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vaa äänestysaluejakoa varten 46 äänestys-
aluetta, joiden asukasluku ylittää 3 000 
(28.9. 2646 §). 

Seuraaville järjestöille ym. päätettiin eräil-
lä ehdoilla luovuttaa vaalivälineistöä: Hel-
singin ev.lut. seurakunnille, Helsingin yli-

opiston ylioppilaskunnalle, Suomen Arkki-
tehtiliitolle, Svenska Finlands Folktings-
fullmäktigelle ja Vallilan ammattikoululle 
(yjsto 28.10. 7433 §, 7.10. 7232 §, 11.11. 7580 
§, 16.9. 7043 §, 18.11. 7626 §). 

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Ns. vanhojen kaupunkien erityisrasitusten 
poistamiseen liittyvästä komiteatyöstä sisä-
asiainministeriö oli lähettänyt tiedonannon, 
jossa mainittiin mm., että valtioneuvosto 
asetti v. 1965 kaksi komiteaa tutkimaan en-
nen v. 1959 perustettujen kaupunkien eri-
tyisrasituksien poistamiseen liittyviä kysy-
myksiä. Komiteat olivat ottaneet nimekseen 
kaupunkituomioistuinkomitea ja kaupunkien 
erityisrasituskomitea. 

Kaupunkituomioistuinkomitean tehtäväk-
si annettiin laatia ehdotukset raastuvanoi-
keuksien ja kaupungin syyttäjälaitoksen yllä-
pitämistä koskevien säännösten uudistami-
sesta ja ko. tehtävien uudelleen järjestämi-
sestä siten, että pienten kaupunkien raastu-
vanoikeudet pyrittäisiin lakkauttamaan ja 
suurten kaupunkien raastuvanoikeudet otta-
maan valtion ylläpitämiksi tuomioistuimiksi 
syyttäjineen. Kaupunkien erityisrasitusko-
mitea määrättiin tekemään ehdotus myös 
muita kuin mainit tuja asioita koskevien 
säännösten tarkistamisesta sekä ko. tehtävien 
hoitamisen uudelleen järjestelystä siten, että 
otettaisiin huomioon pyrkimys poistaa eri 
kuntamuotoihin kuuluvien kuntien asemassa 
vallitsevat lainsäädännölliset eroavaisuudet. 
Lisäksi komitean tuli tehdä ehdotus tuu-
laakimaksun kantamisoikeuden poistamises-
ta. Erityisrasituksiksi olisi katsottava kau-
punkien velvollisuus ylläpitää raastuvanoi-
keutta, kaupungin syyttäjälaitosta, maist-
raattia, ulosottotointa, tullihuoneita ja kau-
punginvankilaa sekä ottaa osaa poliisilaitok-
sen kustannuksiin. 

Komitea oli suunnitellut tehtävien hoita-
misen järjestämisen mm. siten, et tä oikeu-
denhoidon alalla valtion velvollisuudeksi tu-
lisi huolehtia alioikeuksista myös vanhoissa 
kaupungeissa. Tällöin tulisi alioikeutena ole-
maan joko valtion ylläpitämä raastuvan-
oikeus tai sellainen kihlakunnanoikeus, jonka 
tuomiopiiriin pieni kaupunki voidaan yhdis-
tää. Maistraatit ja järjestysoikeudet lakkau-
tettaisiin. Kunnan viranomaisten hoidetta-
vaksi jäisivät rakennustoimen valvontaan 
kuuluvat ja eräät muut tehtävät . Valtion vi-
ranomaisille siirrettävät maistraattien ja 
järjestysoikeuksien tehtävät annettaisiin lä-
hinnä lääninhallitusten, nimismiesten, polii-
siviranomaisten ja eräiden erityisviranomais-
ten hoidettaviksi. Suurimpiin kaupunkeihin 
oli kuitenkin tarkoitus perustaa valtion pai-
kallishallintovirasto, jonka toimialueeseen 
voisi kuulua myös muita kuntia. Tämä viras-
to voitaisiin perustaa myös muuhunkin kuin 
vanhaan kaupunkiin. Ulosottotoimen tehtä-
vät tulisivat paikallishallintoviraston hoidet-
taviksi viraston hallintoalueella. Muussa ta-
pauksessa ulosotonhaltijan tehtävät hoitaisi 
lääninhallitus ja ulosottomiehen tehtävät 
nimismies. Lisäksi suunniteltiin lakkautetta-
vaksi kaupunkien velvollisuus ot taa osaa 
poliisilaitoksen kustannuksiin sekä hankkia 
ja ylläpitää tullihuoneita. Toimenpiteistä ai-
heutuva taloudellinen rasitus samoin kuin 
eräät huonetilojen ylläpitämiseen liittyvät 
velvollisuudet suunniteltiin asteettain siir-
rettäviksi kaupungeilta valtiolle. Tuulaaki-
maksun kantamisoikeus olisi lakkautet tava 
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välittömästi, mutta kaupungeille näistä mak-
suista kertyvät tulot tulisi ottaa huomioon 
valtion ja kaupungin välisiä kustannuksia 
selvitettäessä. Komiteat olivat ehdotuksis-
saan pyrkineet siihen, että kaupunkien ao. 
viranhaltijain siirtyminen valtion palveluk-
seen tapahtuisi joustavasti sekä siihen, että 
siirtyvien viranhaltijain eläke-, ikälisä- ja 
vuosilomaoikeus tulisi turvatuksi (2.3. 618 §). 

Maistraatin kaksi avoinna olevaa kaupun-
ginpalvelijan virkaa päätettiin jättää vaki-
naisesti täyttämättä kauintaan v:n 1971 lop-
puun saakka (30.11. 3367 §). 

Rakennustarkastusviraston tekemässä esi-
tyksessä tarkoitettuihin, 1.1.1971 lukien pe-
rustettuihin kahteen rakennusmestarin ja kol-
meen toimistoapulaisen virkaan oikeutettiin 
maistraatti ottamaan virkoja haettavaksi ju-
listamatta tehtäviä nykyisin hoitavat tp. vi-
ranhaltijat tavanmukaisilla ehdoilla. Viraston 
31. pl:aan kuuluva tarkastusinsinöörin virka 
ja 27. pl:aan kuuluvat kaksi insinöörin vir-
kaa päätettiin julistaa haettaviksi erillis-
kuulutuksin ja hakijain omin palkkavaati-
muksin (22.6. 1826 §, 28.12. 3675 §). 

