
1. Kaupunginvaltu usto 

1971 lukien perustaa seuraavat uudet virat: 
kaksi leikinohjaajan (11) ja kaksi leikinoh-
jaajan (9) virkaa (10.6. 421 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Kasvatusneuvolan 28. pl:aan kuuluvan kas-
vatusneuvolalääkärin viran haltijan kanssa 
päätettiin tehdä palkkaussopimus siten, että 

hänelle maksetaan 3 037 mk/kk 1.1.1970 lu-
kien. Sopimus tehtiin toistaiseksi, molem-
minpuolinen irtisanomisaika 3 kk (27.5. 
371 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolan 28. pl:aan kuuluvan koulupsykiatrin 
viran haltijan kanssa päätettiin tehdä palk-
kaussopimus siten, että hänelle maksetaan 
3 037 mk/kk 1.1.1970 lukien, molemminpuo-
linen irtisanomisaika kolme kuukautta (27.5. 
371 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulu toimi 

Kansakoulutoimen eräiden virkojen järjes-
tely. Kaupunkiliiton toimisto oli syksyllä v. 
1969 lähettänyt kaupungin ja kauppalan-
hallitusten tiedoksi hallituksen esityksen 
laiksi koulutoimen johtajista ja sihteereistä, 
mikä laki sittemmin annettiin 12.12.1969. 
Toimisto piti vält tämättömänä, että koulu-
suunnittelussa olisi apuna tehtävään riittä-
västi perehtynyt henkilö, minkä vuoksi olisi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin koulutoimen joh-
ta jan tai sihteerin viran perustamiseksi 1.4. 
1970 lukien. Tämän johdosta kaupunginval-
tuusto päätt i 

1) perustaa kaupungin kansakoululaitok-
seen 1.4. lukien yhden 34. pl:aan kuuluvan 
koulutoimen johtajan viran ja yhden 32. 
phaan kuuluvan ruotsinkielisen koulutoimen 
johtajan viran, 

2) siirtää koulutoimen johtajan virkaan 1.4. 
lukien sitä haettavaksi julistamatta kansak. 
tarkast. Walter Erkon ja ruotsinkielisen kou-
lutoimen johtajan virkaan sitä haettavaksi 
julistamatta kansak.tarkast. Hilding Cavo-
niuksen, 

3) kansakoululain 53 §:n nojalla perustaa 
1.4. lukien kaupungin suomenkieliseen kansa-
koululaitokseen yhden 32. pl:aan kuuluvan 
koulutoimen apulaisjohtajan viran 

4) siirtää 1.4. lukien perustettuun koulu-
toimen apulaisjohtajan virkaan sitä haetta-
vaksi julistamatta toisen kansak. tarkast. 
Kalevi Jääskeläisen, sekä myöntää rahoitus-
menojen pääluokkaan uusia vakinaisia vir-
koja varten kaupunginvaltuuston käytettä-
väksi merkityistä määrärahoista suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan käytet-
täväksi 7 749 mk ja ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan käytettäväksi 3 550 
mk kyseisten, aikaisempaa korkeampien, v. 
1970 maksettavien palkkojen suorittamista 
varten (4.3. 172 §). 

Koulukypsyysluokkia koskeva asia. Kau-
punginvaltuuston 3.9.1969 hyväksymän toi-
vomusponnen johdosta, joka koski koulu-
kypsyysluokkien perustamista, suomenkie-
listen kansakoulujen johtokunta oli tehnyt 
esityksen viiden koulukypsyysluokan ja vii-
den koulukypsyysluokan opettajan viran 
perustamisesta 1.8.1970 lukien. Kouluhalli-
tukselta oli pyydet ty lupa näiden erityis-
luokkien perustamiseen. Kouluhallitus il-
moitti 6.3.1970, ettei sen toimivaltaan kuulu-
nut mainitun luvan myöntäminen. Samalla 
kouluhallitus ilmoitti, ettei sellaisten lasten 
koulunkäyntiä, jotka eivät ole oppivelvolli-
sia eli joiden oppivelvollisuuden suorittamista 
on lykätty, voida nykyisen lainsäädännön 
puitteissa järjestää kansakoululaitoksessa, 
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mutta että kunnan siirryttyä peruskoulujär-
jestelmään voidaan kunnan koululaitokseen 
perustaa myös esikoululuokkia. Kaupungin-
valtuusto merkitsi ilmoituksen tiedoksi sekä 
päätti lisäksi, että valtuusto edellyttää kau-
punginhallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin 
niiden edellytysten lisäämiseksi, joilla aute-
taan em. lasten mahdollisuuksia saada oh-
jausta ja opetusta koulukypsyyden saavutta-
miseksi (13.5. 343 §, ks. lastentarhat). 

Eräiden koulutoimen alaan kuuluvien kysy-
mysten selvittämisestä tekivät vt Veikko Ven-
namo ym. 17.9.1969 aloitteen, jossa esitet-
tiin kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että 
kaupunginhallitus kiireellisesti selvityttäisi, 
onko koulutoimen alalla Helsingin kaupun-
gissa tapahtunut laiminlyöntejä sekä onko 
kaikki tarpeellinen tehty peruskoulun to-
teuttamiseksi. Luokista oli 1960-luvun alussa 
iltavuorossa n. 30 %, mutta 1960-luvun lo-
pussa ei vuorolukua enää merkittävässä mää-
rin esiintynyt. Koulujärjestelmän perusteista 
v. 1968 annetun lain eli peruskoulun ns. 
puitelain oli tarkoitus tulla voimaan 1.8.1970. 
Kuuden kuukauden kuluessa em. lain voi-
maantulosta, siis ennen 1.2.1971, kunnan tu-
lee asettaa koulutoimen suunnittelua ja val-
mistelua varten koulusuunnittelutoimikunta, 
jossa on edustettuna eri kouluasteet ja -muo-
dot. Valtioneuvosto vahvistaa 1.8.1972 men-
nessä mm. alueelliset toimeenpanosuunni-
telmat, joissa määrätään, milloin kunnan 
koululaitos on perustettava. Peruskoulu to-
teutetaan koko maassa 1.8.1986 mennessä. 
Koulurakennusten sijoitusta, ohjelmointia ja 
rakentamista ohjaa ja valvoo koulurakennus-
komitea. Taloudellisia toteuttamismahdolli-
suuksia selvittää taloussuunnittelutoimikun-
ta, jonka työ alkoi jo parikymmentä vuotta 
sitten. Lisäksi on Helsingissä v:sta 1966 
lähtien toiminut erityinen koulusuunnitte-
lukomitea. Se sai ensimmäisen osamie-
tintönsä valmiiksi 9.5.1969. Lain mukaan 
kunnan koululaitokseen voi kuulua mm. 
lastentarha, lukio ja ammatillisia oppilai-
toksia. Komitea totesi kuitenkin, että Hel-

singin kaupungissa jo vanhastaan omina 
hallintokuntinaan toimivien lastentarhalai-
toksen ja ammattikoululaitoksen liittäminen 
muutoinkin suureksi ja vaikeahoitoiseksi 
muodostuvaan kunnan koululaitokseen ei 
edistäisi lastentarhojen eikä ammattikoulu-
jen asemaa. Helsingissä kunnan koululaitos 
muodostuisi siis kaupungin omista kansakou-
luista, valtion omistamista ja yksityisistä 
peruskouluun liitettävistä oppikouluista sekä 
tämän organisaation rinnalla ja sen kanssa 
yhteistyössä toimivista ns. korvaavista kou-
luista. Väestötilastoihin ja -ennusteisiin pe-
rustuen arvioidaan kaupungissa peruskoulun 
toteutumisen aikoihin olevan n. 72 000 pe-
ruskouluikäistä lasta. Kansakoulujen nykyi-
nen oppilasmäärä on hieman yli 32 000. 
Puitelaissa edellytetään, että kunta jaetaan 
tiettyjä oppilasmääriä käsittäviin peruskou-
lupiireihin, jolloin koulupiiristä edellytetään 
tulevan kouluun n. 800 oppilasta. Komitea 
on ehdottanut koulupiirijaoksi kaupungin 
alueen väestötilastollista jakoa viiteen suur-
alueeseen. Kaupunginhallitus päätti 29.9. 
1969 (ks. s. 237) koulusuunnittelukomitean 
osamietinnöstä aiheutuvista toimenpiteis-
tä. 

Koulukokeilun aloittaminen on komitean 
mielestä aiheellista mm. sen vuoksi, että 
huomattava osa kaupungin oppikouluista 
siirtynee keskikoulun osalta ns. korvaa-
viksi kouluiksi. Kaupungin vuosien 1970 
-1979 taloussuunnitelmassa on uuteen kou-
lujärjestelmään siirtymiseen varauduttu v:sta 
1975 alkaen. Johtokunta katsoi, ettei kau-
pungin koulutoimen alalla ole tapahtunut 
laiminlyöntejä ja että kaikki tässä vaiheessa 
tarpeellinen on tehty peruskoulun toteutta-
miseksi Helsingissä. Ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunta yhtyi suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan lausuntoon. Kau-
punginhallitus viittasi valtuuston 4.3. pe-
rustettavaksi päättämiin kansakoululaitok-
sen uusiin virkoihin. Kaupunginvaltuusto 
katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (17.6. 538 §). 
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Peruskoulujärjestelmään siirtymisen kiireh-
timisestä tekivät vt Airola ym. aloitteen 
21.5.1969. Siinä todettiin, ettei v. 1966 ase-
tetun koulunuudistuskomitean valmistunut 
osamietintö perusteluineen ja ehdotuksineen 
tyydyttänyt kaupunkilaisten odotuksia. Eri-
tyistä hämmästystä oli herättänyt se, että 
peruskoulun toteuttamisaikataulu oli veny-
tet ty kymmeneksi vuodeksi. Sosialidemok-
raattinen valtuustoryhmä ei pitänyt mie-
tinnössä esitettyjä perusteluja sellaisina, 
jotka edellyttäisivät näin pitkää toteutta-
misaikaa ja esittivät, että kaupunginhallitus 
asettaisi heti luottamusmiehistä kokoon-
pannun toimikunnan valmistelemaan perus-
koulujärjestelmään siirtymistä siten, että 
se voitaisiin aloittaa Helsingissä viiden vuo-
den kuluessa ja että kaupungin osoittamalle 
alueelle viipymättä perustettaisiin kokeilu-
peruskoulu kokemusten saamiseksi Helsin-
gin erityisolosuhteet huomioon ottaen. Li-
säksi olisi tutkittava, mitä mahdollisuuksia 
olisi yksityisten oppikoulujen siirtämiseksi 
kunnan haltuun. — Väliaikainen koulu-
suunnittelutoimikunta totesi kaupunginhalli-
tuksen asettaneen toimikunnan 29.9.1969. 
Se on luottamusmiehistä kokoonpantu ja 
sen tehtävänä on valmistella peruskoulu-
järjestelmään siirtymistä siksi, kunnes koulu-
järjestelmälain 13 §:n mukainen koulusuun-
nittelutoimikunta on asetettu. Koulu suun-
nittelukomitea ja väliaikainen koulusuun-
nittelutoimikunta olivat yksimielisiä kokeilu-
toiminnan tarpeellisuudesta, joka tapahtuisi 
kansakoululain puitteissa siten, että kansa-
ja kansalaiskoulusta muodostettaisiin perus-
koulu. Kokeilutoimintaa olisi pyrittävä saa-
maan aikaan myös ns. korvaavalla koululla. 
Toimikunta totesi, että peruskouluun tulisi 
siirtyä nopeammin kuin 10 vuodessa. Tässä 
vaiheessa ei kuitenkaan ollut mahdollista 
päättää lopullisesta aikataulusta ja lisäksi 
oli kokeilun aloittamiseen lainsäädännöllisiä 
esteitä. Myöskään ei toistaiseksi ollut pys-
tyt ty riittävän tarkasti selvittämään perus-
koulujärjestelmään siirtymiseen liittyviä ta-

loudellisia näkökohtia. Peruskoulukysymystä 
on selvitetty myös edellä vt Vennamon 
aloitteen yhteydessä. Kaupunginhallitus mai-
nitsi mm., että vuosiksi 1970-1979 laaditussa 
taloussuunnitelmassa on arvioituina netto-
menoina merkitty ville 1975 peruskoulun 
kolmea alinta luokkaa varten normaalien 
kansakoulumenojen lisäksi 30 mmk ja v:ksi 
1975-1979 yhteensä 250 mmk. Kaupungin-
valtuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (16.12. 975 §). 

