
1. Kaupunginvaltu usto 

kaiseen yhteistoimintaan Espoon kauppalan 
ja Helsingin maalaiskunnan kanssa yhteis-
kuntatutkimuksen ja tilastoinnin kehittä-
miseksi Helsingin seudulla. Samalla kaupun-
ginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen 
hyväksymään asiaa koskevat sopimukset 
sekä vahvistamaan Helsingin seudun yhteis-
kuntatutkimuksen neuvottelukunnan sään-
nöt (16.9. 647 §). 

XIX kaupunkipäivät. Helsingissä 21.— 
22.8.1970 pidettäville X I X kaupunkipäiville 
valittiin kaupungin edustajiksi valtuuston 

puh.joht. Jussi Saukkonen, ensimmäinen 
varapuh. joht. Yrjö Rantala ja toinen vara-
puh. joht. Carl-Gustaf Londen, v t t Erkki 
Heikkonen, Anna-Liisa Hyvönen, Henrik 
Kalliala, Olavi Laine, Gustaf Laurent, Rakel 
Lehtokoski, Pentti Poukka, Tert tu Raveala, 
I r ja Salmela, Reino Tuomi, Veikko Venna-
mo ja Aarne Välikangas sekä varaedustajiksi 
vt t Inkeri Airola, Juho Antikainen, Kari 
Rahkamo, Pekka Vennamo, Erik Witting 
ja ennakontarkastaja Raimo Larjola (10.6. 
417 §). 

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 

Oikeudenhoito ja järjestys-
tehtävät 

Rakennustarkastusvirastoon päätettiin 1.1. 
1971 lukien perustaa seuraavat virat (palk-
kaluokka mainittu suluissa): tarkastusinsir 
nööri (31), kaksi insinööriä (27), rakennus-
mestari (25), rakennusmestari (22), kaksi 
toimistoapulaista (8) ja toimistoapulainen 
(7) (10.6. 421 §). 

Merkittiin tiedoksi, et tä lääninhallitus oli 
9.12.1969 vahvistanut kaupunginvaltuuston 
päätöksen, joka koski rakennustyön val-
vonnasta kaupungille perittäviä maksuja 
(7.1. 19 §)• 

Ulosottoviraston avoinna oleva 12. pl:n 
ulosottoapulaisen virka päätettiin muut taa 
samaan palkkaluokkaan kuuluvaksi apulais-
kirjanpitäjän viraksi 1.4.1970 lukien (18.3. 
223 §). 

Raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneu-
vosmiehen virkaan valittiin ylimääräinen 
vanhempi oikeusneuvosmies Raili Rekola ja 
nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan yli-
määräinen nuorempi oikeusneuvosmies Helge 
Rontu (29.4. 325 §, 18.2. 140 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Palolaitokseen päätettiin 1.1.1971 lukien 
perustaa 20. pl:aan kuuluva paloteknikon 
virka ja 7. pl:aan kuuluva toimistoapulaisen 
virka (10.6. 421 §). 

Kaupunginvaltuusto myönsi palopääll. Olli 
Lylylle eron palopäällikön virasta 1.9.1970 
alkaen (10.6. 424 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisten töi-
den lautakunnan laaditut tamat Kallion palo-
aseman saneerausta koskevat luonnospiirus-
tukset (TRO 1109) n:o 1—9/27.1.1970 palo-
aseman rakentamiseksi palolautakunnan 7.4. 
1970 hyväksymän huoneohjelman n:o 2 mu-
kaiseksi toiminnalliseksi keskukseksi (2.9. 
586 §). 

Väestönsuojelu. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään v:n 1969 talousarvion pääomamenoihin 
asuntoalueiden yhteisiä väestönsuojia varten 
merkitystä määrärahasta 320 000 mk Erotta-
jan kalliosuojan rakennustöihin (21.1. 63 §). 

