
2. Kaupunginhallitus 

kustannukset saivat olla yhteensä enintään 
70 000 mk. 

Päättäessään Helsinki-päivän viettoon liit-
tyvistä järjestelyistä kaupunginhallitus päätti 
esittää Helsinki-viikon säätiölle, että se v:sta 
1973 lähtien jatkuvasti suostumuksensa mu-
kaisesti yhdessä Helsinki-päivän toimikun-
nan kanssa suunnittelisi ja järjestäisi Hel-
sinki-päivän ohjelman, kuitenkin niin, että 
tiedotustoimisto jatkuvasti huolehtisi niiden 
ohjelmakohtien toteuttamisesta, jotka liitty-
vät kaupungin omien laitosten esittelyyn ja 
että säätiö v:n 1973 sekä tulevien vuosien 
talousarviota laatiessaan ottaisi huomioon 
Helsinki-päivän suunnittelusta ja järjestämi-
sestä aiheutuvat kustannukset aikaisempien 
vuosien kustannusarvioiden puitteissa. Li-
säksi kaupunginhallitus päätti, että sen 17.3. 
1966 asettama Helsinki-päivän ohjelmako-
mitea lakkautetaan (6.3. 710 §, 27.3. 911 §, 
15.5. 1440 §, 23.5. 1518 §, 29.5. 1596 §, yjsto 
3.5. 5785 §). 

Piirrosten luovuttaminen näyttelyyn. Suo-
men rakennustaiteen museon käyttöön pää-
tettiin luovuttaa kaupunkisuunnitteluviras-
ton tiloihin sijoitetut Eliel Saarisen piirustuk-
set »Suur-Helsingin asemakaavan ehdotus» 
ja »Laajalahden linna» käytettäviksi v:n 1973 

kuluessa Niirnbergissä, Wienissä ja Darm-
st^dtissa järjestettävässä Suomen jugend-aika 
-nimisessä näyttelyssä ehdolla, että piirustuk-
set vakuutetaan museon toimesta kaupungin 
hyväksi matkan ja näyttelyn ajaksi (yjsto 
22.11. 6964 §). 

Kaupungin vaakuna. Kaupunginhallituk-
sen yleisiä käyttövaroja käyttäen tilattiin toi-
minimi Laatumerkiltä 2 000 kpl kaupungin 
hopeisia vaakunamerkkejä (yjsto 10.5. 5817 
§), kuvanveistäjä Leila Hietalan muovaile-
maa kaupungin vaakunalaattaa 200 kpl hin-
taan 16 mk kpl koteloineen Kultateollisuus 
Kyiltä siten, että kuvanveist. Hietalalle suori-
tettiin laatan suunnittelusta ja valmistustyön 
valvonnasta palkkiona 1 600 mk (yjsto 13.9. 
6538 §) sekä Tikkurila Oy:ltä 20 kpl kau-
pungin vaakunalippuja, koko 120 cm x 120 
cm, arviohintaan 42 mk kpl ja kaupungin-
kanslian taideasiainsihteerin antamien ohjei-
den mukaisesti (yjsto 28.3. 5559 §). 

Teräs Oy oikeutettiin käyttämään kaupun-
gin vaakunaa esitetyn piirroksen hahmottele-
massa vuosilautasessa ehdolla, että vaakuna 
on heraldisesti oikea ja että vaakunassa on 
myös kilven yläpuolella kruunu (yjsto 23.8. 
6430 §). 

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Kaupungin oikeudenhoidosta huolehtivien 
elinten yhteistoiminnan järjestäminen. Poliisi-
laitoksen esityksen perusteella kaupungin-
hallitus päätti pyytää raastuvanoikeutta, kau-
punginviskaalinvirastoa ja poliisilaitosta ni-
meämään niiden keskeistä yhteydenpitoa ja 
toiminnan rationalisoimista varten muodos-
tettavaan, työryhmänä toimivaan neuvotte-
lukuntaan edustajansa ja tälle varamiehen. 
Kaupunginhallituksen edustajaksi nimettiin 
apul.kaup.siht. Juhani Viitanen ja varamie-
heksi apul.kaup.siht. Kurt Söderholm (7.2. 
442 §). 

Maistraatti oikeutettiin erilliskuulutuksin 
julistamaan haettaviksi pormestarin, neuvos-
miesten, maistraatin sihteerin, kaupunginvis-
kaalin ja kaupunginvoudin virat (yjsto 11.4. 
5670 §). Kaksi avoinna olevaa kaupungin-
palvelijan virkaa päätettiin jättää vakinaisesti 
täyttämättä kauintaan v:n 1973 loppuun 
saakka (18.12. 3596 §). 

Yleisjaosto myönsi 31.12.1972 eläkkeelle 
siirtyvän kunnallispormestari Weio Henriks-
sonin muotokuvan maalauttamisesta aiheutu-
viin kustannuksiin kaupungin osuutena 800 

153 



2. Kaupunginhallitus 

mk. Muotokuvan paljastustilaisuus järjes-
tettiin 30.12. (yjsto 5.12. 7035 §). 

Rakennustarkastusvirasto oikeutettiin ju-
listamaan haettavaksi omin palkkavaatimuk-
sin seuraavat virat: 31. pl:n ja 29. pl:n tar-
kastusinsinöörin virat, 29. pl:n arkkitehdin 
virka ja 30. pl:n tilapäinen valvontainsinöö-
rin virka (31.1. 377 §, 6.3. 769 §, 11.12. 
3513 §). 