Koulusuunnittelutoimikunnan asettami-
nen. Koulujärjestelmän perusteista 26.7.1968 
annetun (kunn. as. kok. n:o 119) ja 1.8.1970 
voimaan astuneen lain 13 §:n mukaan kun-
nan tulee laissa tarkoitetun koulutoimen 
suunnittelua ja valmistelua varten asettaa 
6 kk:n kuluessa lain voimaantulosta lukien 
koulusuunnittelutoimikunta, jossa tulee olla 
edustettuna eri kouluasteet ja koulumuodot. 
Kielellisen vähemmistön edustuksesta koulu-
suunnittelutoimikunnassa on noudatettava, 
mitä 9 §:ssä on säädetty. Kunnan koululai-
tosta järjestettäessä on mahdollisuuksien 
mukaan käytettävä hyväksi kunnassa toi-
mivia kouluja, ja on yksityisen oppikoulun 
omistajalle varattava tilaisuus valita, ha-
luaako hän luovuttaa koulunsa varoineen ja 
velkoineen kunnan haltuun vai käyttää kou-
luaan kunnan peruskoulua korvaavana kou-
luna. Koulusuunnitelmasta, jonka pohjalta 
kunnan kouluohjesääntö laaditaan, tulee il-
metä, miten peruskouluopetus kunnassa jär-
jestetään ym. Peruskouluasetus annettiin 
26.6.1970 ja se tuli voimaan 1.8.1970. Ase-
tuksen 161 §:ssä määritellään se, mitä kun-
nan koulusuunnitelman, jonka kunnallisval-

t u u s t o hyväksyy, tulee sisältää. 
Kaupunginvaltuusto päätti asettaa koulu-

järjestelmän perusteista 26.7.1968 annetun 
lain 13 §:ssä tarkoitetun koulusuunnittelu-
toimikunnan, 

valita koulusuunnittelutoimikunnan pu-
heenjohtajaksi kouluneuvos Jussi Saukko-
sen sekä jäseniksi kansak.op. Inkeri Airo-
lan, koulunjoht. Sven Gladhin, pääsiht. 
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Anna-Liisa Hyvösen, lehtori Sinikka Karhu-
vaaran, teknikko Vilho Korjan, hum. kand. 
Yrjö Larmolan, fil.lis. Aarne Laurilan, reh-
tori Tor Lindblomin, ylitarkastaja Veikko 
Liukon, yliopettaja Börje Mattssonin, opett. 
Helena Meinanderin, rehtori Mikael Mikkelin, 
käsit.op. Selja Olkkosen, rehtori Jouko Palo-
sen, valistussiht. Seppo Patrikaisen, koulun-
joht. Raimo Pälviän, kirkkoherra Sigtrygg 
Sereniuksen, opett. Pirkko Tervon, teknii-
kan yo. Pekka Vennamon ja f il. maist. 
Erkki Äärysen sekä 

oikeuttaa koulusuunnittelutoimikunnan 
ottamaan itselleen sihteerit ja kuulemaan 
asiantuntijoita (25.11. 863 §, kunn. as. kok. 
n:o 68). 

Suomenkielisten kansakoulujen kanslia. 
Kaupunginvaltuusto päätti siirtää järjeste-
lytoimiston 21. plraan kuuluvan työntutki-
jan viran ja sen nykyisen haltijan Mauri 
Venesjärven suomenkielisten kansakoulujen 
kansliaan sekä suomen- että ruotsinkielisten 
kansakoulujen työntutkimustehtävien hoita-
mista varten. Viranhaltijan palkkamenojen 
ja sosiaalimaksujen suorittamista varten 
siirrettiin ao. määrärahoista yht. 15 910 mk 
(4.3. 173 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Kaupunginval-
tuusto päätti muuttaa suomenkielisten kansa-
koulujen yhden alakansakoulunopettajan vi-
ran 1.8.1970 lukien yläkansakoulunopettajan 
viraksi ja perustaa 1.1.1971 lukien suomen-
kielisiin kansakouluihin yhden uuden 11. 
pl:n vahtimestari-talonmiehen viran (13.5. 
344 §, 16.9. 649 §). 

Seuraavat suomenkielisten kansakoulujen 
virat päätettiin lakkauttaa: 1.8.1970 lu-
kien varsinaisen kansakoulun 25 kansakou-
lunopettajan virkaa, 6 poikien käsityönopet-
ta jan virkaa, 5 laulunopettajan virkaa ja 
yksi poikien laulunopettajan virka, kansalais-
koulun 3 metallityön opettajan virkaa, joi-
hin sisältyy velvollisuus opettaa yleisaineita, 
2 kone- ja sähköopin opettajan virkaa, joi-
hin sisältyy velvollisuus opettaa metallityö-
tä ja yleisaineita sekä 4 kaupallisten ainei-

den opettajan virkaa, joihin sisältyy velvolli-
suus opettaa yleisaineita sekä apukoulun 4 
apukoulunopettajan virkaa (17.6. 495 §); 
1.1.1971 lukien yksi veistokaluston hoitajan 
virka, yksi ruoanjakajan virka ja yksi sii-
voojan virka (2.9. 578 §) sekä 1.8.1971 lu-
kien varsinaisen kansakoulun 30 kansakou-
lunopettajan virkaa ja kansalaiskoulun 3 
metallityönopettajan virkaa, kaksi kone- ja 
sähköopin opettajan virkaa, joihin sisältyy 
velvollisuus opettaa metallityötä ja yleis-
aineita, neljä kaupallisten aineiden opetta-
jan virkaa, joihin sisältyy em. velvollisuu-
det, 2 tyttöjen käsityönopettajan virkaa, 
kaksi kaupallisten aineiden opettajan virkaa 
sekä 3 kotitalouden opettajan virkaa ja 
muuttaa 1.8.1971 lukien kansalaiskoulun 
samaan palkkaluokkaan kuuluviksi yleisai-
neiden opettajan viroiksi seuraavat kansa-
laiskoulun opettajan virat: 2 yleisaineiden 
opettajan virkaa, joihin sisältyy velvollisuus 
opettaa puutyötä, neljä yleisaineiden opetta-
jan virkaa, joihin sisältyy velvollisuus opet-
taa puu- ja metallityötä sekä kolme yleis-
aineiden opettajan virkaa, joihin sisältyy vel-
vollisuus opettaa kaupallisia aineita (11.11. 
823 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään v:n 1967 ta-
lousarvion pääomamenoihin Oulunkylän psy-
kiatrisia hoitokoteja varten merkitystä siirto-
määrärahasta 708 464 mk ja v:n 1968 talous-
arvioon Solakallion erityiskoulua varten mer-
kitystä siirtomäärärahasta 84 911 mk sekä 
samalle tilille Teinilän ja Metsäkummun 
hoitokoteja varten merkitystä siirtomäärä-
rahasta 623 060 mk, niiden käyttötarkoitusta 
osittain muuttaen, Aleksis Kiven kansakou-
lun peruskorjaustyötä varten (4.3. 165) §. 

Kaupunginvaltuusto päätti kiitollisena ot-
taa vastaan Lapinlahden kansakoulun oppi-
laiden vanhempien lahjoittamat yhdeksän 
Salora-merkkistä televisiota, Kylänevan kan-
sakoulun oppilaiden vanhempien lahjoitta-
mat lämpökopiokoneen ja piirtoheittimen, 
Myllykallion kansakoulun opettajakunnan 
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lahjoittamat nauhurin, kaiuttimen ja mikro-
skoopit niihin liittyvine kirjoineen sekä Sil-
mä- ja kudospankkisäätiön Kaisaniemen 
kansakoulun heikkonäköisten lasten luok-
kaan sijoitettavaksi lahjoittaman Blaupunkt 
Malta -merkkisen television (27.5. 374 §, 
9.12. 911 §, 4.3. 171 §). 

Kesäsiirtolatoiminta. Vt Vuorela ym. teki-
vät v. 1968 aloitteen toimikunnan asettami-
sesta tutkimaan kansakoululaisten kesäsiir-
tolatoimintaa. Aloitteessa mainittiin, että 
Helsingin kansakoululaisten kesäsiirtolatoi-
minta on ollut jo 1920-luvulta lähtien kau-
pungin myöntämin varoin Helsingin opetta-
jayhdistyksen hoidettavana. Tämä toiminta 
on vuosien kuluessa kasvanut niin, että sen 
kustannukset. v. 1970 ovat n. 700 000 mk, 
josta n. 46 000 mk peritään hoitomaksuina 
ja loput, n. 650 000 mk, on kaupungin kus-
tannettava. Kesäsiirtolatoiminta kestää 10 
viikkoa, jolloin 770 lasta saa koko tämän ajan 
ja 980 lasta viiden viikon ajan viipyä 18 
eri siirtolassa. Kun toiminta on jatkunut 
jokseenkin samoissa puitteissa jo 40 v:n 
ajan, ja kun kaupunki on itsekin ostanut 
kiinteistöjä eri puolelta Suomea, aloitteente-
kijät ehdottivat, että kaupunginhallitusta ke-
hotettaisiin asettamaan toimikunta tutki-
maan kansakoululaisten lcesäsiirtolatoimintaa 
ja kehittämään sitä ajan vaatimusten edel-
lyttämälle tasolle ja etsimään mahdollisuuk-
sia käyttää jo olemassa olevia tiloja muihin-
kin tarkoituksiin, erityisesti vanhusten vir-
kistystoimintaan. Helsingin Opettajayhdis-
tyksen Kesävirkistystoimikunta oli toden-
nut, että kaupunki rakennutti kesällä v. 1968 
Ristiinan Hietaniemeen ensimmäisen kesä-
siirtolakäyttöön tarkoitetun, 60 lapsen ma-
joitusrakennuksen. Siitä lähtien on käytös-
sä olevien kiinteistöjen taso jatkuvasti pa-
rantunut. Kesällä v. 1968 oli myös aloitettu 
kiinteistövirastolta vuokratussa Hästholmen-
nimisessä kiinteistössä Vuosaaressa päivä-
siirtolat oiminta, josta oli saatu erittäin myön-
teisiä kokemuksia. Toimintaa pyritään laa-
jentamaan. Urheilu- ja ulkoiluvirasto sekä 

huoltovirasto olivat näihin kiinteistöihin tu-
tustuttuaan todenneet, ettei ollut mahdolli-
suutta käyttää niitä sinä aikana, kun niissä 
ei ollut siirtolatoimintaa. Myöskään vanhus-
ten ja kouluikää nuorempien lasten sijoitta-
minen ei tullut kysymykseen, koska kiin-
teistöjä voitiin käyttää vain kesäisin. Toi-
mikunta katsoi, että aloite ei ollut nyt ajan-
kohtainen. Suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunta viittasi kaupunginhallituksen 
asettaman nuorisokomitean mietintöön, jossa 
oli käsitelty lasten virkistystoiminnan muo-
toja ja toiminnassa havaittuja puutteelli-
suuksia. Johtokunnan käsityksen mukaan 
ei olisi syytä asettaa erillistä toimikuntaa 
tutkimaan kansakoulujen kesä virkistystoi-
mintaa. Ruotsinkielisten kansakoulujen oppi-
laiden kesäsiirtolatoimintaa hoitava Helsing-
fors folkskolors lärare- och lärarinneförening 
totesi aloitteen johdosta, että koululääkäri 
oli hyväksynyt yhdistyksen kesäsiirtolatoi-
mintaa varten vuokraamat kiinteistöt koulu-
laisille kesän aikana sopiviksi kodeiksi. Ne 
eivät kuitenkaan soveltuneet alle kouluiän 
oleville lapsille eivätkä vanhuksille, joiden 
kesävirkistyksen järjestäminen kuuluu muil-
le hallintoelimille. Kaupunginhallituksen il-
moituksen mukaan oli kesällä 1970 toimin-
nassa 16 kansakoulujen kesäsiirtolaa, joista 
yksi oli päiväsiirtola. Näihin voitiin sijoittaa 
n. 1 750 kansakoululaista, jolloin sijoitta-
matta oli jäänyt 250 pyrkijää. Vuosaaren 
päiväsiirtolaan, johon oli otettu Kantakau-
pungin ja itäisten kaupunginosien lapsia, 
oli voitu sijoittaa melkein kaikki halukkaat. 
Kertomusvuoden aikana oli rakennettu Vih-
din Hiidenlinnaan uusi talous- ja ruokalara-
kennus. Vuokrakiinteistöjenkin kunto oli 
tyydyttävä, sillä kaupungin omistamien 
siirtolakiinteistöjen lisäännyttyä oli heikoim-
mat vuokrakiinteistöt voitu karsia pois. Kau-
punginvaltuusto katsoi lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi (28.10. 796 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen seuraavat 
virat päätettiin jättää vakinaisesti täyttä-
mättä 1.8.1973 saakka: kolme varsinaisen 
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kansakoulun opettajan virkaa sekä yksi kan-
salaiskoulun metallityön opettajan virka 
(2.9. 580 §). 

Oppilaiden jatkuvan vähenemisen takia 
päätettiin seuraavat ruotsinkielisten kansa-
koulujen avoimiksi tulleet virat lakkauttaa 
1.1.1971 lukien: kaksi varsinaisen kansakou-
lunopettajan virkaa sekä yksi apukoulun, 
yksi kansalaiskoulun yleisaineiden ja yksi 
kansalaiskoulun puutyön opettajan virka 
(2.9. 579 §). 

Lahjoitukset. Kaupunginvaltuusto päätti 
kiitollisena ottaa vastaan ruotsinkielisten 
kansakoulujen oppilaiden vanhempien ja 
opettajien Kaarelan, Topeliuksen ja Vesalan 
koulua varten lahjoittamat televisiot (1.4. 
245 §). 