Kaupunginvaltuusto päätt i muut taa v. 
1969 Maunulan saneerattavan alueen kallio-
suojasta tekemäänsä päätöstä siten, et tä 
kalliosuojaan rakennettava suojahuoneala 
on 1 300 m2:n suuruinen (17.6. 497 §). 
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Kaupunginvaltuusto päätti , et tä Mellun-
mäen pohjoisosan asemakaavan muutoksen 
yhteydessä, jolla sallitaan rakentaa ko. 
alueelle asuin- ja liikehuoneistoja, näiden 
väestönsuojakysymys ratkaistaan rakenta-
malla korttelissa n:o 47200 olevaan kallioon n. 
1 800 m2:n suojahuonealan käsittävä, sisä-
asiainministeriön vahvistaman lujuus- ja 
laatuluokan mukainen yhteinen kalliosuoja, 
joka toimii samalla metron Vesalan aseman 
väestönsuojana, et tä yhteissuojan käyttäji l tä 
peritään kaupungin vahvistamien perustei-
den mukainen korvaus sekä et tä suoja jää 
kaupungin omistukseen ja hallintoon. Lisäksi 
kaupunginvaltuusto päät t i hyväksyä seu-
raavan toivomusponnen: »Kaupunginvaltuus-
to edellyttää, et tä kaupunginhallitus lähet-
tää Kaupunkiliitolle kirjelmän, jossa ehdo-
tetaan tämän ryhtyvän työskentelemään pe-
rusteiltaan vanhentuneen väestönsuojelu-
lain muuttamisen kiirehtimiseksi.» (1.4. 251 

Valtiolliset vaalit. Kaupunginvaltuusto 
päätti , et tä v. 1970 toimitettavien kansan-
edustajien vaalien vaalilautakuntiin vali-
taan kuhunkin varsinaisten jäsenten lisäksi 
viisi varajäsentä (7.1. 20 §). 

Kaupunginvaltuusto valitsi jäsenet kau-
pungin 195 äänestysalueen vaalilautakuntiin 
15. ja 16.3. toimitettavia kansanedustajien 
vaaleja varten (4.2. 84 §). 

Sairaaloissa ja eräissä huoltolaitoksissa 
järjestet tävää ennakkoäänestystä varten ase-
tettiin 14 vaalitoimikuntaa, joihin kaupun-
ginvaltuusto valitsi jäsenet (21.1. 46, 47 §). 

Myöhemmin kaupunginvaltuusto myönsi 
eräiden vaalilautakuntien jäsenille heidän 
pyytämänsä eron tehtävästään ja valitsi 
tilalle uudet jäsenet 3.4. (160, 199 §). 

Valtuusto päätt i jakaa kaupungin 195 
äänestysalueeseen siten, e t tä äänestysalue-
jako vastaa valtuuston v. 1969 vuoden 1970 
maaliskuun 15 ja 16 p:nä toimitettuja kan-
sanedustajien vaaleja varten vahvistamaa 
äänestysaluejakoa (28.10. 774 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoito 
s ai r a ai ai n ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakuntaan ja terveyden-
hoitoviraston kansliaan päätettiin 1.1.1971 
lukien palkata osastosihteeri (26) ja toimisto-
apulainen (8) (10.6. 421 §). 

Terveysolojen valvontaosasto. Kaupungin-
valtuusto päätt i siirtää rakennustarkastus-
viraston rakennuslupaosaston 30. pl:aan 
kuuluvan rakennushygieenikon viran ja sen 
nykyisen haltijan fil.maist. Aulis Jormalai-
sen 1.7.1970 lukien terveydenhoito virastoon. 
Siirron johdosta saatiin terveysolojen val-
vontaosaston määrärahoja Varsinaiset 
palkkamenot ylittää 17 196 mk (17.6. 531 §). 

Terveydenhuolto-osastoon päätetti in 1.1.1971 
lukien perustaa seuraavat virat: kolme ter-

veyssisaren ja kolme kotisairaanhoitajan 
(18), viisi aluelääkärin (17) virkaa, yksi vas-
taavan kotilääkintävoimistelijan virka (16) 
ja viisi laboratoriohoitajan virkaa (13) (10.6. 
421 §). 

A mmattientarkastustoimisto. Valtuusto 
valitsi 22. pl:n ammattientarkastajan vir-
kaan 1.7.1970 lukien ins. Veikko Mäkeläisen 
sekä 20. pl:n ammatt ientarkastajan virkaan 
1.1.1970 lukien ins. Sirkka Juseliuksen ja 
1.12.1970 lukien rak.mest. Yrjö Niemisen, 
kaikki 5-vuotiskaudeksi. Vaalista ilmoitet-
tiin valtion ammattientarkastuksen I piirille 
(17.6. 532 §, 4.2. 87 §, 14.10. 749 §). 

Kaupunginvaltuusto valitsi v. 1969 avoin-
na oleviin ammatt ientarkastajan virkoihin 
mm. ammatt . tarkast . Gustaf Johanssonin. 
Insinööri Sirkka Juselius valitti vaalista lää-
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