Eräät rakennustarkastusviraston viranhal-
tijat oikeutettiin käyttämään vuokra-autoa 
virka-ajoihin toistaiseksi ja kauintaan siksi 
ajaksi, kun he hoitavat nykyisiä virkojaan, 
kuitenkin kauintaan viisi vuotta, kaupungin-
hallituksen v. 1964 päättämillä ehdoilla 
(yjsto 11.3. 5593 §). 

Rakennustarkastusviraston kansliaosasto 
oikeutettiin pitämään 150 mk:n suuruista kä-
teiskassaa siten, että osa summasta luovu-
tetaan viraston arkiston alakassaksi (yjsto 
9.12. 7790 §). 

Viraston tarkastustoimikunnan ja julki-
sivutoimikunnan jäsenten palkkiot saatiin 
suorittaa viraston määrärahoista Palkkiot. 
Rakennusj ärj estyksen uudistamiskomiteaa 
kehotettiin tutkimaan kysymystä em. toimi-
kuntien kokouksiin osallistuvien virkamies-
jäsenten kokouspalkkioista (yjsto 11.11. 
7610 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti v. 1969 raken-
nusjärjestyksen muuttamisesta ja täydentämi-
sestä. Toimistopäällikkö Heikki Kerttula oli 
hakenut sisäasiainministeriöltä muutosta tä-
hän päätökseen rakennusjärjestyksen 31 §:n 
1 mom:n osalta, joka koski kellaritilan ra-
kentamista ainoastaan rakennuksen alle. 
Valittaja katsoi, että em. rakennusjärjestyk-
sen muutoksella tarpeettomasti rajoitetaan 
tontin järjestelmällistä ja tehokasta hyväksi-
käyttöä. Kun muutos täten loukkaa kaikkien 
tontinomistajien oikeutta, oli valittaja pyy-
tänyt valtuuston päätöksen kumoamista ja 
kaupungin velvoittamista korvaamaan vali-
tuksesta aiheutuneet kulut. Lääninhallitus 
oli ministeriölle antamassaan lausunnossa il-
moittanut pitävänsä valitusta aiheettoma-
na, koska asemakaavaan otettavilla mää-
räyksillä voitiin myöntää oikeus rakentaa 
pihamaan alle kellari- tai jotain muuta tilaa 
silloin, kun se katsottiin tarkoituksenmukai-
seksi. Rakennustarkastus virasto totesi, että 
rakennusjärjestyksen 31 §:n 1 mom:n aikai-
semman sanamuodon mukaan saatiin kellari-
tilaa rakentaa paitsi rakennuksen myös piha-
maan alle sellaiseen paikkaan, jota ei ole 
määrätty istutettavaksi. Virasto yhtyi lää-
ninhallituksen lausuntoon ja totesi, että ton-
tille rakentamista koskevat määräykset si-
sältyvät pääosiltaan asemakaavaan, jonka 
laatimisen yhteydessä tutkitaan rakentami-
sen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus. Ra-
kennusjärjestyksen määräykset ovat asema-
kaavaan nähden toissijaisia, koska rakennus-
asetuksen 17 §:n mukaan rakennusjärjestyk-
sessä olevia säännöksiä on noudatettava, ellei 
asemakaavassa, rakennuskaavassa tai yleis-
kaavassa ole toisin määrätty. Rakennusjär-
jestyksen muutos tekee myös mahdolliseksi 
rakentaa kellaritiloja istutusten alle. Virasto 
katsoi, ettei valituksen tulisi antaa aihetta 
rakennusjärjestyksen muutoksen hyväksy-
mättä jättämiseen. Kaupunginhallitus päätti 
ministeriölle annettavassa lausunnossaan esit-
tää valituksen lääninhallituksen ja rakennus-
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tarkastusviraston lausunnoista ilmenevillä 
perusteilla hylättäväksi (16.2. 479 §). 

Rakennusvalvontamaksujen palauttamista 
varten yleisjaosto myönsi yht. 5 665 mk 
(yjsto 7.1. 5062 §, 28.1. 5237 §, 18.2. 5419 §, 
24.3. 5694 §, 20.5. 6230 §, 14.10. 7327 §). 

Ulosottovirasto. Vuositilintarkastajat oli-
vat v:ien 1960 ja 1963 kertomuksissaan kiin-
nittäneet huomiota ulosottoviraston virka-
sivutulojen jakautumiseen ja niiden suuruu-
teen ja revisiovirasto oli v:n 1966 kertomuk-
sessaan esittänyt kaupunginhallitukselle vir-
kasivutuloja saavien viranhaltijoiden palk-
kausjärjestelmän muuttamista. Kaupungin-
hallitus esitti samana vuonna Kaupunkilii-
tolle, että asiassa ryhdyttäisiin revisioviras-
ton esitysten mukaisiin toimenpiteisiin. Käsi-
tellessään virkasivutulokomitean mietintöä 
kaupunginhallitus päätti lisäksi v. 1967 an-
taa järjestelytoimiston tehtäväksi selvittää, 
oliko ulosottoviraston virkasivutuloj a saa-
vien viranhaltijoiden ulosottoasioiden käsit-
telykustannuksista maksama osuus oikeassa 
suhteessa siihen, mitä kaupunki näistä kus-
tannuksista joutuu suorittamaan. Järjestely-
toimisto totesi, että kysymystä siitä, osallis-
tuvatko ko. viranhaltijat riittävässä määrin 
ulosottoasioiden käsittelykustannuksiin, ei 
voida selvittää ulosottoasioiden käsittelytyö-
hön kohdistuvan tutkimuksen perusteella, 
vaan asia olisi hoidettava kaupungin ja ao, 
viranhaltijain kesken sopimusteitse. Palkka-
lautakunta katsoi, että olisi lähinnä tutkitta-
va, mitä kuluja ja kustannuksia voimassa 
olevien säännösten mukaan on tarkoitettu 
korvattavaksi niillä lunastuksilla ja toimi-
tuspalkkioilla, joita peritään eräiden viran-
omaisten toimituskirjoista ja virkatoimista 
suoritettavien maksujen perusteista annetun 
lain ja asetuksen perusteella. Lisäksi olisi 
selvitettävä, kuinka näitä määräyksiä voi-
daan soveltaa niihin ulosottoviraston viran-
haltijoihin, joilla on oikeus saada em. lunas-
tuksia ja toimitusmaksuja. Asiamiestoimisto 
totesi, että koska kaupunki lain mukaan oli 
velvollinen ylläpitämään ulosottovirastoa ja 