A m m attiopetusto i m i 

Ammattioppilaitosten toimisto. Kaupungin-
valtuusto päätti perustaa 1.1.1971 lukien 
ammattioppilaitosten toimistoon yhden 
uuden 27. pl:aan ja I I I kielitaitoluokkaan 
kuuluvan kurssitoiminnan johtajan viran, 
jonka haltijalta vaaditaan yliopistossa tai 
muussa korkeakoulussa suoritettu lopputut-
kinto tahi insinööritutkinto. Sanotun viran 
haltijan tehtävänä on suunnitella ja järjestää 
ammattikurssitoimintaa kaikissa ammatti-
oppilaitosten johtokunnan alaisissa oppilai-
toksissa sekä kehittää sitä, hoitaa kurssien 
hallinto- ja toimistotehtäviä, pitää jatkuvasti 
yhteyttä johtaviin ammattikasvatusviran-
omaisiin ja elinkeinoelämän edustajiin sekä 
seurata ammattikoulutuksen tarpeen kehi-
tystä samoin kuin suorittaa muut johtokun-
nan ja ylitarkastajan määräämät toimialaan-
sa kuuluvat tehtävät (1.4. 248 §). 

Vallilan ammattikouluun päätettiin perus-
taa yksi 20. pl:aan kuuluva työnopettajan 
virka 1.1.1971 lukien (1.4. 247 §). 

Haagan ammattikouluun päätettiin 1.1.1971 
lukien perustaa seuraavat virat: kolme am-
mattiaineiden opettajan (24) virkaa, yksi 

yleisaineiden opettajan (24) virka, neljä 
työnopettajan (20) virkaa, yksi varastonhoi-
tajan (13), yksi vahtimestarin, (10) sekä 
kaksi toimistoapulaisen (8 ja 7) virkaa (1.4. 
246 §, 16.9. 652 §). 

Käpylän ammattikoulu. Merkittiin tie-
doksi, että valtioneuvosto oli 13.8.1970 hy-
väksynyt kaupungin 17.12.1969 tekemän 
anomuksen saada perustaa Käpylän am-
mattikoulu -niminen valtionavustukseen oi-
keutettu ammattioppilaitos Helsingin kau-
punkiin. Koulu aloittaa toimintansa syys-
lukukauden 1970 alussa. Samalla lopettavat 
toimintansa Helsingin kaupungin kirjapaino-
koulu, Helsingin kaupungin leipurikoulu ja 
Helsingin kaupungin hienomekaanikkokoulu. 
Koulujen oppilaat siirtyvät Käpylän am-
mattikouluun (16.9. 636 §). 

Käpylän ammattikouluun päätettiin pe-
rustaa yksi toimistoapulaisen (8) virka 1.1. 
1971 lukien (16.9. 652 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti kiitollisena ot-
taa vastaan Paperitukku Oy:n kirjapaino-
koululle lahjoittaman automaattisen filmin-
kehityskoneen (2.9. 577 §). 

Herttoniemen ammattikoulu. Merkittiin tie-
doksi, että valtioneuvosto oli 21.5.1970 hy-
väksynyt kaupungin 12.11.1969 tekemän 
anomuksen, että sille myönnettäisiin lupa 
perustaa Herttoniemen ammattikoulu -nimi-
nen valtionavustukseen oikeutettu ammatti-
oppilaitos Helsingin kaupunkiin eräin vähäi-
sin koulun opintolinjojen nimiä koskevin 
muutoksin ja siten, että oppilaitoksella on 
oikeus aloittaa toimintansa sen jälkeen, kun 
ammattikasvatushallitus on todennut toi-
mintaedellytysten olevan olemassa opetus-
tilojen, opettajien sekä opetusvälineistön ja 
kaluston osalta. Päätökseen ei sisältynyt 
mainintaa perustamiskustannuksista eikä 
vuosittaisista ylläpitokustannuksista (17.6. 
484 §). 

Kaupungin osallistuminen Hotelli- ja ravin-
tolaopiston sekä Hotelli- ja ravintolakoulun toi-
mintakustannuksiin. Hotelli- ja ravintola-
opistosäätiö sekä Hotelli- ja ravintolakoulu-
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säätiö olivat anoneet, että kaupunki sisäl-
lyttäisi em. opiston ja koulun oppilaspaikoista 
30 % ammattikoulutuspaikkakiintiöönsä, 
koska hotelli- ja ravintolaelinkeinon harjoit-
ta ja t eivät enää pystyneet taloudellisesti vas-
taamaan laajentuneen koulutuksen aiheutta-
mista kustannuksista. Hotelli- ja ravintola-
koulun 320 oppilaasta n. 30 % on helsinki-
läisiä ja oppilaista n. puolet sijoittuu valmis-
tuttuaan pääkaupungin hotelleihin ja ravin-
toloihin. Lisäksi naispuoliset oppilaat, joita 
on n. 7C—80 % koko oppilasmäärästä, ovat 
avioliiton solmittuaan hakeutuneet kaupun-
gin sairaaloiden, virastojen ym. palvelukseen. 
Hotelli- ja ravintolaopiston oppilasmäärä oli 
syksyllä 1970 n. 230, joista helsinkiläisten 
osuus lukuvuonna 1969/70 oli n. 40 %. Kau-
punginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituk-
sen tekemään 

I. Hotelli- ja ravintolaopistosäätiön kanssa 
seuraavansisältöisen sopimuksen: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupunki ja Hotelli- ja ravintola-
opistosäätiö ovat kaupungin osallistumisesta 
säätiön ylläpitämän Hotelli- ja ravintolaopis-
ton toimintakustannuksiin tänään tehneet 
seuraavan sopimuksen: 

i §• 

Kaupunki sitoutuu suorittamaan 30 pro-
senttia Hotelli- ja ravintolaopiston niistä 
vuotuisista menoista, jotka jäävät jäljelle, 
kun opiston kokonaiskustannuksista vähen-
netään sen saama valtionavustus. 

2 §• 

Osallistuessaan edellä sanotuin tavoin opis-
ton kustannusten suorittamiseen kaupunki 
saa oikeuden nimetä yhden varsinaisen jäse-
nen ja varajäsenen säätiön hallitukseen sekä 
sen lisäksi oikeuden nimetä säätiön yhden 
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. 

3 § . 

Edellä 1 §:ssä sanotun kaupungin sitou-
muksen ehtona on, että valtioneuvosto hy-
väksyy Hotelli- ja ravintolaopiston osalta 
70 oppilaspaikkaa sellaisiksi ammattioppi-
laitoksista annetussa laissa määritellyiksi 
vuotuisiksi oppilaspaikoiksi, jotka kaupunki 
on velvollinen kustantamaan ja ylläpitämään. 
Ellei valtioneuvosto hyväksy edellä sanottua 
menettelyä, raukeaa tämä sopimus. 

4 §• 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.7.1970 si-
ten, että kaupunki sitoutuu vuonna 1970 suo-
rittamaan 15 prosenttia Hotelli- ja ravintola-
opiston edellä sanotuin tavoin määritellyistä 
koko vuoden nettomenoista. Sen jälkeen sopi-
mus jatkuu molemminpuolisin kahden (2) 
vuoden irtisanomisajoin. 

5 §. 

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

II. Hotelli- ja ravintolakoulusäätiön kans-
sa seuraavansisältöisen sopimuksen: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupunki ja Hotelli- ja ravintola-
koulusäätiö ovat kaupungin osallistumisesta 
säätiön ylläpitämän Hotelli- ja ravintolakou-
lun toimintakustannuksiin tänään tehneet 
seuraavan sopimuksen: 

i §-

Kaupunki sitoutuu suorittamaan 30 pro-
senttia Hotelli- ja ravintolakoulun niistä vuo-
tuisista menoista, jotka jäävät jäljelle, kun 
koulun kokonaiskustannuksista vähennetään 
sen saama valtionavustus. 
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2 §• 

Osallistuessaan edellä sanotuin tavoin kou-
lun kustannusten suorittamiseen kaupunki 
saa oikeuden nimetä yhden varsinaisen jäse-
nen ja varajäsenen säätiön hallitukseen sekä 
sen lisäksi oikeuden nimetä säätiön yhden 
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. 

3§. 

Edellä 1 §:ssä sanotun kaupungin sitou-
muksen ehtona on, että valtioneuvosto hy-
väksyy Hotelli- ja ravintolakoulun osalta 100 
oppilaspaikkaa sellaisiksi ammattioppilaitok-
sista annetussa laissa määritellyiksi vuotui-
siksi oppilaspaikoiksi, jotka kaupunki on 
velvollinen kustantamaan ja ylläpitämään. 
Ellei valtioneuvosto hyväksy edellä sanottua 
menettelyä, raukeaa tämä sopimus. 

4 §• 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.7.1970 si-
ten, että kaupunki sitoutuu vuonna 1970 suo-
rittamaan 15 prosenttia Hotelli- ja ravintola-
koulun edellä sanotuin tavoin määritellyistä 
koko vuoden nettomenoista. Sen jälkeen sopi-
mus jatkuu molemminpuolisin kahden (2) 
vuoden irtisanomisajoin. 

5§-

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisäl-
töistä kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle (13.5. 345 §). 

Muu opetustoimi 

Suomenkielinen työväenopisto. Kaupungin-
valtuusto päätti perustaa suomenkieliseen 
työväenopistoon 1.9.1971 lukien kaksi 24. 
pl:aan kuuluvaa opettajanvirkaa siten, että 
toisen viran opetusalana ovat vieraat kielet 
ja toisen yhteiskunnalliset aineet. Pätevyys-
vaatimuksena kumpaankin virkaan on yli-
opistossa suoritettu filosofian kandidaatin 

tutkinto tai vastaava korkeakoulututkinto, 
johon sisältyy korkein arvosana jossakin ope-
tusalaan kuuluvassa aineessa, tutkintoon si-
sältyvä tai erikseen suoritettu arvosana ai-
kuiskasvatuksessa tai kasvatustieteessä sekä 
vähintään yhden vuoden harjoittelu tai toi-
miminen opettajana työväenopistossa (16.9. 
650 §). 

Ruotsinkieliseen työväenopistoon päätettiin 
1.9.1971 lukien perustaa yksi 24. pl:aan kuu-
luva opettajanvirka, jonka haltijalta vaadi-
taan yliopistossa tai muussa korkeakoulussa 
tahi kansakoulun opettajaseminaarissa taikka 
muussa opettajain valmistuslaitoksessa suori-
tettu loppututkinto sekä joko loppututkin-
non yhteydessä tahi erikseen suoritettu arvo-
sana kansansivistys- tahi kasvatusopissa 
(16.9. 651 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Myllypuron sairasko-
tiin perustetun kaupunginkirjaston laitos-
kirjasto-osaston toiminnan aloittamisen joh-
dosta valtuusto päätti muuttaa Helsingin 
kaupungin kirjasto-ohjesäännön 2 §:n, joka 
koski kaupungin ylläpitämiä kirjastoja ja 
kouluhallitus vahvisti 15.10.1970 em. muu-
toksen (2.9. 583 §, 25.11. 859 §, kunn. as. kok. 
n:o 112). 

Kaupunginkirjastoon päätettiin 1.1.1971 
lukien perustaa seuraavat virat: yksi sivu-
kirjastonhoitajan (23), talonmies-vahtimesta-
rin (9) ja toimistoapulaisen (8) virka sekä 
neljä kirjastoamanuenssin (16), kaksi kir-
jastoautonkuljettajan (13), kaksi toimisto-
apulaisen, viisi kirjastoapulaisen ja kahdek-
san sanomalehtisalinvalvojan (7) virkaa (10.6. 
421 §). 

Kaupunginkirjaston yksi avoinna oleva 
sivukirjastonhoitajan virka (22) päätettiin 
lakkauttaa 1.1.1971 lukien ja avoinna oleva 
siivoojan virka (3) 1.10.1970 lukien (2.9. 
582, 581 §). 

Kaupunginmuseon 9. pl:aan kuuluva talon-
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mies-vahtimestarin virka päätettiin lakkaut-
taa 1.8.1970 lukien (27.5. 375 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti kiitollisena ot-
taa vastaan kuvanveistäjä Elsa Zilliacuksen 
kaupungille testamenttaamat omaisuusesi-
neet (4.3. 170 §).. 

Musiikkilautakunnan ja kaupunginorkeste-
rin toimisto. Kaupunginvaltuusto päätti 
muuttaa Helsingin kaupungin musiikkilauta-
kunnan ja kaupunginorkesterin toimiston 
johtosäännön 3 §:n, joka koskee henkilökun-
nan valitsemista (25.11. 864 §, kunn. as. kok. 
n:o 154). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki 
liittyy Suomen Sinfoniaorkesterit -yhdistyk-
sen jäseneksi 1.1.1971 lukien (28.10. 780 §). 

