
1. Kaupunginvaltuusto 

Toimikunnan lopettaessa toimintansa on 
toimikunnan varat ja velat jaettava sopimus-
kuntien kesken sen suhteen mukaan, millä ne 
ovat ottaneet osaa toimikunnan menoihin sen 
toiminta-aikana. Jaon suorittaa toimitsija, 
jonka, jos hänestä ei voida sopia, määrää 
Suomen Kaupunkiliitto. 

Edellisessä momentissa tarkoitetun ta-
pauksen varalta sopimuskumppanit ilmoitta-
vat myötävaikuttavansa siihen, että toimi-
kunnan henkilökunta voidaan sijoittaa jäsen-
kuntien tehtäviin. 

6 § 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 
Sopimuskunnalla on kohdaltaan oikeus irti-
sanoa sopimus päättymään kuuden kuukau-
den kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen 
on tehtävä kirjallisesti yhteistyötoimikunnan 
puheenjohtajalle. Irtisanoutunut kunta on 
kuitenkin velvollinen suorittamaan koko sen 
vuoden maksuosuuden, jona irtisanomis-
kausi päättyy. (9.6. 383 §). 

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 

Oikeudenhoito- ja j är j e s ty s-
tehtävät 

Maistraatissa avoinna olleeseen kunnallis-
neuvosmiehen virkaan valittiin yhteiskuntat, 
maist. Seppo Perttula (26.5. 354 §). 

Rakennustarkastusvirasto. Valtuusto päätti 
omasta puolestaan vahvistaa viraston kah-
teen 27. pl:aan kuuluvaan insinöörin virkaan 
valittujen insinöörien Pertti Linnan ja Pentti 
Sohlbergin sopimuspalkkaukset 2 595 mk:ksi 
kuukaudelta 1.6.1971 lukien. Palkkojen mak-
samiseen päätettiin pyytää kunnallisen sopi-
musvaltuuskunnan suostumus (27.10. 659 §). 

Ulosottovirasto. Ulosottoapulaisten työjär-
jestyksen muuttamisen takia päätettiin lak-
kauttaa 1.4. lukien viraston verosaatavien 
osaston yksi avoinna oleva 14. pl:n ulosotto-
apulaisen virka sekä perustaa osastoon 11. 
pl:n ulosottoapulaisen virka samasta ajan-
kohdasta lukien (10.3. 190 §). 

Raastuvanoikeuden avoinna olleeseen nuo-
remman oikeusneuvosmiehen virkaan valit-
tiin varat. Seppo Vehanen (10.2. 110 §). 

Raastuvanoikeuteen päätettiin 1.1.1972 
lukien perustaa 10. pl:n arkistojärjestäjän ja 
7. pl:n toimistoapulaisen virat (9.6. 384 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginvaltuusto myönsi 
v:n 1969 talousarvion pääomamenoihin kuu-

luvista käyttövaroistaan 300 000 mk ja v:n 
1970 talousarvion vastaavista määrärahoista 
100 000 mk poliisilaitoksen rikososaston ja 
keskuspoliisiosaston taloissa Aleksanterink. 
22-24 ja Sofiank. 4 hallitsemissa huonetiloissa 
suoritettavan, kiinteistölautakunnan laadi-
tu t taman perusparannus- ja kunnostustyö-
ohjelman toteuttamista varten (1.9. 523 §). 

