
1. Kaupunginvaltuusto 

2. Qifceiis-* pipstys- ja suojelutoratakoskevatasiat 

O i ke u d e nh o i t o- ja järj e st y s-
tehtävät 

Rakennustarkastusviraston jäljempänä mai-
nittujen viranhaltijain sopimuspalkat vahvis-
tettiin seuraaviksi: viraston yliarkkitehdin 
viransijaiselle arkkit. Kaj Saleniukselle 4 100 
mk/kk siltä ajalta, jona hän hoitaa yliarkki-
tehdin virkaa, kuitenkin kauintaan ajalta 
12.8.—11.11.1972(4.10. 572 §); 31. pl:n tark. 
ins. Pentti Nissiselle 1.4.1971 lukien 3 331.80 
mk/kk lisättynä 1.1. ja 1.9.1971 lukien toteu-
tetuilla yleiskorotuksilla, 29. pl:n tark.ins. 
Olof Hedvallille 1.10.1971 lukien 3 000 mk/kk 
ja 1.5.1972 lukien 3 580.10 mk/kk sekä 29. 
pl:n tark.ins. Seppo Heiskalalle 1.10.1971 
lukien 2 900 mk/kk (12.1. 36 §, 20.12. 783 §); 
tp. tark.ins. Heikki Rissaselle 1.8.1971 lukien 
3 398.40 mk/kk (5.4. 206 §); 31. pl:n tarkas-
tusarkkit. Seppo Pitkäselle 1.2.1972 lukien 
3 432.40 mk/kk (31.5. 361 §); tark.ins. Terttu 
Ravealalle 1.3.1972 lukien 3 432.40 mk/kk 
(31.5. 360 §); 29. pl:n arkkitehdille Seppo 
Kontiolalle 3 150 mk/kk 16.3.1972 lukien 
(15.11. 667 §). Kunnalliselta sopimusvaltuus-
kunnalta päätettiin pyytää suostumus palk-
kojen maksamiselle. 

Raastuvanoikeuden avoinna olevaan kun-
nallisneuvosmiehen virkaan valittiin valtiot, 
kand. Laura Tuhkanen ja avoinna olevaan 
vanhemman oikeusneuvosmiehen virkaan yli-
määräinen vanhempi oikeusneuvosmies Irja 
Rossi-Tiihonen (9.2. 100 §, 19.4. 239 §). 

Tielautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti 
19.12.1962 (s. 56) perustaa tielautakunnan 
1.1.1963 voimaan tulevan yksityistielain pii-
riin kuuluvia asioita varten. Yleisten töiden 
lautakunta toimisi edelleen yleisistä teistä 
annetun lain edellyttämänä tielautakuntana. 
Kaupunginvaltuuston v. 1962 tekemän pää-
töksen perusteella tielautakunta laati ehdo-
tuksen tielautakunnan johtosäännöksi, johon 
ratkaisuvallan siirtämistoimikunta teki vä-
häisiä muutoksia. Kaupunginvaltuusto päätti 

hyväksyä Hdsmgin kaupungin tielautakun-
nalle esitetyn mukaisen johtosäännön (20.12. 
774 §, kunn. as. kok. n:o 156). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Palolaitos. Merkittiin tiedoksi, että läänin-
hallitus oli 12.1. vahvistanut Helsingin kau-
pungin palojärjestyksen 21 §:n muutoksen 
valtuuston v. 1971 esittämällä tavalla. Muu-
tos koski nuohouksesta annettavia määräyk-
siä (23.2. 115 §, kunn. as. kok. n:o 21). 

Väestönsuojelu. Valtuusto päätti, hyväk-
syen kaupunginhallituksen ehdotuksen, 

1) että Helsingin kaupungin väestönsuo-
jelujärjestys hyväksytään kaupunginhallituk-
sen mietinnön n:o 10 liitteen 3 mukaisena, 

2) että valtuuston v. 1961 hyväksymä Hel-
singin kaupungin väestönsuojelujärjestys ku-
motaan, 

3) että Helsingin kaupungin väestönsuoje-
lulautakunnan ohjesääntö hyväksytään niin 
ikään mietinnän n:o 10 liitteen 4 mukaisena, 

4) että valtuuston v. 1959 hyväksymä Hel-
singin kaupungin väestönsuojelulautakunnan 
ohjesääntö kumotaan, 

5) että Helsingin kaupungin väestönsuoje-
lukeskuksen johtosääntö hyväksytään mie-
tinnön n:o 10 liitteen 5 mukaisena ja 

6) että valtuuston v. 1963 vahvistama väes-
tönsuojelutoimiston johtosääntö kumotaan. 