Sävellyskilpailun järjestämisestä kotimai-
sille säveltäjille olivat vt Loppi ym. tehneet 
aloitteen 18.2.1970. Aloitteessa kiinnitettiin 
huomiota siihen, että Helsingin konserttitalo 
tulee valmistumaan syksyyn 1971 mennessä. 
Talon valmistuminen on koko maan musiikki-
elämässä niin suuri tapaus, että sen merkeissä 
kaupungin tulisi pyrkiä edistämään myös ko-
timaista luovaa säveltaidetta. Tämä voisi ta-
pahtua järjestämällä sävellyskilpailu koti-
maisille säveltäjille. Sävellyskilpailulla tulisi 
pyrkiä aikaansaamaan sinfoniaorkesterille 
soveltuvia sävelteoksia. Lisäksi tulisi kilpai-
lun ohjelmaan sisältyä toinen sarja popu-
läärimusiikin säveltäjille siten, että kilpailu 
kohdistuisi vaativamman viihdeluonteisen 
musiikin aikaansaamiseen. Sävellyskilpailu 
olisi järjestettävä siten, että siinä palkittuja 
teoksia voitaisiin esittää konserttitalon ava-
jaisviikolla syksyllä v. 1971, joihin juhlalli-
suuksiin mahdollisesti tullaan yhdistämään 
myös ensi vuonna toimeenpantavat Helsingin 
juhlaviikot. Sävellyskilpailu olisi julistettava 
viimeistään keväällä v. 1970. Kaupungin-
hallitus ilmoitti päättäneensä 20.4.1970 mm. 
julistaa sävellyskilpailun suomalaisille sävel-
täjille uuden konsertti- ja kongressitalon val-
mistumisen johdosta, hyväksyä musiikki-
lautakunnan laatimat sävellyskilpailun sään-
nöt ja asettaa kutakin säännöissä edellytet-

tyä sarjaa varten palkintolautakunnan. Kil-
pailukutsu julkaistiin sanomalehdissä 30.4. 
1970. Kaupunginvaltuusto katsoi lausunnon 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta 
(18.2. 155 §, 10.6. 461 §). 

))Ars 1969 Helsinki» -näyttelyn tappion kor-
vaaminen. Vuonna 1968 tekemänsä päätök-
sen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti 
myöntää Suomen Taideakatemialle rahoitus-
menoihin kuuluvista käyttövaroistaan 34 380 
mk:n suuruisen avustuksen käytettäväksi 
»Ars 1969 Helsinki» -näyttelystä aiheutuneen 
tappion peittämiseen (2.9. 571 §). 

Lastenteatteritoiminnan järjestämisestä 16.9. 
tekemässään aloitteessa totesivat vt Laurila 
ym., että taidetilaisuuksia järjestetään lap-
sille vain vähän ja satunnaisesti. Kaupunki 
on suhtautunut myönteisesti lasten musiikki-
kasvatukseen, ja teatterit ovat lisäämässä 
lapsille sopivaa ohjelmistoa, mutta sellainen 
teatteritoiminta, mihin lapset itse voivat 
ottaa osaa, on Helsingissä toistaiseksi järjes-
tämättä. Tällainen toiminta on erittäin suo-
sittua mm. Tukholmassa, jonka kahdessa-
toista kaupungin järjestämässä lastenteatte-
rissa on mukana kuutisentuhatta lasta. Kun 
kysymyksessä on verraten laaja työ, jota 
yksityiset tuskin voivat ottaa vastuulleen, 
olisi tällainen toiminta katsottava lähinnä 
kaupungin tehtäväksi. Helsingin teatteri-
säätiön hallitus piti aloitteessa esitettyä aja-
tusta periaatteessa tukemisen arvoisena. Suo-
men Teatterijärjestöjen Keskusliitto on 5.11. 
asettanut erityisen lapsi-, koulu- ja nuoriso-
teatteritoimikunnan laatimaan selvityksen 
lapsiteatteriin liittyvistä asioista huhtikuun 
1971 loppuun mennessä. Samanlaisia toimi-
kuntia ovat asettaneet myös Työväen Näyt-
tämöiden Liitto ja Suomen Harrastajateat-
teriliitto. Säätiön hallitus ehdotti, että kau-
pungin johto yhteistyössä kaupunginteatte-
rin kanssa seuraisi näiden toimikuntien työs-
kentelyä voidakseen ottaa kantaa siihen, mi-
hin yhteyteen lasten omatehoinen teatteri-
toiminta olisi luontevimmin sijoitettavissa. 
Kaupunginhallitus totesi, että huomattava 
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osa sellaisesta lapsiteatteritoiminnasta, johon 
lapset itse osallistuvat, tapahtuu koulujen 
piirissä. Koska kuitenkin lapsiteatteritoimin-
taa parhaillaan selvitellään ja tutkitaan, lie-
nee kaupungin syytä odottaa näiden selvi-
tysten tuloksia. Kaupunginvaltuusto kehotti 
kaupunginhallitusta huolehtimaan siitä, että 
kaupungin taholta perehdytään niihin selvi-
tyksiin, joita on tekeillä lastenteatteritoimin-
nan järjestämisestä, ja että tarpeellisten tut-
kimusten valmistuttua ryhdytään käytän-
nöllisiin toimenpiteisiin tällaisen toiminnan 
aloittamiseksi tarvittaessa yhteistyössä yksi-
tyisten ryhmien ja järjestöjen kanssa (16.12. 
997 §). 

Nuorisotoimistoon päätettiin perustaa hal-
linnollisen sihteerin (24) virka 1.1.1971 lukien 
(10.6. 421 §). 

Huumausaineiden väärinkäyttöä koskevan 
valistustyön tehostamiseksi tekivät vt Appel-
qvist ym. aloitteen 26.2.1969. Aloitteessa mai-
nittiin, että v. 1968 Helsingissä tuli ilmi 303 
huumausainerikosta, mikä oli 10 kertaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Rikoksista 
oli 58 salakuljetus- ja myyntirikosta sekä 144 
laitonta huumausaineen hallussapitoa. Poliisi 
takavarikoi tällöin 3 kg hashista ja 2.1 kg 
amfetamiinisekoituksia. Rikollisuus on sa-
manaikaisesti lisääntynyt levottomuutta he-
rättävästi kaupungissa. Aloitteentekijät eh-
dottivat, että kaupunginhallitusta kehotet-
taisiin ryhtymään seuraaviin toimenpitei-
siin: 

1) järjestämään valistusta huumausaineis-
ta ja niiden väärinkäytöstä kaupungin nuo-
risonohjaajakoulutuksen yhteydessä sekä yh-
teistyössä nuorisojärjestöjen ja muiden asias-
ta kiinnostuneiden kanssa, 

2) järjestämään valistusta huumausaineis-
ta ja niiden väärinkäytöstä esim. kilpailujen 
muodossa Helsingin kouluissa ja 

3) raittiuslautakuntaa kehotettaisiin mah-
dollisesti yhteistyössä kaupungin nuoriso-
toimiston kanssa järjestäessään kirjoituskil-
pailuja kaupungin kouluissa sekä raittiusvii-
kon aikana panemaan suuremman painon 

lisääntyneelle huumausaineiden väärinkäy-
tölle. 

Aloitteen johdosta nuorisotyölautakunta 
mainitsi, että talvella 1967/68 huumausaine-
kysymyksen tultua ajankohtaiseksi käsitel-
tiin sitä koskevaa kirjallisuutta toimiston 
jengityöntekijäin säännöllisissä työkokouk-
sissa. Työntekijöille oli hankittu ja käännetty 
alaa koskevia artikkeleita ym. sekä järjes-
tetty luentotilaisuuksia koko kenttähenkilö-
kunnalle, joissa eräät asiantuntijat olivat 
pitäneet esitelmiä. Samalla nuorisotoimisto 
oli seurannut myös ulkomailla tapahtuvaa 
kehitystä. Avoimien ovien kerhojen isännät 
tekivät opintomatkan Tukholmaan tutus-
tuakseen huumausaineita käyttävien nuorten 
keskuudessa tehtävään työhön. Kirjoituskil-
pailujen järjestämisestä lautakunta totesi, 
että asiantuntijoiden lausuntojen mukaan 
huumausaineita koskevassa valistustyössä 
olisi noudatettava asiallista ja objektiivista 
linjaa. Huumausaineklinikan johtaja tri Peter 
Chappel Lontoosta mm. on sitä mieltä, että 
asiatonta keskustelua huumausaineista on 
aivan liikaa. Hänen mielestään huumausaine-
tietoa olisi liitettävä kouluopetuksessa johon-
kin sopivaan oppiaineeseen. Lautakunta oli 
järjestänyt nuorisolle kirjoituskilpailuja, mut-
ta kilpailun järjestäminen huumausainekysy-
myksestä tuskin olisi paikallaan, koska kou-
lulaisten asiasta saama tietous perustuu suu-
relta osalta joukkotiedotusvälineistä saatui-
hin tietoihin, jotka useimmiten ovat epä-
asiallisia. Lautakunnan mielestä valistustyötä 
varten olisi perustettava erityiselin, jossa oli-
sivat edustettuina lastensuojelu virasto, ter-
veydenhoitovirasto, kansakoulujen kanslia, 
raittiuslautakunnan toimisto, nuorisotoimisto 
ja oppikoulujen rehtorien yhteistyöelin ja 
joka tekisi nopeasti valistustyösuunnitelman 
kouluja ja nuorisotyötä varten. Lautakunta 
puolsi huumausainekysymyksen esille otta-
mista raittiusviikon aikana. Valistustyötä 
olisi myös entistä enemmän suunnattava las-
ten ja nuorten vanhempiin. Raittiuslauta-
kunta piti osuuttaan huumausaineongelman 
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käsittelyssä jo nyt merkittävänä, koska sen 
toimesta oli kouluissa järjestetty ehkäisevää 
valistustyötä, lautakunnan toimistoon oli 
hankittu asiaa valaisevaa elokuva-aineistoa, 
lisäksi lautakunta oli osallistunut asiaa kos-
kevien painotuotteiden kustantamiseen, han-
kintaan ja levittämiseen. Syksyllä v. 1969 
oli saatu valmiiksi huumausainekysymystä 
käsittelevä uusi kuultokuvasarja, joka tul-
laan esittämään helsinkiläisissä kouluissa. 
Koulujen taholta annettava valistustyö aloi-
tettiin lukuvuonna 1969/70 järjestämällä ns. 
huumausainepäivät. Luennoitsijoina toimi-
vat kysymykseen perehtyneet lääkärit. Kan-
salaiskoulun oppilaiden keskuudessa suori-
tettiin kartoittava kysely, jonka avulla pyrit-
tiin selvittämään heidän tietouttaan ja asen-
teitaan huumausainekysymykseen. Tutki-
muksista ilmeni, että em. koululaiset tunsivat 
nimeltä useita huumausaineita, mutta hei-
dän tietonsa aineiden haittavaikutuksista 
todettiin vähäisiksi. Kansa- ja kansalaiskou-
lujen oppilaille oli annettu huumausaine valis-
tusta kouluhallituksen asiaa koskevan kierto-
kirjeen mukaisesti sekä koulu- että tervey-
denhoitoviranomaisten toimesta. Lastensuo-
jelulautakunta oli muodostanut erityisen 
päihdetoimikunnan, jossa olivat edustettuina 
kaupungin ao. elimet, poliisilaitos sekä eräät 
asiasta kiinnostuneet järjestöt. Vaikka toimi-
kunnan tehtävä liittyikin lähinnä alkoholin 
väärinkäyttöä koskeviin kysymyksiin, toimi-
kunta joutui kiinnittämään huomiota myös 
huumausaineongelmaan. Kaupunginhallituk-
sen käsityksen mukaan yhteistoimintaa huu-
mausaineongelmien selvittämiseksi ja hoita-
miseksi oli jo riittävästi olemassa. Kaupun-
ginvaltuusto kehotti kaupunginhallitusta 
ryhtymään kiireellisiin ja tehokkaisiin toi-
menpiteisiin Helsingin huumausaineongelman 
hallitsemiseksi levittämällä asiallista tietoa 
nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä järjes-
tämällä ja tukemalla huumausaineitten vää-
rinkäyttäjien avohoitoa (10.6. 465 §). 

