeus muutoin entisin eh-
doin, paitsi että vuosivuokra oli 1 980 mk ja 
indeksiin sidottu perusvuosivuokra 900 mk 
(7.1. 40 §). 

Lautakunta päätti tarkistaa 5.11.1968 te-
kemäänsä päätöstä Reimarlan tontteja n:o 
2/46134 ja 4,5 ja 6/46130 vastaavan, n. 
9 045 m2:n suuruisen alueen vuokraamisesta 
Scan-Auto Oy.lle siten, että vuokramiehellä 
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on oikeus täytettyään asetetun rakentamis-
velvollisuuden ja muut ehdot saada vapaa 
siirto-oikeus ja vuokra-aika pidennetyksi 
31.12.1995 saakka (14.1. 61 §). 

Lautakunta päätti tarkistaa 11.2.1968 te-
kemäänsä vuokrauspäätöstä seuraavasti: 
T:mi Hakaniemen Romulle vuokratun tontin 
n:o 7/679 pinta-alaksi merkitään 5 742.5 m2 

5 852 m2:n sijasta, vuosivuokraksi merkitään 
27 277 mk ja perusvuokraksi 14 356 mk. 
Vuokraoikeuden pidennysoikeus on 31.12. 
1995 saakka. Lars Krogius Oy:lle vuokrattu-
jen tonttien n:o 2, 3 ja 4/661 vuokra-ajan 
päättymisaj ankohdaksi merkitään 31.12. 
1995. Hinaus- ja Nosturiliikkeelle vuokratun 
tontin n:o 6/679 vuokraoikeuden pidennys-
oikeus on 31.12.1995 saakka (18.2. 297 §). 

Lautakunta päätti muuttaa Neles Oy:n 
kanssa tehtyä vuokrasopimusta siten, että 
vuokrauksen kohteena olevien tonttien n:o 1 
ja 2/45193 sijasta merkitään tonttien yhdistä-
misellä muodostettava uusi tontti (18.2. 
302 §). 

Veljekset Udd Oy:lle vuokrattujen tonttien 
n:o 6 ja 7/38092 vuokrauspäätöstä päätettiin 
muuttaa siten, että vuokra-ajaksi tulee 1.1. 
1970-31.12.1974 aikaisemman vuokra-ajan 
1.7.1969-30.6.1974 sijasta (11.3. 423 §). 

Lautakunta päätti lisätä Oy Finnpak Ab 
-nimiselle yhtiölle vuokratun tontin n:o 
8/38096 vuokrasopimukseen lisäehdon, jolla 
vuokraajalla on oikeus saada vuokra-aika 
pidennetyksi 31.12.1995 saakka vapaalla siir-
to-oikeudella, mikäli vuokraaja rakentaa ton-
tille ainakin vesikattovaiheeseen vähintään 
20 % tontin pinta-alasta käsittävät raken-
nukset asianmukaisesti hyväksyttyjen pii-
rustusten mukaisesti ja täyttää muut vuok-
rasopimuksen ehdot (13.5 765 §). 

Betonitehdasta varten Karhunkaatajan-
tien ja Herttoniemen radan risteyksen itä-
puolelta Paraisten Kalkki vuori Oy:lle vuok-
rat tua aluetta koskevaa vuokrasopimusta 
päätettiin jatkaa entisin ehdoin 31.5.1969 
saakka ja 1.6.1969 lukien tarkistetuin rajoin 
12 840 mk:n vuosivuokrasta ja merkitä alueen 

suuruudeksi 1.6. lukien 7 600 m2 (10.6. 
966 §). 

Lautakunta päätti muuttaen 11.12.1968 
tekemäänsä päätöstä vuokrata Lars Krogius 
Oy:lle 21. kaupunginosan (Hermanni) tontin 
n:o 8/661 1.8.1969-31.12.1995 väliseksi ajaksi 
seuraavilla ehdoilla: vuosivuokrasta, 40 078 
mk:sta, peritään 2/3 eli 26 718 mk, kunnes 
tontin kohdalla oleva Haukilahdenkatu ja 
Kiiskinkatu on rakennettu valmiiksi. Tontin 
rakennusvelvollisuus on täytettävä vuokra-
oikeuden menettämisen uhalla neljän vuoden 
kuluessa vuokrakauden alkamisesta. Muutoin 
noudatetaan soveltuvin osin lautakunnan 
11.12.1968 määräämiä vuokraehtoja ja kau-
pungin teollisuustonttien yleisiä vuokraehto-
ja (1.7. 1080 §). 

Scan-Auto Oy:lle vuokrattujen Reimarlan 
tonttien n:o 2 ja 3/46134 vuokrasopimukset 
päätettiin yhdistää koskemaan em. tonteista 
muodostettua tonttia n:o 6/46134. Tontin 
vuokra-aika päättyy 30.6.1972, mutta vuok-
raajalla on oikeus täytettyään asetetun ra-
kentamisvelvollisuuden ja muut ehdot saada 
vapaa siirto-oikeus ja vuokra-aika pidenne-
tyksi 31.12.1995 saakka. Alkuvuosivuokra oli 
26 390 mk ja indeksiin sidottu perusvuosi-
vuokra 12 848 mk (4.11. 1736 §). 

Lautakunta päätti edellyttäen, että Bo-
Erik Renlund ym. saa tarvittavat luvat, tar-
kistaa Lauttasaaren pienteollisuustontin n:o 
15/31126 vuokrasopimusta siten, että tontilla 
olevaa verstas- ja varastorakennusta saadaan 
käyttää 1.9.1969 lukien verstas- ja varasto-
toiminnan lisäksi, kuitenkin enintään puolet 
kerrosalasta, konttori- ja toimistotarkoituk-
siin ja että vuosivuokra korotetaan 1.9.1969 
lukien siten, että perittäväksi vuosivuokraksi 
tulee 6 075 mk entisen 3 471 mk:n asemesta. 
Samalla lautakunta päätti puolestaan hyväk-
syä muutospiirustukset mainitun vuokrasopi-
muksen tarkistamista koskevalla ehdolla (5.8. 
1200 §). 

Lautakunta päätti jatkaa tontin n:o 15/ 
41015 vuokra-aikaa v:een 1995 saakka siten, 
että alkuvuosivuokra on 2 376 mk ja indek-
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siin sidottu perusvuosivuokra 1 080 mk (26.8. 
1331 §, 2.9. 1365 §). 

Laivapesu Oy:n vuokraoikeutta tonttiin 
n:o 11/38093 päätettiin jatkaa 31.12.1995 
saakka muuten entisin ehdoin, paitsi että 
alku vuosi vuokra on 6 342 mk ja indeksiin si-
dottu perusvuosivuokra 2 883 mk (21.10. 
1663 §). 

Lautakunta päätti peruuttaa 15.10.1968 
tekemänsä päätöksen vuokrata Komman-
diittiyhtiö Martta Lehtonen Kemiallinen 
Pesula -nimiselle yhtiölle Takkatien pien-
teollisuusalueen tontin n:o 5/46039 (7.1. 19 §). 

Lautakunta päätti peruuttaa 4.6.1968 te-
kemänsä päätöksen vuokrata tontti n:o 
6/38093 liikkeenharjoittaja Heikki Tannerille 
(16.9. 1443 §). 

Lautakunta päätti muuttaa 15.10.1968 te-
kemäänsä päätöstä vuokrata Haagan varas-
tokorttelin tontti n:o 3/29081 Virsu Oy:lle 
siten, että vuokrasopimus päättyy 31.12.1995 
eikä 31.3.1973 sillä ehdolla, että tontille tule-
vaan rakennukseen on vuokralaisen kustan-
nuksellaan tehtävä sähkölaitoksen ohjeiden 
mukainen tila sähkölaitoksen muuntamoa 
varten, kuitenkin siten, että sähkölaitos 
maksaa muuntamotilan käyttämisestä teolli-
suuslaitosten lautakunnan vahvistamien pe-
rusteiden mukaan määräytyvää vuokraa 
(7.1. 20 §). 

Lautakunta päätti muuttaa kokouksessaan 
11.12.1968 tekemäänsä päätöstä vuokrata 
Mallasjuoman Helsingin Myynti Oy:lie Kylä-
saaren tontin n:o 16/665 siten, että vuokra-
sopimus koskee 1.1.1970 lukien 12 730 m2:n 
suuruista aluetta korttelissa 665 ja käsittää 
tontit 16 ja 17 sekä tontin n:o 17 itäpuolella 
olevan, nykyisessä asemakaavassa puistoksi 
merkityn, n. 1 700 m2:n suuruisen alueen. 
Vuosivuokra oli 1.1.1970 lukien 66 832 mk en-
tisen 42 766 mk:n sijasta. Vuokra-ajan päät-
tymisajankohdaksi tulee 31.12.1995 aikaisem-
man 31.12.1994 asemesta. Alue vuokrattiin 
mm. seuraavin ehdoin: yhtiön oli rakennet-
tava vuokra-alueelle sähkölaitoksen kanssa 
sovittavalla tavalla sähkömuuntamoa varten 

tarvittava tila. Vuokra-alueen länsiosaa pit-
kin suunniteltua Vellamonkadun jatketta 
varten tarvittava alue on vapautettava kau-
pungin vapaaseen käyttöön kolmen kuukau-
den kuluessa ilmoituksesta suhteellista vuok-
ranalennusta vastaan. Muutoin noudatettiin 
entisiä ehtoja (23.12. 2054 §). 

Varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokra-
oikeuksien jatkaminen. Pakilan tontin n:o 
17/34071 osan eli entisen tontin n:o 6 vuokra-
oikeutta päätettiin jatkaa 31.12.1969 saakka 
(7.1.35 §). 

Malmin tonttien n:o 3, 4, 5/39123 sekä 
1, 4 ja 5/39124 vuokraoikeuksia päätettiin 
jatkaa 31.5.1972 saakka (18.2. 291 §). 

Tattarisuon tonttien vuokra-aikoja jatket-
tiin seuraavasti: v:een 1974 tonttien n:o 
5/41001, 3, 5 ja 7/41002, 4, 5, 6 ja 11/41003, 
1, 2 ja 9/41005 (11.2. 243 §, 18.2. 290 §, 
15.4. 563 §, 1.7. 1062, 1063 §, 22.7. 1152 
§, 5.8. 1197 §); v:een 1990 tontin n:o 6/ 
41009 (16.12. 2025 §); v:een 1992 tontin 
n:o 1/41015 (16.12. 2024 §); v:een 1994 tont-
tien n:o 7, 17 ja 19/41003, 13/41004, 8/41008 
ja 7/41015 (14.1. 66 §, 27.5. 891 §, 16.9. 
1448, 1455 §); v:een 1995 tonttien n:o 
14/41003, 12, 13, 14 ja 17/41015 (22.7. 1154 §, 
7.10. 1556 §, 14.10. 1617 §) sekä v:een 1998 
tontin n:o 1/41011 (7.10. 1568 §). 

Vartiokylän tonttien n:o 17/45192 ja 
3/45193 vuokraoikeuksia jatkettiin 31.12. 
2000 saakka (18.2. 301 §). 

Pitäjänmäen tontin n:o 4/46039 vuokra-
oikeutta jatkettiin 31.12.1995 saakka (7.1. 
38 §). 

Oy Stevedoring Ab:lle vuokrattua Etelä-
rantatien ja Ehrenströmintien kulmauksessa 
olevan n. 900 m2:n suuruisen vuokra-alueen 
vuokraoikeutta päätettiin jatkaa 31.12.1974 
saakka entisin ehdoin (22.4. 635 §). 

Insinööritoimisto Vesi-Pekka Oy:n vuok-
raoikeutta n:o 6792 m2:n suuruiseen aluee-
seen Malmin teollisuuskorttelissa n:o 38094 
päätettiin jatkaa entisin ehdoin 31.12.1970 
saakka (14.10. 1615 §). 
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Varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokrasopimusten päättyminen. 
Kertomusvuonna merkittiin päättyviksi seuraavat sopimukset: 

Tontti ja Pinta- Vuokra-
Alue kortteli ala Vuokraaja aika Päätös 

n:o m2 päättyy 

Mäkelän 
varastoalue — 1 000 Oy Viarecta Ab 16. 7.1969 1. 7. 1067 § 

Etelä-Kaarela Stenbrot-
Oy Viarecta Ab 

tet RN:o55 1 500 Kinnarinen, Vilho 15. 8.1969 26. 8. 1329 § 
Ormuspelto 8/38093 2 073 Putki ja Levyrakenne Oy 30. 9.1969 14.10. 1616 § 

» 2/38096 1 890 Joelsson, Else 31.12.1969 16.12. 2014 § 
» 6/38096 2 100 Kuljetus Oy Vaihtolava 15.10.1969 14.10. 1616 § 
» 8/38096 2 100 Oy Finnpak Ab 15. 9.1969 16. 9. 1460 § 

Tapanila Innu s 
RN:o l414 3 300 Vallilan Puutavara Oy 31.12.1969 tonttij. 11.6. 225 § 

Tattarisuo 8/41007 1 900 J. E. Lähde Oy 30. 9.1969 23. 9. 1485 § 
» 6/41008 1 500 Järvinen, Verner 30. 6.1969 27. 5. 864 § 
» 6/41015 1 500 T:mi Rakennusteline 30. 9.1969 23. 9. 1485 § 
» 21/41015 1 500 Rakennusliike J. E. M. Saren 30. 6.1969 27. 5. 864 § 
» 26/41015 1 500 Realirakenne Oy 31.12.1969 9.12. 1959 § 
» 27/41015 2 222 Petrotel Oy 31. 8.1969 16. 9. 1459 § 

Herttoniemi 6/43011 4 005 Kiinteistö Oy Hitsaajankatu 11 31. 3.1969 6. 5. 723 § 
Vartiokylä 

» 
19/45191\ 
20/45191/ 3 470 Kirjamono Oy 30. 4.1969 27. 5. 863 § 

» 15/45192 1 120 Antennihuolto Oy 30. 6.1969 1. 7. 1071 § 
» 1 ja 20/ 

45192 4 700 Oy Hans Palsbo Ab 31.12.1968 28. 1. 184 § 
Uusipelto — 1 300 Auto- ja Kompressorikorjaamo Oy 31. 3.1969 29. 4. 676 § 

» — 400 Kuorma-autojen Tilauskeskus-
yhdistys 31.12.1968 7. 1. 32 § 

» n:o 29 ja 29b n. 1 800 Rakennustoimisto H.B. Törnqvist 31.12.1968 tonttij. 22.1. 6 § 

Lisäksi irtisanottiin Teollisuuskadun var-
rella olevien seuraavien tilapäisvarastoaluei-
den vuokrasopimukset 31.12.1969 alkaen: 
Malmin Puutyö Oy:n 450 m2:n suuruinen 
tilapäisvarastoalue, T:mi Etelän Puutavaran 
360 m2:n suuruinen tilapäisvarastoalue, Me-
tallivalimo Lepistö Oy:n 1 180 m2:n suurui-
nen tilapäisvarastoalue ja Machinery Oy:n 
600 m2:n suuruinen tilapäisvarastoalue. 30.6. 
1970 alkaen irtisanottiin päättyviksi seuraa-
vat vuokraoikeudet: Metallivalimo Lepistö 
Oy:n 450 m2:n suuruinen tilapäisvarastoalue, 
halkoliikkeenharjoittaja Matti Virtasen 220 
m2:n suuruinen tilapäisvarastoalue, Helsingin 
Metsätuote Oy:n 50 m2:n suuruinen tilapäis-
varastoalue, Liikemies Oy Lindgrenin 50 m2:n 
suuruinen tilapäisvarastoalue ja T:mi Etelän 
Puutavaran 500 m2:n suuruinen tilapäisva-
rastoalue (2.12. 1921 §). 

Lautakunta päätti merkitä Aug. Eklöf 
Aktiebolag -nimisen yhtiön n. 100 m2:n suu-

ruisen Viikinmäen vuokrasopimuksen päät-
tyneeksi 28.2.1969 (11.3. 406 §). 

Lautakunta päätti merkitä Suomen As-
faltti Osakeyhtiön Viikinmäen tonttia n:o 
1/IV koskevan vuokrasopimuksen päätty-
neeksi 10.7. 1969 (23.12. 2063 §). 

Vuokraoikeuksien merkitseminen päätty-
neeksi. Lautakunta päätti merkitä rahatoi-
mikamarin 9.10.1925 tekemällä päätöksellä 
vesilaitokselle Vanhasta kaupungista vuokra-
tun 14.84 ha:n suuruisen alueen vuokraoikeu-
den päättyneeksi 31.12.1968 (3.6. 925 §). 

Invalidisäätiön Kannatusyhdistyksen vuok-
raoikeus Ruskeasuon entisen tontin n:o 19/728 
pohjoispäässä sijaitsevaan alueeseen merkit-
tiin päättyneeksi 30.9.1969. Alue oli vuok-
rattu Invalidisäätiön maalaamoparakkia var-
ten (17.6. 1003 §). 

Louhoskiven varastointiin myönnetty 
lupa. Lautakunta päätti oikeuttaa ur-
heilu- ja ulkoiluviraston varastoimaan lou-
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hoskiveä Lemislahden suunnitellulle vene-
satama-alueelle Lauttasaaressa ja ilmoitti, 
että kiven varastoimisen ulottamisesta kort-
teliin n:o 31058 on myöhemmin sovittava 
tonttiosaston kanssa (4.2. 216 §). 

Kaupungin vuokraamat täyttöalueet. Lauta-
kunta päätti oikeuttaa tie- ja vesirakennuslai-
toksen Uudenmaan piirikonttorin täyttä-
mään Lahdentien itäpuolella Vanhan Por-
voontien liittymästä etelään olevan vanhan 
sorakuopan Lahdentien Viikki-Tattariharju 
välisen tietyömaan kaivuumassoilla ja käyt-
tämään Tattariharjun sorakuoppaa saven 
välivarastointiin 1.9.1971 saakka. Luvat 
myönnettiin mm. seuraavilla ehdoilla: täyttö-
työ saatiin suorittaa vain puhtailla maamas-
soilla ja täyttö oli tehtävä vesilaitoksen oh-
jeita noudattaen. Varastoimisessa oli nouda-
tettava tarpeellisia toimenpiteitä pohjavesi-
esiintymän pilaantumisen estämiseksi ja 
sorakuoppa saatettava TVL:n Uudenmaan 
piirikonttorin toimesta viimeistään 1.9.1971 
tonttiosaston hyväksymään kuntoon (4.2. 
212 §, 25.2. 333 §). 

Urheilumajan paikan vuokrasopimuksen 
jatkaminen. Lautakunta päätti jatkaa Laa-
jalahden Urheilijain vuokraoikeutta Laaja-
lahden alueelta Suotorpantien pohjoispuo-
lelta vuokratun urheilumajan paikkaan 1.6. 
1969-31.5.1974 väliseksi ajaksi entisin eh-
doin (1.4. 542 §). 

Taimimyymäläalueiden vuokralleanto. Tai-
mitupa Luttjohann & Co oikeutettiin pitä-
mään rakentamattomalla alueella Leppä-
suonkadun eteläpuolella tonttiosaston osoit-
tamalla paikalla 1.4.-30.6.1969 välisenä ai-
kana paineilmahallia ja myymään sekä esit-
telemään siellä puutarha-alan tuotteita 1 000 
mk:n kertakaikkisesta korvauksesta sillä eh-
dolla, että alue lähiympäristöineen pidetään 
siistinä, ettei hallin ulkopintaa käytetä mai-
nontaan ja että halli puretaan paikalta 
30.6.1969 mennessä. Samalla lautakunta puo-
lestaan hyväksyi esitetyt hallirakennuksen 
piirustukset (1.4. 543 §). 

Puotinharjun Puhos Oy oikeutettiin jär-

jestämään sille vuokratulle tontille nro 
2/45071 n. 400 m2:n laajuisen taimitarhan ja 
-myymälän 1 320 mk:n vuosivuokrasta yhden 
kuukauden irtisanomisajoin ym. ehdoilla 
(25.11. 1886 §). 

Vaunujen purkaminen. Lautakunta päätti 
oikeuttaa Tukkukauppojen Oy:n käyttämään 
raidekujan 272 keskimmäistä raidetta ja ko. 
raidekujan Työpajankadun puoleista, n. 20 
m:n pituista aluetta vaunujen purkauspaik-
kana 1.4.1969 lukien 50 mk:n korvauksesta 
ym. ehdoin (18.3. 443 §). 

Pienoisgolf kentät. Lautakunta myönsi 7 
yhdistykselle luvan pienoisgolfkenttien pitä-
miseen toiminnassa kertomusvuoden kesä-
kautena, kullekin 50 mk:n kertakaikkisesta 
korvauksesta ym. ehdoilla (18.2. 282 §, 22.4. 
632 §, 13.5. 786 §, 20.5. 828 §). 

Kesäkahvilat ja ulkotarjoilualueet. Lupa 
ulkotarjoilun järjestämiseen kaupungin omis-
tamalle katu- tai puistoalueelle myönnettiin 
kertomusvuoden kesän ajaksi seuraaville: 
Ravintola Orso Ky:lle, Arkadiankatu 4-6, 
150 mk:n kertakaikkisesta korvauksesta, 
Eeva ja Kaisu Kolinille, Länt. Brahenkatu 4, 
100 mk:n kertakaikkisesta korvauksesta, 
Herkku-Kokki Oy:lle, Kivelänkatu 9, 200 
mk:n kertakaikkisesta korvauksesta, Tit-Bit 
Oy:lle, Toivonkatu 1-3, 100 mk:n kertakaik-
kisesta korvauksesta, Ravintola Elite Restau-
rant Oy:lle, Runeberginkadun puistikko, 
250 mk:n kertakaikkisesta korvauksesta sekä 
Ravintola Tokyolle, Tykistökatu 11, 100 
mk:n kertakaikkisesta korvauksesta (25.3. 
492 §, 29.4. 666, 672 §). 

Ravintola Kaisaniemi Oy:lle vuokrattiin 
alue ulkotarjoilua, tanssilavaa, pienoisgolf-
kenttää, tilapäistä itsepalvelukatosta ja va-
rastokatosta varten 30.4.1974 saakka 1 000 
mk:n vuotuisesta vuokrasta ym. ehdoin. Sa-
malla lautakunta päätti puolestaan hyväksyä 
esitetyt piirustukset alueen järjestelystä ja 
rakennelmista (15.4. 589 §). 

Ylioppilasasuntolasäätiö ja Oy Gaudeamus 
oikeutettiin harjoittamaan ulkotar joilua Yli-
oppilasasuntolasäätiölle vuokratun tontin 
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n:o 4/585 pihamaalla tonttiosaston kanssa so-
vittavalla tavalla kesäkuukausina toistaiseksi 
yhden kuukauden irtisanomisajoin (5.8. 
1194 §). 

Vuokra-ym. alueiden katselmukset. Vuokra-
alueiden vuosikatselmukset päätettiin kerto-
musvuonna suorittaa ns. pohjoisella alueella 
9.4.-12.6. sekä 1.9.-1.12. välisinä aikoina. 
Niiden suorittamista varten valittiin lauta-
kunnan edustajat (18.3. 450 §, 12.8. 1238 §). 

Lisäksi suoritettiin katselmuskäynnit In-
koon kunnan Älgsjö-nimisessä saaressa, Va-
sikkasaaressa, Pitäjänmäen ja Takkatien 
teollisuusalueilla, Pitkäkosken vedenpuhdis-
tuslaitoksella, Silvolan tekoaltaalla ja Ilma-
lassa (6.6. 947 §, 11.8. 1227 §, 26.8. 1356 §, 
6.10. 1550 §). 

Tavaralinja-auto aseman vuokraoikeuden jat-
kaminen. Lautakunta päätti jatkaa Helsin-
gin Kaukokiito Oy:n, jolla oli vuokralla Mei-
lahden täytemaalla tavaralinja-autoasemaa 
varten n. 5 200 m2:n suuruinen alue ja tähän 
liittyvä n. 2 300 m2:n suuruinen lisäalue, 
vuokraoikeuksia entisin ehdoin 31.12.1970 
saakka (7.10. 1560 §). 

Linja-autojen pysäköimisalueen vuokraami-
nen. Tammelundin Liikenne Oy:lie päätet-
tiin vuokrata 300 mk:n kuukausivuokrasta 
ym. ehdoin n. 1 500 m2:n suuruinen, tontti-
osaston lähemmin osoittama alue, irtisano-
misaika 1 kk, rakentamattomasta katualuees-
ta Herttoniemen kortteleiden n:o 43062 ja 
43063 välistä yhtiön linja-autojen paikoitusta 
varten (27.5. 889 §). 

Kalevi Laukkaselle päätettiin vuokrata 
1.9. lukien yhden kuukauden irtisanomisajoin 
250 mk:n kuukausivuokrasta ym. ehdoin n. 
575 m2:n suuruinen alue Vähänkyröntien 
varrelta korttelista n:o 951 rakentamatto-
malta tontilta käytettyjen autojen myyntitoi-
mintaa varten (26.8. 1322 §). 

Eräitä lupia tilapäisen autosuojan pitämi-
seen kaupungin maalla myönnettiin entisin 
ehdoin (4.3. 365 §). 

Autojen paikoitusalueet. Lautakunta päätti 
merkitä Hakaniemen sillan alustaa koskevan 

vuokrasopimuksen päättyneeksi ja oikeuttaa 
rva Sylvi Örnin pitämään maksullista paikoi-
tuspaikkaa rakentamattomalla tontilla Töö-
lönkatu n:o 33 1.1.1969 lukien samoin ehdoin 
kuin po. oikeus oli merkitty 14.5.1968 Sylvi 
Örnille ja Lauri Rouvälille yhteisesti (21.1. 
115 §). 

Toiminimen Helsingin Paikoitus omista-
jalle Sylvi Örnille päätettiin vuokrata Annan-
kadun ent. ruotsalaisen kansakoulun edus-
talla oleva kenttä tonttiosaston lähemmin 
osoittamin rajoin 1.6.-31.8.1969 väliseksi 
ajaksi 300 mk:n kertakaikkisesta vuokrasta 
ym. ehdoin (20.5. 824 §). 

Arvi Mustosen oikeus pitää maksullista 
paikoituspaikkaa rakentamattomalla tontilla 
Unioninkadun n:ossa 41 merkittiin päätty-
neeksi 31.1.1969 (4.2. 211 §). 

Lautakunta päätti vuokrata autonkuljet-
taja Reijo Simolalle 16.2. lukien yhden kuu-
kauden irtisanomisajoin ja 100 mk:n kuu-
kausivuokrasta ym. ehdoilla Unioninkatu 
41:ssä olevan rakentamattoman tontin mak-
sullisen ja vartioidun paikoituspaikan pitä-
miseen (11.2. 249 §). Vuokraoikeus merkittiin 
päättyneeksi 31.5.1969 (27.5. 885 §, 17.6. 
1006 §). 

Osuuskunta Suomen Messut oikeutettiin 
käyttämään 9.-18.5.1969 järjestämänsä kan-
sainvälisen autonäyttelyn aikana näyttely-
yleisön maksuttomana, valvottuna pysä-
köintialueena entisen Töölön sokeritehtaan 
tontin osaa 250 mk:n korvauksesta ym. eh-
doin (18.3. 474 §). 

Kirsti Katajamäen vuokrasopimus, joka 
koski hänelle maksullista vartioitua paikoi-
tuspaikan pitoa varten Toisen linjan ja 
Porthaninkadun kulmasta vuokrattua raken-
tamatonta tonttia n:o 5, merkittiin 30.4.1969 
päättyneeksi (20.5. 831 §). 

Matti Salmiselle päätettiin vuokrata tois-
taiseksi yhden kuukauden irtisanomisajoin 
50 mk:n kuukausivuokrasta ym. ehdoin 
tonttiosaston lähemmin osoittama alue ra-
kentamattomalta tontilta Unioninkatu 41 :ssä 
maksullisen vartioidun paikoitusalueen pitä-
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mistä varten (tonttij. 30.7.289 §). Em. sopi-
mus merkittiin päättyväksi 15.1.1970 (tonttij. 
17.12. 460 §). 

Paikoitusalueeksi yksityiseen käyttöön 
vuokrattiin lisäksi vuoden aikana eräitä pie-
nehköjä määräaloja (21.1. 139 §, 1.4. 534 §, 
20.5. 833 §, 23.9. 1480 §, 21.10. 1661 §, 16.12. 
2006 §). 

Ulkonäyttely alueet ja myyntipaikat. Messu-
kenttä, Messukolmio ja Mäntymäentien ja 
Messuhallin välinen alue sekä paikoitusta 
varten 9.-18.5.1969 väliseksi ajaksi Stadionin 
eteläinen etupiha päätettiin luovuttaa Suo-
men Messut Osuuskunnalle 1.4.-24.5.1969 pi-
dettävää kansainvälistä maa-, metsä- ja koti-
talouden »Teho 69» -näyttelyä varten 3 559 
mk:n kertakaikkisesta korvauksesta (18.3. 
456 §). Samoin luovutettiin osuuskunnalle 
em. alueet 5.9.-4.10.1969 pidettäviä 50-
vuotismessuja varten 2 150 mk:n kertakaik-
kisesta korvauksesta (10.6. 967 §). 

Veneiden myynti- ja esittelypaikkoja vuok-
rattiin tarkemmin määrätyiltä paikoilta kau-
pungin ranta-alueilta. Korvaukset kesäkau-
delta vaihtelivat 100 mk:sta 450 mk:aan 
(22.4. 628 §, 29.4. 668 §, 13.5. 779, 792 §, 
tonttij . 30.4. 175 §). 

Lupia autojen, traktorien, matkailuperä-
vaunujen yms. esittelyyn ulkosalla kaupungin 
alueella myönnettiin myös vuoden aikana. 
Nämä luvat olivat enimmäkseen lyhytaikai-
sia. 

Tilapäiset tiet, vesijohdot ym. Lupia tila-
päisten teiden, vesi- tai lämpöjohdon tms. 
rakentamiseen ja pitämiseen kaupungin 
omistamalla maalla myönnettiin eräissä ta-
pauksissa (1.4. 538 §, 20.5. 822 §, 1.7. 1074 §, 
19.8. 1281, 1284 §, 21.10. 1664 §, 28.10. 
1694 §). 

Asunto Oy Mänty tie 12:n sopimus lämpö-
johdon pitämisestä kaupungin omistamalla 
maalla katsottiin irtisanotuksi 31.12.1969 
lukien (18.11. 1839 §). 

Sähkölaitoksen kaukolämpöosastolle pää-
tettiin myöntää lupa rakentaa kaukolämpö-

johto tontin n:o 6/534 kautta Vallilassa säh-
kölaitoksen laatiman piirustuksen n:o 1 LA1 -
1584 mukaisesti kuitenkin siten, että johto-
linja siirretään tontin kohdalla 10 m kaak-
koon päin. Lisäksi lautakunta päätti kehot-
taa kiinteistövirastoa ottamaan huomioon 
tontin vuokrasopimusta tehtäessä tontilla 
olevan kaukolämpöjohdon (1.4. 540 §). 

Urheilukilpailujen, ulkoilmajuhlien ym. pi-
tämiseen luovutetut alueet. Kertomusvuonna 
myönnettiin entisillä ehdoilla lupia erilaisten 
ulkosalla pidettävien tilaisuuksien järjestä-
miseen lautakunnan hallinnassa olevilla katu-
tai puistoalueilla. Näistä tilaisuuksista mai-
nittakoon hengelliset ulkoilmakokoukset, 
mielenosoituskulkueet ja -kokoukset, lii-
kenne- ym. kilpailut, koira- ja poro valjakko-
ajelut jne. Tonttiosaston päällikkö oikeutet-
tiin edelleen myöntämään luvat kaupungin 
maalla tapahtuvan ilotulituksen järjestämi-
seen tai juhannuskokon polttamiseen (3.6. 
917 §). 

Lasten Hiihtokoulun Toimikunta oikeutet-
tiin järjestämään lasten hiihtokoulun opetus-
paikkoja talvikautena 1968/1969 eri puolilla 
kaupunkia 20 mk:n kertakaikkisesta kor-
vauksesta ym. ehdoilla (28.1. 176 §, 18.2. 
298 §). 

Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät 
-yhdistykselle myönnettiin lupa autojen ja 
moottoripyörien harjoitus- ja kilparadan pitä-
miseen Vartiokylän lahdella lähellä Vuosaa-
ren siltaa sekä kulkemiseen lahden jäällä Var-
tiokylän lahden venesatama-alueen kautta 
talvikautena 1968/1969 50 mk:n kertakaikki-
sesta korvauksesta (18.2. 279 §). 

Liikelaitosten auto- ja moottorikerhojen 
yhdyselin »Moke» oikeutettiin järjestämään 
kerholaisilleen liukkaan kelin harjoitusajoja 
Seurasaaren selällä, Pienporsaan ja Haapa-
saaren välisellä alueella ja Autokoulu Ajotaito 
Taivallahden rannassa 1.3.-30.4. välisenä 
aikana 50 mk:n kertakaikkisesta korvauk-
sesta (18.2. 280 §, 25.2. 330 §). 

Katu- ja viemärirakennusohjelman hyväksy-

428 



4. Kiintei s tölautakunta 

minen. Lautakunta päätt i puolestaan hy-
väksyä vrksi 1970 suunnitellun katu- ja vie-
märirakennusohjelman (22.4. 638 §). 

Esitykset. Asioista, joista vuoden aikana 
tehtiin esitys kaupunginhallitukselle mainit-
takoon: seuraavilla alueilla olevilla kaupun-
gin vuokratonteilla sijaitsevien rakennusten 
ostaminen ja ko. vuokraoikeuden purkami-
nen: Haaga (7.1. 16 §, 29.4. 682 §), Vallila 
(4.3. 359 §, 11.3. 413 §, 25.3. 486 §) ja Reimar-
ia (20.5. 825 §, 16.9. 1457 §); edelleen esityk-
set koskivat: katujen tai yleisten alueiden 
mittaustoimitusten panemista vireille (7.1. 
30 §, 14.1. 72 §, 18.2. 287 §, 29.4. 683 §, 12.8. 
1245 §, 9.9. 1409 §, 11.11. 1783 §, 9.12.1973 §); 
Yliskylän alueella sijaitsevan yleisen raken-
nuksen tontin luovuttamista valtiolle oppi-
koulun rakentamista varten (14.1. 85 §); 
Tattarisuon pumppaamon lähialueen pää-
oma-arvoa (28.1. 170 §); aluevaihdon suorit-
tamista (21.1. 140 :); alueluovutussopimuk-
sen tekemistä (18.2. 294 §); haulikkoammun-
taa koskevien aikarajoitusten muuttamista 
(4.3. 358 §); lainan ottamista henkilökohtais-
ten asunto- ja lisälainojen sekä omakotilaino-
jen välittämistä varten (4.3. 380 §); Oulun-
kylän asuintontin vuokrausta ja tontilla si-
jaitsevien rakennusten ja kaivon luovutta-
mista (11.3. 420 §); kysymystä Puotinkylän 
kartanon tontista (25.3. 488 §); tontin vuok-
raamista Oy Shell Ab:lle (25.3. 504 §); vas-
taanottohuoneiston varaamista Vesala-Kon-
tulan alueelta ulosottoviraston käyttöön 
(1.4. 551 §); Sinebrychoffin alueella sijaitse-
van, museotarkoituksiin käytettäväksi ehdo-
tetun puisen asuinrakennuksen poissiirtä-
mistä (15.4. 567 §); eräiden tiehoitomaksujen 
suorittamista (22.4. 624 §, 20.5. 815 §, 28.10. 
1696 §, 4.11. 1739 §); Etelä-Suomen Voima 
Oy:n anomusta vuokrasopimuksen jatkami-
seksi (29.4. 675 §); Rautatiekirjakauppa 
Oy:n oikeuttamista pitämään lehti- ja virvoi-
tus juomakioskej a eräillä rakentamattomilla 
tonteilla (18.2. 293 §, 29.4. 679 §); eräiden ti-
lojen ja alueen siirtämistä urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallintoon (20.5. 842 §, 8.7. 

1104 §); eräiden tilojen siirtämistä pois tont-
tiosaston hallinnasta (17.6. 996 §); Laajasa-
lon eteläisen alueen rivitalotonttien luovutus-
ehtojen vahvistamista (17.6. 998 §); valtion-
rautateiden Oulunkylässä sijaitsevan alueen 
luovuttamista koskevaa kirjelmää (8.7. 1112 
§); anomusta antennimaston sijoittamiseksi 
kaupungin omistamalle maalle (19.8. 1286 §); 
kaupungin asuntolainamäärärahan käyttöä 
(16.9. 1451 §); Vasikkasaaren vuokrasopi-
musten jatkamista (16.9. 1453 §); Rautatie-
kirjakauppa Oy:n lehti- ja virvoitusjuoma-
kioskin paikan vaihtamista (23.9. 1484 §); 
puistoalueella olevan kallion louhimista (30.9. 
1535 §); tontin vuokran tarkistamista (7.10. 
1558 §); vuokrauspäätöksen muuttamista 
(7.10. 1575 §); Marjaniemen siirtolapuutarha-
palstojen vuokra-aikojen jatkamista (14.10. 
1614 §); työlupaa Pihlajiston tien rakenta-
mista varten (4.11. 1746 §); ns. puhtaana-
pitolaitoksen alueen hotellitonttien vuokraus-
päätöksen muuttamista (18.11. 1834 §); 
asunnottomien perheiden sekä rappioalkoho-
listien ym. majoituksen hoitamista väliaikai-
sesti valmisrakenteisia puutaloja käyttäen 
(25.11. 1892 §); vuokra-alueiden järjestely-
toimituksissa eräissä Käpylän ja Oulunkylän 
kortteleissa jatkettuja vuokrauksia (23.12. 
2050 §) sekä tontinosan lunastuskanteen vi-
reillepanoa (23.12. 2067 §). 

Lausunnot, joita annettiin kaupunginhalli-
tukselle, koskivat mm. seuraavia asioita: 
aloitetta Helsingin ja lähikuntien virkistys-
alueiden suunnittelemiseksi ja toteuttamisek-
si (7.1. 13 §); anomusta saada käyttää kau-
pungin omistamaa tonttialuetta vesi- ja vie-
märijohdon rakentamista varten (7.1. 14 §); 
valtionrautateiden ehdotuksia Nordenskiöl-
dinkadun ja Helsinginkadun rautatiesiltojen, 
Alppilan jalankulkutunnelin sekä Linnunlau-
lun jalankulkusillan rakentamisesta (7.1. 
31 §); asumisolosuhteita koskevaa aloitetta 
(14.1. 62 §); tiemaksun suorittamista Vannas-
tien-Varpetien tiekunnalle Vuosaaressa (14.1. 
71 §); omakotitontin myymistä koskevaa 
huoltolautakunnan esitystä (14.1. 74 §); 
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Maunulan kirkkotontin varauksen muutta-
mista koskemaan toista tonttia (14.1. 75 §); 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön 
tontinvarausanomusta (14.1. 79 §); Seppä-
mestarin tien ja Latokartanontien risteyksen 
rakentamisesta aiheutuvia huoltoasematontin 
järjestelyjä (14.1. 80 §); anomusta saada ra-
kentaa Hietalahden rantaan 500 kVA:n säh-
kömuuntamo jäänmurtajien tarpeita varten 
(21.1. 116 §); posti- j a lennätinhallituksen esi-
tyksiä aluejärjestelyjen suorittamiseksi kau-
pungin kanssa (21.1. 129 §); aloitetta selvi-
tyksen ja käyttösuunnitelman laatimiseksi 
kaupungin hallussa olevista joutomaista 
(28.1. 172 §); yksityisten oppikoulujen, 
yhdistysten yms. laina- ja avustusanomuk-
sia (4.2. 202 §, 25.3. 483, 500 §, 1.7. 1079 
§); esitystä Maunulan tontin n:o 1/28225 
saneeraamiseksi (11.2. 255 §); asunto-ohjel-
makomitean alustavaa mietintöä sekä jäte-
vesikomitean, nuorisokomitean, Puotilan 
aluekeskuskomitean ja täyttöaluetoimikun-
nan mietintöjä (11.2. 268 §, 9.9. 1403 §, 
1408 §, 1422 §, 14.10. 1602 §); tontin n:o 
5/787 siirtämistä sähkölaitoksen käyttöön 
(25.2. 327 §); Helsingin kaupungin rakennus-
järjestyksen muuttamista (4.3. 362 §); kort-
telin n:o 173 kunnostamista lasten leikki-
puistoksi (11.3. 405 §); Tattariharjun pohja-
vesialueen pääoma-arvon määräämistä (11.3. 
414 §); Maunulan puutaloalueen rakenta-
mista (11.3. 425 §); Helsingin Sato Oy:n ano-
musta kunnallistekniikkakustannusten suo-
rittamisesta (18.3. 454 §); lasten liikennepuis-
ton rakentamista Lauttasaareen (18.3. 458 §); 
Temppeliaukion kirkkotontin Biafra-maa-
lauksia koskevaa tiedustelua (25.3. 491 §); 
Lammassaaren laiturin korjaamista (1.4. 
525 §); koulutusalueen osoittamista maa- ja 
vesirakennustyökoneitten käyttöä varten 
(15.4. 566 §); vanhan Kallvikintien osien hoi-
don järjestämistä Vuosaaressa (22.4. 623 §); 
Meltolan sairaalan hoitopaikkaosuuksien 
myymistä (22.4. 629 §); vesiurheilualueitten 
siirtämistä urheilu- ja ulkoilulautakunnan 
hallintoon (22.4. 636 §); kiinteistöviraston 

tonttiosaston rakennusneuvojan ja raken-
nusmestarin määräämistä hoitamaan asunto-
lainoitettujen omakotitalojen tarkastus- ja 
katselmustehtäviä asuntohallituksen ohjei-
den mukaisesti (22.4. 639 §); koulujen piha-
maitten käyttämistä maksullisina paikoitus-
alueina koskevaa aloitetta (29.4. 687 §); itäi-
sen lääkäriaseman luonnospiirustuksia ja 
niistä annettuja lausuntoja (6.5. 719 §); ra-
kentamista lähemmäksi kuin 5 m:n päähän 
kaupungin omistaman alueen rajasta (3.6. 
924 §); julkisten rakennusten tonttikysymys-
tä (10.6. 974 §); rautatiehallituksen suunni-
telmaa ratasillan rakentamiseksi Vantaan-
joen yli (17.6. 999 §); Auroran sairaalan las-
tenpsykiatrian osaston toiminnallista suunni-
telmaa ja huonetilaohjelmaa (1.7. 1068 §); 
Maunulan väestönsuojan rakentamista kos-
kevaa esitystä (8.7. 1108 §); valtatie n:o 4 -5 
parantamista välillä Mäkelän risteys-Mänt-
sälä sekä kahden pysäköimisalueen rakenta-
missuunnitelmaa (22.7. 1138 §); mustalaisten 
asemaa koskevaa valtuustoaloitetta (12.8. 
1250 §); puistokahvilan rakentamista Hespe-
rian esplanaadipuistoon (12.8. 1251 §); Pasi-
lan ratapiha-alueen uuden pohjoisradan vah-
vistamista (19.8. 1291 §); 28. kaupunginosan 
Metsälän osa-alueen eteläosan omakotitont-
tien suojaamista valtionrautateiden ja kau-
pungin välisissä aluejärj estelyissä (26.8. 
1324 §); Allergiatutkimussäätiön omistaman 
Meilahden sairaalakiinteistön luovuttamista 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton 
omistukseen (26.8. 1334 §); uuden höyryvoi-
malaitoksen (Hanasaari B) rakentamista 
Hanasaaren-Suvilahden alueelle (9.9. 1418 §); 
Oulunkylän urheilupuistoa varten tarvitta-
van maa-alueen hallinnan siirtämistä (23.9. 
1479 §); Maalaiskuntien Liiton anomusta 
teollisuustontin saamiseksi kirj apainotalon 
rakentamista varten (23.9. 1486 §); maa-
alueiden vaihtamista rautatiehallituksen 
kanssa (23.9. 1487 §); työlupaa valtionrauta-
teiden Pasilan uuden ratapiha-alueen poh-
joisosan kallioleikkauksiin (23.9. 1488 §); 
Sipoon kunnan esitystä kaupungin osallistu-
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misesta Nikkilän sairaalan vesi- ym. huoltoa 
varten Kvarnbacken-nimisen tilan ostokus-
tannuksiin ja tilalla sijaitsevan padon kun-
nostus- ja kunnossapitokustannuksiin (7.10. 
1564 §); Kellokosken sairaalan hoitopaikko-
jen myymistä (7.10. 1569 §); valtion ja kau-
pungin välisen, entisen kätilöopiston tonttia 
koskevan sopimuksen muuttamista (21.10. 
1648 §); maakauppojen ja -vaihtojen rajoit-
tamista koskevaa valtuustoaloitetta (21.10. 
1655 §); siirtolapuutarhapalstojen lisäämistä 
kaupungin alueella (28.10. 1693 §, 11.11. 1777 
§); asuntotuotanto-ohjelmaa(4.11.1740§); Pa-

silanmaahikennekeskuksenmaankäyttösuun-
nitelmaa (11.11. 1781 §); Lauttasaaren raken-
nusainesataman siirtämistä satamalautakun-
nan hallintoon (11.11. 1784 §); Lauttasaaren 
itärannan yleisjärjestelyä koskevaa suunnitel-
maa (11.11. 1785 §); pursiseura Sindbadin 
anomusta saada laituritilaa käyttöönsä 
(25.11. 1872 §); liikuntavammaisten aseman 
parantamista koskevaa valtuustoaloitetta 
(25.11. 1875 §); siirtolapuutarhojen pitkän 
tähtäyksen suunnitelman laatimista (9.12. 
1958 §) sekä eräiden mustalaisperheiden 
asuntotilanteen parantamista (9.12. 1984 §). 

Kiinteistöviraston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Viljely s suunnitelma. Vuoden viljelyssuun-
nitelma päätettiin hyväksyä toteutettavaksi 
ja maatalousosasto oikeutettiin tekemään sii-
hen myöhemmin mahdollisesti tarpeellisiksi 
havait tavat muutokset. Osaston omassa vil-
jelyksessä olivat Fallkullan, Haltialan, Pu-
kinmäen ja Tuomarinkylän tilat. Omassa vil-
jelyksessä oli peltoalueita kaikkiaan n. 770 ha 
(maat.- ja metsäj. 17.12. 14 §). 

Inventaariohintojen vahvistaminen. Jaosto 
päätt i vahvistaa kertomusvuodeksi vuosi-
inventaariossa noudatettavat viljan, halkojen 
yms. yksikköhinnat (maat.- ja metsäj. 17.12. 

15 §)·' 
Viljelysmaiden vuokrasopimukset. Maan-

vilj. Paavo Levanderin kanssa 24.1.1960 
tehty Viikin Latokartanon kylässä sijaitsevan 
Albinus-nimisen tilan RN:o l1 3 viljelysmaita 
koskeva vuokrasopimus merkittiin päätty-
neeksi 1.11.1969 (maat.- ja metsäj. 17.12. 
1 7 § ) . 

Kiinteistölautakunnan ja kauppapuutar-
huri Tor Johanssonin välinen 4.11.1963 päi-
vä t ty maanvuokrasopimus merkittiin päät-
tyneeksi 31.12.1969 (maat.- ja metsäj. 17.12. 
18 §). 

Lautakunta päätti todeta Pentti Viuhkon 
Vihdin kunnan Tuohilammen kylässä olevan 

Kivimäen tilan RN:o l1 3 0 viljelysmaita ja ra-
kennuksia koskevan vuokrasopimuksen voi-
massaoloajan päät tyvän 31.12.1969. Hänen 
vuokraoikeuttaan mainittuihin alueihin ja 
rakennuksiin päätettiin jatkaa 1.1.1970 al-
kaen vuosisopimuksella seuraavin ehdoin: 
vuokranmaksu vuodelta 1970 on 1 000 mk ja 
perusvuokra 1.1.1971 alkaen 476 mk. Muilta 
osin noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja 
(18.11. 1850 §). 

Lautakunta päätt i merkitä Rudolf Lind-
bäckin kanssa 18.2.1965 tehdyn maanvuokra-
sopimuksen päättyneeksi 31.12.1969 (18.11. 
1851 §). 

Pankinjohtaja Teuvo Tyllilän kanssa 5.10. 
1964 tehty maanvuokrasopimus merkittiin 
päättyneeksi 31.12.1969 (18.11. 1852 §). 

Lautakunta päätti merkitä Dagmar Olon 
maanvuokrasopimuksen päättyneeksi 31.12. 
1969. Samalla lautakunta päätt i myöntää 
Alex Ololle oikeuden pitää hänen omista-
mansa, kaupungin maalla Pehrs-nimisellä 
tilalla RN:o l 4 6 Malmin kylässä sijaitsevat 
asuinrakennuksen ja kaksi ulkorakennusta 
paikoillaan seuraavin ehdoin: lupakausi al-
kaa 1.1.1970 ja on voimassa toistaiseksi kol-
men kuukauden irtisanomisajoin. Luvan saa-
jan on kaupungin niin vaatiessa puret tava 
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rakennukset omalla kustannuksellaan ja siis-
t i t tävä alue. Korvaus rakennusten paikoil-
laan pitämisestä on 400 mk vuodessa. Raken-
nuksia saa käyt tää asuintarkoituksiin ainoas-
taan luvansaaja ja hänen veljensä Nikolai Olo 
(2.12. 1935 §). 

Maanvilj. Ossian Gauffinille päätettiin 
vuokrata Vartiokylässä olevasta Vartio-
nimisestä tilasta RN:o l1 0 4 6 n. 4 ha peltoa ja 
1 ha tontt imaata. Alueet vuokrattiin mm. 
seuraavin ehdoin: vuokra-aika oli 1.1. -31.12. 
1970 jatkuen tämän jälkeen vuoden kerral-
laan kahden kuukauden irtisanomisajoin. 
Vuokra vuodelta 1970 oli 500 mk ja perus-
vuokra 1.1.1971 lukien 238 mk (16.12. 2033 

Maatilalla olevien rakennusten ym. vuokrat-
leanto. Teurastamolaitokselle luovutettiin 
tilapäiskäyttöön Fallkullan tilan sikalaraken-
nus 10.11. lukien toistaiseksi ja korvaus vah-
vistettiin 10 mk:ksi käyttöpäivältä. Samalla 
merkittiin tiedoksi, että maatalousosastolta 
luovutettiin teurastamolaitokselle kalusto-
siirtona maatilojen käytöstä poistettu Ford-

son Major traktori Rec n: o 9 6-A A sekä lumi-
aura (maat.- ja metsäj. 17.12. 16 §). 

Vs. kaupunginagronomin ilmoitus, et tä 
maatalousosaston hoidossa olleet kaksi latoa 
Haltialan tilalla RN:o l 2 olivat tuhoutuneet 
tulipalossa, merkittiin tiedoksi (8.7. 1113 §). 

Liikenteen rajoittaminen Pukinmäen ja Fall-
kullan tilojen alueella. Jaosto päätt i kehottaa 
maatalousosastoa hankkimaan 6 kpl kiellet-
tyä ajosuuntaa osoittavaa liikennemerkkiä 
varustettuina lisäkilvellä »työ- ja huoltoajo 
sallittu» pystytettäviksi Pukinmäen ja Fall-
kullan tilojen talouskeskusten läpi menevien 
yksityisteiden varrelle (maat.- ja metsäj. 
17.12. 22 §). 

Kalusto. Jaosto hyväksyi esitetyt v:n 1969 
ja v:n 1970 kaluston hankintasuunnitelmat 
(maat.- ja metsäj. 26.3. 6 §, 17.12. 21 §). 

Vuoden 1968 pinta-alalisien myöntäminen. 
Lautakunta päätt i hyväksyä pinta-alalisien 
myöntämisen seitsemälle sellaiselle maan-
viljelijälle, joiden tilat sijaitsevat Helsingin 
kaupungin hallinnollisella alueella. Makset-
tava summa oli yht. 3 744 mk (4.3. 385 §). 

Kiinteistöviraston metsäosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunta päätt i oikeuttaa kaupungin-
metsänhoitajan harkintansa mukaan suorit-
tamaan riistanhoidon ja metsästyksen järjes-
telyn Helsingissä ja lähialueilla olevilla kau-
pungin omistamilla mailla 1.9.1970 saakka 
annettujen ohjeiden ja noudatetun käytän-
nön mukaisesti (16.9. 1467 §). 

Mainittakoon, että talvikaudeksi 1968/69 
oli myönnettyjä lupia kettujen ja varisten 
ampumiseen 21:lle, varisten ampumiseen 
12:lle ja rusakkojänisten ampumiseen 3 hen-
kilölle. Näiden lupien perusteella ammuttiin 
10 kettua, n. 300 varista sekä 25 rusakko-
jänistä siirtolapuutarhoista. 

Metsäojitussuunnitelman toimeenpanemi-
nen. Lautakunta päätti , et tä kaupunki osal-

listuu Keskusmetsälautakunta Tapion toi-
mesta Vihdin kunnan Tervalammen kylässä 
laaditun metsäojitussuunnitelman toimeen-
panemiseen omistamansa tilan Jokirinne I 
RN:o 369 osalta, jonka osuus kuivauskustan-
nuksista on laskettu 530 mk:ksi (19.8. 
1298 §). 

Lupa sorsien pyydystämiseen. Lautakunta 
päätt i myöntää Uudenmaan Riistanhoito-
piirille luvan pyydystää elävänä 300 sorsaa 
kaupungin omistamilta alueilta istutetta-
viksi eri puolille toimialuettaan. Lupa oli voi-
massa 30.4. saakka. Pyynti oli suoritettava 
huomiota herät tämättä . Töölönlahden osalta 
oli pyynnin yksityiskohdista etukäteen sovit-
tava kaupunginpuutarhurin kanssa, muiden 
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alueiden osalta metsäosaston kanssa. Luvasta 
perittiin maksu, joka oli 2 mk pyydystetyksi 
saatua sorsaa kohden (18.2. 306 §). 

Louhintaluvan myöntäminen. Lautakunta 
päätt i myöntää Keijo Aholle oikeuden louhia 
50 m 3 graniittikalliota entiseltä louhintapai-
kalta Laajalahden alueella metsäosaston 
osoituksen mukaan 31.8.1969 mennessä hin-
taan 6.50 mk/m 3 (11.3. 428 §). 

Kaupunginhallitukselle annettiin esitys, 

joka koski alueen varaamista metsäosaston 
työkeskusta varten (28.1. 188 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tu t lausunnot koskivat mm. luonnonsuojelu-
kohteiden luettelointia ja tiedottamista (29.4. 
697 §); anomusta eräiden kunnostustöiden 
suorittamiseksi Bengtsärin alueella (1.7. 
1086 §) sekä metsäosaston kenttähenkilökun-
nan puhelimien käyttöehtojen muuttamista 
(2.12. 1937 §). 

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Kaupunginhallitukselle 
esitettiin eräitä kortteleita koskevien tontti-
jakokarttojen hyväksymistä (ks.kunn. as.kok. 
nro 212). 

Kaupunginhallitukselle tehty esitys koski 
sopimusten mukaisen kadun ja viemärilai-
toksen rakentamiskorvausten perinnästä luo-
pumista sekä korvausten määräämistä mak-
settavaksi rakennuslain mukaisessa järjes-
tyksessä (12.8. 1259 §). 

Lisäksi tehtiin useita esityksiä myös raken-
nuslain mukaisten korvausten perimiseksi 
tonttien omistajilta kadun ja viemärin raken-
tamisesta sekä esitettiin sopimusten teke-
mistä näiden korvausten maksuajan pidentä-
misestä tai sopimusten kumoamista niiden 
edellytysten muututtua. 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.r Helsingin kaupungin hallinnollisen ra-
jan määräämistä merialueilla (4.2. 224 §); 
pääasiassa omaa asumista varten rakennettu-

jen tonttien omistajien vapauttamista kadun 
ja viemärilaitoksen rakentamiskustannusten 
korvausvelvollisuudesta (3.6. 936 §); val-
tuustoaloitetta ja esityksiä, jotka koskivat 
rakennuslain 75 §rssä tarkoitettujen korvaus-
ten ja asemakaavalain 34 §rn mukaisten katu-
maakorvausten perimisen lopettamista (29.4. 
699 §, 700 §, 701 §); Asunto Oy Töölön-
katu 19 tekemää muistutusta 14. kaupungin-
osan korttelin nro 468 tonttijaon johdosta 
(8.7. 1119 §); saksalaisen ev.lut. seurakunnan 
lähettämää katumaakorvausta koskevaa kir-
jet tä (22.7. 1157 §); kadun ja viemärin keski-
määräisten rakentamiskustannusten vahvis-
tamista vrksi 1970 koskevaa ehdotusta (9.12. 
1987 §) sekä Pajukontien asemakaavaa ja 
pinta-aloja koskevaa kirjettä (23.12. 2077 §). 

Useita lausuntoja annettiin kadun ja vie-
märin rakentamiskorvausten määräämisestä 
tehtyjen valitusten johdosta. 

Kiinteistöviraston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Kaupungin virastoille ja laitoksille luovutetut lukien I kerroksen 301 m2rn myymälähuoneis-
huonetilat. Metronsuunnitteluviraston käyt- to siihen kellarikerroksesta liittyvine, 128 
töön luovutettiin kaupungin osakehuoneis- m2:n suuruisine sosiaali- ja arkistotiloineen 
toista talon Toinen linja 7 IV-VI kerrosten 7 293 mkm tilitysvuokrasta, 1.11. lukien I I I 
huoneistot pinta-alaltaan 1 014 m2 , 18.7. kerroksen 338 m 2m suuruiset huonetilat 4 800 
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mk/kk tilitysvuokrasta ja 20.8. lukien II ker-
roksesta 201 m2:ä huonetilaa 2 855 mk/kk tili-
tysvuokrasta sekä loput II kerroksen 137 
m2:ä käsittävät huonetilat niiden vapaudut-
tua kaupunkisuunnitteluviraston asemakaa-
vaosaston» Ryhmä PA:n» väliaikaisesta käy-
töstä 1 945 mk/kk tilitysvuokrasta. Samalla 
päätettiin osoittaa metronsuunnittelutoimis-
ton käyttöön 20.8. lukien saman talon kel-
larikerroksesta 65 m2:n suuruinen väestön-
suoja 468 mk/kk tilitysvuokrasta lämpöineen 
ja sähköineen (4.2. 231 §, 19.8. 1312 §). 

Kiinteistöviraston asuntotuotantotoimis-
ton käyttöön päätettiin osoittaa 1.11. lukien 
talon Toinen linja 7 VII kerroksen käsittävät 
huoneistot, pinta-alaltaan 338 m2 (4.2. 231 §). 

Kaupunginhallituksen koulutustoimikun-
nan toimistoa kehotettiin siirtämään toimis-
tonsa 1.6. lukien metronsuunnittelutoimiston 
käytöstään vapauttamaan huoneistoon Mu-
seokatu 8 kauintaan 1.11. saakka (25.3. 
511 §). 1.11. alkaen päätettiin koulutustoimi-
kunnan käyttöön osoittaa urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallinnassa olevan talon Yrjön-
katu 21 IV kerroksesta rakennusviraston ta-
lorakennusosastolta vapautuvista tiloista 317 
m2:n suuruinen toimistotila urheilu- ja ul-
koilulautakunnan kaupunginhallituksen vah-
vistamien perusteiden mukaisesti määrää-
mästä tilitysvuokrasta (14.10. 1637 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston käyt-
töön päätettiin osoittaa talorakennusosaston 
rakennesuunnittelujaokselta vapautuvista ti-
loista 1.10. lukien urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnan hallinnossa olevan talon Yrjönkatu 
21 IV kerroksesta 68 m2:n suuruinen toimis-
totila urheilu- ja ulkoilulautakunnan kau-
punginhallituksen vahvistamien perusteiden 
mukaisesti määräämästä tilitysvuokrasta 
(2.9. 1388 §). 

Vakuutusyhtiö Pohjolan käytöstä vapau-
tuneen kaupungin kiinteistön Kasarmikatu 
25 V kerroksessa ja IV kerroksen Kasarmi-
kadun puoleisessa osassa olevat tilat, yht. 
1 018 m2, päätettiin osoittaa 1.9.1969 lukien 
kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-

osaston käyttöön 11 198 mk/kk tilitysvuok-
rasta, sekä osoittaa em. kiinteistön IV kerrok-
sen pihanpuoleisessa osassa olevat 305 m2:n 
suuruiset tilat asemakaavaosaston »Ryhmä 
PA:n» käyttöön 1.9. lukien 3 355 mk/kk tili-
tysvuokrasta (22.7. 1172 §). Kaupunkisuun-
nitteluviraston yleiskaavaosaston käyttöön 
kiinteistörekisterikomiteaa varten päätettiin 
osoittaa I I I kerroksen pihan puoleisessa osas-
sa olevat tilat, yht. 361 m2, 1.9. lukien 3 971 
mk/kk tilitysvuokrasta (26.8. 1349 §). 

Kaupunkimittausosaston käyttöön sen 
maastotyökeskusta varten päätettiin osoit-
taa 1.1.1970 lukien talon Kasarmikatu 25 
I kerroksesta 7 huonetta, yht. 170 m2 1 904 
mk/kk tilitysvuokrasta (9.12. 1994 §). 

Lautakunta päätti kehottaa talo-osastoa 
osoittamaan puheopettajia varten talosta 
Helsinginkatu 24 V kerroksesta huoltoviras-
ton työhuoltotoimistolta vapautuvista niistä 
tiloista, joita ei tarvita terveydellisten tutki-
musten laboratorion laajentamiseen, lasten-
tarhain toimiston kanssa lähemmin sovitta-
van huoneiston (28.10. 1715 §). Kaupungin-
hallituksen päätöksen mukaisesti päätettiin 
osoittaa terveydellisten tutkimusten labora-
torion laajentamista varten 1.1.1970 lukien 
talon Helsinginkatu 24 V kerroksesta 4 huo-
netta n. 110 m2 715 mk/kk tilitysvuokrasta 
(2.12. 1946 §). 

Hirvihaaran vanhainkodin johtajan virka-
asunnoksi päätettiin vuokrata Mäntsälän kir-
konkylässä sijaitsevasta Mäntsälän Säästö-
pankin toimitalosta n. 72 m2:n suuruinen 
huoneisto 1.7.1969 lukien toistaiseksi 3 kk:n 
irtisanomisajoin 340 mk:n kuukausivuokrasta 
(8.7. 1121 §). 

Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse 
-nimisen säätiön toimesta perustettavalta 
kiinteistöyhtiöltä päätettiin vuokrata Vuo-
saaren kortteliin n:o 48 rakennettavan talon 
I ja II kerroksista enintään 270 m2:n suurui-
nen huoneisto aluelääkärien yhteisvastaan-
ottoa ja sairaanhoitoasemaa varten sekä 
270 m2:n suuruinen huoneisto äitiys- ja las-
tenneuvolaa varten siitä päivästä lukien, jona 
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huoneistot on kiintokalusteineen täysin val-
miina hyväksytty em. käyttöön otettaviksi 
sen vuoden toukokuun 31 päivään asti, joka 
on lähinnä seuraava kahden vuoden kuluttua 
huoneistojen valmistumisesta siten, että 
vuokrasuhde jatkuu tämän jälkeen vuoden 
kerrallaan. Huoneistot vuokrattiin sillä eh-
dolla, että vuokranantajalla on oikeus irti-
sanoa sopimus vain yleisen vuokratason nou-
sun vuoksi vuokran määrän tarkistamista, 
mutta ei huoneistojen käyttötarkoituksen 
muuttamista varten vm. ehdoin (22.7. 
1170 §). 

Puhtaanapito-osaston käyttöön työnteki-
jäinsä aluetukikohdaksi päätettiin osoittaa 
talon Karhutie 13-15 A-rakennuksen kellari-
huone n:o 9 pinta-alaltaan 20 m2 16.9. lukien 
3.80 mk/m2/kk suuruisesta tilitys vuokrasta 
(16.9. 1474 §). 

Lautakunta päätti kehottaa rakennusvi-
raston talorakennusosastoa luovuttamaan ta-
lossa Kalevankatu 54 hallitsemansa osake-
huoneistot C 27 ja C 29, pinta-alaltaan yht. 
196 m2, 1.12. lukien sairaalalautakunnan 
käyttöön psykiatristen potilaiden asuntolaksi 
(21.10. 1682 §). 

Talossa Snellmaninkatu 17 oleva huoneisto 
A 6 päätettiin osoittaa Laakson sairaalan 
henkilökunnan asunnoiksi 1.1.1970 lukien 
1 075 mk/kk suuruisesta tilitys vuokrasta 
(16.12. 2043 §). 

Mellunkylän Naulakalliontien varrelta si-
jaitsevasta hiihtomajasta päätettiin vuokrata 
1.11. lukien n. 70 m2:n suuruinen huoneisto 
Naulakallion vastaanottokodin koulutilaksi 
(28.10. 1717 §). 