koska viraston eräillä viranhaltijoilla oli laissa 
säädetty oikeus periä virkatoimistaan lunas-
tusmaksuja ja toimituspalkkioita, olisi vai-
keata johtosääntöjä muuttamalla määrätä, 
että osa näistä virkasivutuloista on käytet-
tävä toimistohenkilökunnan palkkaukseen 
ja toimistokulujen maksamiseen. Ulosotto-
viraston virkasivutuloja saavien viranhalti-
joiden kanssa olisi pyrittävä pääsemään sopi-
mukseen asiasta. Henkilöasioita ja sosiaali-
tointa johtava apulaiskaupunginjohtaja oli 
sitä mieltä, että ainoa tapa asian korjaami-
seksi olisi lainsäädännön muuttaminen. Kau-
punginhallitus päätti Suomen Kaupunkilii-
tolle lähetettävällä kirjeellä kiirehtiä kau-
punginhallituksen v. 1966 liitolle tekemän 
esityksen käsittelyä (24.8. 2301 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että 
1) ulosottoviraston viranhaltijain toimi-

tusmatkakulujen perimisestä maksuvelvolli-
silta luovutaan 1.1.1971 lukien ja että 

2) sanottujen kulujen korvaukset suorite-
taan kaupungin varoista hyväksyttyjen ajo-
kirjamerkintöjen perusteella samasta ajan-
kohdasta lukien (28.9. 2686 §). 

Kaupunginvoutien virka sivutuloistaan 
korvaamia palkkakustannuksia koskeva il-
moitus merkittiin tiedoksi (yjsto 25.2. 5478 §). 

Raastuvanoikeuden avoinna oleva rikos-
asiainnotaarin virka päätettiin jät tää vaki-
naisesti täyttämättä toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan raastuvanoikeuden uudelleen jär-
jestelyn toteuttamiseen saakka (19.10. 
2913 §). 

Kaupunginviskaalinviraston 1.5. avoimeksi 
tullut 8. pl:n toimistoapulaisen virka päätet-
tiin jättää vakinaisesti täyt tämättä kauin-
taan 30.9.1970 saakka (11.5. 1346 §). 

Poliisilaitos. Matkailuneuvottelukunta ja 
satamalautakunta olivat tehneet esityksen 
puistojen järjestyksen ja valvonnan sekä 
satamien turvallisuuden tehostamisesta. Kau-
punginhallitus päätti 

1) kiinnittää sisäasiainministeriön huomio-
ta siihen, että järjestyshäiriöitä samoin kuin 
alkoholin nauttimista ja muutakin häiriön-
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ja haitantekoa julkisilla paikoilla on ensisi-
jaisesti säädeltävä poliisitoimin sekä että 
poliisiviranomaisille suodaan tarvittavat käy-
tännölliset edellytykset riittävän valvonnan 
toteuttamiseksi, 

2) esittää Helsingin poliisilaitokselle, että 
se käytettävissään olevien mahdollisuuksien 
puitteissa tehostaisi yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämistä puistoissa, sa-
tama-alueilla ja kaupungin muilla yleisillä 
paikoilla ja tässä tarkoituksessa harkitsisi 
satamalautakunnan 23.2.1970 tekemässä esi-
tyksessä tarkoitettuihin toimenpiteisiin ryh-
tymistä, 

että se yhteistoiminnassa ulosottoviraston 
ja raastuvanoikeuden kanssa kiireellisesti 
ryhtyisi tehokkaisiin toimenpiteisiin häiriön-
teon ja epäjärjestyksen aiheuttamisen joh-
dosta määrättyjen sakkojen perimiseksi tar-
vittaessa muuntorangaistuksen avulla sekä 

että se yhteistoiminnassa muiden viran-
omaisten kanssa pyrkisi nykyistä tehokkaam-
piin toimenpiteisiin yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden tehostamiseksi sekä alko-
holistien ja irtolaisten saattamiseksi asian-
mukaiseen hoitoon, 

3) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle 
esityksen 

nykyistä tehokkaampiin toimenpiteisiin 
kiireelliseksi ryhtymiseksi kaupassa olevan 
voimakkaan T-spriin saattamiseksi sellai-
seksi, ettei sitä voida käyttää juopumistar-
koituksiin, ja myynnin valvomiseksi, mikäli 
sanotun aineen vähittäismyynnistä ei voida 
kokonaan luopua, samoin kuin 

sellaisen komitean tai toimikunnan kii-
reelliseksi asettamiseksi, joka selvittäisi päih-
dyttävien aineiden, erityisesti korvikeainei-
den väärinkäytön perussyyt ja tekisi kii-
reellisesti esityksen tarpeellisiin toimenpitei-
siin ryhtymisestä ja 

4) tehdä sosiaalihallitukselle esityksen 
kiireellisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi 

huoltolapaikkojen lisäämiseksi siten, että 
huoltolahoidon tarpeessa olevat alkoholistit 
viipymättä voidaan toimittaa huoltolahoi-

toon samoin kuin tehokkaan jälkihoidon jär-
jestämiseksi siten, että samalla kiinnitetään 
huomiota huoltoloista kotiutettavien työllis-
tämiseen välittömästi huoltolahoidon jälkeen, 
j a 

riittävän tehokkaan valvonnan järjestä-
miseksi, että muutkin kunnat huolehtivat 
asunnottomista alkoholisteistaan samoin kuin 
heidän saattamisestaan tarvittavaan hoitoon. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 
a) kiinteistölautakuntaa yhteistoiminnassa 

huoltolautakunnan ja kaupunginhallituksen 
17.3.1969 asettaman majoituskomitean kans-
sa laatimaan selvityksen ja sen perusteella 
tekemään kaupunginhallitukselle 30.8.1970 
mennessä esityksen alkoholisteille tarkoitet-
tujen kahden uuden n. 100 hoitopaikkaa kä-
sittävän ensisuojan avaamiseksi ensi tilassa, 
siten, että toinen sijoitettaisiin itäisiin ja. 
toinen läntisiin kaupunginosiin, mikäli mah-
dollista jo valmiina oleviin, tarkoitukseen so-
veltuviin rakennuksiin, 