A sutuslautakunta. (Maatalouslautakunta) 
Asutuslautakunta totesi, et tä 27.1.1971 oli 
annettu laki maatalouslautakunnista. Laki 
oli tullut voimaan 1.3.1971 ja sillä kumottiin 
laki asutuslautakunnista. Maatalouslauta-
kunnan tehtävänä on 1) seurata maatilata-
louden sekä maatilojen rakenteen kehitystä 
toimialueellaan ja tehdä niitä koskevia aloit-
teita ja esityksiä, 2) antaa valtion ja toisten 
kuntien viranomaisille virka-apua, lausuntoja 
ja selvityksiä sekä 3) hoitaa muut sen suori-
tettavaksi säädetyt ja määrätyt tehtävät. 
Maatalouslautakunnan tulee suorittaa myös 
ne tehtävät, jotka ennen maatalouslautakun-
nista annetun lain voimaantuloa oli säädetty 
tai määrä t ty asutuslautakunnan suoritetta-
viksi. Asutuslautakunnista annetun lain mu-
kaan aikoinaan valittu asutuslautakunta toi-
mii edelleen maatalouslautakunnista annetun 
lain voimaantulosta lukien lautakunnan toi-
mikauden loppuun maatalouslautakuntana. 
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Helsingissä asutuslautakunta oli valittu vuo-
siksi 1969-1972. Maataloustuen jako- ja val-
vontatehtävien hoitamisesta 27.1.1971 anne-
tun lain (88/71) mukaan siirtyvät maatalou-
den tukemista tarkoittavat välitystehtävät, 
kuten pinta-alalisiä, kotivoita ym. koskevat 
asiat maatalouslautakunnalle. Merkittiin tie-
doksi (7.4. 244 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Palolaitos. Palopäällikön virkaan päätet-
tiin valita Valtion palo-opiston johtaja varat. 
Rainer Alho tavanomaisilla ehdoilla (13.1. 
23 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen v. 
1970 tekemäänsä päätöstä, hyväksyä yleisten 
töiden lautakunnan laadituttamat Kallion 
paloaseman saneerausta koskevat, 12.5.1971 
päivätyt luonnospiirustukset n:o 1-15 palo-
aseman rakentamiseksi palolaitoksen hallin-
nolliseksi ja toiminnalliseksi keskukseksi. Sa-
malla kaupunginvaltuusto hyväksyi lauta-
kunnan laadituttamat pääpaloaseman sanee-
rausta koskevat, 4.5.1971 päivätyt luonnos-
piirustukset n:o 1-12 sekä pääpaloaseman jär-
jestämisen Erottajan sivupaloasemaksi. Kau-
punginhallitus oikeutettiin hyväksymään tar-
peellisiksi havaitut muutokset luonnospiirus-
tuksiin (15.9. 558 §). 

Nuohoustoimi. Valtuusto vahvisti v. 1966 
nuohoustoimen uuden johtosäännön ja ku-
mosi v. 1953 vahvistetun johtosäännön. Pää-
töksestä valitettiin ensin lääninhallitukseen 
ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Tämä kumosi 12.9.1967 valtuuston päätök-
sen, joten v. 1953 vahvistettu johtosääntö jäi 
edelleen voimaan. Koska piirinuohoojia var-
ten ei voida vahvistaa erityistä johtosääntöä, 
on nuohoustoimen hoito järjestetty sopimus-
teitse. Palolautakunta hyväksyi 26.11.1968 
piirinuohoojien kanssa tehtävän nuohoussopi-
muksen. Myös tästä päätöksestä valitettiin 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi 
valituksen. Kaupunginkanslian lainopillinen 

osasto totesi palolautakunnan toimineen toi-
mivaltansa puitteissa hyväksyessään nuo-
houstoimen hoitoa koskevan sopimuksen. 
Näin ollen oli muutettava sopimuksen poh-
jalla tapahtuvaa järjestelyä vastaavaksi Hel-
singin palojärjestyksen 21 §:n määräys, jonka 
mukaan tarkemmat määräykset nuohouk-
sesta annetaan johtosäännössä. Palolauta-
kunta puolsi esitystä. Kaupunginvaltuusto 
päätti kumota v. 1953 vahvistamansa Hel-
singin kaupungin nuohoustoimen johtosään-
nön ja muuttaa Helsingin kaupungin palo-
järjestyksen 21 §:n, jonka viimeinen lause 
tuli kuulumaan: Tarkemmat määräykset 
nuohouksesta sisältyvät nuohous-
sopimukseen — — —. Palojärjestyksen 
muuttamista koskevalta osalta päätös alis-
tettiin lääninhallituksen vahvistettavaksi 
(27.10. 662 §, v:n 1972 kunn. as. kok. n:o 117). 

Kaupunginvaltuusto päätti esittää maist-
raatille, että v. 1966 vahvistettu nuohous-
taksa kumottaisiin ja että Helsingin kaupun-
gin uudeksi nuohoustaksaksi vahvistettaisiin 
valtuuston 1.4.1971 päättämä uusi taksa. 
Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraa-
van toivomusponnen: Hyväksyessään kau-
punginhallituksen ehdotuksen kaupunginval-
tuusto edellyttää, että kaupunginhallitus tut-
kii mahdollisuudet siirtyä öljylämmitteisten 
pienkiinteistöjen osalta enintään neljään 
nuohouskertaan vuodessa. Maistraatti vah-
visti 2.7.1971 esitetyn uuden nuohoustaksan 
(23.6. 452 §, 15.9. 542 §, kunn. as. kok. n:o 
117). 