Lisäksi vuokrattiin seuraavat huoneistot 
eri virastoja ja laitoksia varten: 

Huoneiston 
käyttäjä 

Kiinteistön 
osoite Vuokranantaja 

Vuoki 

alkaa 

•akausi 

päättyy 

Huo-
neiston 
pinta-
ala m2 

Kuukausi-
vuokra-

mk 
Päätös 

Nuorisokoti Ruusulank. 7-9 Kiint. Oy Ruusulank. 7 1.1.69 1.6.70 *) 45 213 21.1. 150 § 
Ulosottovirasto Sakara 2 Kiint. Oy Kontulan-

kaari 7 1.3.69 2) 37 142 4.2. 227 § 
Puhtaanapito-

osasto Gunillanpolku 2 Laajasalon Lämpö Oy 1.8.69 2) 136 952 22.7. 1181 § 
Nuorisokerho Suomenlinnan 

rakennus C 82 Puolustusministeriö 1.10.69 140 422 26.8. 1348 § 
» Mäkelänk. 54 Yrjö Rajasalo 1.1.70 3) 140 800 18.11. 1859 § 

Lastentarhain Hilapellontie Suomen Farmasiakun-
lautakunta 2-4 nan Eläkekassa 20.11.69 31.5.75 131 950 25.11. 1909 § 

Työhuolto- Siltasaaren- Helsingin Työväen 
31.5.75 

toimisto katu 12 Säästöpankki 1.1.70 31.10.70 3) 330 3 423 2.12. 1946 § 
Kodinhoito-

toimisto » » » » 270 2 800 » 
Perheneuvon-

tatoimisto » » » » 150 1 556 » 

*) Vuokrakausi jatkui tämän jälkeen vuoden kerrallaan. — 2) Huoneisto vuokrattu toistaiseksi. — 
3) Sopimus voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajoin. 

Kertomusvuoden aikana päättyivät seu-
raavat huoneistojen vuokrasopimukset: ta-
losta Jussaarenkuja 1 väliaikaisesti käytettyä 
äitiys- ja lastenneuvolahuoneistoa koskeva 
vuokrasopimus 1.8. lukien (4.2. 225 §); 

Kiinteistö Oy Kontulankuja 3:ssa sijain-
nutta ulosottoviraston huoneistoa koskeva 
vuokrasopimus 28.2. lukien (4.2. 227 §); 

talosta Museokatu 8 II kerroksesta vuok-
rattua kaupunginhallituksen koulutustoimi-
kunnan huoneistoa koskeva vuokrasopimus 
31.5. ja I I I - V kerroksista vuokrattuja met-
ronsuunnittelutoimikunnan huoneistoja kos-
keva vuokrasopimus 1.11. lukien (4.2. 231 §, 
25.3. 511 §); 

suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
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nalle vuokrattua Yliskylän kartanon pää-
rakennusta koskeva vuokrasopimus 31.8. lu-
kien (25.2. 343 §, 1.4. 552 §). 

kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-
osastolle vuokrattua talosta Bulevardi 3 
huoneistoa A 13 koskeva vuokrasopimus 1.11. 
lukien (4.3. 395 §); 

Mäntsälän kylässä sijaitsevan tilan Suvi-
ranta RN:o 453 omakotirakennusta, jota on 
käytetty Hirvihaaran vanhainkodin johtajan 
virka-asuntona, koskeva vuokrasopimus 31.5. 
lukien (4.3. 397 §); 

Asunto-osakeyhtiö Sammatilta talon Anja-
lantie 1 - Sammatintie 6-8 - Kangasalantie 
11 kellarista vuokrattua 30 m2 askartelutilaa 
koskeva vuokrasopimus 31.8. Samalla lauta-
kunta päätti tehdä 14.2.1958 laatimaansa sa-
man talon kellarissa olevaa askartelutilaa 
koskevaan vuokrasopimukseen sellaisen muu-
toksen, että tilaa käytetään 1.9.1969 lukien 
yksinomaan varastotilana (12.8. 1265 §); 

talosta Mäkelänkatu 54 nuorisotyölauta-
kunnan käyttöön vuokratun huoneiston n:o 
301 vuokrasopimus 31.12. lukien (21.10. 
1676 §). 

Pukinmäen neuvolaa talossa Karhusuontie 
16 koskeva vuokrasopimus merkittiin päätty-
väksi 1.1.1970 (9.12. 1990 §); 

Sörnäisten Laivaus Oyrltä Sörnäisten sata-
masta rakennusviraston käyttöön puhtaana-
pito-osastoa varten vuokrattua toimistohuo-
netta koskeva vuokrasopimus 31.12. lukien 
((16.12. 2039 §) sekä 

talosta Siltasaarenkatu 6 vuokrattua 257 
m2:n suuruista nuorisokahvilana käytettyä 
huoneistoa koskeva vuokrasopimus 31.12. 
lukien (23.12. 2087 §). 

Varasto-ja autotallitilat. Urheilu- ja ulkoi-
luviraston käyttöön päätettiin vuokrata 15.4. 
lukien Roihuvuoren Autotallit Oy:ltä talosta 
Roihuvuorentie 22 autotallipaikka n:o 1 tois-
taiseksi kuukauden irtisanomisajoin ja 57 
mk:n kuukausivuokrasta (15.4. 613 §). 

Lautakunta päätti sopia Asunto Oy Upp-
byn kanssa sen ja lautakunnan välillä 3.1. 

1967 tehdyn, Yliskylän kartanon pääraken-
nusta koskevan, lautakunnan 1.4.1969 teke-
mällä päätöksellä 31.8. päättyväksi hyväksy-
tyn vuokrasopimuksen jatkumisesta vielä 
ajan 1.9.-31.10. siten, että se tänä aikana kos-
kee ainoastaan rakennuksessa olevaa, n. 25 
m2:n suuruista ns. takkahuonetta, jota käy-
tetään koulukaluston varastoimiseen, vuokra 
62.50 mk/kk ja että sopimus päättyy ilman 
irtisanomista (23.9. 1512 §). 

Liikennelaitoksen hallinnassa Hauhontien 
puiston väestönsuojassa oleva 88 m2:n suu-
ruinen varastotila päätettiin osoittaa 1.12. 
lukien nuorisotyölautakunnan käyttöön tili-
tysvuokraa vastaan (21.10. 1681 §). 

Malminkartanon Opetustilalta Malmgård 
RN:o 48 tilan maalla oleva kalliokellari pää-
tettiin vuokrata varastotarkoitukseen ur-
heilu- ja ulkoiluviraston käyttöön 1.12. lukien 
toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomis-
ajoin 10 mk:n kuukausivuokrasta (25.11. 
1908 §). 

Poliisilaitoksen liikennetoimiston käyttöön 
päätettiin osoittaa talon Kasarmikatu 25 
autotalli ja varastotiloja yht. 92 m2 552 
mk/kk tilitys vuokrasta ja korvauksetta pi-
halla olevat autojen paikoitustilat (2.12. 
1949 §). 

Asunto-osakeyhtiö Kauppiaankatu 8-10 
kanssa tehdyt varastotiloja koskevat vuok-
rasopimukset merkittiin päättyviksi puret-
tuina 28.2.1970. Edelleen päätettiin kau-
punkimittausosaston käyttöön maastotyö-
keskusta varten osoittaa talon Kasarmikatu 
25 15 m2:n suuruinen autotalli 90 mk/kk 
tilitysvuokrasta (9.12. 1994 §). 

Eräiden vuokrasopimusten voimassaoloajan 
pidentäminen. Lautakunta päätti ilmoittaa 
Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäiselle olevansa 
valmis tekemään sopimuksen Hakaniemen-
katu 2:ssa yhtiön hallitsemaa rakennusta 
koskevan vuokrasopimuksen voimassaolo-
ajan pidentämisestä ajaksi 1.1.1971-31.12. 
1973 myöhemmin sovittavasta vuokrasta ym. 
ehdoin. Samalla lautakunta päätti kehottaa 
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talo-osastoa esittelemään yksityiskohtaisen 
ehdotuksen yhtiön kanssa tehtäväksi sopi-
mukseksi (21.1. 154 §). 

Vaasan Höyrymylly Oy:n entisellä Töölön 
sokeritehtaan alueella hallitsemia rakennuk-
sia koskevaa vuokrasopimusta päätettiin jat-
kaa 1.1.1970 alkaen 31.12.1970 saakka siten, 
että vuokrasopimus tällöin päättyy ilman 
irtisanomista (26.8. 1352 §). 

Kaupungin vuokralle antamat eräät huo-
neistot. Veroviraston tilapäiskäyttöön pää-
tettiin vuokrata Domus Academican asun-
tolarakennuksen keilahalli ajaksi 1.2.-30.4. 
1969 4 000 mk:n kuukausivuokrasta ym. eh-
doilla ja Lauttasaaren Yhteiskoulun entisen 
koulurakennuksen voimistelusali ajaksi 1.2.-
30.4.1970 1 668 mk/kk tilitysvuokrasta (4.2. 
226 §, 2.12. 1951 §). 

Lautakunta päätti vuokrata talossa Unio-
ninkatu 28, Team Oy Finn-Flare -nimiseltä 
yhtiöltä vapautuvan 69 m2:n suuruisen myy-
mälähuoneiston Mattoala Ov:lle 1.10. alkaen 
2 484 mk:n kuukausivuokrasta ym. ehdoin 
(30.9. 1545 §). 

Lautakunta päätti kehottaa talo-osastoa 
vuokraamaan rva Leena Panellille Puotin-
kylän kartanon sivurakennuksen kahvila- ja 
kerhotarkoitukseen sekä ko. tarkoituksiin 
liittyviksi konttori-, varasto-, apukeittiö- ja 
henkilökunnan sosiaalitiloiksi. Vuokra-aika 
alkoi 1.12. ja päättyy, jos sopimus jommalta-
kummalta puolen irtisanotaan viimeistään 
31.12.1970, mutta jatkuu muussa tapauksessa 
tämän jälkeen vuoden kerrallaan. Vuokra, 
100 mk/kk, sisälsi korvauksen huoneiden 
käyttöoikeudesta, mutta ei muista eduista 
(25.11. 1912 §). 

Poliisilaitoksen liikennetoimiston käyttöön 
päätettiin osoittaa 1.12. lukien Kasarmikatu 
25 II kerroksen toimistohuoneet käytävä-
tiloineen yht. 551 m2 6 171 mk/kk tilitys-
vuokrasta (2.12. 1949 §). 

Lautakunta päätti pidentää Autorekisteri-
keskukselle Helsingin autokatsastuskonttoria 
varten talosta Hernesaarenkatu 10-14 vuok-
rattuja huonetiloja ja niihin liittyvää kat-

sastuskatosta koskevan vuokrasopimuksen 
voimassaoloaikaa 31.12.1970 saakka ehdoin, 
että sopimus tällöin päättyy ilman irtisano-
mista (4.11. 1764 §). 

Liikehuoneistojen vuokrat. Lautakunta 
päätti vahvistaa talosta Unioninkatu 28 kel-
loseppä Yrjö Tiittaselle vuokratun, pinta-
alaltaan 41 m2:n suuruisen myymälän vuok-
raksi 1.9. lukien 1 012 mk/kk (2.9. 1383 §). 

Lautakunta päätti alentaa Oy Unholalle 
talosta Susitie 2-6 vuokrattuna olevan 
78 m2:n suuruisen myymälähuoneiston vuok-
ran 1.12. alkaen 380 mk:aan kuukaudelta 
(11.11. 1822 §). 

Käärmetalon pesulan vuokraaminen. Lauta-
kunta päätti oikeuttaa talo-osaston vuokraa-
maan Käärmetalon, Mäkelänkatu 86-96, pe-
sulahuoneiston koneineen ja laitteineen liik-
keenharjoittajille Toivaselle ja Lindstedtille 
500 mk:n kuukausivuokrasta ym. ehdoin 
(1.7. 1091 §). 

Elintarvikevaraston vuokraaminen. Lauta-
kunta päätti vuokrata Sorvaajankatu 16:ssa 
sijaitsevan elintarvikevaraston O. Backman 
& Co -nimiselle yhtiölle mm. seuraavin eh-
doin: vuokrakausi alkaa 1.1.1970 ja päättyy 
30.6.1973, jos sopimus jommaltakummalta 
puolen irtisanotaan vähintään 6 kk aikai-
semmin. Muussa tapauksessa vuokrasuhde 
jatkuu 30.6.1973 jälkeen aina vuoden kerral-
laan. Vuokra on 2 205 mk/kk siihen saakka, 
kunnes rakennuksessa talonmiehen asunnon 
lisäksi oleva toinen asuinhuoneisto vapautuu 
ja tämän jälkeiseltä ajalta 2 405 mk/kk. Va-
rastoa on lupa käyttää vain elintarvikkeiden 
varastointiin ja asuinhuoneistoja talonmiehen 
ja vuokralaisen palveluksessa olevan muun 
henkilökunnan asuntoina (30.12. 2099 §). 

Linja-auto asema. Lautakunta päätti ke-
hottaa talo-osastoa uudistamaan linja-auto-
asemarakennuksen huonetiloja koskevat 
vuokrasopimukset. Samalla lautakunta päät-
ti oikeuttaa talo-osaston sallimaan Rautatie-
kirjakauppa Oy:n harjoittaa sinä aikana, jol-
loin sen linja-autoasemarakennuksessa oleva 
nykyinen kioskimyymälä joudutaan uudel-
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leenjärjestelyjen takia pitämään suljettuna 
eikä vastaavaa uutta myymälää ole vielä 
voitu avata, ko. kioskimyymälän toimialaan 
kuuluvaa myyntiä asemarakennuksen vie-
reen asema-alueelle sijoitettavista enintään 
kahdesta myyntikojusta (27.5. 908 §). 

Esplanaadikappeli. Ravintolarakennus 
vuokrattiin Osuusliike Elannolle 15.5.1969-
31.8.1970 väliseksi ajaksi sopimuksen mukai-
sin ehdoin (18.2. 317 §). 

Kaupunginhallitukselta anottiin määrära-
haa musiikki- ja kansantanhuesitysten jär-
jestämiseksi Esplanaadikappelissa kertomus-
vuoden kesän aikana. Samalla lautakunta ke-
hotti talo-osastoa järjestämään esitykset ai-
kana 1.6.-31.8. sunnuntaisin klo 12-14.30 se-
kä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 19-21 (6.5. 748 §). 

DDR-Kulturzentrumille myönnettiin 500 
mk:n korvauksesta lupa Saksan demokraatti-
sen tasavallan 20-vuotiskehitystä esittelevän 
valokuvanäyttelyn järjestämiseen Espla-
naadikappelissa 23.9.-12.10.1969 ym. ehdoin 
(2.9. 1385 §). 

Kaivohuone. Lautakunta päätti vuokrata 
Kaivohuoneen ravintolarakennuksen Vuoris-
to-yhtiöt Oy:lle edelleen vuodeksi 1970 voi-
massa olevan, 15.7.1968 tehdyn vuokrasopi-
muksen mukaisin ehdoin (30.9. 1546 §). 

Vaalitoimistot. Keskusvaalilautakunnan 
käyttöön osoitettiin ajaksi 1.11.1969-31.3. 
1970 talon Kasarmikatu 25 III kerroksen ka-
dunpuoleisesta osasta 180 m2:n suuruinen toi-
mistotila vaalitoimistoa varten 2 016 mk/kk 
tilitys vuokrasta, joka sisälsi myös korvauk-
sen sähkön käytöstä (4.11. 1760 §). 

Henkikirjoitusilmoitusten vastaanottopai-
kat. Ilmoitusten vastaanottoa varten v:n 
1970 alussa vuokrattiin 19 kerho- ym. huo-
neistoa eri puolilta esikaupunkialuetta päi-
vän tai parin ajaksi. Vuokra oli 27.50 mk/pv 
eli kaikkiaan 1 567 mk (11.11. 1811 §). 

Lupa turistineuvonta-auton pitämiseen 
Kauppatorin O-raiteella ja matkalippujen 
myyntiin siitä klo 10-14 kertomusvuoden 
kesäkautena myönnettiin liikennelaitokselle. 

Lupa myönnettiin kokeiluluontoisena sillä 
ehdolla, että autossa on henkilö, jonka toi-
mesta auto tarvittaessa voidaan välittömästi 
poistaa kiskoilta sekä että talo-osastolla on 
oikeus peruuttaa lupa, mikäli ko. toiminta 
osoittautuu jalankulku- ja muuta liikennettä 
häiritseväksi. Lupa myyntiin myönnettiin 
täksi kaudeksi korvauksetta (17.6. 1035 §). 

Puhelinkioskipaikkojen vuokrien tarkistami-
nen. Lautakunta päätti merkitä Helsingin 
Puhelinyhdistykselle kaupungin maalta 21. 
12.1964 tekemänsä päätöksen mukaisesti in-
deksiin sidotusta vuokrasta vuokraamiensa 
puhelinkioskipaikkojen tarkistetuksi vuok-
raksi 31.5.1969 alkaen 126 mk/v kustakin 
yksiosaisen kioskin paikasta ja 252 mk/v 
kustakin kaksiosaisen kioskin paikasta. Sa-
malla lautakunta päätti Helsingin Puhelin-
yhdistyksen suostumuksen mukaisesti korot-
taa yhdistykselle taloudellisen kehityksen 
turvaamisesta vuosina 1968-1969 annetun 
lain voimaan tulon jälkeen kaupungin maalta 
vuokraamiensa puhelinkioskipaikkojen vuok-
rat 31.5.1969 alkaen tai ao. vuokrasopimuk-
sen mahdollisesta myöhemmästä voimaan-
tulopäivästä lukien niin ikään 126 mk:aan/v 
kustakin yksiosaisen kioskin paikasta ja 252 
mk:aan/v kustakin kaksiosaisen kioskin pai-
kasta (18.11. 1861 §). 

Kauppahallit. Lautakunta päätti oikeut-
taa Hietalahden hallin kauppiaat omalla kus-
tannuksellaan asennuttamaan hallirakennuk-
sen katolle Hietalahdentorin puolelle tekstin 
KAUPPAHALLI SALUHALL käsittävän 
valomainoksen seuraavin ehdoin: kauppiaat 
huolehtivat itse kustannuksellaan toimen-
piteeseen tarvittavan rakennustarkastajan 
luvan hankkimisesta; mainostaulun asen-
nuksessa on noudatettava talo-osaston oh-
jeita, mainoslaite tulee valmistuttuaan kor-
vauksetta kaupungin omaisuudeksi ja kau-
punki vastaa laitteen huollosta ja sähkön ku-
lutuksesta, mistä aiheutuvat kustannukset 
otetaan aikanaan huomioon myymälöiden 
vuokria tarkistettaessa (14.1. 100 §). 

Hakaniemen kahden hallimyymälän vuok-
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raoikeuden siirto merkittiin tiedoksi (21.1. 
151 §). 

Hietalahden hallista annettiin vuokralle 
vuoden aikana 10 myymälää (4.3. 394 §, 
2.9. 1387 §, 9.12. 1991 §) ja Kauppatorin hal-
lista 4 myymälää (4.3. 393 §, 13.5. 807 §, 
25.11. 1910 §). 

Torikauppa. Talo-osasto oikeutettiin 
vuokraamaan Kauppatorin, Hakaniemento-
rin ja Töölön torin perunanmyyntipaikat 
vuodeksi 1970 niitä anoneille entisille vuok-
raajille 110 mk/kk suuruisesta vuokrasta 
sekä Kauppatorilla olevat puutarhatuottei-
den myyntipaikat niiden entisille vuokraa-
jille 110 mk/kk suuruisesta vuokrasta (18.11. 
1863, 1864 §). 

Virvoitusjuomakioskit. Anneli ja Vilho 
Burmanin kanssa päätettiin tehdä sopimus, 
jolla nämä oikeutetaan pitämään kaupungin 
maalla Konalantien, Vanhan Hämeenkylän-
tien ja Aittatien risteyksessä sijaitseva vir-
voitus juomakioskinsa ko. paikalla edelleen 
v:n 1969 ajan 600 mk:n korvauksesta ym. eh-
doin (25.3. 509 §). 

Talo-osasto oikeutettiin vapauttamaan 
Tyyne Virta Kaarelantien ja Vuorilinnak-
keentien risteyksessä sijaitsevaa virvoitus-
juomakioskia koskevasta vuokrasopimukses-
ta (25.3. 510 §). 

Liisankadun ja Pohjoisrannan kulmassa 
oleva virvoitusjuomakioski päätettiin vuok-
rata Raija Gisselbergille 1 604 mk:n suurui-
sesta myyntikauden vuokrasta, Paloheinän 
virvoitusjuomakioski Viljo Ojalalle 1 443 
mk:n suuruisesta myyntikauden vuokrasta 
sekä Kaarelantien ja Vuorilinnakkeentien 
risteyksessä sijaitseva virvoitusjuomakioski 
Anja Jaakkolalle 767 mk:n suuruisesta 
myyntikauden vuokrasta, kaikki kioskit 
myyntikaudeksi 15.4.-15.10.1969 kaupungin 
virvoitusjuomakioskien yleisin vuokraus-
ehdoin (15.4. 610 §, 29.4. 709 §). 

Lautakunta päätti merkitä kioskiraken-
nuksen pitämiseen Laajalahdesta Kurkijoen-
tien varrelta vuokratun maa-alueen vuokra-

sopimuksen päättyneeksi 1.5. lukien (27.5. 
874 §). 

Talo-osasto oikeutettiin tekemään Rauta-
tiekirjakauppa Oy:lle Töölön torin kioski-
rakennuksesta vuokrattua kioskitilaa koske-
vaan vuokrasopimukseen muutoksen, jolla 
myytäviksi sallittuihin tavaroihin lisätään 
seuraavat tavarat: tupakoimisvälineet, kir-
jat, kartat, kirjoitusvälineet ja -tarvikkeet, 
postimerkit, paperinenäliinat ja -pyyhkeet, 
matkamuistoesineet, valokuvausfilmit ja sa-
lamavalolamput, taskulamput, polttimot ja 
paristot sekä pelikortit, samoin sallitaan kios-
kissa veikkauksen välitys (9.12. 1993 §). 

Jäätelönmyyntipaikat. Lautakunta päätti 
esittää kaupunginhallitukselle, että lautakun-
ta oikeutettaisiin alentamaan Sotainvalidien 
Veljesliiton Helsingin piirille ja Helsingin In-
validien Yhdistykselle Rautatientorin Kaivo-
kadun puoleisesta osasta vuokrattuna olleen, 
sittemmin väliaikaisesti Kaivokadun ja Kes-
kuskadun kulmaan Ateneumin edustalle siir-
retyn jäätelönmyyntipaikan vuoden 1969 
myyntikauden 8 535 mk:n suuruinen vuokra 
5 535 mk:aan (28.10. 1719 §). 

Kukkien myyntipaikat. Talo-osastoa keho-
tettiin vuokraamaan Runeberginkadulla Hes-
periankatujen välisen puiston kohdalla ole-
van kukkienmyyntipaikan Raili Saloselle 
3 550 mk:n suuruisesta myyntikauden vuok-
rasta sekä Bulevardin ja Yrjönkadun kul-
massa sijaitsevan kukkienmyyntipaikan Onni 
Wennolalle 2 136 mk:n suuruisesta myynti-
kauden vuokrasta, kummankin myyntipai-
kan myyntikaudeksi 15.4.-15.10.1969 kau-
pungin kukkienmyyntipaikkojen yleisin 
vuokrausehdoin (15.4. 611 §). 

Lautakunta päätti, että kaupunginvaltuus-
ton 27.3.1935 vahvistamien, kioskeissa ja 
niihin verrattavissa myyntipaikoissa sekä ul-
kosalla kaupungin alueella harjoitettavaa 
kauppaa ja muuta sen tapaista ansiotoimin-
taa koskevien määräysten 4 §:n 1 mom:n 
2 kappaleen 5) kohdassa tarkoitettua kukkien 
myyntiä saadaan harjoittaa vapunaattona ja 
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juhannusaattona sanotun kohdan mukaisen 
säännöllisen myyntiajan jälkeen klo 24:ään 
saakka (22.4. 653 §). 

Makkaroiden myyntipaikat. Vuokraoikeu-
den siirrot kertomusvuoden aikana merkittiin 
tiedoksi (14.1. 98 §, 99 §). 

Talo-osasto oikeutettiin vuokraamaan Ha-
kaniemen torilta toriaikaisen makkarain-
myyntipaikan 36 mk:n kuukausivuokrasta 
toistaiseksi kuukauden irtisanomisajoin (22.7. 
1180 §). 

Pirkko Tuomisen ja Severi Virtapuron lin-
ja-autoasema-alueella hallitsemia makkarain-
myyntipaikkoj a koskeviin vuokrasopimuksiin 
päätettiin tehdä sellaiset muutokset, että sal-
littu myyntiaika kummallakin on klo 8 -2 ja 
että Tuomisen Olavin- j a Salomonkadun kul-
massa hallitseman myyntipaikan vuokra on 
1 350 mk/kk ja Virtapuron linja-autoasema-
rakennuksen Simonkadun puoleisessa päässä 
hallitseman myyntipaikan vuokra 2 406 
mk/kk (14.10. 1632 §). 

Talo-osasto oikeutettiin vuokraamaan Töö-
lön torin kioskirakennuksen makkarakioski 
Heimo Haapaselle edelleen v:ksi 1970. Huo-
neenvuokra oli 92 mk/kk ja myyntioikeus-
vuokra 535.60 mk/kk eli kokonaisvuokra yht. 
627.60 mk/kk. Kioski vuokrattiin mm. sillä 
ehdolla, että sähkön jakelusta kioskiin vuok-
rallesaaja tekee sopimuksen sähkölaitoksen 
kanssa (23.12. 2091 §). 

Talo-osasto oikeutettiin vuokraamaan vuo-
deksi 1970 käytössä olevat makkaranmyynti-
paikat niiden entisille haltijoille ja osaston 
toimesta sijainniltaan tarkemmin osoitetta-
vat uudet myyntipaikat niitä anoneille uusille 
vuokraajille ja lisäksi kokeilumielessä myyn-
tipaikka Reijo Virtapurolle Mannerheimin-
tien ja Postikadun kulmasta 1 500 mk:n kuu-
kausivuokrasta. Myyntipaikkoja vuokratta-
essa sovellettiin seuraavia ehtoja: myynti-
paikalla oli lupa käyttää ainoastaan kiinteis-
tölautakunnan ja maistraatin viimeksi hy-
väksymän tyypin mukaisia myyntikojuja; 
uusien paikkojen vuokralle saajat sitoutuivat 

omalla kustannuksellaan hankkimaan ja 
asennuttamaan myyntipaikalla tarvittavat 
sähkölaitteet kaapeleineen, jotka kaikki pai-
koilleen asennettuina heti tulivat korvauk-
setta kaupungin omistukseen; myyjänä sai 
toimia vuokraajan ja hänen perheenjäse-
nensä lisäksi ainoastaan ao. myyntipaikan 
vuokraajan palveluksessa ennestään oleva 
henkilö tai muu huoltoviraston työhuoltotoi-
miston hyväksymä henkilö; myyntipaikan 
vuokraajan velvollisuutena oli huolehtia kau-
pungille ao. alueen osalta rakennusjärjestyk-
sen 72 §:n 2 mom:n nojalla kuuluvan puh-
taanapitovelvollisuuden täyttämisestä myyn-
nin päätyttyä (23.12. 2090 §). 

Arpojen myyntiluvat. Eräitä lupia kau-
pungin omistamalla alueella tapahtuvaan 
arpojen myyntiin myönnettiin vuoden aikana 
yhdistyksille ym. (4.2. 228 §, 15.4. 603 , 
604 §, 10.6. 987 §, 12.8. 1267 §, 9.9. 1435 §, 
4.11. 1766 §, 9.12. 1992 §). 

Helsingin Invalidien Yhdistykselle myön-
nettiin lupa myydä arpoja omistamastaan 
kahdesta linja-autoasema-alueella sijaitse-
vasta jäätelökioskista 16.10.-16.11.1969 väli-
senä aikana ym. ehdoilla (9.9. 1434 §). 

Lehtien myyntipaikat ja kengänkiilloitus-
paikat. Helsingin NMKY:n hoitoon v:ksi 
1969 ja 1970 päätettiin luovuttaa vastaavasti 
88 ja 85 lehtien myyntipaikkaa sekä 18 ken-
gänkiilloituspaikkaa. Lehtien myyntipaikat 
luovutettiin mm. sillä ehdolla, että lautakun-
nalla oli oikeus tehdä tänä aikana luovutus-
ehtoihin tarpeellisiksi katsomansa muutokset 
ja lisäykset, joihin yhdistys oli velvollinen 
välittömästi suostumaan (14.1. 101 §, 16.12. 
2042 §). 

Lautakunta päätti, että kaupunginvaltuus-
ton 27.3.1935 vahvistamien, kioskeissa ja nii-
hin verrattavissa myyntipaikoissa sekä ulko-
salla kaupungin alueella harjoitettavaa kaup-
paa j a muuta sen tapaista ansiotoimintaa kos-
kevien määräysten 4 §:n 1 mom:n 1 kappa-
leen 3) kohdassa tarkoitettua sanoma- ja 
aikakauslehtien myyntiä saadaan harjoittaa 
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vapunaattona 1969 sanotun kohdan mukai-
sen säännöllisen myyntiajan jälkeen klo 
24:ään (29.4. 713 §). 

Joulukuusien ja joulukoristeiden myynti-
paikat. Joulukuusien yksinmyyntipaikoiksi 
kertomusvuonna hyväksyttiin samat kuin 
edellisenä vuonna eli 18 paikkaa eri puolilla 
kaupunkialuetta. Ne päätettiin vuokrata 
huutokaupalla, missä kunkin myyntipaikan 
pohjavuokraksi määrättiin 50 % edellisenä 
vuonna saadusta huutokauppavuokrasta 
(25.11. 1904 §). 

Kuusien yhteismyyntiä varten hyväksyt-
tiin 68 paikkaa ja myyntiluvan vuorokausi-
vuokraksi 10 mk. Joulukuusen jalkojen 
myyntiluvista perittiin 7 mk koko myynti-
kaudelta. Myyntikausi ja päivittäinen myyn-
tiaika kaikissa paikoissa päätettiin pysyttää 
ennallaan (25.11. 1905 §). 

Joulukoristeiden myyntipaikkoja vuokrat-
tiin kaksi rva Lydia Wallinille Kolmen sepän 
aukiolta ajaksi 17.-24.12. kokonaisvuokrasta, 
joka oli 200 mk (2.12. 1948 §). 

Joulukadut ja luvat jouluaiheiseen koriste-
luun ym. Aleksanterinkatu-nimiselle yhdis-
tykselle myönnettiin ajaksi 29.11.1969-1.1. 
1970 lupa tavanomaisen joulukatunsa järjes-
tämiseen 5 000 mk:n korvauksesta koko ajal-
ta samoilla ehdoilla kuin aikaisemminkin 
(11.11. 1812 §). 

Kaisaniemen Kauppakadut -nimiselle yh-
distykselle myönnettiin lupa ns. joulukadun 
järjestämiseen samalla katualueella kuin 
edellisenäkin vuonna aikana 29.11.1969-6.1. 
1970 korvauksesta, jonka suuruus oli 
5 000 mk ym. ehdoilla (11.11. 1814 §). 

Lisäksi myönnettiin määräajaksi eräitä 
muita lupia jouluaiheisen koristelun järjes-
tämiseen myymälöiden jalkakäytäväosuuk-
sien yläpuolelle, valaistujen joulukuusien 
pystyttämiseen ym. (11.11. 1815, 1816 §, 
25.11. 1903 §). 

Aleksanterinkatu r.y. oikeutettiin yhteis-
teistoiminnassa posti- ja lennätinhallituksen 
kanssa sijoittamaan ns. Kolmen sepän au-
kiolle tilapäinen postilaatikko jouluterveh-

dysten lähettämistä varten ajaksi 1.-24.12. 
1969 ehdoin, että luvansaaja sopii postilaati-
kon tarkemmasta sijoituskohdasta poliisi-
laitoksen sekä talo-osaston halli- ja torikau-
pan valvojan kanssa ja ettei postilaatikon 
yhteyteen sijoiteta postin erikoisleimaa esit-
tävän kilven lisäksi mainoksia (11.11. 1813 

Keräysluvat. Suomen Pelastusarmeijan 
Säätiölle myönnettiin tavanomaiset luvat 
määrättyjen keräyspaikkojen käyttämiseen 
varojen saamiseksi lasten kesäsiirtolatoimin-
taa varoen (18.3. 469 §) sekä joulupatojen 
asettamiseen ulkosalle (25.11. 1906 §). 

Mainontaa koskevat asiat. Lautakunta 
päätti oikeuttaa talo-osaston osastopäällikön 
päättämään eräistä kiinteistölautakunnan ja 
mainostoimisto Julisterengas Oy:n kesken 
15.4.1967 tehdyn, ulkomainontapaikkoja kos-
kevan vuokrasopimuksen soveltamiseen kuu-
luvista asioista (7.1. 55 §). 

Lautakunta päätti tehdä lautakunnan ja 
Ulkomainos Oy:n välillä voimassa olevaan, 
6.9.1965 tehtyyn ulkomainontapaikkojen 
vuokrasopimukseen lisäyksen, jolla yhtiölle 
vuokrataan yht. 100 julistetilaa käsittävät 
mainontapaikat mainostauluja varten, joiden 
paikoilleen asettamiseen yhtiön sopimuksen 
mukaan tulee itse hankkia rakennustarkasta-
jan lupa. Paikat vuokrattiin ajaksi 1.3.1969-
31.12. 1970 siten, että näihin mainontapaik-
koihin muutenkin sovelletaan em. sopimuk-
seen sisältyviä vuokraehtoja sellaisin lisäyk-
sin, että vähimmäisvuokra ko. paikkojen 
osalta on 100 mk/v kustakin paikalle tule-
vasta julistetilasta ym. ehdoin (4.2. 232 §). 

Ulkomainos Oy oikeutettiin siirtämään 
Munkkiniemestä ns. kadettikoulun aukiolta 
poistetun kiinteän mainospilarin Paciuksen-
kadun eteläreunaan rajoittuvalle alueelle ko. 
kadun ja Ramsaynrannan risteyksen lähei-
syyteen ja samoin siirtämään Runebergin-
kadulta sähkölaitoksen aidasta poistetun 
mainostaulun Runeberginkatu 4:n kohdalla 
olevaan aitaan ehdoin, että yhtiö hankkii 
mainosvälineiden sijoittamiseen sanotuille 
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paikoille myös rakennustarkastajan luvan 
(11.11. 1820 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.: eräiden rakennusten purkamista (7.1. 
47 §, 25.2. 344 §, 18.3. 471 §, 15.4. 606, 
607 §, 6.5. 745 §, 5.8. 1223 §, 12.8. 1266 §, 
2.9. 1377, 1389 §, 14.10. 1636 §, 11.11. 1821 §, 
18.11. 1862 §, 23.12. 2088 §); toimenpiteitä 
Mannerheimintien varrella olevan ns. puh-
taanapitolaitoksen alueen vapauttamiseksi 
tulevaan käyttöönsä ja alueella sijaitsevien 
vapautuneiden rakennusten luovuttamista 
tonttien vuokraajien haltuun (28.1. 192 §, 
6.5. 749 §); tilitysvuokraperusteiden tarkis-
tamista (18.3. 472 §); Suursuon nuoriso- ja 
lastentalon tontin aitaamista (15.4. 609 §); 
talon Vihdintie 19 pihamaan peruskorjauk-
sen suorittamista (20.5. 851 §); aluelääkärien 
vastaanottohuoneiston hankkimista Vuosaa-
resta ja Lauttasaaresta sekä äitiys- ja lasten-
neuvolahuoneiston hankkimista Vuosaaresta 
(20.5. 852 §, 28.10. 1720 §); Meilahden huvi-
lan n:o 11 vastaista käyttöä (8.7. 1123 §); 
ilmankostutuslaitteiden asentamista kaupun-
ginjohtajan virka-asuntoon (22.7. 1175 §); 
rakennuksen ja kiinteistön siirtämistä yleis-
ten töiden lautakunnan hallintoon (12.8. 
1270 §, 21.10. 1677 §); Salon kaupungissa si-
jaitsevan Piritan sairaalan määräämistä las-
tensuojelulautakunnan hallintoon (26.8. 
1347 §); talosta Fabianinkatu 32 kaupungille 
vuokrattujen huonetilojen osoittamista koti-
talouslautakunnan käyttöön (14.10. 1630 §); 
muutostyön suorittamista Kallion virasto-
talon hissikonehuoneessa (21.10. 1675 §); 
Tuomarinkylän kartanon entistetyn B-raken-
nuksen hallinnon ja rakennukseen tulevan 
kahvilan hoidon järjestämistä (9.12. 1995 §) 
sekä eräiden osakkeiden ostamista ammatti-
kurssihuoneiston hankkimiseksi (23.12. 
2089 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.: yö vartiointia koskevaa aloitetta (14.1. 
96 §); uuden kulkutien ja leikkikentän raken-
tamista Pukinmäen lastentarhaa varten (21.1. 
153 §); anomusta kaupungin virvoitusjuoma-

kioskeista myytävien tavaralaatujen lisäämi-
seksi ja ko. kioskien aukioloajan tarkistami-
seksi (18.2. 311 §); uuden neuvolahuoneiston 
hankkimista Maunulasta (18.2. 313 §); ano-
musta korjausten suorittamiseksi tuberku-
loositoipilaiden asuntolaksi vuokratussa ta-
lossa Tunnelitie 13 (25.2. 345 §); eräiden 
osakkeiden myyntitarjouksia (25.2. 349 §, 
4.3. 399 §); Helsingin linja-autoasemaolojen 
järjestelyjä koskevaa esitystä (4.3. 396 §); 
anomusta saada harjoittaa kiertomyymälä-
kauppaa valtionrautateiden Pasilan rata-
pihatyömaalla (11.3. 435 §); terveydellisten 
tutkimusten laboratorion laajentamista (11.3. 
437 §); tuberkuloottisten asunnottomien toi-
pilaiden asuntokysymyksen järjestämistä 
(18.3. 470 §); kerhohuoneiston hankkimista 
Suomenlinnasta ja Puolustusministeriön 
asiasta tekemää tarjousta (29.4. 705 §); tilan 
siirtämistä lastensuojelulautakunnan hallin-
toon (29.4. 706 §); nuorisokerhohuoneistoon 
oikeuttavien osakkeiden ostamista (17.6. 
1038 §); Vapaan Kokeilukoulun Kannatus-
yhdistyksen anomusta saada käyttöönsä ent. 
Herttoniemen ruotsinkielisen kansakoulun 
rakennukset (8.7. 1120 §); Santahaminan 
lastentarhakysymystä (22.7. 1171 §); aloitet-
ta sopivan alueen saamiseksi ruotsinkielisen 
työväenopiston uutta kesäkotia varten (5.8. 
1225 §); kirjelmää, joka koski Aleksanterin-
katu r.y.ltä ns. joulukadun järjestämisluvasta 
perittävää korvausta (12.8. 1269 §); Venäläi-
sen Hyväntekeväisyysyhdistyksen vuokran-
korotushakemusta (26.8. 1353 §); Hakanie-
men hallin perusparannus- ja muutostöiden 
aloittamista koskevaa esitystä sekä esitystä 
hallirakennuksen II kerroksen muuttamisesta 
nuorisotyötiloiksi (23.9. 1509 §, 1510 §); tori-
kaupan järjestämistä Pihlajamäkeen (14.10. 
1631 §); tupakan mainonnan lopettamista 
kaupungin liikennevälineissä ja sen vuokralle 
antamilla ulkomainospaikoilla koskevaa esi-
tystä (25.11. 1901 §); psykiatristen potilaiden 
asuntolatoimintaan liittyvää järjestelyä (2.12. 
1950 §) sekä mustalaisten asuntohuoneis-
tokysymyksen ratkaisemista (2.12.1952 §). 

442 



5. Kaupunkisuunnittelulautakunta 

Lautakunnan ja sen liikennejaoston kokoon-
pano, kokoukset ym. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan kokoonpano oli v. 1969 muuten 
sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että jäse-
niksi autoil. Aarne Heinon, toim.joht. Aarne 
Välikankaan ja arkkit. Olof Hanssonin tilalle 
valittiin valtiot.maist. Carl Johan Adolfsson, 
valtiot.maist. Jaakko Itälä ja arkkit.yo Marja 
Kurenniemi. Kaikki kolme tulivat valituiksi 
myös uusina jäseninä liikennejaostoon. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 70 ja 
liikennejaostolla 8 kokousta. Lautakunnan 
pöytäkirjojen pykäläluku oli 1 338 ja liiken-
nejaoston 36. Lautakunnalle saapuneiden kir-
jeiden luku oli 2 013 ja lautakunnan lähettä-
mien kirjeiden luku 696. 

Lautakunta asetti kertomusvuoden aikana 
keskuudestaan seuraavat ylimääräiset jaos-
tot: 1) Pihlajamäen eteläosan asemakaavan 
laatimisen perusperiaatteita tutkiva tila-
päinen jaosto, johon lautakunnasta kuuluivat 
Runo Harmo, Jaakko Itälä ja Marja Kuren-
niemi (5.3. 225 §), 2) Puotinharju-Kamppi 
metrolinjauksen mahdollista tarkistamista 
tutkiva jaosto, johon lautakunnasta kuului-
vat Jorma Korvenheimo, Marja Kurenniemi 
ja Ylermi Runko (18.6. 629 §), 3) omakotiasu-
tusta koskevasta valtuustoaloitteesta annet-
tavaa lausuntoa valmistelemaan asetettu tila-
päinen jaosto, johon lautakunnasta kuuluivat 
Vivan Juthas, Marja Kurenniemi ja Risto 
Sänkiaho (30.7. 752 §), 4) Haaga-Vantaa 
alueen yleissuunnitelman laatimista valvova 
tilapäinen jaosto, johon lautakunnasta kuu-

luivat Runo Harmo, Jaakko Itälä ja Marja 
Kurenniemi (20.8. 828 §), 5) Etelä-Suomen sa-
tamat oimikunnan mietinnön johdosta annet-
tavaa lautakunnan lausuntoa valmistelemaan 
asetettu tilapäinen jaosto, johon lautakun-
nasta kuuluivat Runo Harmo, Jaakko Itälä 
ja Risto Sänkiaho (6.10. 988 §). 

Lautakunnan kertomusvuonna käsittele-
mistä asioista mainittakoon seuraavat: 

V i r a s t o n p ä ä l l i k ö n j a k a n s -
l i a o s a s t o n t o i m i a l a a n k u u l u -
v a t . Ratkaisemattomien asioiden luettelon 
tarkastaminen. Luettelot lautakunnan diaa-
riin ennen 1.7.1968 merkityistä, 29.1.1969 rat-
kaisematta olleista asioista sekä ennen 31.12. 
1968 merkityistä, 30.7.1969 ratkaisematta ol-
leista asioista tarkastettiin (29.1. 100 §, 30.7. 
751 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka mm. koskivat: kau-
punkisuunnitteluviraston johtosäännön 25 
§:n 1 momentin muuttamista (5.3. 214 §); lii-
kennesuunnitteluosaston insinöörin viran ni-
mikkeen muuttamista liikenneteknikon vi-
raksi (26.3. 301 §); aluevaihtoneuvottelukun-
nan, valtionrautateiden, tie- ja vesirakennus-
hallituksen, Yleisradio Oy:n, Osuuskunta 
Suomen Messujen ja Helsingin Kauppakama-
rin yhdysmiehen nimeämistä Pasilan jatko-
suunnittelua varten (30.4. 430 §); Malmin 
jatkosuunnittelun vaatimia määrärahoja 
(11.6. 596 §); itäisten esikaupunkialueiden 
piiriarkkitehdin palkkaamista työsopimus-
suhteeseen (25.6. 646 §); eräitä palkkausjär-
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jestelyjä kaupunkisuunnitteluvirastossa (8.1. 
27 §, 16.7. 722 §, 3.9. 860 §); kulkumuodon va-
lintaan vaikuttavia tekijöitä koskevaa tutki-
musta (27.8. 839 §); kaupunkisuunnitteluvi-
raston osallistumista pohjoismaisen yhdys-
kuntasuunnittelun instituutin toimesta jär-
jestettävään jatkokoulutukseen (27.8. 841 §); 
eron myöntämistä kaupunkisuunnitteluviras-
ton liikennesuunnittelupäällikölle, viran hoi-
toa ym. (17.9. 908 §); yleiskaavaehdotuksen 
käsittelyjärjestystä (22.10. 1054 §). 

Lisäksi tehtiin 26 esitystä osanottajien lä-
hettämisestä ulkomaisiin kongresseihin, koti-
maassa järjestettyihin kursseihin, koulutus-
tilaisuuksiin ym. 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Helsingin seutukaava-
liiton toimesta laadittua runkokaavaa (8.1. 
25 §, 14.1. 42 §, 15.1. 66 §); kansanedustajille 
varattuja pysäköintipaikkoja (22.1. 79 §); 
Helsingin maalaiskunnan yleiskaavaa (5.2. 
121 §); asunto-ohjelmakomitean ehdotuksia 
kaupungin asuntotuotanto-ohjelmaksi vuo-
siksi 1969—1973 sekä 1970—1974 (12.2. 
140 §, 29.10. 1073 §,5.11. 1104 §); rakennus-
järjestyksen muuttamista (26.2. 192 §); kau-
pungin Pihlajamäen alueella, Helsingin maa-
laiskunnan Hakunilan kylässä ja Kirkko-
nummen kunnan Bondarbyn kylässä sijaitse-
vien maa-alueiden vaihtoa (12.3. 248 §, 19.3. 
272 §, 23.4. 403 §, 30.4. 431 §); Pohjois-
Haagassa ja Kannelmäessä olevien asunto-
alueiksi suunniteltujen alueiden vaihtamista 
Helsingin maalaiskunnan Länsimäen alueella 
sijaitsevaan maa-alueeseen (4.6. 579 §); vuo-
sitilintarkastajien sekä revisio viraston kerto-
muksia v:lta 1968 (20.8. 817 §); Espoon yleis-
kaavaa (6.8. 771 §, 12.8. 791 §, 20.8. 818 §); 
kunnallisen järjestysmuotokomitean I mie-
tintöä (27.8. 840 §, 3.9. 862 §); Puotilan alue-
keskuskomitean mietintöä (10.9. 880 §, 24.9. 
934 §, 1.10. 965 §, 8.10. 994 §); kaupunki-
suunnitteluviraston virastopäällikön viran 
hakijoita (14.11. 1151 §) sekä Suomenlinna-
komitean. mietintöä (17.12. 1279 §, 22.12. 
1311 §). 

Lisäksi lausunnot koskivat seuraavia val-
tuustoaloitteita: kaupungin alueella olevaa 
käyttämätöntä tai vajaakäyttöistä tontti-
maata sekä kaupungin hallussa olevia jouto-
maita koskevaa selvitystä (3.1. 3, 4 §); 
itäisten esikaupunkialueiden liikenneyhteyk-
sien parantamista (8.1. 26 §); tutkimuksen 
suorittamista liikennevalo-ohjeiden noudat-
tamisesta eri vuorokauden aikoina ym. (15.1. 
46 §); Malmin ampumaradan siirtämistä 
muualle (26.2. 188 §); liikenneneuvoston 
asettamiseksi suunnittelemaan liikenteen ke-
hittämiseksi tarvittavia toimenpiteitä (12.3. 
244 §); Robert Hermansonin tien kunnosta-
mista kävelykaduksi (12.3. 245 §), Vapauden 
aukion perustamista Eino Leinon patsaan 
lähialueelle (12.3. 247 §); Tölö Svenska sam-
skola -nimisen koulun toimintamahdolli-
suuksien turvaamista (26.3. 303 §); jalankul-
kijain liikenneturvallisuuden parantamista 
(2.4. 329 §, 16.4. 389 §); kaupungin ja sen 
lähikuntien ym. Uudenmaan kuntien yhteis-
toiminnan aikaansaamista virkistysalueiden 
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi (30.4. 
428 §, 14.5. 489 §, 28.5. 552 §); ns. Heimolan 
talon säilyttämistä (14.5. 491 §); alueiden 
järjestämistä ajo-opetusta varten (7.5. 477 §, 
23.7. 725, 726 §); eräiden kaupungin alueella 
olevien saarien muodostamista kansallis- ja 
kansanpuistoiksi (6.8. 770 §); omakotiasutuk-
sen kustannuksia ym., (16.7. 703 §, 30.7. 752 §, 
6.8. 773 §, 13.8. 798 §); asuntoalueiden ase-
makaavoituksen nopeuttamista (1.10. 963 §); 
pysäkkien järjestämistä, työmatkapysäköin-
nin rajoittamista keskustassa ja julkisen lii-
kenteen palvelujen varaamista työntekijöille 
työnantajien toimesta (16.7. 702 §, 24,9. 
935 §, 1.10. 964 §); Salmisaaren liikenneolojen 
parantamista (22.10. 1053 §); pysäköinti-
talon rakentamista Tähtitorninmäen alle 
(29.10. 1075 §); Jollaksen asemakaavan val-
mistelun kiirehtimistä ym. (19.11. 1163 §); 
suurimman sallitun ajonopeuden vahvista-
mista 60 km:ksi/t Mäkelänkadun eräällä 
osalla ja Muurimestarintiellä (19.11. 1164 §); 
keskustan paikoitustiloja (10.12. 1242 §); 
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Kontulan asemakaavan tarkistamista (17.12. 
1276 §); Sederholmin talon luovuttamista 
kirjailijataloksi (17.12. 1278 §, 22.12. 1307 §) 
sekä tutkimuksen suorittamista eräillä asun-
toalueilla (22.12. 1310 §). 

Käyttövaroista päätettiin suorittaa mm. 
lautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajien osallistumismaksuina erilaisille 
kursseille ja neuvottelupäiville yht. 3 685 mk 
(29.1. 102 §, 12.2. 147 §, 19.3. 266 §, 26.3. 
300 §, 16.4. 393 §, 14.5. 490 §, 12.11. 1130 §). 
Lisäksi käyttövaroista suoritettiin lautakun-
nan jäsenille jaetuista kartoista ym. aiheutu-
neet kulut yht. 231 mk (19.2. 164 §, 5.3. 
217 §, 18.6. 625 §). 

A s e m a k a a v a o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t . Asemakaavan muu-
tokset. Kaupunginhallitukselle annettavissa 
lausunnoissa puollettiin lukuisia asemakaa-
van muutoksia. 

A semakaavaehdotukset. Kaupunginhalli-
tukselle päätettiin lähettää eräiden kaupun-
ginosien tai niiden osa-alueiden, asemakaava-
ehdotukset sekä puoltaa niiden hyväksy-
mistä. 

Kortteleiden korkeussuhteet. Kaupungin-
hallitukselle esitettiin vahvistettavaksi useita 
kortteleiden korkeustasojen muutoksia ase-
makaavaosaston laatimien piirustusten mu-
kaisesti. 

Kadun- ja paikannimet. Kaupunginhalli-
tukselle tehtiin esityksiä tai annettiin lausun-
toja eräiden katujen nimien hyväksymisestä. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm.: Pakilassa olevien 
neljän katuaukion järjestely ehdotuksia (3.1. 
11 §); Kauppatorin, Pohjoisrannan ja Kata-
janokan alueen liikenteen järjestelyä (22.1. 
83 §, 19.2. 172 §); ehdotettua Porvoon rata-
suuntausta (26.2. 195 §, 5.3. 212 §, 16.7. 714 §); 
Nordenskiöldinkadun rautatiesiltojen ajo-
aukkojen tarkistusta (21.5. 525 §); Vesalan-
Mellunmäen-Länsimäen dispositiokaavan lä-
hettämistä sisäasiainministeriöön (4.6. 574 §); 
rakennussuunnitelman kumoamista 37, kau-
punginosan (Pukinmäki) eräillä alueilla (10.9. 

886 §); 42. kaupunginosan (Kulosaari) ra-
kennuskiellon jatkamista (22.10. 1057 §); 
kaupunkisuunnitteluviraston edustajien lä-
hettämistä virkamatkalle ulkomaille sekä 
osanottoa vihersuunnittelun seminaariin Ota-
niemessä (13.8. 801 §, 27.8. 842 §, 10.9. 891 §); 
Pohjois-Haagan lisäalueen ja Pat olan A-
alueen kaavoittamista sekä Pihlajiston asema-
kaavaa (27.8. 847 §, 1.10. 978 §, 10.12. 1250 §). 
Lisäksi esitykset koskivat eräiden määrä-
rahojen käyttämättä jääneen osan siirtoa 
seuraavaan vuoteen, erään määrärahan ylit-
tämistä sekä talousarvioehdotuksen muutta-
mista eräiden tilien osalta (22.1. 86 §, 20.8. 
821 §, 3.9. 867, 869 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Kannelmäen tie-
yhteyksiä sekä Etelä-Kaarelan viheralueiden 
kuntoa (3.1. 6 §); pysäköinti- ym. alueiden 
varaamista (8.1. 34 §, 12.2. 145 §); Hertto-
niemen seurakuntatalon autopaikkojen sijoi-
tusta (8.1. 35 §); 35. kaupunginosan (Tuo-
marinkylä, Paloheinä) Tulustien säilyttämis-
tä nykyisellään (15.1. 51 §); 11. kaupungin-
osan (Kallio) korttelin n:o 358 uudelleenjär-
jestelyä (22.1. 81 §); Vuosaaren ja Pukin-
mäen lastentarhojen rakentamista ym. (22.1. 
84 §, 21.5. 526 §); Maunulan kirkkotontin 
paikkavarauksen vaihtoa (19.2. 166 §); Pit-
känsillan ja Hakaniementorin välisen ranta-
alueen kunnostamista (26.2. 194 §); Mau-
nulan korttelin n:o 28225 saneeraamista 
(5.3. 219 §); Helsingin teknillisen museon 
toimikunnan mietintöä (5.3. 223 §); yli-
opiston kasvitieteen ja perinnöllisyystie-
teen laitosten lisärakennussuunnitelmaa Kai-
saniemen puistoalueella (12.3. 249 §, 30.4. 
442 §); Vuosaaren urheilukentän kunnosta-
mista ja urheilupuistoihin liittyvien ulkoilu-
reittien suunnittelua ym. (19.3. 273, 281 §); 
veneiden talvisäilytyspaikkoja ja venesata-
mien siirtämistä urheilu- ja ulkoilulautakun-
nan hallintoon ym. (15.1. 57 §, 26.3. 310 §, 
8.10. 997 §); Linnunlaulun sillan pengerrys-
työtä ja ratasillan rakentamista Vantaanjoen 
yli ym. (19.2. 168 §, 2.4. 339 §); tutkimuksen 
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suorittamista istutusmahdollisuuksista katu-
verkon kaunistamiseksi (2.4. 342 §); Lassilan 
ja Malmin-Pihlajamäen asemakaavaa (3.1. 
8 §, 16.4. 372 §); uuden höyryvoimalaitoksen 
rakentamista Hanasaaren-Suvilahden alueel-
le (16.4. 378 §); julkisten rakennusten tontti-
kysymystä (16.4. 380 §); Laajasalon öljy-
varastoalueen yleissuunnitelman hyväksy-
mistä (23.4. 405 §); Nurmijärventien leven-
tämistä (23.4. 407 §); Tapanilan-Puistolan 
rautatien ylikäytävän korvaamista eritaso-
risteyksellä (30.4. 441 §); katunimikilpien 
suurentamista (30.4. 444 §); kansalaissodan 
muistomerkin pystyttämistä Pohjoisen Sta-
diontien varteen (7.5. 462 §); suojavallin ra-
kentamista Haakoninlahden poikki Laaja-
salossa (21.5. 524 §, 29.10. 1088 §); Helsingin 
satamiin johtavien väylien parantamista 
(4.6. 581 §); eräiden Kumpulan vuokratont-
tien vuokra-aikojen päättymistä (4.6. 584 §); 
Länsisataman rautatien penkereen käyttä-
mistä moottoriajoneuvoliikenteen väylänä 
(25.6. 647 §); jalankulkijain turvallisuuden 
parantamista Siltasaarenkadulla ym. (25.6. 
648 §, 30.7. 764 §, 8.10. 1001 §); vesiensuoje-
lu- ja tielaboratorion rakentamista Kyläsaa-
reen (16.7. 708 §); puistokahvilan sijoitta-
mista Hesperian puistoon (16.7. 711 §); kau-
pungin ja valtionrautateiden välisen uuden 
ratapiha-alueen pohjoisrajan vahvistamista 
(16.7. 712 §); 28. kaupunginosan (Oulunkylä) 
Metsälän osa-alueen eteläosan omakotitont-
tien suojaamista valtionrautateiden ja kau-
pungin välisissä aluejärjestelyissä (23.7. 734 
§); jätevesikomitean mietintöä (2.7. 668 §, 
30.7. 755 §); Pasilan maaliikennekeskuksen 
maankäyttösuunnitelmaa (6.8. 780 §); Nor-
denskiöldinkadun alikulkusillan uusimista 
(27.8. 846 §); keskusta-alueen asemakaava-
muutosten epäkohtia (10.9. 884 §); 40. kau-
punginosan (Suutarila) asemakaavoitusta 
(17.9. 911 §); jätevesihaittojen poistamista 
asemakaavaa vailla olevilla taaja-asutus-
alueilla (6.10. 989 §); valtion painatuskeskuk-
sen sijoittamista Etelä-Kaarelan Hakunin-
maan alueelle (15.10. 1030 §); Kantelettaren-

tien jatkeen rakentamista (1.10. 976 §, 22.10. 
1056 §); Maunulan alueen edelleen kehittä-
mistä (22.10. 1060 §) sekä Myllypuron ja 
Kontulan välisen alueen kaavoittamista 
asuntoalueeksi (22.12. 1318 §). 

Lisäksi annettiin lausuntoja maantiesilto-
jen ja puhdistus- ym. laitosten piirustuksista 
sekä katupiirustusten ja viemärisuunnitel-
mien vahvistamisesta. 

Y 1 e i s k a a v a o s a s t o n t o i m i -
a l a a n kuuluvat. Esitykset. Kaupungin-
hallitukselle tehtiin esityksiä mm. asioista, 
jotka koskivat: kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajan lähettämistä virkamatkalle Göte-
borgiin osallistumista varten ympäristöhy-
gienian kurssille (29.1. 106 §); Haaga-Vantaa 
suunnan yleissuunnitelmaa (4.6. 586 §); Pasi-
la-suunnitelman lähettämistä Suomi raken-
taa 4 -näyttelyyn (13.8. 802 §); eräiden 
määrärahojen ylittämistä tai siirtämistä 
(3.1. 12 §, 15.10. 1033 §, 19.11. 1172 §); toi-
menpiteisiin ryhtymistä valtion omistuksessa 
olevien Malminkartanon alueiden saamiseksi 
asutuskäyttöön (2.12. 1213 §) sekä tonttien ja 
alueiden varaamista uusia vanhainkoteja 
sekä asuintaloja ja hoitokoteja varten (13.12. 
1260 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
seuraavia asioita: Salmen ulkoilualuesuunni-
telman hyväksymistä (12.3. 254 §); uusien 
varasto- ja pienteollisuusalueiden aikaansaa-
mista kaupungin länsi- ja pohjoispuolelle 
(26.3. 313 §); alueen varaamista vesilento-
satamaa varten (2.4. 348 §); valtuustoaloi-
tet ta Ramsinsalmen ruoppaamiseksi ym. 
(7.5. 474 §); Helsingin sisemmän kehätien 
rakentamista (28.5. 559 §); valtuustoaloi-
tet ta selvityksen laatimiseksi teollisuus- ja 
liikeyritysten sijoittumisesta kaupungin alu-
eelle (11.6. 607 §, 2.7. 670 §, 13.12. 1261 §); 
Helsingin maalaiskunnan Myyrmäki 2, Länsi-
mäki ja Hakunila 2 nimisiä asemakaavaehdo-
tuksia (6.8. 782 §, 22.10.1061 §, 29.10.1089 §); 
nuorisokomitean mietintöä (20.8. 829 §); 
kaupungin ja sen lähiseudun pääteiden ke-
hittämistä ja kaavoitustoimintaa ym. (25.6. 
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651 §, 24.9. 942 §); pienteollisuustonttien va-
raamista kaupungin alueelta (24.9. 943 §); 
Etelä-Suomen satamatoimikunnan mietintöä 
(24.9. 941 §, 6.10. 988 §, 13.10. 1014 §) sekä 
leirintäalueen sijoitusta Rastilan ulkoilu-
alueelle (5.11. 1111 §). 

L i i k e n n e s u u n n i t t e l u o s a s t o n 
t o i m i a l a a n k u u l u v a t . Esitykset. 
Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä mm. 
asioista, jotka koskivat: Itäväylän Viikin-
tien-liittymän sekä julkisen ajokaistan mer-
kitsemiseen tarvittavia liikennemerkkejä (3.1. 
17 §, 6.8. 786 §); Vihdintien rinnakkaisen pai-
kalliskadun pysäköintijärjestelyjä Haagassa 
(3.1. 18 §); Sturenkadun, Aleksis Kiven ka-
dun ja Viipurinkadun risteyksen sekä Itäväy-
län välillä Sörnäisten rantatie-Kulosaari lii-
kenteen järjestelyä (22.1. 93, 94 §, 29.1. 
117 §); Dagmarinkadun kalliosuojan käyttä-
mistä pysäköintiin (12.2. 151 §); liikenne-
suunnitteluohjeiden laatimista ym. (19.2. 
182 §, 7.5. 483 §, 8.10. 1012 §); Viikintien 
ja Siilitien risteyksen liikenteen järjestelyä 
(26.2. 202 §); Salmisaarenrannan pysäköinti-
järjestelyä (26.2. 203 §); kaupunkisuunnit-
telulautakunnan ja -viraston edustajien lä-
hettämistä liikennevalojärjestelmien suun-
nittelua ja pysäköintikysymyksiä käsittele-
ville kursseille (5.3. 233 §, 2.4. 362 §, 17.9. 
921 §); ajonopeuden korottamista Itäväy-
lällä (5.3. 238 §); Myllymestarintien liiken-
teen järjestelyä (5.3. 236 §, 12.3. 256 §); yh-
dystien rakentamista Lapinmäentieltä Kos-
kelantielle (5.3. 240 §, 20.3. 290 §); Itäväylän 
Puotilan-liittymän väliaikaista jalankulku-
siltaa ym. sekä eräitä väliaikaisia liikenne-
valoja (16.4. 394, 395 §); pysäköintimittarei-
den hankintaa ja sijoituspaikkoja sekä mitta-
reiden suojuspussien hankintaa (23.4. 414 §, 
30.4. 449 §, 26.2. 209 §); liikenteen muutta-
mista kaksisuuntaiseksi Kärkitien ja Uima-
rinpolun välisellä Kalastajatorpantien osuu-
della (14.5. 504 §); moottoriajoneuvoliiken-
teen kieltämistä Robert Hermansonin tiellä 
(21.5. 535 §); jalankulkuliikenteen järjestelyä 
rautatien yli Mikkolantien kohdalla (11.6. 