b) kaupunkisuunnittelulautakuntaa kiireh-
timään asemakaavasuunnitelman valmistu-
mista Viikinmäestä, Vanhan Porvoontien 
ja Lahden moottoritien väliseltä alueelta, 
Helsingin uudet asuntolat Oy:lle miesten 
asuntolan rakentamista varten 30.3.1967 
varatun tonttialueen osalta, 

c) huoltolautakuntaa kiirehtimään yksi-
tyiskohtaisen suunnitelman laatimista yksi-
näisten miesten asuntoloiden rakentamiseksi 
kaupunginhallituksen 19.1.1970 ja 23.2.1970 
tekemillä päätöksillä Helsingin uudet asunto-
lat Oyrlle Pitäjänmäeltä ja Suomen Pelastus-
armeijan Säätiölle Vallilasta varattujen tont-
tialueiden osalta, 

d) huoltolautakuntaa yhteistoiminnassa 
työvoimaviranomaisten kanssa ryhtymään 
käytettävissä oleviin toimenpiteisiin erityi-
sesti alkoholistihuoltoloista vapautuneiden 
ja muiden alkoholistien sijoittamiseksi ansio-
työhön ja mikäli tähän ei ole mahdollisuuk-
sia, laatimaan kaupunginhallitukselle yksi-
tyiskohtaisen ehdotuksen kustannusarvioi-
neen heidän työllistämisestään ja 
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e) huoltolautakuntaa yhteistoiminnassa 
sosiaalihallituksen kanssa harkitsemaan, mil-
lä muilla toimenpiteillä nimenomaan korvi-
keaineiden väärinkäyttäjien hoito ja huolto 
on järjestettävä sekä tarvittaessa tekemään 
asiasta esityksen kaupunginhallituksalle (8.6. 
1683 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lää-
ninhallitukselle annettavassa lausunnossaan 
puoltavansa sellaisenaan poliisilaitoksen esi-
tystä 387 uuden toimen perustamisesta lai-
tokseen (19.5. 1388 §). 

Yleisjaosto hyväksyi v. 1969 maksetuista 
ennakoista tilitysten mukaisesti 21 450 mk 
kaluston kunnossapitoa ja perushankintoja 
varten (yjsto 4.2. 5262 §). Samaten yleis-
jaosto hyväksyi v. 1970 maksetuista enna-
koista tilityksen mukaisesti 19 000 mk ka-
luston kunnossapitoa ja perushankintoja var-
ten. Loppuosa määrärahasta, 19 000 mk, 
maksetaan ennakkona myöhemmin tehtävää 
tilitystä vastaan (yjsto 21.10. 7346 §). Edel-
leen yleisjaosto hyväksyi virkamieslipun 
hankkimisesta aiheutuneen 374 mk meno-
erän suorittamisen tarverahoista (yjsto 15.4. 
5852 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan 
31.7. mennessä 12 033 810 mk lääninkontto-
riin kertomusvuoden talousarvion ao. mää-
rärahoista kaupungin osuutena poliisilaitok-
sen v:n 1969 ylläpitokustannuksista (8.6. 
1679 §). 

Poliisilaitokselle päätettiin ilmoittaa, ettei 
Kaupungintalon väliaikaisen ruokalan tul-
lessa v. 1971 täyteen käyttöön kaupungilla 
ollut mahdollisuuksia järjestää poliisilaitok-
sen henkilökunnan ruokailua Kaupunginta-
lossa (21.12. 3539 §). 

Yleisjaosto vahvisti pidätettyjen huoltoa 
koskevan tilityksen loppusummaksi 39 995 
m k ja uimalippujen osalta 950 mk:ksi. Sano-
tu t määrät saatiin suorittaa ao. tileiltä. Pidä-
tet tyjen huoltoon merkityn määrärahan lop-
puosa, 38 720 mk, päätettiin suorittaa en-
nakkona poliisilaitoksen toimesta myöhem-

min tehtävää tilitystä vastaan (yjsto 9.12. 
7792 §). 

Siivooja Toini Hedman vapautettiin kor-
vaamasta kaupungille poliisilaitoksen rikos-
osaston huoneistossa aiheuttamastaan tuli-
palosta koituneet 560 mk:n suuruiset va-
hingot tavanomaisilla ehdoilla (yjsto 4.2. 
5285 §). 

KRIM-Helsinki -nimiselle yhdistykselle 
päätettiin myöntää 1 000 mk:n suuruinen 
avustus (19.10. 2884 §). 

Asutuslautakunta. Vuokra-alueiden järjes-
telytoimituksissa uskottuina miehinä olleille 
asutuslautakunnan jäsenille suoritettiin kau-
punginhallituksen v. 1964 tekemässä pää-
töksessä tarkoitettuina palkkioina yht. 1 508 
mk (yjsto 7.1. 5047 §, 8.4. 5804 §, 10.6. 6410 
§, 23.9. 7130 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Palolaitos. Kaupunginhallitus päätti mer-
kitä tiedoksi v. 1962 asettamansa palolai-
toksen sääntökomitean 29.5.1967 päivätyn 
mietinnön ja kehottaa palolautakuntaa yh-
dessä palopäällikön kanssa 

1) ryhtymään valmistelemaan palolauta-
kunnan ja palolaitoksen johtosääntöjen 
uudistamista huomioon ottaen Suomen Kau-
punkiliiton uudet mallijohtosäännöt, 

2) tutkimaan sisäpalvelussäännön uudista-
misen tarvetta tai sen tilalle ehkä vahvistet-
tavan muun sitä vastaavan säännön aikaan-
saamista, 

3) harkitsemaan ryhtymistä tarpeellisiin 
uudisrakennustöihin, joita sääntökomiteakin 
on käsitellyt, kuitenkin kehityksen vaati-
mat muutokset huomioon ottaen, 

4) tutkimaan mahdollisesti tarpeellisiksi 
osoittautuvat virkojen muutokset ja palk-
kausten tarkistukset, 

5) tutkimaan henkilöstön tarpeen muuttu-
neiden olosuhteiden pohjalta sekä 
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6) tutkimaan asialliset rationalisointitoi-
menpiteet ja 