Valtuuston päätöksen mukaisesti järjeste-
lyt astuivat voimaan sisäasiainministeriön 
vahvistettua väestönsuojelujärjestyksen 9.11. 
ja lääninhallituksen vahvistettua 13.10. väes-
tönsuojelulautakunnan ohjesäännön (20.9. 
552 §, 13,12. 730 k&uin. as. kok. n:o 132). 

Valtuusto päätti v. 1958 hyväksyä valtion 
ja kaupungin kesken tehtäväksi sopimuksen, 
joka koski 124 m2:n suuruisen suojatilan 
vuokraamista Erottajan kalliosuojasta val-
tiolle 1.1.1955 lukien 25 vuodeksi. Jäljempänä 
mainittu lisäsopimus sisältää lisäykset ja täy-
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dennykset, jotka aiheutuvat kaupungin toi-
mesta ja kustannuksella toteutetusta kallio-
suojan peruskorjauksesta. Valtio on aikai-
semmin suorittanut kaupungille vain todelli-
set hoitokustannukset. Valtuusto päätti hy-
väksyä valtion ja kaupungin kesken tehtä-
väksi seuraavan sopimuksen: 

Sopimus 

Sen johdosta, että Helsingin kaupunki on 
suorittanut omistamassaan Erottajan—Kor-
keavuorenkadun kalliosuojassa laajennus- ja 
perusparannustöitä, jotka on katsottava puo-
lustusministeriön ja Helsingin kaupungin kes-
ken 9 ja 16 päivänä heinäkuuta 1958 allekir-
joitetun sopimuksen kohdassa 4 g mainituiksi 
oleellisiksi muutoksiksi kalliosuojan käyttö-
olosuhteissa ja jotka ovat ulottuneet myös 
puolustusministeriölle vuokrattuun suojati-
laan, tarkistetaan yllä mainittu sopimus näin 
kuuluvaksi. 

4. Kaupunki luovuttaa peruskorjattuna ja 
nykyisten kalliosuojamääräysten mukaisesti 
kunnostettuna valtion käyttöön 1.5.1972 al-
kaen Erottajan—Korkeavuorenkadun kallio-
suojasta 124 m2:n suuruisen suojatilan n:o 1 
seuraavilla ehdoilla: 

d) Kaupunki sitoutuu huolehtimaan vuok-
ratun suojatilan hoidosta sekä ilman, läm-
mön, sähkön ja veden toimituksesta. Valtio 
huolehtii vuokraamiensa tilojen puhtaana-
pidosta. 

e) Valtio suorittaa kaupungille vuosittain 
kesäkuun loppuun mennessä vuokraa kaksi-
toistatuhatta (12 000) markkaa Helsingin 
kaupungin väestönsuojelutoimiston Helsin-
gin sotilaspiirin esikunnalle lähettämän las-
kun perusteella. Summa koostuu laskennalli-
sesti seuraavasti: 

Kaupungin omistamien kalliosuojien käyt-
tökustannuksista ja suojien hoidosta vastaa-
van kenttähenkilökunnan palkkakustannus-
osuudesta, joka on keskimäärin n. 20 mk/m2 

vuodelta suojahuonealan neliömetriä kohti. 
Vuokrattuun suojatilaan perusparannus-

töiden aikana suoritettu kaupungin inves-
tointi on erikseen esitettyjen laskelmien mu-
kaan 124 500 mk, jolle pääomalle on laskettu 
8 % :n korkohyvitys. 

Jos edellä mainituissa vuokranmaksun pe-
rusteissa tapahtuu olennaisia muutoksia, voi-
daan vuokran suuruus jommankumman osa-
puolen esityksestä tarkistaa uusia perusteita 
vastaavaksi. 

Vuoden 1972 vuokra on 8 000 mk ja se suo-
ritetaan elokuun 1972 aikana. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää 
kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle 
(21.6. 448 §). 

Valtuusto päätti hyväksyä Insinööritoi-
misto Saanio & Laineen laatimat Tähtitornin 
vuoren yleisen kalliosuojan luonnospiirus-
tukset n:o 1002/1—16 (14.6. 404 §). 

Kansanedustajien vaalit. Valtuusto päätti 
jakaa kaupungin 201 äänestysalueeseen siten, 
että äänestysaluejako vastaa valtuuston v. 
1971 vahvistamaa aluejakoa eräin muutoksin 
(18.10. 589 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoito 
s air a alain ulkopuolella 

Kansanterveyslakiin liittyvät järjestelyt. 1.4. 
1972 voimaan tulleessa kansanterveyslaissa 
määritellään väestön terveydentilan ylläpitä-

mistä ja edistämistä koskevat toimenpiteet. 
Yksilön elinympäristöön kohdistuvaa tervey-
denhoitoa ja siihen liittyvää toimintaa koske-
vat säännökset eivät sisälly kansanterveys-
lakiin. Kansanterveyslain mukaan kunnassa 
tulee olla terveyslautakunta, jossa on valvon-
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