610 §); Itäväylän leventämistä kuusikaistai-
seksi välillä Linnanrakentajantie-Siilitie 
(11.6. 617 §); vasemmalle kääntymisen kiel-
tämistä Aleksanterinkadun ja Keskuskadun 
risteyksessä sekä Mannerheimintielle Messu-
hallin eteläpäätä lähinnä olevalta Eläintar-
hantien ajokaistalta (25.6. 653 §, 9.7. 694 §); 
liikennevalojen asentamista Kaivokadun ja 
Keskuskadun, Kaivokadun ja Mikonkadun 
sekä Mikonkadun ja Hallituskadun risteyk-
siin (25.6. 657 §); liikennevaloja ohjaavan 
tietokoneen vakuutussumman tarkistamista 
sekä opastinlaskijan laajennusta (20.8. 834 §, 
10.9. 902 §); taksitutkimuksen suorittamista 
(3.9. 874 §); ohjeiden laatimista rakennus-
työn aikaisia liikenteen järjestelyjä varten 
(10.9. 900 §); Latokartanontien ja Kirkon-
kyläni ien liikenteen järjestelyä ym. sekä 
Markkinatien, Örskintien ja Hietakummun-
tien rakentamista (12.11. 1148 §); v:n 1969 
talousarviossa liikenteen laskentaan ja tut-
kimuksiin merkityn osamäärärahan siirtä-
mistä v. 1970 käytettäväksi (13.12. 1270 §); 
yksityisen linja-autoliikenteen järjestelyä 
Lauttasaaressa (13.12. 1271 §) sekä jalan-
kulkukatukokeilun suorittamista (20.3. 
295 §, 7.5. 476 §, 10.12. 1239 §, 29.12. 1338 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: jalankulkusillan ra-
kentamista Roihuvuoren kansakoulun koh-
dalle (3.1. 19 §); Lautatarhan- ja Kaasuteh-
taankadun risteyksen järjestelyä (3.1. 20 §); 
Helsingin kaupunkiseudun liikenne-ennus-
tetta v:lle 1980 (15.1. 64 §, 29.1. 109 §); jalan-
kulkusiltojen rakentamista Kaisaniemeen ja 
Eläintarhantielle (15.1. 65 §); liikennelupaa 
linjalle Rautatientori-Kontula (22.1. 88 §, 
29.1. 110 §); jalankulku-ja polkupyöräteiden 
rakentamista Pihlajamäkeen sekä jalankulku-
sillan rakentamista (22.1. 91 §); valtuusto-
aloitetta keskustan pysäköintitilojen tarpeen 
tutkimiseksi (29.1. 108 §, 5.2. 128 §, 6.8. 
784 §); valtuustoaloitetta liikennelaitoksen 
autolinjan 50 kokopäiväliikenteen järjestä-
miseksi ym. (5.2. 129 §, 16.4. 392 §, 18.6. 
636 §); yksityisen paikallisliikenteen linja-
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autopysäkkien merkitsemistä Suutarinky-
läntielle ja Riimusauvantielle sekä Kontulan-
tielle ja Mellunmäentielle (5.2. 130 §, 12.2. 
152 §); kiertoajelujen järjestämiseen oikeut-
tavien liikennelupien uudistamista (12.2. 
148 §); valtuustoaloitetta Aleksis Kiven 
kadun ja Sturenkadun risteyksen liikenteen 
järjestelystä (12.2. 153 §); Junatien ja Alek-
sis Kiven kadun merkitsemistä etuajo-oikeu-
tetuksi tieksi (19.2. 181 §); Liisankadun le-
ventämistä Unioninkadun ja Snellmaninka-
dun välillä (26.2. 199 §); yhdystien rakenta-
mista Myllypadontieltä Herttoniemen teolli-
suusalueelle ja Viikintielle (26.2. 200 §, 9.7. 
693 §); Hammarskjöldintien liikennerajoi-
tuksen muuttamista (26.2. 204 §); liikenne-
laitoksen linjan 12 ja 89 liikenneluvan uudis-
tamista (26.2. 210 §, 26.3. 317 §); linja-auto-
linjan 17A reitin jatkamista ruuhka-aikoina 
Pasilaan sekä linjan vuorotiheyksiä (5.3. 
228 §); liikenteen yksisuuntaistamista Pälkä-
neentien ja Lemuntien ylätasoilla (5.3. 230 §); 
nopeusrajoitusten muuttamista Jorvaksen 
moottoritiellä (Länsiväylä) ja Lahden moot-
toritiellä (5.3. 235 §, 19.2. 177 §, 20.3. 291 §); 
Katajanokan alueen, mm. kanavan seudun 
liikenteen järjestelyä (5.3. 239, 241 §); poi-
kittaisliikenteen järjestämistä Herttoniemen 
ja Etu-Töölön välille (20.3. 294 §); liikenne-
laitoksen autolinjan 15 sekä 38 lauantai-
liikenteen lopettamista kesäaikana (26.3. 
315, 316 §); valtuustoaloitetta liikennevalo-
jen asentamiseksi Kuusisaarentien tärkeim-
piin kohtiin (26.3. 321 §); Tenholantien lii-
kenteen järjestelyä välillä Pasila-Ruskeasuo 
(26.3. 324 §); liikenneluvan saamista linjalle 
Rautatientori - Vanhakaupunki - Kontula -
Vuosaari sekä linjalle Kontula-rautatieasema 
(2.4. 356, 357 §); apulaisoikeuskanslerin ke-
hotusta toimittaa selvitys Liikennepoliittisen 
yhdistyksen Enemmistön Mannerheimintien 
ja Kaivokadun risteyksen liikennejärjeste-
lyistä esitettyjen näkökohtien huomioon otta-
misesta (2.4. 361 §); Linnanrakentajantien ja 
Laajasalontien parantamista (16.4. 387 §); 
Hämeentien liikenteen uudelleen järjestelyä 

(16.4. 396 §); valtuustoaloitetta vuokra-
autojen pysähtymisen sallimiseksi pysähty-
miskieltoalueilla (23.4. 412 §); Manner-
heimintien eteläpään liikenteen järjestelyä 
(2.4. 358 §, 30.4. 448 §); liikenneturvallisuu-
den lisäämistä Sörnäisten rantatie 9 ja 12 
kohdalla (30.4. 450 §); suunnitelmia valtatie 
n:o 3:n ja Nurmijärventien parantamiseksi 
(14.5. 510 §, 21.5. 533 §); pääradan radan-
varsitien suunnittelua (21.5. 534 §); eräiden 
liikennelupien uudistamista, aikataulujen tai 
reittien muuttamista ym. (16.4. 397 §, 14.5. 
513 §, 21.5. 544 §, 18.6. 637 §); tutkimuksen 
suorittamista liikennemelusta Itäväylän var-
rella olevissa asunnoissa (21.5. 545 §); val-
tuustoaloitetta keskikaupungin alueella si-
jaitsevien koulujen tonttialueiden käyttämi-
seksi valvottuun pysäköintiin (28.5. 567 §); 
liikenneyhteyksien parantamista Vartiokylän 
teollisuusalueelle (4.6. 594 §); Laakson sairaa-
la-alueen pysäköintijärjestelyä (18.6. 639 §); 
jalankulkijain liikenneturvallisuutta Laaja-
salossa (18.6. 640 §); eräiden nopeusrajoitus-
ten määräämistä (25.6. 654 §, 29.10. 1092 §); 
liikennelaitoksen autolinjan 13 liikenteen su-
pistamista (25.6. 655 §); linja-autoreittien 
muuttamista Puotinharjussa (9.7. 692 §); 
häikäisyä estävän verkkoaidan rakentamista 
Itäväylän keskikaistalle (16.7. 720 §); yhdys-
tien rakentamista Herttoniemen teollisuus-
alueen poikki (23.7. 741 §); länteen suuntau-
tuvan liikenteen tie- ja metrosuunnitelmien 
tarkistamista (23.7. 745 §); liikenneluvan saa-
mista uudelle linjalle Rautatientori-Pakila -
Torpparinmäki (30.7. 761 §); katuluokitus-
komitean mietintöä (6.8. 787 §); Tapanilassa 
olevan Päivöläntien rakentamista (13.8. 
805 §); aikataulun muuttamista linjoilla 
Rautatientori-Tapaninkylä sekä Rautatien-
tori-Tapanila-Urheilukentän risteys (13.8. 
806, 808 §, 27.8. 854 §); Helsingin-Lahden 
moottoritien rakentamissuunnitelmaa välillä 
Tattariharju-Järvenpää ja välin Viikki-
Tattariharju viitoitusta (20.8. 832 §, 24.9. 
954 §); liikennelaitoksen ruuhka-ajan auto-
linjojen 15, 38, 39, 87 ja 92A lauantailiiken-
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teen lopettamista (10.9. 894 §); eräiden linjo-
jen päätepysäkkien siirtämistä Rautatien-
torilta linja-autoasemalle ja reittien muutok-
sia (10.9. 895 §); valtuustoaloitetta Nurmi-
järventien ja Muurimestarintien risteyksen 
liikennejärjestelyjen kiirehtimiseksi (10.9. 
901 §); valtuustoaloitetta taksiautojen sekä 
poliisi-, palo- ja sairaankuljetusautojen kul-
kumahdollisuutta julkisen liikenteen ajo-
kaistoilla (17.9. 927 §); linja-autolinjan 
Rautatientori-Vesala liikenneluvan uudista-
mista ym. (24.9. 952 §); Kuusisaarentien ja 
Lehtisaarentien risteyksen liikenteen järjes-
telyä koskevaa tie- ja vesirakennushallituk-
sen lausuntoa (24.9. 953 §); yksityisen pai-
kallisliikenteen pysäkkiparin merkitsemistä 
Vanhalle Hämeenkyläntielle sekä Kuusimie-
hentie 6:n kohdalle (1.10. 980, 981 §); liiken-
nejärjestelyjä Malmin ylikulkusillan rakenta-
misen aikana (1.10. 984 §); Laajasalon moot-
torikadun rakentamista 4-kaistaisena Lin-
nanrakentajantien ja Koirasaarentien välillä 
(8.10. 1004 §); taksiaseman sijoittamista len-
totoimiston läheisyyteen (8.10. 1006 §); Hel-
singin kaupunkiseudun liikenne-ennusteen 
laatimista (8.10. 1011 §); Parrulaiturin sul-
kemista yleiseltä liikenteeltä (29.10. 1097 §); 
liikennelaitoksen autolinjan 15 reitin muut-
tamista ja linjan liikenneluvan uudistamista 
sekä linjan 45 reitin muuttamista Konalassa 
(5.11. 1115, 1116 §); jalankulkusillan raken-

tamista Nuijamiestentielle Laajasuontien 
liittymän pohjoispuolelle (12.11. 1141 §); lii-
kennelaitoksen Lauttasaaren linja-autolii-
kenteen uudelleenjärjestelyä (19.11. 1183 §); 
valtuustoaloitetta Pitkänsillan muuttami-
seksi molempiin suuntiin kolmikaistaiseksi 
ajoväyläksi (26.11. 1201 §); autolinjan 82 ja 
ruuhka-ajan linjan 82V liikenneluvan uudis-
tamista sekä autolinjan 23 reitin johtamista 
arkisin ruuhka-aikoina Hakaniemen torille 
(26.11. 1204, 1207 §); Ruoholahden alueen 
liikenteen järjestelyä (26.11. 1200 §, 3.12. 
1230 §); Rajatorpan-Myyrmäen-Kaivokse-
lan välisen paikallistien rakentamista (13.12. 
1269 §); valtuustoaloitetta Rautatientorin 
liikennejärjestelyiksi (22.12. 1322 §) sekä val-
tuustoaloitetta moottoriaj oneuvoliikenteen 
kieltämiseksi Merikannontiellä (22.12.1330 §). 

Lisäksi päätettiin mm. lukuisista pysäköi-
misen rajoittamisista ja kieltämisistä, pysäh-
tymisen kieltämisistä, liikenteen tilapäisistä 
rajoittamisista ja jalankulkijain liikennetur-
vallisuuden parantamista tarkoittavista toi-
menpiteistä. 

Liikennejaosto valmisteli toimintaohjeiden-
sa ja lautakunnan johtosäännön mukaisesti 
lautakunnassa käsiteltyjä liikenneasioita sekä 
antoi kaupunginhallitukselle lausuntoja yksi-
tyisen linja-autoliikenteen aikatauluista ja 
pysäkkien sijoittamisesta sekä tilausliiken-
teen taksoista. 
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6. Holhouslautakunta 

Holhouslautakunnan kokoonpano oli v. 
1969 muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että jäseneksi hallitusneuvos Aarne 
Sarkion tilalle valittiin hovioikeudenneuvos 
Toimi Hankipohja. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 45 varsi-
naista ja yksi ylimääräinen kokous. Sääntö-
määräiset kokoukset pidettiin tiistaisin paitsi 
heinä- ja elokuussa, jolloin kokoukset pidet-
tiin kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena 
tiistaina. Puheenjohtajalla oli vastaanotto 
perjantaisin, kesäkuun aikana joka torstai ja 
heinä- ja elokuun aikana joka toinen torstai. 
Sen lisäksi lautakunnan toimisto oli avoinna 
arkipäivisin, paitsi lauantaisin, klo 9-12 asia-
kirjojen vastaanottoa ja asiakkaiden neuvon-
taa varten. 

Lautakunnan kokouksista laadittujen pöy-
täkirjojen yhteinen pykälämäärä oli 1 404. 
Kokouksessa käsiteltyjen hakemusten ja 
asioiden lisäksi lautakunta antoi holhoojille 
ja kasvattajille neuvoja holhouksenalaisten 
asioiden hoidossa. Lautakunnan holhouskir-
jaan oli kertomusvuoden alussa merkitty 
2 339 holhoojan- ja uskotun miehen tointa. 
Vuoden lopussa oli holhouskirjaan merkitty 
holhoojan- ja uskotun miehen toimia yhteen-

sä 2 372, jolloin viimeksi mainittuun lukuun 
sisältyi 1 088 lakimääräistä holhoojantointa, 
1 037 määräyksenvaraista holhoojantointa, 
37 sellaista holhoojantointa, joissa oli sekä 
lakimääräinen että määrätty holhooja sekä 
210 uskotun miehen tointa. Vuoden aikana 
merkittiin holhouskirjaan 356 uutta holhous-
tointa. Holhouskirjasta poistettujen holhoo-
jan- ja uskotun miehen tointen lisäksi pois-
tettiin kertomusvuonna holhouskirjasta usei-
den kymmenien täysi-ikäiseksi tulleiden hen-
kilöiden nimet, joiden alaikäisiä sisaruksia 
koskevat holhoustoimet edelleen jäivät hol-
houslautakunnan ja raastuvanoikeuden val-
vottaviksi. Edellä mainittuihin määriin eivät 
sisälly kaupungin huolto- ja lastensuojelu-
lautakunnan holhouksessa olleet henkilöt. 

Lautakuntaan saapui vuoden aikana 1 446 
kirjettä ja lautakunnasta lähetettiin 640 kir-
jettä, johon viimeksi mainittuun määrään 
sisältyivät holhouslautakunnan tuomioistui-
mille avio- ja asumusero jutuissa vuoden ai-
kana antamat 103 lausuntoa. Sihteerin vir-
kansa puolesta allekirjoittamia kirjeitä lähe-
tettiin lisäksi 500. 

Holhouslautakunnan menot kertomusvuo-
den aikana olivat 86 173 mk. 
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7. Asutuslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Asutuslautakunnan kokoonpano v. 1969 oli 
seuraava: puheenjohtaja maatalousneuvos 
Uuno Heikkilä, varapuheenjohtaja toimits. 
Unto Ailio, jäsenet ekon. Raimo Haavikko, 
varat. Armas Herkola ja toimits. Uuno Kuutti 
sekä varajäsenet varat. Tarmo Järvinen, 
valtiot.maist. Olavi Schalin, tarkast. Lauri 
Suoranta ja liikennetarkast. Tenho Vuorisalo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 
kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 195. 
Saapuneita kirjeitä oli 374 ja lähetettyjä 475. 

Toiminta. Lautakunnan toimisto sijaitsi 
1.12. lukien Katariinankatu 3:ssa ja toimisto 
oli avoinna joka arkipäivä. 

Asutuslautakunta käsitteli 101 tapauksessa 
eräiden maanhankintalain 157 a §:n mukaan 
perustettujen asunto-osakeyhtiöiden osak-
keiden siirtämistä. 

Vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeis-

sa ja kauppaloissa 9.3.1962 annetun lain mu-
kaisia ilmoituksia peruutettiin 7. Asutus-
lautakunnan jäsenet osallistuivat edelleen 
mainitun lain mukaisiin järj estelyt oimituk-
siin. 

Maankäyttölain mukaisista maansaanti-
hakemuksista lautakunta antoi 7 lausuntoa, 
maksulykkäys- ja maksu vapautushakemuk-
sista yhden lausunnon, valtion ja rahalaitos-
ten saamisten siirtämistä koskevista asioista 
23 lausuntoa sekä muita lausuntoja 164. 

Maanhankintalain mukaiseen maansaanti-
hakemukseen annetusta päätöksestä tehdyn 
valituksen johdosta annettiin lausunto. 

Tiloilla ja alueilla ei kertomusvuonna suo-
ritettu katselmuksia. 

Menot. Lautakunnan käyttöön oli talous-
arviossa varattu 27 442 mk ja menot olivat 
26 302 mk. 
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8. Vesilautakunta 

Vesilautakunnan puheenjohtajana oli v. 
1969 lainsäädäntöneuvos Kalevi Airaksinen 
ja jäseninä kaup.lääk. Olavi Kilpiö, joka oli 
varapuheenjohtaja, sekä kaup.ins. Martti 
Anttila, kaup.geod. Erkki Heikkinen ja vesi-
laitoksen toim.joht. Eino Kajaste sekä vara-
jäseninä kaup.hygieenikko Oleg Gorbatow, 
apul.katurak.pääll. Risto Nurmisalo, kiin-
teistöviraston tonttiosaston apul.os.pääll. 
Kurt Schreiber ja vesilaitoksen käyttöosaston 
pääll. Kauko Tammela. Kaupunginhallituk-
sen edustajana lautakunnassa oli teollisuus-
tointa johtava apul.kaup.joht. Gunnar Smeds. 
Lautakunnan sihteerinä toimi varat. Orjo 
Marttila. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 12 
(ed. v. 14) kokousta. Näiden pöytäkirjojen 
pykälien lukumäärä oli 95 (108). Lautakun-
nalle saapui 91 (105) kirjettä ja niitä lähe-
tettiin 41 (44). 

Lautakunta suoritti Helsingin vesialueilla 
tarkastuksia, joiden avulla oli tarkoitus sel-
vittää kaupungin lähivesien tilaa ja tehdä 
havaintoja vesistön pilaantumisen aiheutta-
jista. 

Paitsi sihteeriä ei lautakunnalla ollut mi-
tään varsinaista henkilökuntaa palvelukses-
saan. Toimistotyöt suoritettiin laskutus-
työnä. 

Lautakunnan menot olivat 4 747 (4 805) mk. 
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9. Tielautakunta 

Vuosi 1969 oli tielautakunnan seitsemäs 
toimintavuosi. Lautakunnan puheenjohta-
jana oli kertomusvuoden ajan dipl.ins. Maiju 
Pettinen, varapuheenjohtajana lääninases-
sori Yrsa Päiviö sekä muina jäseninä dipl.ins. 
Henrik Kalliala, toim.joht. Aarne Kasvi, 
dipl.ins. Antero Aarvala ja toimits. Veikko 
Viikari. Lautakunnan sihteerinä toimi apul. 
kaup.siht. Tauno Lehtinen. 

Lautakunta piti vuoden aikana viisi yksi-
tyisistä teistä annetun lain edellyttämää tie-
toimituskokousta. Näissä toimituksissa mm. 
perustettiin lain edellyttämiä tiekuntia, vah-
vistettiin tieyksikköjen määräämisperusteet 
tiekunnille sekä käsiteltiin valitusasioita tie-
kuntien päätöksistä. 

Toimituskokousten lisäksi lautakunta piti 
vuoden aikana viisi kokousta, joissa käsitel-
tiin mm. lausuntojen antamista yksityisten 
teiden kunnossapitoa varten tehtyjen val-

tionapuhakemusten johdosta. Lisäksi vii-
meksi mainituissa kokouksissa käsiteltiin val-
mistelevasti myöhemmin toimituskokouk-
sissa käsiteltyjä asioita sekä myös päätettiin 
ehdotuksesta talousarvioksi. Lautakunnan 
toimituskokousten pöytäkirjapykälien luku-
määrä oli 30 ja hallinnollisten kokousten pöy-
täkirjapykälien lukumäärä 42. 

Lautakunnan kirjaamistehtävistä huolehti 
rakennusviraston kirjaamo ja käsiteltyjen 
asioiden valmistelusta sihteeri rakennusvi-
raston avustuksella. Sihteeri suoritti myös 
esittelyn lautakunnan kokouksissa. Sihteerin 
tehtäviin kuului niin ikään ohjeiden ja neu-
vojen antaminen tiekuntien edustajille ja yk-
sityisille tieosakkaille. 

Lautakunnalle oli myönnetty määrärahoja 
7 554 mk ja menot olivat 6 913 mk, joten 
säästöä jäi 641 mk. Tulot toimituskustannus-
ten korvauksista olivat 711 mk. 
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10. Palolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palolautakunnan kokoonpanossa tapahtui 
v. 1969 seuraavat muutokset: varapuheen-
johtajaksi tal.tireht. Jalmari Hopeavuoren 
tilalle valittiin rak.mest. Leo Wilkman sekä 
jäseniksi Wilkmanin, palkkasiht. NilsWester-
bergin ja rak.mest. Teuvo Punkan tilalle 
joht. Reino Jokilehto, tekn. Rainer Parta-
nen ja os.pääll. Mikko Pohtola. Kaupungin-
hallituksen edustajana lautakunnassa oli 
dipl.ins. Kari Rahkamo. Lautakunnan sih-
teerinä toimi valtiot.maist. Juhani Mäkelä 
31.7. saakka, yhteiskuntat, maist. Kerttu 
Kirves 1.8.—30.9. välisenä aikana ja ekon. 
Olli Alho 1.10. lukien. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 15 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykä-
läluku oli 243. 

Saapuneita kirjeitä oli 310 ja lähetettyjä 
103. Palolaitoksen diaariin merkittiin 866 
saapunutta ja 955 lähtenyttä kirjettä. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: eräiden asioiden pois-
taminen ratkaisemattomien asioiden luette-
losta niiden tultua ratkaistuksi muussa yh-
teydessä (21.1. 5 §); kalustonhan.kintamäärä-
rahojen jako (21.1. 6 §); laskujen, avustusten 
ym. maksaminen Helsingin kaupungin palo-
kunnan rahaston varoista (21.1. 7, 16 §, 
11.2. 22 §, 4.3. 43 §, 15.4. 81 §, 27.5. 102 §, 
16.9. 139 §, 30.9. 167 §, 21.10. 187 §, 11.11. 
205 §, 16.12. 236, 242 §); palolain 26 §:n 
velvoittamiin toimenpiteisiin ryhtyminen 
nuohousmaksuj en laiminlyömisen j ohdosta 

ekon. V. Häggmania vastaan ym. (21.1. 
9 §, 25.3. 63, 64 §, 21.10. 190 §, 11.11. 201 
§, 2.12. 220 §); v:n 1968 talousarvion eräiden 
tilien alamomenttien käyttötarkoituksen 
muuttaminen (11.2. 25—27, 31 §); Helsingin 
kaupungin palokunnan rahaston ja Gösta 
Waseniuksen rahaston pääomien kartutta-
minen (4.3. 34, 35 §); avustusten maksaminen 
vapaaehtoisille palokunnille, Suomen Meri-
pelastusseuralle ja Vakinaisten palomiesten 
osuusruokalalle (4.3. 42 §, 25.3. 62 §, 27.5. 
101 §, 16.9. 149 §, 2.12. 226 §); palolaitoksen 
rakennusohjelman hyväksyminen ja jaoston 
asettaminen tutkimaan rakentamis järjestys-
tä ym. (4.3. 47 §, 25.3. 66 §, 27.5. 113 §); 
vuokralaisten valitseminen palolaitoksen 
asuintalon kahteen huoneistoon (4.3. 48 §, 
10.6. 129 §); kaluston, tarvikkeiden ja kor-
jaustöiden tilaaminen (4.3. 50, 52 §, 27.5. 
114, 115 §, 16.9. 162 §, 11.11. 207, 208 §, 
16.12. 243 §); lautakunnan edustajan nimeä-
minen Tukholmassa pidettävälle suojelu-
viikolle (15.4. 70 §); kunniapalkkion myöntä-
minen eräille palolaitoksen viranhaltijoille 
ja työntekijöille 25-vuotisen palveluksen pe-
rusteella (27.5. 103 §, 2.12. 217 §, 16.12. 
232 §); eron myöntäminen eräille piirinuo-
hoojille ja V nuohouspiirin yhdistäminen 
muihin nuohouspiireihin (27.5. 107 §, 10.6. 
131 §, 16.12. 239 §); etumiesten hyväksymi-
nen ja eräiden nuohouspiirien väliaikainen 
hoitaminen (4.3. 49 §, 27.5. 116 §, 16.12. 
241 §); apulaispalopäällikön ja palotarkasta-
jan virkojen haettavaksi julistaminen (27.5. 
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10. Palolautakunta 

117 §); yleisen palotarkastuksen suoritta-
minen v. 1969 ja 1970 (16.9. 157 §, 16.12. 
231 §); eräiden palolaitoksen viranhaltijain 
komentaminen Valtion palokoulun alipääl-
lystöluokalle (16.9. 163 §); kaluston hankki-
minen vapaaehtoisille palokunnille ja kor-
jauskustannusten suorittaminen niille (25.3. 
61 §, 21.10. 193 §, 11.11. 212 §); palolaitok-
sen eräiden viranhaltijain komentaminen 
Uudenmaan lääninhallituksen järjestämille 
palopäällystön täydennyskoulutuspäiville 
(11.11. 210 §); huoneiston vuokraaminen Kal-
lion paloasemalta elintarvikekeskuksen pal-
veluksessa olevalle paloaseman ruokalanhoi-
tajalle (11.11. 213 §); eräiden viranhaltijain 
oikeuttaminen käyttämään omaa autoa vir-
ka-ajoissa (16.12. 235 §). 

Esitykset. Lautakunta teki esityksiä kau-
pungin muille elimille mm. asioista, jotka 
koskivat: Haagan paloasemalla olevan vir-
vokekioskin. vuokraamista edelleen Helsingin 
palokunnan urheilijoille (11.2. 24 §); lisä-
määrärahoja, tilien ylitysoikeutta, määrära-
hojen siirtämistä ym. (11.2. 28 §, 11.11. 212 
§); avustuksen myöntämistä palomiesten 
pohjoismaisille opintopäiville sekä pohjois-
maisiin urheilumestaruuskilpailuihin osallis-
tuville palomiehille (11.2. 23 §, 4.3. 41 §, 
27.5. 106 §); toimikunnan ja jaoston asetta-
mista tutkimaan Valtion palokoulun ali-
päällystöluokalle komennettavien viranhal-
tijain pätevyysvaatimuksia (21.1. 11 §, 
11.2. 29 §, 25.3. 58 §); Helsinki-mitalin ym. 
myöntämistä eräille viranhaltijoille (4.3. 
37, 38 §); nostolava-auton käytöstä perittä-
vää maksua (4.3. 44 §); irtaimen omaisuu-
den poistamista palolaitoksen irtaimisto-
luettelosta (25.3. 57 §); palokorpraalin ja 
apulaispalomestarin palkkoja sijaisuus- ja 
päivystystehtävien hoitamisesta (25.3. 59, 
60 §); eräiden lautakunnan jäsenten ja palo-
laitoksen viranhaltijain lähettämistä virka-
matkalle Ruotsiin (25.3. 67 §); kahden vi-
ranhaltijan osallistumista paloalan luento-
päiville (5.5. 96 §); neljän uuden paloker-
santin viran perustamista sekä eräiden palo-

laitoksen virkojen vakinaistamista (15.4. 
72, 73 §); valtionavun anomista v. 1967 ja 
1968 hankitun palokaluston kustannuksiin 
(15.4. 74 §); Uudenmaan lääninhallitukselle 
lähetettävän v:n 1968 toimintakertomuksen 
vahvistamista (15.4. 77 §); autovahingon kor-
vaamista eräälle palomiehelle (15.4. 84 §); 
palolaitoksen työsääntöjen muuttamista (5.5. 
89 §); katolta pudonneen lumen vahingoitta-
man auton ja tulipalossa sekä sammakko-
mieshälytyksessä särkyneen kellon korjaus-
kustannusten suorittamista kaupungin va-
roista (27.5. 104, 105 §, 21.10. 182 §); 
uusien palomiesten virkojen perustamista 
sekä ympärivuotisten palomiehen sairaus-
ja vuosilomasijaisten palkan korottamista 
(5.5. 87 §, 27.5. 108 §); palopäällystön työ-
ajan järjestämistä (3.6. 122 §); tilapäisen 
toimistoapulaisen palkkaamista sairaankul-
jetustoiminnan aiheuttamiin tehtäviin (16.9. 
155 §); eräiden viranhaltijain vapauttamista 
suorittamasta heille autojen yhteenajon joh-
dosta maksettavaksi tuomittuja korvauksia 
(30.9. 170 §); erään paloauton poistamista 
liikenteestä ja kunnostamista museoesineenä 
säilytettäväksi ym. (21.10. 188, 189 §); 
lisäyksen tekemistä taksaan palolaitoksen 
sairaankuljetusautojen käyttämisestä sai-
raalain potilaskuljetuksissa (21.10. 195 §); 
vapaiden kesälauantaiden korvaamista yli-
määräisillä palkallisilla vapaapäivillä eräille 
viranhaltijoille (21.10. 196 §) sekä vuokra-
asunnon osoittamista kaupungin kiinteis-
töstä eläkkeelle siirtyvälle palomestarille 
(2.12. 224 §). 

Lausunnot, joita lautakunta antoi kau-
pungin muille elimille, koskivat mm. seu-
raavia asioita: palokersantin palkkaa vas-
taavan palkan maksamista sammutusyksi-
kön vaihtuvina varaesimiehinä toimiville 
palokorpraaleille (21.1. 12 §); Etu-Töölössä 
rakenteilla olleen opiskelija-asuntolan kella-
rissa suoritettavia muutostöitä (21.1. 19 §); 
Munkkiniemen vapaaehtoisen palokunnan 
toiminnan lopettamisen aiheuttamia toi-
menpiteitä (4.3. 45 §); kaasulaitoksen neste-
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35. Elintarvikekeskuksen l a u t a k u n t a 

kaasun varastointia ja teknillistä käyttöä 
koskevaa varastointianomusta (4.3. 51 §); 
rakennusjärjestyksen muutosehdotuksia (5.5. 
94 §); kaupunginhallituksen diaariin ratkaise-
mattomaksi merkittyä palolautakunnan esi-
tystä anoa valtionapua palolaitoksen v. 
1965—1966 hankkimasta väestönsuojelupa-
lokalustosta (27.5. 110 §); valtionrautateiden 
Pasilan alueelle rakennettavan junahallin I 
rakennusvaihetta (10.6. 132 §); vapaaehtois-
ten palokuntien ja palolaitoksen henkilö-
kunnan kesäkodin hoitokunnan avustusano-
musta (16.9. 137 §); vanhusten ja invalidien 
kylvetyskomitean mietinnössä kuljetusten 
osalta tehtyä esitystä (16.9.153 §); valtuusto-
aloitteita tehokkaan paloaseman saamiseksi 
itäisille asuntoalueille ja Laajasalon öljysa-

tamaan sekä ambulanssitilanteen korjaami-
seksi em. asuntoalueilla (30.9. 172, 173 §); 
palkkalautakunnan palopäällystön työaikoja 
koskevaa lausuntoa (11.11. 202 §); Penger-
puiston kalliosuojan käyttämistä nuoriso-
ja avomyymälätiloina (11.11. 204 §); Haagan 
paloasemalla olevan voimistelusalin luovut-
tamista Haagan poliisiaseman liikunnanhar-
joittajien käyttöön (2.12. 221 §) sekä Pukin-
mäen vapaaehtoisen palokunnan v. 1948 
kaupungilta saaman lainan lainaehtoja 
(16.12. 238 §). 

Lisäksi lautakunta antoi 10 lausuntoa 
asemakaavan ja tonttijaon vahvistamis- ja 
muutosehdotuksista sekä yhden lausunnon 
rakennuspiirustuksista. 
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11. Väestönsuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano oli 
v. 1969 seuraava: puheenjohtaja toim.joht. 
Nils Elfving, jäsenet varat. Eino Kihlberg, 
lääket.kand. Ulla-Maija Karttunen (os. Kle-
mola), apul.isänn. Elo Lehtinen, joka myös 
valittiin varapuheenjohtajaksi, palopääll. Olli 
Lyly, reviisori Matti Mela, toiminnanjoht. 
Ilpo Ritavuori, rak.mest. Tauno Tuomivaara 
ja kiinteistöneuvos Olavi Wiias. Kaupungin-
hallituksen edustajana lautakunnassa oli 
dos. Raimo Ilaskivi. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 22 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
määrä oli 270. Lautakunnalle saapui 172 
kirjettä ja lähetettiin 106. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: suunnittelijan viran 
täyttäminen (31.1. 35 §, 7.10. 199 §); eron 
myöntäminen kouluttaja Erik Sandströmille 
ja suunnittelu- ja koulutuspäällikkö Uljas 
Käköselle sekä kouluttajan ja suunnittelu-
ja koulutuspäällikön virkojen täyttäminen 
(29.4. 107 §, 27.6. 146 §, 12.8. 160 §, 7.10. 
203 §); väestönsuojelutoimiston viranhalti-
joiden eräiden viransijaisuuksien hoitaminen 
(11.3. 54 §, 23.9. 189 §, 4.11. 222 §); Koskelan-
tien kalliosuojan sähkötöitä ja ilmanvaihto-
töitä koskevien urakkatarjousten ja vara-
voimakoneen hankinnan hyväksyminen (22.1. 
26, 27 §, 17.6. 143 §); sekä ko. kalliosuojan 
julkisivuun liittyvien sisäänkäyntien ra-
kennustöiden teettäminen (26.8. 172 §); 
Koskelantien ja Arhotien suurtehohälytti-

mien mastojen hankinnan hyväksyminen 
(29.4. 106 §); Naulakallion ensiapuaseman 
kalliosuojan rakennusteknillisten lopputöiden 
ja ilman vaihtotöiden urakkasopimuksen te-
keminen (21.10. 211, 212 §); lääkintämate-
riaalin hankinnan hyväksyminen (26.8. 173 
§); Helsingin nuorten puolesta -yhdistyksen 
kanssa tehdyn Pengerpuiston kalliosuojaa 
koskevan vuokrasopimuksen purkaminen 
(15.4. 97 §); Diakonissalaitoksen kalliosuo-
jaa koskevan vuokrasopimuksen muuttami-
nen alentamalla Suomen Väestönsuojelujär-
jestön vuokraa (17.6. 137 §); oikeuden myön-
täminen oman auton käyttöön virkatehtä-
vissä (16.12. 256 §); eräillä tileillä olevien 
määrärahojen osajaon ja sisäisen jaon muut-
taminen (17.6. 139 §, 26.8. 171 §, 23.9. 192 
§, 18.11. 234 §); lautakunnan hallinnossa ole-
vien kalliosuojien vuokraustilanteen 1.9.1969 
toteaminen (9.9. 179 §); muiden kuntien väes-
tönsuojelulautakuntien opinto- ja tutustu-
miskäyntien järjestäminen Helsingin väes-
tönsuojelun johtopaikoissa ja kalliosuojissa 
(9.9. 185 §, 2.12. 248 §) sekä sopimuksen teke-
minen Helsingin Puhelinyhdistyksen kanssa 
Erottajan kalliosuojan osan hallinnosta 9.12. 
alkaen (30.12. 264 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle ja eräille 
muille kaupungin hallintoelimille koskivat 
mm.: metron Kampin, Kaivokadun, Kluuvin, 
Hakaniemen ja Sörnäisten ym:n vastaisten 
tunneliasemien suunnittelua ja rakentamista 
käytettäväksi väestönsuojina (21.10. 213 §); 
asuntoalueiden yhteisten kalliosuojien ai-
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35. Elintarvikekeskuksen l a u t a k u n t a 

kaansaamista Maunulaan ja Mellunmäen poh-
joisosaan (18.2. 51 §, 2.12. 246 §); kriisiajan 
toimintatilan varaamista Erottajan kallio-
suojasta säteilyntutkimuslaboratoriota var-
ten (30.12. 269 §); varastotilin käyttöoikeu-
den myöntämistä lautakunnalle jäähdytys-
ja varavoimakoneiden polttoaineen varmuus-
varastojen ylläpitoa varten (29.4. 109 §, 
12.8. 163 §); valtion pitkäaikaisen lainan ha-
kemista väestönsuojelussa tarvittavan eri-
tyiskaluston tai välineistön hankintaa var-
ten (9.9. 180 §); työsääntöehdotuksen hyväk-
symistä väestönsuojelulautakunnan alaisille 
työntekijöille (11.3. 68 §); oman apulaissuoje-
lujohtajan palkkaamista terveydenhoito vi-
rastoon sekä liikennelaitokseen (30.12. 265 
§); virka- ja luottamusmiesten osallistumista 
erilaisille väestönsuojelukursseille ja opetus-
tilaisuuksiin (31.3. 37 §, 25.3. 76, 77 §); 
väestönsuoj elutoimiston henkilökunnan va-
lintaperusteiden selvittämistä (16.12. 259 §); 
lauantaiksi sattuvan ulkohälyttimien koe-
käynnistyksen siirtämistä muuksi arkipäi-
väksi (31.1. 36 §); muutoksen tekemistä kau-
pungin väestönsuoj elujärjestyksessä mää-
rättyyn aluejakoon (17.6. 140 §) ja koulutet-
tavien pelastuskoirien kuljettamista liiken-
nelaitoksen kuljetusvälineissä (23.9. 196 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: kunnallisen säteilyn-

valvonta-aseman perustamista kaupunkiin 
(31.1. 32 §, 7.10. 199 §); Dagmarinkadun kal-
liosuojan rauhanaikaista käyttötarkoitusta 
(11.3. 69 §); eräiden tonttien mukaanotta-
mista Kontulan kalliosuojan kerääntymis-
alueeseen (27.5. 128 §); Maunulaan rakennet-
tavan asuntoalueen yhteisen väestönsuojan 
kokoa ja kustannussäästökysymystä (9.9. 
181 §); vapautuksen hakemista väestönsuo-
jan rakentamisesta Viikin jäteveden puhdis-
tuslaitokseen (15.4. 95 §); Itäisen lääkäriase-
man ja rakennusviraston moottoriajoneuvo-
korjaamon väestönsuojan luonnospiirustuk-
sia (29.4. 111 §, 26.8. 170 §); säteilyntutkimus-
laboratorion perustamista terveydellisten tut-
kimusten laboratorion yhteyteen (15.4. 92 §); 
väestönsuojelumenojen supistamista ja väes-
tönsuojelulain uudistamista tarkoittavaa val-
tuustoaloitetta (9.9. 183 §) sekä avustusten 
myöntämistä Suomen Punaisen Ristin Hel-
singin ja Uudenmaan piirille sekä Helsingin 
Väestönsuoj eluyhdistykselle (12.8. 164 §, 
26.8. 169 §). 

Lisäksi annettiin rakennustarkastusviras-
tolle 27 lausuntoa talokohtaisista väestön-
suojista. Näistä 15 koski yksityisten asunto-
yhtiöiden tai yhteisöjen suunnittelemia asuin-
rakennuksia, 11 varasto-, konttori-, teolli-
suus- tai koulurakennuksia ja 1 valtion ra-
kennuksia. 
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12. Terveydenhoitolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano oli 
kertomusvuonna muuten sama kuin v. 1968 
paitsi että uusiksi jäseniksi valittiin toimitt. 
Ulla Gyllenberg, lääket.kand. Anna-Liisa 
Paile ja terv.sis. Aino Tiainen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 29 
kertaa. Kokouksissa pidettyjen pöytäkirjojen 
pykälien lukumäärä oli 1 580. 

Tartunnantorjunnan alaan kuuluvista lau-
takunnan päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: terveydenhoito virasto oikeutettiin ryh-
tymään välittömästi toimenpiteisiin uimaloi-
den sulkemiseksi siinä tapauksessa, että kau-
pungissa esiintyisi normaalia enemmän uima-
vesien välityksellä leviäviä suolistoinfek-
tioita (4.6. 676 §). Helsinkiläisten 40-64 
-vuotiaiden miesten pakollinen pienoisrönt-
genkuvaus päätettiin toimeenpanna tuber-
kuloositoimiston laatimien suunnitelmien mu-
kaisesti (17.9. 1009 §). 

Terveysolojen valvonnan alaan kuuluvista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon: 
SOK:n Helsingin tehtaita ja Wärtsilä Oy:n 
Arabian tehtaita kehotettiin tutkimaan mah-
dollisuuksia vähentää yhtiöiden savupiippu-
jen aiheuttamaa savu- ja nokihaittaa (26.2. 
219 §, 26.3. 353 §); John Stenberg Oy velvoi-
tettiin ilmoittamaan määräajan kuluessa, 
mihin toimenpiteisiin yhtiö aikoo ryhtyä me-
tallitehtaansa savupiippujen aiheuttaman 
savu- ja nokihaitan poistamiseksi (26.2. 
227 §); kertakäyttöisten paperisten jätesäk-
kien käyttämisestä annettiin pysyväismää-

räys (23.4. 478 §); vielä käsiteltiin leirintä-
alueiden hygieenistä tasoa koskevien epä-
kohtien poistamista (20.8. 872 §) ja eräiden 
ravitsemisliikkeiden ilmastointia koskevien 
pysyväismääräysten antamista (15.10.1145 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat yleisön käymälöitä (15.1. 40 §) ja pien-
polttolaitoksen sijoittamista Vuosaaren kaa-
topaikalle (26.3. 352 §). Lautakunta käsitteli 
26 valitusta, jotka koskivat roskanpoltto-
uunien aiheuttamaa savu- ja nokihaittaa ja 
velvoitti taloyhtiöt asentamaan uuneihin 
lisälaitteita tai siirtymään roskien poiskulje-
tukseen. 

Elintarvikkeiden valvonnan alaan kuuluvis-
ta lautakunnan päätöksistä mainittakoon: 
lisäartikkeleiden myynnin salliminen maito-
myymälöissä (1.10. 1119 §) sekä leikko-
ja ruukkukukkien kausimyynnin salliminen 
elintarvikemyymälöissä eräin ehdoin (12.11. 
1322 §). Lausunto kaupunginhallitukselle 
koski kaupungin virvoitusjuomakioskeista 
myytäväksi sallittujen tavaralaatujen lisää-
mistä (29.1. 141 §). 

Lautakunta myönsi elintarvikeliikkeille 
erilaisia myyntilupia yhteensä 93. Myynti-
lupa-anomuksia hylättiin 6. 

Terveydenhuollon alaan kuuluvista asioista 
mainittakoon seuraavat lausunnot kaupun-
ginhallitukselle, jotka koskivat: lasten päivä-
hoidon valvonnasta aiheutuvien tehtävien 
kokonaisselvitystä ja tutkimuksen suoritta-
mista lasten päivähoidon tarpeesta (12.2. 
146 §, 12.3. 311 §) sekä puistoissa ja leikkiken-
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

tiliä ulkoilevien lasten turvallisuuden ja ter-
veydellisten olojen parantamista koskevaa 
valtuustoaloitetta (23.4. 496 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan kuulu-
via asioita olivat mm.: esityksen tekeminen 
kaupunginhallitukselle huoneiston hankkimi-
seksi Maunulan ja Etu-Töölön äitiys- ja las-
tenneuvolaa varten (29.1. 122 §, 12.2. 182 §) 
sekä esitys Pitäjänmäen, Konalan ja Paja-
mäen äitiys- ja lastenneuvoloiden yhdistämi-
sestä (7.5. 561 §). 

Aluelääkäri- ja kotisairaanhoitotoimintaan 
kuuluvia asioita olivat mm.: esitys kaupun-
ginhallitukselle huoneiston hankkimiseksi 
Vuosaaren, Pihlajiston ja Pohjois-Haagan 
alueelta aluelääkäreiden yhteisvastaanottoa 
varten (9.4. 419 §, 10.12. 1428, 1429 §) ja 
aluelääkäreiden potilaiden röntgentutkimus-
ten suorittaminen kaupungin sairaaloiden 
röntgenosastoilla (26.11. 1352 §). Helsingin 
seurakuntien Diakoniakeskukselle annettiin 
lausunto kaupungin 400-vuotiskotisäätiön 
vanhusten taloissa tarvittavasta hoidosta ja 
valvonnasta (15.1. 60 §) ja kaupunginhalli-
tukselle apuhoitajien käyttämisestä kotisai-
raanhoitotyössä (30.12. 1525 §). 

Kouluterveydenhoidon alaan kuuluvista 
asioista mainittakoon: esityksen tekeminen 
koulurakennuskomitealle sekä suomen- ja 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnille 
kansakoulujen hygieenisten olojen paranta-
misesta (29.1. 132 §) ja kaupunginhallituk-
selle kouluterveydenhoito-ohjesäännön 4 §:n 
muuttamisesta (26.2. 250 §) sekä Raajarik-
koisten koulusäätiön kansakoulun oppilaiden 
näkö- ja kuulohuollon järjestämisestä (26.3. 

381 §). Lausunto annettiin kaupunginhalli-
tukselle oppivelvollisuusikäisten koululaisten 
terveydenhoitoa koskevasta valtuustoaloit-
teesta (7.5. 569 §). Koulutapaturmien kor-
vaamista koskevissa asioissa lautakunta teki 
103 päätöstä. 

Muita asioita. Lautakunta esitti perustet-
tavaksi 46 tilapäistä virkaa 1.1.1970 alkaen 
ja 9 tilapäistä virkaa 1.9.1970 alkaen (17.5. 
585 §). 

Huoneistoja hyväksyttiin seuraavasti: 181 
eri liike-, myymälä- tai varastohuoneistoa, 
34 yksityistä sairaanhoito- ja tutkimuslai-
tosta ja 35 yksityistä lasten päivähoitopaik-
kaa käytettäviksi ao. tarkoituksiin. Yksi las-
ten päivähoitopaikkaa koskeva anomus hy-
lättiin. 

Rakennusasioissa annettiin kertomusvuon-
na 154 lausuntoa asemakaavaa, tonttijakoa 
sekä julkisia rakennuksia koskevista piirus-
tuksista. Kaupunginhallitukselle annettiin 
lausunnot, jotka koskivat: kasvatusneuvo-
lain neuvottelukunnan perustamista ja toi-
mintaa (29.1. 91 §); Auroran sairaalan lasten-
psykiatrisen osaston toiminnallista suunni-
telmaa ja huonetilaohjelmaa (9.7. 831 §); ter-
veydenhoitolain muuttamista (3.9. 957 §); 
nuorisokomitean, jätevesikomitean ja van-
husten ja invalidien kylvetyskomitean mie-
tintöjä (3.9. 958, 959, 963 §); vesijohtoveden 
fluoroimista koskevaa valtuustoaloitetta 
(17.9. 1038 §); psykiatrisen avohoidon kehit-
tämistä koskevaa valtuustoaloitetta (30.12. 
1448 §) sekä alueklinikan rakentamista Valli-
laan (30.12. 1524 §). 

460 



13· Sairaalalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Sairaalalautakuntaan valittiin v. 1969 pu-
heenjohtajaksi lääket. ja kir. tri Ilkka Vää-
nänen, varapuheenjohtajaksi pääsiht. Toini 
Nousiainen sekä jäseniksi siht. Anna-Liisa 
Kuittinen, lääket.lis. Stig Rosengård, jonka 
tilalle valittiin myöhemmin lääket.lis. Max 
Blumenthal, kaup.lääk. Olavi Kilpiö, toim. 
siht. Sirkka-Liisa Huttunen, varat. Karl 
Langenskiöld, hitsaaja Veikko Rintamäki, 
lääninkätilö Leena Vaivanne ja kouluhoit. 
Sirkka Vuorela. 

Lautakunnan pöytäkirjojen pykälien luku 
oli kertomusvuonna 1 035 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 23. 

Lautakunnan hallintojaoston pöytäkirjo-
jen pykäläluku oli 1 701 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 41. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä 
päätöksistä mainittakoon seuraavien hoito-
paikkoja ja -maksuja ym. koskevien sopimus-
ten tekeminen: Reumaliiton kanssa tuki-
maksun suorittamisesta Kangasalan kun-
touttamislaitoksessa hoidettavien helsinki-
läispotilaiden osalta (17.1. 37 §), Vanhain-
suojelun keskusliiton kanssa vanhusten poli-
klinikan ylläpidosta (17.1. 40 §) ja Suomen 
Syöpäyhdistyksen kanssa helsinkiläisten syö-
päpotilaiden kuntouttavan hoidon järjestä-
misestä Sairaskoti Radiumissa (23.12.1004 §); 
lisäksi lautakunta päätti: periaatteessa hy-
väksyä Pukinmäen hoitokodin kiinteistön 
vastaista käyttöä tutkineen työryhmän muis-
tiossa esitetyt suuntaviivat (10.6. 515 §); 

kehottaa Hesperian sairaalan johtajaa edel-
leen jatkamaan valmisteluja rakennuksen 
n:o 5 kivirakenteisen alakerran käyttämisestä 
alkoholistipotilaiden vuodeosastona (14.10. 
820 §) sekä suostua siihen, että eräitä ulko-
kuntalaisia potilaita saadaan ottaa hoidetta-
viksi kaupungin sairaaloihin (4.2. 95 §, 4.3. 
188 §, 18.3. 250, 260 §, 2.9. 707 §, 16.9. 
735 §). Vielä päätettiin kaupungin sairaalain 
eräiden osastojen pitämisestä suljettuina 
muutamien viikkojen aikana kesäkuukausina 
(13.5. 417, 418, 430 §, 15.4. 338 §). Edelleen 
lautakunta päätti suostua siihen, että toi-
mintaa Kivelän sairaalan poliklinikoilla saa-
daan kesäaikana tarpeen vaatiessa supistaa 
siten, että enintään kaksi sisätautien polikli-
nikan lääkäriä ja yksi silmätautien poliklini-
kan lääkäri sekä yksi korva-, nenä- ja kurk-
kutautien poliklinikan lääkäri siirretään osas-
totyöhön (13.5. 418 §); Kivelän sairaalaan 
johtajaa kehotettiin lopettamaan osaston 
14:2 toiminta 31.1.1970 mennessä (23.12. 
1018 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa sairaalain 
johtajat sijoittamaan johtamiinsa laitoksiin 
oppilaita käytännölliseen harjoitteluun (18.2. 
155 §, 1.4. 302 §, 29.4. 377, 378 §, 16.9. 747 §); 
määrätä eräitä viranhaltijoita osallistumaan 
opinto- ja neuvottelupäiville (18.3. 238 §) 
sekä lisäksi oikeuttaa Nikkilän sairaalan jär-
jestämään mielisairaaloiden ylihoitajien opin-
to- ja neuvottelupäivät (10.6. 516 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: jaoston 
asettaminen lautakunnan keskuudesta val-
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13. Sai raa la lautakunta 

mistelevasti käsittelemään sairaalalautakun-
nan ja sen alaisten laitosten v:n 1970 talous-
arvioehdotusta (29.4. 359 §) sekä jaoston val-
mistelemaan kysymystä apteekkitavarain 
hankintapaikkojen vahvistamisesta v:ksi 1970 
(9.12. 953 §); lääkeneuvottelukunnan jäsen-
ten valitseminen (25.11. 915 §); kertomusvuo-
den hankintaohjeiden ja kalustonhankinta-
rajojen hyväksyminen (17.1. 25 §); seuraa-
vien huonetilojen vuokraaminen: Kivelän 
sairaalan kahvio Suomen sairaanhoitajaliiton 
Uudenmaan paikallisyhdistykselle (29.4. 381 
§), Laakson sairaalan läntisessä potilasraken-
nuksessa sijaitsevat kanttiinitilat Tuberku-
luusiliitolle (19.8. 684 §), Nikkilän sairaalan 
kanttiinitilat Nikkilän sairaalan potilaiden 
tukiyhdistykselle (19.8. 685 §), Kivelän sai-
raalan kukkienmyyntipaikka puutarhuri Hel-
ga Kaipaiselle (16.9. 746 §, 14.10. 813 §). 
Malmin sairaalan kukkienmyyntipaikan 
vuokraoikeus annettiin hortonomi Sisko Jo-
kiselle ajaksi 1.11.1969-31.10.1971 (28.10. 
839 §); mielisairaanhuoltopiirin johtavan lää-
kärin esitys psykiatrisen avohoito-organisaa-
tion uudistamisesta hyväksyttiin periaattees-
sa käytettäväksi pohjana yksityiskohtaisen 
suunnitelman ja ehdotuksen laatimiselle 
(10.6. 513 §); sairaaloiden henkilökunnan 
ruokailun järjestämiseen sairaalain ruokasa-
leissa klo 11-14.3 0 välisenä aikana myönnet-
tiin lupa (25.11. 933 §); edelleen päätettiin 
sairaanhoito-oppilaitoksen käytössä olevien 
Kivelän sairaalan oppilasasuntojen siirtämi-
sestä sairaalan käyttöön ja neljän huoneen va-
raamisesta oppilaskodin käyttöön Auroran 
sairaalasta ym. (9.12. 963 §) sekä Laakson 
sairaalan talouspäällikön ja ylihoitajan entis-
ten virka-asuntojen luovuttamisesta tilitys-
vuokraa vastaan sairaanhoito-oppilaitoksen 
käyttöön (9.12. 964 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle mm. seuraavat hoitopaikkoja sekä 
sopimuksia ja poliklinikoita koskevat esityk-
set: Kivelän sairaalan sisätautien osaston 
hoitopaikkaluvun vahvistaminen 283:ksi 1.7. 
alkaen sekä pitkäaikaispotilaiden siirtäminen 

hoidettavaksi kaupungin sairaaloista entistä 
suuremmassa määrin huoltolautakunnan alai-
siin laitoksiin (4.2. 108 §); Auroran sairaa-
lassa tartuntatautipaikoilla hoidettavana ole-
vien pitkäaikaispotilaiden sijoittaminen Kos-
kelan sairaalaan (4.2. 109 §); Hesperian sai-
raalan hoitopaikkamäärän alentaminen 
536:sta 513:ksi 1.5. alkaen ja päiväsairaala-
toiminnan laajentaminen entisen 24 hoito-
paikan lisäksi 4 hoitopaikalla nuoriso-osas-
tolla ja 30 hoitopaikalla osastolla 1-3 (18.2. 
152 §); talossa Loviisankatu 6 -8 sijaitsevan 
tuberkuloottisten asuntolan hyväksyminen 
Pukinmäen hoitokodin psykiatristen potilai-
den väliaikaiseksi sijoituspaikaksi 1.5. alkaen 
toistaiseksi (15.4. 323 §); nuorisopoliklinikka-
toiminnan aloittaminen 1.10. Auroran sairaa-
lassa ja lääkintöhallituksen hyväksymisen ha-
keminen sille (15.4. 337 §, 23.12. 991 §); psy-
kiatrisen huoltotoimiston asuntolatoiminnan 
laajentaminen (19.8. 672 §, 11.11. 866 §); 
kaupungin Kellokosken sairaalassa omista-
mien 20 hoitopaikan myyminen Orimattilan 
kunnalle (16.9. 748 §); Suomen Syöpäyhdis-
tyksen kanssa tehdyn, Sairaskoti Radiumin 
käyttöä koskevan sopimuksen tarkistaminen 
(30.9. 774 §); sopimuksen tekeminen lääkintö-
hallituksen kanssa trooppisten tautien tutki-
muksen ja hoidon järjestämisestä Auroran 
sairaalassa 1.1.1970 alkaen (28.10. 851 §); 
uuden sopimuksen tekeminen Virkamiesliiton 
kanssa Ahtelan toipilaskodin käytöstä 1.1. 
1970 alkaen (11.11. 871 §); Auroran sairaalan 
hyväksyminen kokonaisuudessaan invalidi-
huoltolain 7 §:n tarkoittamaksi sairaalaksi 
(11.11. 887 §); eräiden sairaalalääkäreiden 
oikeuttaminen järjestämään yksityisvastaan-
ottoja kaupungin sairaaloissa v. 1970 (9.12. 
950 §); sairaalalautakunnan oikeuttaminen 
edelleen v:n 1970 alusta alkaen harkintansa 
mukaan soveltamaan lähetejärjestelmää kau-
pungin sairaalain poliklinikoilla (9.12. 962 §); 
Kivelän ja Hesperian sairaaloiden ns. B-
tornitaloon järjestetyn, 24 hoitopaikkaa kä-
sittävän päiväsairaalaosaston toiminnan jat-
kaminen edelleen (9.12. 969 §) sekä Nikkilän 
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sairaalan hoitopaikkaluvun vahvistaminen 
923:ksi 1.1.1970 alkaen (9.12. 970 §). 

Rakennusasioita koskevat esitykset: Kive-
län-Hesperian sairaalain rakennuksen n:o 13 
purkaminen (17.1. 9 §); Laakson ja Malmin 
sairaalain rakennushankkeiden toteuttamisen 
kiirehtiminen (4.2. 108 §) sekä Laakson sai-
raalan läntisen potilasrakennuksen ja Nikki-
län sairaalan rakennuksen n:o 32 osastoraken-
nukseksi muuttamista koskevan peruskor-
jaustyön suunnitelmien ja kustannusarvion 
ym. laatimisen antaminen yleisten töiden 
lautakunnan tehtäväksi (1.4. 306 §, 13.5. 
436 §). 

Valtionapua koskevat esitykset: Nikkilän 
rakennuskaava-alueen ja Nikkilän sairaalan 
yhteisen jätevesipuhdistamon perustamis-
suunnitelman lähettäminen lääkintöhallituk-
sen hyväksyttäväksi (14.10. 814 §); perus-
hankinnoista aiheutuvien kustannusten esit-
täminen valtionapua koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan (4.2. 91 §, 1.4. 274 §); ennak-
koilmoitusten lähettäminen lääkintöhallituk-
selle valtionavun saamiseksi sairaaloissa v. 
1970 suoritettavia uudisrakennus- ja perus-
parannustöitä sekä irtaimiston perushankin-
toja varten (4.2. 91 §); valtionavun ennakon 
anominen kertomusvuoden käyttö- ja kun-
nossapitokustannuksiin (17.1. 10-12 §, 18.2. 
142 §, 10.6. 522 §, 30.6. 550 §) sekä Auroran 
sairaalan hengityshalvauspotilaiden hoito-
kustannuksiin (29.4. 382 §, 5.8. 625 §, 28.10. 
833 §) ja valtionavun anominen v:n 1968 lo-
pullisiin käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
siin (1.4. 278-281, 296-299 §, 29.4. 373, 374 §, 
13.5. 433 §, 27.5. 452-454, 462 §, 30.6. 548, 
549 §). 

Muista esityksistä mainittakoon: erikois-
maksuluokkaa koskevien ratkaisujen täyden-
täminen (17.1. 28 §, 30.9. 770 §); komitean 
asettaminen laatimaan selvitystä siitä, miten 
kaupungin asukkaiden tapaturma- ja äkil-
listen sairaustapausten ensiapupalvelua olisi 
aiheellista parantaa kohtuullisin kustannuk-
sin (17.1. 45 §); sairaalalautakunnan alaisten 
laitosten puhelunvälittäjien työajan vahvis-

taminen (18.2. 158 §); tien ylittämistä hel-
pottavan liikennejärjestelyn aikaansaaminen 
Huopalahdentielle Haagan osaston kohdalle 
osastossa asioivien jalankulkijoiden turvalli-
suuden lisäämiseksi (1.4. 301 §); lääkevar-
muusvarastoihin sidottujen kassavarojen ylä-
rajojen tarkistaminen (29.4. 375 §); sairaala-
apulaisten työpuvun mallin vahvistaminen 
(29.4. 384 §); esityksen tekeminen Kansan-
eläkelaitokselle sellaisen järjestelmän aikaan-
saamiseksi, että kaupungille maksettaisiin 
sairausvakuutuslain mukainen korvaus lää-
kärinpalkkioista niiden potilaiden osalta, jot-
ka eivät käynnin yhteydessä suorita palkkio-
ta lääkärille (10.6. 510 §); mielisairaanhuolto-
piirin, keskusmielisairaalan ja psykiatrisen 
huoltotoimiston uuden ohjesäännön hyväk-
syminen (11.11. 886 §); ulkopuolisten lääkä-
rien palkkaaminen päivystystehtäviin Mal-
min sairaalan kirurgian ja sisätautien osas-
toille sekä Auroran ja Marian sairaalain ki-
rurgian osastoille (9.12. 967 §); Nikkilän sai-
raalan osastolääkärien viransijaisina toimi-
vien lääketieteen kandidaattien palkkaetujen 
vahvistaminen (9.12. 971 §) sekä Nikkilän 
sairaalan maatilan peltojen antaminen vuok-
ralle ja tarpeettomaksi käyneen maatalous-
irtaimiston myyminen huutokaupalla (23.12. 
995 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupungin-
hallitukselle lausuntoja, jotka koskivat mm. 
seuraavia asioita: valtuustoaloitetta selvi-
tyksen laatimisesta helsinkiläisten lapsikroo-
nikkojen lukumäärästä ja näiden lasten hoi-
don pysyväisestä järjestämisestä (17.1. 24 §); 
kaupungin tuberkuloosipiirin tuberkuloosi-
hoitopaikkojen määrän tarkistamista koske-
vaa lääkintöhallituksen kirjelmää (4.2. 100 §); 
Meltolan sairaalan hoitopaikkojen ostamista 
Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliitolta 
ja hoitopaikkojen myymistä Espoon kauppa-
lalle ja Siuntion kunnalle (4.2. 101, 102 §, 
13.5. 420 §); Auroran sairaalan hyväksymistä 
kuolleen henkilön kudosten käyttämisestä 
sairaanhoidollisiin tarkoituksiin tarkoitetuksi 
sairaalaksi (18.2. 149 §); trooppisten tautien 
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tutkimuksen ja hoidon aloittamista Auroran 
sairaalassa (4.3. 190 §, 10.6. 524 §); huolto-
lautakunnan alaisten sairaalamaisten huolto-
laitosten siirtämistä sairaalalautakunnan alai-
seksi (27.5. 468 §); nuorten huumausaineiden 
käyttäjiä varten tarkoitetun nuorisoaseman 
ja hoitokodin perustamista koskevaa A-
klinikkasäätiön esitystä (10.6. 517 §); Auro-
ran sairaalan lastenpsykiatrian osaston toi-
minnallista suunnitelmaa ja huonetilaohjel-
maa (5.8. 614 §); Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton tarjousta eräiden huonetilojen vuok-
raamisesta (2.9. 711 §); Kellokosken sairaalan 
hoitopaikkojen ostamista koskevaa Helsingin 
maalaiskunnan kunnanhallituksen tieduste-
lua (28.10. 850 §); valtuustoaloitetta pitkä-
aikaisten potilaiden sairaalahoidon järjestä-
misestä (11.11. 878 §) ja psykiatrisen avohoi-
don kehittämisestä (25.11. 930 §) sekä alue-
lääkäreiden potilaiden röntgentutkimusten 
suorittamista kaupungin sairaaloiden rönt-
genosastoilla (23.12. 997 §). 

Vielä annettiin kaupunginhallitukselle mm. 
seuraavia rakennusasioita koskevia lausun-
toja: Kivelän ja Hesperian sairaalain B-
tornitalon muutostyöt (17.1. 8 §); eräitä kiin-
teistöjärjestelyjä koskeva Sipoon kunnan-
hallituksen kirjelmä (17.1. 26 §); Auroran sai-
raalan rakennukseen n:o 14 suunniteltujen 
henkilökunnan puku- ja pesuhuonetilojen 
pääpiirustukset sekä keittiötoiminnan uudis-
tamisen perustamissuunnitelma (4.3. 175, 
187 §); Itäisen lääkäriaseman luonnospiirus-
tukset (29.4. 385 §); Röykän sairaalan keit-
tiön toiminnallinen suunnitelma ja huone-
tilaohjelma (10.6. 511 §); 28. kaupunginosan 
Pat olan osa-alueen ns. A-alueen kaavoitusta 
koskeva kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esitys (28.10. 840 §) sekä Sipoon kunnan Hel-
singin maanviljelysinsinööripiirille hyväksyt-
täväksi lähettämä, puhdistuslaitoksen jäte-
vesien tarkkailuohjelmaa koskeva ehdotus 
(9.12. 947 §). 

Muista lausunnoista mainittakoon seuraa-
vien yhdistysten avustusanomuksia koskevat: 
Hengityslaitepotilaat ja Ylioppilasterveys-
yhdistyksen (1.4. 304 §), Suomen Mielenter-
veysseuran (29.4. 363 §, 5.8. 613 §), Mielisai-
raanhoitajani liiton Nikkilän osaston (29.4. 
376 §), Vanhainsuojelun Keskusliiton (27.5. 
463 §, 5.8. 610 §), Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton (10.6. 519 §, 5.8. 624 §) sekä Syöpä-
säätiön, Reumaliiton, Samfundet Folkhälsan 
i svenska Finland -yhdistyksen ja Sydän-
tautiliiton (5.8. 608, 609, 611, 612 §, 16.9. 
743 §); valtuustoaloite kaupungin osallistu-
misesta Suomen Mielenterveysseuran suun-
nitteleman itsemurhien ehkäisykeskuksen 
perustamiseen ym. (29.4. 364 §); sairaaloiden 
toimistotyön uudelleen järjestely (18.3. 239 §); 
Töölön sivukirjaston väliaikainen sijoittami-
nen Kivelän sairaalan yhteyteen (15.4. 
342 §); valtuustoaloite puhelunvälittäjien 
työolosuhteiden parantamiseksi (13.5. 429 §); 
terveydenhoitolain muuttamista koskeva hoi-
tolaitosten suunnittelutoimikunnan esitys 
(10.6. 507 §); eräiden asiakirjojen hävittämi-
nen (10.6. 521 §); valtuustoaloite yksityis-
vastaanotto- ja erikoismaksuluokkajärjestel-
mien poistamiseksi (2.9. 705 §); Uudenmaan 
tuberkuloosipiirin kuntainliiton perustamis-
suunnitelma ja perussääntöehdotus (2.9. 
713 §); valtuustoaloite sairaala-alan talous- j a 
huoltohenkilökunnan ammattikoulutuksen 
järjestämiseksi (14.10. 811 §); itäisen lääkäri-
aseman hallinnollisen organisaation niveltä-
minen Helsingin kaupungin sairaanhoidon 
yleiseen organisaatioon (25.11. 919 §); van-
husten ja invalidien kylvetyskomitean mie-
tintö (25.11. 921 §); apuhoitajille järjestettä-
vän sairaanhoitajakoulutuksen opetussuun-
nitelma (25.11. 925 §) sekä nuorisokomitean 
mietintö (23.12. 1010 §). 

Sairaalalautakunnan hallintojaosto päätti 
määrätä eräät viranhaltijat osallistumaan 
alan kursseille ja opintopäiville. 
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14. Huoltolautakunta 
Koko onp a n o 

Lautakunnan kokoonpano. Huoltolauta-
kuntaan kuului kertomusvuonna 11 jäsentä 
ja 11 lisäjäsentä, varajäseniä ja varalisäjäse-
niä oli vastaava määrä. 

Jaostot ja huoltolaitosten johtokunnat. So-
siaaliohj esäännön mukaisesti huoltolauta-
kunta asetti kertomusvuodeksi seuraavat 14 
jaostoa: hallintojaoston, omaisuus- ja hol-
housjaoston, 10 huoltojaostoa, päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien ja irtolaishuolto-
(PAVI) jaoston sekä työhuoltojaoston (ks. 
kunn. kalenteri). 