7) tekemään asian johdosta aikanaan ehkä 
tarpeelliset esitykset (11.5. 1328 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi täytäntöön-
pantavaksi palolautakunnan 25.8. tekemän 
päätöksen toimikunnan asettamisesta tutki-
maan sääntökomitean mietintöä (31.8. 
2321 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota palo-
lautakunnan 4.9. ja 22.9. tekemät päätökset, 
jotka koskivat palopäällikön viran hakijois-
ta annettuja lausuntoja, sekä kehottaa lauta-
kuntaa käsittelemään asian kunnallislain mu-
kaisessa järjestyksessä. Palopäällikön virka 
oli julistettu haettavaksi erilliskuulutuksin 
(15.6. 1748 §, 9.11. 3092 §, 16.11. 3162 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota palo-
lautakunnan 3.2. tekemän päätöksen ruis-
kumestari Leo Mäkisen oikeuttamisesta asu-
maan omassa osakehuoneistossaan virka-
asunnon sijasta ja kehottaa lautakuntaa 
saattamaan asian luontoissuoritussäännön 
mukaisesti palkkalautakunnan ratkaistavak-
si (9.2. 377 §, 27.4. 1190 §). 

Kaupunginhallitus asetti 1.12.1969 toimi-
kunnan tekemään lopullisen ehdotuksen palo-
päällystön työajoista ottamalla huomioon 
mm. Kaupunkiliiton suosituksen työajoista. 
Toimikunnan ehdotus rakentui 63 tunnin 
viikkotyöaikaan ja siihen, että 1. ja 2. päi-
vystykset muuttuisivat kaikki 1. päivystyk-
seksi. Järjestely edellytti viiden palomestarin 
käyttämistä päivystykseen sekä lisäksi yh-
den muun henkilön käyttämistä määrävälein 
tähän tarkoitukseen. Koska laitoksessa oli 
vain neljä palomestarin virkaa, ehdotti toi-
mikunta yhden tp. palomestarin viran perus-
tamista laitokseen. Kaupunginhallitus päätti, 

1) että palomestarien palvelusaika määrä-
tään palolautakunnan 20.4.1970 tekemän 
esityksen mukaisesti ja on palvelusjakso vuo-
rokausi (24 t) työtä, vuorokausi (24 t) va-
paata, vuorokausi (24 t) työtä, kaksi vuoro-
kautta (48 t) vapaata, vuorokausi (24 t) 
työtä, kaksi vuorokautta (48 t) vapaata, 

2) että päivystykseen käytetään viittä 
palomestaria tai vastaavaa ja niinä päivinä, 
joka kahdeksas, jolloin päivystäjiä on vain 
yksi viidestä, toimii toisena päivystäjänä 
joko apulaispalopäällikkö, apulaispalomesta-
ri tai ruiskumestari, joka täyttää palolain 
edellytykset päällystö virkaan, 

3) että kaikki palvelusvuorot lasketaan 
samanarvoisiksi, mikä edellyttää ryhtymään 
palvelukseen johtosäännön määräämällä päi-
vystystä valla, 

4) että palolautakunta oikeutetaan 1.6. 
1970 alkaen perustamaan tp. 23. pl:aan kuu-
luva palomestarin virka, joka täytetään 
asianomaisessa järjestyksessä, 

5) että ilta- ja yötyön lisien suhteen nouda-
tetaan Kaupunkiliiton suositusta sekä 

6) että ao. määrärahoista myönnetään tp. 
palomestarin palkkaamiseen 10 469 mk (19.5. 
1411 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kohtuussyistä 
palokersantit Kalevi Laakson, Paul Lassilan, 
Lauri Liljan, Osmo Nurmion ja Jouko Jär-
visen saamaan peruspalkan ja ikälisät ajoilta 
23.2.-6.6. ja 24.8.—29.12.1970, jolloin he 
ovat oppilaina Valtion palo-opistossa, sekä 
harjoitteluajalta 15.6.—14.8. sillä ehdolla, 
että he suorittavat hyväksytysti tarkoitetun 
oppimäärän ja sitoutuvat opintojen jälkeen 
olemaan kaupungin palveluksessa vähintään 
3 v tai sitä ennen omasta aloitteestaan ero-
tessaan suorittamaan takaisin opintoaikojen 
osalta saadut palkkaedut. Palolautakuntaa 
kehotettiin komentamaan mainitut palo-
kersantit em. koulutukseen ilman matka- ja 
päivärahoja sekä ryhtymään kiireellisiin toi-
menpiteisiin laitoksen henkilökunnan kou-
lutusedellytysten ja -ehtojen määrittelemi-
seksi niin, ettei vastaisuudessa enää ilmaan-
nu mahdollisesti tarpeetonta koulutusta (22.6. 
1847 §). 

Hyväksytyn sukeltajakoulutuksen suorit-
taneille palolaitoksen viranhaltijoille makset-
tavia sukellusrahoja päätettiin korottaa 1.7. 
1970 lukien niiltä päiviltä, jolloin he joutu-
kat pelastustöiden vuoksi suorittamaan su-
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kelluksia, sukellusten tapahtuessa O—10 m:n 
syvyyteen 22.15 mk:ksi, sukellusten tapah-
tuessa yli 10 m:n syvyyteen 31.10 mkrksi 
sekä niiltä päiviltä, jolloin heillä on sukel-
lusharjoituksia, sukellusta suorittavan har-
joituksen johtajan ja kouluttajan osalta 15.60 
mk:ksi ja muiden sukellusta suorittavien 
osalta 7.80 mk:ksi (8.6. 1694 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoimis-
ton luopumaan enemmistä perimistoimenpi-
teistä poistoluettelossa n:o 24/1968 ja 26/ 
1969 mainittujen vielä perimättä olevien pa-
lolaitoksen saatavien osalta (16.11. 3148 §). 

Palolaitokseen päätettiin hankkia 17.6. 
päivätyn esityksen mukainen öljynpoisto-
laite kalustomäärärahoja käyttäen ja niitä 
tarvittaessa ylittäen (29.6. 1913 §). 

