
1. Kaupunginvaltuusto 

men keskustan ja Tarvon saaren välillä liiken-
nöidyn linjan muuttamisesta ympärivuoti-
seksi. Liikennelaitoksen lautakunta mainitsi, 
että linja-autolinja 33 perustettiin kesällä 1970 
parantamaan helsinkiläisten liikenneyhteyk-
siä Akseli Gallen-Kallelan museoon Tarvas-
päässä. Linjaa liikennöitiin aluksi vain mää-
räaikana sunnuntaisin. Huoltoviraston aloi-
tettua Tarvossa kesällä 1971 vanhuksille tar-
koitetun virkistystoiminnan, alettiin linjaa 
liikennöidä myös arkisin kesäaikana. Lauta-
kunta esitti liikennöintiajan pidentämistä 
ajaksi 1.5.—31.10. tarpeen mukaan. Tiili-
mäen—Ritokalliontien alueelta on raitiolin-
jan n:o 4 lähimmälle pysäkille n. 700—1 000 
m, jonka lautakunta katsoi kohtuulliseksi 
kävelymatkaksi ilman linjaa 33. Alueella ei 
ole vanhainkotia, eikä sellaista ole myöskään 
suunnitteilla lähiaikoina. Maistraatti pidensi 
23.12.1971 linjan liikennöintiajan ajaksi 

1.5.—31.10. Kaupunginvaltuusto katsoi lau-
sunnot riittäväksi selvitykseksi (9.2. 108 §). 

Erikoisalan ammattikoulun perustaminen. 
Kaupunginvaltuusto esitti v. 1971 opetusmi-
nisteriölle, että Helsingin kaupungin liikenne-
laitokseen perustettavan ammattioppilaitok-
sen perustamissuunnitelma hyväksyttäisiin 
lautakunnan esityksen mukaisena. Valtio-
neuvosto hyväksyi 13,4. kaupungin hakemuk-
sen saada perustaa liikennelaitoksen yhtey-
teen valtionapuun oikeutettu erikoisalan am-
mattikoulu. Koulun toiminta alkoi 1.8. lii-
kennelaitoksen rakennuksessa. Ennen toi-
minnan aloittamista tuli ammattioppilaitok-
sista annetussa laissa ja asetuksessa säädetty-
jen edellytysten olla täytetyt (31.5. 358 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Hel-
singin kaupungin liikennelaitoksen ammatti-
koulun ohjesäännön, joka alistettiin opetus-
ministeriön vahvistettavaksi (1.11. 636 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teuras tamolaito s Elintarvikekeskus 

Teurastamolaitoksen yleismenot. Palkka-
lautakunta vahvisti 28.6. teurastajien teuras-
tuspalkkiot tulemaan voimaan 26.6. lukien. 
Koska teurastuspalkkioiden tarkistaminen ei 
enää tulisi valtuuston päätettäväksi, se oi-
keutti teurastamolaitoksen lautakunnan vas-
taisuudessa päättämään teurastuspalkkioihin 
lisättävien yleismenojen määrästä (6.9. 516 §, 
v:n 1971 kunn. as. kok. n:o 77). 

Piirustusten hyväksyminen. Kaupunginval-
tuusto päätti hyväksyä LTR Oy:n laatimat 
teurastamolaitoksen syväjäädyttämön lisä-
rakennuksen 10.6.1971 päivätyt piirustukset 
n:o 20/1—20/10 (19.4. 224 §). 

Henkilökuntaruokailun kustannukset ym. 
Kaupunginvaltuusto oikeutti elintarvikekes-
kuksen lautakunnan käyttämään v:n 1972 
talousarvioon kouluruokailua varten merki-
tystä määrärahasta 470 000 mk hallintoa ja 
muita yhteisiä kustannuksia sekä henkilökun-
taruokailua varten (20.12. 785 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Kaupungin liittyminen Helsingin tietojen-
käsittely-yhdistyksen jäseneksi. Merkittiin tie-
doksi, että Tietokoneyhdistys, jonka jäse-
neksi kaupunki liittyi 1.1.1964 lukien, oli 
lopettanut toimintansa 31.12.1971. Samalla 
kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki 
liittyy Tietojenkäsittelyliittoon kuuluvan Hel-
singin tietojenkäsittely-yhdistyksen jäseneksi 
(4.10. 558 §). 
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