Päätökset 

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
Yksityisten vanhainkotien tukeminen. Ta-

lousarvioon huoltolautakunnan käytettäväksi 
merkitystä ao. määrärahasta huoltolauta-
kunta jakoi avustuksina kaikkiaan 47 van-
hain- tai hoivakodin ja 11 asuntolatyyppisen 
vanhustenkodin ylläpitomenoihin helsinki-
läisten vanhusten hoitopäivien osalta 
1 078 462 mk. Näissä yksityisissä vanhain- ja 
hoivakodeissa oli yhteensä 1 780 hoitopaik-
kaa ja vanhustenasuntoloissa yhteensä 272 
paikkaa eli kaikissa yhteensä 2 052 paikkaa. 
Niissä hoidettujen helsinkiläisten vanhusten 
hoitopäiväluku v. 1968 oli vanhain- ja hoiva-
kotien osalta yhteensä 567 597 ja vanhusten-
asuntoloiden osalta yhteensä 93 927 eli kaik-
kiaan 661 524. Avustukset myönnettiin näi-
den hoitopäivien perusteella (10.4. 114 §, 
15.12. 371, 381 §). 

Äiti-ja lapsikotien tukeminen. Huoltolauta-
kunnan talousarvioon merkitystä ao. määrä 
rahasta lautakunta jakoi avustuksina 3:lle 
Helsingissä toimivalle ja helsinkiläisten tar-
vetta palvelevalle äiti- ja lapsikodille yhteen-
sä 44 985 mk (28.4. 133 §). 

Vanhusten virkistystoiminnan tukeminen. 
Talousarvioon huoltolautakunnan käytettä-
väksi merkitystä ao. määrärahasta jaettiin 
avustuksina 36:lle vanhusten lomanvietto- ja 
kesävirkistystoimintaa harjoittavalle järjes-
tölle yhteensä 23 747 mk (12.5. 161 §, Hall.j. 
30.12. 131, 132 §). 

Yksityisten kotiaputoimistojen tukeminen. 
Huoltolautakunnan talousarvioon merkitystä 
ao. määrärahasta jaettiin avustuksina Helsin-
gin Kotiaputoimistolle ja Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Helsingin piirille yhteensä 
180 197 mk (23.1. 17, 23 §) sekä huoltolauta-
kunnan käyttövaroista Kotiaputoimistolle 
4 737 mk (Hall.j. 8.1. 17 §). 

Invalidijärjestojen tukeminen. Talousar-
vioon merkitystä ao. määrärahasta lautakun-
ta jakoi avustuksina kaikkiaan 17 invalidi-
järjestölle 311 700 mk helsinkiläisten inva-
lidien omatoimisuuden ja itse-elatuskykyi-
syyden edistämiseen tähtäävään toimintaan 
käytettäväksi (12.5. 160 §, 2.10. 289 §). 

Vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä harjoit-
tavien järjestöjen tukemiseen varatuista mää-
rärahoista huoltolautakunta jakoi avustuk-
sina 8 järjestölle yhteensä 43 400 mk (10.4. 
116 §) sekä A-klinikkasäätiölle 90 000 mk 
(28.4. 140 §, 9.6. 187 §, 19.8. 231 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: sotilas-
avustuslain muutoksen aiheuttamat toimen-
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piteet (13.2. 56 §, 30.10. 301 §); Lauttasaa-
renkadun ensisuojaa koskevan sopimuksen 
voimassaolon jatkaminen (10.4. 108 §, 9.6. 
181 §); avustuksen myöntäminen Suoja-
Pirtti -yhdistykselle (19.8. 236 §, 9.9. 249 §, 
2.10. 290 §); perhekohtaisten perusavustus-
ten tarkistaminen (2.10. 274 §); sosiaalivoin 
hinnanalennuskorttien jakelu (2.10. 279 §); 
huoltotoimistojen piirirajojen tarkistaminen 
(30.10. 299 §); kodinhoitotoiminnan alaan 
kuuluvia asioita käsittelevän jaoston mää-
rääminen (30.10. 304 §); Roihuvuoren van-
husten asuintalon huonetilaohjelman hyväk-
syminen (30.10. 318 §); Pukinmäen vanhus-
ten asuintalon huoneistomaksun määräämi-
nen (30.10. 328 §) sekä laitoshoidossa olevien 
eläkkeensaajien käyttövarojen korottaminen 
(15.12. 375 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, 
jotka koskivat mm. seuraavia asioita: Työ-
tupien nimen muuttamista Helsingin kau-
pungin työkeskukseksi (9.6. 184 §); aluelää-
käreiden palkkioiden saattamista sairaus-
vakuutuksen piiriin (2.10. 273 §); tilapäis-
majoitustoimintaa keskitetysti ohjaavan yh-
teistyöelimen perustamista talvikaudeksi 
(2.10. 278 §); vanhusten väliaikaisen asumis-
tuen lakkauttamista (2.10. 286 §); kiinteis-
töjä koskevia purkulupia ja asukkaiden hää-
töä (30.10. 319 §) sekä asunnottomien alko-
holistien huoltoa Helsingin kaupungissa 
(30.10. 324 §). 

Lausunnot 

Vuoden kuluessa annettiin eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja, joista osan käsitteli 
huoltolautakunta, osan lautakunnan hallinto-
jaosto. Kaupunginhallitukselle annetut tär-
keimmät lausunnot koskivat mm. seuraavia 
asioita: Myllypuron sairaskodin henkilökun-
nan asuinrakennuksen luonnos- ja pääpiirus-
tuksia (23.1. 18 §, 28.4. 130 §); kaupungin 

kodinhoitotoiminnan ulottamista koskemaan 
myös vuoro- tai säännöllistä ilta- tai yötyötä 
tekeviä (10.4. 93 §); A-klinikkasäätiön ehdo-
tusta sopimuksen tekemisestä kaupungin 
osallistumiseksi Helsingin A-klinikan yllä-
pitokustannuksiin (10.4. 95 §); Myyntiyhdis-
tys Puutalon vanhustentalotarjousta (10.4. 
99 §); entisen Torpan vanhainkodin edelleen 
vuokraamista yksinäisten miesten asunto-
laksi (10.4. 100 §); terveydenhoitolain muut-
tamista (10.4. 104 §); Helsingin kaupungin 
sairaanhoitolaitosten apteekin asemaa sai-
raaloiden ja laitossairaaloiden organisaatiossa 
(10.4. 113 §); Tervalammen työlaitoksen kas-
vihuoneiden laajennuksen huonetilaohjelman 
hyväksymistä (28.4. 135 §); vanhusten väli-
aikaista asumistukea koskevaa valtuusto-
aloitetta (12.5. 149 §); Itäisen lääkäriaseman 
luonnospiirustuksia (12.5. 150 §); työtupien 
yhteishankintatehtävää (29.5. 167 §); lää-
kintöhallituksen pitkäaikaissairaita koskevaa 
kirjelmää (29.5. 170 §); sairaalalautakunnan 
esitystä pitkäaikaispotilaiden hoidosta (19.8. 
209 §); omavastuuosuuden laskuttamista sai-
raalaviraston lääkärivälityksen välittämien 
päivystävien lääkäreiden potilailta eräissä 
tapauksissa (19.8. 213 §); huoltolautakunnan 
nimen muuttamista sosiaalilautakunnaksi 
ym. koskevaa valtuustoaloitetta (19.8. 218 §); 
Paanumäen vanhainkoti Oy:n lisärakennuk-
sen piirustuksia (19.8. 226 §); valtuustoaloi-
tetta, joka koski halpavuokraisten asuntojen 
aikaansaamista tapaturma- ja kehitysvam-
maisia sekä muita vajaatyökykyisiä, erityi-
sesti yksinäisiä miehiä varten (19.8. 229 §); 
Laajasalon vanhusten asuintalon luonnos-
piirustuksia (19.8. 233 §); Myllypuron sairas-
kodin liittämistä laitoskirjastotoiminnan pii-
riin (9.9. 251 §); nuorisokomitean mietintöä 
(9.9. 253 §); nuorisokomitean esitystä toimen-
piteisiin ryhtymiseksi päihdyttäviä aineita 
tai huumausaineita käyttävien nuorten huol-
lon järjestämiseksi (9.9. 254 §); asunnotto-
mia alkoholisteja (9.9. 255 §, 2.10. 282 §); 
vanhuksille tarkoitettua tiedotustoimintaa 
koskevaa valtuustoaloitetta (9.9. 259 §); Hel-
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singin Sosialidemokraattisen Piirin Itäisten 
alueiden aluetoimikunnan tekemää aloitetta 
sekä valtuustoaloitetta kodinhoitajien ja koti-
avustajien määrän lisäämiseksi (2.10. 288 §); 
valtuustoaloitetta eräiden sairaalamaista hoi-
toa antavien huoltolaitosten siirtämiseksi sai-
raalalautakunnan alaisiksi ja sairaalalauta-
kunnan em. aloitteesta antamaa lausuntoa 
(30.10. 315 §); mustalaiskysymyksen hoita-
mista koskevaa valtuustoaloitetta (30.10. 
316 §); Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön 
vanhainkodin huonetilaohjelmaa ja piirustuk-
sia (30.10. 321 §); Myllypuron sairaskodin 
hallinnollista alistussuhdetta (30.10. 330 §); 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton eräiden 
huonetilojen vuokraustarjousta (24.11. 342 §); 
Kontulan vanhainkodin perustamissuunni-
telmaa (24.11. 343 §); vanhusten päiväkoti-
toimintaa (24.11. 344 §); vanhusten ja inva-
lidien kylvetyskomitean mietintöä (24.11. 
351 §); Malmin Seudun eläkeläiset -yhdistyk-
sen kirjelmää vanhusten asuintalon rakenta-
miseksi Malmille (24.11. 354 §); psykiatrisen 
avohoidon kehittämistä Helsingissä koskevaa 
valtuustoaloitetta (15.12. 372 §); suunnitel-
maa Myllypuron sairaskodin siivouksen jär-
jestelystä (15.12. 376 §); korjausosaston pe-
rustamista työtuville (15.12. 378 §); lasten-
suo jelulautakunnan ja Mustalaislähetys 
-yhdistyksen esityksiä mustalaisten asunto-
kysymyksestä (15.12. 379 §); valtuustoaloi-
tetta pitkäaikaispotilaiden sairaalahoidon 
järjestämiseksi niin, ettei korkeatasoisten sai-
raaloitten potilaspaikkoja jouduta luovutta-
maan toisarvoiseen käyttöön (15.12. 380 §); 
tonttialueen luovuttamista alkoholistien ma-
joitustarkoituksiin (15.12. 394 §) sekä 

seuraavien vapaiden huoltojärjestojen toi-
mintansa tukemiseksi anomia avustuksia, 
halpakorkoisia lainoja yms.: Antinkodin 
Kannatusyhdistys (23.1. 22 §); Pakilan sai-
ras- ja vanhainkotisäätiö (10.4. 107 §, 2.10. 
285 §); Suoja-Pirtti -yhdistys (28.4. 143 §); 
Vanhainsuojelun keskusliitto (19.8. 219 §); 
A-klinikkasäätiö (2.10. 272 §); Suomen Opis-
kelevan Nuorison Raittiusliitto (2.10. 287 §); 

Fruntimmersföreningen i Helsingfors (30.10. 
303 §); Marian Sairaskoti Säätiö (30.10. 
320 §); Stiftelsen Lesches Åldringshem 
(30.10. 322 §); Stiftelsen Lillesgården (30.10. 
325 §); Suomen Kirkon Sisälähetysseura 
(24.11. 345 §); Vanhusten Turva -yhdistys 
(15.12. 374 §) ja Kovaosaisten Ystävät 
-yhdistys (15.12. 385 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 32 eri järjestön 
anomuksista apurahojen saamiseksi yleis-
hyödyllisten yritysten ja laitosten tukemi-
seksi varatusta määrärahasta (10.4. 117 §). 

Kokousten ja pykälien luku 

pöytä-
kokous- kirjojen 

ten luku- pykälien 
määrä luku-

määrä 

Huoltolautakunta 14 398 
Hallintojaosto 12 132 
Huoltolaitosten johtokunta 16 726 
Tervalammen työlaitoksen 

johtokunta 10 123 
Tervalammen työlaitoksen 

huoltoasiain johtokunta 13 119 
Työtupien johtokunta 11 168 
1. huolto jaosto 26 554 
2. » 23 419 
3. » 26 450 
4. » 50 929 
5. » 30 554 
6. » 48 338 
7. » 27 482 
8. » 45 886 
9. » 37 699 
Laitoshuolto jaosto 22 380 
PAVI-huoltoj aosto 49 2 059 
Päihdyttävien aineiden toi-

mikunta 2 4 
Omaisuus- j a holhousj aosto 11 373 
Työhuolto jaosto 18 171 

Yhteensä 490 9 964 

Huoltojaostojen sekä omaisuus- ja hol-
hous jaoston pykäliin sisältyy samanai-
kaisesti useaa huollettavaa koskevia rat-
kaisuja. 

467 



15. Lastensuojelulautakunta1) 

Lastensuojelulautakunta kokoontui 14 ker-
taa v. 1969, jolloin pöytäkirjaan merkittiin 
yhteensä 277 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: edustajan nimeämi-
nen Kehitysvammaliiton ja Lastensuojelun 
Keskusliiton kokouksiin (4.2. 25 §, 26 §); 
avustuksen myöntäminen lasten loman vietto-
ja kesävirkistystoimintaa harjoittaville jär-
jestöille ja laitoksille (1.4. 67 §, 2.9. 171 §); 
avustusten myöntäminen Kodittomien tuki 
-yhdistykselle ja Suomen Valkonauhaliitolle 
nuorten huumausaineiden käyttäjien neuvon-
ta-aseman toimintaan (3.6. 113 §); paikallis-
asiamiesten palkkioiden korottaminen (3.6. 
125 §); vajaamielisten avohuollon toiminta-
suunnitelman hyväksyminen (7.10. 194 §); 
lastensuo j elu viraston vaj aamielishuolt aj an 
viran täyttäminen (2.12. 237 §) sekä kunnal-
listen asumuserosovittelijain määrääminen 
(2.12. 248 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
Hyvösen lastenkodin uudisrakennustöiden 
rahoituskysymystä (4.2. 7 §); huonetilojen 
varaamista asuntotuotantotoimiston suun-
nittelemista asuintaloista perheryhmäkotia 
ja nuorisokotia varten (4.3. 40 §); Laajasalon 
nuorisokodin toiminnan aloittamista (6.5. 
85 §); Piritan sairaalan rakennusten käyttöä 
vajaamielishuollon tarkoituksiin (5.8. 130 §); 
lastensuo j elu viraston lastenhuollontarkasta-

jan viran lopullista täyttämistä (5.8. 136 §); 
Pelastakaa Lapset -yhdistyksen perheryh-
mäkodin hoitopaikkavarauksia koskevaa 
sopimusta (7.10. 185 §); mustalaisperhei-
den asuntokysymyksen väliaikaista hoita-
mista (21.10. 209 §); huonetilojen varaamista 
nuorisokotia varten Pohjois-Haagan alueelta 
(4.11. 222 §); lisätilojen hankkimista Vaihe-
työkeskukselle ja vajaamielisten päivähuolto-
latoiminnan laajentamista (2.12. 246 §); Kaa-
relan nuorisokodin toimintaedellytysten ke-
hittämistä (2.12. 253 §); Herttoniemen vas-
taanottokodin toimintaedellytysten paranta-
mista (2.12. 254 §) sekä lisääntyvien saastu-
misvaarojen torjumista (2.12. 255 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: eri yhdistysten ja jär-
jestöjen avustus- ja laina-anomuksia (4.2. 6 §, 
3.6. 105 §, 124 §, 5.8. 132 §, 141 §, 146 §, 151 §, 
2.9. 176 §, 2.12. 244 §, 245 §); lapsikroonikko-
jen hoitoa (6.5. 73 §); Itäisen lääkäriaseman 
piirustuksia (6.5. 75 §); Killinmäen keskus-
laitoksen huonetilaohjelman tarkistamista ja 
laitoksen luonnospiirustuksia (6.5. 81 §, 3.6. 
120 §); Naulakallion erityislastenkodin Y-, 
T- ja H-osastojen pääpiirustusten hyväksy-
mistä (3.6. 121 §); nuorisoklinikan perusta-
mista ja A-klinikkasäätiön anomusta määrä-
rahan myöntämiseksi huumausaineiden käyt-
täjien hoidon järjestelyä varten Helsingissä 
(3.6. 126 §); Hyvösen lastenkodin pääpiirus-
tuksia (5.8. 144 §); Auroran sairaalan lasten-

Lastensuojelulautakunnan jäsenet, varajäsenet, lisäjäsenet ja varalisäjäsenet, ks. kunnalliskalenteri 
s. 189. 
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15. Lastensuoj elulautakunta 

psykiatrisen osaston toiminnallista suunnitel- ja johtokunnat pitivät kokouksiaan seuraa-
maa ja huonetilaohjelmaa (5.8. 159 §); nuo- vasti: pöytä-
risokomitean mietintöä (4.11. 220 §); lasten- kokouk- kirjojen 
suojelun toimitusjohtajan viran täyttämistä ^ukii 
(4.11. 226 §); äitiysavustuspakkausten jaon Lasten- ja nuorisonhuolto-
uudelleen järjestelyä (2.12. 232 §); isättömiä laitosten johtokunta ... 17 209 
perheitä (2.12. 240 §); toimenpiteitä huol- Elatusapu jaosto 11 766 
lontarvetta aiheuttavien häiriötilojen esiin- Lastenhuolto jaosto 19 5 900 
tymistiheyden sekä niiden aiheuttaman lai- Suojelukasvatusjaosto 19 1 237 
toshoidon tarpeen vähentämiseksi (2.12. Vajaamielishuoltojaosto ... 12 396 
241 §) sekä mustalaisten olosuhteiden järjes- Vajaamielislaitosten johto-
tämistä (2.12. 252 §). kunta 14 85 

Lastensuojelulautakunnan alaiset jaostot Väestöasiainjaosto 23 2 235 
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16. Lastentarhain lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lastentarhain lautakuntaan valittiin v. 1969 
puheenjohtajaksi notaari Liisa Vasama, vara-
puheenjohtajaksi jaostopääll. Jorma Waro-
nen ja muiksi jäseniksi toimitt. Sirkka Tam-
minen, toiminnanjoht. Kalevi Vatanen, las-
tentarhanop. Helka Kara, valtiot.yo Juha 
Klemola, valtiot.kand. Ritva Majuri, varat. 
Tapani Mäntysaari ja toimitt. Ju t ta Zilliacus 
sekä varajäseniksi rva Maiju Ekström, toi-
mitt. Eeva Ahonen, pankkivirk. Anita Marti-
kainen, rva Ulla-Stina Olander, sair.hoit. 
Catharina Fabricius, merkon. Kare Härmä, 
kauppatekn. Liisa Oksanen, autonkulj. Olof 
Wikberg ja kansak.op. Pirkko Kallio. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 21 
kertaa ja käsitteli 431 asiaa. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: lastentarhojen ja -seimien kertomus-
vuoden kesätoiminnan järjestämistä koske-
van ehdotuksen hyväksyminen (31.1. 25 §); 
leikinohjaajien valitseminen (14.2. 54 §, 25.9. 
276 §, 22.12. 421 §); perusteiden määräämi-
nen talousarvioehdotuksen laatimista varten 
v:lle 1970, eräiden määrärahojen lisääminen 
siihen ja talousarvioehdotuksen hyväksymi-
nen (20.2. 65 §, 8.5. 151 §, 29.5. 162 §); lasten-
tarhanjohtajan ja lastentarhanopettajan vir-
kojen täyttäminen (13.3. 80 §, 8.5. 136 §); 
kesäleikkitoiminnan ja yhden uuden koko-
vuotisen leikkikentän toiminnan aloittami-
nen (8.5. 140 §); Kotikallion lastentarhan ja 
koululasten päiväkodin toiminnan keskeyt-

täminen rakennustöiden vuoksi 1.9. alkaen 
(8.5. 154 §, 16.9. 258 §); toimistoapulaisen 
virkojen täyttäminen (29.5. 161 §); lopullisen 
korvauksen suorittaminen Vajaaliikkeisten 
Kunto -yhdistyksen ylläpitämän aivovaurio-
lasten lastentarhan nettotappiosta v. 1968 
(12.6. 186 §); Kannelkujan ja Konalan las-
tentarhojen v:n 1969 valtionavun hakemus-
ten toimittaminen ministeriöön (21.8. 208 §); 
suunnitelmien hyväksyminen lauantaipäi-
vien toiminnasta lastentarhoissa, lastensei-
missä ja koululasten päiväkodeissa syys- ja 
kevätlukukaudella 1969/70 (21.8. 228 §,27.11. 
378 §); osanottajien nimeäminen virkamat-
kalle Tukholmaan (28.8. 245 §); eräitten las-
tentarhojen toiminnan muutoksia syksyllä 
1969 koskevien ehdotusten hyväksyminen 
(16.9. 269 §); jaoston asettaminen uuden las-
tentarhain ohjesäännön valmistelutyötä var-
ten (16.10. 301 §) sekä lastentarhain ja niihin 
liittyvien laitosten syystoimintakauden lo-
pettamis- ja kevättoimintakauden 1970 aloit-
tamisajankohdan määrääminen (27.11. 372 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
tonttien varaamista lastentarhatarkoituk-
seen Lauttasaaresta ja Pukinmäestä (31.1. 
26 §, 27.3. 105 §); selvityksen hankkimista 
lastentarhalasten saattamisesta tapaturma-
vakuutettujen piiriin (10.1. 14 §); lisäalueen 
anomista Pihlajamäen leikkikentän ja toisen 
lastentarhalaitoksen toimintaa varten (31.1. 
44 §); uuden tontin varaamista Etelä-Haagan 
toista lastentarharakennusta varten (20.2. 
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16. Lastentarhain lau takunta 

70 §); Maunulan kerrostaloihin suunniteltu-
jen lastentarha- ja -seimihuoneistojen sekä 
lastentarha ja koululasten päiväkoti Koti-
kallion uudisrakennuksen huonetilaohjelmia 
(13.3. 90, 94 §); eräiden työaikojen väliaikais-
ta vahvistamista lastentarhoissa laitoksineen 
kesäaikana 1.5.-31.8. (24.4. 121 §); kahden 
uuden kokovuotisen leikkikenttätoiminnan 
aloittamista (24.4. 128 §); tilapäisten virko-
jen vakinaistamista 1.1.1970 lukien (24.4. 
130 §); huonetilaohjelman vahvistamista 
Tapaninvainion lastentarharakennusta var-
ten (8.5. 138 §); lautakunnan jäsenten ym. 
oikeuttamista suorittamaan matka Ruotsiin 
lastentarha- ja päivähoitotoimintaan tutus-
tumista varten (8.5. 143 §, 29.5. 164 §); har-
joittelijoiden toimien muuttamista 1. pl:n 
apulaisten toimiksi lastentarhoissa ja -sei-
missä (8.5. 150 §); kahden työsopimussuhtei-
sen 7. pl:n toimistoapulaisen palkkaamista 
lastentarhain toimistoon kertomusvuoden 
loppuun saakka (8.5. 155 §); virkojen perus-
tamista Kannelkujan lastentarhaa ja -seimeä 
varten (29.5. 165 §); järjestelytoimiston suo-
rittamaa lastentarhain toimiston työvoiman 
tarvetta ja työn organisointia koskevaa tut-
kimusta (12.6. 192 §); lastentarhan perusta-
mista Konalaan (21.8. 234 §); Leppäsuon las-
tentarhan ja -seimen uuden huoneiston huo-
neohjelman ja ao. asemakaavaehdotuksen 
muuttamista (30.10. 314 §); lastentarha- ja 
-seimihuoneistojen rakentamista Pihlajistossa 
aluerakentamisen yhteydessä (30.10. 315 §); 
eräitten lastentarhain uusien virkojen täyt-
tämistä niitä haettavaksi julistamatta (30.10. 
318 §, 22.12. 419 §); lastentarha- ja -seimi-
huoneiston rakentamista Siltamäkeen (4.11. 
343 §); lastentarha- ja -seimitilojen varaa-
mista Pohjois-Haagaan suunniteltavalta ra-
kennusalueelta (20.11. 361 §); lisätilojen 
hankkimista Myllykallion lastentarhalle (11. 
12. 397 §); toimistonhoitajan viran perusta-
mista (11.12. 398 §); lastentarhain tarkasta-
jan viran julistamista haettavaksi erillis-
kuulutuksella (22.12. 423 §) sekä lisätyövoi-

man tarvetta lastentarhoissa laitoksineen 
1.1.1970 lukien (22.12. 426 §). 

Sosiaalihallitukselle päätettiin lähettää las-
tentarhain v:n 1969 valtionapuanomus (31.1. 
45 §). 

Esityksessä kaupunkisuunnitteluvirastolle 
anottiin lisätilaa Jakomäkeen suunnitellulle 
leikkikenttäalueelle (30.10. 321 §); yleisten 
töiden lautakunnalle tehtiin esitykset pää-
omamenoihin kuuluvien määrärahojen käy-
töstä lastentarharakennusten rakentamiseen 
(20.2. 68 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: järjestelytoimiston laatimaa selitystä, 
joka koski tutkimuksen suorittamista lasten 
päivähoitokysymyksestä (10.1. 16 §); Vakuu-
tusosakeyhtiö Pohjolan kiinteistölautakun-
nalle osoitettua tontinostoanomusta (20.2. 
71 §); avohoitokomitean mietintöä (27.3. 
101 §); valtuustoaloitteita lastentarhan pe-
rustamiseksi Vuosaareen ym. (8.5. 142 §, 
22.12. 420 §); Santahaminan lastentarha-
kysymystä (29.5. 163 §); Kotikallion lasten-
tarhan ja koululasten päiväkodin sekä eri-
tyislastentarhahuoneiston luonnospiirustuk-
sia (8.5. 156 §); Väinölän lastentarhan yhtey-
dessä toimivassa päiväkodissa olevien oppi-
velvollisuusikäisten lasten koulunkäyntiä 
(12.6. 185 §); järjestelytoimiston suorittamaa 
lastentarhain toimiston työvoimaa ja työn 
organisointia koskevaa tutkimusta (12.6. 
194 §); eräiden yhdistysten ja järjestöjen 
ylläpitämien lastentarhojen ja -seimien toi-
minnan tukemista (28.8. 239 §); Tapanilan 
ja Vuosaaren lastentarha- ja -seimirakennuk-
sen luonnospiirustuksia (16.10. 304 §, 22.12. 
415 §); valtuustoaloitetta tutkimuksen suo-
rittamiseksi kaupungin palvelumuotojen ulot-
tamisesta koskemaan myös vuoro- tai sään-
nöllistä ilta- tai yötyötä tekeviä (30.10. 
316 §); Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Terveyskeskuksen lastenseimen vuokratar-
jousta (20.11. 364 §) sekä nuorisokomitean 
mietintöä 23.5.1969 (25.9. 282 §, 27.11. 
377 §). 
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

Lisäksi annettiin lausuntoja mm. lasten 
päivähoitokomitealle komitean ohjatun per-
hepäivähoidon kokeilua Helsingissä koskevan 
kirjelmän johdosta (4.11. 347 §) sekä asunto-

tuotantotoimistolle Maunulaan suunniteltu-
jen lastenseimen ja -tarhan huoneistojen pii-
rustuksista (22.12. 428 §). 
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17. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
kokoonpano oli v. 1969 muuten sama kuin 
edellisenä vuonna, paitsi että varapuheen-
johtajaksi halli- ja torikaupan valvoja Paavo 
Kiven tilalle valittiin fil.maist. Erkki Ääry-
nen sekä jäseneksi siht. Taimi Rinne-Virolai-
sen tilalle lehtori Sinikka Karhuvaara. 

Johtokunnalla oli vuoden aikana 20 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykälien luku 
oli 1 021. 

Päätökset. Johtokunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a koskevat: lukuvuoden 1969/70 
lupapäivien määrääminen (21.5. 416 §); kou-
lutarvikkeiden ja -kirjojen hankkiminen lu-
kuvuonna 1969/70 (21.5. 422 §); kansalais-
koulun VII -VII I luokkien uuden opetus-
suunnitelman hyväksyminen noudatettavaksi 
(16.6. 528 §); muutosten hyväksyminen luku-
vuoden 1968/69 opetussuunnitelman vuosi-
tarkisteisiin (15.1. 48 §); lukuvuoden 1969/70 
opetussuunnitelmien vuositarkisteiden hy-
väksyminen (10.9. 667 §); eräiden uusien 
oppikirjojen ottaminen kokeilukäyttöön (7.5. 
359 §, 27.8. 617 §); ruotsin kielen oppikirjojen 
hyväksyminen käytettäväksi kevätlukukau-
den 1970 alusta lukien (10.12. 996 §); kansa-
laiskoulun VII luokkien järjestäminen luku-
vuonna 1969/70 (26.3. 207 §) sekä ns. uuden 
matematiikan opetuksen jatkaminen ja laa-
jentaminen lukuvuonna 1969/70 (26.3. 231 §, 
27.8. 618 §). Kaikissa kokouksissa tehtiin li-
säksi päätöksiä oppivelvollisten vapauttami-

sesta ko. velvollisuuden suorittamisesta mää-
räajaksi tai kokonaan, oppilaiden vapautta-
misesta koulun uskonnonopetuksesta sekä 
siirtämisestä apu-, tarkkailu- ja muille eri-
tyisluokille; 

v i r k o j a j a p a l k k o j a koskevat: 
johtajien valitseminen Eläintarhan, Porolah-
den, Aleksis Kiven ja Puotinharjun kouluun 
sekä Malmin apukouluun (7.5. 354 §, 21.5. 
427 §, 16.6. 523 §, 10.9. 666 §, 24.9. 725 §); 
Helsingin Opettajayhdistyksen kesävirkistys-
toimikunnan puheenjohtajan, toiminnanjoh-
tajan ja muiden jäsenten sekä kesäsiirtoloissa 
toimivien toimihenkilöiden palkkojen ja palk-
kioiden vahvistaminen sekä kesäsiirtoloiden 
johtajien ja apulaisjohtajien määrääminen 
toimikaudeksi 1969 (26.2. 170 §, 7.5. 338 §); 
opettajien valitseminen avoinna olleisiin 
opettajan virkoihin lailliseksi koeajaksi ja 
väliaikaisesti lukuvuodeksi 1969/70 (26.3. 
230 §, 16.6. 554 §); virkavaltakirjojen anta-
minen koeaikansa palvelleille ja viranvaih-
don kautta siirtyneille opettajille (16.5. 
388 §, 27.8. 602 §, 10.9. 682 §); nuorisokerho-
toiminnan johtajan määrääminen toimikau-
deksi 1969/70 (8.10. 802 §); suomenkielisten 
kansakoulujen talouspäällikön viran täyttä-
minen (22.10. 827 §) sekä vakinaisten ja tila-
päisten toimistoapulaisten valitseminen suo-
menkielisten kansakoulujen kansliaan (26.2. 
155 §, 19.11. 931, 932 §, 10.12. 1010 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: vähäva-
raisten oppilaiden vaate- ja jalkineavustus-
ten, silmälasien ja jalkatukien jakoperustei-
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18. Ruotsinkieliset kansakoulut 

den hyväksyminen (10.12. 1.011 §); matka-
avustusten jakaminen VIII luokkien oppilas-
retkeilyä varten (26.2. 159 §); stipendien ja 
apurahojen jakaminen oppilaille (7.5. 341 §); 
eräiden v:n 1968 ja 1969 talousarviotilien osa-
määrärahajaon muuttaminen (5.2. 94-97 §, 
24.9. 711 §); kehotuksen antaminen kou-
luille aloittaa työpäivä aikaisintaan klo 9 
(16.4. 272 §); Maunulan ja Töölön koulujen 
ikkunanmaalaustöiden tilaaminen (16.6. 547, 
548 §); eräiden koulujen siivouksen järjestä-
minen (16.6. 549 §); Kallion, Kontulan, Mel-
lunmäen, Puotinharjun ja Yliskylän koulujen 
kalusteiden hankkiminen (21.5. 421 §, 10.12. 
1012 §); eines- ja pakasteruokien hankinta 
lukuvuodeksi 1969/70 (27.8. 649 §) sekä kan-
sakoulujen talouspäällikön v:n 1970 hankin-
tojen markkamääräisten rajojen vahvistami-
nen (10.12. 983 §). Kaikissa kokouksissa pää-
tettiin lisäksi kouluhuonetilojen luovuttami-
sesta seurojen, yhdistysten ym. käyttöön eri 
tarkoituksiin. 

Esitykset. Kertomusvuonna tehdyistä esi-
tyksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a sekä v i r k o j a j a p a l k -
k o j a koskevat: kielistudion hankkiminen 
Aleksis Kiven kouluun (24.9. 721 §); 16 uudea 
opettajan viran perustaminen 1.8. lukien 
(26.2. 157 §); 50 varsinaisen kansakoulun 
opettajan sekä 8 kansalaiskoulun englannin 
ja 8 ruotsin kielen opettajan viran perusta-
minen (24.9. 720 §); yhden alakansakoulun-
opettajan viran muuttaminen yläkansakou-
lunopettajan viraksi 1.8. lukien (28.5. 466 §); 
eräiden opettajan virkojen uudelleen järjes-
täminen, eräiden virkojen lakkauttaminen 
tai jättäminen vakinaisesti täyt tämättä (15.1. 
40 §); vahtimestari-talonmiehen viran perus-
taminen Jakomäen kouluun (5.2. 104 §); 
kahden vahtimestarin viran vakinaistaminen 
1.1.1970 lukien (28.5. 451 §); toimistoapulais-
ten palkkaaminen suomenkielisten kansa-
koulujen kansliaan (16.6. 5131 §); erään ta-
lonmies-lämmittäj ä-vahtimestari-siivooj a-
ruoanjakajan viran vakinaistaminen (10.9. 

§); yhden veistokalustonhoitajan ja nel-

jän siivoojan viran lakkauttaminen (10.9. 
670 §); kaupungin kansakoulun ohjesäännön 
muuttaminen sekä eräiden kuraattorinvirko-
jen perustaminen (25.9. 767 §); eräiden virko-
jen palkkaluokkatarkistusten suorittaminen 
1.1.1970 lukien (26.3. 194 §) sekä Santahami-
nan koulun 8. pl:n vakinaisen talonmies-
vahtimestari-siivoojan viran täyttäminen sitä 
haettavaksi julistamatta (10.12. 987 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: kahden ke-
vytrakenteisen puukoulun siirtäminen Ylis-
kylästä Vuosaareen ja Siltamäkeen (16.4. 
265 §); Mellunkylän vanhan koulurakennuk-
sen poistaminen suomenkielisten kansakou-
lujen hallinnasta (16.4. 267 §); Kiikalan 
kunnan Kruusilan osuusmeijerin kiinteistön 
ostaminen suomenkielisten kansakoulujen 
kesäsiirtolaksi (7.5. 340 §); Juupajoen Pelto-
lammin kesäsiirtolan palaneen saunan poista-
minen johtokunnan hallinnosta ja uuden sau-
nan rakentaminen (10.9. 693 §, 24.9. 731 §); 
Kallion kansakoulun tontilla olevan raken-
nuksen purkaminen (5.11. 873 §, 19.11. 929 §); 
lisäalueen ostaminen Vilppulan Suvikodin 
kesäsiirtolaa varten (10.12. 988 §) sekä Korpi-
lahden Mutasen kesäsiirtolan osa-aluetta kos-
kevan osto- ja vaihtotarjouksen hyväksymi-
nen (10.12. 989 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: viranhalti-
jain opintomatka-apuraha-anomuksien hy-
väksyminen (26.2. 154 §); kansakouluhuo-
neistojen käyttöä muuhun kuin koulun omiin 
tarkoituksiin koskevien sääntöjen muutta-
minen (10.12. 994 §); ansiomerkkien myöntä-
minen eräille viranhaltijoille (26.2. 163, 164 §, 
28.5. 463 §); valtionavun anominen kansa-
koululaitoksen v:n 1968 kustannuksiin (27.8. 
622 §); kansakoulujen vapaaehtoisen kerho-
työn laajentaminen (25.9. 769 §); suomenkie-
listen kansakoulujen hallinnon järjestäminen 
1.4.1970 lukien (27.11. 956 §); eräiden mää-
rärahojen siirtäminen käytettäväksi v. 1970 
(10.12. 991 §); v:n 1968 eräiden tilien ylitys-
oikeus ja erään tilin osamäärärahajaon muut-
taminen (15.1. 45 §, 5.2. 93 §, 28.5. 456 §); 
työsopimussuhteessa olevien päätoimisten 
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18. Ruotsinkieliset kansakoulut 

talonmies-lämmittäjien työnimikkeen muut-
taminen (26.3. 208 §) sekä eräiden kaupun-
gille tehtyjen lahjoitusten vastaanottaminen 
(16.6. 552 §, 19.11. 908 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t o i m i n t a a sekä v i r k o j a j a p a l k -
k o j a koskevat: valtuustoaloite yhteisluok-
kiin siirtymisestä laulun- ja käsityönopetuk-
sessa (16.4. 275 §); vahtimestareiden, siivoo-
jien, talonmies-lämmittäjien ja eräiden ruoan-
jakajien ylimääräisten palkkioiden sekä ruo-
katilauksista vastaavien ja huolehtivien 
ruoanjakajien palkkauksen tarkistaminen 
(26.2. 156 §, 27.8. 651 §); 

k i i n t e i s t ö j ä koskevat: Vuosaaren 
kansakoulurakennuksen luonnospiirustusten 
ja päärakennuksen muutospiirustusten hy-

väksyminen (15.1. 51 §, 27.8. 620 §); Mellun-
mäen nykyisen kansakoulurakennuksen pur-
kaminen ja uuden koulurakennuksen perus-
tuksen louhintatöiden aloittaminen (26.2. 
147 §); uima-altaan sijoittaminen Konalaan 
rakennettavaksi suunnitellun kansakoulu-
rakennuksen yhteyteen (16.4. 270 §) sekä 
kiir.teistöjen ostaminen Iitin kunnan Vuolen-
kosken kylästä kesäsiirtolakäyttöön (10.12. 
990 §); 

m u i t a a s i o i t a koskevat: nuorisoko-
mitean mietintö (27.8. 650 §); valtuustoaloite 
kansakoulu tilojen luovuttamisesta nuoriso-
järjestöjen ja järjestöihin kuulumattomien 
nuorten käyttöön (5.11. 878 §) sekä palkalli-
sen virkavapauden myöntäminen kansakou-
lunopettajan viran haltijalle kunnalhsen luot-
tamustoimen hoitamista varten (10.9. 673 §). 
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18. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan 
valittiin v. 1969 puheenjohtajaksi kirkkoher-
ra Sigtrygg Serenius, varapuheenjohtajaksi 
uutispääll. Ralf Friberg sekä muiksi jäse-
niksi leht. Paul Hägglund, dipl.kirjeenvaiht. 
Inger Jägerhorn, valtiot.yo Marianne Laxen 
ja toimitt. Bertel Stenius. Kaupunginhalli-
tuksen edustajana johtokunnassa oli edelleen 
pankinjoht. Erik Witting. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa ja kokousten pöytäkirjojen pykälä-
luku oli 261. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t a koskevat: lukuvuoden työaikojen ja lu-
papäivien vahvistaminen (10.3. 47 §, 19.5. 
112 §); kouluj en opetusohj elman vuosit arkis-
teiden muuttaminen ja hyväksyminen (3.2. 
19 §, 22.9. 172 §, 27.11. 233 §); apukoulun 
opetusohjelman käsittely ja hyväksyminen 
(14.4. 73 §, 3.11. 205 §); Herttoniemen, An-
nankadun sekä Pohjois-Haagan kansakoulun 
lakkauttaminen (19.5. 95 §, 12.6. 125, 126 §); 
koulutarvikkeiden hankkiminen lukuvuo-
deksi 1969/70 (19.5. 96 §); liikunnanneuvo-
jien työsuunnitelmien hyväksyminen luku-
vuodeksi 1969/70 (22.9. 173 §); uusien oppi-
kirjojen hyväksyminen käyttöön otettavaksi 
(22.9. 174 §, 3.11. 207 §). Kaikissa kokouk-
sissa tehtiin lisäksi päätöksiä oppilaiden otta-
misesta kouluun vieraista koulupiireistä, va-
pauttamisesta oppivelvollisuudesta ja siirtä-
misestä apukouluun, tarkkailu- tai muulle 

erityisluokalle sekä lykkäyksen myöntämi-
sestä koulunkäynnin aloittamisessa; v i r -
k o j a j a p a l k k o j a koskevat: opetta-
jan virkojen täyttäminen (10.3. 54 §, 19.5. 
100,101 §, 12.6. 128 §); eräiden koulujen joh-
tajien valitseminen (19.5. 113 §, 25.8. 147 §); 
koulukirjastonhoitajien valitseminen (3.2. 
34 §, 3.11. 211 §); virkavaltakirjojen antami-
nen (22.9. 180 §); kesäsiirtoloiden johtajien 
ja apulaisjohtajien määrääminen (19.5.114 §); 
eron myöntäminen eräille opettajille eläke-
iän saavuttamisen vuoksi (14.4. 76, 78, 79 §, 
19.5. 102-104 §, 3.11. 212 §, 27.11. 234 §); 
kahden työsopimussuhteisen siivoojan palk-
kojen tarkistaminen (10.3. 57 §); Herttonie-
men kansakoulun lopettamisen vuoksi va-
pautuneen siivooja-vahtimestarin sijoittami-
nen Myllypuron kouluun (25.8. 148 §); tila-
päisen puolipäivätoimisen toimistoapulaisen 
valitseminen kansakoulujen kansliaan (15.12. 
255 §); k i i n t e i s t ö j ä koskevat: kou-
luille kuuluvan maan luovuttaminen viljely-
tarkoituksiin (19.5. 97 §); lisäksi kaikissa ko-
kouksissa tehtiin päätöksiä koulutilojen vuok-
raamisesta yhdistyksille ja yhteisöille; m u i -
t a a s i o i t a koskevat: apurahojen jaka-
minen (19.5. 106, 107 §, 15.12. 254 §); oppi-
laiden kuljetuksen järjestäminen (3.2. 25 §, 
10.3. 51 §, 12.6. 127 §); talouspäällikön han-
kintavaltuuksien vahvistaminen v:ksi 1970 
(15.12. 250 §); varoituksen antaminen vahti-
mestarisiivoojalle virkatehtävien laiminlyö-
misestä (22.9. 185 §, 3.11. 210 §) sekä varatto-
mille oppilaille myönnettävien vaatteiden, 
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18. Ruotsinkieliset kansakoulut 

jalkineiden ym. jakoperusteiden tarkistami-
nen (15.12. 251 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä esityksistä mainittakoon seuraavat 
o p e t u s t a koskevat: kansalaiskoulun ope-
tussuunnitelmaa koskevan mietinnön kään-
täminen ruotsiksi (12.6. 124 §); komitean 
asettaminen muokkaamaan opetussuunnitel-
maa ruotsinkieliseen kansalaiskouluun sovel-
tuvaksi (3.11. 206 §); komitean asettaminen 
laatimaan erityistä opetusohjelman sovellu-
tusta kansakoulun yhdistettyjä luokkia var-
ten (27.11. 230 §); v i r k o j a j a p a l k -
k o j a koskevat: avoinna olevan opettajan 
viran jättäminen vakinaisesti täyt tämättä 
(3.2. 26 §); eräiden opettajan virkojen lak-
kauttaminen (22.9. 179 §); ns. määrävuosi-
korotuksen myöntäminen eräille opettajille 
(25.8. 150 §, 22.9. 181 §, 3.11. 213 §, 15.12. 
260 §); m u i t a a s i o i t a koskevat: oikeuden 
myöntäminen tilien ylittämiseen (3.2. 22 §); 
ansiomerkkien myöntäminen (3.2. 27 §); eri 
kouluille lahjoitettujen televisiolaitteiden vas-
taanottaminen (10.3. 52 §, 19.5. 98 §); lii-
kenneturvallisuuden lisääminen eräiden kou-
lujen kohdalla (19.5. 99 §, 3.11. 209 §); koulu-
tilojen vuokraaminen suomenkieliseltä kan-
sakoululta Roihuvuoressa (25.8. 157 §); 
kansakoulun ohjesäännön muuttaminen 
(22.9. 171 §); ruotsinkielisten kansakoulujen 
hallinnon uudelleenjärjestelyn toimeenpane-
minen 1.4.1970 alkaen (27.11. 229 §); koulu-
huoneistojen käyttöä muuhun kuin koulun 
omiin tarkoituksiin koskevien määräysten 
tarkistaminen (15.12. 248 §); korvauksen pe-
riminen koulujen vahtimestareiden kaupun-

kipuheluihin oikeutetuista virkapuhelimista 
(15.12. 259 §) sekä erään autovahingon kor-
vaaminen (19.5. 115 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle tehtiin esi-
tykset määrärahojen ottamisesta v:n 1970 
talousarvioon kiinteistöjen peruskorjauksiin 
(3.2. 21 §, 25.8. 146 §). Urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnalle lähetettiin anomus avustuksen 
saamiseksi henkilökunnan urheiluharrastuk-
sia varten (10.3. 53 §). 

Lausunnot. Johtokunnan antamista lau-
sunnoista mainittakoon seuraavat o p e t u s -
t a sekä v i r k o j a j a p a l k k o j a kos-
kevat: valtuustoaloite yhteisluokkiin siirty-
miseksi laulun- ja käsityönopetuksessa (10.3. 
46 §); ruotsinkielisten kansakoulujen kans-
lian henkilökunnan palkantarkistusanomuk-
set (14.4. 75 §); ruoanjakajien palkkojen tar-
kistaminen (22.9. 188 §); luvan myöntäminen 
sivutoimen hoitamiseen (3.11. 214, 215 §); 
mielipidetutkimus koulun työajoista (27.11. 
232 §); m u i t a a s i o i t a koskevat: koulu-
hallituksen virkojen aukijulistamista kos-
keva kirjelmä (3.2. 18 §); terveydellisten olo-
jen parantaminen kouluissa (10.3. 49 §); sade-
katosten hankkiminen koulujen pihoille (10.3. 
50 §); opintomatka-apurahat (10.3. 55 §); 
kiinteän omaisuuden tarkastajain kertomus 
(19.5. 93 §); valtuustoaloite heijastinlevyjen 
hankkimiseksi kansakoululaisille (19.5. 94 §); 
nuorisokomitean mietintö (25.8. 144 §); val-
tuustoaloite vapaiden kansakoulutilojen luo-
vuttamiseksi nuorisotoimintaa varten (3.11. 
204 §); ruotsinkielisten lasten kouluolot itäi-
sellä kaupunkialueella (3.11. 208 §); v:n 1967 
valtionavun anominen (15.12. 252 §). 
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19. Ammattioppilaitosten johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ammattioppilaitosten johtokunnan kokoon-
pano oli v. 1969 seuraava: puheenjohtaja 
toim.joht. Ingvar Blomqvist, varapuheen-
johtaja joht. Aarne Helle sekä muut jäsenet 
rak.mest. Eino L. Penttinen, toimits. Ilmari 
Kosonen, ylitark. Veikko Liukko, sos.pääll, 
Eino O. Penttinen, toimitt. Elsa Aaltonen, 
koulutt. Reino Arppe, koul.pääll. Raoul 
Johnsson ja ins.opp. Matti Öhman. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 15 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 649 asiaa. 
Saapuneita kirjeitä oli 1 567 ja lähetettyjä 
907. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: Vallilan, Kampin ja Haagan ammatti-
koulujen rehtorintuntien aiheiden hyväksy-
minen kevät- ja syyslukukaudeksi (23.1. 
8 §, 21.8. 344 §, 11.9. 425, 437 §); em. ammat-
tikoulujen kerhotoimintaohjelmien hyväk-
syminen kevät- ja syyslukukaudeksi (23.1. 
9, 10 §, 6.2. 60 §, 27.2. 73 §, 25.9. 451—454 §); 
kunnallisneuvos V. von Wrightin lahjoitus-
rahaston, Familjen Alex. Ärts stipendiefond 
-rahaston ja Ellen Bremerin stipendirahaston 
korkovarojen jakaminen (10.4. 160 §) sekä 
ammattioppilaitosten lukuvuoden 1969/70 
lupapäivien määrääminen (25.9. 456 §). 
Koulutilojen vuokrauslupia myönnettiin 
useissa johtokunnan kokouksissa. 

Esitykset. Johtokunta teki esityksiä asiois-
ta, jotka mm. koskivat: ammattioppilaitos-

ten ohjesäännön tarkistamista (20.3. 118 §); 
1-vuotisen keskikoulupohjaisen mikrobiolo-
gian opintolinjan perustamista laboratorio-
kouluun sekä mittamies—vaaitsij an opinto-
linjan perustamista Vallilan ammattikou-
luun (10.4. 169, 171 §); tekstinvalmistajan 
ja painajan opintolinjojen perustamista kir-
japainokouluun (8.5. 203 §); Kampin am-
mattikoulun teollisuusompelijan opintolinjan 
rinnakkaisluokan perustamista (12.6. 277 §); 
kirjapainokoulun uusien opetusohjelmien 
edellyttämien viikkotuntikaavioiden vahvis-
tamista 5-päiväiseen työviikkoon siirtymistä 
varten syyslukukauden 1969 alusta lukien 
sekä konelatojan opintolinjan opetusohjel-
man ja työryhmän suuruuden vahvistamista 
(12.6. 280, 281 §); laboratoriokoulun eräiden 
opintolinjojen nimien ja viikkotuntikaavioi-
den muutoksia, jatkokoulutuksen järjestä-
mistä sekä opetukseen liitettävää lasinpuhal-
luksen opetusta (8.5. 193 §, 12.6. 284, 
296 §); Haagan ammattikoulun aineyhdistel-
mien ja opetusmenetelmien kokeilua luku-
vuonna 1969/70 (29.5. 241 §); englanninkielen 
opetuksen lisäämistä Vallilan ammattikou-
lussa (12.6. 285 §); tontin varaamista Hertto-
niemen ammattikoulua varten sekä arkki-
tehdin nimeämistä koulun suunnittelutyötä 
varten (12.6. 286 §, 16.10. 492 §) sekä am-
mattikouluja esittelevän lyhytelokuvan val-
mistamista (11.9. 422 §). Lisäksi tehtiin 
useissa kokouksissa esityksiä ammattikoulu-
jen eräiden opintolinjojen opetussuunnitel-
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19. Ammattioppilaitokset 

mien tarkistamiseksi sekä valtionavustusten 
varaamiseksi eri koulujen kursseja ja koulu-
kaluston hankintoja varten. 

Lausunnot. Johtokunta antoi lausuntoja 
asioista, jotka mm. koskivat: nuoriso-ohjaa-
jan ammattikoulun perustamista Helsin-
kiin (8.5. 205 §); maarakennusalan opetusta 
koskevaa valtuustoaloitetta (12.6. 268 §); 
nuorisokomitean mietintöä ammattikoulu-
tukseen liittyvien kohtien osalta (21.8. 358 §); 
Vallilan ammattikoulun rakennusosaston har-
joittelutyöpaikaksi varattavaa tonttia (11.9. 
429 §); Lauttasaaren entisen yhteiskoulura-

kennuksen käyttöä sekä uusimissuunnitel-
maa (11.9. 434 §, 25.9. 468 §); Herttoniemen 
ammattikoulun perustamissuunnitelmaa (16. 
10. 491 §); kirjapainokoulun järjestysmuo-
don muuttamista ja Käpylän ammattikou-
lun perustamissuunnitelmaa (6.11. 540 §); 
Hotelli- ja ravintolaopistosäätiön sekä Ho-
telli- ja ravintolakoulusäätiön ammattikou-
koulupaikkakiintiötä (18.12. 614 §) sekä kau-
pungin avustusta nauttivien yht. 20 koulun 
avustusanomuksia v:n 1970 toiminnan tuke-
mista varten (21.8. 323—342 §). 
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20. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 
kokoonpano kertomusvuonna oli seuraava: 
puheenjohtajana toimi reht. Kerttu Vainikai-
nen ja jäseninä fil.tri Kauko Joustela, yli-
konst. Jaakko Santanen, toimitt. E. J. Paa-
vola, yhteiskuntat.lis. Matti Kailari, leht. 
Rafael Kontula, merkon. Leo Mäkinen, 
opinto-ohj. Kalle Kuittinen ja toimits. Seppo 
Patrikainen. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin 148 py-
kälää. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna 
tekemistä päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: opiston rehtorin vuoden aikana omalla 
vastuullaan kerralla suoritettavien hankinto-
jen tai urakkasopimusten arvon ylärajan vah-
vistaminen (30.1. 7 §); opiston v:n 1969 val-
tionavun I erän maksattamisen ja v:n 1968 
valtionavun perusavustuksen anominen (30.1. 
16 §, 26.6. 94 §); edustajan nimeäminen Hel-
singin seudun opistopiirin edustajakokouk-
seen (30.1. 17 §); kurssin järjestäminen luku-
ja kirjoitustaidottomille mustalaisille (4.3. 
42 §); kokeiluluontoisen vieraiden kielten ope-
tustoiminnan aloittaminen Kallion virasto-
talossa (4.3. 43 §); ATK-peruskurssin järjestä-
minen (4.3. 47 §); opintoapurahojen jakami-
nen opistolaisille jatko-opintoja varten (27.5. 
71 §, 27.11. 147 §); jaoston asettaminen tut-
kimaan keskikouluosaston todistusten anto-
oikeusmahdollisuuksia (27.5. 76 §); sivu-
osastojen johtajien toimien täyttäminen 

(27.5. 79 §); työkauden 1969/70 opetussuun-
nitelman, alkamis- ja päättämisajankohdan 
määrääminen sekä opintomaksujen suuruu-
den vahvistaminen (26.6. 90, 92 §, 5.9. 
114 §); opistotalon opetuskeittiön maalaus-
töiden sekä ulkokaton ja syöksytorvien uusi-
misen suorituttaminen (12.8. 108, 109 §); 
opiston osallistuminen Kansalais- ja työväen-
opistojen liiton järjestämiin valtakunnallisiin 
kielitutkintoihin (12.8. 110 §); kaitaeloku-
vauspiirin ottaminen opetusohjelmaan (12.8. 
112 §) ; keskikouluosaston j ohtaj an tehtävien 
järjestäminen (5.9. 117 §); opistotalon auto-
tallin vuokraaminen (5.9. 121 §); luentotilai-
suuksien järjestäminen lauantaisin (31.10. 
132 §); Opistolaisyhdistyksen saaman avus-
tuksen käytön valvonta (27.11. 145 §) sekä 
virkavapauden myöntäminen taloudenhoita-
jalle (27.11. 148 §). 

Johtokunta teki useita päätöksiä opisto-
talon juhlasalin, Viipurinsalin, kerhohuonei-
den ja muiden huonetilojen vuokraamisesta 
määrätyin ehdoin eri yhdistyksille ym. ko-
kousten, juhlien, kurssien tai vastaavien tilai-
suuksien järjestämistä varten. 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä, jotka koskivat mm.: opiston toi-
miston viranhaltijain työaikojen vahvista-
mista (30.1. 28 §); vs. rehtorin ja erään opet-
ta jan rehtorien seminaariin osallistumisesta 
sekä kymmenen opiston opettajan kielten 
opettajain kursseille osallistumisesta aiheu-
tuvien kurssimaksujen korvaamista (30.1. 
29 §, 5.9. 119 §); tilapäisten avustajien sekä 
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20. Suomenkielinen työväenopisto 

tuntiopettaj ien palkkioiden korottamista 
(4.3. 41 §, 15.4. 60 §); opiston opintoneuvojan 
virkanimikkeen muuttamista ja palkkauksen 
tarkistamista (15.4. 58 §); määrärahojen 
merkitsemistä v:n 1970 talousarvioon kieli-
studion järjestämiseksi sekä opistotalon liit-
tämiseksi kaukolämpöverkkoon (12.8. 98 §); 
määrärahan saamista kansakoulunopettajille 
järjestettävää uuden matematiikan opetuk-
sen kurssia varten (5.9. 122 §); työväenopis-
ton toiminnan laajentamista Etelä-Kaarelan, 
Haagan, Kannelmäen, Konalan, Pitäjänmäen 
ja Pihlajamäen kaupunginosiin (12.8. 111 §, 
7.10. 127 §); kunnallisen iltaoppikoulun pe-
rustamista (7.10. 129 §); Vuosaaressa sijait-
sevan tilan Nordsand RN:o 520 osoittamista 
suomenkielisen työväenopiston kesäkodiksi 
(31.10. 133 §) sekä ylitysoikeuden saamista 
eräille palkka- ym. tileille (12.8. 101 §, 27.11. 
143, 144 §). 

Lisäksi annettiin yleisten töiden lautakun-
nalle esitys, joka koski v:n 1970 talousarvioon 

tarkoitettuja uudisrakennustöitä ja yli 
150 000 mk maksavia perusparannustöitä 
(4.3. 44 §) sekä palkkalautakunnalle esitykset 
opiston rehtorin ja opettajan virkojen järjes-
telyistä rehtori Kosti Huuhkan virkavapau-
den aikana (27.5. 80, 81 §, 26.6. 84 §) ja vs. 
taloudenhoitajan palkkauksesta (27.11.148 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: yhteiskuntat.maist. 
Elvi Kahalan opintomatka-apuraha-anomus-
ta (4.3. 45 §); opistotalon ullakon rakenta-
mista opetustiloiksi koskevaa aloitetta (7.10. 
128 §); sekä mm. seuraavien yhdistysten 
avustusanomuksia: Kalliolan Kannatusyh-
distyksen, Toimelan Vapaaopiston Tuki-
yhdistyksen, Helsingin Kristillisen Kansan-
opiston Kannatusyhdistyksen sekä Itä-Hel-
singin kansalaisopiston kannatusyhdistyksen 
(15.4. 62 §, 12.8. 103-105, 107 §). 

Lisäksi annettiin palkkalautakunnalle lau-
sunto, joka koski opintoneuvoja Elvi Kaha-
lan sivutoimilupa-anomusta (27.5. 78 §). 
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21. Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Ruotsinkielisen työväenopiston j ohtokun-
taan valittiin v. 1969 jäsenien Matvejewin, 
Knusin, Mattssonin sekä Paneliuksen tilalle 
leht. Anne-Marie Beaurain, rva Gun Hem-
ming-Väyrynen, fil.tri. Gunvor Krogerus ja 
fil.maist. Margaretha Starck. Rehtori Gunnar 
Bäck toimi johtokunnan sihteerinä 1.9. 
saakka, jolloin tehtävä siirtyi apulaisrehtori 
Martin Gripenbergille. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 9 
kertaa ja sen kokousten pöytäkirjojen pykä-
läluku oli 152. 

Päätökset. Johtokunnan tekemistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat: kevätluku-
kauden 1969 luento-ohjelmaehdotuksen hy-
väksyminen (7.1. 7 §); seuraavien kurssien 
opettajien valitseminen kevätlukukaudeksi 
1969: geometrian jatkokurssin ja kuvaavan 
tilaston kurssin opettajan, croquis-piirustuk-
sen, öljyvärimaalauksen, kahden saksan kie-
len kurssin ja kolmen venäjän kielen kurssin 
opettajien sekä 7.2. alkaen perämoottori-
kurssin opettajan (7.1. 8, 9 §, 3.2. 27 §, 1.4. 
43, 44 §); hyväksyttiin ehdotus jatkoluku-
kauden aikana pidettävistä kursseista sekä 
jatkolukukauden luento-ohjelma (1.4. 54 §, 
18.4. 65 §); apulaisrehtorina toimivan opet-
tajan tehtävien vahvistaminen ja viran 
täyttäminen (1.4. 52 §, 18.4. 66 §, 27.5. 84 §); 
kirjaston aukioloaikojen vahvistaminen 1.9. 
alkaen (18.4. 67 §); lukuvuoden 1969/70 
lukukausien alkamis- ja päättämispäivien 
vahvistaminen sekä opiston toimintaohjelma-

ehdotuksen hyväksyminen (27.5. 80 §, 8.9. 
113 §); opinto- ja matka-apurahojen myön-
täminen oppilaille (18.4. 63 §); opiston reh-
torin vuoden aikana omalla vastuulla ker-
ralla suoritettavien hankintojen tai urakka-
sopimusten arvon ylärajan vahvistaminen 
(3.2. 21 §); kolmen erikoisluennoitsijan palk-
kion määrääminen (3.2. 26 §); kahta ikälisää 
vastaavan summan takaisin periminen ta-
loudenhoitajalta (1.4. 48 §); lukuvuoden 
ohjelmavihkosen painattaminen ja oppilas-
maksujen säilyttäminen ennallaan (27.5. 
81, 82 §); maksujen periminen harrastepii-
reihin hankittavista tarveaineista opistoon 
kirjoittautumisen yhteydessä (23.6. 92 §); 
opetustilojen luovuttaminen Helsingin seu-
dun kesäyliopiston käyttöön (18.4. 59 §); 
erillisten luentojen ym. sivuosastotoiminnan 
aloittaminen Vartiokylässä, Käpylän-Mau-
nulan seudulla ja Etelä-Kaarelassa (23.6. 
93 §, 8.9. 103 §); kahden luokkahuoneen sisus-
tuksen muuttaminen (8.9. 100 §); eron myön-
täminen kirjastonhoitajalle 1.9. alkaen ja 
vahtimestarille 30.9. alkaen (8.9. 110 §, ^ 
29.9. 128 §); työsopimussuhteisen toimisto-
apulaisen erottaminen toimestaan (29.9. 126 
§); eräiden opintopiirien opettajien ja opet-
tajan sijaisten valitseminen sekä eräiden 
luentopiirien opettajien palkkion vahvista-
minen (8.9. 115 §, 29.9. 122-124 §); sekä sa-
noma- ja aikakauslehtien tilaaminen opiston 
kirjastoon (8.9. 116 §). 

Esitykset. Johtokunta teki kaupunginhalli-
tukselle esityksiä, jotka mm. koskivat: 
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21. Ruotsinkielinen työväenopisto 

elokuva- ja rainakoneenkäyttäjien ym. palk-
kion korottamista 6.96 mk:aan tunnilta sekä 
järjestysmiehen ym. palkkion 3.81 mk:aan 
tunnilta (1.4. 45 §); tuntiopettajien palkkioi-
den korottamista 1.4.1969 alkaen (18.4. 
64 §) sekä ylitysoikeuden myöntämistä eräil-
le tileille (7.1. 10 §, 23.12. 149, 150 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tussa lausunnossa puollettiin Vuosaaressa 
sijaitsevan Brandis-nimisen tilan soveltu-
vuutta opiston oppilaiden kesäkodiksi sekä 
luovutettiin tila opistolaisyhdistyksen käyt-
töön (8.9. 107 §, 23.12. 146 §). 
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22. Ammattioppilaslautakunta 

Ammattioppilaslautakuntaan valittiin v. 
1969 muuten samat kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että varajäseneksi ja työnantajia edus-
tavaksi jäseneksi sisustusarkkit. Jaakko Hur-
meen tilalle tuli hammasteknikkomest. Sulo 
Nurto. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 
9 kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 150. 
Valitut arvostelulautakunnat kokoontuivat 
42 kertaa ja niiden pöytäkirjojen pykäliä oli 
126. 

Lautakunnan päätökset koskivat mm. eräi-
den työnantajien hyväksymistä oppisopimus-
oppilaiden kouluttajiksi (27.2. 24 §, 27.3. 39 §, 
19.6. 72 §, 21.8. 95, 96 §, 25.9. 107 §, 6.11. 
125 §, 11.12. 143 §) sekä oppisopimusten hy-

väksymistä, purkamista ja siirtoja sekä sopi-
musajan lyhentämistä tai pidentämistä. 

Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset 
koskivat mm. oman auton käyttöoikeuden 
myöntämistä koulutustarkastajalle (8.5. 49 §) 
sekä hänen osallistumistaan koulutustarkas-
tajien luento- ja neuvottelupäiville (27.3. 
36 §). 

Lautakunnan antamista lausunnoista mai-
nittakoon mm. ammattikasvatushallitukselle 
annettu lausunto mahdollisuuksista järjestää 
graafisen alan tietopuolista koulutusta toimi-
alueellaan (30.1. 9 §) sekä lausunnot työn-
antajille suoritettavien koulutuskorvauksien 
valtionapuanomuksista (8.5. 62 §, 6.11. 122, 
123 §). 
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23. Kotitalouslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset, 3/m. 
Kotitalouslautakunnan kokoonpano v. 1969 
oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että jäseninä merkon. Elsa Parosen 
tilalla oli maat. ja metsät.kand. Vuokko 
Juhola, kotitalousop. Seija Setälä 25.4. asti 
ja loppuvuoden kotitalousop. Vuokko Sa-
volainen. 

Lautakunta kokoontui 10 kertaa ja pöytä-
kirjojen pykäliä oli 145. 

Päätökset. Lautakunta päätti valita jäse-
niksi kuluttajajaostoon puh.joht. Taina Kan-
kaan, varapuh.joht. Vuokko Juholan ja 
jäsenet Hilja Lahden ja Hilkka Tammisen 
sekä sihteeriksi kotital.neuvonnan tarkast. 
Sirkka Taipaleen (22.1. 18 §). 

Avoimiin virkoihin lautakunta päätti valita 
henkilöt seuraavasti: 18. pl:n talousopetta-
jan virkaan talousop. Vuokko Heimolan 
viransijaiseksi ajaksi 1.9.-15.12., 18. pl:n 
talousopettajan virkaan kotital.op. Marjatta 
Merilän 1.10. lukien ja 18. pl:n talousopetta-
jan virkaan talousop. Eija Lukkarin ajaksi 
1.9.-31.12. (28.8. 95, 96, 100 §). 