Yleisjaosto oikeutti palolautakunnan pois-
tamaan esittämänsä käyttökelvottomat irtai-
misto- ja käyttöesineet kalustokirjanpidosta 
joko lahjoittamalla ne kaupungin kesäsiir-
toloihin tai hyväntekeväisyysjärjestöille, an-
tamalla kouluille havainto- ja opetusväli-
neiksi, siirtämään palomuseoon, myymään 
romuna tai kilottain lumppuna ja hävittä-
mään myytäväksi kelpaamattomat esineet 
(yjsto 18.3. 5626 §). 

Väestönsuojien kunnon tarkastaminen, 
ks. s. 168. 

Kaupunginhallitus kehotti v. 1969 asia-
miestoimistoa hakemaan muutosta korkeim-
massa oikeudessa hovioikeuden 31.5.1969 
(ks. s. 185) antamaan tuomioon, joka koski 
Hämeentien hallin tulipaloa. Korkein oikeus 
katsoi 9.2.1970 antamassaan tuomiossa, kos-
ka Helsingin kaupunki palolaitoksen yllä-
pitäjänä on vastuussa alempien oikeuksien 
toteaman palolaitoksen viranhaltijan virka-
tehtävän laiminlyönnin johdosta asianosaisil-
le tulipalossa aiheutuneiden vahinkojen kor-
vaamisesta, ettei ollut esitetty syytä muut-
taa hovioikeuden tuomion lopputulosta, joka 
jäi pysyväksi. Kaupunginhallitus päätti mer-
kitä korkeimman oikeuden tuomion tiedoksi 
sekä kehottaa rahatoimistoa suorittamaan 
ao. korvauksensaajille määrätyt korvaukset 

kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista (11.5. 
1330 §). 

Eräät palolaitoksen viranhaltijat vapau-
tettiin suorittamasta heille yhteenajojen 
johdosta tuomittuja korvauksia ehdolla, 
että he suorittavat kaupungille heille mää-
rätyn omavastuuosuuden. 

Helsingin Palomiesyhdistykselle myönnet-
tiin 1 250 mk:n avustus yhdistyksen jäsenten 
osallistumisesta palomiesten pohjoismaisille 
opintopäiville aiheutuvia kustannuksia var-
ten sekä 400 mk Helsingin palolaitoksen esi-
miehet -yhdistyksen edustajan lähettämistä 
varten palomiesten pohjoismaisille opinto-
päiville Göteborgiin (yjsto 4.3. 5507 §, 22.4. 
5940 §). 

Vapaaehtoisten palokuntien kilpailutoi-
minnan tukemista varten myönnettiin 1 300 
mk (yjsto 24.6. 6514 §). 

Suomen Palontorjuntaliiton 140 mk:n suu-
ruinen lasku kahvitarjoilun järjestämisestä 
Suomen Palopäällystöliiton II-jaoston jäse-
nille hyväksyttiin maksettavaksi kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (yjsto 
16.12. 7897 §). 

Palavia nesteitä koskeva lainsäädäntö. Kau-
punginhallitus pyysi v. 1964 Kaupunkiliittoa 
ryhtymään toimenpiteisiin, että palavia nes-
teitä koskevassa lainsäädännössä varattai-
siin kunnallisille viranomaisille mahdollisuus 
antaa paikallisten olosuhteiden vaatimia 
yksityiskohtaisia määräyksiä asiasta. Kau-
punkiliiton toimiston ilmoituksen mukaan 
asiaa on hyvin pitkään tutkinut valtion 
asettama toimikunta, jonka työ vieläkin on 
kesken. Kaupungin tekemä esitys on aikoi-
naan saatettu toimikunnan käsiteltäväksi 
eikä asiassa toistaiseksi ollut aihetta ryhtyä 
muihin toimenpiteisiin. Kirje merkittiin tie-
doksi ja lähetettiin myös palolautakunnalle 
(7.9. 2448 §). 

Nuohoustoimi. Palolautakunnan asettama 
nuohoustoimen järjestelyä tutkiva komitea 
oli esittänyt lautakunnan hyväksyttäväksi 
piirinuohoojien kanssa tehtävän nuohous-
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sopimusehdotuksen, jonka lautakunta oli 
hyväksynyt 26.11.1968 (ks. s. 147). Samalla 
lautakunta oli päättänyt esittää, että val-
tuusto kumoaisi v. 1966 tekemänsä päätök-
sen nuohoustoimen johtosäännön hyväksymi-
sestä, sillä nuohoustoimi järjestetään kau-
pungissa palolautakunnan ja piirinuohoojan 
kesken tehtävän nuohoussopimuksen mukai-
sesti. Lautakunnan päätöksestä olivat eräät 
henkilöt valittaneet kaupunginhallitukselle, 
joka hylkäsi valituksen. Lääninhallitus, jon-
ne asia oli saatettu, kumosi 8.5.1970 kau-
punginhallituksen päätöksen, koska lauta-
kunnan päätös tehdä kaupunginhallituksen 
kautta valtuustolle esitys em. johtosäännön 
kumoamisesta on luonteeltaan yksinomaan 
valmistelua, josta kunnallislain 175 §:n 2 
mom:n ja 179 §:n säännösten mukaan ei ole 
lupa valittaa. Nuohoussopimuksen hyväksy-
mistä koskevalta osalta lääninhallitus hylkä-
si valitukset, koska Helsingin kaupungin pii-
rinuohoojat ovat itsenäisiä elinkeinonhar-
joittajia ja lautakunnan päätös hyväksyä 
ehdotus nuohoussopimukseksi sisälsi ainoas-
taan yksityisoikeudellisen sopimuksen ehto-
jen hyväksymisen palolautakunnan taholta, 
joten lautakunnan ja kaupunginhallituksen 
päätökset eivät loukkaa valittajien oikeuk-
sia. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle asiasta 
antamassaan selityksessä yleisjaosto päätti 
kaupungin taholta aikaisemmin esitettyyn 
viitaten esittää, että valitus muiden valitta-
jien osalta hylättäisiin, paitsi että se valitta-
jien Ruotsalaisen ja Halmeen osalta jätettäi-
siin tutkittavaksi ottamatta. Päätös alistet-
tiin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 
(15.6. 1781 §, yjsto 22.7. 6722 §). 

Väestönsuojelu. Väestönsuoj elulautakun-
nan puh.joht. Nils Elfvingille ja jäsenelle 
Matti Melalle päätettiin suorittaa palkkioina 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uuden-
maan piirissä sekä Helsingin väestönsuojelu-
yhdistyksessä suoritetuista tarkastuksista 
vastaavasti 72 mk ja 54 mk (yjsto 19.8. 
6868 §). 