Vapaina olevien kansakoulutilojen luovutta-
misesta nuorisojärjestöjen ja järjestöihin kuu-

lumattomien nuorten käyttöön tekivät vtt 
Pekka ja Veikko Vennamo aloitteen 3.9.1969. 
Aloitteessa kiinnitettiin huomiota siihen, että 
kaupungissa on huutava puute erilaisista nuo-
rison käyttöön tarkoitetuista kokoontumis- ja 
vapaa-ajanviettotiloista ja ehdotettiin, että 
kaupunginvaltuusto kehottaisi kiireellisesti 
kaupunginhallitusta luovuttamaan vapaana 
olevat kansakoulutilat nuorisojärjestöjen se-
kä järjestöihin kuulumattomien nuorten 
käyttöön heidän vapaa-ajanviettoharrastuk-
siinsa. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta viittasi kansakoululain 12 §:ään, missä 
tarkoin määritellään, minkälaisiin tarkoituk-
siin kouluja saadaan käyttää. Kaupungin-
hallitus on v. 1957 vahvistanut säännöt kan-
sakouluhuoneistojen käytöstä muuhun kuin 
koulun omiin tarkoituksiin. Lukuvuonna 
1968/69 suomenkielisillä kansakouluilla oli 
luovutettavissa ulkopuolisten iltakäyttöön 
55 voimistelu- tai juhlasalia (ruotsinkielisillä 
kansakouluilla 6) sekä 795 (103) normaali-
luokkahuonetta. Jos otetaan huomioon huo-
netilojen käyttö viitenä viikonpäivänä klo 
18—21, jolloin tilat yleensä ovat olleet ulko-
puolisten käytettävissä, käytettiin voimis-
telu- ja juhlasaleja em. aikana keskimäärin 
56 (48.3) % käytettävissä olleesta viikko-
tuntimäärästä ja normaaliluokkahuoneita 
vastaavasti 8.2 (0.15) %. Kansakouluase-
tuksen 43 §:n mukaan koulunkäyntinsä 
päättäneelle nuorisolle voidaan koulun toi-
mesta järjestää sellaista opinto- ja sivistys-
harrastuksia edistävää toimintaa, joka on 
sopusoinnussa koulun kasvatustehtävän 
kanssa. Vuoden 1969 aikana järjestettiin täl-
laista kerhotoimintaa 27 kerhossa n. 900 ker-
holaiselle. Varoja toimintaan käytettiin 
36 093 mk. Määräysten mukaan vapaina 
olevia kansakouluhuoneistoja luovutetaan 
ensi sijassa nuoriso- ja kansansivistysjärjes-
töjen toimeenpanemia nuorison itsekasvatus-
ja sivistyspyrkimyksiä edistäviä tilaisuuksia 
varten. Säännöstöön ei sisälly kieltoa, ettei 
kouluhuoneistojen käyttölupia saataisi myön-
tää järjestöihin kuulumattomillekin nuorille. 
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Esimerkiksi Munkkiniemen, Nuottapolun ja 
Lehtisaaren koulupiirin kouluista on erilai-
siin tarkoituksiin vuokrattu kokoontumis- ja 
harjoitustiloja niitä halunneille. Hakijoita ei 
kuitenkaan ole ollut riittävästi, mikä johtu-
nee seurojen ja järjestöjen taloudellisista 
mahdollisuuksista. Koulunjohtajan mielestä 
oli koulutilojen vuokraus ulkopuolisille koh-
tuuttoman kallista. Mikäli tähän asiantilaan 
saataisiin korjaus, supistaisi se ainakin jossain 
määrin koulujen epätaloudellista vajaakäyt-
töä. Johtokunta totesi, että koska kouluhuo-
neistojen käyttölupia koskeva menettely no-
jautui em. säännöksiin, ei aloite siltä osin an-
tanut aihetta toimenpiteisiin. Sitä vastoin 
kysymys siitä, vapautetaanko kouluhuoneis-
toja harrastustoimintaansa käyttävä nuoriso 
suorittamasta niitä maksuja, joita koulujen 
käyttäjiltä peritään, jää kaupunginhallituk-
sen harkittavaksi. Tällöin jäävät sanotut 
kustannukset kaupungin maksettaviksi. 
Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 
yhtyi eo. lausuntoon. Kaupunginhallitus 
totesi mm., että järjestöt saavat kaupungilta 
avustusta toimintaansa varten ja tähän sisäl-
tyvät myös koulutilojen käyttämisestä aiheu-
tuvat maksut. Kaupunginvaltuusto katsoi 
lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (10.6. 462 §). 

Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Lauttasaaren itärantaa koskevan kokonais-
suunnitelman hyväksyminen. Kaupunginhal-
litus kehotti v. 1966 urheilu- ja ulkoilulauta-
kuntaa yhteistyössä satamalaitoksen ja ra-
kennusviraston kanssa ensi tilassa laaditutta-
maan ja esittämään kaupunginhallitukselle 
ranta-aluetta Pajalahti-Vattuniemen karit 
koskevan kokonaissuunnitelman ja ottamaan 
samalla huomioon lumenkaatopaikan tarkoi-
tuksenmukaisen järjestämisen sekä satama-
laitoksen rakentaman laiturin mahdollisim-
man tehokkaan hyväksikäytön. Kokonais-
suunnitelman laatiminen oli annettu arkki-

tehtitoimisto Juutilainen-Kairamo-Pantzarin 
tehtäväksi. Suunnitelma valmistui 2.11.1968 
ja käsittää Pajalahden venesataman siihen 
liittyvine puistoalueineen, kalastus-, troolari-
tms. sataman, Helsingfors Segelklubb -nimi-
sen yhdistyksen purjehdusseura-alueen, kau-
pungin telakka-alueen, merimiesammattikou-
lun ja osan Veijarivuoren puistosta. Suunni-
telmassa on myös osoitettu mahdollisuus py-
säköintitalon rakentamiseen kortteliin n:o 
31121. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
em. arkkitehtitoimiston 2.11.1968 päivätyn, 
Lauttasaaren itärantaa koskevan kokonais-
suunnitelman kuitenkin siten, että ennen 
suunnitelman lopullista toteuttamista Vattu-
niemenkujan ynnä Pajalahden osalle johta-
vat ajoyhteydet tutkitaan tarkemmin sekä 
ettei laajennussuunnitelmaa Vattuniemen 
kareista etelään toteuteta, ennen kuin asia 
on erikseen tutkittu. Lisäksi kaupunginval-
tuusto kehotti kaupunginhallitusta kiirehti-
mään Pajalahden venesatamahankkeen to-
teuttamista aloittamalla kiireimmiten aallon-
murtajan rakentaminen (27.5. 376 §). 

Pihlajasaaren ulkoilupuiston maankäyttö-
suunnitelman hyväksyminen. Urheilu- ja 
ulkoiluvirasto oli antanut arkkit. Aarne Ne-
vanlinnan tehtäväksi Pihlajasaaren ulkoilu-
puiston maankäyttösuunnitelman laatimisen. 
Suunnitelma valmistui 30.12.1966. Saari, jota 
luontonsa puolesta voidaan pitää Helsingin 
ainoana kansainväliset vaatimukset täyttä-
vänä merikylpylänä, on suunnitelmassa py-
ritty saattamaan arvoaan vastaavaan käyt-
tökuntoon. Suunnitelman pohjaksi oli otettu 
enintään 8 000—9 000 henkilön päivittäinen 
käynti saaressa. Päämääränä oli ollut saaren 
käytön aktivointi kaikkien kävijä- ja ikäryh-
mien suhteen sekä kauden pidentäminen ke-
väällä ja syksyllä. Suurempi eli Läntinen 
Pihlajasaari oli ajateltu pääasiallisesti lyhyt-
aikaisia kävijöitä varten ja Itäinen Pihlaja-
saari oli tarkoitettu telttailualueeksi. Kau-
punginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
kaupunginvaltuusto hyväksyi arkkit. Nevan-
linnan laatiman, Pihlajasaaren ulkoilupuiston 
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30.12.1966 päivätyn m aankäy t tösuunnitel-
man yksityiskohtaisten rakennussuunnitel-
mien pohjaksi siten, että suunnittelun yhtey-
dessä on vielä tutkittava mahdollisuuksia vä-
hentää viemäröintikustannuksia ja sijoittaa 
asunnot parhaalla mahdollisella tavalla. Sa-
malla olisi tutkittava tarkasti uusien teiden 
paikat. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 
seuraavan toivomusponnen: Vuoro venelii-
kenteen Helsingin puoleisen lähtöpaikan lä-
histöllä autojen pysäköintialueet varataan 
siten, ettei siitä aiheudu haittaa Merisataman 
puistosuunnitelmille (11.11. 824 §). 

Pallokentälle suunnitellun ns. kuplahallin 
aikaansaamista koskevan selvityksen anta-
misesta kaupunginvaltuustolle olivat vt Rah-
kamo ym. tehneet aloitteen 15.4. Siinä mai-
nittiin, että sen jälkeen kun kaupunginhalli-
tus äänestyksen jälkeen oli päättänyt pa-
lauttaa urheilu- ja ulkoilulautakunnan ehdot-
taman ylipainehallin rakentamishankkeen 
uudelleen tutkittavaksi, oli kaupungin ur-
heilupiireissä oltu huolestuneita ja petty-
neitä, koska päätös samalla merkitsi asian 
lykkäämistä. Kuplahalleista saadut koke-
mukset olivat olleet erittäin myönteisiä ja 
tarkoituksenmukaiseksi havaittuja urheilu-
paikkaratkaisuja sekä Suomessa että ulko-
mailla. Lisäksi niiden hankintahinta oli vain 
murto-osa tähän asti toteutettuihin muihin 
urheilulaitoksiin verrattuna. Aloitteentekijät 
ehdottivat, että kaupunginhallitusta keho-
tettaisiin antamaan kaupunginvaltuustolle 
29.4.1970 pidettävässä kokouksessa selvitys 
niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt 
em. kuplahallin aikaansaamiseksi. Kaupun-
ginhallituksen 13.4.1970 pidetyssä kokouk-
sessa oli selostettu ne työkohteet, joihin ker-
tomusvuoden talousarvioon urheilulaitosten 
ja kenttien rakentamista varten merkitty 
1 141 000 mk:n suuruinen määräraha ja aikai-
sempina vuosina myönnetyistä siirtomäärä-
rahoista käyttämättä oleva 189 160 mk eli 
yht. 1 330 160 mk tullaan käyttämään. Muo-
visen ylipainehallin sijoittamiseen Töölön 
pallokentälle oli näissä suunnitelmissa va-

rattu 220 000 mk. Muovisen ylipainehallin 
sijasta oli esittelijän esityksessä ollut puku-
suojan rakentaminen Pitäjänmäen urheilu-
kentälle. Kun lautakunta Suomen Palloliiton 
Helsingin piirin anomuksesta kuitenkin oli 
päättänyt käyttää määrärahasta 215 900 mk 
muovisen ylipainehallin sijoittamiseen Töölön 
pallokentälle, ei pukusuojan rakentamiseen 
ollut määrärahaa. Mainittu pukusuojaraken-
nus oli myös urheilu- ja ulkoilulautakunnan 
käsityksen mukaan erittäin tarpeellinen. 
Lautakunta oli esittänyt, että se oikeutettai-
siin aloittamaan em. määrärahan käyttö 
801 000 mk:n osalta ja että lisäksi myönnet-
täisiin 220 000 mk Pitäjänmäen pukusuojan 
rakentamista varten. Lautakunnalla ja ra-
kennusvirastolla ei ollut mahdollisuutta sel-
vittää ylipainehallia koskevia teknisiä teki-
jöitä. Selvitys olisi kuitenkin välttämätön, 
koska saatujen tietojen mukaan v. 1969 mm. 
Suur-Tukholman alueella myrsky tuhosi 16 
muovista ylipainehallia. Kaupunginhallitus 
päätti 13.4. mm. palauttaa kysymyksen yli-
painehallista ja sen rahoittamisesta urheilu-
ja ulkoilulautakunnan uudelleen käsiteltä-
väksi. Lautakunta on v:n 1971 talousarvio-
ehdotuksessaan ottanut kuplahallin raken-
nuskustannukset huomioon 400 000 mk:n 
suuruisina. Kaupunginvaltuusto katsoi lau-
sunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen joh-
dosta (15.4. 299 §, 28.10. 798 §). 

Toimenpiteisiin ryhtymisestä kurittomuuden 
ehkäisemiseksi urheilukentillä tekivät vt Zil-
liacus ym. aloitteen 12.2.1969. Tässä kiinni-
tettiin huomiota kaupungin urheilu- ja ul-
koilualueiden puutteelliseen valvontaan ja 
sen aiheuttamiin hyvin arveluttaviin seu-
rauksiin. Nuorisotilojen ja -toiminnan va-
jauksesta johtuen on joukko kielteisesti suh-
tautuvia aineksia ruvennut liikkumaan eri-
tyisesti kaupungin luistinradoilla, missä väki-
valta ja mm. rahojen sekä omaisuuden kiris-
täminen ovat toistuvia ilmiöitä. Onpa eräs 
poika saanut kallonmurtumankin tällaisen 
pahoinpitelyn seurauksena. Asiantilan kor-
jaamiseksi olisi kaupunginhallitusta kehotet-
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tava mitä pikimmin ryhtymään toimenpitei-
siin joko kenttämestareiden lukumäärän li-
säämiseksi tai heidän oikeuksiensa lisäämi-
seksi siten, että heillä metelin tms. sattuessa 
on oikeus puuttua asiaan. Urheilu- ja ulkoilu-
lautakunta mainitsi, että talvikauden 1968/69 
aikana havaittiin eräillä luistinradoilla ym. 
tehdyn ilkivaltaa rikkomalla pysäköinti-
alueen valaisimia. Kaikki teot eivät kuiten-
kaan tule kenttähenkilökunnan tai poliisin 
tietoon, eivätkä pienet lapset, joiden kimp-
puun käydään, uskalla kääntyä aikuisten 
puoleen. Vartijoiden lukua on kyllä pyritty 
määrärahojen puitteissa lisäämään. Polii-
sin valtuuksien hankkiminen kenttähenkilö-
kunnalle on erittäin vaikea ja laajakantoi-
nen kysymys. Parannusta asiaan saataisiin, 
mikäli ajatus ns. puistopoliisin perustamises-
ta voitaisiin toteuttaa. Asiaa tutkimaan olisi 
lautakunnan mielestä asetettava erityinen 
komitea. Poliisilaitos oli ilmoittanut, ettei se 
katso voivansa puoltaa poliisin valtuuksien 
myöntämistä puistonvartijoille, koska näiltä 
puuttuvat poliisialan kokemus ja koulutus. 
Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan 
urheilukenttien ja luistinratojen valvonta 
olisi pidettävä niin hyvänä, kuin se määrä-
rahojen puitteissa on mahdollista, mutta sa-
malla olisi tärkeätä, että yleisö suhtautuisi 
valvojiin myönteisesti. Kaupunginvaltuusto 
katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
(10.6. 460 §). 