Lautakunta päätti vuokrata suomenkie-
listen kansakoulujen käyttöön Hiihtäjäntie 
l:ssä sijaitsevan kotitalouslautakunnan ope-
tuskeittiön lukuvuonna 1969/70 yhteensä 14 
viikkotunniksi (25.9. 107 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallituk-
selle tekemät esitykset koskivat mm. seu-
raavia asioita: yhden uuden ruotsinkielisen 
16. pl:aan kuuluvan käsityönopettajan viran 
perustamista lautakunnan alaisuuteen (18.12. 
145 §); Karhulinnan opetus- ja perhepesulan 
toiminnan jatkamista (29.5. 69 §, 25.9. 106 §); 
lautakunnan alaisuuteen kuuluvan 5. pl:aan 
kuuluvan vahtimestari-siivoojan viran lak-
kauttamista (29.5. 75 §); huoneiston hankki-
mista lautakunnan neuvonta-, näyttely-
jä kurssitoimintaa varten (25.9. 111 §); 
kotitalousopettajan lähettämistä virkamat-
kalle Norjaan ja Ruotsiin (25.9. 112 §) sekä 
korvauksen myöntämistä Hiihtäjäntie l:ssä 
sijaitsevasta kotitalouslautakunnan opetus-
huoneistosta varastettujen tavaroiden kor-
vaamiseksi (18.12. 143 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamissa lausunnoissa se päätti 
puoltaa anomuksia avustuksen myöntämi-
seksi kotitalouslautakunnan valvonnan alai-
sille yleishyödyllisille yrityksille ja laitoksille 
kertomusvuodeksi (27.3. 39 §) sekä Helsing-
fors svenska Marthaförening -yhdistykselle 
neuvonta- ja valistustyötä ja Helsingin Mart-
tayhdistykselle Kotitaloudellisen Neuvonta-
toimiston toimintaa varten v:ksi 1970 (28.8. 
90, 91 §). 
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24· Kirjastolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Kirjastolautakunnan kokoonpano v. 1969 oli 
seuraava: puheenjohtajana oli fil.kand. Maija 
Savutie-Myrsky, varapuheenj ohtaj ana f il. 
maist. Jarl Tallqvist sekä muina jäseninä 
toimitt. Kalevi Haikara, kultt.siht. Aimo 
Kairamo, valtiot.lis. Leena Kääriä, pää-
toimitt. Yrjö Larmola, fil.lis. Aarne Laurila, 
ohjelmajoht. Leo Meller ja toimitt. Aarne 
Taussi. Kaupunginhallituksen edustajana 
lautakunnassa oli varat. Erkki Hara. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa. Pöytäkirjat käsittivät yhteensä 281 
pykälää. 

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
eräitten sivukirjastojen aukioloaikojen muut-
taminen (17.6. 157 §); kirjastoauton aika-
taulun muuttaminen ja eräiden pysäköinti-
paikkojen siirtäminen (28.8. 186 §, 16.12. 
276 §) sekä kaupunginkirjaston ilmoitus-
korttimaksujen korottaminen (16.12. 278 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin 
mm. asioista, jotka koskivat: veistoksen si-
joittamista Töölön uuden sivukirjastoraken-
nuksen pääsisäänkäynnin eteen (28.1. 31 §); 
luvan anomista Töölön uuden sivukirjaston 
rakennustöiden jatkamiseen myös kesän ai-
kana (25.2. 60 §); Töölön sivukirjaston siir-
tämistä toimimaan väliaikaisissa tiloissa 
(22.4. 110 §); Myllypuron sairaskodin liittä-
mistä kaupunginkirjaston laitoskir jastotoi-
men piiriin (27.5. 135 §); musiikkikirjastotoi-
minnan järjestämistä Töölön uudessa sivu-

kirjastossa (27.5. 136 §, 23.9. 210 §); kirjasto-
ohjesäännön täydentämistä (27.5. 139 §); 
kaupunginkirj aston laitoskirj astotoiminnan 
aloittamisajankohdan lykkäämistä Helsingin 
yliopistollisessa keskussairaalassa (27.5. 140 
§); apurahan saamista valtakunnallisille kir-
jastopäiville osallistuneille kaupunginkirjas-
ton viranhaltijoille (17.6. 156 §); rakennus-
avustuksen anomista pääkirjaston peruspa-
rannustöille (23.9. 212 §) ja eräiden sivukir-
jaston tonttien varausajan pidentämistä 
(21.10. 233 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
tiin asioista, jotka koskivat: Itäisen lääkäri-
aseman luonnospiirustuksia kirjastotilojen 
osalta (22.4. 100 §); rakennusluvan anomista 
Puotinharjun uuden sivukirjastohuoneiston 
rakennustöitä varten (18.11. 252 §); raken-
nusluvan anomista Herttoniemen uuden sivu-
kirjaston rakennustöitä varten (18.11. 253 §); 
laitoskirjastotoiminnan jatkamista v. 1970 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan po-
lio-osastolla sekä neljännen sisätautien klini-
kan munuaisosastolla (18.11. 255 §) ja koulu-
hallituksen hyväksymisen hankkimista eräille 
kirjastohuoneistoille sairaaloissa ym. (16.12. 
279 §). 

Lisäksi puollettiin anomuksia avustuksen 
myöntämiseksi v:ksi 1969 kirjastolautakun-
nan alaisille yleishyödyllisille yrityksille v:ksi 
1970 sekä Kirjoja Sokeille -yhdistykselle ja 
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Kir-
jasto lle(25.2. 53 §, 28.8. 190, 191 §). 
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25. Museolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Museolautakunnan kokoonpano oli v. 1969 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että puheenjohtajaksi prof. Eino Suolahden 
tilalle valittiin fil.maist. Anni Voipio ja jä-
seneksi toimitt. Ir ja Lönngrenin tilalle f il. 
maist. Markku Murros. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 9 
kertaa. Kokousten pöytäkirjoissa oli kaik-
kiaan 223 pykälää. 

Kirjeitä saapui lautakunnalle ja museolle 
405 ja lähetettiin 416. 

Esitykset, joita tehtiin kaupunginhallituk-
selle ja muille kaupungin viranomaisille, 
koskivat: apurahan myöntämistä museoassis-
tentti Raija Järvelälle Hollantiin ja Saksan 
liittotasavaltaan tehtävää opintomatkaa 
varten (4.2. 12 §); Kaupunkiliiton kultaisen 
ansiomerkin myöntämistä 30 v:n palveluk-
sesta eläkkeelle siirtyvälle museoassistentti 
Kreetta Sihvoselle (4.2. 13 §); kaupungin-
museon lisärakennusta varten tarvittavan 
määrärahan ottamista v:n 1970 talousar-
vioon (4.2. 14 §); lisämäärärahojen myöntä-
mistä palkkojen tarkistamisesta aiheutuviin 
menoihin (11.3. 27 §, 15.4. 57 §); Tuomarin-
kylän museon tilapäisen museoassistentin 
viran vakinaistamista 1.1.1970 lukien ja 
tilapäisen viranhaltijan siirtämistä ko. vaki-
naiseen virkaan virkaa haettavaksi julista-
matta (11.3. 30 §, 21.10. 171 §); Tuomarin-
kylän kartanon asuntopihassa sijaitsevan, 
kahvilaksi korjatun entisen vierasrakennuk-

sen antamista kiinteistöviraston hallintaan 
sekä asuntopihan piiriin rakennettavan sivu-
rakennuksen rakennustöiden kiirehtimistä 
(11.3. 32, 33 §); Sinebrychoff Oy:n alueella 
Punavuorenkatu 23 sijaitsevan asuinraken-
nuksen poissiirtämistä ja varastoimista kiin-
teistöviraston toimesta sekä Solnantie l:ssä 
sijaitsevan puisen asuinrakennuksen säilyt-
tämistä ja vastaista käyttöä kahvilana (11.3. 
36 §, 27.5. 101 §); kaupunginmuseon johto-
säännön täydentämistä ja museonhoitajan 
virkanimikkeen muuttamista museonjohta-
jaksi (27.5. 105 §, 24.6. 127 §, 9.9. 146 §); 
kaupunginmuseon talonmies-vahtimestarin 
viran uudelleen järjestelyä (9.9. 145 §) sekä 
määrärahan saamista Sigrid Schaumanin 
neljän Helsinki-aiheisen öljymaalauksen osta-
mista varten (25.11. 197 §). 

Posti- ja lennätinhallitukselle tehtiin esi-
tys postileiman ja postilaatikon saamiseksi 
Tuomarinkylän museoon (27.5. 89 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle ja muille 
kaupungin viranomaisille koskivat seuraavia 
asioita: valokuvausoikeuden myöntämistä 
matkailijoille kaupunginmuseon osastoissa 
koskevaa matkailutoimiston aloitetta ym. 
(4.2. 17 §, 21.10. 178 §, 25.11. 195 §); kiinteän 
omaisuuden tarkastajien kertomusta v:lta 
1968 Hakasalmen huvilan korjaustöiden 
osalta (15.4. 71 §, 9.9. 161 §); Leninin oleske-
lusta talossa Vironkatu 7 kertovan laatan 
kiinnittämistä ko. talon seinään (9.9. 149 §); 
Suomenlinnakomitean mietintöä (21.10. 172 
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

§, 25.11. 196 §) sekä Tuomarinkylän karta-
non B-rakennuksen työpiirustusten hyväksy-
mistä (11.3. 31 §). 

Lisäksi lautakunta päätti puoltaa seuraa-
vien säätiöiden ja yhdistysten avustusano-
muksia v:lle 1970: Helsingin Taidehallin 
säätiön, Suomen rakennustaiteen museo-
säätiön, Akseli Gallen-Kallelan Museosää-
tiön, Helsingin Teatterimuseosäätiön ja Hel-
sinki-Seuran (24.6. 121-125 §); avustusten 

myöntämistä puollettiin saman suuruis na 
kuin v:n 1969 avustukset. 

Vielä lautakunta antoi lausunnon Sampo-
yhdistyksen avustusanomuksesta, missä oli 
anottu avustusta Lammin talon entisöimis-
töihin. Kun kaupunki ei jaa avustuksia tällai-
seen tarkoitukseen, museolautakunta ilmoitti 
lausunnossaan asettuvansa kielteiselle kan-
nalle asiassa (15.4. 60 §). 

488 



26. Musiikkilautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Musiikkilautakunnan kokoonpano oli v. 1969 
seuraava: puheenjohtaja maist. Veikko Lop-
pi, varapuheenjohtaja oopp.laulaja Veikko 
Tyrväinen sekä jäsenet säveltäjä Seppo 
Nummi, pääsiht. Heikki von Hertzen, f il. 
maist. Patrik Lilius, sos.pääll. Kalle Kopo-
nen, säveltäjä Kaj Chydenius, opisk. Mauri 
Numminen ja kapellimest. Mauno Saksanen. 
Lautakunnan sihteerinä toimi kertomusvuo-
den ajan edelleen fil.lis. Seppo Heikinheimo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana kaik-
kiaan 13 kertaa ja sen käsittelemistä asioista 
kertyi 263 pöytäkirjan pykälää. Lähetettyjen 
kirjeiden määrä oli 199. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: fil.lis. 
Seppo Heikinheimon määrääminen hoita-
maan tp. apulaisintendentin virkaa v:n 1970 
loppuun (27.1. 23 §, 25.11. 230 §); talouden-
hoitajan viran täyttäminen 1.2. alkaen (27.1. 
25 §); kaupungin apua saavien taidelaitosten 
valvojien valitseminen (27.1. 26 §); jäsenen 
valitseminen Helsinki-viikon säätiön hallinto-
neuvostoon toimikaudeksi 1969-1973 (25.2. 
39 §); orkesterin luovuttaminen korvauksetta 
seuraaviin tilaisuuksiin: II Kansainvälisen 
Jean Sibelius -viulukilpailun palkintojen ja-
kotilaisuuteen (25.2. 40 §), pohjoismaisille 
poliisilaulupäiville 26.9.1970 (25.11. 234 §) ja 
Helsinki-viikon säätiön esityksestä Suomen 
Kansallisoopperan Aida-esityksen toiseksi 
soittajistoksi 30.5.1970 sekä kolmea juhla-
viikkojen aikana pidettävää sinfoniakonsert-

tia varten harjoituksineen (22.12. 255 §); 
sopimuksen tekeminen kaupunginorkesterin 
suhdetoimintamiehen tehtävien hoitamisesta 
ekon. Raimo Lintuniemen kanssa sekä sopi-
muksen jatkaminen v:n 1970 ajaksi (25.3. 
72 §, 6.5. 115 §, 23.9. 184 §, 22.12. 253 §); 
sopimuksen tekeminen Yleisradion kanssa 
v:n 1969 vappumatinean televisioinnista 
(25.2. 49 §, 25.3. 71 §); järjestysmiehen palk-
kion korottaminen (25.3. 90 §, 26.8. 168 §); 
ohjelmatoimikunnan hyväksymän konsertti-
suunnitelman vahvistaminen soitantokau-
deksi 1969-1970 sekä vierailevien johtajien 
ja solistien palkkiolaskelman hyväksyminen 
(20.5. 128, 129 §); amatööriorkesterien har-
joittelumahdollisuuksien parantamisen tut-
kiminen (20.5. 131 §, 24.6. 149 §); tilapäisten 
avustajien palkkioiden korottaminen syys-
kuun alusta (20.5. 133 §); orkesterin I kon-
serttimestarin viran täyttäminen (26.8.166 §); 
soitinhankintalainojen jakaminen orkesterin 
jäsenille (27.1. 22 §, 25.2. 56 §, 25.3. 66 §); 
Esikaupungeissa pidettävien toisintokonsert-
tien lippujen hintojen vahvistaminen (26.8. 
173 §); eräiden vapaalippujen myöntäminen 
(26.8. 174, 175 §, 23.9. 185 §); yhden lyömä-
soitinten soittajan 19. pl:n viran muuttami-
nen saman palkkaluokan alttoviulun soitta-
jan viraksi (23.9. 186 §); käsiohjelman hinto-
jen korottaminen 80 p:stä 1 mk:aan (23.9. 
188 §); muotokuvalahjoituksen vastaanotta-
minen (23.9. 190 §); Säveltäjäin Tekijän-
oikeustoimisto Teoston sopimuksen irtisano-
misilmoituksen vastaanottaminen (28.10. 
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

203 §); jaoston asettaminen selvittämään 
kaupungin pitkän tähtäyksen musiikkitoi-
mintaa (23.9. 192 §, 28.10. 220 §, 25.11. 232 §, 
22.12. 252 §); järjestetyn ylimääräisen kon-
sertin kapellimestarin Okko Kamun sekä 
neljän unkarilaisen laulusolistin palkkion 
vahvistaminen (28.10. 205 §); orkesterin eräi-
den soittajien nimittäminen uuden koesoiton 
jälkeen vakinaisiksi virkoihinsa (28.10. 207 §); 
viiden vapaalippukortin myöntäminen Alppi-
lan Yhteislyseolle (28.10. 208 §); kaupungin-
orkesterin johtajan Jorma Panulan sopimuk-
sen uudistaminen (28.10. 215 §, 22.12. 245 §); 
viranhaltijan eroaminen järjestysrikkomuk-
sen vuoksi (25.11. 236 §, 22.12. 250 §, 31.12. 
262 §) sekä orkesterin ja nuottien vuokraus-
tariffien korottaminen (22.12. 251 §). Hel-
singin Torvisoittokunnan ja musiikkilauta-
kunnan välinen sopimus päätettiin jättää 
purkamatta, koska sopimuksen mukaiset 
esiintymiset tulisivat kaupungille halvem-
miksi (25.3. 68 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemät esitykset koskivat mm. seu-
raavia asioita: ansiomerkkien ja arvonimen 
myöntämistä eräille viranhaltijoille ja orkes-
terin soittajille (27.1. 29 §, 25.2. 43, 48 §, 25.3. 
79, 80 §); soitin- ja pukukorvausten korotta-
mista (25.3. 74 §); orkesterin oboensoittajien 
määräämistä Sibelius-Akatemian kursseille 
ja kurssimaksujen suorittamista (25.3. 83 §, 
6.5. 112 §, 20.5. 134 §); valtionavun anomista 
(27.1. 14 §, 6.5. 108 §); avustuksia koskevia 
uusia määräyksiä (20.5. 126 §); eräiden soit-
tajan virkojen jättämistä täyt tämättä ja ju-
listamista uudelleen haettaviksi tai niiden 

uudelleen järjestämistä (24.6. 145 §, 26.8. 
172 §, 23.9. 187 §); opintomatka-apurahan 
sekä virkamatkaoikeuden myöntämistä eräil-
le viranhaltijoille ja orkesterin soittajille 
(25.2. 58 §, 22.12. 249 §); taidelaitosten avus-
tusten yleisperusteluja ja ehdotuksia sekä 
musiikkiopistojen asemaa tutkivan komitean 
asettamista (26.8. 176 §) sekä lisämäärärahan 
myöntämistä eräille tileille vuosilomakor-
vausten ym. maksamista varten (28.10. 
213 §). 

Konserttitalon rakennustoimikunnalle pää-
tettiin esittää konserttitalon valmistumista 
koskevan filmin idealuonnoksen toteuttami-
sen antamista elokuvatoimikunnan tehtä-
väksi (25.2. 46 §); elokuvatoimikunnan asian-
tuntijajäseneksi nimettiin intendentti Ring-
bom musiikkilautakunnan edustajana (6.5. 
104 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
järjestöjen ja yhteisöjen anomuksia avustuk-
sen myöntämiseksi v:n 1970 talousarviossa 
(19.8. 158 §) sekä lausunnossa palkkalauta-
kunnalle puollettiin eräiden orkesterin jäsen-
ten anomuksia saada hoitaa sivutoimisia 
opettajan virkoja Sibelius-Akatemiassa (23.9. 
181 §). 

Musiikkilautakunta puolsi lisäksi kaupun-
ginhallitukselle antamissaan lausunnoissa 
avustusten myöntämistä eräille teattereille, 
kuoroille yms. 

Suomen Muusikkojen liitolle antamassaan 
lausunnossa musiikkilautakunta päätti puol-
taa ehdotusta kaupunginorkesterin soittajien 
palkkojen korottamisesta (25.3. 75 §). 
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27. Nuorisotyölautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano v. 1969 
oli seuraava: puh.joht. past. Jouni ¿Apajalahti, 
varapuh.joht. mainoshoit. Raimo Oksanen 
sekä muina jäseninä ekon. Torsti Alanne, 
kauppat.yo Barbro Appelqvist, rakennusins. 
Juhani Helenius, varastomies Jouko Helin, 
merkon. Pentti Hyvärinen, tiedotussiht. Arjo 
Söderblom ja tiedotussiht. Kalevi Viljanen. 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa oli dipl.ins. Kari Rahkamo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 16 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 161. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: nuorisoasiamiehen 
omalla vastuullaan suorittamien hankintojen 
arvon ylärajan vahvistaminen (21.1. 7 §); 
ohjaajaseminaarin, luentosarjan ym. kurssien 
toimeenpaneminen (21.1. 11 §, 10.2. 20 §); 
osallistuminen nuorison valtakunnallisen lii-
kennekilpailun järjestämiseen (10.3. 26 §); 
selvityksen hankkiminen nuorisotoimiston 
harjoittamasta huoneistopolitiikasta (21.4. 
56 §); nuorisotoimiston tehtäväksi annetta-
van esityksen laatiminen nuorisopoliittiseksi 
kokonaisohjelmaksi, lähiajan tavoiteohjel-
maksi sekä nuorisotoimiston työn tehostami-
seksi (12.5. 68 §); ainekirjoituskilpailun julis-
taminen Helsingin koululaisille (22.9. 111 §); 
askartelukurssin toimeenpaneminen joulu-
loman aikana (13.10. 120 §); neuvottelutilai-
suuden järjestäminen sekä jaoston asettami-
nen tutkimaan nuorisotoimiston sisäistä työn-
jakoa sekä lähi- ja pitkäntähtäyksen nuoriso-

politiikkaa (13.10. 126 §); nuorisonohjaajien 
peruskurssin järjestäminen v:n 1970 alussa 
(15.12.156 §) ja nuorisotyölautakunnan toimi-
tilojen käytön valvominen nuorisotoimiston 
toimesta (15.12. 158 §). 

Avoimiin virkoihin lautakunta päätti valita 
henkilöt seuraavasti: 13. pl:n askartelupajan 
hoitajan virkaan Hemmo Rouvisen ja 7. pl:n 
toimistoapulaisen virkaan Aili Nukarin 1.1. 
1970 lukien (24.11. 143 §, 15.12. 154 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemistä esityksistä mainittakoon 
seuraavia asioita koskevat: Vallilan kerho-
keskuksen palkkiovirkaisen nuorisotyöohjaa-
jan palkan korottaminen (10.2. 17 §); 10. pl:n 
vahtimestari-kalustonhoitajan viran lakkaut-
taminen sekä uuden 14. pl:n askartelupajan 
hoitajan viran ja 8. pl:n toimistoapulaisen 
viran perustaminen (10.3. 27 §, 31.3. 40 §); 
Helsinki-Moskova valtuuskunnan edustajien 
nimeäminen (10.3. 29 §); Haka-kerhon huo-
neistoa koskeva järjestely (10.3. 34 §); kerho-
tilojen vuokraaminen Maunulasta (31.3. 43 §, 
15.12. 161 §); osanottajien lähettäminen Es-
poossa 21.-24.4.1969 pidettävään »Nuoriso-
järjestöt - yhteiskunta» -konferenssiin (31.3. 
44 §); kunnallisen demokratian soveltamista 
koskeva kysymys (12.5. 71 §); nuorisoasun-
tokin perustaminen (12.5. 72 §, 22.7. 92 §); 
Suomen ja Neuvostoliiton nuorison yhteisen 
leirin ja I I I valtakunnallisen nuorisokonfe-
renssin osanottajien osallistumismaksujen ja 
matkakulujen maksaminen (2.6. 82, 86 §); 
kahden henkilön lähettäminen ajaksi 24.11.-
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

1.12.1969 Neuvostoliittoon sekä kahden Mos-
kovan edustajan kutsuminen samaksi ajan-
kohdaksi Helsinkiin sekä nuorisotyölauta-
kunnan oikeuttaminen huolehtimaan vierai-
lun aiheuttamista kustannuksista Helsingissä 
(25.8. 103 §); Kulosaaren varastosta luopu-
minen (13.10. 122 §); nuorisoneuvojan ja 
Maunu-kerhon isännän lähettäminen kurs-
sille Tuusulaan (13.10. 124 §); määrärahan 
myöntäminen ns. äänestyskortin lähettämistä 
varten nuorille (24.11. 147 §) sekä kerhotilan 
varaaminen Pihlajiston alueelta (15.12. 160 

Lisäksi esitettiin, että tilastotoimisto yh-
dessä nuorisotoimiston kanssa laatisi nuori-
son asunto-oloja ja vapaa-ajan käyttäyty-
mistä koskevan tutkimussuunnitelman (21.1. 
12 §). Yleisten töiden lautakunnalle esitettiin 
Bengtsärin leirialueen, Tattarisuon moottori-
keskuksen, kesäkotikurssikeskuksen sekä 
Leppäsuon lasten- ja nuorisotalon rakennus-
suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavan 
määrärahan varaamista v:n 1970 talous-
arvioon (10.3. 28 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-

tukselle antamista lausunnoista mainittakoon 
seuraavat, jotka koskivat: moottorikeskuk-
sen perustamista Tattarisuon alueelle (10.3. 
32 §); yleishyödyllisten yritysten ja laitosten 
työn tukemiseksi myönnettäviä avustuksia 
(31.3. 39 §); itäisen lääkäriaseman yhteydessä 
suunnitteilla olevien nuorisotilojen rakenta-
mista (21.4. 55 §); Malmin Väärämäen alueen 
nuorisotiloja koskevaa valtuustoaloitetta 
(12.5. 70 §); kerhohuoneiston ostamista Laa-
jasalosta (12.5. 76 §); huumausaineiden käyt-
töä koskevaa valtuustoaloitetta (2.6. 81 §); 
Suomenlinnan nuorisotiloja (2.6. 84 §); v:n 
1969 nuorisomäärärahojen jakoa (22.7. 91 §); 
vuositilintarkastajien kertomusta (25.8. 98 §); 
avustuksen myöntämistä Helsingin Nuoriso-
työtoimikunnalle ja vastaavalle ruotsinkieli-
selle järjestölle (25.8. 99 §); nuorisokomitean 
mietintöä (25.8. 100 §); Auroran sairaalan 
lastenpsykiatrian osaston toiminnallista 
suunnitelmaa ja huonetilaohjelmaa (13.10. 
118 §); Vuorilahden kesäkotia (13.10. 123 §) 
sekä Vuosaaressa sijaitsevan kiinteistön so-
veltuvuutta nuorisotyölautakunnan käyttöön 
(24.11. 144 §). 
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28· Raittiuslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym· 
Raittiuslautakunnan kokoonpano v. 1969 oli 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että varapuheenjohtajana toimi pääsiht. 
Erkki Kuoppala hallimest. Antero Saarisen 
tilalla ja jäseninä toimivat varat. Olavi Mali-
nen sekä aluetarkast. Pentti Piippo ja toi-
minnanjoht. Thelma Waris kansakoulunop. 
Tauno Marjalan ja valtiot.maist. Tauno 
Vasamiehen tilalla. 

Lautakunta piti vuoden aikana 15 kokous-
ta, joiden pöytäkirjoissa oli 186 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: lauta-
kunnan valistustoimintaa koskevan kerto-
musvuoden työohjelman hyväksyminen (28.1. 
10 §); osallistuminen Väinö Voionmaan 
muistojuhlan järjestelyihin (28.1. 12 §) ja 
huumausaineseminaarin järjestämiseen yh-
teistyössä raittiuskasvatusjärjestojen kanssa 
(28.1. 14 §); lautakunnan yksityiskohtaisen 
kurssiohjelman hyväksyminen kertomusvuo-
deksi (18.2. 26 §); neuvottelutilaisuuden jär-
jestäminen raittius- ja alkoholiasioita hoita-
ville yhteisöille ja viranomaisille (11.3. 41 §); 
Helsinginkadun alkoholimyymälän edustalla 
vallitsevaa epäjärjestystä selostavan kirjel-
män lähettäminen Alko Oy:lle (1.4. 61 §); 
raittiustyön tukemiseen varatun määrärahan, 
142 400 mk, jakoehdotuksen hyväksyminen 
(22.4. 69 §); kertomusvuoden raittius viikon 
järjestämistä koskevan ehdotuksen hyväk-
syminen (23.9. 119 §); myyntikieltotoimin-
nan tehostamista koskevan kirjelmän lähet-

täminen sosiaali- ja terveysministeriölle (4.11. 
147 §) sekä lievien alkoholiväkivaltarikosten 
muutoksia vuosina 1965-1969 koskevan tut-
kimuksen antaminen valtiot.yo Petteri Su-
vannon tehtäväksi (25.11. 159 §). 

Esitykset. Päätettiin lähettää kaupungin-
hallitukselle esitykset raittiuslautakunnan ja 
sen toimiston uusiksi johtosäännöiksi (18.2. 
24 §) sekä Alko Oy:n alkoholimainonnan val-
vontakunnalle esitys eräiden alkoholimai-
noksien poistamisesta anniskeluravintoloiden 
ikkunoista (14.10. 135 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: puollettiin avustuksien 
myöntämistä Suomen Kansan Ryhtiliik-
keelle käytettäväksi keskioluen käytön laa-
juutta koskevaan tutkimukseen ja yleisen 
tapakulttuurin kohentamiseen (1.4. 53 §), 
Suomen Sosialidemokraattiselle Raittiuslii-
tolle käytettäväksi lasten ja nuorten virkis-
tys- ja kurssitoimintaan (17.6. 94 §) sekä Suo-
men Opiskelevan Nuorison Raittiusliitolle 
käytettäväksi puhelinpalvelupisteen toimin-
nan tukemiseen (4.11. 143 §); annettiin lau-
sunto nuorisokomitean mietinnöstä (2.9. 
108 §) sekä huumausaineongelmaa koskevasta 
valtuustoaloitteesta (14.10. 129 §). Annis-
keluoikeuksien myöntämistä koskevista ano-
muksista 16 nähden ei esitetty huomautuksia 
mutta seitsemää anomusta vastustettiin (7.1. 
167, 168 §, 28.1. 11 §, 11.3. 39 §, 1.4. 49-52 §, 
22.4. 67, 68 §, 2.9. 103-107 §, 14.10. 131 §, 
4.11. 142 §, 25.11. 156-158 §). 
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29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset yme 

Urheilu- ja ulkoilulautakunnan kokoonpano 
oli v. 1969 muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että varapuheenjohtajaksi valtiot, 
maist. Maija Saaren tilalle valittiin toimin-
nanjoht. Jaakko Tuominen sekä uusiksi jäse-
niksi Saaren, Nurmen ja Lepistön tilalle 
kontt. Riitta Kanervo, toiminnanjoht. Jorma 
Maskulin ja dipl.kaupp. Aarno Pajunen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 25 
kertaa ja käsitteli 664 asiaa. Saapuneita kir-
jeitä oli 1 042 ja lähetettyjä 184. 

Lautakunnan 50-vuotisjuhlallisuudet. Kau-
punginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.4. 
1919 ensimmäisen urheilulautakunnan aset-
tamisesta, joten kertomusvuoden keväällä 
tuli lautakunnan toiminnan aloittamisesta 
kuluneeksi 50 vuotta. Tämän tapahtuman 
juhlistamiseksi julkaistiin f il. maist. Teemu 
Aallon kirjoittama teos »Helsingin kaupungin 
urheilu- ja ulkoiluhallinto 1919-1969» sekä 
järjestettiin kaupungin vastaanotto kutsu-
vieraille. 

Tärkeimmät päätökset. A v u s t u s t e n 
j a k o. Kertomusvuoden talousarviossa oli 
lautakunnan käytettäväksi merkitty erilai-
sia avustusmäärärahoja yhteensä 378 400 mk, 
josta 90 000 mk oli osoitettu Urheiluhallit 
Oy:lle. 

Avustusta voimistelu- ja urheiluseurojen 
työn tukemiseen tarkoitetusta 255 000 mk:n 
määrärahasta haki 188 seuraa. Avustusta 
myönnettiin 180 seuralle (27.5. 303 §). Suurin 
avustus oli 8 000 mk ja pienin 120 mk. 

6 piirijärjestöä haki avustusta urheilun 
piirijärjestöjen kurssitoiminnan tukemiseen 
tarkoitetusta 7 100 mk:n määrärahasta. 
Avustus myönnettiin kaikille (15.4. 181 §). 
Suurin avustus oli 2 900 mk ja pienin 300 mk. 

Avustusta urheiluseurojen nuorten leiri-
toiminnan tukemiseen tarkoitetusta 10 200 
mk:n määrärahasta haki 25 urheiluseuraa tai 
piirijärjestöä. Avustusta myönnettiin 15 seu-
ralle ja 4 piirijärjestölle (7.10. 518 §). Avus-
tuksen suuruus oh n. 13.80 mk leiriläistä 
kohden. 

Avustusta kaupungin virastojen ja laitos-
ten henkilökunnan urheilutyön tukemiseen 
tarkoitetusta 6 000 mk:n määrärahasta haki 
14 virastosta 38 työntekijäin yhteenliitty-
mää. Avustusta myönnettiin 37 anojalle 
(13.5. 251 §). Suurin avustus oli 400 mk ja 
pienin 50 mk. 

Kansantanssitoiminnan tukemiseen tarkoi-
tetusta 4 000 mk:n määrärahasta haki avus-
tusta 3 seuraa, joille kaikille se myönnettiin 
(15.4. 182 §). Suurin avustus oli 2 000 mk ja 
pienin 500 mk. 

Avustusta ulkoilutoiminnan tukemiseen 
tarkoitetusta 6 100 mk:n määrärahasta haki 
5 seuraa, joille kaikille se myönnettiin (15.4. 
183 §). Suurin avustus oli 2 580 mk ja pienin 
150 mk. 

V u o k r a u k s e t y m . Tärkeimmistä 
vuokrauksista ja niihin liittyvistä asioista 
mainittakoon: 

Helsingin ev.lut. seurakuntien kirkkohal-
lintokunnalle vuokrattiin 483 m2:n suuruinen 
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29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

alue Herttoniemen urheilupuistosta Pohjois-
Herttoniemen seurakuntatalon pysäköinti-
paikaksi 1.3.1969-28.2.1974 väliseksi ajaksi 
725 mk:n vuosivuokrasta (18.2. 96 §). 

Helsingfors Lawn-Tennis Klubb'lle vuok-
rattiin Meilahden urheilupuistossa sijaitsevat 
tenniskentät ja pukusuojarakennuksen ylä-
kerta 5-vuotiskaudeksi 1969-1973 soveltuvin 
osin entisin ehdoin (4.3. 129 §). Lisäksi yhdis-
tys oikeutettiin pystyttämään muovinen yli-
painehalli tennispeliä varten Meilahden ur-
heilupuistossa sijaitsevalle tenniskentälle n:o 
1 talvikausien ajaksi toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan 5 v:ksi, irtisanomisaika 3 kk (10.6. 
362 §). 

Maanvilj. Aarne Roineelle vuokrattiin Sal-
men ulkoilualueeseen kuuluvasta Uunolan 
tilasta n. 6 ha viljelysmaata 450 mk:n vuosi-
vuokrasta ym. ehdoin (18.3. 157 §). 

Lautakunta päätti tehdä Jääkenttäsäätiön 
kanssa kaupunginhallituksen 8.4. tekemän 
päätöksen mukaisen vuokrasopimuksen (18.3. 
151 §, 15.4. 186 §). 

Helsingin Puhelinyhdistys oikeutettiin 
asentamaan puhelinkioski yleisön käytettä-
väksi Luukkaan ulkoilualueelle (15.4. 198 §). 

Lautakunta päätti jatkaa Helsingin Golf-
klubin kanssa Talin golfkenttäalueen vuok-
rauksesta tehtyä sopimusta 5-vuotiskaudeksi 
1.1.1970-31.12.1974 entisin ehdoin (26.8. 
453 §). 

Allien ja meriteerien syysmetsästysoikeus 
kaupungin omistamilla ulkosaarilla ja luo-
doilla päätettiin vuokrata metsästyskausiksi 
1969-1973 Poliisi-Erämiehille, Helsingin Pa-
lomiesten Metsästysseuralle, Lauttasaaren 
Merilintuyhdistykselle, Merilinnustajille, Hel-
singin Kala- ja Erätovereille, Helsingin Erä-
veikoille ja Helsingin Taksi-Erämiehille (26.8. 
462 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa Espoon Sähkö 
Oy:n rakentamaan 20 kV:n avojohtolinjan 
Nuuksionpään ulkoilualueelle ja pitämään 
sen paikoillaan 1.1.1970 alkaen toistaiseksi 
6 kk:n irtisanomisajoin 750 mk:n vuosivuok-
rasta (2.12. 623 §). 

Vielä päätettiin vuokrata: Pihlajasaaren 
kioski-ravintolan pito-oikeus rva Enna Sa-
gathille 1.4.1969-31.12.1971 väliseksi ajaksi 
pääasiassa entisin ehdoin (4.3. 135 §); Kor-
keasaaren ravintola, kafeteria ja kioskit Pri-
mula Oy:lle kesäkauden 1969 alussa alkavaksi 
ja 31.12.1973 päättyväksi vuokrakaudeksi 
lautakunnan kokouksessaan 1.4. vahvistamin 
ehdoin (15.4. 202 §); Laajasalon uimarannan 
kioskinpito-oikeus kesäkausiksi 1969-1971 
Reijo Virtapurolle 550 mk:n kesäkausivuok-
rasta (10.6. 365 §); Vartiokylän urheiluken-
tän kioski Else Viljaselle ja Roihuvuoren ur-
heilukentän kioski Sinikka Nousiaiselle hei-
dän tekemiensä tarjousten mukaisesta vuok-
rasta (21.10. 556 §) sekä Meeri Siiralle Töölön 
pallokentän kioskinpito-oikeus 1.1.1970-
31.12.1972 väliseksi ajaksi 7 500 mk:n vuosi-
vuokrasta (16.12. 660 §). 

Lisäksi lautakunta päätti vuokrata vene-
paikkoja ja laituriponttooneja seuraaville yh-
teisöille: Lahnalahden Venekerholle Lemis-
lahden venesatamaan sijoitettaviin kahdek-
saan laituriponttooniin sisältyvät venepaikat 
entisin ehdoin (1.4.174 §); Kipparilahden Ve-
nekerholle Kipparilahden venesatamasta ve-
nepaikkoja samanlaisin ehdoin kuin vastaavia 
laituripaikkoja on muillekin veneyhteisöille 
vuokrattu (15.4. 191 §, 12.8. 433 §); Kippari-
lahden venesataman rantamuurista veneiden 
laiturointia varten Bensow Oy:lle 15 m:n pi-
tuisen osan sekä Maritim Oy:lle 10 m:n pitui-
sen osan (22.4. 219, 220 §); Suomen Moottori-
veneklubille korvauksetta Pornaistenniemellä 
sijaitsevan alueen käytettäväksi veneiden 
talvisäilytysalueena (22.4. 221 §); laituri-
ponttooneja vuokrattiin seuraaville vene-
yhteisöille: Suomalaiselle Pursiseuralle yksi, 
Helsingfors Segelklubbille kolme, Puotilan 
Venekerholle yhteensä kuusi, Nyländska 
Jaktklubbenille yksi, Roihuvuoren ja Tam-
misalon Meriulkoilijoille kaksi, Brändö Seg-
lare -yhdistykselle yksi, Helsingin Työväen 
Pursiseuralle yksi, Helsingfors Segelsäll-
skapille yksi sekä Lauttasaaren Veneilijöille 
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kaksi laituriponttoonia (22.4. 231 §, 13.5. 
274, 275 §, 4.11. 581 §). 

Vielä lautakunta päätti oikeuttaa Puotilan 
Venekerhon sijoittamaan ponttoonin sähkö-
käyttöisine polttoaineenj akelulaitteineen Var-
tiokylänlahden venesatamassa olevalle lai-
turialueelleen (13.5. 286 §) sekä vuokrata 
venekerholle em. venesataman alueelta n. 
300 m2:n suuruisen maa-alueen kerhotilojen 
rakentamista varten 1.1.1970-31.12.1974 vä-
liseksi ajaksi (18.11. 599 §). 

M u u t p ä ä t ö k s e t . Lautakunta päätti 
vahvistaa seuraavat maksut: veneiden lai-
turoinnista perittävät vuosimaksut (10.6. 
380 §); uimahalleissa järjestettävistä aikuis-
ten uimakoulukursseista perittävän maksun 
(12.8. 438 §); Salmen ulkoilualueen uusien 
saunatilojen käytöstä perittävät maksut 
(21.10. 552 §); lisäksi lautakunta päätti pois-
taa Korkeasaaren eläintarhan Apinatalon, 
Kissalaakson ja Karhulinnan erilliset sisään-
pääsymaksut ja vahvistaa eläintarhaan muil-
la kuin liikennelaitoksen aluksilla saapuvilta 
perittävän sisäänpääsymaksun 1.50 mk:ksi 
aikuisilta ja 50 p:ksi lapsilta (12.8. 437 §). 

Lautakunta päätti hyväksyä ohjeen vene-
kerhoilta ja muilta yhteisöiltä venelaituri-
toiminnan vuokrausten yhteydessä perittä-
vien osavuokrien laskemiseksi (12.8. 435 §). 

Korkeasaaren eläintarhaan päätettiin jär-
jestää työnjohdon viikonloppupäivystys, jos-
sa intendentti, rehumestari ja työnjohtaja 
sekä teknillinen apulainen ovat vuorotellen 
viikonloppuina tai muina vapaapäivinä koti-
päivystyksessä klo 8-16 välisen ajan (16.12. 
656 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa urheilu- ja 
ulkoiluviraston suorittamaan ulkoilu- ja ur-
heilualueiden rakennus- ym. töitä ja teke-
mään ao. urakkasopimukset seuraavasti: 
Salmen ulkoilualueen sauna- ja pesuhuone-
rakennuksen sekä yksityistien rakentami-
sesta (4.2. 79 §, 10.6. 385 §); tilaamaan vene-
satamien peräpaalujen kevätkunnostustyön 
(1.4. 170 §); tilaamaan Perusyhtymä Oy:ltä 
20 kpl teräsbetonisia laituriponttooneja (15.4. 

193 §); tekemään urakkasopimuksen Töölön 
pallokentän ja Jäähallin ympäristön aidan 
rakentamisesta (10.6. 373 §); tekemään 
Markkinointi Skopa Ky:n kanssa sopimuksen 
yhteensä 25 mainostaulun sijoittamisesta 
Pirkkolan urheilupuiston uima- ja pallohal-
leihin (17.6. 397 §); tilaamaan Nuuksionpään 
ulkoilualueen Mustalammen padon uudistus-
työn Silta- ja Satama Oy:ltä (23.9. 512 §); 
tekemään urakkasopimuksen Jakomäen ja 
Laajasuon lähiökenttien rakentamisesta sekä 
valaistuksen järjestämisestä (21.10. 549 §, 
2.12. 617 §) sekä tekemään urakkasopimuksen 
Herttoniemen ja Kontulan urheilukenttien 
pukusuojarakennusten rakentamisesta (21.10. 
550 §). 

Lautakunta päätti hyväksyä Stadionin 
etukentän, Munkkiniemen urheilukentän, 
Töölön pallokentän Saharan ja Puotilan ur-
heilukentän valaistusten sekä Pirkkolan ur-
heilupuiston tekojääradan valaisimien uusi-
missuunnitelmat sekä oikeuttaa urheilu- ja 
ulkoiluviraston tilaamaan työt Keskusosuus-
liike Hankkijalta (10.6. 367 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. asioista, jotka koskivat: Uimastadionin 
kahvion muutospiirustusten hyväksymistä 
ym. (18.2. 101 §, 13.5. 264 §); Tapanilan ase-
makaavan muuttamista rautatien vieressä 
olevan urheilualueen laajentamiseksi (15.4. 
189 §); Kotiluodon saunan pääpiirustusten 
hyväksymistä (15.4. 209 §); Oulunkylän ur-
heilupuistoa varten tarvittavan maa-alueen 
siirtämistä urheilu- ja ulkoilulautakunnan 
hallintoon suuren tekojääradan rakentami-
seksi (18.2. 104, 105 §, 29.4. 239 §); leirintä-
alueen sijoittamista Rastilan alueelle (23.9. 
510 §); Pirkkolan urheilupuiston tilapäisen 
työparakin piirustusten hyväksymistä (7.10. 
521 §) sekä lautakunnan oikeuttamista vuok-
raamaan maa-alue venehuoltamon rakenta-
mista varten S. O. Fagerström Oy:lle Vartio-
kylänlahden venesatamasta ja Bensow Oy:lle 
Kipparilahden venesatamasta (7.10. 530, 
531 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annet-
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tiin mm. asioista, jotka koskivat: liikennelai-
toksen esitystä erityisen kongressilipun käyt-
töönottamisesta (4.2. 84 §); rakennushalli-
tuksen esitystä Haagan kortteliin n:o 29053 
suunnitellun urheilukentän rakentamisesta 
(18.2. 98 §); Merisataman saarten käyttö-
suunnitelmaa (18.3. 153, 154 §); Fjällskidar-
klubben -37 -yhdistyksen anomuksia eräiden 
maanvaihto- ym. toimenpiteiden suorittami-
sesta Karjakaivon ulkoilualueella (18.3. 
156 §); vt Erkki Heikkosen esitystä liiken-
teen järjestämisestä Varsasaareen (1.4. 
168 §); lausunnon antamista opetusministe-
riölle Niemen toimikunnan osamietinnöstä II 
(Korkeakoulujen liikuntakulttuuri v. 1970-
1981) (15.4. 184 §); urheilukenttien rakenta-
mista Kontulaan sekä urheilukentän töiden 
loppuunsaattamista (10.6. 336, 337 §); Pirk-
kolan urheilupuiston yövartioinnin tehosta-
mista tai alueen aitaamista (10.6. 339 §); pai-
kallisten yhdistysten anomuksia saada luis-
tinrata Länsi-Herttoniemeen, Käpylään, Ja-
komäkeen, Marjaniemeen, Laajasaloon ja 
Lehtisaareen (10.6. 340, 346, 347 §, 4.11. 
565, 567, 568 §, 16.12. 644 §); 2 100 henkilön 
allekirjoittamaa kirjettä, jossa esitettiin toi-
vomus, että Seurasaaren uimalaa ei hävitet-
täisi (10.6. 341 §); esitystä urheilukentän ra-
kentamisesta Laajasaloon (10.6. 342 §); esi-
tystä valaistun ulkoilureitin rakentamisesta, 
lasten kahluualtaiden ja uimahallin rakenta-
misesta Kontulaan (10.6. 348 §); selvitystä 
mahdollisuuksista sisällyttää kaupungin maa-
uimalasuunnitelmaan Pikkukosken lähimaas-
toon sijoitettava uimala (10.6. 353 §); van-
husten kesävirkistyskomitean mietintöä 
(10.6. 376 §); Humallahden hiekkajaalalaitu-
rin luovuttamista urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnan hallintoon (10.6. 382 §); eläkeläisten 
ilmaista pääsyä Uimastadionille ja Kumpulan 
maauimalaan ym. (17.6. 394, 395 §); Salmen 
ulkoilualueen maankäyttösuunnitelmaa (17.6. 
411 §); nuorisokomitean mietintöä (26.8. 
449 §); Helsinki-Tallinna kuntoliikunta-
ottelua koskevia neuvotteluja (23.9. 496 §); 
kunnallisen yhteistoiminnan j ärj estysmuoto-

komitean mietintöä (23.9. 498 §); jätevesi-
komitean mietintöä (23.9. 509 §); esitystä 
urheilukentän ja sisätilojen rakentamisesta 
Kontulaan urheilu- ym. toimintaa varten 
(7.10. 524 §); Pasilan maaliikennekeskuksen 
maankäyttösuunnitelmaa (21.10. 545 §); 
Lauttasaaren rakennusainesataman siirtä-
mistä satamalautakunnan hallintoon (21.10. 
554 §); asunto-ohjelmakomitean esitystä kau-
pungin asunto-ohjelmaksi vuosiksi 1970-1974 
(4.11. 569 §); Vuosaaren Venekerhon ja 
Vaskilahden Venekerhon anomuksia Musta-
lahden ja Vaskilahden alueiden varaamisesta 
niiden venesatamaksi (4.11. 576, 577 §); Pri-
mula Oy:n anomusta saada sijoittaa kahvi-
lana toimiva tervahöyry Tervasaaren ran-
taan (4.11. 578 §); Myllypuron urheilupuis-
ton hallirakennuksen pääpiirustuksia (2.12. 
606 §) sekä esitystä vanhusten lomanvietto-
mahdollisuuksista Salmen ulkoilualueella 
(16.12. 646 §). 

Lisäksi annettiin lausunnot valtuustoaloit-
teista, jotka koskivat seuraavia asioita: li-
sääntyvän vapaa-ajan tarkoituksenmukaista 
käyttöä ja sen edellytysten parantamista 
(21.1. 39 §); 400 m:n tekojääradan aikaan-
saamista Taivalsaaren alueelle (18.2. 106 §); 
Kumpulan uimalan kattamista (4.3. 131 §); 
kaupungin erilaisten palvelumuotojen ulot-
tamista koskemaan myös vuoro- tai säännöl-
listä ilta- tai yötyötä tekeviä (13.5. 254 §); 
vanhusten kesän viettomahdollisuuksien jär-
jestämistä Mustikkamaalle (13.5. 278 §); 
keilaseurojen avustamista (27.5. 317 §); 
maa-alueiden palstoittamista loma-alueiksi 
sekä siirtolapuutarha-alueiden kehittämistä 
(23.9. 497 §); ylipainemuovihallin rakenta-
mista jalkapalloilun talviharjoittelua varten 
(23.9. 505 §); mahdollisuuksien tutkimista 
Uimastadionin ja Yrjönkadun uimahallien 
käytön tehostamiseksi ym. (23.9. 508 §, 2.12. 
614 §); Kallvikin niemen kunnostamista ulkoi-
lu- ja uintitarkoitukseen (7.10. 526 §); seisot-
tamispaikkojen järjestämistä asuntovaunuil-
le (2.12. 620 §) sekä pääkaupunkiin suuntau-
tuvien koululaisretkien huoltoa (2.12. 621 §). 
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30. Yleisten töiden lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano v. 
1969 oli muuten sama kuin edellisenä vuon-
na, paitsi että uusiksi jäseniksi Kuoppalan, 
Pekkalan ja Virtasen tilalle tulivat toim. 
joht. Lauri Reunala, ammattientark. Ensio 
Syrjänen ja dipl.ins. Veikko Vuorikari. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 
53 kertaa ja käsitteli 2 017 asiaa. Lähetetty-
jen kirjeiden lukumäärä oli 432. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna kes-
kuudestaan 9 jaostoa sellaisten asioiden val-
mistelua varten, jotka edellyttivät lisätutki-
musten suorittamista ja joissa tämän katsot-
tiin voivan paremmin tapahtua jaoston kuin 
lautakunnan piirissä. 

Lautakunnan kertomusvuoden aikana te-
kemistä päätöksistä ja lausunnoista mainitta-
koon seuraavat tärkeimmät, jotka on ryhmi-
telty rakennusviraston eri toimialojen mu-
kaan: 

K a u p u n g i n i n s i n ö ö r i n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t : Päätökset. Kaupun-
gininsinöörin, rakennusviraston osastopääl-
liköiden ja hankintapäällikön omalla vas-
tuulla tehtävien sopimusten arvon ylärajan 
vahvistaminen (17.1. 114 §); taloussuunni-
telman laatiminen vuodeksi 1970 (14.3. 
448 §); vakuuksien käsittelystä annettujen 
menettelytapaohjeiden hyväksyminen (25.7. 
1196 §) sekä Graniittitien ja Liusketien väes-
tönsuojien betoniruiskutustöiden antaminen 
Ky Ruiskubetonille (25.7. 1229 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 

mm. seuraavia asioita: kaupungin osallistu-
mista Kvarnbackenin tilan hankintakustan-
nuksiin Nikkilän sairaalan vesihuollon jär-
jestämiseksi (7.2. 226 §, 21.11. 1816 §); 
satama-alueen maanpuoleisten rajojen tar-
kistamista (7.2. 228 §); ehdotusta Helsingin 
kaupungin asuntotuotanto-ohjelmaksi v. 
1969—1970 ja 1970—1974 (7.2. 230 §, 31.10. 
1694 §); Patolantien, Karppitien ja Niitty-
läntien rakentamista ym. (18.4. 623 §); 
alueluovutussopimuksen tekemistä eräistä 
Lehtisaaren alueista (25.4. 660 §); rakennus-
viraston työsääntöjen uusimista (16.5. 790 
§); rakennusjärjestyksen muuttamista (23.5. 
838 §); työttömyyden torjumista koskevaa 
valtuustoaloitetta (6.6. 937 §); katuluokitus-
komitean, Puotilan aluekeskuskomitean ja 
jätevesikomitean mietintöä sekä kunnallisen 
yhteistoiminnan järjestysmuotokomitean I 
mietintöä (13.6. 994 §, 19.9. 1493 §, 26.9. 
1523, 1524 §); meluntorjuntaa koskevaa 
valtuustoaloitetta (25.7. 1198 §); raken-
nussuunnitelmien kiirehtimistä ym. koske-
vaa kirjelmää (8.8. 1275 §); Lauttasaaren 
itärantaa koskevaa kokonaissuunnitelmaa 
(22.8. 1342 §); kiinteän omaisuuden tarkasta-
jien sekä vuositilintarkastajien kertomusta 
v:lta 1968 (22.8. 1343 §, 29.8. 1384 §); Hel-
singin kaupunkiseudun liikenteen koordi-
nointitutkimusta (24.10. 1657 §) sekä yö-
vartioinnin uudelleen järjestämistä koskevaa 
valtuustoaloitetta (5.12. 1900 §). 

Y l e i s e n o s a s t o n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t : päätettiin tilata Veho Oy:ltä 
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ja Suomen Autoteollisuus Oy:ltä 6 auraus- ja 
hiekoitusautoa ja konfiskaattiauto (10.1. 72, 
73 §); 9 jätteenkuljetusautoa (17.1. 132 §); 
Lokomo Oy:ltä 2 tiehöylää (7.3. 419 §); 
yksi kaivukone Lokomo Oy:ltä sekä kaksi 
kaivukonetta Hankkijalta (21.3. 509 §); 
Rolac Oy:Itä kaksi traktoria (28.3. 553 §); 
Kone-Diesel Oy:ltä 6 kpl kompressoreita 
(11.4. 595 §); Witraktor Oy:ltä kaksi tela-
kuormaajaa (25.4. 671 §); Valmet Oy:ltä 
yhteensä 14 kpl puhtaanapitotraktoreita 
(23.5. 863 §); Rotator Oy:ltä kaksi telapusku-
traktoria (19.6. 1049 §); Soffco Oy:ltä kaksi 
lakaisukonetta (19.6. 1050 §); Rolac Oy:ltä 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen turbiini 
ja generaattori (25.7. 1232 §); Veho Oy:ltä 
Unimog-erikoisauto katurakennusosaston 
käyttöön (1.8. 1263 §) sekä Auto-Bil Oy:ltä 
ja Suomen Autoteollisuus Oy:ltä yhteensä 
kaksi likakaivojen tyhjennysautoa (26.9. 
1537 §). 

Lisäksi päätettiin tilata n. 44 000 tn 
katuhiekkaa Lohjan Kalkkitehdas Oy Ru-
dukselta (13.6. 1016 §). Polttoaineiden han-
kintasopimus ajaksi 1.8.1969—31.7.1970 teh-
tiin Teboil Oy:n ja Neste Oy:n kanssa (25.7. 
1231 §). 

T a l o r a k e n n u s o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t : lautakunta päätti 
tilata Töölön kirjaston rakennustekniset 
työt Rakennustoimisto Viljo A. Kyllöseltä 
(3.1. 35 §); Koskelan sairaskodin patologian 
laboratorion ja obduktio-osaston suunnitte-
lutyöt Arkkitehtitoimisto Veijo Martikaiselta 
(17.1. 127 §); Meilahden kartanon Breda-
blickin tilan rakennusten muutossuunnittelu-
työn arkkitehdeiltä Aino ja Pekka Laurilalta 
(31.1. 209 §); Mellunmäen kansakoulun lou-
hinta- ja vanhan rakennuksen purkutyöt 
Tie- ja Maarakennus Oy Takkulalta, putki-
työt Termo Oy:ltä, sähkötyöt Puistolan 
Sähköliike Oy:ltä ja ilmanvaihtolaitteet II-
mateollisuus Oy:ltä (28.2. 389 §, 25.7. 1235 
§, 8.8. 1298 §, 22.8. 1362 §); Laakson sairaa-
lan laajennuksen suunnittelutyön Arkkiteh-
tuuritoimisto Marja ja Erkki Wirralta (11.4. 

588 §); Myllypuron sairaskodin henkilökun-
nan asuinrakennus päätettiin tehdä omana 
työnä, sähkötyöt päätettiin tilata Sähkösisu 
Oy:ltä, rakennustekniset työt Rakennusliike 
Talontekijät Oy:ltä ja LVI-työt A. Hj. 
Wuorion Vesi- ja Lämpöjohtoliikkeeltä (11.4. 
591 §, 8.8. 1297 §, 26.9.1541,1542 §); Kanava-
puiston kalliosuojan erityissuodatinlaitteistot 
asennuksineen Temet Oy:ltä (11.4. 601 §); 
Nuorten työkodin rakennusurakkatyöt ko-
konaisurakkana Laajarakenne Oy:ltä (25.4. 
677 §); kaupungintalokorttelin K 30 I-
rakennusvaiheen valaisimet Keskusosuuslii-
ke Hankkijalta (25.4. 678 §); Erottaja -
Korkeavuorenkadun kalliosuojan lisälouhin-
tatyöt Louhijat Oy:ltä siten, että louhos kul-
jetetaan Pasilan kivimurskaamolle, ilman-
vaihtotyöt Ilmatekniikka Oy:ltä, betoni-
ruiskutustyöt Peratek Oy:ltä ja jäähdytys-
laitteet keskusosuusliike Hankkijalta (2.5. 
722 §, 1.8. 1267 §, 22.8. 1360 §, 31.10. 1719 §); 
virastotalon Pohj. Makasiinikatu 9 kalusto-
työn Puusepänliike R. O. Loimulahdelta 
(9.5. 764 §); Kallion kansakoulun puukalusto-
työt Puusepänliike O. Saloselta (25.7. 1236 
§); Kontulan kansakoulun puukalustotyöt 
Kelkkalan Puusepäntehdas Oy:ltä (1.8. 1266 
§); Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen tur-
biini- ja kaukolämpökeskuksen putkisto-, 
instrumentointi-, suunnittelu- ja valvonta-
työn ja sähköteknillisen suunnittelu- ja 
valvontatyön EKONO:lta (8.8. 1290 §, 
15.8. 1315 §); Graniittitien ja Liusketien 
kalliosuojien ilmastointityöt Ilmateollisuus 
Oy:ltä ja putkiurakointityöt Vesijohtoliike 
Huber Oy:ltä sekä sähkötyöt Keskusosuus-
liike Hankkijalta (8.8. 1299, 1300 §, 5.9. 
1435 §); Liusketien kalliosuojan putkityöt 
Oy Starckjohann & Co Putkityöltä (15.8. 
1317 §); Hesperian sairaalan B-tornitalon 
maalaustyöt Maalausliike Aaro J . Ahoselta 
(26.9. 1540 §); Kallion paloaseman sanee-
raussuunnittelutyön Arkkitehtitoimisto Sep-
po Kasanen Ky:Itä ja rakennesuunnittelu-
työn Insinööritoimisto Packalen & Eloran-
nalta (3.10. 1569 §); Laakson sairaalan län-
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

tisen potilasrakennuksen, putkityöt Imu Oy: 
Itä ja ilmanvaihtotyöt Valmet Oy:ltä ja 
läntisen potilaspavilj ongin sähkötyöt Sähkö-
apu Oy:ltä (17.10. 1629 §, 21.11. 1826 §) 
sekä Mellunkylän vastaanottokodin raken-
nustyöt kokonaisurakalla Rakennusliike Au-
lis Rautkylältä (2.5. 716 §, 21.11. 1827 §). 

Lautakunta päätti antaa Myllypuron sai-
raanhoitaja-asuntolan rakennustyön urakal-
la suoritettavaksi (15.8. 1314 §) sekä hyväk-
syä Auroran sairaalan rakennus n:o 13 muut-
tamista kunnalliseksi nuorisopoliklinikaksi 
koskevan muutostyön pääpiirustukset n:o 
1—6 (23.5. 862 §). Lisäksi lautakunta päätti 
pyytää kaupunginhallitusta antamaan raken-
nusten ohjelmia, suunnittelua ja töiden to-
teuttamista koskevat lisäohjeet hallintokun-
nille ja rakennusvirastolle (21.3. 508 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat mm. seuraavia asioita: Lauttasaaressa 
olevan, ammattioppilaitosten hallintoon siir-
retyn koulukiinteistön perusparannustyön 
suunnittelua (10.1. 69 §); Myllypuron urheilu-
puiston hallirakennuksen pääpiirustuksia 
(10.1. 70 §); Laakson sairaalan läntisen poti-
laspavilj ongin peruskorjaustyön huonetila-
ohjelmaa (28.3. 548 §); Jätkäsaaren vapaa-
varaston alueelle suunnitellun varastoraken-
nuksen V 3:n luonnospiirustuksia (18.4. 
637 §); Myyntiyhdistys Puutalon vanhusten 
asuntotalotarjousta (2.5. 713 §); Kotikallion 
lastentarhan ja koululasten päiväkodin huo-
neohjelmaa (2.5. 715 §); esitystä, joka koski 
Yliskylän tilapäisten puukoulujen siirtoa 
(23.5. 859 §); talorakennushankkeitten toi-
minnallista ennakkosuunnittelua koskevia 
ohjeita (13.6. 1012 §); eri hallintokuntien 
v:n 1970 talousarvioon esittämiä alle 150 000 
mk:n suuruisia perusparannusluontoisia töi-
tä (27.6. 1108 §); katolisen kirkon, Tehtaan-
k. 2, lisärakennuksen pääpiirustuksia (25.7. 
1227 §); nuorisokomitean mietintöä (8.8. 
1289 §); urheilu- ja ulkoilulautakunnan v:n 
1970 talousarvioon esittämiä uudisrakennus-
töitä (8.8. 1291 §); liikennelaitoksen hallin-
taan kuuluvan talon Töölönkatu n:o 49 

korjaustyön luonnospiirustuksia (17.10. 1621 
§); asiantuntijoiden hyväksikäyttöä ra-
kennustekniikkaa ja rakennuskustannuksia 
koskevissa kysymyksissä (24.11. 1830 §); 
kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, 
yleisönpalvelulaitosten sekä historiallisten 
ym. kohteiden merkitsemistä (28.11. 1865 §); 
sähkölaitoksen uuden toimitalon pääpiirus-
tuksia (28.11. 1866 §); Auroran sairaalan 
lastenpsykiatrian osaston toiminnallista suun-
nitelmaa ja huonetilaohjelmaa (5.12. 1912 
§) sekä Roihuvuoren vanhusten asuintalon 
ja lastentarharakennuksen huonetilaohjel-
maa (5.12. 1917 §). 

K a t u r a k e n n u s o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t : lautakunta päätti 
antaa Salmisaarenrannan alikulkusillan työt 
Perusyhtymä Oy:n suoritettavaksi (31.1. 
210 §); Vesalan kokoojaviemärin työt Vesto 
Oy:lle (14.2. 299 §); Latokartanon sillan työt 
Tie-Tarro Oy:lle (21.2. 346 §); Konalan sil-
lan rakentamistyöt Oy Yleisen Insinööritoi-
miston tehtäväksi (7.3. 420 §); Laajasalon-
tien suunnitelman laatimisen Maa ja Vesi 
Oy:lie (7.3. 421 §, 7.11. 1746 §); Itäväylän 
Marjaniementien eritasoristeyksen nurmetus-
ja istutustyöt Keskusosuusliike Hankkijalle 
(14.3. 472 §); Siltavuoren ja Näkinkujan 
pumppaamoiden koneiston hankinnan ja 
asennuksen Perusyhtymä Oy:lle, pumppaa-
moiden ja niihin liittyvien viemäreiden ra-
kentamisen Kreuto Oy:lle sekä Siltavuoren 
pumppaamon louhintatyöt ja siihen liitty-
vän viemäritunnelin rakentamisen Karppi-
nen Oy:lle (2.5. 717 §, 1.8. 1265 §, 26.9. 
1539 §); Helsinginkadun yli rakennettavan 
Wallininkadun sillan rakentamistyöt Silta 
ja Satama Oy:lle (6.6. 966 §); Lauttasaaren-
rannan alikulkusillan tukimuurin, pumppaa-
mon ja muuntamon rakentamistyöt Perus-
yhtymä Oy:lle (29.8. 1398 §) sekä Nuija-
miestentie -Nurmij ärventien suunnitelman 
laatimisen Insinööritoimisto Maa ja Vesi 
Oy:lle (24.10. 1681 §). 

Lautakunta päätti antaa urakalla suori-
tettavaksi seuraavat työt: Lauttasaarenran-
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30. Yleisten töiden lautakunta 

nan alikulkukäytävän ja siihen liittyvän 
tukimuurin sekä pumppaamon ja muunta-
mon (21.3. 500 §); Muurimestarintien kak-
soissillan (21.3. 503 §) ja Näkinkujan pump-
paamon (6.6. 959 §). 

Lisäksi päätettiin seuraavien puhdistamo-
jen rakennustöistä, koneiston ja laitteiston 
hankinnoista ja asennuksista ym.: Viikin 
jätevedenpuhdistamon II-rakennusvaiheen, 
varavoimakoneiston, ilmanvaihtotöiden ja 
lämpökeskuksen koneiston (14.3. 471 §, 
18.4. 639 §, 27.6. 1115 §, 5.9. 1434 §); Vuo-
saaren jätevedenpuhdistamon varavoima-
koneiston, ilmanvaihto- ja sähkötöiden (21.3. 
499 §, 9.5. 758 §, 19.6. 1051 §, 29.8. 1397 §, 
12.9. 1471 §, 12.12. 1978 §); Kyläsaaren puh-
distamon hautumon LVI-putkitöiden (16.5. 
813 §) ja Talin jätevedenpuhdistamon ilman-
puristimen (17.10. 1627 §). 