Korttelin n:o 43062 tontilla n:o 1 (Sorvaa-
jankatu 16) sijaitseva ent. elintarvikekeskuk-
sen juurikasvivarasto päätettiin siirtää väes-
tönsuojelulautakunnan hallintoon 1 169 569 
mk:n suuruisesta pääoma-arvosta (2.3. 652 §). 

Väestönsuoj elutoimiston koneenhoitaj an 
virka päätettiin toistaiseksi jättää täyttä-
mättä. Väestönsuojelulautakunnalle päätet-
tiin samalla ilmoittaa, että sen omassa toimi-
vallassa oli työsuhteisen henkilökunnan palk-
kaaminen (20.4. 1130 §). 

Väestönsuojelulautakunta oli pyytänyt 
kaupunginhallitusta esittämään sisäasiain-
ministeriön väestönsuoj eluasiain osastolle ra-
kennusteknillisen ja lujuusvaatimustutki-
muksen suorittamista talokohtaisten väes-
tönsuojien suojahuonealojen enimmäiskoon 
suurentamiseksi ja muiden rauhanajan käyt-
töä edistävien seikkojen huomioon ottami-
seksi. Kaupunginhallitus päätti tehdä minis-
teriölle lautakunnan 17.2. päivätyssä kir-
jeessä tarkoitetun esityksen (2.3. 637 §). 

Väestönsuojelulautakunta joutui tekemään 
aloitteita ja antamaan lausuntoja uusien 
asutusalueiden ja saneerattavien alueiden 
väestönsuoj akysymyksistä. Tällöin oli har-
kittava, ratkaistaanko suojatilan tarve ra-
kentaen talokohtaiset väestönsuojat vai 
alueen yhteinen kalliosuoja. Kun näiden ra-
kentamisesta ei ollut käytettävissä riittävästi 
tietoja, ehdotti lautakunta suoritettavaksi ta-
lokohtaisia väestönsuojia ja kalliosuojia kos-
kevan vertailevan edullisuustutkimuksen. 
Tutkimuksen suorittamiseksi olisi nimettävä 
toimikunta, jossa olisi edustettuina ainakin 
rakennustekniikan, kaupunkisuunnittelun, 
asuntotuotannon ja väestönsuojelun asian-
tuntijoita ja joka tarvittaessa saisi käyttää 
myös ulkopuolista tutkijavoimaa. Yleisten 
töiden lautakunta puolsi väestönsuojelulau-
takunnan esitystä tutkimuksen suorittami-
sesta. Kaupunginhallitus päätti kehottaa 
väestönsuojelulautakuntaa ryhtymään toi-
menpiteisiin ko. tutkimuksen suorittamiseksi 
sekä rakennusvirastoa, kaupunkisuunnitte-
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luvirastoa ja asuntotuotantotoimistoa ni-
meämään edustajansa yhdessä väestönsuoje-
lutoimiston kanssa muodostettavaan, työtä 
valvovaan toimikuntaan, joka oikeutettiin 
huolehtimaan tutkimuksen suorittamisesta 
joko kaupungin palveluksessa olevia hyväksi 
käyttäen tai tilaamaan tutkimus ulkopuoli-
silta tehtäväksi toimikunnan valvonnan alai-
sena. Toimikunta oikeutettiin valitsemaan 
puheenjohtaja ja sihteeri sekä kuulemaan 
asiantuntij oita. Väestönsuo j elulautakuntaa 
kehotettiin aikanaan tekemään esitys tar-
vittavasta määrärahasta (24.8. 2269 §). 

Väestönsuojien kunnossapidon tarkastus 
päätettiin antaa palolaitoksen tehtäväksi sillä 
ehdolla, 

että väestönsuojelutoimisto selvittää min-
kälaisin vuosivälein, 3—5 v, tarkastukset 
suoritetaan, 

että toimisto antaa nyt olemassa olevista 
suojista tarkan luettelon, ja mikäli uusia 
suojia rakennetaan, ilmoittaa niistä palolai-
tokselle, 

että väestönsuojelutoimisto selvittää, mi-
hin seikkoihin tarkastuksessa on kiinnitettä-
vä huomiota, ja antamissaan luetteloissa sel-
vittää, mihin rauhanaikaiseen käyttöön suoja 
on hyväksytty sekä 

että toimisto toimittaa palolaitokselle eril-
liset tarkastuspöytäkirjakaavakkeet, mikäli 
sellaiset katsotaan tarpeellisiksi (16.3. 775 §). 

Eduskunnan väestönsuoj atoimikunnalle 
päätettiin ilmoittaa, 

että kaupunki liittyy eduskuntatalon kal-
liosuo jarakennushankkeeseen 600 m2:n suoja-
huone- ja vastaavin aputilaosuuksin, 

että konehuone- ja muita aputiloja olisi 
yhdistettävä mahdollisimman paljon kus-
tannusten supistamiseksi, 

että ajotunneli- ja kulkutie suojaan olisi 
rakennettava Mannerheimintien alitse, mikä-
li se suinkin olisi mahdollista ja 