Yrjönkadun uimahalli. Vt Heilala ym. te-
kivät 17.9.1969 aloitteen tilojen järjestämi-
sestä Yrjönkadun uimahalliin pikapesulaa ja 
pukuprässäämöä varten. Aloitteessa mainit-
tiin Yrjönkadun uimahallin olevan kaupun-
gin ainoa todellinen kylpylä, jossa uintimah-
dollisuuksien lisäksi oli erilaisia saunoja, pesi-
jätärpalvelu, hierontaa ja parturointia. Li-
säksi toimi uimahallissa kahvilähettämö. 
Asiakaspalvelua olisi kuitenkin vielä kohen-
nettava järjestämällä uimahallin yhteyteen 
kemiallinen pesula ja pukuprässäämö. Ur-
heilu- ja ulkoilulautakunnan ilmoituksen 
mukaan uimahallia palveli aikaisemman 

omistajan aikana naapurikiinteistössä oleva 
pukuprässäämö. Uimahallikiinteistön siir-
ryttyä v. 1967 kaupungin omistukseen lopetti 
prässäämö toimintansa. Kun uimahallin oma 
liinavaatepesula syksyllä v. 1969 lopetti toi-
mintansa, voitiin pesulatilat luovuttaa präs-
säämöä varten. Näiden 25 m2:n suuruisten 
pesulatilojen kunnostamisen jälkeen oli 8 
prässäysliikkeeltä pyydetty tarjous tilojen 
vuokraamiseksi prässäysliikkeen toimintaa 
varten. Tällöin oli esitetty yksi tarjous, joka 
myöhemmin peruutettiin. Urheilu- ja ulkoilu-
viraston tarkoituksena oli lähiaikoina pyytää 
uusia tarjouksia. Kaupunginvaltuusto katsoi 
lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (10.6. 463 §). 

Kumpulan uima-altaan kattamista koskeva 
selvitys. Vuoden 1970 talousarvion käsitte-
lyn yhteydessä kaupunginvaltuusto velvoitti 
kaupunginhallituksen kiireellisesti selvittä-
mään, kuinka suuret kustannukset aiheutui-
sivat Kumpulan uimalan uima-altaan katta-
misesta siten, että uimalaa voitaisiin käyttää 
myös talvisin. Rakennusviraston taloraken-
nusosasto oli tutkinut uimalan piirustukset 
ja todennut, ettei uimalaa suunniteltaessa, 
eikä rakennettaessa ollut tehty mitään lai-
toksen mahdolliseen kattamiseen halliuima-
laksi tarkoitettuja ylimääräisiä rakenteita» 
Alustavan kustannusarvion laatiminen ei 
kuitenkaan ollut mahdollista ilman pääpiir-
teistä rakennusohjelmaa ja luonnospiirus-
tuksia. Edullisimmalta kuitenkin tuntui ra-
kentaa talvikäyttöön pienempi uusi uima-
hallirakennus. Talorakennusosasto oli aloit-
tanut myös paineilmahallin käyttömahdolli-
suuksien tutkimisen ja arvioinut alustavasti 
hallin ja sen pystyttämiseksi välttämättö-
mien muutostöiden kustannukset n. 543 000! 

mk:ksi. Paineilmahallin vuotuiset kustan-
nukset kuoletuksia lukuun ottamatta arvioi-
tiin seuraaviksi: pystytys-, purkamis- j a 
varastointikustannukset n. 20 000 mk, pu-
haltimien ja valaistuksen sähkökustannukset 
n. 30 000 mk sekä lämmityskustannukset n. 
70 000 mk. Vedenkäsittelyn, lämmityksen ja 
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pukusuojien käyttökustannuksia sekä hen-
kilökuntamenoja ei em. arviossa ole otettu 
huomioon. Kaupunginvaltuusto merkitsi tie-
doksi eo. selvityksen sekä hyväksyi samalla 
toivomusponnen, jossa edellytettiin, että 
kaupunginhallitus ryhtyy kiireellisesti toi-
menpiteisiin suunnitelmien laatimiseksi Kum-
pulan maauimalan kattamiseksi paineilma-
menetelmää käyttäen (27.5. 377 §). 

Vuosaaren Kallvikin niemen kunnostami-
sesta ulkoilu- ja uintitarkoitukseen v. 1968 
tekemässään aloitteessa mainitsivat .vt Joki-
nen ym., ettei kaupungin v:n 1967 aikana 
Vuosaaren alueelta Kallviksudden-nimisen 
niemen kärjestä hankkiman, n. 11 ha:n suurui-
sen alueen käyttötarkoitusta eikä hallintoa 
ollut vielä määrätty. Alue on eräs niitä har-
voja kaupungin ranta-alueita, jossa on laaja 
ja tasainen hiekkaranta ja puhdas uintikel-
poinen vesi. Jotta alue saataisiin virkistys- ja 
ulkoilukäyttöön, olisi se siirrettävä urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan hallintoon sen toimesta 
tähän tarkoitukseen kunnostettavaksi. Ur-
heilu- ja ulkoilulautakunnan ilmoituksen mu-
kaan Kallvikin niemen alueet ovat olleet va-
paasti yleisön käytettävissä. Alueiden kun-
nostamisen on katsottu vaativan niin suuria 
kustannuksia, että on odotettu kaikkien va-
paa-ajan viettoon tarkoitettujen Vuosaaressa 
olevien alueiden siirtämistä lautakunnan hal-
lintoon ja hoitoon, jolloin työt saataisiin ta-
loudellisimmin tehdyiksi. Hallinnon siirtämi-
sen jälkeen olisi myös mahdollista laatia 
maankäyttösuunnitelma, jossa otettaisiin 
huomioon alueen käyttö niin uimarantana 
kuin muuhunkin virkistys- ja ulkoilutoimin-
taan. Kiinteistölautakunta totesi, ettei Kall-
vikin niemeä ole vielä asemakaavoitettu, 
mutta että on todennäköistä, että se soveliai-
suutensa vuoksi aikanaan osoitetaan asema-
kaavassa lähinnä virkistys- ja ulkoilukäyt-
töön. Aloitteessa tarkoitettujen, 21.6.1967 
ostettaviksi päätettyjen tilojen lisäksi kau-
punginvaltuusto oli 8.3.1967 päättänyt, että 
kaupunki ostaa Kallvikin niemen eteläosassa 
sijaitsevat kahdeksan muuta tilaa ja kahden 

tilan yhteisen alueen, yht. 4.2 04 ha sekä 
17.9.1969 Kallvikin niemen keskiosassa si-
jaitsevat kolme tilaa, yht. 3.2 ha. Lautakun-
nan mielestä kaikki nämä alueet voitaisiin 
siirtää urheilu- ja ulkoilulautakunnan hallin-
toon. Kaupunginhallitus oli 21.9.1970 päät-
tänyt siirtää ko. tilat urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallintoon 1 280 400 mk:n pää-
oma-arvoisina. Kaupunginvaltuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (28.10. 797 §). 

Helsingin ja Tallinnan välinen kuntokävely. 
Kaupunginvaltuusto päätti myöntää urheilu-
ja ulkoilulautakunnan käytettäväksi 43 000 
mk Helsingin ja Tallinnan kuntokilvan jär-
jestelyistä aiheutuvien kustannusten suoritta-
mista varten. Kaupunginhallituksen tehtä-
väksi annettiin sopivan kiertopalkinnon hank-
kiminen kilpailuja varten (18.3. 214 §). 

Venelaituritoiminnan parantamisesta 15.4. 
tekemässään aloitteessa mainitsivat vt Uk-
kola ym. muun muassa, ettei ollut kaupunki-
laisten edun mukaista, että venelaiturit anne-
taan paikallisten venelaiturikerhojen hallin-
taan siten, että nämä suorittavat venepaik-
kojen jälleenvuokrauksen. Tällöin, jos omis-
taa esim. soutuveneen ja haluaa pitää sen 
kaupungin omistamassa venelaiturissa, on 
liityttävä venekerhon jäseneksi. Tämä johtaa 
siihen, että o.i maksettava suuri liittymis-
maksu ja jäsenmaksu venepaikkamaksun li-
säksi. Lisäksi kerho määrää erinäisiä velvoit-
teita. Aloitteentekijät ehdottivat, että kau-
punginhallitusta kehotettaisiin ryhtymään 
toimenpiteisiin kaupungin venelaituritoimin-
nassa ilmenevien epäkohtien korjaamiseksi 
sekä ohjesäännön vahvistamiseksi venelai-
turikerhoja varten. Lisäksi tulisi kaupungin 
tutkia venepaikkojen jälleenvuokrausta, ve-
nelaiturikerhojen toimintaa ja tarkoituksen-
mukaisuutta, perittyjen maksujen käyttöä 
ym. Urheilu- ja ulkoilulautakunta mainitsi, 
että sille siirrettiin satamalautakunnalta ve-
neiden laiturointi- ja talvisäilytysasiat v. 
1964. Yksityisille vuokrattavia paikkoja oli 
vähennyksistä huolimatta tarjolla niin, että 
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niitä esim. v. 1968 jäi vuokraamatta 172 lai-
turipaikkaa. Samalla kun yksityisille ve-
neen omistajille vuokrattavista paikoista on 
viime vuosina ollut ylitarjontaa, ovat monet 
kaupungin alueella toimivat veneyhteisöt 
kärsineet tuntuvaa paikkapulaa. Veneyhtei-
söjen jäsenyys tarjoaa nim. veneenomista-
jalle monenlaisia etuja. Arvostetuimpia niis-
tä ovat aidattu ja vartioitu venesatama ja 
usein myös talvisäilytysalue. Veneiden kun-
nostus, vesillelasku ja telakointi voidaan 
yhteisön puitteissa myös järjestää talou-
dellisesti edullisimmalla tavalla. Rakennus-
viraston v. 1966 ilmestyneessä julkaisussa 
pidetään kaupungin edun mukaisena venei-
den laituroinnin hoitamista yhteistoiminnassa 
venekerhojen kanssa. Kaikki venelaiturit ra-
kennetaan kaupungin kustannuksella ja 
vuokrataan lautakunnan vahvistamaa taksaa 
noudattaen, joka on paikkaa kohti sama yk-
sityisille veneenomistajille ja veneyhteisöille 
riippumatta laiturin rakennuskustannuksista. 
Urheilu- ja ulkoiluvirasto ei määrää kerho-
jen kustannettaviksi mitään laiturirakennel-
mia. Venekerhot ja pursiseurat ovat rinnas-
tettavissa kaupungin alueella toimiviin ur-
heiluseuroihin, joille ei kaupungin toimesta 
ole laadittu eikä lautakunnan käsityksen mu-
kaan voidakaan laatia ohjesääntöä, jossa yh-
distystä kiellettäisiin esim. hankkimasta it-
selleen kiinteää omaisuutta. Kaupunginval-
tuusto katsoi lausunnon riittäväksi selvityk-
seksi aloitteen johdosta (15.4. 300 §, 9.12. 
948 §). 

Eräiden rakennusten ja alueiden vuokraa-
minen. Kaupunginvaltuusto oikeutti urheilu-
ja ulkoilulautakunnan tekemään Primula 
Oy:n kanssa seuraavansisältöisen vuokrasopi-
muksen: 

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilu-
lautakunta vuokraa ja luovuttaa Korkea-
saaressa tässä kaupungissa sijaitsevan, kau-
pungin omistaman ravintolarakennuksen ir-
taimistoineen sekä saaressa sijaitsevat kios-
kit ja kafeteriarakennuksen ravintolaliikkeen 
ynnä kioski- ja itsepalvelumyynnin harjoitta-

mista varten Primula Oy:lle seuraavilla 
ehdoilla: 

1) Vuokra-aika alkaa kesäkauden 1970 
alussa ja päättyy ilman erikseen tapahtuvaa 
irtisanomista joulukuun 31 p:nä 1984. 

2) Vuotuinen kiinteä vuokramaksu on ra-
vintolan ja kioskien osalta 3 338 mk sekä 
kafeterian osalta 2 781 mk. 

3) Vuotuinen vaihtuva vuokramaksu on 
ravintolan ja kioskien osalta puolitoista 
(1 y2) % sekä kafeterian osalta neljä (4) % 
niiden kokonaismyynnistä. 

4) Helsingin kaupungin revisioviraston 
edustajilla on oikeus milloin tahansa tar-
kastaa vuokramiehen kirjanpidon tulotosit-
teet vaihtuvan vuokran laskemiseksi tar-
peellisilta osilta. Heillä on tämän tarkastuk-
sen yhteydessä mahdollisesti tietoonsa saa-
miensa liikesalaisuuksina pidettävien seik-
kojen suhteen vaitiolovelvollisuus. 