Helsingin Puhelinyhdistykselle päätettiin 
myöntää lupa saada käyttää yksityisiä ura-
koitsijoita kaupungin kaduissa tehtävissä 
kaivutöissä ajalla 1.4.1969-31.3.1970 (18.4. 
629 §); katurakennusosasto oikeutettiin ti-
laamaan kertomusvuonna suoritettavat kes-
topäällystystyöt ja jalkakäytävien päällys-
tystyöt alimman tarjouksen tehneeltä liik-
keeltä (25.4. 672 §); katurakennusosaston be-
toniputkivalimon toiminta päätettiin lopet-
taa toistaiseksi (1.8. 1261 §); Pasilan murs-
kaustyön urakkasopimusta t:mi Rilken kans-
sa päätettiin jatkaa entisin ehdoin (1.8. 
1264 §); Graniitti- ja Liusketien kalliosuojien 
jäähdytyslaitteet päätettiin tilata Keskus-
osuusliike Hankkijalta (12.9. 1473 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annetut 
lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
Ilmalan vanhan vesisäiliörakennuksen muu-
tospiirustuksia (28.2. 381 §); jäteveden käsit-
telyä ja johtamista Tuusulanjoen ja Keravan-
joen vesistöalueilla (18.4. 634 §); Suurmetsän 
alueen kunnallisteknillisiä töitä (16.5. 806 §); 
Helsingin jätevesien mereen johtamista kos-
kevaa katselmusasiaa (13.6. 1002 §); Haa-
gan tontin n:o 3/29049 sadevesiviemärin 
rakentamista (1.8. 1259 §); Tapaninkylän 

eräiden tontinomistajien anomusta vesijohto-
ja viemäritöiden suorittamiseksi Kalpakujan, 
Miekkapolun, Soinin- ja Vallesmannintien 
alueella (5.9. 1426 §); jätevedenpuhdistamoi-
den epäsiisteyden ja hajujen poistamista 
koskevaa valtuustoaloitetta (12.9. 1461 §); 
jäteveden puhdistusmaksun käyttöönottoon 
liittyvien kysymysten selvittelyä (24.10. 
1673 §); jätevesihaittojen poistamista asema-
kaavaa vailla olevilta taaja-asutusalueilta 
(12.12. 1970 §); rinnakkaistien rakentamista 
Länsiväylälle Hanasaaren ja Koivusaaren 
välille (10.1. 66 §); Robert Hermanssonintien 
rakentamista kävelykaduksi koskevaa val-
tuustoaloitetta (17.1. 126 §); TVH:n Uuden-
maan piirin eräiden paikallisteiden päällys-
tämisen kustannusarvion hyväksymistä ym. 
(31.1. 206 §); eräiden paikallistiepäätösten 
peruuttamista (21.2. 339 §); Sinebrychoff 
Oy:n ja kaupungin välisen sopimuksen muut-
tamista Sinebrychoffinkadun rakentamisen 
osalta (21.3. 504 §); Hanasaaren - Lautta-
saarentien rakentamista (18.4. 628 §); ka-
tujen ja viemäreiden pikaista rakentamista 
vanhoille asuntoalueille koskevaa valtuusto-
aloitetta (25.7. 1220 §); Käpylän raviradan 
tiestön asfaltointia (25.7. 1224 §); Helsingin 
- Lahden moottoritien rakentamissuunnitel-
maa välillä Tattariharju - Järvenpää yleis-
ten ja yksityisten teiden järjestelysuunnitel-
mineen (26.9. 1536 §); Kannelmäessä sijait-
sevan Kantelettarentien jatkamista Näytteli-
jäntien päähän (14.11. 1790 §); Helsingin-
Santahaminan maantien päätekohdan muut-
tamista (19.12. 2002 §); ehdotusta asemakaa-
vaksi 47. kaupunginosan (Mellunkylän) Ve-
salan osa-alueelle (7.2. 227 §); ehdotusta 
asemakaavaksi 49. kaupunginosan (Laaja-
salo, Yliskylä) kortteleille n:o 49001-49012 
(21.2. 327 §); asemakaavan muutosta 20. 
kaupunginosan (Länsisatama) Munkkisaaren 
osa-alueelle sekä 6. kaupunginosassa (Eira) 
ym. (21.2. 328 §); ehdotusta asemakaavaksi 
46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) kortte-
leille n:o 46154 ja 46155 sekä osalle korttelia 
46151 (28.2. 379 §); asemakaavaehdotusta 
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

ja -muutosta osalle 42. kaupunginosaa (Ku-
losaari, luoteisosa) (23.5. 849 §); ehdotusta 
asemakaavaksi osalle 41. kaupunginosaa 
(Suurmetsä, osa Puistolaa ja Heikinlaakso) 
(6.6. 936 §); ehdotusta asemakaavaksi ja 
asemakaavan muutosehdotusta 47. kaupun-
ginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) kortte-
leille n:ot 47213, 47215 ja 47226 ja tonteille 
n:o 5-8/47223 viereisine katu- ja puisto-
alueineen sekä puistoalueen osalle (13.6. 
1007 §); ehdotusta asemakaavaksi 38. kau-
punginosan (Malmi) osalle Pihlajistoa ja 
asemakaavan muutosehdotusta osalle Pih-
lajamäkeä (5.9. 1428 §) sekä Tullisaaren lei-
rintäalueen käyttösuunnitelmaa (6.6. 935 §). 

P u h t a a n a p i t o-o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t . Lautakunta päätti 
tilata Hazemag mbH:lta Kyläsaaren jät-
teenpolttolaitoksen jätemurskaimen (31.10. 
1716 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-

tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: satamien puhtaanapitoa koskevaa val-
tuustoaloitetta (10.1. 56 §); esitystä jalka-
käytävien puhtaanapidon ottamisesta kau-
pungin tehtäväksi (7.2. 240 §); Vuosaaren 
kaatopaikan hoidon muuttamista jätteen-
polttolaitteen avulla (21.2. 333 §) sekä puh-
taanapito-osaston työntekijäin sosiaalisia ti-
loja työmailla (8.8. 1281 §). 

P u i s t o - o s a s t o n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t . Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: Ruoholahdenkadun, Eerikinkadun ja 
Ruoholahdenrannan rajoittaman korttelin 
n:o 173 puistoksi kunnostamista koskevaa 
valtuustoaloitetta (10.1. 58 §); lasten leikki-
kenttien turvallisuuden ja terveydellisten 
olojen parantamista koskevaa valtuusto-
aloitetta (31.10. 1705 §) sekä Helsingin kes-
keisten puistojen järjestystä ja valvontaa 
(19.12. 2001 §). 
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31· Satamalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano. Satamalauta-
kuntaan kuuluivat v. 1969 valtiotieteen mais-
teri Sven Erik Sjögren puheenjohtajana, pää-
toimittaja Pentti Poukka varapuheenjohta-
jana sekä jäseninä järjestelymestari Veikko 
Aalto, ekonomi Rolf Biese, dipl. ekonomi 
Heinz Dettmann, pääluottamusmies Unto 
Laine, pääluottamusmies Oiva Paajanen, 
dipl.insinööri Esko Poltto ja kauppatieteiden 
maisteri Jarl Storgårds. 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli teollisuustointa johtava apul. 
kaupunginjohtaja Gunnar Smeds. 

Lautakunnan kokoukset. Lautakunta ko-
koontui kertomusvuonna 29 kertaa. Pöytä-
kirjain pykäläluku oli 801, kanslian diaariin 
merkittyjen asioiden luku 1 516 ja lähetetty-
jen kirjeiden luku 722. Pöytäkirjanotteita 
annettiin 1 422. Satamajohtajan päätösluet-
telon pykäläluku oli 111 ja otteita annettiin 
545. 

Vuokra-asioita. Oy Telko Ab:n vuokra-
oikeus Herttoniemen 13327 m2:n suuruiseen 
varastoalueeseen n:o H 1 päätettiin pidentää 
31.7.1974 asti tavanmukaisin ehdoin (17.3. 
216 §). 

Oy Victor Ek Ab:lie vuokrattiin Länsisata-
masta tontti n:o 20250/1, pinta-alaltaan 
4 265 m2, vuokrakaudeksi 1.10.1969—30.9. 
1974, perusvuosivuokra 2.60 mk/m2 indeksi-
ehdoin sekä muuten tavanmukaisin ehdoin 
(18.8. 498 §). 

Oy Åkerman Ab:lle vuokrattiin Länsisata-

man korttelista n:o 20249 tontti n:o 1 vuokra-
kaudeksi 1.11.1969-31.10.1984 kaupungin-
valtuuston 12.11. päättämin ehdoin (24.11. 
727 §). 

Jaostot. Lautakunta asetti keskuudestaan 
jaoston tekemään tutkimuksen satamaraken-
nusosaston organisaation uudistamisesta, sa-
tamalaitoksen käyttötaloudesta ja satama-
laitoksen tappiollisen toiminnan syistä. Jaos-
ton puheenjohtajaksi valittiin lautakunnan 
puheenjohtaja Sven Erik Sjögren ja jäseniksi 
dipl.ins. Esko Poltto sekä ekonomi Heinz 
Dettmann (3.2. 71 §). 

Lautakunta asetti keskuudestaan jaoston, 
johon kuuluivat jäsenet Veikko Aalto, Rolf 
Biese ja Unto Laine, tutkimaan Katajanokan 
matkustajapaviljongin rakentamista koske-
via kysymyksiä (3.3. 193 §). Lautakunta kä-
sitteli jaoston lausunnon 22.12. (783 §). 

Etelä-Suomen satamatoimikunnan mietin-
nöstä annettavaa lausuntoa laatimaan ase-
tettiin enintään kolme kertaa kokoontuva 
jaosto, jonka puheenjohtajana toimi lauta-
kunnan varapuheenjohtaja Pentti Poukka ja 
jäseninä toimitusjohtaja Rolf Biese ja työ-
paikkasihteeri Unto Laine (18.8. 510 §). 
Satamalautakunta käsitteli jaoston lausun-
non 1.9. (539 §). 

Sataman kautta tapahtuvan moottoriajo-
neuvojen maahantuonnin edellytysten paran-
tamista tutkimaan asetettiin jaosto, jonka 
puheenjohtajana toimi lautakunnan puheen-
johtaja Sven Erik Sjögren ja jäseninä toimi-
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tusjohtaja Rolf Biese, pääluottamusmies Oiva 
Paajanen ja kauppat.maisteri Jarl Storgårds 
(1.9. 541 §). 

Länsisataman uusi talletusvarasto. Lauta-
kunnan puheenjohtaja ja sihteeri oikeutettiin 
allekirjoittamaan talletusvaraston rakenta-
mista varten pyydetyt urakkatarjoukset 
(31.3. 262 §). Satamalaitos oikeutettiin teke-
mään Kone Oy:n kanssa hankintasopimus 
hissien hankkimisesta (23.6. 447 §), joiden 
piirustukset hyväksyttiin rakennustoimikun-
nan esityksen mukaisesti (24.11. 708 §). 

Sompasaaren lauttasataman laituripaikka 
n:o 3:n laituri hyväksyttiin rakennettavaksi 
140 m:n pituisena ja rakentaminen päätettiin 
suorittaa satamalaitoksen omana työnä (12.5. 
357 §). Laituriläppien hankinnasta tehtiin 
sopimus toiminimi Ferro-osan kanssa (23.6. 
446 §). 

Sompasaaren varastorakennus S 2. Satama-
laitos oikeutettiin solmimaan varastoraken-
nuksen urakkasopimukset pyydettyjen tar-
jousten perusteella (15.9. 571 §). 

Sompasaaren muuntamorakennus. Lauta-
kunta hyväksyi omasta puolestaan muunta-
morakennuksen piirustukset anomuksen te-
kemistä varten, että muuntamo saadaan py-
syvästi pitää nykyisellä paikallaan (24.11. 
712 §). 

Suurtehonosturin hankkiminen. Satamalai-
tos oikeutettiin tilaamaan konteinerikäyttöön 
tarkoitettu nosturi Kone Oy:ltä (23.6. 443 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
Helsingin satamiin johtavien väylien paran-
tamista (14.4. 279 §); Vaasan Höyrymyllyn 
anomusta rautatieraiteiden siirtämisestä 
Munkkisaaressa (12.5. 343 §); Ruoholahden 
varastoalueella sijaitsevien huonokuntoisten 
rakennusten purkamista (27.5. 377 §); lii-
kenneväylän järjestämistä Sillilaiturin kautta 
Jätkäsaaren ja Hietalahdenrannan välille 
(23.6. 433 §); satamamaksutaksan korotta-
mista (23.6. 437 §); konteinerkäyttöön tar-
koitetun suurtehonosturin hankintaa (23.6. 
443 §); Lauttasaaren rakennusainesataman 

siirtämistä satamalautakunnan hallintoon 
(29.9. 598 §); Parrulaiturin sulkemista ylei-
seltä liikenteeltä (13.10. 606 §); Lauttasaaren 
maantiesillan liikennöimisestä annetun val-
tioneuvoston päätöksen kumoamista (27.10. 
666 §); Lauttasaaren sillan hallinnon ja hoi-
don siirtämistä yleisten töiden lautakunnalle 
(22.12. 782 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin mm. seuraavat lausunnot asioista, jotka 
koskivat: kaasuturbiinivoimalaitoksen sijoit-
tamista Ruoholahteen (3.2. 83 §); Lautta-
saaren itärannan kokonaissuunnitelmaa (17.2. 
133 §); rautatietariffien alennustoimikunnan 
mietintöä (10.3. 195 §); asemakaavan muu-
tosta Munkkisaaren osa-alueella ja Merikadun 
eteläpuoleisella ranta-alueella (14.4. 280 §); 
Helsingin kaupungin hallinnollisen rajan 
määräämistä merialueella (28.4. 310 §); val-
tion jäänmurtajien kesäseisontapaikkoja 
(28.4. 312 §); varastorakennuksen V 3 pe-
rustamisolosuhteita ja -tapoja (12.5. 346 §); 
eräiden venesatamien siirtämistä urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan hallintoon (12.5. 351 §); 
Sompasaaren lauttasataman rakentamista 
(12.5. 355 §); uuden höyryvoimalaitoksen ra-
kentamista Hanasaaren-Suvilahden alueelle 
(27.5. 373 §); Merisataman saarten käyttö-
suunnitelmia (9.6. 400 ja 401 §); tuulaaki- ja 
liikennemaksujen pyöristämistä täysiin mark-
koihin (4.8. 471 §); Etelä-Suomen satamatoi-
mikunnan mietintöä (1.9. 539 §); Helsingin 
satamiin johtavien väylien parantamista 
(15.9. 557 §); Sompasaaren lauttasataman 
yleissuunnitelmaa (29.9. 590 §); Oy Åker-
man Ab:n vuokrasopimuksen muuttamista 
(29.9. 595 §); Helsingin seudun liikenteen 
koordinoimista (13.10. 612 §); Pasilan maa-
liikennekeskuksen maankäyttösuunnitelmaa 
(13.10. 615 §); Korkeasaaren ja Mustikka-
maan välisen sillan rakentamista (27.10. 
661 §); Eteläsataman matkustajapaviljongin 
toiminnan parantamista (10.11. 687 §); troo-
lisataman rakentamista Kulosaaren sillan 
eteläpuolelle (24.11. 711 §); jätevesikomitean 
mietintöä (22.12. 780 §); Kellosaaren kaasu-
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turbiinivoimalaitostontin siirtämistä sähkö- Taksojen ja maksujen muutokset ja korotuk-
laitoksen hallintoon (22.12. 781 §); Kataja- set. Laiturihuoltotaksan maksut päätettiin 
nokan itäosan järjestelyä (22.12. 783 §). korottaa 16.4. lukien (14.4. 290 §). 
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32. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teollisuuslaitosten lautakuntaan kuuluivat 
v. 1969 valtiot, maist. Pentti Pusa puheen-
johtajana, kunnallisneuvos Yrjö Rantala 
varapuheenjohtajana sekä jäseninä dipl.ins. 
Väinö Hintikka, tekn. Vilho Korja, tekn. 
Jooseppi Kuusikoski, dipl.ins. Pertti Lehos, 
sähköasent. Toivo Hytönen kuolemaansa 
9.5. asti ja putkiasent. Martti Marttila 21.5. 
alkaen, dipl.ins. Per-Olof Roos ja dipl.ins. 
Pauli Virtanen. 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oh teollisuustointa johtava apul. 
kaup.joht. Gunnar Smeds. Lautakunnan sih-
teerinä toimi teollisuuslaitosten asiamies, 
varat. Hannu Saarinen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 26 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 894. 

Päätökset. Kertomusvuonna päätettiin mm 
seuraavat työt antaa urakalla suoritettaviksi: 
Salmisaaren voimalaitoksen polttoöljyn kal-
liosäiliöiden rakennustyöt (18.3. 182 §); 
Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen 
peruskorjauksen II vaiheeseen kuuluvat kat-
to- ja seinäelementtityöt sekä viemäritunne-
lin louhinta- ja rakennustyöt (1.4. 208 §, 
2.12. 792 §); Ilmalan linkkiaseman rakennus-
työt (29.4. 265 §); Ilmalan II vesisäiliön sivu-
urakkana teetettävät lattianpäällystetyöt 
(13.5. 307 §); Kampin sähköaseman muunta-
jatilojen muutostyön rakennus- ja LVI-tek-
nilliset työt (10.6. 391 §); Hiidenveden sään-
nöstelypadon luukut, rakennustyöt ja Kar-
naistenkosken perkaustyöt (9.9. 590 §, 21.10. 
686 §); pääjohdon Myllypuro - Mellunkylä, 3. 
rakennusvaiheen maarakennustyöt (16.12. 

836 §) sekä kaasulaitoksen öljytuotteisiin 
perustuvan kaasuntuotantolaitoksen raken-
nustekniset työt (16.12. 840 §). 

Edelleen päätettiin suorittaa mm. seuraa-
vat hankinnat: Hanasaaren voimalaitoksen 
tasa- ja vaihtosuuntaajien (21.1. 46 §); Myl-
lypuron voimalaitoksen öljysäiliöiden (4.3. 
151 §); Kampin sähköaseman 30 MVA pää-
muuntajien, 110 kV kytkinlaitoksen laittei-
den, 650 V tasasuuntaajien ja tasavirtapika-
katkaisijöiden (13.5. 326 §, 24.6. 429 §, 5.8. 
517 §); kaasulaitoksen ölj ytuotteiden kaasu-
tukseen tarvittavan laitteiston, raaka-aineen 
ja nestekaasusäiliöiden (27.5. 347, 348 §, 
24.6. 425 §); kolmen siirrettävän varavoima-
koneen (7.10. 665 §) ja Kellosaaren kaasutur-
biinilaitoksen koneiston hankinta sähkölai-
tokselle (2.12. 808 §). Lisäksi päätettiin kaa-
sulaitoksen öljytuotteisiin perustuvaa kaa-
suntuotantoa varten tarvittavan raaka-ai-
neen kuljetussopimuksesta (7.10. 652 §). 

Vielä lautakunta päätti vahvistaa erikois-
hinnat ja liittymismaksut myytäessä lämpöä 
Helsingin Ympäristön Sähkölaitos Oy:lle 
Länsimäen aluetta varten (13.5. 324 §) 
sekä määrätä vesilaitoksen osastojen tehtä-
vät (21.10. 690 §). 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta hy-
väksyi puolestaan ja esitti edelleen kaupun-
ginhallituksen hyväksyttäviksi kertomusvuo-
den aikana mm. seuraavat pääpiirustukset: 
Ilmalan vanhan vesisäiliörakennuksen muu-
tostöiden (21.1. 28 §); sähkölaitoksen uuden 
toimitalon ja Kampin sähköaseman muutos-
töiden (7.10. 662 §) sekä Salmisaaren voima-
laitoksen läheisyyteen rakennettavan polt-
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32. Teollisuuslaitosten lautakunta 

toöljyn syvävaraston kolmannen varasto-
luolan pääpiirustukset (2.12. 805 §). 

Lautakunta hyväksyi Kampin sähköase-
man muutostöiden I rakennusvaiheen pää-
piirustukset (13.5. 325 §); Munkkisaaren 
huippu- ja varalämpökeskuksen pääpiirus-
tusten muutospiirustukset (24.6. 439 §); 
Myllypuron voimalaitoksen öljyvaraston pää-
piirustusten muutospiirustukset (4.11. 733 
§) ja öljytuotteeseen perustuvan kaasutuslai-
toksen pääpiirustukset (18.11. 758 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavista asioista: raskaan polttoöljyn 
varastotilan vuokralleantaminen Salmisaares-
t a ja toisen varastoluolan rakentaminen (21.1. 
53 §); uuden höyryvoimalaitoksen (Hanasaari 
B) rakentaminen Hanasaaren — Suvilahden 
alueelle (4.2. 79 §); höyrykaukolämmityksen 
lauhdevesiputken vuodon aiheuttaman va-
hingon korvaaminen Elga-Hitsaus -nimiselle 
toiminimelle (1.4. 216 §); varallaolokorvauk-
sen suorittaminen hallinnollisesti johtavassa 
asemassa oleville vesi-, kaasu- ja sähkölai-
toksen viranhaltijoille ja toimihenkilöille 
(15.4. 245 §); lisäselvityksen antaminen Van-
taanjoen alajuoksun tulvasuojelukysymyk-
sestä (13.5. 303 §); hinnan vahvistuksen ha-
keminen kaukolämpötariffien perusmaksuille 
(24.6. 457 §); Helsingin kaupungin, Espoon 
kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan kes-
keinen sopimus yhteistoiminnasta vesijohto-
veden valmistamisessa, myynnissä ja syöt-
töjohtojen rakentamisessa (12.8. 534 §); 
vahvistuksen saaminen vesijohtoveden uudel-
le hinnalle (12.8. 537 §); Salmisaaren öljy-
laiturin rakentaminen (18.11. 766 §); kauko-
lämpöverkkojen ulkopuolella olevien eril-
lisalueiden lämmittäminen (16.12. 851 §) 
sekä kaukolämmityksen kulutusmaksujen 
korottaminen (30.12. 885 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavista asioista, jotka koskivat: 
rakennustarkastus viraston ehdotusta raken-
nusjärjestyksen muuttamiseksi (4.3. 152 §); 
Helsingin maalaiskunnan työlupa-anomusta 
päävesijohdon rakentamisesta kaupungin 

omistamalle maalle Pitkäkosken vedenpuh-
distuslaitoksen alueelle ja maalaiskunnan 
puolella olevan Smeds-nimisen tilan alueelle 
(18.3. 173 §); terveydenhoitolautakunnan esi-
tystä lisätilojen varaamiseksi terveydellisten 
tutkimusten laboratoriolle suunniteltua sä-
teilytutkimusosastoa varten (29.4. 267 §); 
sähkölaitoksen toimitusjohtajan ja osasto-
päällikön viran hakijoita (30.5. 360 §, 13.10. 
672 §); Keskusosuusliike Hankkijan anomus-
ta saada asentaa sähkökaapeli katualueelle 
(24.6. 447 §); kaupungin jätevesikomitean 
mietintöä (24.6. 458 §); Kallvikintien valai-
semista (5.8. 512 §); Osuusliike Elannon esi-
tystä kaasun hinnan tarkistamisesta (26.8. 
563 §); energiahuoltotoimikunnan kirjettä 
(26.8. 573 §); kunnallisen yhteistoiminnan 
järjestysmuotokomitean I mietintöä (9.9. 
601 §); Karl Fazer Oy:n Helsingin maalais-
kunnan Vaaralassa sijaitsevien pohjaveden-
ottamoiden suoja-aluesuunnitelmaa (7.10. 
649 §); valtionrautateiden anomusta sähkö-
kaapelin asentamisesta katualueelle Rauta-
tientorille (7.10. 656 §); Helsingin kaupunki-
seudun liikenteen koordinointitutkimusta 
(7.10. 669 §); Pasilan maaliikennekeskuksen 
maankäyttösuunnitelmaa (4.11. 736 §); sekä 
eräiden Sörnäisissä olevien asunto-osakeyh-
tiöiden kirjelmää asutukselle aiheutuvasta 
kivihiilipölyhaitasta (16.12. 855 §). 

Lautakunta puolsi palkkalautakunnalle 
antamissaan lausunnoissa vesi-, kaasu- ja 
sähkölaitoksen työsääntöehdotuksien hyväk-
symistä (29.4. 282 §) ja talon Lauttasaaren-
katu 9 asukkaiden anomusta työpaikka-
asuntojen vuokran alentamisesta (10.6. 385 
§) sekä lausunnossa kiinteistölautakunnalle 
25 sähkölaitoksen pylvään ottamista mai-
noskäyttöön (30.12. 878 §). 

Kanslia. Lautakunnan ja kanslian diaariin 
merkittiin 849 saapunutta asiaa. Lähetetty-
jen kirjelmien lukumäärä oli 207 ja lähetet-
tyjen otteiden lukumäärä 405. Pöytäkirjat 
laadittiin lautakunnan sekä lautakunnan 
asettaman kaasulaitosjaoston kokouksista. 
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33. Liikennelaitoksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Liikennelaitoksen lautakunnan kokoonpano 
v. 1969 oli muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseniksi puuseppä Kalle 
Virtasen ja toim.joht. Torsten Holmin tilalle 
valittiin autonkulj. Tuomo Yrjölä ja varat. 
Timo Kylliäinen. 

Lautakunnan kokousten lukumäärä oli 
25 ja pöytäkirjojen pykäläluku 540. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: liikennelaitoksen hen-
kilökunnalle järjestetty kunnonkohentamis-
kampanja (14.1. 14 §); liikennelaitoksen 
uuden organisaation toimeenpaneminen (29.1. 
45 §); yhteensä 60 linja-auton korin tilaami-
nen liikennelaitokselle (11.3. 117 §); liikenne-
laitoksen Ruskeasuon autokorjaamon kellari-
tilojen muutospiirustusten hyväksyminen 
(8.4. 164 §); liikennelaitoksen v. 1970 käyt-
töön otettavaksi tarkoitettujen 30 linja-
auton tilaaminen (8.4. 166 §); Helsingin näh-
tävyyksien ja kiertoajelujen vapaakortin, 
ns. VIP-kortin haltijan oikeuttaminen ilmai-
seen matkaan Korkeasaaren lautalla (19.8. 
324 §) sekä liikennelaitoksen henkilökunnan 
palvelusaikaan perustuvien, eläkkeelle siir-
ryttäessä saatavien vapaalippujen myöntä-
misperusteiden muuttaminen (16.9. 387 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemiin esityksiin sisältyivät mm. 
seuraavia asioita koskevat: linja-autolinjan 
17A:n jatkaminen tungosaikoina Pasilan 
asemalle ja sen vuorotiheyksien muuttami-
nen (29.1. 39 §); liikennelaitoksen kuljettaja-

rahastuskorvausta koskevan neuvottelun tu-
loksen esittäminen kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi (11.2. 61 §); linja-autolinjan 
16 A, Kruununhaka-Munkkisaari, reitin ly-
hentäminen ja aikataulun harventaminen ke-
säaikana lauantaisin (11.3. 112 §); linja-
autolinjan 13, Etu-Töölö-Kauppatori-Ma-
rian sairaala, liikenteen supistaminen (6.5. 
204 §); liikenneyhteyksien parantaminen Var-
tiokylän teollisuusalueelle (20.5. 234 §); 
Iin j a-autolinj an 95, Rautatientori -Vartio-
harju, ja sen yöliikennelinjan 95N, Rautatien-
tori -Puotila -Vartioharj u, reittien pidentä-
minen Vartioharjussa ja mainittujen linjo-
jen liikennetiheyksien vahvistaminen sekä 
Kiviportintien alkuosan kestopäällystäminen 
syyskuun alkuun mennessä (20.5. 235 §); 
linja-autolinjan 50, Sörnäinen-Pajamäki, rei-
tin muuttaminen Sörnäisten teollisuusalueel-
la (20.5. 236 §); Ruskeasuon hallialueen poli-
klinikkarakennuksen sekä Töölönkatu 49:ssä 
sijaitsevan talon korjaustyön luonnospiirus-
tusten hyväksyminen (19.8. 309, 320 §); 
tungosajan linja-autolin.jojen 15, 38, 39V, 
87 ja 92A lauantailiikenteen lopettaminen 
(19.8. 318 §); uusien vuorotiheyksien hyväk-
syminen syksyn 1969 liikenteeseen (19.8. 
319 §); linja-autolinjan 45, Simonkenttä-
Malminkartano, reitin muuttaminen Kona-
lassa (14.10. 425 §); linja-autolinjan 15, Silta-
saari-Taka-Töölö, reitin muuttaminen Hel-
singinkadun osalta ja linjan liikenneluvan 
uusiminen (14.10. 426 §); Lauttasaaren linja-
autoliikenteen uudelleenjärjestely Lautta-
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33. Liikennelaitoksen lautakunta 

saaren uuden sillan liikenteelle avaamisen 
jälkeen (28.10. 443 §); kääntöpaikan raken-
taminen Itä-Pakilan linja-autolinjalle 64 
(28.10. 444 §); linja-autolinjan 23, Eläintarha 
-Pasila, reitin johtaminen arkisin ruuhka-
aikoina Hakaniemen torille saakka (28.10. 
446 §); julkisen liikenteen yhteistyön kehittä-
minen Helsingin kaupungin alueella ja tähän 
liittyvän tariffin yksinkertaistaminen ja tar-
kistaminen sekä tariffimääräysten uusiminen 
(4.11. 464 §); invalideille ja koululaisille 
myönnettävien vapaa- ja alennuslippujen 
määräysten tarkistaminen (11.11. 469 §); 
linja-autolinjan 91 ruuhkaliikenteen osan 
johtaminen Puotilasta Itäväylää pitkin Puo-
tinharjun ohi linjatunnuksin 91V (25.11. 
486 §); erityisen sunnuntai- ja juhlapäivinä 
aamupäivisin voimassa olevan ulkoilulipun 
käyttöönotto liikennelaitoksessa (25.11. 487 
§); kioskikaupan harjoittaminen liikennelai-
toksen Simonkadun aukion myyntikioskissa 
(25.11. 488 §); kaupungin liittyminen jäse-
neksi mahdollisesti perustettavaan Suomen 
Paikallisliikenneyhdistykseen (9.12. 512 §); 
ampumaradan järjestäminen Ruskeasuon au-
tohuollon kellariin (9.12. 514 §); apul.kaup. 
kamr. Taito Yliahon nimittäminen vakinai-
seksi yleisen osaston osastopäällikön vir-
kaan (9.12. 515 §) sekä Laajasalon keskustan 
uuden alueen ruuhkaliikenteen parantami-
nen (23.12. 530 §). 

Lisäksi lautakunta teki palkkalautakun-
nalle esityksen liikennelaitoksen työsääntö-

jen uusimiseksi liikennelaitoksessa laaditun 
työsääntöehdotuksen mukaisesti (16.9. 386 
§)· 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anta-
missaan lausunnoissa lautakunta puolsi mm.: 
valtuustoaloitetta Väinölän lastentarhan kou-
lukypsymättömien ryhmään kuuluville lap-
sille ja heidän saattajilleen alennuslippuoikeu-
den myöntämiseksi sekä aloitetta Pajamäki-
Sörnäinen välisen linjan 50 saattamiseksi 
kokopäivälinjaksi ruuhkalinjan sijasta (14.1. 
7, 11 §) ja lisäksi kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan esityksiä linja-autolinjojen ja lii-
kenteen järjestelyistä Itäväylällä Marjanie-
men ja Puotilan liittymien välillä sekä Sör-
näisten rantatien ja Kulosaaren välillä (17.6. 
286 §, 9.12. 509 §). 

Muista lautakunnan kaupunginhallituk-
selle antamista tärkeimmistä lausunnoista 
mainittakoon seuraavia asioita koskevat: 
Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestön esitys liikenne-
laitoksen kuljettajarahastuspalkkion järjes-
telystä (11.2. 62 §); joukkokuljetusliikenne-
toimikunnan mietintö (22.4. 179 §); kunnal-
lisen yhteistoiminnan järjestysmuotokomi-
tean I mietintö (16.9. 377 §); Kontulan Naiset 
-yhdistyksen joukkokuljetusliikenteen tehos-
tamista koskeva ehdotus (16.9. 378 §) sekä 
Helsingin kaupunkiseudun liikenteeseen koh-
distuvien toimenpiteiden ja päätöksenteon 
yhtenäistämistä koskeva Insinööritoimisto 
Viatekin suorittama tutkimus (14.10. 422 §). 
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34. Teurastamolaitoksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teurastamolaitoksen lautakunnan kokoon-
pano oli v. 1969 muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäsenien varat. Erkki Ha-
ran ja konsuli Jarl Storgärdsin tilalle valittiin 
toim.joht. Pentti Katajamäki ja kenttäpääll. 
Heikki Pakarinen. Katajamäki valittiin va-
rapuheenjohtajaksi agr. Jorma Koskivaaran 
kuoltua ja jäseneksi joht. Heikki Aaltonen 
1.7. alkaen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja sen käsittelemien asioiden pykälä-
luku oli 151. Lähetettyjen kirjeiden lukumää-
rä oli 15. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: teu-
rastamolaitoksen hankintojen raha-arvon 
ylärajan määrääminen sekä lasku- ja maksu-
asiakirjojen hyväksyjien nimeäminen (31.1. 
5, 7 §); tarkastuseläinlääkärin viran täyttä-
minen (31.1. 17 §); kalatukkukeskuksen laa-
tikkosuojan ja tukkumyyntihalliin rakenne-
tun lihankäsittely- ja leikkaustilan vuokralle-
anto (21.2. 36, 37 §); teurastamorakennuksen 
maalaustöiden sekä kattojen korjaustöiden 
urakkasopimusten tekeminen (30.6. 91, 92 §); 
kattoratavaunujen hankintasopimuksen te-

keminen (21.11. 140 §); tuotantokomitean 
työnantajajäsenten valitseminen toimikau-
deksi 1970-1971 (21.11. 141 §); uuden pa-
kettiauton hankinta teurastamolaitokselle 
(19.12. 147 §) sekä maa-alueen vuokraaminen 
Veikko Laine Oy:lle varastorakennuksen ra-
kentamista varten (19.12. 149 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemät esitykset koskivat mm. seu-
raavia asioita: ansiomerkkien anomista eräil-
le laitoksen virkailijoille (21.2. 38 §); teuras-
tamolaitoksen laboratorion kokoelmien luo-
vuttamista eläinlääketieteelliselle korkeakou-
lulle (21.3. 51 §); ns. Agroksen alueen siirtä-
mistä teurastamolaitoksen lautakunnan hal-
lintoon (21.3. 52 §, 19.9. 112 §); kaupungin 
edustajan valitsemista Suomen Kunnallisten 
Teurastamoiden Yhdistyksen vuosikokouk-
seen (18.4. 68 §) sekä laitoksen pääomameno-
jen merkitsemistä v:n 1970 talousarvioon 
(15.8. 102 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin lausunnot mm. satama-alueen maanpuo-
leisten rajojen tarkistamisesta (21.3. 52 §) 
sekä kalastusalusten sijoittamista satama-
alueelle koskevasta eräiden kalastusalusten 
päälliköiden kirjelmästä (19.9. 113 §). 
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Elintarvikekeskuksen lautakunnan kokoon-
pano oli v. 1969 muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseniksi järj.siht. Hertta 
Arviston ja rva Martta Kulosen tilalle va-
littiin tai.hoit. Tauno Tuomi, joka toimi 
myös varapuheenjohtajana, sekä tarkast. 
Terttu Lyytikkä. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 17 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykäläluku 
oli 154. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon mm: 
elintarvikekeskuksen kassan tarkastajien va-
litseminen (29.1. 5 §); laitoksen toimitusjoh-
tajan kertahankintojen raha-arvon ylärajan 
vahvistaminen ja tarjousten avaajien mää-
rääminen (29.1. 7 §, 25.6. 66 §); v:n 1968 ta-
lousarvion osamäärärahajaon muuttaminen 
(24.2. 16 §); laitoksen v:n 1968 tilinpäätöksen 
ja kustannuslaskennan yhteenvedon ja erit-
telyn hyväksyminen (2.4. 22 §, 23.4. 33 §); 
tarjouksen tekeminen einesruokien valmis-
tuksesta kansakouluille (30.7. 71 §); vesilai-
toksen Ilmalan henkilökuntaruokalan ja pa-
lolaitoksen ruokaloiden hoitaminen elintar-
vikekeskuksen toimesta sekä metrotoimiston 
ja kaasulaitoksen henkilökuntaruokaloiden 
lopettaminen (30.7. 72 §, 19.11. 114, 115 §, 
29.12. 142 §); päätös toimenpiteisiin ryhtymi-
sestä laitoksen ruokaloihin tapahtuvien mur-
tovarkauksien estämiseksi (30.7. 74 §, 22.10. 
104 §); hankintasopimusten tekeminen kansa-

kouluja varten kouluruokailuun sisältyvistä 
lisäkkeistä (20.8. 83 §); yhteishankintasopi-
musten hyväksyminen eräiden tuotteiden 
toimittamisesta kaupungin laitoksille seuraa-
vaksi kulutuskaudeksi (7.1. (88) §, 24.9. 91, 
92 §); laitoksen käytöstä vapautuvien, kiin-
teistössä Sorvaajankatu 16 olevien varasto-
tilojen luovuttaminen takaisin kiinteistövi-
rastolle (22.10. 102 §); työnantajan edustajien 
valitseminen tuotantokomiteaan vuosiksi 
1970—1971 (19.11. 116 §) sekä laitoksen 
uuden organisaation vahvistaminen (28.11. 
124 §, 29.12. 139 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
toimitusjohtajan viran tilapäistä hoitamista 
(23.4. 29 §); ruokatehtaan emännän ja ruo-
kaloitten tarkastavan emännän lähettämistä 
virkamatkalle Keravalle ja Tanskaan tutus-
tumaan alan kysymyksiin (30.7. 70 §, 19.11. 
121 §); laitoksen käteisvarojen enimmäis-
määrän tarkistamista (24.9. 90 §) sekä kau-
punginhallituksen edustustilaisuuksia hoi-
tavalle emännälle näistä tehtävistä maksetta-
van palkkion määräämistä (19.11. 117 §). 

Lisäksi anottiin kaupunginhallitukselta oi-
keutta eräiden v:n 1969 talousarvioon mer-
kittyjen määrärahojen ylittämiseen (19.11. 
113 §, 17.12. 135 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: järjestelytoimiston suorittaman, elintar-
vikekeskuksen rationalisointia ja kannatta-
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35. Elintarvikekeskuksen lau takunta 

vuuden parantamista koskevan tutkimuk-
sen edellyttämiä toimenpiteitä (29.1. 12 §, 
24.2. 19 §); laitoksen toimitusjohtajan viran 
hakijoita (2.5. 41 §); Tuomarinkylän karta-
non kahvilanpidon järjestämistä (25.6. 62 §); 
vuositilintarkastajien kertomusta v:n 1968 
tilintarkastuksesta (20.8. 84 §); sekä vesilai-
toksen Pitkäkosken työmaaruokalan hoita-
mista (19.11. 120 §); lisäksi puollettiin Äggel-
by svenska samskola -nimisen koulun ano-

musta saada ostaa kouluruokaa elintarvike-
keskukselta (23.4. 30 §). 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimistolle 
annettiin lausunto toimitusjohtajan viran 
täyttämispäätöksestä tehdyistä valituksista 
(20.8. 85 §). 

Palkkalautakunnalle päätettiin lähettää 
elintarvikekeskuksessa laadittu, em. lauta-
kunnan lähettämän mallin mukainen ehdo-
tus laitoksen työsäännöiksi (28.5. 46 §). 
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36· Metrotoimikunta 

Toimikunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Metrotoimikunta toimi v. 1969 edelleen alku-
peräisessä, v. 1967 asetetussa kokoonpanos-
saan. 

Kaupunginhallitus päätti 6.10.1969 muut-
taa metronsuunnittelutoimikunnan nimen 
metrot oimikunnaksi. 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana 27 
kertaa ja asioita oli toimikunnan käsiteltä-
vänä 343. 

Toimikunnan sihteereinä toimivat kerto-
musvuoden aikana os.pääll. Antti Kuto ja 
lainop.siht. Martti Palmen. 

Metrotoimikunnan tekemät merkittävim-
mät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
suunnitelman hyväksymistä Helsingin met-
rosuunnitelmia esittäväksi kirjaseksi ym. 
(24.2. 48 §); edustajien nimeämistä kaupun-
kisuunnittelulautakunnan Kampin -Puotin-
harjun metrolinjan tarkistamista varten aset-
tamaan tilapäiseen jaostoon (2.7. 161 §); 
metrotoimiston tehtävien uudelleen määrit-
telemistä ja toimiston uuden organisaation ja 
sen noudattamisen alkamisajan vahvistamis-
ta (8.10. 244 §, 13.11. 317 §); metron koeju-
nan hankintaa koskevan sopimuksen teke-
mistä Strömberg Oy:n kanssa (8.10. 243 §, 
13.11. 316 §) sekä metrotoimiston oikeutta-
mista tilaamaan yksityisiltä insinööritoimis-
toilta ym. suunnittelijoilta seuraavat työt: 
metron suunnitteluun ja rakentamiseen liit-
tyvät ohjelmointityöt (28.5. 135 §, 29.8. 
186 §), Hiihtäjäntien ja Puotinharjun liityn-
täasemien yleissuunnitelmien tarkistustyöt 

(6.6. 141 §), LVI-suunnitteluohjeiden laati-
miseen liittyvien selvitys- ja suunnitteluteh-
tävien suorittaminen, johon liittyi Hakanie-
men aseman alustavan LVI-luonnossuunni-
telman laatiminen (29.8. 182 §), Hakaniemen 
yleissuunnitelman tarkistustutkimus (16.9. 
203 §), kalliotilojen rakennesuunnitteluohjei-
den laatimistyöt (16.9. 204 §), koejunan ko-
keiluja varten tarvittavan koeradan sekä 
koeajoradan siltojen yksityiskohtaiset suun-
nitelmat (23.9. 219 §), Roihupellon varikko-
alueen maarakennustöiden yksityiskohtaiset 
suunnitelmat, yleissuunnitelma ja varikon 
huoltohallin luonnospiirustukset (5.11. 294 §, 
19.12. 340 §) ja lisäksi tilaamaan kiinteistö-
viraston geoteknilliseltä toimistolta Kampin 
aluetta koskevat ja Pasilan alueen metrolin-
jan maaperätutkimukset (29.8. 181 §, 19.12. 
332 §). 

Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset 
koskivat mm. seuraavia asioita: metron ulot-
tamista Hakaniemestä keskustaan (12.3. 
83 §); liikennelaitoksen lautakunnan velvoit-
tamista osoittamaan metrotoimikunnan käyt-
töön moottoriraitiovaunu, jota käytettäisiin 
ajoautomatiikkaa ja tehoelektroniikkaa kos-
kevassa kehittämistyössä yhteistyössä Ström-
berg Oy:n ja metrotoimiston kanssa sekä ao. 
sopimusten tekeminen (2.4. 96 §, 6.6. 140 §, 
2.7. 157 §); v:n 1969 määrärahojen käytön 
ohjeellista käyttösuunnitelmaa ja metron ra-
kentamistöiden suunnitteluun merkityn mää-
rärahan myöntämistä (28.5. 132 §); kaupun-
kisuunnittelulautakunnan ja metrotoimikun-
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nan velvoittamista yhteistyössä Espoon kaup-
palan ja Helsingin kaupungin yhteistyötoimi-
kunnan kanssa ryhtymään kiireellisesti toi-
menpiteisiin yhtenäisen tarkistuksen suorit-
tamiseksi keskustasta länteen suuntautuvan 
liikenteen hoitamiseksi laadittujen tie- ja 
metrosuunnitelmien osalta ja tarkistustyötä 
suoritettaessa yhteyden pitämistä myös tie-
ja vesirakennushallitukseen (2.7. 162 §); 
pysyvän metronäyttelyn pystyttämistä Kiin-
teistö Oy Toinen linja 7:n tiloihin (29.8. 
187 §); metronsuunnittelutoimikunnan ni-
men muuttamista metrotoimikunnaksi ja 
toimikunnan tehtävien uudelleen määritte-
lemistä sekä metronsuunnittelutoimiston ni-
men muuttamista metrotoimistoksi (23.9. 
215, 217 §); metrotoimikuntaa avustavien 
asiantuntijajaostojen uudelleen järjestelyä 
(23.9. 216 §, 19.12. 338 §); Toinen linja 7:ssä 
sijaitsevan kiinteistön nimittämistä Metro-
taloksi (22.10. 253 §) ja metroasemien käyttä-
mistä väestönsuojina (22.10. 254 §). 

Kiinteistölautakunnalle tehtiin esitys oi-
keuden saamisesta metron koerataa ja varik-
koa varten tarvittavien alueiden käyttöön 
(23.9. 220 §). 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita: Vesalan itä-
osan asemakaavan vahvistamista sekä uuden 
kokonaisvaltaisen, julkiseen liikenteeseen tu-
keutuvan asemakaavasuunnitelman laatimis-

ta ko. alueelle (5.3. 66 §); liikennelaitoksen 
lautakunnan ja Yrjö Immosen julkista liiken-
nettä koskevia esityksiä sekä em. lautakun-
nan esitystä Mannerheimintien eteläpään lii-
kennejärjestelystä (7.3. 74, 76 §); kaupunki-
suunnittelulautakunnan esitystä Itäväylän 
liikenteen järjestelyksi välillä Sörnäisten 
rantatie-Kulosaari (7.3. 75 §); valtionrauta-
teiden ja kaupungin yhteistyötoimikunnan 
tekemään vertailevaan tutkimukseen idän 
suunnan julkisen henkilöliikenteen hoitami-
sesta sisältyvää vaihtoehtoa 4 ns. Vesalan 
radan osalta (18.4. 113 §); Suomen Kommu-
nistisen Puolueen Kontulan osaston kirjel-
mää (29.8. 185 §); Kunnallisen yhteistoimin-
nan järjestysmuotokomitean, ns. Hannuksen 
komitean, 18.3. valmistunutta I mietintöä 
(16.9. 202 §) sekä Puotilan aluekeskuskomi-
tean mietintöä ym. (6.6. 139 §, 22.10. 257 §). 

Toimikunta päätti lausuntonaan esittää 
kiinteistöviraston tonttiosastolle Kallion 
korttelin n:o 305 tontin n:o 4 kauppakirjaan 
tai vuokrasopimukseen sisällytettäväksi met-
ron edellyttämiä kulkuyhteyksiä koskevat 
ehdot (9.1. 7 §) sekä päätti antaa lausunnon 
Helsingin kaupungin asuntotuotanto-ohjel-
masta vuosiksi 1970-1974 (13.11. 310 §). 

Lisäksi metrotoimikunta päätti antaa lau-
sunnon Osuusliike Elannon alennustavara-
talon paikkaa koskevasta suunnitelmasta 
(2.7. 159 §). 
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H A K E M I S T O 

Sivu 

Agroksen alueen siirtäminen teurastamolaitoksen hallintoon 365 
Ahlströmin, Rafael, rahaston korkovarojen käyttö 253 
Ahtelan toipilaskoti, sen käyttöä koskevan sopimuksen uusiminen 27 
AIESEC-harjoittelijöiden sijoittaminen kesän ajaksi 179 
Aikakaus- ja sanomalehtien tilaaminen 156 
Aitaaminen, katumaan, kaupungille perittävät maksut ym 181, 182 
Ajokortin uusimiskustannusten korvaamisesta luopuminen palolaitoksessa 184 
Ajonopeus, sen määräämistä koskevat esitykset ja lausunnot maistraatille 340 
Akademiska Sångföreningen, kuorokorokkeen luovuttaminen korvauksetta 291 
A-klinikkasäätiö, lainan myöntäminen, avustuksen myöntämisehdot 123, 223, 376 
Alennusliput, liikennelaitoksen, kaupungin myöntämät korvaukset ym 363 
Alko Oy, aluevaihto sen kanssa, leimavero 73, 299 

» » myymälöitä ja ravintoloita koskevat lausunnot 392 
» » yksityisen vesijohdon rakentamislupa 358 

Alkoholistihuoltotyön, vapaaehtoisen, tukeminen 465 
Alkoholistit, heitä koskevat huoltotoimenpiteet ym 213, 214 

» hoitokotien rakentamiseen yksityisille myönnetyt lainat, huonetilojen vuokra-
sopimus ym 214, 371 

» kaupungin palveluksessa olevien ohjaaminen hoitoon 213 
» pakettiauton varustaminen huolto viraston kuljetuksiin 212 

Alkoholitarkastajan, kunnallisen, ohjesäännön vahvistamista koskevat asiat 7, 150 
Allergiatutkimussäätiö, sairaalatontin omistusoikeuden siirto, lainakorkojen maksulykkäys 81, 383 
Aloite ambulanssipäivystyksen järjestämiseksi itäisellä kaupunkialueella 131 

» ammatillisen perus- ja uudelleenkoulutuksen laajentamiseksi 134 
» asemakaavojen suunnittelun tehostamisesta 99 
» asuntotuotannon tehostamiseksi 139 
» elinkeinoelämän kehittymisen turvaamiseksi 141 
» eläkkeellä olevien kaupungin palvelukseen ottamisen välttämiseksi 17 
» esityslistojen ja pöytäkirjojen nähtävilläpitotilojen parantamisesta 129 
» Hakaniemen hallin perusparannustöiden suorittamisesta 139 
» halpavuokraisten asuntojen saamiseksi vammaisille 132 
» helsinkiläisten etuoikeudesta venepaikkojen vuokrauksessa 136 
» henkilöstöhallinnon tehostamiseksi ym 16 
» Hietarannan tai vientimahdollisuuksien tehostamiseksi 61 
» huumausaine- ja seksuaalivalistusasemien perustamiseksi 132 
» ilmaisen liikennelaitoksen vuosikortin antamisesta invalideille ym 140 
» itsemurhien ehkäisy keskuksen tukemiseksi 131 
» Itäisen moottoritien keskikaistan käyttämisestä liikenteeseen 105 
» » sairaalan rakentamisesta 131 
» » suunnan tieyhteyksien rakentamisen kiirehtimiseksi 66 
» jalankulkijain liikenneturvallisuuden parantamiseksi 103 
» avustuksen myöntämiseksi Syöpäsäätiölle joukkotarkastuksia varten 131 
» katujen ja viemärien, puuttuvien, rakentamiseksi 138 
» kaupungin menoja, väärinkäytöksiä ym. tutkivan toimikunnan asettamiseksi 6 
» keilailuseurojen toiminnan tukemiseksi 58 
» keinojääradan rakentamiseksi 58 
» Keskuspuiston säilyttämiseksi ulkoilu- ja retkeilyalueena 57 
» kodinhoitajien ja kotiavustajien määrän lisäämiseksi 131 
» kokouspalkkiokorotuksen poistamisesta 129 
» korvauksen suorittamiseksi vanhuksille sairaala- ja lääkemenoista 29 
» koulukirjasto toiminnan uudelleen järjestämiseksi 53 
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Hakemisto 

Aloite koulukypsyysluokkien perustamiseksi 133 
» koululaisten varustamiseksi pimeässä näkyvin heijastimin 45 
» koulutuksen järjestämiseksi työkoneiden tuntemuksen ja maarakennusalalla 9, 134 
» Kumpulan maauimalan kattamisesta 136 
» kunnallisen elokuvateatterin perustamiseksi Helsinkiin 135 
» kuplahallin rakentamiseksi jalkapalloilun talviharjoittelua varten 136 
» Kustaankar tanon liikenneyhteyksien parantamiseksi 120 
» Kuusisaarentien varustamiseksi liikennevaloilla 107 
» käyttöshekkien hyväksymisestä maksusuorituksiksi kaupungin laitoksissa 8 
» Laajasalontien ylikulkusillan rakentamiseksi 108 
» liikenneneuvoston asettamiseksi 102 
» liikennevalojen käytön järjestämiseksi 104 
» linja-autolinjan n:o 50 muuttamisesta koko päivän liikennöitäväksi 119 
» maa-alueiden myynnin ja vaihdon estämiseksi 138 
» maksullisten leikkikoulujen järjestämiseksi 39 
» maksut toman pääsyn järjestämiseksi uimaloihin kansaneläkettä saaville ja alle 12-vuo-

tiaille 60 
» Malmin sairaalan laajentamiseksi 131 
» Maunulan puutaloalueen uudelleen rakentamiseksi 92 
» menojen ja kulujen, tarpeettomien, karsimistoimikunnan asettamiseksi 140 
» Myllypuron urheilupuiston rakentamisesta 137 
» naisalkoholistien hoitokodin aikaansaamiseksi 132 
» nuorten henkilöiden asemaa koskevan tutkimuksen suorittamiseksi 55 
» paloaseman rakentamisesta itäisiin kaupunginosiin 130 
» peruskoulua koskevien kokeilujen suorittamisesta 134 
» pitkäaikaisesti sairaiden vanhusten hoitopaikkatarpeen tyydyttämisestä 132 
» puhelintoimen kunnallistamiseksi kaupungissa 141 
» puhevikaisten opetuksen järjestämisestä kansakouluissa 134 
» pysähtymisrajoitusten lieventämiseksi 109 
» pysäkkien kattamisesta sadekatoksilla ym 140 
» pysäköintitalon rakentamiseksi Tähtitorninmäen alle 140 
» päiväkotitoimiston perustamiseksi 41 
» rait iovaunujen ja linja-autojen lämmitysjärjestelmän parantamiseksi 121 
» rakennusviraston puhtaanapito-osaston työntekijäin sosiaalitilojen parantamisesta .... 138 
» Robert Hermansonin tien kunnostamisesta kävelytieksi 67 
» Roihuvuoren lastentarhatilojen käyttämiseksi musiikkiopiston tarpeisiin 42 
» satamien turvallisuuden ja järjestyksen parantamiseksi 113 
» Senaatintorin ja sen ympäristön pysäköintijärjestelyistä ym 107 
» siirtolapuutarhoiksi sopivien maa-alueiden hankkimiseksi 139 
» Sompasaaren laut tasataman yleissuunnitelman muuttamisesta 113 
» Sturenkadun liikenteen järjestelemiseksi 108 
» suomenkielisen työväenopiston ullakkotilojen muuttamisesta opetustiloiksi 135 
» taiteen ja tieteen eri aloihin sekä kaunokirjallisuuteen kohdistuvan toiminnan tehosta-

misesta 54 
» taloussuunnitelman, uuden pitkän tähtäyksen, laatimiseksi 140 
» tapaturmavakuutuksen järjestämisestä lastentarha- ja kansakoululapsille 134 
» teattereiden alennuslippujen järjestämisestä eläkeläisille 135 
» tiedotus- ja suhdetoiminnan tehostamiseksi 16 
» Tölö Svenska Samskola -oppilaitoksen toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi 51 
» Töölön alueen uudelleen asemakaavoittamisesta ja asumisviihtyisyyden lisäämisestä ... 98 
» Uimastadionin ja Yrjönkadun uimahallin käytön tehostamiseksi 59 
» urheiluseurojen avustusten lisäämisestä 137 
» uuden kesäkodin saamiseksi ruotsinkieliselle työväenopistolle 82 
» vaikeavammaisten kuljetusmahdollisuuksien parantamiseksi linja-autoissa ym 121 
» vanhusten kesävirkistyspaikaksi sopivan alueen varaamiseksi Mustikkamaalta 82 

- » » vapaa-ajan toiminnan järjestämiseksi 133 
» » väliaikaista asumistukea koskevien määräysten tarkistamiseksi 30 
» valtion oppikoulun saamiseksi Kontulan-Vesalan alueelle 51 
» vapaa-ajan käytön edellytysten parantamisesta 57 
» Vapauden aukion perustamisesta Eino Leinon patsaan luo 110 
» veroäyrin hintaa koskevan kansanäänestyksen suorittamisesta 125 
» virkistysalueiden hankkimiseksi Lapista tai Itä-Suomesta 136 
» virkistysalueille t apah tuvan ilmaisen kuljetuksen järjestämiseksi invalideille ym. ... 140 
» vuokra-asuntojen jakamista tutkivan toimikunnan asettamiseksi 91 
» Vuosaaren lastenseimi- ja -tarhalaitoksen suunnittelusta 41 
» väestönsuojelumenojen vähentämiseksi 130 
» yhteisluokkiin siirtymisestä laulun- ja käsityönopetuksessa 45 
» yhteistoiminnasta kaupunginosayhdistysten kanssa, kansakoulujen ym. i l takäytöstä 

sekä eräistä avustuksista 133 
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Hakemisto 

Aloite yhteistoiminnasta naapurikuntien kanssa virkistysalueiden suunnittelemiseksi 56 
» yksityisten oppikoulujen lukukausimaksujen alentamisesta 134 
» äänestyskoneen hankkimiseksi valtuustoa varten 130 

Aloitetoiminta, toimintaohjeiden hyväksyminen ym 153 
Aloitteet eräiden arvokkaiden rakennusten säilyttämisestä 95 

» katu- ja viemäri- sekä katualuekorvausten perimisestä 138 
» keskeneräiset, ohjeet niiden käsittelyn jouduttamiseksi ym 3 
» lasten leikkipaikkojen järjestämisestä Kampin ja Ruoholahden alueelle 43 
» » päivähoitoko tien valvontaa, tutkimusta ym. koskeviksi toimenpiteiksi ... 38, 40 
» lastentarhanopettajien sekä hoitopaikkojen lukumäärän lisäämiseksi 135 
» lämmittelyhallien ja yömajojen rakentamiseksi 31 
» majoituksen ym. järjestämisestä ilman asuntoa oleville työttömille, alkoholisteille jne. 132 
» nuorisotalojen ym. tilojen järjestämisestä 137 
» puhdistuslaitosten lietteen hävittämisestä, haittojen poistamisesta ym 64, 65 
» pysäköintitilojen järjestelystä kaupungin keskustassa 106, 109 
» valtuutettujen tekemien aloitteiden käsittelemistä koskevat ohjeet 147 
» vanhusten sosiaalihuollon tiedotustoiminnan tehostamiseksi 34, 129 
» virkojen ja palkkojen, eräiden, järjestelyistä 130 

Alppiharju, tontin vuokralleanto 84 
Alppila, alikulkutunnelin rakentamissopimus rautatiehallituksen kanssa ym 274, 275 

» vesijohtotöiden suorittaminen 358 
Alueiden ja rakennusten määrääminen kiinteistölautakunnan hallintoon 407 

» määrääminen lastensuojelulautakunnan hallintoon 224 
» siirtäminen teollisuuslaitosten lautakunnan ja teurastamolaitoksen hallintoon 354, 365 
» vaihtoa, ostoa, myyntiä ja vuokraamista koskevat kaupunginvaltuuston ja -halli-

tuksen päätökset 6 7 - 9 0 , 138, 298, 
307 

» » » » » » » kiinteistölautakunnan päätök-
set 4 1 1 - 4 2 8 

» vuokralleantoa koskevat satamalautakunnan päätökset 503 
» » » urheilu- ja ulkoilulautakunnan päätökset 494 
» yleisten, maanmittaustoimitukset 313 

Aluelääkärit, huoneistot, potilaiden röntgentutkimukset ym 192, 434, 460 
Alukset, kaupungin, kansi- ja konepäällystöä koskevat työehtosopimukset 13 
Ambulanssipäivystyksen järjestämistä itäisellä kaupunkialueella tarkoittava aloite 131 
Ammatillisen perus- ja uudelleenkoulutuksen laajentamista koskeva aloite 134 
Ammattientarkastajat, virkojen täyttäminen, tehdyt valitukset 190 
Ammattientarkastustoimisto, viranhaltijat 20 
Ammattikoulut, Kampin ja Haagan ammattikouluja koskevat asiat 47, 243 

» kirjapainokoulua ja hienomekaanikkokoulua koskevat asiat 47, 245, 246 
» kähertäjäkoulua ja leipurikoulua koskevat asiat 48, 246 
» Käpylän ja Herttoniemen ammattikoulujen perustamissuunnitelmat 48 
» vaatturikoulua ja laboratoriokoulua koskevat päätökset 245 
» Vallilan ammattikoulua koskevat asiat 47, 243 
» virat, palkkausta koskevat asiat ym 12, 47, 237, 243, 399 

Ammattikurssien järjestäminen ammattioppilaitoksissa 242, 243, 244, 245, 246 
Ammattioppilaitokset, ks. myös ao. koulun nimen kohdalta sekä Ammattikoulut. 

» kurssien järjestäminen ym 242, 243, 244, 245, 246 
» Lauttasaaren Yhteiskoulun kiinteistön käyttö 242 
» ohjesäännön muuttaminen 47 

Ammattioppilaitosten johtokunta, kokoonpano, kokoukset ym 478 
Ammattioppilaslautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 484 
Ammattiyhdistysten jäsenmaksujen periminen rahatoimistossa 159, 160 
Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kauppaa koskevat lausunnot 393 
Ampumaradat, eräät määräykset, laina Viikinmäen radan rakentamiseen 264, 380 
Anniskeluoikeuksien myöntämistä ja ravintoloiden sijoittamista koskevat lausunnot 392, 493 
Ansiomerkit 166 
Antiikkitavarain kaupan harjoittamisesta annetut lausunnot 392 
Antinkodin Kannatusyhdistys, rakennuslainojen takaaminen, lainaehdot ym 124, 373 
Apteekin, sairaanhoitolaitosten, väliaikaisten toimintaohjeiden vahvistaminen 195 
Apuhoitajakoulutusta koskevan lausunnon antaminen 208 
Apurahat, ks. myös Avustukset. 