että kaupunki osallistuu suojan rakenta-
miskustannuksiin oman suojatilaosuutensa 
koon ja rakenteen mukaisessa suhteessa 
(22.6. 1843 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti väestönsuojelu-
lautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon väestönsuojien perusparannus-
töitä varten merkittyjä määrärahoja lauta-
kunnan 27.1.1970 päivätyn esityksen mu-
kaisesti (9.2. 400 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi v:n 1969 
ja 1970 talousarvioiden pääomamenoihin 
merkityistä ao. määrärahoista 42 797 mk 
Erottajan kalliosuojan rakennustöitä var-
ten (12.1. 91 §); 3 400 000 mk E r o t t a j a n -
Korkeavuorenkadun kalliosuojan rakennus-
työn jatkamiseen ja väestönsuojien suunnit-
teluun 100 000 mk, sekä työllisyyden tur-
vaamiseen pääomamenoihin merkityistä mää-
rärahoista 1 600 000 mk Erottajan—Korkea-
vuorenkadun kalliosuojan rakennustyöhön, 
400 000 mk Kontulan kalliosuojan louhinta-
työhön ja 600 000 mk Dagmarinkadun kal-
liosuojan louhintatyön aloittamiseen (16.2. 
457 §); pääomamenoihin kuuluvista kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista 6 500 mk lisä-
töiden suorittamiseksi Vesalan kalliosuojassa 
(21.12. 3563a §). Työt oli pyrittävä suorit-
tamaan siten, ettei työvoiman määrä kesällä 
yleensä ylittäisi talvikauden työvoimaa. Kon-
tulan kalliosuojan valmistumiselle päätettiin 
maistraatilta anoa lykkäystä 31.12.1973 
saakka (16.2. 458 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin ryhtymään 
oikeudenkäyntiin Runkotyö Oy:n velvoitta-
miseksi korvaamaan kaupungille Kanava-
puiston kalliosuojan sisätöitä koskevan urak-
katarjouksen peruuttamisesta aiheutuneet 
lisäkustannukset. Korvaus olisi laskettava 
yhtiön tekemän ensimmäisen tarjouksen ja 
toiseksi halvimman Paalurakenne Oy:n tar-
jouksen erotuksen mukaisesti (24.8. 2271 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministe-
riö oli suostunut kaupungin anomukseen 
saada käyttää Kyläsaareen rakennettavan 
kaupungin vesiensuojelu- ja tielaboratorion 
väestönsuojana Kyläsaaren jätteenpolttolai-
toksen yhteyteen rakennettavaa väestön-
suojaa (31.8. 2344 §, 12.10. 2811 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seu-

168 



2. Kaupunginhallitus 

raavien kalliosuojien piirustukset: Arkkitehti-
toimisto K. R. Lindgrenin laatimat, 5.11.1969 
päivätyt Kyläsaaren laitosten väestönsuojan 
pääpiirustukset n: o 1—4. Rakentamiseen 
liittyvät louhintatyöt saatiin aloittaa välit-
tömästi (19.1. 172 §); talorakennusosaston 
laatimat Myllypuron osa-alueen yhteisväes-
tönsuojan 6.5.1970 päivätyt muutospiirus-
tukset n:o 1—5 (22.6. 1848 §); väestönsuojelu-
lautakunnan laaditut tamat Kustaankarta-
non kalliosuojan muutos- ja sisustuspiirus-
tukset n:o 1—3/27.8.1970 (9.11. 3090 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Helsingin 
Nuorten Puolesta -nimisen yhdistyksen käyt-
tämään Pengerpuiston kalliosuojaa nuoriso-
toimintaan väestönsuojelulautakunnan mää-
räämillä ehdoilla sekä hyväksyi yhdistyksen 
20.10.1969 ja 2.1.1970 päivätyt ko. suojan 
muutospiirustukset sillä ehdolla, että yhdis-
tys hankkii suojassa tarvitsemiinsa raken-
teisiin ao. viranomaisten luvat sekä esittää 
vuosittain nuorisotyölautakunnan hyväksy-
män tilityksen suojasta saatujen tulojen käy-
töstä nuorison hyväksi (26.1. 248 §). 

Valtiolliset vaalit. Yleis jaosto oikeutti kau-
punginkanslian sopimaan Helsingin vaalipii-
rin keskuslautakunnan sekä huoltoviraston, 
hankintatoimiston, tietoj enkäsittelykeskuk-
sen ja elintarvikekeskuksen kanssa Kallion 

virastotalosta kansanedustajien vaalien tu-
loslaskentaa ym. varten keskuslautakunnan 
käyttöön annettavista huonetiloista ja vä-
lineistä. Kiinteistöviraston talo-osastoa keho-
tettiin perimään keskuslautakunnalta kor-
vauksena sille luovutettavista tiloista voi-
massa olevaa tilitysvuokraa vastaava kor-
vaus, mihin sisältyy myös korvaus siivouk-
sesta ja valaistuksesta. Hankintatoimistoa 
kehotettiin perimään korvaus keskuslauta-
kunnalle luovutetuista lasku- ja muista kont-
torikoneista sekä erikseen asennetuista puhe-
limista (yjsto 14.1. 5074 §). 

Muuttaen v. 1969 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus päätt i vahvistaa v. 1970 
toimitettavien kansanedustajien vaalien val-
vonta- ja vartiointitehtäviä äänestyshuoneis-
toissa suorittaville poliisimiehille maksetta-
van palkkion suuruudeksi 7.27 mk/t, mikäli 
tehtävä suoritetaan asianomaisen säännölli-
sen palvelusvuoron ulkopuolella (9.3. 691 §). 

Keskusvaalilautakunnan puheenj ohtaj alle 
ja sihteerille myönnettiin vastaavasti 5 000 
mk:n ja 7 000 mk:n suuruinen palkkio (yjsto 
29.4. 5978, 5979 §). 

Kansanedustajien vaalien valmistelutöistä 
aiheutuneet palkat, palkkiot ym. menot, 
yht. 366 689 mk, päätettiin suorittaa ao. 
määrärahoista. 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaan-
hoito sairaalai n ulkopuolella 

Terveydenhoito asetuksen täydentäminen. 
Terveydenhoitolautakunnan ilmoituksen mu-
kaan lähetetään terveydenhoitovirastoon 
usein valituksia kivenmurskaus-, rä jäy tys- ja 
louhintatöiden aiheuttamista pöly- ja melu-
haitoista. Eräissä tapauksissa on näistä syis-
tä aiheutunut myös terveydellisiä haittoja. 
Terveydenhoitolain 26 §:n 2 momrn mu-
kaan asetuksella erikseen määrättävä tehdas 

ym., jollaisesta katsotaan voivan aiheutua 
terveydellistä hait taa ympäristölle, saadaan 
sijoittaa vain sellaiseen paikkaan, jonka ter-
veydenhoitolautakunta on hyväksynyt, mikä-
li sijoituspaikka ei ole asema- tai rakennus-
kaavassa varat tu. Terveydenhoitoasetuksen 
17 §:ssä on lueteltu em. lain 26 §:ssä tarkoi-
te t tu ja laitoksia, mut ta siinä ei ole nimen-
omaan mainittu kivenmurskaamoa ja -lou-
himoa, joten luvanhakuvelvollisuus ei ole 
ollut selvä tällaisen laitoksen perustajalle 
eikä rakennusvalvontaviranomaisille. Kau-
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