5) _ 6) 
7) Vuokramies on velvollinen harjoitta-

maan ravintolarakennuksessa I luokan ra-
vintolaliikettä sekä kafeteriarakennuksessa 
vastaavasti itsepalvelutyyppistä ruoka- ja 
virvoketarjoilua. Ravintola on mahdollisuuk-
sien mukaan pidettävä avoinna yleisölle vuo-
sittain 1 p:stä toukokuuta 15 p:ään syyskuuta 
päivittäin ainakin klo 12—20. Kafeteria on 
puolestaan pidettävä vuosittain samana ai-
kana avoinna päivittäin toisen vuorolaivan 
saapumisesta siihen saakka, kunnes on puoli 
tuntia viimeisen vuorolaivan lähtöön. Ra-
vintola tai kafeteria on pidettävä lisäksi 
avoinna kahvin ja virvokkeiden tarjoilua 
varten vuosittain 16 p:stä syyskuuta sään-
nöllisen lauttaliikenteen loppumiseen saakka 
ainakin lauantaisin ja sunnuntaisin. Talvi-
kauden ajaksi vuokramiehellä on oikeus pe-
rustaa tarjoilupisteitä eläintarhaosaston kans-
sa tarkemmin sovittaviin paikkoihin. Vuokra-
miehen pyynnöstä on urheilu- ja ulkoiluvi-
rastolla oikeus myöntää poikkeuksia edellä 
mainittuihin aukioloaikoihin syyskuun 1 
p:n ja toukokuun 15 p:n välisen ajan osal-
ta. 
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8) Ravintolan hinnat on pidettävä koh-
tuullisina ja kafeterian hinnat mahdollisim-
man halpoina. Hintaluetteloiden ja muiden 
yleisölle tarkoitettujen tiedotusten on oltava 
suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset. Ylei-
söä palvelevasta henkilökunnasta on ainakin 
osan oltava sekä suomen että ruotsin kielen 
taitoista. 

9) Vuokramiehellä ei ole ilman urheilu-
ja ulkoilulautakunnan lupaa oikeutta raken-
taa Korkeasaareen uusia rakennuksia eikä 
laitteita. Mikäli yleisönpalvelun kannalta on 
tarpeellista, on vuokramies velvollinen järjes-
tämään eläintarhaosaston osoittamiin paik-
koihin uusia tarjoilupisteitä. Jäätelö on mah-
dollisuuksien mukaan myytävä irtojäätelön 
muodossa vohveleina. 

10) Urheilu- ja ulkoilulautakunta sitoutuu 
olemaan vuokraamatta muulle yrittäjälle 
saarelta aluetta tai rakennusta ravintolan 
tahi kafeterian pitoa varten. Kuitenkin lauta-
kunnalla on vuokramiehen kanssa etukäteen 
neuvoteltuaan oikeus myöntää saareen saapu-
ville yhdistyksille poikkeustapauksissa lupa 
tarjoilla kahvia, virvokkeita ym. omille jä-
senilleen ja vierailleen. Lisäksi lautakunnalla 
on oikeus myöntää muulle yrittäjälle lupa 
kahvin ym. virvokkeiden tarjoilupisteen pe-
rustamiseen, ellei vuokramies 9) kohdassa 
tarkoitetun kehotuksen saatuaan ole siihen 
halukas tai ellei vuokramies halua järjestää 
tarjoilua tilaisuuden aikana. 

11) Vuokramies sitoutuu järjestämään 
eläintarhaosaston henkilökunnalle ravintolan 
tai kafeterian aukioloaikana muina arkipäi-
vinä paitsi lauantaisin työmaaruokalan tasoi-
sen ja hintaisen ruokailun. 

12) Vuokramiehen on suoritettava tava-
rankuljetuksensa saaressa omin ajoneuvoin. 
Vuokramies saa kuitenkin poikkeustapauk-
sissa, mikäli se tapahtuu kaupungin töille 
haittaa tuottamatta, sopimuksen mukaan 
käyttää asianmukaista korvausta vastaan 
kaupungin omistamaa hevosta. 

13) Vuokramies on velvollinen hoitamaan 
hyvin rakennuksia ja laitteita, pitämään ne 

ja rakennusten ympärillä ravintolan, kafe-
terian ja kioskien käytössä olevat tarjoilu-
alueet siistissä kunnossa sekä ylläpitämään 
hyvää järjestystä. Mikäli siivouksen järjes-
tämisestä aiheutuu epäselvyyttä, on vuokra-
mies velvollinen sopimaan eläintarhaosaston 
kanssa yksityiskohtaisesti siivousalueiden ra-
joista. 

Kaupunki huolehtii rakennusten ulkokor-
jauksista, vuokramies taas sisä- ja kalusto-
korjauksista sekä uuden kaluston hankki-
misesta. Kaupungin omistamasta ulkokalus-
tosta, pöydistä ja tuoleista, on vuokramies 
velvollinen vuosittain maalauttamaan kol-
manneksen (1/3) Korkeasaaren intendentin 
antamien ohjeiden mukaan. Ulkokaluston 
talvisäilytykseen toimittamisesta huolehtii 
vuokramies. Vuokra-ajan päätyttyä on ra-
kennukset ja kaupungin omistama kalusto 
palautettava hyvässä kunnossa kaupungin 
hallintaan, kuitenkin ottaen huomioon luon-
nollinen kuluminen. 

14) Vuokramies vastaa polttopuista ja 
sähkönkulutuksesta. 

15) Urheilu- ja ulkoilulautakunnalla tai 
sen määräämillä henkilöillä on oikeus milloin 
tahansa toimittaa rakennusten ja laitteiden 
katselmus ilmoitettuaan siitä, mikäli mah-
dollista, vuokramiehelle etukäteen. 

16) Vuokramies on velvollinen noudatta-
maan, paitsi voimassa olevia yleisiä määräyk-
siä niitä erityisohjeita, joita urheilu- ja ul-
koilulautakunta ja Korkeasaaren intendentti 
tai hänen valtuuttamansa järjestyksen tahi 
tämän sopimuksen voimassa pitämiseksi 
ehkä antaa. 

17) Muita kuin edellä nimenomaan myön-
nettyjä oikeuksia ei vuokramies tämän sopi-
muksen perusteella saaressa nauti. 

18) Vuokramiehellä ei ole ilman urheilu-
ja ulkoilulautakunnan suostumusta oikeutta 
siirtää tätä sopimusta osittainkaan kolman-
nelle miehelle. 

19) Jos vuokramies laiminlyö vuokra-
maksun tai 15 kohdassa mainitun katselmuk-
sen perusteella määrättyjen korjausten suo-
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rittamisen määräajassa tahi jos vuokramies 
muutoin rikkoo tämän sopimuksen määräyk-
siä, on vuokraoikeus heti menetetty, mikäli 
urheilu- ja ulkoilulautakunta niin vaatii. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasa-
naista kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle (10.6. 422 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta oikeutettiin 
tekemään Helsingin Työväenyhdistyksen 
kanssa seuraava sopimus: 

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilu-
lautakunta oikeuttaa täten Helsingin Työ-
väenyhdistyksen pitämään omistamansa ra-
vintolarakennuksen sekä viisi kioskia enti-
sillä paikoillaan Mustikkamaan ulkoilupuis-
tossa seuraavilla ehdoilla: 

1) Vuokra-aika alkaa tammikuun 1 p:nä 
1970 ja päättyy ilman erikseen tapahtuvaa 
irtisanomista joulukuun 31 p:nä 1984. 

2) Vuotuinen vuokramaksu on taloudel-
lisen kehityksen turvaamisesta vuonna 1970 
annetun lain voimassaolon päättymiseen 
saakka 589 mk. 

Taloudellisen kasvun turvaamisesta vuon-
na 1970 annetun lain voimassaolon päätty-
misestä lukien vuotuinen vuokramaksu riip-
puu virallisesta elinkustannusindeksistä, jos-
sa »lokakuu 1951 = 100», siten, että perus-
vuokrana vuokran vaihteluita laskettaessa 
pidetään 287 mk vuodelta ja perusindeksinä 
100 sekä että vuokraa kunkin kalenterivuo-
den aikana korotetaan tai alennetaan yhtä 
monella täydellä 10 %:lla perusvuokrasta 
kuin edellisen kalenterivuoden keskimääräi-
nen elinkustannusindeksi poikkeaa täysinä 
kymmeninä prosentteina perusindeksistä. 
Mainitun lain voimassaoloaikana mahdolli-
sesti tapahtunutta indeksin muutosta ei kui-
tenkaan oteta huomioon. Tämä ehto on voi-
massa siinä laajuudessa ja sellaisin mahdolli-
sin muutoksin kuin taloudellisen kasvun tur-
vaamisesta vuonna 1970 annetun lain 3 §:n 
2 mom:ssa tarkoitetussa laissa säädetään. 

Vuokramaksu on suoritettava Helsingin 
kaupungin rahatoimiston Kallion osastoon 
vuosittain viimeistään 15 p:nä heinäkuuta. 

Ellei vuokramaksua erääntymispäivänä 
ole suoritettu, vuokramiehen on maksettava 
sille lankeamispäivästä maksupäivään vii-
västyskorkoa kaupunginhallituksen siitä kul-
loinkin voimassa olevan päätöksen mukai-
sesti. 

3) Yhdistyksen on 31.12.1974 mennessä 
saneerattava ravintolarakennuksen yleisö-
tilat. Ellei ko. työtä ole sanottuun päivään 
mennessä suoritettu, päättyy vuokra-aika 
välittömästi. 

4) Yhdistyksen on pidettävä puhtaana ra-
kennusten ympärillä olevat alueet. Kaupun-
gin puolesta alueelle istutettujen kukkien 
ym. hoito kuuluu yhdistykselle. 

5) Ravintolarakennuksessa tulee yhdistyk-
sen ylläpitää ravintolaliikettä ainakin kesä-
kuun 10 p:n ja elokuun 20 p:n välisenä aika-
na. 

6) Ravintolan hintojen tulee olla kohtuul-
lisia. 

7) Yhdistys ei saa rakentaa Mustikkamaal-
le ilman urheilu- ja ulkoilulautakunnan lupaa 
uudisrakennuksia eikä muita laitteita. Mi-
käli ravintola- tai ulkohuonerakennuksiin 
tehdään muutoksia, joihin vaaditaan raken-
nustarkastusviranomaisten lupa, on piirus-
tukset esitettävä urheilu- ja ulkoilulautakun-
nan hyväksyttäviksi. 

8) Urheilu- ja ulkoilulautakunta sitoutuu 
olemaan vuokraamatta kenellekään muulle 
saarelta aluetta tai rakennusta ravintolan pi-
toa varten. Kuitenkin on urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnalla oikeus vuokrata hiekkaran-
nalla oleva kioski virvoketarjoilua varten 
sekä oikeus myöntää saareen saapuville yh-
distyksille tai seuroille lupa tarjoilla tilapäi-
sesti virvokkeita ym. yhdistysten tai seu-
rueiden jäsenille. Mustikkamaalle mahdolli-
sesti rakennettavan uimalaitoksen kioskin 
vuokraajalla on samoin oikeus myydä uima-
lan alueella virvokkeita ym. uimalaitoksessa 
kävijöille. Mahdollisesti rakennettavan teat-
terin kioskinhoitajalla on oikeus myydä 
teatterin alueella virvokkeita ym. teatterissa 
kävijöille. 
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9) Rakennuksia ja laitteita on hoidettava 
hyvin ja ne on pidettävä siistissä kunnossa. 
Samoin yhdistys on velvollinen ylläpitämään 
hyvää järjestystä niin ravintolassa ja muissa 
rakennuksissa kuin myös sillä alueella, jonka 
puhtaanapidosta yhdistyksen on huolehdit-
tava, ja yhdistyksen tulee tässä noudattaa 
myös kaupungin antamia ja vastedes annet-
tavia määräyksiä sekä järjestyssääntöjä. 

10) Vuokramies on velvollinen korvaukset-
ta ja ilman vuokranalennusta siirtämään 
kioskit toiseen urheilu- ja ulkoiluviraston 
saaresta osoittamaan paikkaan. 

11) Urheilu- ja ulkoilulautakunnalla tai sen 
määräämillä henkilöillä on oikeus milloin ta-
hansa toimittaa rakennusten ja puhtaana pi-
dettävän alueen katselmus, josta on kuiten-
kin ilmoitettava yhdistykselle hyvissä ajoin 
sitä ennen. 

12) Vuokramiehellä on oikeus kaupunkia 
kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle, 
mutta vuokramiehen tai luovutuksensaajan 
on ilmoitettava siirrosta urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnalle kuukauden kuluessa. 

13) Jos vuokramies laiminlyö vuokramak-
sun suorittamisen tai ellei hän määräajassa 
poista kohdassa 10 mainitussa katselmukses-
sa havaittuja puutteellisuuksia tahi ellei hän 
muutoin noudata vuokrasopimuksen ehtoja 
taikka sopimuksen nojalla annettuja mää-
räyksiä, vuokraoikeus on heti menetetty, jos 
urheilu- ja ulkoilulautakunta niin vaatii, 
minkä ohessa vuokramies on velvollinen kor-
vaamaan kaupungille aiheuttamansa va-
hingon (10.6. 423 §). 