» sanomalehtimiehille myönnettävät 253 
» taide- ja kirjallisuus-, niiden jakamista koskeva ilmoitus 257 

Aravahuoneistojen ostaminen ja myynti ym 317 
Ariadne, höyrylaivan sijoittamista Eteläsatamaan ravintolaksi ym. koskeva anomus 353 
Arkadian Yhteislyseo, rakennuslainojen takaaminen 123 
Arpojen myyntiluvat 440 
Asemakaavalain mukaisten katumaakorvausten perimisohjeiden muutos 293 
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Asemakaavan, eri osa-alueiden, laatiminen ja muuttaminen ym 101, 321, 324, 410, 445 
Asemakaavat, rakennusoikeuden muuttaminen eräiden tonttien osalta 100 

» suunnittelun tehostamista koskeva aloite 99 
Asfaltti Oy Lemminkäinen, erään rakennuksen vuokrasopimus 436 
Asiakirjojen hävittäminen sairaanhoito- ja vanhustenhuoltolaitoksissa 21 
Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen, virat ja viranhaltijat 7, 146, 151 
Asuintalon, vanhusten, rakentamiseen Stiftelsen Lillesgärden säätiölle myönnetty laina 376 

» kaupungin vuokratonteille rakennetut, huoneistojen luovutuksen valvonta 415 
» vanhusten 34, 124, 219, 373 

Asukkaiden, asuntotuotantolain mukaisten vuokra- ym. talojen, valinta 416 
Asumistuki, vanhusten 216 
Asumuserosovittelijain, kunnallisten, määrääminen 468 
Asunnonsaajien tulorajojen tarkistaminen, jako-ohjeet ym 315, 316 
Asunto- ja autopaikkatonttien vuokralleanto 412 
Asunto Oy Aitio, luvan myöntäminen lämpökanavan rakentamiseen 310 

» » Arabianmäki, Toukolan tontin vuokran tarkistaminen, vuokraehdot 89, 308 
» » Hämeentie 67, tontinvuokraa koskeva asia 309 
» » Ida Aalbergin tie 4, paikoitusalueen vuokrauksen päättyminen 413 
» » Katajaharjuntie 22, määräalan myynti yhtiölle 412 
» » Klaavuntie 3 ja 14, osakkeiden ostamista koskevat asiat 317 
» » Lohkopellontie 17, yhtiön omistaman tontin mittaustoimitus 313 
» » Ollinvainiontie 9, maa-alueiden luovutussopimus 78 
» » Paraistentie 8, tontin vuokralleanto perustettavalle yhtiölle 413 
» » Ruorimiehentie 12, tontin vuokrasopimuksen jatkaminen 415 
» » Sammatti, askartelutilan vuokrasopimuksen päättyminen 436 
» » Steniuksentie 2, katualueeksi merkityn alueen ostaminen yhtiöltä 298 
» » Säästöraita, vapautus tontinvuokran suorittamisesta 89 
» » Tiilimäentie 24, valitus erään katualueen käytöstä 270 
» » Uppby, alueiden luovutussopimus 78 
» » Vallilan Pienasunnot n:o 1, lupa lämpöjohtokanavan rakentamiseen 310 
» » Yliskylänhovi, aluevaihdon suorittaminen sen kanssa 74 

Asuntohakemus, Manne ja Helmi Hagertin, sen käsittelyä koskeva valitus 316 
Asuntojen, halpavuokraisten, saamista vammaisille koskeva aloite 132 

» kaupungin toimesta rakennettavien ym., jakamisessa noudatettavat ohjeet ym. 91, 316 
» vanhuksille tarkoitettuj en, rakennustoimintaa j a laina-anomusten käsittelyä koskeva 

asia 387 
Asuntolainat, jako-ohjeiden muuttaminen, hakemukset ym 315, 416 
Asuntolan, vanhusten, rakentamista varten myönnetty laina 124, 370, 373 
Asuntolat, opiskelija-, lainan myöntäminen Sibelius Akatemian asuntolan rakentamiseksi 380 

» yksinäisten miesten, alkoholistien ym 213, 215, 382 
Asunto-osakeyhtiöt, asutuslautakunnan käsittelemät osakkeiden siirtoa koskevat asiat 451 

» kaupungin edustajain valitseminen niiden ym:n johtokuntiin tai kokouksiin 390 
» niiden lainojen lyhentäminen ym 386 

Asuntorakennustoimintaa, kaupungin, koskevat asiat 90, 315 
Asuntotontit, kaupungin vuokraamat, vuokraehdot ym 308 

» maanvuokrien periminen, omakotitonttien vuokrien korottaminen 415 
Asuntotuotannon tehostamista koskeva aloite 139 
Asuntotuotantolain mukaiset tarkastus-ja katselmustehtävät, niiden hoito 181, 416 
Asuntotuotanto-ohjelmat 90, 313 
Asuntotuotantotoimisto, toimiston huoneisto, tonttien vuokralleanto 83, 434 
Asutuslautakunta, kokoonpano, toimisto 451 

» uskottujen miesten palkkiot 183 
Aukioloajat, huoltokassan, ruots.kiel. työväenopiston kirjaston ja kaupunginkirjaston eräiden 

sivukirjastojen 159, 248, 486 
Auroran sairaalaa koskevat asiat 198 
Autojen ja moottoripyörien harjoitus- ja kilparadan pitämis- ym. luvat 428 

» käytettyjen, myyntitoimintaa varten vuokrattava alue 427 
» traktorien ym. esittelyyn ulkosalla myönnetyt luvat 428 

Automaattisten hälytyslaitteiden uudet määräykset, niiden täsmentäminen 184 
Auton, oman tai vuokra-, käytöstä maksettavat korvaukset 166 
Autot, pakettiauton hankinta teurastamolaitokselle 510 

» paloauton kunnostaminen museoesineeksi 185 
» tilapäisen autosuojan pitämiseen kaupungin maalla myönnettävät luvat 427 
» vahinkojen, niille sattuneiden, korvaaminen 242, 244, 251, 292, 343, 407 

Autopaikkatonttien vuokralleanto, vuokrasopimukset ym 412, 427 
Autorekisterikeskus, alueen vuokralleanto, huonetilojen vuokrasopimus ym 307, 41β' 437 
Autotallien ja varastotilojen vuokraaminen virastojen ja laitosten käyttöön 436 
Avustukset, alkoholistihuolto työtä tekeville järjestöille 223, 465 

» kaupungin laitosten henkilökuntien yhdistyksille 186, 292' 294 
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Avustukset, lahjoitusrahastojen korkovaroista myönnetyt 224,231, 253 
» lasten- ja vanhainkodeille, lastentarhoille ym 231, 235, 465 
» nuorisotoiminnan tukemiseen, määrärahojen jakoa koskeva valitus 231, 255, 256 
» sosiaaliset, niiden anomista ym. koskevat ohjeet 253 
» säätiöille, yhdistyksille ym. sivistystyön tukemiseen 248, 253, 313, 488 
» talousarvioon otettavat, ohjeet avustuksensaajille 389 
» urheilu- ja kilpailutarkoituksiin, urheilutyön tukemiseen ym 246, 265, 494 
» vanhusten ja lasten lomanvietto- ja kesävirkistystarkoituksiin 465, 468 
» vapaille huoltojärjestoille, -säätiöille ym 224, 465, 467 
» yksityisille kotiaputoimistoille 465 
» yksityisten teiden kunnossapitoon 271 
» yleishyödyllisille yrityksille ja laitoksille 254 

Barnavärdsföreningen i Finland, alueen vuokraaminen yhdistykselle 415 
Berner Oy, lisäalueen myynti sille, maanalaisen öljyjohdon asentamislupa 80, 420 
Bengtsär, leirintäalue, sen viereisen tilan palstoitussuunnitelma ym 312 
Betania, Vanhainkotiyhdistys, Pihlajamäen tonttia ja lainan myöntämistä koskevat asiat 304, 383 
BP-Petko Oy, huoltoasematonttien tieliittymien rakentamislupa 421 
Brobölen myllypadon, Sipoossa olevan, käyttöoikeus 307 

Consolid Oy:n konkurssi, kaupungin etujen valvonta 267 

Dagmarinkadun kalliosuojan käyttäminen pysäköintiin 339 
Desinfioimislaitos, terveystarkastajan virantoimitusajat, laitoksen siivoustyön korvaukset 189, 193 

Edustajien, kaupungin, osallistuminen ulkomaisiin kongresseihin ym 172 
» » valitseminen komiteoihin, toimikuntiin, neuvottelutilaisuuksiin ym. 171, 

188, 208 
» » » maanmittaus-, katselmus- ym. toimituksiin 313 
» » » yhdistysten, säätiöiden, yhtiöiden ym. johtokuntiin 389 
» kaupunginhallituksen, valitseminen eri hallintoelimiin 148 

Edustustilaisuudet, kaupungin järjestämät 174 
Elanto, Osuusliike, Esplanaadikappelin ravintolan vuokralleanto 438 
Elga-Hitsaus, korvaus toiminimelle kaukolämpöputken vuodon aiheuttamista vahingoista 357 
Elinkeinoelämän kehittymisen turvaamista koskeva aloite 141 
Elinkeino-oikeuden myöntämisestä annetut lausunnot 143 
Elintarvikehygieenikon valitseminen 20, 193 
Elintarvikekeskus, lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 511 

» toiminnan uudelleen järjestely ja kannattavuuden parantaminen, henki-
lökunnan sijoittaminen ym 366 

Elintarviketarkastuskomitean lakkauttaminen ja tehtävien siirto toiselle komitealle 172 
Elintarvikkeiden kaupan valvonta 459 
Elokuvat, lyhyt-, kaupunkia esittelevät 178 
Elokuvateatterin, kunnallisen, perustamista Helsinkiin koskeva aloite 135 
Elokuvatoimikunnan toiminta 172, 178 
Elokuvayhtiöt, Leninin patsaan, tilapäisen, pystyttämistä koskeva asia 310 
Elokuvaviikon, lasten, järjestäminen 179 
Eläintarhan huvila n:o 9, sen ostamista koskeva asia, alueen vuokra-ajan jatkaminen 215, 415 
Eläke-Varma, Keskinäinen Vakuutusyhtiö, kaupungin takaamien lainojen koron nostaminen ... 370 
Eläkeläisten pääsyä ilmaiseksi uimaloihin koskeva asia 263 
Eläkkeitä koskevat asiat 14, 15, 160, 165, 404 
Eläkkeellä olevat, heidän kaupungin palvelukseen ottamisensa estämistä tarkoittava aloite 17, 166 
Energian hankinta sähkölaitokselle 115 
Ennakko veroäyrin hinnan määrääminen 125 
Ennuste, väestö-, siitä asuntohallitukselle annettava lausunto 156 
Ensiapupalvelu, kaupungin asukkaiden, sitä selvittelevä komitea 168 
Erottajan kalliosuojaa koskeva sopimus Puhelinyhdistyksen kanssa 187 
Esitykset, ammattioppilaitosten johtokunnan 478 

» ammattioppilaslautakunnan 484 
» elintarvikekeskuksen lautakunnan 511 
» huoltolautakunnan 466 
» kaupunkisuunnittelulautakunnan 443, 445, 446, 447 
» kiinteistölautakunnan 410, 429, 433, 442 
» kirjastolautakunnan 486 
» kotitalouslautakunnan 485 
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Esitykset, lastensuojelulautakunnan 468 
» lastentarhain lautakunnan 470 
» liikennelaitoksen lautakunnan 508 
» metro toimikunnan 513 
» museolautakunnan 487 
» musiikkilautakunnan 490 
» nuorisotyölautakunnan 491 
» palolautakunnan 454 
» raittiuslautakunnan 493 
» ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 482 
» ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 477 
» sairaalalautakunnan 462 
» satamalautakunnan 504 
» suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 480 
» suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 474 
» teollisuuslaitosten lautakunnan 507 
» teurastamolaitoksen lautakunnan 510 
» urheilu- ja ulkoilulautakunnan 496 
» väestönsuojelulautakunnan 457 

Esityslistojen ja pöytäkirjojen nähtävilläpitotiloja koskeva aloite 129 
Esplanaadikappeli, sitä koskevat asiat 312, 438 
Espoo, aluevaihtojen suorittaminen siellä 75 
Espoon kauppala, lausunnot eräistä rakennuslupa-asioista ja kauppalan yleiskaavaehdotuksesta 

331, 328 
» » vesijohtoveden hankintaa ja myymistä koskevat sopimukset 115 
» Sähkö Oy, sähköjohtolinjan vetämislupa Nuuksionpään ulkoilualueella 495 

Esso Oy, jakelu- ja huoltoasematonttien vuokrasopimukset 420, 421 
» » Laajasalon öljy varastoalueen yleisuunnitelman hyväksyminen 352 

Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen sille 384 
Eteläsatama, Ariadnen sijoittamista sinne ravintola- ym. käyttöön koskeva asia 353 
Etelä-Suomen Laiva Oy sen kaupungille suoritettava korvaus 353 

» satamatoimikunnan mietinnöstä annettava lausunto 346, 503 
» Voima Oy, vuokrasopimuksen voimassaoloajan pidentäminen 89 

Ev.lut. seurakunnat, ks. Seurakunnat. 
Eväsraha, ennakonpidätyksen suorittaminen siitä 165 

Fallkullan tila, rakennusten ja kaluston vuokralleanto, liikenteen rajoittaminen 432 
Filminor, Elokuvayhtiö, elokuvan ja eri kielisten versioiden hankinta 178 
Finnexpress Oy, alueen vuokraaminen yhtiölle Sörnäisten satamasta 351 
Föreningen Tölö svenska samskola, Humaliston huvila-alueen vuokra-ajan pidentäminen 89 

Gillobacka, luvan myöntäminen antennimaston pystyttämiseen tilalle 310 

Haaga, Etelä-, tontin vuokralleanto 86 
» Pohjois-, alueen varaaminen asuntotuotantokomitealle 416 
» » lisäalueen kaavoittamiseen myönnetty määräraha 321 
» tonttien myynti, vuokralleanto, rakennusten ostaminen 80, 86, 298, 424 

Haagan ammattikoulua koskevat asiat 47, 244 
» osasto, Hesperian sairaalan 204 
» paloasema, voimistelusalin käyttö, virvokekioskin vuokraus 186 
» Vantaan alueen suunnittelu, töiden tilaaminen ulkopuoliselta suunnittelijalta 322 

Haka, Helsingin Asuntokeskuskunta, aluevaihto, kalliosuoj akorvausten periminen, asemakaa-
van muutosasia 73, 309, 324 

Hakaniemenhalli ja -tori, myymälöiden ja makkaranmyyntipaikan vuokralleanto 438, 440 
» sen perusparannustöiden suorittamista koskeva aloite 139 

Hakaniemenranta, kauttakulkuliikenteelle tärkeä katu, valitusasia 270 
Halkojen hinnat, talousarvioehdotuksiin otettavat 365 
Hallituskatu 15, talon säilyttämistä koskeva aloite 98 
Haltialan tila, peltoalueen vuokralleanto, tulipalo 420, 432 
Hangonkadun hoitokoti 206, 207 
Hankintatoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 154 
Hankkija, Keskusosuusliike, maa-alueiden vuokralleantoa ja ostamista kaupungille koskevat 

asiat 85, 417 
Harjoittelijain, AIESEC-järjestön, sijoittaminen kaupungin palvelukseen 179 
Hautausmaan, kunnallisen, perustamista Helsinkiin koskeva asia 300 
Heinolan saha, työntekijäin työsääntöehdotus, asuntojen vuokrat ym 365 
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Helanderin, I., Vanhusten Säätiö, tontin myynti sille vanhainkotia varten 79 
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse, aluevaihto, laina, huoneiston ym. vuokraus 74, 192, 370 
Helsingin Diakonissalaitos, lainan myöntäminen lastenkodin rakentamista varten 378 

» Golfklubi, Talin golfkenttäalueen vuokrasopimus 495 
» Invalidien Yhdistys, jäätelönmyyntipaikanvuokran alentaminen, arpojen myyntilupa 

439, 440 
» Kansankonservatorio, nimen muuttaminen 253 
» Kauppakamari,kaupungin jäsenyys, hotellitilanteen parantamista koskeva lausunto 18, 

332 
» kaupungin 400-vuotiskotisäätiö, tontin siirtäminen sen hallintoon 220 
» kaupunkiseudun julkisen henkilöliikenteen hoidon yhteistyö, esitystä valmisteleva 

toimikunta 170 
» » liikennettä koskevan tutkimuksen suorittaminen 333 
» » v:n 1980 liikenne-ennusteiden uusiminen 332 
» Kotiaputoimisto, tililuoton myöntäminen Kotiapukeskukselle 382 
» kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestö, työehtosopimukset, kesä-

koti ym 13, 264, 362, 394 
» Kunnallisvirkamiehet ja -toimihenkilöt, toimihenkilöiden työehtosopimus, kesä-

koti 13, 358, 394 
» Lastenlinnan kuntainliitto, ks. Lastenlinna. 
» maalaiskunta, maksulykkäyksen myöntäminen puhdistamojen kustannuksissa 285 
» » osallistuminen Vantaanjoen sillan kustannuksiin 261 
» » sen eräistä asemakaavaehdotuksista annetut lausunnot 328 
» » teollisuusjätevesien johtamista koskevat anomukset 283 
» » vesijohdon rakentamisluvan myöntäminen kaupungin maalle 358 
» » vesijohtoveden hankintaa koskeva yhteistoimintasopimus 115 
» Meriveneilijät ja Moottori venekerho, lainojen myöntäminen 379 
» NMKY, lupa lehdenmyynti- ja kengänkiilloituspaikkojen järjestämiseen 440 
» pitäjän seurakuntien kirkkohallintokunta, tontinluovutussopimus 76 
» Puhelinyhdistys, ks. Puhelinyhdistys. 
» Rintamamiesten Asuntoyhdistys, tontin vuokralleanto perustettavalle asunto-osake-

yhtiölle 308 
» seudun kesäyliopistoa koskevat asiat 252 
» » koulusuunnitteluneuvottelukunta, kaupungin edustajan valitseminen 171 
» » kuntien ja järjestöjen tilastoalan yhteistoiminta 157 
» » maamiesseuran avustus 313 
» » yhteiskuntatutkimus, neuvottelukunnan sihteerin palkkaaminen 150 
» seutukaavaliitto, kaupungin edustaja taloussuunnitteluneuvottelukunnassa 171 
» » lausunto runkokaavasta, lisäluotto 323, 382 
» sotilaspiirin kutsuntalautakunta, kaupungin edustajat 389 
» uudet asuntolat Oy, yksinäisten miesten asuntolat, laina 215, 382 
» Uusi yhteiskoulu Oy, lainan myöntäminen 384 
» Väestönsuojeluyhdistys, sen taloudenhoidon tarkastus 188 
» yliopistollista keskussairaalaa koskevat asiat 81, 208, 249, 389 
» yliopiston kasvitieteen ym. laitos, lisärakennuksen poikkeuslupa 331 
» » Ylioppilaskunta, vaalivarjostimien lainaaminen sille 177 

Helsinginkadun alikulkusilta, sopimus rautatiehallituksen kanssa rakentamisesta ym 273 — 275 
Helsinki-aiheiset elokuvat 178 

» mitalien jakaminen 166 
» näyttelyn järjestäminen ulkomailla 175 
» palkinnon myöntämistä koskeva ilmoitus 257 
» päivän viettoa koskevat asiat 177 
» Seura, korvaus uudenvuoden vastaanoton järjestämisestä 389 
» viikon säätiö, avustuksen suorittaminen 178 

Henkikirjoitettu väkiluku, kaupungin 389 
Henkikirjoitusilmoitusten vastaanottotilat 438 
Henkilökuntalehtien, kaupungin laitosten, julkaiseminen 151 
Henkilöstöhallinnon tehostamista ja uudistamista koskeva aloite 16 
Henkilöstökustannusten selvittäminen, kuukausipalkkojen laskennassa rekisteröitävät tiedot 400 
Henkilövuokra-autoilijain virkapukuohjesääntö, lausunto maistraatille 324 
Hermanni, eräiden tonttien vuokraehtojen muuttaminen 423 
Herttoniemen ammattikoulun uuden perustamissuunnitelman hyväksyminen 49 

» öljysatama, öljynpurkausvarsien hankinta 112 
Herttoniemi, alueiden luovuttaminen metron rakentamista varten 417 

» erään tilan pakkolunastamista koskeva asia 299 
» lisäalueen myynti teollisuustonttiin 80 
» tonttien ja alueiden vuokralleanto 87, 425, 427, 503 

Hesperian sairaalaa koskevat asiat 22, 200, 203, 461 
Hetemäen, Päiviö, kanssa suoritetut aluevaihdot ym 73 
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Hienomekaanikkokoulua koskevat asiat 47, 246 
Hietalahden halli, valomainoksen hankinta, myymälöiden vuokralleanto 438, 439 
Hietarannan tai vientimahdollisuuksien tehostamista tarkoittava aloite 61 
Hiidenvesisuunnitelmaa koskevat asiat 360 
Hinnat, viljan, halkojen yms. inventaariossa noudatettavat yksikköhinnat 431 
Hintavalvontapäätös, sitä koskeva Kaupunkiliiton toimiston yleiskirje 388 
Hirvihaarajoen pysäköimisalueen rakentamista koskeva lausunto 81 
Hirvihaaran vanhainkotia koskevat asiat 218, 434, 436 
Hoitolaitosten henkilökunnan lepotauko, virkapuvun käyttöä selvittelevät komiteat ... 161, 168 

» suunnittelutoimikunta, sihteerin palkkio 172 
Hoitopaikat sairaaloissa, huoltolaitoksissa ym., niitä koskevat sopimukset ym. 201, 203, 204, 

217, 461 
» sairaalain ym. erikoismaksuluokan hoitopaikkoja koskevat periaateohjeet 397 

Holhouslautakuntaa koskevat asiat 144, 450 
Hotellikiinteistö Oy, poikkeuslupa, alueen vuokralleanto työmaakäyttöön ym. 325, 332, 410, 

414, 418 
Hotellit, niiden rakentamiseksi vuokrattavat tontit ym 325, 332, 410, 413 
Huolto- ja jakeluasematonttien luovutusmääräyksiä tarkistamaan asetettu komitea 170 
Huoltoasematoiminta, Haagan ammattikoulun, liikevaihtoveroasia 244 
Huoltoasematonttien vuokralleanto, jakelulaitteiden pitoluvat 420 
Huoltokassa, aukioloajat, asiakaspalvelu, talletusten korko 159, 370 
Huoltolaitokset, ks. myös ao. laitoksen nimen kohdalta. 

» järjestyssääntöä valmisteleva komitea, päätöksen kumoaminen 170 
» päiväkotitoiminta ym., henkilökunnan lepotauon järjestely 216, 395 

Huoltolautakunnan työtuvat 215 
Huoltolautakunta, asunnon vuokraaminen mustalaisperheille 210, 316 

» kokoonpano, päätökset, kokoukset ym 465, 467 
Huoltotoimistot, musiikin välittäminen yleisön odotustiloihin 212 
Huolto virasto, virat ja viranhaltijat ym 29, 210 
Huomionosoitukset, eri henkilöihin kohdistuneet 176 
Huoneenrakennusohjelmien laatimisessa noudatettavat ohjeet 266 
Huoneistot, kaupungin vuokratonteille rakennettujen talojen, luovutuksen valvonta ym. ... 415 

» niiden ostot ja vuokralleanto 294, 437 
» talo-osaston hoidossa olevat, korjaustyöt ym 318, 409 
» terveydenhoitolautakunnan tarkastamat ja hyväksymät 460 

Huonetilojen luovuttaminen virastotaloista kokous- ym. tarkoituksiin 319 
Huumausaine- ja seksuaalivalistusasemien perustamista koskeva aloite 132 
Hyvösen lastenkoti 35, 226 
Hälyttimien, väestönsuojelun, koekäynnistyksen suoritusajat 187 
Hälytykset, vikailmoitusten vastaanotto palolaitoksessa 184 
Hämeentie 155, kauppahallin tulipalosta aiheutunut vahingonkorvausasia 185 
Hässelby-säätiö, käyttökustannusten kaupungin osuuden suorittaminen 253 
Hästnäs Ab:n maa-alueiden luovutussopimus 78 
Hätäpuhelintoimikunnan lakkauttaminen 186 

Ilmalan vesisäiliö, piirustukset ym 359 
Ilmatorjunnan muistomerkki, jalustan hankinta 289 
Ilmoitusten, kaupungin, julkaiseminen 16, 154 
Influenssaepidemia, sairausloman myöntäminen 165 
Inkoo, tilojen ostaminen 72 
Insinöörien rouvat, yhdistyksen vanhainkodille Tammisalosta varattava tontti 304 
Interhotel Oy ja Finnair Oy, poikkeusluvan puoltaminen, hotellitontin vuokralleanto 325, 332, 413 
International Hospital Federation, jäsenmaksun suorittaminen 210 
Invalidijärjestojen tukeminen 224, 465 
Invalidisäätiö, alueen vuokraaminen maalaamoparakkia varten 418, 425 
Inventaariohintojen, viljan, halkojen yms. vahvistaminen 431 
Irtaimen omaisuuden tarkastus 6, 148 
Isotooppikartoituslaitteen hankkiminen Marian sairaalaan 203 
Itsemurhien ehkäisykeskuksen tukemista koskeva aloite 131 
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet 291, 389 
Itäisen lääkäriaseman suunnittelu ja rakentaminen, piirustukset 21, 197 

» sairaalan henkilö- ja tavaraliikenneselvityksen luovuttaminen Lahden kaupungin 
käyttöön 198 

» » rakentamista koskeva aloite 131 
» suunnan tieyhteyksien rakentamisen kiirehtimistä tarkoittava aloite 66 

Itäisten kaupunginosien tiivistystutkimusten kustannukset 335 
Itäväylä, moottoritien keskikaistan käyttöä koskeva aloite 105 

» » rakennustyöt 269, 338 
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Jakomäen nuorisokoti 227 
Jakomäenaukion järjestelyn toteuttaminen 324 
Jalankulkijain liikenneturvallisuuden parantamista tarkoittava aloite 103 
Jalkapalloilu, talviharjoittelua varten rakennettavaa kuplahallia koskeva aloite 136 
Johanneksen kenttä, pysäköintitilojen rakentaminen kentän alle, tutkimukset 340 
Johtosäännön, terveydenhoito viraston, kouluhammashoitolaitoksen ja elintarvikekeskuksen, 

muutokset 20, 21, 366 
Jorvaksen moottoritien valaistussuunnitelmasta annettava lausunto 356 
Joukkoliikennetoimikunnan mietintö, liikennetutkimukset 118 
Joukkotarkastusten ym. toimeenpaneminen syöpätautien varhaistoteamista varten 209 
Joulukadut, joulukuusien ja -koristeiden myyntiluvat ja -paikat 441 
Joulukuusen lahjoittaminen Kööpenhaminan kaupungille 176 
Jouluviikon työaikajärjestelyt 163 
Julkaisut, julkaisujen painattaminen, palkkiot, hinnat, hankinta ym 179 

» katurakennusosaston 50-vuotisjuhlajulkaisu 292 
» urheilu- ja ulkoilulautakunnan 50-vuotisjuhlajulkaisu 494 

Julkisen liikenteen ajokaistojen merkitsemistä koskeva esitys 339 
Järjestelytoimisto, kaupunginhallituksen, virat ja viranhaltijat 152 
Järjestyssäännön, vapaavaraston, muuttaminen 112 
Järvenpää, Pelkola-nimiselle tilalle suunniteltava vastaanottokoti 224, 228 
Jäsenmaksu, Helsingin kauppakamarille suoritettava 18 

» International Hospital Federation -järjestön 210 
» kansainvälisen urheilulaitostyöryhmän 265 
» Pohjoismaisten Rakennuspäivien 292 
» Suomen Kunnallisten Teurastamoiden yhdistyksen 365 
» » Satamaliiton 354 
» Uudenmaan läänin palokuntaliiton 186 

Jätesäkkien, paperisten, käyttöä koskeva määräys 459 
Jäteveden johtamiseen kaupungin viemäriin yksityisille myönnetyt luvat 282 

» puhdistusmaksun käyttöön ottaminen, esitystä valmisteleva toimikunta 170 
Jätevesien johtamista vesistöihin koskevat asiat 283, 284 
Jätevesilietteen sijoittamisen selvittely- ja suunnittelutehtävät, määrärahat 284 
Jäteöljyn ym. hävittämistä koskeva sopimus, laina 286, 380 
Jätteenpolttolaitokset 64 
Jäähalli, vuokrasopimuksen tekeminen Jääkenttäsäätiön kanssa 261, 495 
Jäänmurtajat, kesäsijoituspaikkojen rakentaminen 353 

» satamajäänmurtajien väen työehtosopimus 13 
Jäätelön myyntipaikat, myyntikauden jatkaminen, myyntiaika 90, 311 

» » niiden vuokralleanto, erään vuokran alentaminen 311, 439 

Kaarelan, Etelä-, asemakaavan laatimisen kiirehtiminen 322 
» » erään alueen vuokrasopimuksen päättyminen 425 

Kaasulaitos, sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja-hallituksen päätökset ym 117, 361, 506 
Kaatopaikat 285 
Kadun ja viemärin rakentamiskustannusten yksikköhintojen vahvistaminen, korvausten peri-

minen 62, 293, 433 
Kadunnimistön täydentäminen, kadunnimiehdotukset 324 
Kadut ja tiet, ks. myös Tiet. 

» » » kauttakulkuliikenteelle tärkeitä katuja koskevat asiat 270 
» » » liikenteen järjestelyä koskevat asiat 335 
» » » niiden rakennus- ja korjaustyöt 268, 269, 500 
» » » puhtaanapitoa koskeva rakennusjärjestyksen muutos ym 62, 272 

Kahvila- ja ulkotarjoilualueiden vuokrasopimukset ja pitoluvat 426 
Kaisaniemi Oy, Ravintola, alueen vuokralleanto ulkotarjoilua ym. varten 426 
Kaivohuone, ravintolarakennuksen vuokralleanto 438 
Kaivon korvaamista koskevat asiat 190, 361 
Kalamajojen paikan vuokraus eräille kalastajille 419 
Kalansavustamoalueen, erään, vuokra-ajan jatkaminen Verkkosaaressa 114 
Kalastuksen harjoittamista varten vuokratut vesialueet 419 
Kalatukkukeskus, laatikkosuojan muutospiirustukset, vuokralleanto ym 365, 510 
Kalliolan Kannatusyhdistys, sen avustaminen, lainojen maksujärjestelyt 254, 384 
Kallion virastotalo, henkilökuntalehden julkaiseminen, eräät turvallisuusjärjestelyt ym. 151, 318 
Kalliosuojakorvausten periminen 309, 416 
Kalliosuojat, ks. myös Väestönsuojat. 
Kampin ammattikoulua koskevat asiat 47, 243 
Kanavapuiston kalliosuoja, torikauppiailta varastotiloista perittävä vuokra 187 
Kannelmäen toisen lastentarha- ja -seimirakennuksen perustaminen, piirustukset 36, 235 
Kansainvälisen urheilulaitostyöryhmän jäsenmaksu 265 
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Kansakoulut, kalusto, koulumatka- ja vahingonkorvaukset ym 241, 242 
» kesäsiirtoloita koskevat asiat 242 
» kiinteistöjen siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon 238 
» korvauksen periminen vahtimestareiden asunnoissa olevista puhelimista 403 
» koulusuunnittelutoimikunnan osamietinnön aiheuttamat toimenpiteet 237 
» niiden suunnittelu-, rakennus- ja korjaustyöt 45, 240 
» opetustoiminta, taideteosten hankinta, ym 240 
» puheopetuksen jatkaminen ruotsinkielisissä kansakouluissa 241 
» puhevikaisten opetuksen järjestämistä koskeva aloite 134 
» ruoanjakajien jakelupalkkion korottaminen 238 
» ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 476 
» » » opetussuunnitelmien tarkistaminen ym. 169, 171,241 
» suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan kokoukset ym 435, 473 
» suurjännitejohdon rakentamislupa Juupajoella olevalle tilalle 88 
» terveydenhoitoa koskevat asiat 460 
» virat ja viranhaltijat, palkka- ja eläkeasiat 44, 45, 237, 239, 241 

Kansalaisoikeudet, ulkomaalaisten, niiden myöntämisestä annetut lausunnot 389 
Kansalaissodan muistomerkin ja sen ympäristön suunnitelma, kustannukset ym 289 
Kansallis-Osake-Pankki, karttasuurennosten luovuttaminen pankille 294 
Kansanedustajain vaaleja koskevat asiat 188 
Kansaneläkelaitos, lainan myöntämistä Vanhainkoti Betanialle koskeva lausunto ym 383 
Konservatorio, Helsingin, nimen muuttaminen 253 
Kansantanssitoiminnan avustaminen 494 
Kansi- ja konepäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 13, 398 
Kantokykyluokituksen, kuntien, vahvistamista koskevat tiedoitukset 388 
Kappa-Keskus Oy, Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5:n sulautuminen yhtiöön 391 
Karhulinnan opetus- ja perhepesulan toiminnan lakkauttaminen 248 
Karjalan Yhteiskouluosakeyhtiö, lainan maksulykkäyksen myöntäminen 386 
Kartat, asemakaava- ja tonttijako-, niiden laatimispalkkioiden ym. periminen 328 

» niiden painattamiseen yksityisille myönnetyt luvat ym 294 
» väestönsuojelun aluejakokartan vahvistaminen 19 

Karttakirja, Pro Helsingfors-Säätiön valmistuttama 179 
Kasvatusavustusta koskevat asiat 14, 160 
Kasvatusneuvoloita koskevat asiat 21, 193, 236 
Katajanokan matkustajapaviljongin rakentamista koskeva kysymys 503 
Katselmukset, kaupungin edustajan osallistuminen maanmittaus- ym. toimituksiin 313 

» käyttöön otettavilla siirtolapuutarha-alueilla suoritetut 419 
» vuokra- ym. alueilla suoritetut 426 
» yleisen tien päätekohdan määräämistä koskevat 272 

Katu- ja puistoalueet, eräiden määräalojen ostaminen kaupungille 411 
» » viemäri- sekä katualuekorvausten perimistä koskevat aloitteet 138 
» » viemärirakennusohjelman hyväksyminen 428 

Katualueet, niiden ottaminen kaupungin haltuun, ilmoitukset maanomistajille 412 
» niillä olevista istutuksista, rakennelmista ym. suoritettavat korvaukset 412 

Katujen ja viemärien, puuttuvien, rakentamista koskeva aloite 138 
Katukorvausasiat 293, 298, 411 
Katupiirustusten, eräiden, vahvistaminen 268 
Katupuhtaanapitotöitä ja niiden urakointia koskevat ohjeet 267 
Katurakennusosasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 292, 418, 500 
Kaukokiito Oy, tavaralinja-autoaseman vuokraoikeuden jatkaminen 427 
Kaupan harjoittamisesta annetut lausunnot 392 
Kaupintien ym. liikenteen järjestely 337 
Kauppahallit 438 
Kauppakorkeakoulun tontin luovutussopimuksen tekeminen valtion kanssa 77 
Kauppakoulun perustamista koskeva asia 51 
Kauppatori, luvan myöntäminen turistineuvonta-auton pitämiseen torilla 438 
Kauppatorin halli, myymälöiden vuokralleanto 438 
Kaupunginarkisto, virat ja viranhaltijat, erään kokoelman ostaminen 156 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimisto, ks. Asiamiestoimisto, kaupunginhallituksen. 

» diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asioiden luettelo 149 
» edustajien määrääminen eri hallintoelimiin 148 
» ja eri lautakuntien yhteistyö 149 
» kokoonpano, kokoukset 6, 146, 148 

Kaupunginjohtajat 6, 149 
Kaupunginkanslian virat ja viranhaltijat, hankinnat ym 7, 146, 149 
Kaupunginkirjastoa koskevat asiat 52, 249, 303 
Kaupunginlakimiehen vaali, sitä koskevat valitukset 7, 151 
Kaupunginmuseota koskevat asiat 53, 169, 251 
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Kaupunginorkesteri, soitin- ja pukukorvaukset, virat, palkkiot, erään soittajan asuntoasia 54, 
252, 316 

» soittimien hankintaan soittajille myönnetyt lainat 379 
Kaupunginosayhdistyksiä, kansakoulujen ym. iltakäyttöä sekä eräitä avustuksia koskeva aloite 133 
Kaupunginpuutarha, kasvihuoneiden piirustukset ym 288 
Kaupungintalo, sisustustyöt ja hankinnat 155, 318 
Kaupunginteatteri, sen väestönsuojan käyttö, värilyhytelokuvan erikieliset versiot 54, 179 

» sitä koskevat kaupunginhallituksen päätökset 252 
Kaupunginvaltuusto, kiinteän omaisuuden ostamista ym. koskeva kunnallislain muutos ... 294 

» kokoonpano, kokoukset 1, 3 
Kaupunginvaltuutetut, informaatiotilaisuuden luentopalkkiot, matrikkelin laatiminen ... 172, 179 
Kaupunkiliitto, Suomen, sen ansiomerkkien jakaminen, koulutuskeskuksen perustamishanke 

166, 370 
Kaupunkimittausosasto, kiinteistöviraston, huoneisto ym 433, 434 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja sen liikennejaoston kokoonpano, kokoukset y m 443 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, johtosäännön muutos, virat ja viranhaltijat, huoneistot 94, 320, ^ ^ 

» v:n 1970 toimintasuunnitelman tilaaminen ulkopuoliselta suun-
nittelijalta 322 

Kehitysvammatuki 57, lainan myöntäminen yhdistykselle, lainaehdot 123, 374 
Keilailuseurojen toiminnan tukemista tarkoittava aloite 58 
Keinoj ääradan rakentamista koskeva aloite 58 
Kellokosken sairaala, sairaansijojen myynti 24 
Kemijoki Oy, hallintoneuvoston jäsenen valinta 390 
Kengänkiilloituspaikat, kiinteistölautakunnan myöntämät luvat 440 
Kerhokeskukset, nuorisotoimiston, kerhonhoitajien valvontakorvaukset 256, 318 
Keski-Helsingin Eläkeläisten anomus ilmaisesta pääsystä uimaloihin 263 
Keskus-Sato Oy, aluevaihto, tonttien vuokralleanto 74, 88, 413 
Keskushallinnon toiminnan tehostamista valmisteleva komitea 167 
Keskuspesulaa koskevat päätökset 368 
Keskuspuiston säilyttämistä ulkoilu- ja retkeilyalueena koskeva aloite 57 
Kesoil Oy, huoltoasematontin tieliittymien rakentamislupa 421 
Kesäsiirtolat, kansakoulujen 242 
Kesävesijohdot ja yleiset vesipostit 358 
Kesäyliopisto, Helsingin seudun, sitä koskevat asiat 252 
Kiertoajelujen ym. kuljetusten järjestäminen liikennelaitoksen linja-autoilla 364 
Kiinteistö Oy Fe-Te Fastighetsaktiebolag, aluevaihtojen suorittaminen 72 

» » Jakomäentie 6, ehdon lisääminen vuokrasopimukseen 416 
» » Jokiniementie 5, korvaus yhtiölle, vuokrasopimuksen muuttaminen 308, 415 
» » Kaisaniemenkatu 5, tontin osan luovutusta koskeva sopimus 410 
» » » » yhtiön sulautuminen Kappa-Keskus Oy:öön 391 
» » Kumianpää 2:n eräiden osakkeiden ostaminen 295 
» » Matalasalmenkatu 9a, työllisyyslainan myöntäminen sille 381 
» » Rusthollarintie 10 ja Sunilantie 9, ehdon lisääminen vuokrasopimuksiin 416 
» » Toinen linja 7:n osakkeiden ostaminen 67, 294 

Kiinteistöjen, eräiden, siirtäminen kiinteistölautakunnan hallintoon ym 292, 407 
» niiden sähköasennusten kausitarkastusten suorittaminen 356 

Kiinteistölautakunta, kokoonpano, kokoukset, käyttövarat 407 
Kiinteistörekisterikomitea, huoneiston osoittaminen sen käyttöön 434 
Kiinteistövirasto, virat ja viranhaltijat 67, 292 
Kiinteän omaisuuden ostaminen, vaihtaminen ym., valtuuston päätöstapaa koskeva kunnallis-

lain muutos 294 
Kiinteän omaisuuden tarkastus 6, 145, 148 
Kiljavan parantola, kaupungin hoitopaikat, hallinnon muutos ym 23, 24, 144 
Killinmäen vajaamieliskeskuslaitos, luonnospiirustukset, huonetilaohjelma ym 36, 228 
Kilpailut, kilpailun järjestäminen taideteoksen hankkimiseksi kaupungintaloon 257 

» koulujen oppilaiden osallistuminen urheilu- ym. kilpailuihin 241, 243, 246, 247 
Kioskit, niiden myyntikauden jatkaminen, alueiden vuokralleanto ym 90, 311, 439 

» vuokralleanto 186, 439, 495 
» Rautatientorin uuden liikennekioskin rakennusohjelma ym 364 

Kipparlahden venesatama ja laiturit, rakennustyöt 261 
Kirjapainokoulua koskevat päätökset 47, 245 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto. 
Kirjastolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 486 
Kirjasto-ohjesäännön muuttaminen 52 
Kirkkonummi, tilojen ja määräalan ostaminen 72 
Kiukaisten kunta, eräiden sairaalamaksujen korvaamista koskeva asia 212 
Kivelän ja Hesperian sairaaloita koskevat asiat 200, 203 
^ivenmurskaamot, niitä varten vuokratut määräalat 425 
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Kivihaan korttelikentän valaisemista koskeva asia 356 
Kivihiilipölyn, kaasulaitokselta peräisin olevan, aiheuttamat haitat 361 
Kluuvin virastotalo, näyteikkunoiden käyttäminen teatteriohjelmistojen esittelyyn 152 

» » näyttelyjen järjestäminen sen galleriassa 258 
Kodinhoitajat, sijaisten palkkaaminen, palkanlisät ym 215, 399 
Kodinhoitajien ja kotiavustajien määrän lisäämistä koskeva aloite ym 131, 215 
Kodinhoitotoiminnan ohjesäännön uusiminen 29 
Kodinhoitotoimisto, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 435 
Kodittomien Tuki, avustuksen myöntäminen yhdistykselle 468 
Koiraveron, ulkoilualueiden isäntien ym., suorittaminen 259 
Kokouspalkkiokorotuksen poistamista koskeva aloite 129 
Kolmisopimus, kuntien yhteinen raakaveden hankintaa koskeva, sen muutos 360 
Komiteain ja toimikuntien asettaminen, sihteerin palkkiot 55, 167, 195, 313 
Konala, huonetilojen varaaminen lastentarhaa varten 36 
Kone- ja kansipäällystöä, kaupungin alusten, koskevat työehtosopimukset 13, 398 
Konsertti- ja kongressitalo, johtokunnan asettaminen, rakennustöiden alkaminen 252, 418 
Konteinerikäyttö, suurtehonosturin hankkiminen sitä varten 351 
Kontula, huonetilojen varaaminen perheryhmäkotia varten 225 

» tonttien myynti ja vuokraaminen perustettaville asunto- ja kiinteistöyhtiöille ym. 81, 
83, 88, 412 

» urheilukenttien, uimahalli tilojen ym. rakentaminen sinne, Urheiluhallit Oy:n laina-
ehdot 263, 377 

Kontulan kalliosuojan eräiden rakennuskustannusten periminen 309 
» Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen, lainojen takaaminen 123, 384 
» Palvelukeskus Oy, osakkeiden merkitseminen, lainaehdot 296, 377 
» vanhainkotia koskevat asiat 219 
» vanhustenhuollon keskus, perustamissuunnitelma 34 

Korjaamon, moottoriajoneuvo-, rakentaminen ym 62 
Korkeakoulujen liikuntakulttuuria koskevan lausunnon antaminen opetusministeriölle 264 
Korkeasaaren eläintarha, ravintolan ym. vuokralleanto 260 

» » sisäänpääsymaksujen vahvistaminen, viikonloppupäivystys 496 
» ja Hylkysaaren välisen jalankulku- ja huoltoajosillan rakentaminen 352 
» liikenteen liikennöimismaksut, uudelleenjärjestely ym 342, 364, 508 

Kortteleiden ja tonttien korkeuslukujen vahvistaminen 328 
Korvikealkoholin väärinkäyttäjät, huoltola- ja majoituspaikkojen lisääminen ym 213 
Koskelan sairaskotia koskevat asiat 33, 216, 399 
Kotiaputoimisto, Helsingin, tililuoton myöntäminen Kotiapukeskukselle 382 
Kotiaputoimistojen, yksityisten, tukeminen 465 
Kotiavustajien ja kodinhoitajien määrän lisäämistä koskeva anomus 215 
Kotikallion lastentarha ja koululasten päiväkoti, piirustukset ym 37, 214, 235 
Kotiluoto, Kallvikin saunan pääpiirustukset 260 
Kotisairaanhoitotoimisto, virat, vuokra-auton käyttöoikeus ym 20, 191 
Kotisisar koulun, ruotsinkielisen, ylläpitäjäyhdistykselle myönnetty laina 383 
Kotitalouslautakunta, jäsenen valitseminen, kokoonpano, kokoukset ym 144, 485 

» virat, toimistotilojen vuokraus, pesulan toiminta 51, 248 
Kouluhammashoitolaitos, johtosäännön muutos 21 
Koulukirjasto toiminnan uudelleen järjestämistä koskeva aloite 53 
Koulukypsyysluokkien perustamista koskeva aloite 133 
Koululaisten varustamista pimeässä näkyvin heijastimin koskeva aloite 45 
Koulusuunnittelutoimikunnan osamietinnön aiheuttamat toimenpiteet 237 
Kouluterveydenhoito-osasto, virat, virantoimitusajat ym 193 
Koulutuksen järjestämistä työkoneiden tuntemuksen lisäämiseksi koskeva aloite 9, 152 
Koulutustoimikunta, huoneiston osoittaminen toimiston käyttöön 434, 435 
Kovaosaisten Ystävät, yhdistyksen käytössä olevia huonetiloja koskevat asiat 214, 318 
Krogius Oy, Lars, tavaraerän korvausasia, tonttien vuokraehdot 353, 423 
Kruununhaka, erään piharakennuksen huoneiston käyttö työhuoneena 330 
Kukkien myyntipaikat, myyntikauden jatkaminen, niiden vuokralleanto 90, 439 
Kuljettajarahastuskorvauksen suorittaminen liikennelaitoksen kuljettajille 362 
Kulosaari, saunarakennuksen osto, erään tontin asemakaavan muutosasia 298, 326 
Kultaklausuuliehdon soveltaminen eräiden tonttien vuokriin 83 
Kumpula, erään asuinrakennuksen päällystämistä koskeva valitusasia 330 

» maauimalan kattamista ym. koskeva aloite 136 
Kunnallisen hautausmaan perustamista Helsinkiin koskeva asiat 300 

» yhteistoiminnan järjestysmuotokomitea, lausuntoa I mietinnöstä valmisteleva 
komitea 167 

Kunnallisvaaleja koskevat asiat 15, 177 
Kunnallisverotus 125, 388 
Ku nnanasiamiesten valitseminen 159 
Kuntainliitto, Uudenmaan tuberkuloosipiirin, perussäännön hyväksyminen 24 
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Kuntauudistus, Uudenmaan läänin, lausunnon antaminen asiassa 95 
Kuntien yleisiä rahoitusavustuksia koskeva sisäasiainministeriön kirjelmä 387 
Kuntokallion virkistys- ja kuntouttamislaitos, kunnostustyöt, lainojen takaaminen 383 
Kuntoutustoimikunnan asettaminen huoltolautakunnan toimesta ym 212 
Kuolinpesät, huoltolautakunnan hoidossa olevat 222 

» omaisuuden vastaanottaminen kaupungille 22, 34 
Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksa, lausunto sen muuttamisesta 342 
Kurssien, liikennehenkilökunnan, opettajien palkkiot 363 
Kustaankartanon liikenneyhteyksien parantamista tarkoittava aloite 120 

» vanhainkotia koskevat asiat 33, 218 
Kutsuntalautakunta, Helsingin sotilaspiirin, kaupungin edustajat 389 
Kuulutuskustannusten, asemakaava- ja tonttijakoasiain, periminen 328 
Kuusisaarentie, liikennevalojen asentamista sille tarkoittava aloite 107 
Kuvataidetoimikuntaa koskevat päätökset 172, 257 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitos, laajennuksen piirustukset 64 
Kyläsaari, alueiden vuokralleanto y m 307, 424 
Kår kullan vaj aamieliskeskuslaitos 229 
Kähertäj äkoulua koskevat asiat 246 
Käpylä, puutaloalueen ym. asemakaavan muuttamista koskevat asiat, komitea 101, 170, 325 
Käpylän ammattikoulun perustamissuunnitelman hyväksyminen 48 

» Musiikkiopisto, avustuksen suorittaminen 253 
Käsityönohjaajan, Hesperian sairaalan, väärinkäytöstä koskeva raast.oik:n päätös 203 
Kätilöopiston, ns. vanhan, tonttia koskeva luovutussopimus 77, 300 
Käymälöitä, yleisiä, koskevat asiat 289 
Käärmetalon pesulan vuokralleanto 437 

Laajalahti, urheilumajan paikan vuokrasopimuksen jatkaminen 426 
Laajasalo, maa-alueiden luovutussopimukset, tonttien vuokralleanto ym 78, 83, 308, 412, 418 

» määräalan ja tilojen ostaminen 71 
» saunarakennuksen sijoituspaikkaa koskeva lupa 331 

Laajasalon moottorikadun rakennustyöt 269 
» nuorisokoti 227 
» vanhusten asuintalo, luonnospiirustukset 34 

Laajasalontien ylitse rakennettavia siltoja koskevat asiat 108, 338 
Laakson sairaalaa koskevat asiat 22, 23, 206 
Laboratoriokoulua koskevat päätökset 244 
Laboratorion, vesiensuojelu- ja tie-, rakentaminen Kyläsaareen 285 
Lahden-Helsingin moottoritietä koskevat asiat 62, 269 

» kaupunki, itäisen sairaalan henkilö- ja tavaraliikenneselvityksen luovuttaminen sen 
käyttöön 198 

Lahjat, kaupungin antamat ja saamat 22, 47, 176, 257 
Lahjoitukset, erään testamenttilahjoituksen vastaanottaminen 22 
Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö ym 224, 231, 253, 478 
Laidun- ja viljelysalueiden vuokralleanto 420 
Lainat, asuntolainoja koskevat asiat 315, 416 

» kaupungin ottamat ja myöntämät 122, 369, 378 
» niiden takaaminen 385 

Laitoskirjastotoiminnan aloittaminen Myllypuron sairaskodissa ym 52, 249 
Laiturit, satamalaitoksen, rakennustyöt ym 350, 353, 504 

» vene-, korjaustyöt ym 261 
Lasitukku Oy, yksityisen vesijohdon rakentamislupa 358 
Lasten elokuvaviikon järjestäminen 179 

» erityisohjausta tarvitsevien, kouluikäisten päivähoidon järjestäminen 37 
» hiihtokoulun opetuksen järjestäminen, luvan myöntäminen 428 
» leikkipaikat, niiden järjestämistä tarkoittavat aloitteet, alueiden kunnostaminen ... 43, 288 
» päivähoidon järjestämistä koskevat aloitteet, komitea ym 38, 168 
» päivähoitopaikkojen, yksityisten, valvonnan tehostamista koskeva aloite, toimenpiteet 40, 

225 
» Päivän Säätiö, Linnanmäen huvipuiston vuokranpalautus 309 

Lastenhuoltolaitoksia koskevat asiat 35, 226, 468 
Lastenkodit, kaupungin 35, 226 
Lastenlinna, kuntainliiton liittovaltuuston jäsenen ja varajäsenen valitseminen 144 

» sairaansijojen ostaminen kuntainliitolta ym 208 
Lastenpsykiatrian osaston, Auroran sairaalan, perustamissuunnitelma 200 
Lastensuojelulautakunta, alueiden määrääminen sen hallintoon, kokoukset, päätökset ym. 224, 468 
Lastensuojelun toimitusjohtajan valitseminen 35 
Lastensuojelu virasto, virat ja viranhaltijat ym 225 
Lastentarhain lautakunta, huoneisto, kokoonpano, kokoukset ym 435, 470 
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Lastentarhain toimisto, henkilökunta, työn organisointi, huoneisto 232, 233, 434 
Lastentarhat, opettajien ja hoitopaikkojen määrän lisäämistä tarkoittavat aloitteet 135 

» päivähoidossa olevien kouluikäisten ateriat, alennusliput 233 
Lastentarhoja ja -seimiä koskevat asiat 36, 231, 303 
Latokartanontien-Kirkonkyläntien liikenteen järjestely eräiltä osin 337 
Lausunnot, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen seuraavissa asioissa antamat: 

Alko Oy:lie anniskeluravintolani sijoituksista annetut 392 
ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kaupan harjoittamisesta annetut 393 
apuhoitajakoulutusta koskeva lausunto 208 
asemakaava-asioissa sisäasiainministeriölle ym. annetut 325 
elinkeinon harjoittamista koskevista anomuksista annetut 143 
Espoon kauppalan eräistä rakennuslupa-asioista annetut 331 
Etelä-Suomen satamatoimikunnan mietinnöstä annettu lausunto 346 
Helsingin seudun runkokaavasta annettu lausunto 323 
Hirvihaara] oen pysäköimisalueen rakentamisesta annettu lausunto 81 
kansalaisoikeuden myöntämistä ulkomaalaisille koskevat 389 
korkeakoulujen liikuntakulttuuria koskeva lausunto 264 
liikennelupien myöntämisestä liikennöitsijöille annetut 342 
liikkuvan kaupan harjoittamisesta ym. annetut 392 
oppikoulujen perustamisesta ym. kouluhallitukselle annetut 249 
rautatietariffien alennuskorvaustoimikunnan mietinnöstä annettava lausunto ... 347 
rautatietä varten Malmilla tarvittavan alueen pakkolunastamisasiassa 299 
Sveitsin suurlähetystön puhtaanapitoveroasiassa annettu lausunto 288 
ulkomaalaisen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta annetut 143 
vedenhankintaa ja vesiensuojelua koskevista yleissuunnitelmista annettu lausunto 116 

Lausunnot, seuraavien lauta- ja johtokuntien antamat: 
ammattioppilaitosten johtokunnan 478 
ammattioppilaslautakunnan 484 
asutuslautakunnan 451 
elintarvikekeskuksen lautakunnan 511 
huoltolautakunnan 466 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 444, 445, 446, 447 
kiinteistölautakunnan 411, 429, 433, 442 
kirjastolautakunnan 486 
kotitalouslautakunnan 485 
lastensuojelulautakunnan 468 
lastentarhain lautakunnan 470 
liikennelaitoksen lautakunnan 509 
metro toimikunnan 514 
museolautakunnan 487 
musiikkilautakunnan 490 
nuorisotyölautakunnan 492 
palkkalautakunnan 405 
palolautakunnan 455 
raittiuslautakunnan 493 
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan 483 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan 477 
sairaalalautakunnan 463 
satamalautakunnan 504 
suomenkielisen työväenopiston johtokunnan 480 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 475 
teollisuuslaitosten lautakunnan 507 
terveydenhoitolautakunnan 459, 460 
teurastamolaitoksen lautakunnan 510 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan 496 
väestönsuojelulautakunnan 458 
yleisten töiden lautakunnan 498, 500, 501, 502 

Lautakunnat, kaupunginhallituksen ja eri lautakuntien yhteistyö 149 
» maatalouslaskentalautakunnan asettaminen 312 
» niiden jäsenten valitseminen, kaupunginhallituksen edustajain määrääminen 144, 390 

Lauttasaaren silta, rakennustyöt, liikennöinti, avaamistilaisuus 112, 352 
» yhteiskoulun ent. rakennuksen muutos- ja kunnostustyöt 51, 242 

Lauttasaarenkatu 1, alkoholistien ensisuojan toiminta 214 
» 5, tontin siirtäminen liikennelaitoksen käyttöön 363 

Lauttasaari, aluelääkärien yhteisvastaanottohuoneiston varaaminen 192 
» erään alueen siirtäminen sähkölaitoksen käyttöön 356 
» luvan myöntäminen Esmi Oy:lie tukimuurin ankkuritankojen sijoittamiseen 310 
» määräalojen ja alueiden ostaminen ja myynti 68, 412 
» pienteollisuustontin käyttötarkoituksen muutos ym 423 
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Lauttasaari, tontin vuokrasopimuksen purkaminen 88 
» veneiden talvisäilytysalueiden vuokralleanto sieltä 419 

Lehtisaaren Huolto Oy, kaupungin edustajan valitseminen yhtiön hallitukseen 390 
Leikkikentät 43, 288, 417 
Leikkikoulujen, maksullisten, järjestämistä koskeva aloite 39 
Leipurikoulua koskevat asiat 48, 246 
Leninin elämänvaiheita esittelevän näyttelyn ym. järjestäminen 176 

» patsaan tilapäistä pystyttämistä koskevat elokuvayhtiöiden anomukset 310 
Lentotapaturmat, ryhmävakuutusta koskevat vakuutusmaksut 165 
Leppäsuon aukio, leikkikenttäalueen vuokralleanto 417 

» huoltoasema-alueen vuokra-ajan jatkaminen 420 
Leski- ja orpoeläkekassan sijoitettujen varojen korko 370 
Liikenne, Helsingin kaupunkiseudun, sitä koskeva yhtenäistämistutkimus 333 
Liikenne-ennusteiden, Helsingin kaupunkiseudun, uudelleen laatiminen 332 
Liikennehenkilökunnan kurssien opettajien tuntipalkkiot 363 
Liikennejaosto, kaupunkisuunnittelulautakunnan 443, 449 
Liikennekioskit, Rautatientorin liikennekioskin rakennusohjelma 364 
Liikennelaitoksen lautakunta, jäsenen valitseminen, kokoonpano, kokoukset ym 144, 508 
Liikennelaitos, alennuslipuista suoritettavat korvaukset ym 363 

» erityisen lipun käyttöönotto kilpailuihin ym. osallistuvia varten 119 
» erään väestönsuojan varastotilan vuokralleanto 436 
» henkilökunnan vapaalippujen myöntämisperusteiden muuttaminen 508 
» invalideille annettavaa ilmaista vuosikorttia ja muuta ilmaiskuljetusta koskevat 

aloitteet 140 
» Lauttasaarenkatu 5:ssä olevan tontin käyttö 363 
» virat ja viranhaltijat, palkkiot, liikenneosaston kustannukset ym. ... 117, 119, 362 
» vuosikortin luovuttamista valtuutettujen varamiehille koskeva asia 364 

Liikenneluvat ym., yksityisten liikennöitsijäin 342 
Liikennemaksut, niiden kantamisesta tehdyt sopimukset, valitukset 349 
Liikennemaksutaksa, sitä koskevat muutokset 112 
Liikennemerkkien asentaminen 338, 432 
Liikenneneuvoston asettamista tarkoittava aloite 102 
Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö, selvitys Mannerheimintien ja Kaivokadun risteyksen 

liikennejärjestelyistä 336 
Liikennetutkimukset, Helsingin kaupunkiseudun, joukkoliikennetoimikunnan mietintö 118 
Liikennevalojen käytön järjestämistä koskeva aloite ym. asiat 104, 338 
Liikenteen järjestelyä koskevat asiat 335, 447 
Liikevaihtoveron suorittaminen Haagan huoltoaseman toiminnan osalta 244 
Linja-autoasema, eräiden korjaustöiden suorittaminen 318 

» huonetilojen ja makkarainmyyntipaikkojen vuokrasopimusten uudista-
minen ym 437, 440 

Linja-autojen, liikennelaitoksen, luovuttaminen erilaisiin tarkoituksiin ym 364 
Linja-autoliikenne, liikennelaitoksen 508 

» yksityinen 341 
Linja-autolinjoja ja-pysäkkien siirtämistä koskevat aloitteet, järjestelyt ym. ... 119, 340, 363, 364 
Linnanrakentajantien liikenteen järjestely ym 337 
Linnunlaulun jalankulkusilta, rakentamissopimus rautatiehallituksen kanssa 272 
Lipun, osanottaja-, käyttöönotto urheilukisojen, kongressien ym. osanottajille 119 
Liputuksen järjestäminen, lippujen luovuttaminen ym 291, 389 
Lomaliitto, sen avustaminen 255 
Louhintaluvan, Laajalahdessa sijaitsevan kallion, myöntäminen 433 
Lumensulatuspaikat, täyttöalueet ym 288 
Lunastustoimikunnan palkkiolaskujen hyväksyminen 313 
Luontoissuoritussäännön, viranhaltijain, muuttaminen — 12, 164, 401, 402 
Luukkaan ulkoilualue 260, 495 
Lähetejärjestelmän jatkaminen sairaaloiden poliklinikoilla 195 
Lämmittely hallien ja yömajojen rakentamista koskevat aloitteet 31 
Lämpöjohtokanavien ym. rakentamiseen myönnetyt luvat 310, 428 
Länsisatama, tonttien vuokralleanto, varaston rakennustyöt ym 85, 351, 503, 504 
Lääkeneuvottelukunnan, sairaanhoito- ja vanhustenhuoltolaitosten, asettaminen 195 
Lääkäriaseman, itäisen, suunnittelu ja rakentaminen 197 
Lääkärinpalkkiot, sairaalakeskuksen välittämille lääkäreille suoritettavat 22 
Lääkärit, eläin-, sunnuntai- ja juhlapäivien päivystys ... 20 

» erikoismaksuluokan käyttö ym. Koskelan sairaskodissa 217 
» neuvola-, virat, palkkaus ym 20 
» sairaala-, yksityispotilaiden hoitamiseen ym. myönnetyt oikeudet ... 196 
» sairaalakeskuksen johtavan lääkärin viran hoitaminen 196 
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Maa-alueiden, kaupungin, myynnin ja vaihdon estämistä tarkoittava aloite 138 
Maan- ja tontinvuokrien periminen, vuokrasopimusten jatkaminen, päättyminen ym. 304, 431 
Maankäytön tiivistämistä ja suunnittelua koskeva tutkimus 150 
Maanmittaustoimitukset 313 
Maansaantihakemukset, asutuslautakunnan käsittelemät 451 
Maarakennusalan koulutuksen aloittamista koskeva aloite 134 
Maatalouslaskentalautakunnan asettaminen 312 
Maatalousosasto, kiinteistöviraston 431—432 
Maataloustyöntekij ät, työehtosopimuksen hyväksyminen 14 
Maatilat, kaupungin, rakennukset, viljelyssuunnitelma, peltoala ym 312, 431, 432 
Maidontarkastamoa koskevat asiat 21, 189, 194 
Mainontaa koskevat asiat 441 
Maistraatti, virat, työjärjestyksen muutokset, lisäjäsenen valinta ym 10, 18, 181 
Majoituksen järjestämistä kodittomille alkoholisteille ym. koskevat aloitteet, komitea ... 132, 168 
Majoitustarpeen, nuorten ym. henkilöiden, tutkimista varten asetettu komitea 55 
Majoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen keskuselimen toiminnan aloittaminen 212 
Makkaroiden myyntipaikkojen vuokralleanto, vuokraehdot 440 
Maksut, katumaan aitaamisesta perittävät 181 

» laiturihuoltotaksan maksujen korottaminen 505 
» moottorivenekuljetuksesta Korkeasaareen perittävät 342 
» nostolava-auton käyttömaksun liittäminen palolaitoksen taksaan 184 
» rakennustyön valvonnasta perittävät 19, 181 
» tuulaaki- ja liikennemaksujen perimiskorvaus 346, 348 
» urheilu- ja ulkoilulk:n laitosten ym. käytöstä perittävät 496 

Maksutonta pääsyä uimaloihin, kansaneläkettä saavien ja alle 12-vuotiaiden, koskeva aloite ... 60 
Malmi, erään tontin rakennusoikeutta koskeva valitusasia 326 

» kaivon kunnostamista kaupungin toimesta koskeva asia 190 
» lupa eräiden rakennusten pysyttämiseen paikoillaan ym 431 
» määräalojen ja rakennusten ostaminen 69, 417 
» tonttien ja alueiden myynti ja vuokralleanto 80, 412, 423, 424 
» valtionrautateiden käyttöön luovutettavia alueita koskevat asiat 299, 417 

Malmin aluekeskuksen suunnittelutöiden tilaaminen 322 
» Kaupalliset Oppilaitokset Oy, lainan myöntäminen, maksujärjestelyt ym 124, 384 
» lentoasema, rajavartioston helikopterin miehistön asuntoasia 317 
» sairaalaa koskevat asiat 131, 202 
» ylikulkusillan rakentamista ym. koskeva sopimus 278 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, nuorisopoliklinikka, huonetilojen vuokraaminen 209, 234 
Mannerheimintien liikennejärjestelyt, kunnostustyöt ym 335 
Marian sairaalaa koskevat asiat 202 

» Sairaskoti Säätiö, lainan myöntäminen 123 
Marjaniemen siirtolapuutarhapalstojen vuokra-ajan pidentäminen 94 
Marttaliiton 70-vuotisjuhlat, puiden istuttaminen ym. juhlien yhteydessä 291 
Matka-apurahat, kaupungin myöntämät, matkakertomukset 172, 174 
Matkailutoimistoa koskevat asiat 152 
Matkailuyhdistys, Helsingin, sen avustaminen 255 
Maunula, huonetilojen varaaminen lasten päivähoitolaitoksia varten 37, 235 

» nuorisokodin perustaminen, huonetilojen varaaminen 36, 225 
» saneerattavan alueen väestönsuoja 19 
» äitiys- ja lastenneuvolahuoneiston varaaminen, alueen varaaminen seurakunnille 191, 303 

Maunulan Kansanasunnot Oy, osingon suoritusta koskeva asia 387 
» puutaloalueen uudelleen rakentamista koskeva aloite 92 

Meilahden urheilupuisto, tenniskenttien ym. vuokralleanto 495 
» huvila-aluetta koskevat asiat 297, 318, 415 

Mellunkylä, määräalojen ja tilojen ostaminen ja vuokralleanto 70, 71, 73, 422 
Mellunmäen pohjoisosan asemakaavan muutosehdotus, kustannukset 323 
Meltolan sairaala, kaupungin eräiden hoitopaikkojen myynti 23 
Menot, kaupungin, aloitteet toimikunnan asettamiseksi tutkimaan menoja, vuotoja ym. ... 6, 140 

» yhdistelmä talousarvion menoista ja tuloista 142 
Merenkulkuhallitus, muuntamon ja kaapelien rakentamislupa 88 
Merenkulun ja merenkulkijain muistomerkin paljastustilaisuus 289 
Merisatama, veneiden myyntiä ym. siellä koskeva asia 309 
Messuhalli, erään vuokra-alueen rakennusvalvontamaksu 19 
Metrotoimikuntaa ja -toimistoa koskevat asiat 111, 187, 343, 417, 433 
Metsäkummun hoitokoti 228 
Metsälän osa-alueen säilyttäminen omakotialueena, anomus 324 
Metsäosasto, kiinteistöviraston 432 
Metsästyksen ja riistanhoidon järjestelyt, metsästysluvat ym 432 
Metsästysoikeuden, merilintujen, vuokraaminen ulkosaarilla 495 
Mielenosoitusten pitäminen Temppeliaukiolla, luvan myöntämistä koskeva asia 310 
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Moottoriajoneuvojen huoltoasemat, jakelulaitteiden pitoluvat, maahantuonti ym 420, 503 
Moottoriajoneuvokorjaamon rakentaminen, pääpiirustukset 62, 268 
Moottoripyörien, ammattimaiseen tavarankuljetukseen tarkoitettujen, taksasta annettu lau-

sunto 343 
Moottoriteitä koskevat asiat 62, 269, 356 
Moskova, sinne nuorison ystävyysviikolla matkustavat kaupungin edustajat 256 
Muinaistieteellinen toimikunta, mitalien luovuttaminen 167 
Muistomerkit ja -laatat 289 
Munkkiniemen tila, tiealueiden pakkolunastuskorvauksen palauttaminen valtiolle 299 

» VPK, yhdistyksen lopettaminen 186 
Munkkiniemi, alueiden ostaminen, aluevaihdot ym 67, 73, 75, 303 
Munkkisaaren lumensulatusaltaan yleissuunnitelman hyväksyminen 288 
Museo, ks. Kaupunginmuseo. 
Museolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 487 
Museon, tekniikan, perustaminen, kaupungin edustajat kokouksessa 53, 390 
Musiikki- ja kansantanhuesitysten järjestäminen Esplanaadikappelin lavalla 438 
Musiikkilautakuntaa koskevat asiat 489 
Mustalaislähetys, avustuksen myöntäminen 254 
Mustalaisperheiden asuntotilanteen helpottamista tarkoittavat toimenpiteet 210, 316 
Mustasaaren eräiden alueiden vuokra-ajan pidentäminen 56 
Muuntamon rakennusluvan myöntäminen ... 88 
Myllypuron kulttuuri- ja ajanvietekeskuksen alustavat suunnitelmat ym 172 

» oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen 384 
» sairaskotia koskevat asiat 33, 52, 219, 310 
» tontin vuokralleanto, urheilupuiston rakentaminen ym 87, 137, 260 
» vanhusten asuintalo, virkojen perustaminen ym 34, 219 

Myyntikauden, kioskien ym. myyntipaikkojen, pidentäminen 90, 311 
Mäkelänkatu 86 — 96, saunalaitoksen vuokran alentaminen 309 
Mäkelänrinteen Yhteiskoulun Kannatusyhdistys, lisäalueen vuokralleanto 307, 414 
Mäntsälä Oy, tulipalossa vioittuneen tavaran korvaaminen sille 353 
Mäntysaari, kalamajojen paikan vuokraus eräille kalastajille 419 