Väestönsuojelu. Kaupunginvaltuusto päät-
ti, että Itä-Pasilaan sijoitettavalle messu-
alueelle rakennetaan omat väestönsuojat ja 
että Itä-Pasilan muun alueen väestönsuoja-
kysymys ratkaistaan rakentamalla alueen 
eteläosaan Insinööritoimisto Saanio & Lai-
neen laatimaan, 13.4.1971 päivättyyn piirus-
tukseen merkitylle paikalle n. 7 000 m 2 suoja-
huonealaa ja n. 9 000 m2 painesuojattua 
pinta-alaa käsittävä, sisäasiainministeriön 
vahvistaman lujuus- ja laatuluokan mukai-
nen yhteinen, kaupungin omistukseen ja hal-
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lintoon jäävä kalliosuoja sekä että ao. kiin-
teistöiltä ja kalliosuojan käyttäjil tä peritään 
kaupungin vahvistamien perusteiden mukai-
nen korvaus (8.12. 760 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään v:n 1970 ta-
lousarvion pääomamenoihin tilille Väestön-
suojat Dagmarinkadun kalliosuojan louhinta-
työhön merkitystä siirtomäärärahasta 
150 000 mk sekä v:n 1968 vastaavalle tilille 
Kastelholmantien väestönsuojaa varten mer-
kitystä määrärahasta 27 758 mk Strömber-
gintien väestönsuojan rakennustyöhön (27. 
10. 664 §,8.12. 761 §). 

Valtiolliset vaalit. Kaupunginvaltuusto va-
litsi v:n 1970 kansanedustajien vaaleja var-
ten asetettuun keskusvaalilautakuntaan neljä 
uut ta jäsentä (10.11. 680 §, 24.11. 712 §). 

Valtuusto päätti , että Helsingin kaupun-
kiin asetetaan 23 vaalitoimikuntaa v. 1972 
toimitettavien kansanedustajien vaalien joh-
dosta sairaaloissa ja eräissä huoltolaitoksissa 
järjestettävää ennakkoäänestystä varten. 
Kaupunginvaltuusto nimesi myös vaalitoimi-
kuntien jäsenet (24.11. 718, 719 §, 15.12. 
795 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto päätti valita 
henkilöt tammikuun 2 ja 3 p:nä 1972 toimi-
tettavien kansanedustajien vaalien vaalilau-
takuntiin (8.12. 747 §, 15.12. 796 §). 

Vaalitoimikuntien työskentelyolosuhteiden 
hepottamisesta 10.11. tekemässään aloittees-
sa vt Matvejew ym. kiinnittivät huomiota sii-
hen, että kiertävät vaalitoimikunnat, joiden 
tehtävänä oli huolehtia vaalitoimituksista 
hoitolaitoksissa, vanhainkodeissa ja sairaa-
loissa, olivat v. 1970 toimitettujen kansan-
edustajien vaalien aikana joutuneet työsken-
telemään erittäin vaikeissa olosuhteissa. Tä-
mä aiheutti erehdyksiä äänestyksen toimitta-
misessa ja antoi aihetta valituksiin. Tämän 
vuoksi olisi vaalitoimikunnille, jotka v. 1972 
toimittavat kansanedustajain ja kunnallis-
vaalit mainituissa laitoksissa, järjestettävä 
siedettävämmät työskentelyolosuhteet. Kau-
punginhallitus ilmoitti, et tä aloitteessa mai-
nit tua ennakkoäänestystä varten oli asetettu 
14 vaalitoimikuntaa, mikä määrä oli osoit-
tautunut riittämättömäksi. Vaalitoimikun-
tien tuli lisäksi käydä kussakin niille määrä-
tyssä laitoksessa ennakkoäänestykselle vara-
tun ajan kuluessa kolme eri kertaa, kun aikai-
semmin voimassa olleen lain mukaan äänes-
tys oli toimitettu yhtenä päivänä. Saatujen 
kokemusten perusteella vaalitoimikuntia oli 
ehdotettu asetettavaksi 23. Valtuusto katsoi 
lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (24.11. 734 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoito 
sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön 
muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätt i 
muut taa Helsingin kaupungin terveyden-
hoitolautakunnan ohjesäännön 5 §:n, joka 
koski lautakunnan käsiteltävien asioiden val-
mistelua ja käsittelyä (9.6. 411 §, kunn. as. 
kok. nro 91). 

Terveydenhoito viraston johtosäännön muut-
taminen. Kaupunginvaltuusto päät t i muut-

taa Helsingin kaupungin terveydenhoitovi-
raston johtosäännön 32, 36 ja 55 §:t, jotka 
koskivat terveydenhuolto-osaston, neuvola-
ylilääkärin ja kouluterveydenhoito-osaston 
tehtäviä (9.6. 411 §, kunn. as. kok. n:o 92). 

Ammattientarkastustoimiston 21. pl:aan 
kuuluvaan ammattientarkastajan virkaan 
valittiin 1.6.1971 alkavaksi viisivuotiskau-
deksi tavanomaisilla ehdoilla ins. Kari Aito-
maa. Vaalista päätettiin ilmoittaa valtion 
ammattientarkastuksen I piirille (26.5. 359 
§)· 
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