Bensow Oyille päätettiin vuokrata kaupun-
gin omistamalla maalla Kipparlahden vene-
satama-alueella sijaitseva, asemakaavaosas-
ton piirustukseen n:o 6186/26.3.1969 merkit-
ty, pinta-alaltaan n. 1 500 m2:n suuruinen 
maa-alue 31.5.1995 saakka seuraavilla eh-
doilla: 

1) Vuosivuokra on taloudellisen kehityk-
sen turvaamisesta v. 1970 annetun lain voi-
massaolon päättymiseen saakka 2 250 mk. 
Lain päättymisestä lukien vuosivuokra riip-

puu virallisesta elinkustannusindeksistä »lo-
kakuu 1951 = 100» siten, että perusvuok-
rana pidetään 1 357 mk vuodelta ja perus-
indeksinä 100. Vuokra on kunkin kalenteri-
vuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan 
kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen 
loppuun suoritettava niin monella täydellä 
10 %:lla vastaavasti korotettuna tai alennet-
tuna perusvuokrasta kuin edellisen kalenteri-
vuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi 
poikkeaa täysinä kymmeninä prosentteina 
perusindeksistä. Mainitun lain voimassaolo-
aikana mahdollisesti tapahtunutta indeksin 
muutosta ei kuitenkaan oteta huomioon. 
Tämä ehto on voimassa siinä laajuudessa ja 
sellaisin mahdollisin muutoksin kuin em. 
lain 3 §:n 2 mom:ssa tarkoitetussa laissa 
säädetään. 

2) Vuokra-aluetta saadaan käyttää yksin-
omaan veneiden ja venemoottoreiden huoltoa 
sekä veneulkoilua ja -urheilua palveleviin 
tarkoituksiin. Venehuoltamotoiminta vuok-
ra-alueella on saatettava käyntiin viimeistään 
yhden vuoden kuluessa vuokrakauden alka-
mispäivästä lukien. 

3) Vuokra-alueelle asianomaisten viran-
omaisten hyväksymien piirustusten mukaan 
rakennettua rakennusta ei saada purkaa ko-
konaan eikä osittain kaupungin luvatta. 
Jos rakennus palaa osaksi tai kokonaan, on 
alueelle rakennettava vuoden kuluessa pa-
losta vastaavanlaatuinen rakennus urheilu-
ja ulkoilulautakunnan hyväksymien piirus-
tusten mukaan. 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta voi hake-
muksesta myöntää edellä määrätyn rakennus-
ajan pidennystä. 

Vuokra-alueelle rakennettaessa on nouda-
tettava kulloinkin voimassa olevaa raken-
nusjärjestystä ja asemakaavamääräyksiä. 

4) Vuokramies on velvollinen omalla kus-
tannuksellaan rakentamaan tarvitsemansa 
vesi- ja viemärijohdot kaupungin määräysten 
mukaisesti. 

5) Vuokramiehellä on oikeus siirtää kau-
punkia kuulematta vuokraoikeus toiselle, 
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mutta vuokramiehen tai luovutuksensaajan 
on ilmoitettava siirrosta urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnalle 1 kk:n kuluessa. Tällöin on 
esitettävä luovutuskirja ja muut tarpeelliset 
asiakirjat jäljennöksineen. Entinen vuokra-
mies vastaa vuokrasopimuksen täyttämises-
tä, kunnes urheilu- ja ulkoilulautakunta on 
merkinnyt siirron. Sitä vastoin vuokramies 
ei saa luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä 
toisen käytettäväksi. 

6) Kaupungilla on oikeus vuokramiehen 
kustannuksella hakea ja saada kiinnitys 
alueen vuokraoikeuteen ja rakennuksiin vuo-
tuisen vuokramaksun suorittamisen vakuu-
deksi, kuitenkin enintään kolmentuhannen 
(3 000) mk:n määrään asti 12 %:n vuotuisine 
korkoineen. 

7) Ellei vuokrasopimusta irtisanota jom-
maltakummalta puolen vähintään 6 kk en-
nen sopimusajan päättymistä, se jatkuu 
toistaiseksi 6 kk:n irtisanomisajoin. 

8) Muilta osin noudatetaan urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan päättämiä vuokrausehto-
ja (29.4. 311 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan vuokraamaan S. O. Fa-
gerström Oy:lle kaupungin omistamalla maal-
la Vartiokylänlahden venesatama-alueella si-
jaitsevan, urheilu- ja ulkoiluviraston 30.9. 
1969 päivätystä karttapiirroksesta n:o 414 
lähemmin ilmenevän, pinta-alaltaan n. 3 100 
m2:n suuruisen maa-alueen 31.5.1995 saakka 
mm. seuraavilla ehdoilla: 

1) Ellei vuokrasopimusta irtisanota jom-
malta kummalta puolen vähintään 6 kk 
ennen sopimusajan päättymistä, se jatkuu 
toistaiseksi 6 kk:n irtisanomisajoin. 

2) Vuotuinen vuokramaksu on taloudelli-
sen kehityksen turvaamisesta v:ina 1968— 
1969 annetun lain voimassaolon päättymiseen 
saakka 4 650 mk. Sen jälkeen on vuotuinen 
vuokramaksu riippuvainen virallisesta elin-
kustannusindeksistä »lokakuu 1951 = 100», 
siten, että perusvuokrana pidetään 2 214 mk 
ja perusindeksinä 100. 

3) _ 7) 

8) Kaupungilla on oikeus vuokramiehen 
kustannuksella hakea ja saada kiinnitys 
alueen vuokraoikeuteen ja rakennuksiin vuo-
tuisen vuokramaksun suorittamisen vakuu-
deksi, kuitenkin enintään viidentuhannen 
(5 000) markan määrään asti 12 %:n kor-
koineen. 

9 ) 
10) Vuokramies on velvollinen omalla kus-

tannuksellaan rakentamaan Arkkitehtitoi-
misto Juutilainen-Kairamo-Pantzarin laati-
massa, Vartiokylänlahden venesataman 27.8. 
1969 päivätyssä asemapiirroksessa n:o K 
51 01 esitetyt, vuokra-alueen pohjoispuo-
lella sijaitsevat 43 pysäköintipaikkaa ja pitä-
mään ne käyttökunnossa. 

Muut ehdot ovat tavanomaiset (7.1. 21 §). 
Maa-alueen luovuttaminen pysäkkilevennys-

tä varten. Kaupunginvaltuusto oikeutti ur-
heilu- ja ulkoilulautakunnan luovuttamaan 
valtiolle sen toimesta tiealueena käytettä-
väksi korvauksetta n. 220 m2:n suuruisen 
alueen Vihdin kunnan Härkälän kylässä si-
jaitsevasta tilasta Uusikylä RN:o l 3 2 2 linja-
auton pysäkkilevennyksen aikaansaamista 
varten tie- ja vesirakennuslaitoksen sitou-
muslomakkeessa esitetyllä tavalla (11.11. 
839 §). 

Esikaupungeissa olevien mäkien kunnosta-
misesta pujotteluhiihtoon sopiviksi tekivät vt 
Hyvönen ym. aloitteen 15.4.1970. Aloitteessa 
kiinnitettiin huomiota siihen, että kaupungin 
vaihteleva maasto tarjoaa mahdollisuuksia 
pujotteluhiihtoon ainakin niille, jotka tyyty-
vät vaatimattomiin olosuhteisiin. Pujottelua 
pyritään selvästi harrastamaan mahdollisim-
man lähellä olevassa maastossa, jolloin väl-
tytään raskaitten välineitten kuljettamisesta 
alueelta toiselle. Aloitteen tekijät kiinnittivät 
huomiota mm. siihen, että Roihuvuoren kan-
sakoulun tuntumassa harrastetaan ahkerasti 
pujotteluhiihtoa, vaikka mäki on raivaama-
ton ja kaipaisi valaistusta. He esittivät, että 
kaupunginhallitusta kehotettaisiin ryhty-
mään toimenpiteisiin asumalähiöissä olevien 
mäkien kunnostamiseksi pujotteluhiihtoon 
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sopiviksi ja jo talvikaudeksi 1970/71 kunnos-
tamaan Roihuvuoren kansakoulun läheisyy-
dessä olevan rinteen tä tä tarkoitusta varten. 
Urheilu- ja ulkoilulautakunta oli yhtynyt 
aloitteessa tehtyihin ehdotuksiin. Kaupungin 
alueella oli tällä hetkellä ra ivat tuja ja valais-
tu ja pujottelurinteitä Herttoniemessä, Pih-
lajamäessä, Meilahdessa ja Taivaskalliolla. 
Näiden mäkien vilkas käyt tö osoitti tämän 
urheilumuodon suosion ja uusien pujottelu-
rinteiden tarpeellisuuden. Lautakunta oli jo 
v:n 1967 talousarviossa esittänyt määrärahaa 
Roihuvuoren kansakoulun vieressä olevan 
mäen raivaamiseen pujottelurinteeksi. Työn 
alustava kustannusarvio oli 12 000 mk. Kiin-
teistölautakunta ilmoitti, et tä Roihuvuoren 
pujottelurinne oli tarkoitus raivata Sahaajan-
kadun itäpuolelle Herttoniemen teollisuus-
korttelin n:o 43071 ja Roihuvuoren kansa-
koulun väliseen maastoon, joka oli varat tu 
puistoalueeksi. Pujottelusta oli tullut yleinen 
muotiharrastus. Joitakin vuosia sitten oli 

nuorison keskuudessa samanlaisena harras-
tuksena hyppyrimäestä laskeminen. Helsin-
gissä on 14 hyppyrimäkeä, jotka kahta lu-
kuun ot tamat ta ovat miltei käyt tämät tä 
harrastuksen vähennyttyä. Hyppyrimäkien 
rinteitä voitaneenkin käyt tää lasten pujotte-
luharrastuksiin. Varsinaiset pujottelurinteet 
taas vaativat huomattavasti laajempia ja pi-
tempiä mäkiä, joten ne sopivat vain harvoi-
hin maastonkohtiin Helsingissä. Varttuneem-
man nuorison ja aikuisten pujotteluharrastus-
ta tyydyt tämään soveltuisi esim. Paloheinän 
täyttöalue. Täyt tö voitaisiin muotoilla tarkoi-
tukseen soveltuvaksi ja siten käyt tää hyö-
dyksi alue, joka muutenkin on paljaana vuosi-
kausia täytön jäljeltä. Koska täyttöpaikoista 
on puutetta, saattaisi pienehköjen mäkien ra-
kentaminen lasten mäenlasku- ja leikkipai-
koiksi olla asiallista niillä asuntoalueilla, 
joissa ei ole luonnonmäkiä. Valtuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (16.12. 976 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Viranhaltijat. Rakennusviraston puisto-
osaston talonmies-lämmittäjän 9. pl:aan kuu-
luva virka päätettiin muut taa huoltomiehen 
viraksi (17.6. 496 §). 

Kaupungin virastojen ja laitosten töiden an-
tamisesta yksityisille urakoitsijoille aiheutuvista 
epäkohdista tekivät vt Laine ym. välikysy-
myksen 4.2.1970. Välikysymyksessä tiedus-
teltiin, onko kaupunginhallitus tietoinen siitä, 
että kaupungin virastojen ja laitosten töitä 
on viime vuosina annettu yhä enemmän yksi-
tyisille urakoitsijoille ja siten aiheutettu mo-
nenlaista hait taa kaupungin palveluksessa 
oleville sekä laitosten ja virastojen kehittä-
miselle, ja jos on, niin mihin toimenpiteisiin 
kaupunginhallitus on ryhtynyt tai aikoo ryh-
tyä tämän vahingollisen epäkohdan korjaa-
miseksi ? Yleisten töiden lautakunta mainitsi, 
että työt ovat yleensä jakaantuneet vuosit-

tain siten, e t tä rakennetuista kuutiometri-
määristä noin puolet on tehty urakoitsija-
työnä ja toinen puoli omana työnä. Talo-
rakennusosaston omana työnä suoritetuissa 
töissä on kuitenkin jouduttu turvautumaan 
urakoitsijaliikkeisiin esim. LVI-, sähkö- ja 
maalaustöiden osalta, koska rakennusviras-
tolla ei ole näihin töihin tarvi t tavaa ammatti-
taitoista työvoimaa. Se et tä rakennusviras-
tossa on käyte t ty ammatti taitoista työvoi-
maa vähemmän ammatti tai toa vaativissa 
töissä, on johtunut siitä, ettei omia töitä aina 
voida synkronisoida siten, e t tä ammatti tai-
toinen työntekijä heti jonkun työn pää ty t tyä 
voitaisiin siirtää omaa ammatt iaan vastaa-
vaan työhön. Tähän vaikuttaa mm. se, et tä 
rakennuspiirustukset ja -luvat kiertävät val-
tion ja kuntien hallintoelimissä oletettua 
kauemmin. Työntekijäin palkat on tällaisissa 
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