Naisalkoholistien hoitokodin aikaansaamista tarkoittava aloite 132 
Naulakallion erityislastenkoti ja vastaanottokoti 226, 435 
400-vuotiskotisäätiö, tontin siirtäminen sen hallintoon 220 
Neuvolalääkärit, palkkaus, viransijaisuuden hoitaminen ym 20, 191 
Neuvolat, ks. Äitiys- ja lastenneuvolat. 
Neuvostoliiton käyttöön luovutetun tontin luovutussopimus 77 
Nikkilän sairaalaa koskevat asiat 22, 204, 284, 307 
NMKY, yhdistykselle vuokratun alueen vuokraoikeuden päättyminen 415 
Nopeusrajoitukset 340 
Nordenskiöldinkadun alikulkusiltojen rakentamista ym. koskeva sopimus 276 
Nosturit, suurtehonosturin hankintasopimuksen tekeminen 351 
Nukarin lastenkoti 227 
Nuorisoasema, yksityinen, muutostöihin myönnetty laina 376 
Nuorisokahvilat ja -kerhot, huoneistojen vuokraaminen niiden käyttöön 435, 436 
Nuorisokodit, niiden perustaminen, huoneistot ym 36, 225, 227, 435 
Nuorisomäärärahojen jakoperusteita tutkiva jaosto, avustusten jakoa koskeva valitus 170, 255 
Nuorisopoliklinikan ja -neuvontaklinikan perustaminen Auroran sairaalaan 199, 200, 226 
Nuorisopoliklinikat, osallistuminen niiden kustannuksiin 209 
Nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi asetettu komitea ym., aloite 55, 199 
Nuorisotalojen ym. -tilojen järjestämistä koskevat aloitteet 137 
Nuorisotoimisto, virat, palkat, työnjakoa tutkiva komitea ym 54, 169, 255 
Nuorisotyölautakunnan kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 436, 491 
Nuorten työkoti 228 
Nuuksionpään ulkoilualue, sähköjohtolinjan rakentamislupa 495 
Näkö- ja kuulohuollon järjestäminen Raajarikkojen koulusäätiön kansakoulun oppilaille .... 46 
Näyttelyt, Helsinki-näyttelyn järjestäminen ulkomailla ym 175, 177 

» kiinteistölautakunnan myöntämät eräät järjestämisluvat 428, 438 
» Leninin elämän vaiheita esittävän näyttelyn järjestäminen 176 
» niiden järjestäminen Kluuvin galleriassa 258 
» Pasila-suunnitelman lähettäminen näyttelyyn 343 
» sähkölaitoksen 60-vuotisnäyttely 357 

Obduktiopalkkioiden tarkistaminen kaupungin sairaaloissa 197 
Obligaatiolainat, kaupungin liikkeelle laskemat 122 
Ohjeet, katupuhtaanapitotöitä ja niiden urakointia koskevat 267 

531 



Hakemis to 

Ohjeet, kaupungin rahasaatavien laskutus- ja perimisohjeiden vahvistaminen 369 
» liikennesuunnittelu-, niiden julkaisemiskustannukset 335 
» rakennuskieltoalueiden poikkeuslupien käsittelyssä noudatettavat 328 
» rakennustöiden huoneohjelmia, suunnittelua ym. koskevat 266 

Ohjesäännön, ammattioppilaitosten, muuttaminen 47 
» kasvatusneuvoloiden, määräajan pidentäminen 236 
»> kirjasto-, muuttaminen 52 
» kodinhoitotoiminnan, uusiminen 29 
» kunnallisen alkoholitarkastajan, vahvistaminen 7, 150 
» sairaanhoito-oppilaitoksen, vahvistaminen 23 

Oikeusaputoimisto, virat, eräät palkkiot 237 
Omakoti Säätiö, Tammisalon tontin varausajan pidentäminen 304 
Opetussuunnitelmakomitea, kansalaiskoulun, toiminnan lopettaminen 172 
Opintomatkastipendien jakaminen viranhaltijoille ym 173, 256 
Opiskelija-asuntolat, Turun ylioppilaskylän asuntolapaikat 248 
Oppikoulun, valtion, saamista Kontulan-Vesalan alueelle koskeva aloite 51 
Oppikoulut, lainojen myöntäminen, lausunnot niiden rakentamisesta ym 123, 249, 384 

» vanhempainneuvostojen valitseminen, valintaa tutkiva toimikunta 145, 169 
» yksityiset, aloite koulujen lukukausimaksujen alentamiseksi 134 

Oppilaitokset, kunnalliset, lyhennetyn työajan toteuttaminen niissä 11, 163, 396 
Ormuspelto, pienteollisuus- ym. tonttien vuokralleanto 421, 425 
Osakkeiden, Asunto-oy Klaavuntie 3:n, ostaminen 317 

» Kiinteistö-Oy Toinen linja 7:n, ostaminen 67 
Osoitenumeroinnin, eräiden tonttien, vahvistaminen 324 
Ostoskeskus, Kontulan, liiketalon rakentamiseksi myönnetty laina 377 
Osuustukkukauppa, lisäraiteenpitovuokran palauttaminen 351 
Otaniemen-Leppävaaran maantien eritasoristeyksien rakentamisesta kaupungille tulevat kor-

vaukset 301 
Otaniemi, veden toimittaminen valtion alueelle, sopimus 116, 359 
Oulunkylä, aluevaihto, tontin myynti, rakennusten ostaminen ym 73, 79, 298, 299 

» tonttien vuokralleanto 85, 88, 308, 415, 417 
Oulunkylän ruotsalainen yhteiskoulu, palo vakuutusmaksun nostaminen ym 386 

» ylikulkusillan purkamisesta ym. tehtävä sopimus 280 

Paanumäen Vanhainkoti Oy, rakennuslainojen takaaminen, kaupungin edustajat 124, 383, 389 
Paciuksenkadun ajoradan korjaamista koskeva asia 270 
Paikallissairaalani Liitto, kaupungin edustajain nimeäminen vuosikokoukseen 389 
Paikallistiet, niitä koskevat asiat 64, 243 
Paikoitusalueiden, tilapäisten, vuokralleanto 427 
Pajamäki Seuran esitys linja-autolinjan n:o 50 päätepysäkin siirtämisestä 364 
Pakanakilta, mielenosoitusten pitämistä Temppeliaukiolla koskeva asia 310 
Pakila, jalkakäytävien rakentaminen ja valaiseminen ym 270 

» tonttien vuokralleanto, vuokraoikeuksien jatkaminen ym 87, 415, 424 
Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiö, lainat, tontin varausajan pidentäminen ... 123, 124, 304, 372 
Pakkohuutokauppa Vartiokylässä, kulujen suorittaminen 299 
Pakkolunastukset, korvaukset ym 299 
Palkat, kuukausipalkkojen laskennassa rekisteröitävät tiedot 400 

» niiden yleistarkistus 10, 160 
Palkat, vuosi- ja työlomien sekä viransijaisuusajan palkkoja koskevat asiat 403, 404 
Palkkalautakunta, kokoonpano, kokoukset, eräät kustannukset ym 160, 394 
Paloaseman, itäisten alueiden, rakentamista koskeva aloite 130 
Paloheinän täyttöalueen laajentamissuunnitelmat 288 
Palolaitos, virat ja viranhaltijat, palkkaus ym 183, 401 
Palolautakunnan kokoukset, päätökset ym 454 
Palopäällystön työajan järjestelyä varten asetettu toimikunta 167 
Paraisten Kalkkivuori Oy, alueen vuokrasopimuksen j atkaminen 423 
Pasilan aluetta ym. koskevat asiat 323, 343 
Patolan alueen kaavoittaminen 322 
Paulig Oy, Gustav, lupa tilapäisen sadekatoksen rakentamiseen Vuosaaressa 364 
Pelastakaa Lapset, sopimus hoitopaikkojen varaamisesta yhdistyksen perheryhmäkodista ... 230 
Pelastusarmeija, ks. Suomen Pelastusarmeija. 
Perhe-eläkelain aiheuttamat muutokset eläkesääntöihin 14, 404 
Perheneuvontatoimisto, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 435 
Perhepäivähoidon valvonta ym 225 
Perheryhmäkodit, hoitopaikat, huonetilojen varaaminen Kontulasta 36, 225 
Perniön huoltola, tutustumiskäynnin suorittaminen 212 
Peruskoulukokeiluj en suorittamista koskeva aloite 134 
Pienoisgolf kenttien vuokralleanto 426 
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Pientaloalueiden inventointi, siihen myönnetyt varat 323 
Pienteollisuus- ja varastoalueiden vuokralleanto 421 
Pihlajamäki, asemakaava-asiat, alueen varaaminen asuntotuotantoa varten 219, 321, 416 
Pihlajisto, alueiden vuokralleanto perustettaville asunto-osakeyhtiöille 413 
Pinta-alalisät, maanviljelijöille myönnetyt 432 
Piritan sairaalan käyttäminen vaj aamielishuollon tarkoituksiin 228 
Pirkkolan urheilupuisto, yövartiointi, parakin piirustukset 260 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos, urakkasopimusta koskeva oikeuden päätös 359 
Pitkäsilta, alikulkuaukkoa koskeva kysymys 338 
Pitäjänmäki, tontinosien myynti 81, 412 

» tonttien vuokralleanto, vuokraoikeuksien jatkaminen ym 87, 418, 421, 424 
Pohjois-Helsingin Yhteiskoulu, lainan myöntäminen, rakennuslainojen takaus 124, 385 
Pohjoismaisten Rakennuspäivien jäsenmaksun suorittaminen 292 
Pohjola, Vakuutusosakeyhtiö, tontin myynti, rakennustöiden aloittaminen 80, 301, 410, 418 

» » vahingonkorvausvaatimuksista luopuminen 368 
Poikkeusluvat, kaupungin anomat, lausunnot yhtiöiden ym. anomuksista 329, 331 
Polar-rakennusosakeyhtiö, aluevaihtosopimus, alueiden vuokralleanto 74, 413 
Poliisilaitos, esitys henkilökunnan lisäämiseksi, kaluston hankinta ym 182 

» laidunalueen vuokraaminen sille 420 
» talon Ratakatu 10 saneeraustyö, toimisto- ym. tilojen vuokraus 19, 436, 437 

Polttoaineiden hinnat, talousarvioehdotuksiin otettavat 365 
Pornaistenniemi, veneiden talvisäilytysalueen vuokra-ajan pidentäminen 56 
Porvoon radan suunnan määritteleminen 323 
Posti- ja lennätinhallitus, Käpylän tontin asemakaavan muuttamista koskeva asia 324 
Postisäästöpankki, lainan ottaminen siltä, sen varoista myönnettävät korkotukilainat 122, 369 
Potilaat, varattomat, lääkäreille kotikäynneistä suoritettavat korvaukset 196 
Primula Oy:n henkilökunnan kausiliput Korkeasaaren lautalla 364 
Psykiatrinen huolto toimisto, huoneiston kunnostaminen potilaiden asuntolaksi y m 205 
Puhdistamot, jäteveden 62, 283, 284 
Puhdistuslaitoksia koskevat aloitteet 64, 65 
Puhelimia koskevat asiat 156, 403 
Puhelinkioskipaikkojen vuokrien tarkistaminen 438 
Puhelintoimen kunnallistamista kaupungissa koskeva aloite 141 
Puhelinyhdistys, vaaliuurnien lainaus, Erottajan kalliosuojaa koskeva sopimus ym. 177, 187, 328, 

495 
Puhelunvälittäjien, sairaaloiden ja sähkölaitoksen, työaika 196, 355 
Puheopetus ruotsinkielisissä kansakouluissa 241 
Puhtaanapitoa, erään kadun, koskeva anomus 272 
Puhtaanapitolaitoksen alueen käyttöä koskevat asiat 306, 325, 328, 332 
Puhtaanapito-osasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 138, 435, 436, 502 
Puisto- ja katualueet, eräiden määräalojen ostaminen kaupungille 411 
Puistola, vesijohdon rakentamista Fastbölentiehen koskeva asia 358 
Puistolan Liikekeskus Oy: n eräiden osakkeiden ostaminen- 296 
Puisto-osasto, rakennusviraston, sitä koskevat asiat 502 
Pukinmäen hoitokoti, potilaiden siirtäminen Hangonkadun hoitokotiin 205 

» ja Malmin eräiden alueiden asemakaavoja koskeva lausuntoasia 326 
» lastentarhan jalankulkutien rakentaminen 270 
» vanhusten asuintalo 219 
» yhteiskoulun tuki, yhdistyksen lainojen takaaminen 385 

Pukinmäki, eräiden rakennusten vastaanottaminen korvauksetta 298 
» neuvolahuoneistoj a koskevat asiat 191, 436 
» tilan ostaminen, erään tontin vuokraehdot 69, 88 

Punainen Risti, avustus, vapautus kukkien vuokra- ja kuljetusmaksuista 254, 291 
Punavuori, väestönsuojan varaulospääsyjen rakentamislupa, lupa rakennuksen pitämiseen kau-

pungin maalla 188, 418 
Puolustusministeriö, kaupungin osuus Suomenlinnan j ätteidenpolttolaitoksesta 285 
Puotila, tontin vuokraaminen perustettavalle kiinteistöyhtiölle 83 
Puotinharjun Oppikouluyhdistys, lainan myöntäminen, vakuudet, maksulykkäys 384, 386 

» Puhos Oy, taimimyymäläalueen vuokralleanto 426 
Puotinkylän kartano, sivurakennuksen vuokralleanto 437 
Purjehdusseurat ym., veneiden talvisäilytykseen vuokratut alueet jne 419 
Puutavara- ja polttoainetoimistoa koskevat päätökset 365, 434 
Pysähtymisrajoitusten lieventämistä koskeva aloite 109 
Pysäkkien kattamista sadekatoksilla ym. tarkoittava aloite 140 
Pysäköintiä koskevat asiat 106, 109, 339 
Päihdyttäviä tai huumausaineita käyttävien nuorten neuvontaklinikan perustaminen 199 
Päivystys, eläinlääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien 20 
Päivähoito, kokeilunluonteinen, kouluikäisten erityisohjausta tarvitsevien ym. lasten 37 
Päiväkotitoimiston perustamista tarkoittava aloite 41 
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Raajarikkojen koulusäätiön kansakoulun oppilaiden näkö- ja kuulohuollon järjestäminen 46 
Raakaveden hankintasopimuksen muuttaminen 360 
Raastuvanoikeus, viranhaltijat, eräät palkkiot ym 19, 182 
Radium, Sairaskoti, syöpäpotilaiden hoitosopimuksen uusiminen 28 
Rahasaatavien, kaupungin, laskutus- ja perimisohjeiden vahvistaminen 369 
Rahatoimistoa koskevat asiat 8, 149, 369 
Rahatoimiston korttelin saneeraus, rakennusten purkaminen 320 
Raiteiden rakentaminen varastoalueille, vuokran palautus ym 350, 351 
Raitiovaunujen ja linja-autojen lämmitysjärjestelmän parantamista koskeva aloite 121 
Raittiuslautakunta, toimisto, kokoonpano, kokouspalkkiot ym 55, 257, 493 
Rajaseinäsopimuksen merkitseminen eräisiin pienteollisuustonttien vuokrasopimuksiin 422 
Rajojen, satama-alueen maanpuoleisten, vahvistaminen 112 
Rakennushallitus, kasvitieteen laitosta ja valtion painatuskeskuksen sijoitusta koskevat lau-

sunnot ym 310, 331 
Rakennusjärjestyksen muuttaminen, kokonaisuudistusta selvittelevä komitea 62, 94, 167 
Rakennuskieltoalueet, rakennuslupien käsittelyssä noudatettavat ohjeet ym 101, 328 
Rakennuskonepaja Oy, pankkitakauksen palauttaminen yhtiölle 391 
Rakennuslain mukaisten korvausten periminen katualueista 293 
Rakennuslainat, oppikoulujen ym. lainojen takaaminen, -lainojen myöntäminen 123, 315 
Rakennusoikeus, muutosten tekeminen eräiden tonttien osalta 100 
Rakennuspiirustusten hyväksyminen, ks. myös ao. koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimen 

kohdalta. 
» asuntorakennusohjelmaan sisältyvien rakennusten, hyväksyminen 316 
» eräiden julkisten rakennusten, vanhainkotien, koulurakennusten ym. hy-

väksyminen 301 
» varasto- ja vesisäiliörakennusten, sähköasemien ym 353, 506 

Rakennustarkastusvirasto, viranhaltijat, rakennusvalvontamaksut ym 18, 181 
Rakennusten, eräiden arvokkaiden, säilyttämistä koskevat aloitteet 95 

» » purkaminen 222, 240, 264, 288, 319, 346, 356 
» ostaminen tai vastaanottaminen, vuokralleanto 297, 306, 432, 436 

Rakennustyömaat, alueiden ja työmaaparakin luovuttaminen niiden käyttöön 418 
Rakennustyöt, ohjelmia, suunnittelua ja toteuttamista koskevat lisäohjeet, urakkasopimukset 266, 

499 
» valvonnasta perittävien maksujen vahvistaminen 181 

Rakennusurakka, Consolid Oy:n konkurssijuttu 267 
Rakennusvirastoa koskevat asiat 138, 266, 291 
Rastilan ulkoilualue, sen osan kunnostaminen leirintäalueeksi 260 
Rauhanpatsas, tekstin kiinnittäminen sen jalustaan 289 
Rautatiehallitus, aluevaihto, Porvoon ratasuunnitelma ym 323 

» rautatiesiltojen rakentaminen, yhteistyötoimikunta, lausunnot ja sopimukset 171, 
272 

» sähkökaapelien asentamis- ja antennimaston pystyttämisluvat 88, 310 
Rautatiekirjakauppa Oy, kioskinpitopaikkojen vuokralleanto sekä eräät järjestelyt ... 90, 437, 439 
Rautatientorin ja sen ympäristön liikenteen uudelleen järjestelyt 336, 340 
Rautatietariffien alennuskorvaustoimikunnan mietinnöstä annettava lausunto 347 
Reimaria, rakennusten ostaminen, tonttien vuokraehtojen muuttaminen 298, 418, 422, 423 
Renlund Oy, polttoainesäiliöitä ym. koskevien vuokrasopimusten päättyminen 420 
Reumaliitto, tukimaksu Kangasalan kuntouttamislaitokselle 461 
Revisiolaitosta koskevat asiat 3, 147 
Riistanhoidon ja metsästyksen järjestely kaupungin mailla 432 
Riistavuoren vanhainkotia koskevat asiat 34, 218 
Rinnekoti-Säätiö, keskuslaitoksen laajennustöiden kaupungin rahoitusosuus ym 229 
Robert Hermansonin tien kunnostamista kävelytieksi koskeva aloite 67 
Roihuvuoren Lämpö Oy, lämpöjohtokanavan rakentaminen 310 

» vanhainkotia koskevat asiat 34, 218 
Roihuvuori, aluelääkärin vastaanottohuoneiston varaaminen 193 

» lastentarha- ja -seimirakennuksen huonetilojen käyttöä koskeva aloite 42 
» tontin vuokralleanto 87 

Romukaupan harjoittamisesta annetut lausunnot 392 
Roomalaiskatolinen seurakunta, Helsingin, kirkkotontin vuokra 89 
Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys, avustus, laina 248, 384 
Runeberginkadun liikenteen järjestelyä koskevat asiat 336, 337 
Ruoanjakajien, kansakoulujen, jakelupalkkion korottaminen 238 
Ruoholahti, jäänmurtajien kesäseisontapaikkojen rakentaminen 353 
Ruokalatoiminnan kehittäminen elintarvikekeskuksessa 368, 511 
Ruokalatoiminnan, pääpaloaseman ja Kallion paloaseman, järjestäminen 184, 367 
Ruotsinkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Ruotsinkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 
Ruskeasuo, tonttien vuokralleanto, rakennusten ostaminen 85, 297, 413 
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Röntgenkuvauksen, pienois-, yli 40 v miesten, toimeenpaneminen 459 
Röykän sairaalaa koskevat asiat 206 

Saaren Auto Oy, sen linja-autoliikennettä koskeva valitus 341 
Sadekatoksien pystyttäminen linja-autopysäkeille 364 
Sairaala- ja lääkemenojen korvaamista vanhuksille koskeva aloite 29 
Sairaalakeskus, johtavan lääkärin virka, lääkärien kotikäynneistä varattomien potilaiden luok-

se suoritettavat korvaukset 196 
Sairaalalaitoksen, kaupungin, historian painattaminen 210 
Sairaalalautakunta, jäsenen valinta, huoneistot, kokoonpano, kokoukset ym 144, 435, 461 
Sairaalat, ks. myös ao. sairaalan nimen kohdalta. 

» erikoismaksuluokan hoitopaikat, myönnetyt oikeudet, periaateohjeet 197, 397 
» kanttiini- ja kukkienmyyntitilojen vuokralleanto 462 
» lähetejärjestelmän jatkaminen poliklinikoilla, obduktiopalkkiot 195, 197 
» puhelunvälittäjien työajan vahvistaminen 196, 396 
» rakennusten muutos- ja korjaustyöt 462, 464 
» sairaalakustannusten korvaamista koskevat asiat 196, 200 
» työajan lyhentämisestä aiheutuvat toimenpiteet, lepotauon uudelleen järjestely 197, 395 
» virat ja viranhaltijat, osastojen toiminta ym 196, 197, 461 
» yksityisvastaanottojen järjestäminen sairaaloissa 196 

Sairaanhoidon, pitkäaikaisesti sairaiden, järjestelyä selvittelevä komitea 168 
Sairaanhoitolaitosten apteekki, väliaikaisten toimintaohjeiden vahvistaminen 125 

» eräiden asiakirjojen hävittäminen 21 
Sairaanhoito-oppilaitokset, pukurahan sisällyttäminen opettajien takuupalkkaukseen ... 23, 402 
Sairaanhoito-oppilaitos, ohjesäännön vahvistaminen, koulun suunnittelu ym 23, 207 
Sairaskodit, Koskelan ja Myllypuron 33, 216, 219 
Sairauskertomusten julkisuutta koskeva asia 203 
Sairausloma influenssaepidemiatapauksissa 165 
Sairausloma-ajan palkkaus, ammattikoulunopettajien ja palomiesten 12, 401 
Sairausvakuutustoimikunnat, jäsenten valitseminen 144 
Saksan demokraattista tasavaltaa esittelevän valokuvanäyttelyn järjestämislupa 438 

» Liittotasavalta, siltä otettavaa kuntalainaa koskeva tiedotus 369 
Salmen ulkoilualue, maankäyttösuunnitelma, viljelysmaan vuokralleanto 55, 260, 495 
Salmisaaren voimalaitos, kaasuturbiinilaitoksen rakentaminen, öljyvarastotyömaa 115, 352 
SALT-neuvottelujen johdosta järjestetyt edustustilaisuudet ym 175 
Samfundet Folkhälsan, osallistuminen nuorisopoliklinikan kustannuksiin 209 
Sankarihaudat, tervapata valaistuksen järjestäminen jouluaattona 291 
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 156 
Sanomalehdet, kaupungin ilmoitusten julkaiseminen niissä 16, 154 
Sanomalehtien myyntipaikat, kiinteistölautakunnan myöntämät luvat 440 
Sanomalehtimiehet, tunnustusapurahan myöntäminen heille 253 
Santahamina, uuden lastentarharakennuksen rakentaminen sinne 234 
Satama-alueen maanpuoleisten rajojen tarkistaminen 112 
Satamajäänmurtajain väen työehtosopimus 13 
Satamakomi tean mietintö 111 
Satamalaitosta koskevat päätökset 112, 345, 400, 503 
Satamalautakunnan kokoonpano, kokoukset ym., alueiden vuokralleanto 503 
Satamamaksutaksan korottamisesitys 346 
Satamat, niiden yleis- ja käyttösuunnitelmat, talvipuhtaanapito 351, 353 

» turvallisuuden ja järjestyksen parantamista niissä koskeva aloite ym 113, 348 
Savu- ja nokihaitan poistaminen, terveydenhoitolautakunnan päätökset ja lausunnot 459 
Senaatintorin alueen ym. pysäköintijärjestelyjä koskeva aloite 107 
Seurakunnat, ev.lut., Helsingin, alueen varaaminen Maunulan kirkkoa varten 303 

» » » alueiden vuokralleanto, tontin luovutussopimus 56, 76, 494 
Seutukuntakomitea, ns. suurkuntaa koskeva tutkimus 323 
Shekkien, käyttö- ym., hyväksymistä maksusuorituksiksi koskeva aloite 8 
Shell Oy, tonttien vuokralleanto, vuokraehdot, laitteiden asentamislupa 420, 421 
Sibelius-Akatemian Opiskelijain Asuntolasäätiö, lainan myöntäminen 380 
Siirtolapuutarhat, kiinteistölautakunnan siirtolapuutarhaj aoston asettaminen y m 419 

» Marjaniemen palstojen vuokra-ajan pidentäminen 94 
» niiksi sopivien maa-alueiden hankintaa koskeva aloite 139 

Siivoojien, kansa- ja ammattikoulujen, ylimääräisten palkkioiden korottaminen 238 
Siivouskorvausperusteiden vahvistaminen 317 
Siivoustyön, desinfioimislaitoksen toimesta suoritettavan, korvaukset 193 
Sillanpään, Miina, Säätiö, lainan myöntäminen, lainaehdot 123, 374 
Sillanrakennus Oy, tulipalossa vahingoittuneiden laitteiden korvaaminen kaupungille 357 
Sillat, katu- ja alikulkukäytävät, niiden piirustukset 281 

» Lauttasaaren siltaa koskevat asiat 112, 352 
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Sillat, rautatiesiltojen rakentamisesta tehtävät sopimukset 272 
Sinebrychoff Oy, aluevaihto, rakennusten purkaminen ym 76, 320, 418 
Sipoo, Brobölen myllypadon käyttöoikeus 307 
Sirolan Liikenne Oy, sen valitus linja-autolinjan reitin vahvistamisesta 341 
Sofianlehdon vastaanottokoti 226 
Soitin- ja pukukorvaukset, soittimien hankintalainat, kaupunginorkesterin jäsenten 54, 379 
Solakallion erityiskoulu 227 
Sompasaari, lauttasataman laiturin sekä varasto- ym. rakennusten rakennustyöt 504 

» » yleissuunnitelman muuttamista koskeva aloite 113 
Sorsien pyydystämiseen myönnetty lupa 432 
Sosiaalialennusvoin jakelua koskevat järjestelyt 29, 211, 466 
Sosiaalisten avustusmäärärahojen jaossa noudatettavat ohjeet 253 
Sosiaaliturvamaksun takaisin saamista koskeva valitus 159 
Sotainvalidien Veljesliitto, aivovammasairaalan potilaiden kuljetus teatterinäytäntöön 364 

» » jäätelönmyyntipaikan vuokran alentaminen 311, 439 
Stansvik, virkamiesyhdistyksen kesäkodin kesävesijohdon rakentaminen 358 
Steiner-koulu, ks. Rudolf Steiner -koulu. 
Stevedoring Oy, alueen vuokraoikeuden jatkaminen 89, 424 
Stifteisen Lillesgärden, lisälainan myöntäminen säätiölle, lainaehdot 123, 376 

» Trygga Äldringsbostäder, säätiölle myönnettävän lainan lainaehdot 374 
Storeys of Lancaster Oy, vesivaurion korvausta koskeva valitusasia 361 
Sturenkadun liikenteen järjestelyä koskeva aloite 108 
Sukupuolitautien poliklinikka, erään määrärahan käyttö 193 
Suoja-Pirtti, rakennuslainojen takaaminen, lainojen myöntäminen, avustus 125, 371, 466 
Suomen Kansallisoopperan Säätiö, avustuksen suorittaminen 253 

» Kaupunkiliitto, ansiomerkit, koulutuskeskuksen perustamishanke 166, 370 
» Kunnallisten Teurastamoiden yhdistyksen jäsenmaksun suorittaminen 365 
» » työntekijäin ja viranhaltijain liitto, tontin myynti 79 
» Messut Osuuskunta, näyttely- ja pysäköintialueiden luovuttaminen näyttelyjä 

varten 340, 427, 428 
» » » sen vuokra-alueen rakennusvalvontamaksu 19 
» Metsästysyhdistys, lainan myöntäminen 380 
» Pelastusarmeijan Säätiö, alkoholistien hoitokodin huonetilat, asuntolatontin varaus 214, 

303 
» » » sen avustaminen, luvat varojen keräämiseen 223, 254, 441 
» rakennustaiteen museo, sen liikenneyhteyksien hoitaminen 335 
» sairaanhoitajaliiton Uudenmaan paikallisyhdistys, Kivelän sairaalan kahvion vuokraus 202 
» Satamaliitto, jäsenmaksun suorittaminen sille 354 
» Syöpäyhdistys, potilaiden kuntouttavan hoidon järjestäminen 461 
» Valkonauhaliitto, avustuksen myöntäminen 468 

Suomenkielinen työväenopisto, ks. Työväenopisto. 
Suomenkieliset kansakoulut, ks. Kansakoulut. 
Suomenlinna, huoneiston vuokraaminen nuorisokerhokeskusta varten 256, 306 
Suomi-Filmi Oy, sopimus kaupunkinäkymien arkistokuvauksesta ja lyhytelokuvan valmista-

misesta 178, 179 
Suomi, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, tontin myynti sille 81 
Susitie 2 — 6, talon erään myymälähuoneiston vuokran vahvistaminen 437 
Suurmetsä, tontin vuokra-ajan jatkaminen 423 
Suursuon vanhainkoti 34, 218 
Suutarila, määräalan ostaminen 69 
Sveitsin suurlähetystö, puhtaanapitoveroasia 288 
Svensk Förening i Äggelby, vakuutusmaksun nostoa ja käyttöä koskeva asia 386 
Svenska Köpmannaskolan Ab, nimen muuttamista koskeva ilmoitus 392 

» » » vapautus tontinvuokran osan suorittamisesta 90 
» Österbottens Mentalvärdsdistrikt -kuntainliiton korvausvaatimus 196 

Sylvia-koti, laina kehitysvammaisten opetus- ja työkodin rakentamista varten 378 
Syöpäsäätiö, joukkotarkastusten toimeenpaneminen, aloite syöpätautien toteamiseksi 21, 131, 209 

» toimintasuunnitelma, sairaalatontin varaamista koskevat valitukset 209, 303 
Syöpäyhdistys, Suomen, syöpäpotilaiden hoitosopimuksen uusiminen 28 
Sähköasennusten kausitarkastusten suorittaminen 356 
Sähkökaapelien asentamisluvat 88 
Sähkölaitosta koskevat päätökset 115, 355, 417, 428, 506 
Sörnäinen, asuntokorttelin asemakaavan muutosasia 325 

Taide- ja kirjallisuusapurahat, niiden jakamista koskeva ilmoitus 257 
Taidehankinnat, tilintarkastajien asiasta antama lausunto 4 
Taideteosten hankkiminen, sijoitus eri laitoksiin ja lainaaminen 240, 251, 252, 257 
Taimimyymäläalueiden vuokralleanto 426 
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Taiteen ja tieteen eri alat sekä kaunokirjallisuus, aloite toiminnan tehostamiseksi 54 
Takkatien pienteollisuusalue, tontin vuokralleannon peruutus 424 
Taksa, ks. myös Maksut ja Tariffit. 

» kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksan muuttamisesta annettu lausunto 342 
» laiturihuoltotaksan maksujen korottaminen 505 
» liikennemaksutaksaa koskevat kaupunginvaltuuston päätökset 112 
» nostolava-auton käyttöä koskeva lisäys palolaitoksen taksaan 184 
» satamamaksutaksan korottamista koskeva esitys 346 
» tavarankuljetukseen tarkoitettujen moottoripyörien, lausunto siitä 343 

Taksitutkimus, kustannuksiin myönnetyt määrärahat 342 
Taksoituslautakunnan historian kirjoittaminen 159 
Talin puhdistamon esikäsittelyaseman luonnospiirustukset 62 

» taimiston vanhan kasvihuoneen purkaminen 288 
Tallinna-Helsinki kunto-ottelujen järjestäminen 265 
Talonmiehet, viikkolevon pidentäminen, sijaisten palkkion korottaminen 165, 400 
Talo-osasto, kiinteistöviraston 433 — 442 
Talorakennusosasto, rakennusviraston 499 
Talosaari, vesialueiden vuokralleanto kalastuksen harjoittamista varten 419 
Talousarvio, v:n 1970, sen laatimista ja noudattamista koskevat ohjeet 126, 388 
Taloussuunnitelma, pitkän tähtäyksen, sitä koskeva aloite ym 140, 388 
Taloussuunnittelu toimikunta, kokoonpano, sihteerien palkkiot 171, 388 
Tammasaaren laiturin jatkaminen 353 
Tammelundin Liikenne Oy, linja-autojen pysäköimisalueen vuokralleanto 427 
Tammisalo, valitus viemäriverkoston rakentamisesta, tontinosien myynti 283, 412 
Tampereen kaupunki, kauluskarhuparin lahjoittaminen sille Korkeasaaren eläintarhasta 261 
Tapanila, aluevaihdot, tilojen ostaminen, tontin myynti ym 69, 74, 80, 425 

» erään tilan katualuekorvauksen suorittaminen 298 
Tapanilan lastentarha- ja -seimirakennuksen luonnospiirustukset 37, 235 

» sopimus ylikulkusillan rakentamisesta y m 279 
Tapaturmantorjunta, yhdistyksen avustaminen 255 
Tapaturmat, loukkaantumista ym. koskevat korvausasiat 212, 364 
Tapaturmavakuutus, lastentarha- ja kansakoululasten, sen järjestämistä koskeva aloite 134 

» vapaa-ajan, vakuutussopimusten tekeminen 165 
Tapolan perheryhmäkodin hoitopaikkojen varaaminen 36 
Tattarisuo, pienteollisuus- ym. tonttien vuokralleanto 421, 422, 424, 425 
Tavaralinja-autoaseman vuokraoikeuden jatkaminen 427 
Teatterien alennuslippujen myöntämistä eläkeläisille koskeva aloite 135 
Teinilä, Hoitokoti 227 
Tekniikan museon perustaminen 53, 251, 390 
Teknilliset ja niihin verrattavat virat, palkkaus ym 94, 320 
Televisioiden vastaanottaminen lahjoituksena kaupungille 47 
Temppeliaukio, sen käyttöä mielenosoitusten pitämiseen koskeva asia 310 
Teollisuuslaitosten lautakunta, erään tilan siirtäminen sen hallintoon 354 

» » kokoonpano, kokoukset, kanslia ym 115, 144, 506 
Tervalammen työlaitosta koskevat asiat 220, 466 
Tervapatavalaistuksen järjestäminen 291, 389 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, virantoimitusaj at, huoneistot ym 21, 189, 193, 434 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano, kokoukset ym 459 
Terveydenhoito virasto, sen organisaatiota ym. tarkistamaan asetettu komitea 167 

» virat, eräät viran toimitusajat, palkat ym 189 
Terveydenhuollon, kaupungin palveluksessa olevien, järjestelyä koskeva asia 401 
Teurastamolaitoksen lautakunta, jäsenten valinta, kokoukset, päätökset ym 144, 510 
Teurastamolaitosta koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 122, 365 
Tie- ja vesirakennuslaitos, vuokran palautus, täyttöalueen luovuttaminen 309, 426 
Tiedotus- ja suhdetoiminnan tehostamista koskeva aloite 16 
Tiehoitokunnat, tietoimitukset, myönnetyt avustukset ym 271, 294 
Tielautakunta, kokoukset ym 453 
Tiet, eräiden yleisten teiden päätekohtien muuttaminen, paikallisteitä koskevat asiat 64, 271 

» moottoriteitä koskevat asiat 62, 269 
» tiealueiden, eräiden, luovutus- ja pakkolunastuskorvaukset 299, 301 
» valaistustyöt, tilapäisteiden rakentamisluvat 356, 428 

Tietojenkäsittelykeskus, koneosaston työaika, tietokoneen vuokraaminen 368 
Tilapäismajoitustoiminnan yhteistyöelimen toiminnan aloittaminen 212 
Tilastotoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 156 
Tilgmann Oy:n kirjapainon tulipaloa koskeva asia 185 
Tilinpäätös ja tilintarkastus, v:n 1968 4, 148, 388 
Tilitysvuokraperusteiden muuttaminen 317 
Toimela, Työkeskus, Tukiyhdistyksen avustaminen 248, 255 
Toimihenkilöt, ks. myös Viranhaltijat. 
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Toimihenkilöt, palkkojen yleistarkistus, työehtosopimus 10, 13, 394 
» vuosiloma-ajan palkan laskeminen 164 

Toimikuntien ja komiteain asettaminen, jäsenet, sihteerin palkkiot 167, 186, 212, 252 
Toinen Linja 7, talon osakkeiden ostaminen, huonetilojen käyttö 294, 433 
Tontit, eräiden tonttien osoitenumeroinnin vahvistaminen 324 

» kiinteistöjen siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon 238 
» ja alueet, niiden määrääminen lastensuojelulautakunnan hallintoon 224 
» » » » ostaminen, myynti ja vuokraus, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 

päätökset 6 7 - 9 0 , 3 0 7 - 3 0 9 
» » » » » » » » kiinteistölautakunnan päätökset 411—428 
» » » » varaaminen eri tarkoituksiin 301, 416 
» » » » vuokralleantoa koskevat satamalautakunnan päätökset 503 
» » » » » » urheilu- ja ulkoilulautakunnan päätökset ... 494 
» » » sekä rakennukset, niiden määrääminen kiinteistölautakunnan hallintoon 292, 407 

Tonttijaot ja niiden muutokset 101, 328 
Tonttiosaston, kiinteistöviraston, toimialaan kuuluvat asiat 411—431 
Torikauppa, myyntipaikkojen vuokralleanto ym 422, 439 
Torpan entisen vanhainkodin rakennusten käyttö 215 
Toukola, eräiden rakennusten kauppahinta ym 298 
Toukolan moottoriajoneuvokorjaamo, piirustukset, väestönsuoja 268 
Trooppisten tautien tutkimus- ja hoitokeskuksen perustaminen Auroran sairaalaan 199 
Tuberkuloosihoitopaikkojen määrän vahvistaminen 22, 207 
Tuberkuloositarkastukset, pienoisröntgenkuvauksen toimeenpaneminen 459 
Tuberkuloositoimistoa koskevat asiat 207 
Tuberkuloosiyhdistys, Helsingin, avustuksen myöntäminen 254 
Tukkukauppojen Oy, alueen osoittaminen vaunujen purkauspaikaksi 426 
Tulipalojen, eräiden, aiheuttamat vahingonkorvaukset 185 
Tullaus, voimalaitosten koneiden ym., sitä koskevat valitukset 356 
Tullikamarit, satamalaitoksen virasto työaikaa noudattavien virantoimitusaj at 346 
Tullivalvontaveneiden säilytyspaikan vuokran maksamista koskeva asia 348 
Tulorajojen, asunnonsaajien, asuntohallituksen määräämien rajojen tarkistamisesitys 315 
Tulot, yhdistelmä talousarvion menoista ja tuloista 142 
Tuomarinkylän kartanon entisöinti- ja korjaustyöt, kahvilan vuokralleanto 307, 312 
Tuottajain Lihakeskuskunta, moottoripolttoainesäiliötä koskeva vuokrasopimus 420 
Turistineuvonta-auto, lupa sen pitämiseen Kauppatorilla 438 
Turso, satamahinaajan suorittaman pelastustyön korvaamista koskeva asia 353 
Turun ylioppilaskylän asuntolapaikkojen käyttö 248 
Turvallisuuden ja järjestyksen parantamista satamissa koskeva aloite 348 
Tutkijalautakunnan kokoonpano 9, 144 
Tuulaaki- ja liikennemaksut, tullilaitoksen kaupungille kantamien maksujen perimiskorvaus ym. 348 
Tuusulan- ja Keravanjoen vesistöalueiden jätevesien johtamista koskeva tutkimus 284 
Tyttönormaalilyseon, ent., tonttia koskeva luovutussopimus 77 
Työaika, lastentarhojen ja seimien henkilökunnan 232 

» sairaaloiden ja sähkölaitoksen puhelunvälittäjien 196, 355 
Työaikajärjestelyt, hoitolaitosten henkilökunnan lepotauon järjestäminen 161, 395 

» jouluviikon poikkeukselliset työaikajärjestelyt 163 
» suomenkielisen työväenopiston 246, 397 

Työaikamääräykset, niiden muuttaminen 11, 162, 197, 246 
Työehtosopimukset 13, 394, 398 
Työhuoltotoimisto, huoneiston vuokraaminen sen käyttöön 435 
Työkoneitten, maa- ja vesirakennus-, käyttäjien ammattikoulutuksen järjestäminen 242 
Työllisyysasioiden käsittelyä varten asetettu komitea 169 
Työllisyyslainan myöntäminen eräälle kiinteistöosakeyhtiölle 381 
Työllisyystyöt 268, 356 
Työmaahuolto Oy, ruoan myynti elintarvikekeskuksesta yhtiölle 368 
Työmaakäyttöön luovutetut alueet ym 418 
Työnseisaus, terveydenhuoltoalan, sen vaikutus sairausajan palkan maksamiseen 201 
Työntekijät, eväsrahasta suoritettava ennakonpidätys ym 165 

» satamalaitoksen eräiden työntekijäin ylityökorvaukset 400 
» tuntipalkkaisille työlomien ajalta myönnetyt palkkaedut 404 
» työehtosopimusten hyväksyminen 13 
» työturvallisuustoimikunnan jäsenten vaalit 153 
» vuosiloma-ajan palkkaa ja loman korvausta koskeva työehtosopimus 395 
» vuosilomasäännön muuttaminen 12 

Työnvälitystoimisto, työttömien työnhakijoiden määrä, työntekijöistä tehtävät ilmoitukset ... 236 
Työturvallisuustoimikunnan jäsenten vaalit 153 
Työtuvat, huoltolautakunnan alaiset 215 
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Työväenopisto, ruotsinkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 482 
» » sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 82, 

247 
» suomenkielinen, johtokunnan kokoukset, päätökset ym 480 
» » sitä koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset, 135, 

246, 397 
Työväenopistot, tuntiopettajien palkkioiden vahvistaminen 246 
Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, avustus peruskorjauksia varten 249 
Tähtitorninmäen alle rakennettavaa pysäköintitaloa koskeva aloite 140 
Täytemaan ja louhoskiven varastointipaikat 425 
Tölö Svenska Samskola, oppilaitoksen toiminnan turvaamista koskeva aloite 51 
Töölö, Etu-, neuvolan sijoittaminen suunniteltuun lastentarha- ja nuorisotaloon 191 

» Taka-, asemakaavan muuttamista ym. koskevat asiat 325, 328, 332 
» » eräiden alueiden käyttöä koskevasta poikkeusluvasta annettu lausunto 332 

Töölön alueen uudelleen asemakaavoittamista ym. koskeva aloite 98 
» nuorisokoti 227 
» sivukirjaston rakennustyöt, kirjaston tilapäisjärjestelyt ym 250, 486 
» Yhteiskoulu Osakeyhtiö, lainan lyhennyserien maksamista koskeva asia 386 

Töölöntorin kioskirakennuksen kioskien aukioloajat, makkarakioskin vuokralleanto 90, 440 
» torikauppiaiden kärry varaston sijoituspaikka 422 

Uimahallit, niiden käytön tehostamista koskeva aloite ym 59, 496 
Uimalat, niiden sulkeminen suolistoinfektiotapausten sattuessa 459 
Uimastadion, aidan ja kahvion muutostöiden piirustukset 263 
Ulappasaarentie, luvan myöntäminen sen päällystämiseen 270 
Ulkoilmajuhlat yms. tilaisuudet, niiden pitämiseen luovutetut alueet 428 
Ulkoilualueita koskevat asiat 55, 260, 496 
Ulkoilutoiminnan tukemiseen jaetut avustukset 494 
Ulkomaalaisen oikeus kiinteistöjen omistamiseen ja elinkeinon harjoittamiseen, lausunnot 143, 392 
Ulkomainos Oy, mainontapaikkojen vuokrasopimus, eräät luvat 441 
Ulkomyynti kioskeissa ym., myyntiaika 90 
Ulkonäyttelyalueiden vuokralleanto 428 
Ulkotarjoilu, siihen kesän ajaksi myönnetyt luvat 426 
Ulosottovirastoa koskevat asiat 182, 435 
Union-Öljy Oy, huolto- ja jakeluasema- alueiden vuokralleanto, vesijohdon rakentamislupa 308, 358, 

420 
Unioninkatu 28, talon erään myymälähuoneiston vuokralleanto y m 437 
Urakoitsijaoikeuksien myöntämistä koskeva valitus 354 
Urheilu- ja ulkoilualueiden suunnittelua suorittava toimikunta 170 

» » ulkoilulautakunta, alueiden ym. siirtäminen sen hallintoon 259 
» » kokoonpano, kokoukset, 50-vuotisjuhlallisuudet y m 494 
» » ulkoilutoimintaa esittelevät värilyhytelokuvat 179 
» » ulkoiluvirastoa koskevat päätökset 55, 259, 425, 436 

Urheiluhallit Oy, lainan myöntäminen, lainaehdot, avustus 123, 377, 494 
Urheilukentät ja -laitteet, rakennustyöt ym 55, 259, 262, 356, 496 
Urheilumajan paikan vuokrasopimuksen jatkaminen Laajalahdessa 426 
Urheilupuistot 260 
Urheiluseurojen avustusten lisäämistä tarkoittava aloite 137 
Urheilutyön avustaminen 494 
Uskotut miehet, holhouslautakunnan uskotun miehen toimet 450 
Uudenmaan läänin kuntauudistus, lausunnon antaminen asiassa 95 

» » palokuntaliiton jäsenmaksun suorittaminen 186 
» tuberkuloosipiirin kuntainliitto, perussääntö, hallituksen jäsenet 24, 144, 390 

Uudenvuoden vastaanoton järjestämiskustannukset 389 
Uusipelto, varasto- ja pienteollisuusalueiden vuokralleanto 422, 425 

Vaakunan, kaupungin, käyttämiseen myönnetyt oikeudet ym 178 
Vaalit, kunnallis-ja valtiollisia vaaleja koskevat asiat 15, 19, 177, 188, 438 
Vaasan Höyrymylly Oy, tehdasraiteiden sijoitus, rakennusten vuokraus 351, 437 
Vaatturikoulu, virat 244 
Vahingonkorvaukset, aluksen törmäämisestä Lauttasaaren siltaan kaupungille suoritettava kor-

vaus 353 
» autoille sattuneiden vahinkojen 244, 251, 292, 407 
» kansakouluissa sattuneiden vahinkojen 241, 242 
» kaukolämpöputken vuodon aiheuttamat 357 
» tapaturmien ym. johdosta suoritetut 291, 364, 407 
» tulipalojen aiheuttamat 185, 353, 357 
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Vahingonkorvaukset, työpaikoissa ym. sattuneiden vahinkojen, varkauksien ym. 353, 357, 364, 368 
» vesijohto- ja viemäritöiden ym. aiheuttamat 292, 361 
» yhteenajoissa sattuneiden vahinkojen 343, 368' 

Va-Ho Oy, sopimus jäteöljyn hävittämisestä, laina 286, 380· 
Vahtimestarit, kansa- ja ammattikoulujen, palkkiot, puhelimista perittävät korvaukset ... 237, 403 
Vaikeavammaisten kuljetusmahdollisuuksien parantamista tarkoittava aloite 121 
Vainajien muiston kunnioittaminen 148, 158, 159, 176 
Vajaamielishuollon neuvottelukunta, liittymisesitys 231 
Vajaamielislaitoksia koskevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätökset 36, 228 
Vakauttamislaki- ja hintasäännöstelykysymyksiä koskeva kaupunkiliiton yleiskirje 388 
Vakinaisten palomiesten osuusruokala, toiminnan lopettaminen ym 184, 367 
Vakiorakenne Oy, katualueen vuokran osan palauttaminen 309 
Vakuuksien, osakelainan saajien, määrääminen 315 
Vakuusasiakirjojen, kiinteistölautakunnan hallussa olevien, tarkastus 410 

» rahatoimiston hallussa olevien, tarkastus 149 
Vakuutukset, kaupungin, niitä tutkimaan asetetun komitean sihteerin palkkaaminen 170 

» ryhmä-, viranhaltijain, luottamusmiesten ym. lentotapaturmien varalta 165 
» tapaturma-, koululaisten ym., niitä koskeva aloite 134 
» vapaa-ajan tapaturmavakuutus 165 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, ks. Pohjola, Vakuutusosakeyhtiö. 
Vallila, rakennusten ostaminen, koulutontin lisäalueen vuokralleanto ym 297, 307, 414, 415 
Vallilan ammattikoulua koskevat asiat 47, 243 
Valokuvauskiellon lieventämistä kaupunginmuseossa koskeva asia 251 
Valtio, aluevaihto, sen korvaukset eräiden katujen kestopäällystämiskustannuksista 72, 271 

» lainan ottaminen asuntotoimintaan, sille myönnetyn lainan järjestely 122, 369 
» Neuvostoliiton käyttöön luovutettua tonttia koskeva sopimus 77 
» ns. vanhan kätilöopiston tontin osaa koskeva sopimusluonnos 300 
» Otaniemen alueen vedenhankintaa koskeva sopimus 116 

Valtion painatuskeskuksen sijoituspaikkaa koskeva lausunto 331 
» palokoulun alipäällystöluokalle komennettavat, asiaa tutkiva jaosto 184 

Valtionavut, ks. myös koulujen, sairaaloiden ym. laitosten nimien kohdalta. 
» ammattioppilaitosten käytettäväksi myönnetyt 243 
» kansakouluille myönnetyt 238 
» kaupunginkirjaston toimintaan myönnetyt 250 
» lastentarhojen menoihin myönnetyt 233 
» sairaalain 200, 203, 206, 463 
» urheilulaitoksia ym. varten saadut veikkausvoittovarat 265 

Valtiollisia vaaleja koskevat asiat 19, 188, 438 
Valtionrautatiet, aluevaihto, alueiden luovutus ja käyttöluvat ym 76, 299, 323, 417 
Valtuustoaloitteet, keskeneräiset, ohjeet käsittelyn jouduttamiseksi ym 3, 147 
Valtuutettujen varamiehet, liikennelaitoksen vuosikortin luovuttamista heille koskeva asia ... 364 
Vanhainkodit, kaupungin 33, 218 

» yksityiset 79, 124, 372, 465 
Vanhainsuojelun keskusliitto, sopimus vanhusten poliklinikan ylläpidosta 461 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen, jäsenten valitsemista tutkiva toimikunta 145, 169 
Vanhusten asuintalot, niiden vuokrataso ym 34, 124, 219, 373, 387 

» asumistuki, määräysten tarkistamista tarkoittava aloite, valitukset 30, 216 
» ja invalidien kylvetys- ja saunomismahdollisuuksia tutkiva komitea 168 
» kesä virkistyspaikka, aloite alueen varaamiseksi sitä varten Mustikkamaalta 82 
» lomanvietto- ja virkistystarkoituksiin myönnetyt avustukset 465 
» pitkäaikaisesti sairaiden, hoitopaikkatarvetta koskeva aloite 132 
» sosiaalihuollon tiedoitustoimintaa koskevat aloitteet 34, 129 
» Turva -yhdistyksen rakennuslainojen takaaminen 125, 383 
» vapaa-ajan toiminnan järjestämistä koskeva aloite 133 
» virkistysretken järjestäminen terveydenhoito viraston toimesta 190 

Vanhustenhuoltolaitoksia koskevat asiat 21, 29, 195, 216 
Vantaanjoen sillat, osallistuminen rakentamiskustannuksiin, lausunto 261, 272 
Vapaa-ajan käytön edellytysten parantamista koskeva aloite 57 
Vapaavaraston järjestyssäännön muuttaminen 112 
Vapauden aukion perustamista tarkoittava aloite 110 
Varallaolokorvaus, eräille teollisuuslaitosten viranhaltijoille suoritettava 354 

» Koskelan sairaskodin laboratoriohenkilökunnan 399 
Varasto- ja autotallitilojen vuokraaminen virastojen ja laitosten käyttöön 436 

» » pienteollisuusalueiden vuokralleanto 421 
Varastotilojen vuokralleanto, varastosuojan rakentamislupa 422, 437 
Vartiokylä, eräiden alueiden ostamista ja pakkolunastuskorvausta koskeva asia 298, 299 

» erään korttelin asemakaavan muuttamista koskeva lausuntoasia 326 
» pienteollisuus- ym. tonttien vuokralleanto 421 
» tilojen ja määräalojen ostaminen, myynti, aluevaihto 69, 70, 74, 80, 412 
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Vartiokylä, viljelysmaiden vuokralleanto 420, 432 
Vartiokylänlahden rantamuurin rakennustyöt 259 
Vartiosaaren kaavoittaminen 322 
Vastaanottokodit 226, 228 
Vedenhankinnan yleissuunnitelmaa ym. koskeva lausunto 116 
Vedenmyyntisopimuksen, kaupungin ja Espoon kauppalan välisen, muuttaminen 115 
Vedenpuhdistuslaitokset ja vesisäiliöt 359, 506 
Veikkausvoittovarojen saanti kaupungin urheilulaitoksia varten ym 265 
Veneiden myynti- ja esittelypaikkojen vuokraaminen ranta-alueilta 428 

» talvisäilytysalueiden vuokralleanto, niiden kunnostamiseen myönnetyt lainat 56, 379, 419 
Venelaiturit ja venepaikat, laiturimaksut ym 261, 495, 496 
Venepaikkojen vuokrauksessa helsinkiläisten etuoikeutta tarkoittava aloite 136 
Venetarvikkeiden esittely alueen vuokranmaksua koskeva asia 309 
Verkkosaaren erään kalansavustamoalueen vuokra-ajan jatkaminen 114 
Verolautakunnan kokoonpano 9, 144 
Verotusta koskevat asiat 125, 159, 388 
Veroviraston kustannukset, huonetilojen vuokralleanto 159, 437 
Veroäyrin hinta, aloite sitä koskevan kansanäänestyksen suorittamisesta, sen vahvistaminen 125, 388 
Vesalan-Kontulan alueen ulosottoapulaisen vastaanotto- ja työhuoneisto 182 

» Mellunmäen ja Länsimäen alueiden kaavoittaminen 321 
Vesialueet, niiden vuokraaminen kalastuksen harjoittamista varten 419 
Vesiensuojelu- ja tielaboratorion rakentaminen Kyläsaareen 285 
Vesiensuojelun yleissuunnitelmaa ym. koskeva lausunto 116 
Vesijohto- ja viemärityöt, eri alueilla suoritetut 281, 351, 358 

» » » niiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 292, 361 
» » » yksityisille myönnetyt suorittamisluvat 358, 428 

Vesijohtoliike Onninen Oy, tontin myynti 80 
Vesijohtoveden yhteishankintaa koskeva sopimus 115 
Vesilaitosta koskevat asiat 115, 3 5 7 - 3 6 1 , 425 
Vesilautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 452 
Vesipostit, yleiset, ja kesävesijohdot 358 
Viemärijohtojen ym., yksityisten, rakentamisluvat 282 
Viemärin ja kadun rakentamiskustannusten yksikköhintojen vahvistaminen 62 
Viemärisuunnitelmien vahvistaminen ym 281, 428 
Viemärit, ks. Vesijohto- ja viemärityöt. 
Viemäriveden puhdistamot, ks. Puhdistamot, jäteveden. 
Vierailukutsut, kaupungin esittämät tai saamat 174, 361 
Vihdintie 19, poliisiaseman pihan korjaustyöt 318 
Vihti, sopimus kunnan maitonäytteiden ym. tutkimisesta kaupungin laboratorioissa 194 

» tilojen osto, maita ym. koskevat vuokrasopimukset, metsän ojitussuunnitelma 72, 431, 432 
Viikin Latokartanon eräiden viljelysmaiden vuokrasopimuksen päättyminen 431 
Viikinmäki, tontin vuokralleanto 422 
Viikkolevon, talonmiesten, pidentäminen 165 
Viljelys- ja laidunmaiden vuokralleanto 420, 431 
Viranhaltijat, henkilöstön terveydenhuollon järjestelyä koskeva asia 401 

» kodinhoitajille suoritettavat palkanlisät 399 
» koulujen vahtimestareiden ym. ylimääräisten palkkioiden korottaminen 238 
» luontoissuoritussäännön muuttaminen, luontoisedut 12, 164, 401, 402 
» matka-apurahat, opintomatkastipendit ym. virkavapauden myöntäminen 173, 256 
» organisaatiomuutosten takia vapautuvan henkilökunnan sijoittaminen 153 
» palkkojen ja eläkkeiden yleistarkistus 10, 160 
» puhelunvälittäjien työaika sairaaloissa 396 
» työaikamääräysten muuttaminen 162 
» varallaolokorvauksen suorittaminen teollisuuslaitosten eräille viranhaltijoille ... 354 
» viransijaisuusajalta maksettava palkka 404 
» viran toimitusajat, terveydenhoitoviraston ja tullikamarien eräiden viranhalti-

jain 189, 346 
» virkavapautta koskevien ohjeiden muuttaminen 164 
» ylityökorvausoikeutta vailla olevien luettelo 164 

Virastot ja laitokset, henkilökunnan urheilutyön tukeminen 186, 292, 294, 494 
» » » huoneistojen luovuttaminen niiden käyttöön 433 
» » » muutosten takia vapautuvan henkilökunnan sijoittaminen 153 
» » » niiden palveluksessa olevien alkoholin väärinkäyttäjien ohjaaminen 

hoitoon 213 
» >> ». sijvouskorvausperusteiden vahvistaminen 317 
» » » taloudenhoidon tehostaminen 389 
» » » työvoimatoimiston välityksen hyväksikäyttö 236 
» .. ». . » virkavapauden tai työloman ajalta palkkaetuja anottaessa käytettävä 

lomake 401 
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Virastotalot, huonetilojen luovuttaminen kokous- ym. tarkoituksiin 318, 319 
» Kallion virastotaloa koskevat asiat 151, 318 
» Pohj. Makasiinikatu 9, kaluston hankinta 268 

Virat, alempipalkkaiset, niiden palkkojen järjestelyä koskevat aloitteet 130 
» eräiden virkanimikkeiden muuttaminen 15 
» ja toimet, eläkkeellä olevien henkilöiden palkkaamista koskeva asia 166 
» teknilliset ja niihin verrattavat virat, palkkaus ym 94, 320 

Virka- tai työpuvun, hoitolaitosten viranhaltijain, käyttöä ym. selvittelevät komiteat 168 
Virka-ajot, oman ja vuokra-auton käytöstä maksettavat korvaukset 166 
Virkamatkat ja matkakertomukset 173, 256 
Virkamiesliitto, Ahtelan toipilaskodin käyttöä koskeva sopimus 27 
Virkapuhelimet, maksujen suorittaminen, perittävä vastike 403 
Virkapukuavustus sairaanhoito-oppilaitosten opettajien takuupalkkauksessa 402 
Virkavapaus, ohjeiden muuttaminen, sitä anottaessa käytettävä lomake 164, 401 
Virkistysalueiden hankkimista Lapista tai Itä-Suomesta koskeva aloite 136 

» suunnittelu, yhteistoiminta Uudenmaan kuntien kanssa, aloite 56 
Virvoitusjuomakioskien myyntikauden pidentäminen, niiden vuokralleanto ym 90, 311, 439 
Voimalaitokset, sähkölaitoksen 115, 506 
Voin, sosiaalialennus-, jakelua koskevat järjestelyt 29, 211, 466 
Vuokra-alueiden järjestely toimitukset ja katselmukset 304, 427, 451 
Vuokra-asunnot, aloite toimikunnan asettamiseksi niiden jakamista tutkimaan 91 
Vuokra-autoja koskevista asioista annetut lausunnot ym 342 
Vuokraoikeuksien siirrot eräillä asunto- sekä pienteollisuus- ja varastoalueilla 416, 422 
Vuokrasopimukset, eräiden rakennusten, niiden voimassaoloajan pidentäminen 436 

» tonttien, niiden jatkaminen, vuokraehtojen muuttaminen ym. 83, 304, 415, 422 
» viljelysmaita koskevat 431, 495 

Vuokrat, eräiden liikehuoneistojen vuokrien vahvistaminen 437 
» huoneistojen tilitysvuokraperusteiden tarkistamista koskeva asia 317 
» Kanavapuiston kalliosuojan torikauppiaiden varastotiloista suoritettava tilitys-

vuokra 187 
» kultaklausuuliehdon soveltaminen eräisiin vuokriin 83 
» maan- ja tontinvuokrien periminen, omakotitonttien vuokrat 304, 308, 415 
» puhelinkioskipaikkojen vuokrien tarkistaminen 438 
» tullivalvontaveneiden säilytyspaikan vuokran maksaminen 348 

Vuosaaren kaatopaikka, jätteenpolttouunin hankkiminen 285 
» kansakoulurakennuksen luonnospiirustukset 45 
» lastenseimi- ja -tarhalaitoksen suunnittelua koskeva aloite 41 
» uima-alueen kunnostamista koskeva aloite 136 

Vuosaari, aluelääkärien yhteis vastaanotto- sekä neuvolahuoneiston varaaminen 191, 192, 434 
» eräiden kortteleiden asemakaavan muuttamista koskeva lausuntoasia 325 
» jätevesien johtamisesta annetun lupapäätöksen määräajan pidentäminen 284 
» Säätiö, ennakkojen suorittaminen sillan ja siihen liittyvän tien rakentamisesta 299 
» tilojen ja määräalojen ostaminen, aluevaihtojen suorittaminen 71, 75 
» tontin varaaminen lastentarha- ja -seimirakennusta varten 303 
» yhteiskoulutontin luovutussopimuksen hyväksyminen 79 

Vuosiloma-ajan, toimihenkilöiden, palkan laskeminen 164 
Vuosilomasäännön, työsuhteessa olevien, muuttaminen 12 
Vuositilintarkastajia koskevat asiat 4, 5, 148, 172 
Väestöennuste 156 
Väestön määrä, kaupungin 389 
Väestönsuojat, Kaupunginteatterin ja Dagmarinkadun kalliosuojan käyttö 54, 339 

» niiden suunnittelu- ja rakennustyöt, piirustukset 187, 457 
Väestönsuojelua koskevat päätökset 19, 186, 459 
Väestönsuojelukurssit, niihin osallistuvien ammattikoulujen opettajien ylituntipalkkiot 399 
Väestönsuojelulautakunnan kokoukset ym 457 
Väestönsuojelumenojen vähentämistä tarkoittava aloite 130 
Väinölän lastentarhan päiväkodin kouluikäisille lapsille myönnettävät eräät edut 233 
Väkij uomamyymälät, erään olutmyymälän toiminnan lopettamista koskeva ilmoitus 392 
Väkijuomaliikkeen kunnallisen tarkastajan virka 7 

Yhteisluokkiin siirtymistä laulun- ja käsityönopetuksessa koskeva aloite 45 
Yhtenäiskouluyhdistys, avustus, lainan myöntäminen 248, 384 
Yleiset vesipostit ja kesävesijohdot 358 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakaminen, ehdotusta laativa 

komitea 169, 254 
Yleisten alueiden maanmittaustoimitukset 313 

» töiden lautakunta, kiinteistöjen siirtäminen sen hallintoon, kokoonpano, kokoukset 
y m 265, 498 
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Yliopistollinen keskussairaala, ks. Helsingin yliopistollinen keskussairaala. 
Ylioppilasasuntolasäätiö ym., ulkotarjoilun harjoittamislupa 426 
Yliskylän eräitä kortteleita ja alueita koskevan asemakaavan hyväksyminen 102 

» kartanon huonetilojen vuokrasopimukset 436 
Ylityökorvausoikeutta vailla olevien viranhaltijain luettelo 164 

Äggelby svenska samskola, ruoan myynti koululle elintarvikekeskuksesta 368 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen 465 
Äitiys- ja lastenneuvoloita koskevat päätökset 191, 435, 460 
Ässä-rykmentin 30-vuotisjuhla, tervapata- ym. valaistuksen järjestäminen 291 
Äänestysalueet, niiden määrääminen 20 
Äänestyskoneen hankkimista valtuustoa varten koskeva aloite 130 

Öljy kaasulaitoksen rakennustöiden suunnittelu 361 
Öljynpuristamo Oy, sivuraiteen jatkamislupa 351 
Öljysatama, Herttoniemen, öljynpurkausvarsien hankinta 112 
Öljy varastoalueet, niitä koskevat piirustukset, rakennustyöt y m 352 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut: 

(Helsingin kaupungin tilastotoimisto julkaisee muut paitsi A V). 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja englanniksi. 
Edellinen osa (vuosikertomukset). 
55. 1970. 
Jälkimmäinen osa (tilastollinen katsaus). 
51—52. 1966—67. 

II —III Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulukot myös ruotsiksi ja eng-
lanniksi. 
30. 1969. 

V Kaupungin tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston julkaisema. 
1. osa Taseet, omat rahastot ja eräitä tilastollisia tietoja. Suomen- ja ruotsinkielinen. 
2. osa Menot ja tulot. Suomenkielinen. 
3. osa Tilinpäätöstä koskevia taulukoita ja liitteitä. Suomenkielinen. 
55. 1970. 

VI Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen; otsikot, taulukot ja tiivistelmät myös eng-
lanniksi. 
37. 1969. 

VII Erikoistutkimukset. 7. Vuoden 1964 liikeyrityslaskenta Helsingissä. Suomen- ja ruotsin-
kielinen, englanninkielinen tiivistelmä. (N:o 6 ei ole vielä ilmestynyt.) 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja sisällys-
luettelo myös englanniksi. 
59. 1970. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
82. 1969. 

D. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
4. 1968. 

E. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
43. 1971. 

F. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. Irtolehtijär-
jestelmä. 

G. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. 
48. 1970. 

H. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkielinen laitos. Irtolehtijär-
jestelmä. 

I. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen, englanninkieliset tii-
vistelmät. 
22. 1971, 1 - 1 1 . 