Tarkastusinsinööri Heikki Rissaselle pää-
tettiin maksaa kunnallisen sopimusvaltuus-
kunnan suostumuksen mukainen kuukausi-
palkka 3 398 mk 1.8. 1971 alkaen (yjsto 28.6. 
6165 §). Dipl.ins. Terttu Ravealan ja tarkas-
tusarkkit. Seppo Pitkäsen kanssa päätettiin 
tehdä kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
suostumuksen mukaiset palkkaussopimuk-
set (11.9. 2488 §). Työsopimussuhteisen ark-
kit. Seppo Kontiolan palkka vahvistettiin 
3 191 mk:ksi kuukaudessa 1.3.1972 lukien 
(24.4. 1252 §). 

Viraston 9. pl:n vahtimestarin virka saa-
tiin jättää vakinaisesti täyttämättä kauintaan 
v:n 1972 loppuun saakka (10.1. 146 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennustar-
kastusviraston maksamaan insinööreille lisä-
ja ylityökorvauksia vastaavia kertakaikkisia 
korvauksia ajalta 1.6.—18.10.1971 seuraa-
vasti: Pentti Bergille 2 800 mk, Pertti Lin-
nalle 1 700 mk, Pentti Nissiselle 2 900 mk, 
Terttu Ravealalle 750 mk, Eero Saloselle 
1 900 mk ja Pentti Sohlbergille 2 750 mk 
(31.1. 372 §, 7.2. 451 §, 14.2. 539 §). 

Ulosottovirasto oikeutettiin palkkaamaan 
rikostuomioiden täytäntöönpano-osastolle 
1.3.1972 lähtien kaksi 16. pl:n tp. ulosotto-
apulaista ja yksi toimistoapulainen työsuh-
teeseen ajaksi 1.3.—31.12.1972 (7.2. 443 §). 
Vuosilomakustannusten suorittamista varten 
myönnettiin 35 000 mk:n lisämääräraha 
(yjsto 21.6. 6085 §). 

Raastuvanoikeuden puheenjohtajan vuosi-
lomasijaiselle maksettava palkkio korotettiin 
1.7.1972 lukien 190 mk:ksi kuukaudelta ja 
nuoremmille oikeusneuvosmiehille rikosasi-
ainosastoissa virkasivutulojen vähyyden 

vuoksi maksettava korvaus 230 mk :ksi kuu-
kaudelta (26.6. 1969 §). Apujäsenpalkkiot 
korotettiin 1.7.1972 lukien 280 mk :ksi pöytä-
kirjanpitovelvollisuuksin tapahtuvalla istun-
nolta ja 110 mk:ksi istunnolta ilman pöytä-
kirjanpitovelvollisuutta (26.6. 1970 §). 

Eduskunnan oikeusasiamies toimitti 2.9. 
tarkastuksen raastuvanoikeuden kiinteistö-
tuomarien kansliassa todeten vanhassa, pui-
sin välipohjin varustetussa rakennuksessa 
tulipalonvaaran huomattavan suureksi ja 
mahdollisesti korvaamattomia vahinkoja ai-
heuttavaksi. Kaupunginhallitus katsoi, ettei 
tällä hetkellä ollut osoitettavissa huoneistoa 
raastuvanoikeuden lähistöltä, joten ainoa 
tässä vaiheessa mahdollinen ratkaisu oli pa-
lonkestävien arkistokaappien hankkiminen 
ja mahdollisesti kanslian yhden huoneen 
muuttaminen rakenteeltaan palonkestäväksi 
(9.10. 2810 §). 

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölauta-
kuntaa osoittamaan Ensi linja 9:ssä sijaitse-
vat, n. 2 620 m2 :n suuruiset huonetilat raas-
tuvanoikeuden käyttöön ja yleisten töiden 
lautakuntaa laadituttamaan suunnitelman 
tarpeellisista muutos- ja korjaustöistä (27.11. 
3343 §). 

Kiinteistövirastoa kehotettiin toistaiseksi 
huolehtimaan raatihuoneen ovien sulkemi-
sesta ja valojen sammuttamisesta istuntojen 
päätyttyä palkkaamalla erityinen henkilö 
tehtävää hoitamaan (17.4. 1177 §). 

Kaupunginviskaalinviraston alaisille, polii-
silaitoksessa toimiville tilapäisille apulais-
syyttäjille rangaistusmääräysten käsittelemi-
sestä maksettavat palkkiot vahvistettiin 1.12. 
lukien. Tällöin tuli apulaissyyttäjien esimie-
hen sekä I poliisialueen ja II poliisialueen 
apulaissyyttäjien palkkioksi 400 mk kuukau-
delta sekä muiden, enintään 8 apulaissyyttä-
jän palkkioksi 200 mk kuukaudelta (23.10. 
2968 §, 27.12. 3690 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 27 960 mk:n 
määrärahan 29. pl:aan kuuluvan tilapäisen 
kaupunginviskaalin palkkaamista varten v:n 
1972 ajaksi (2.10. 2733 §). 
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Poliisilaitoksen esitys liikenne- ym. valis-
tustoiminnan järjestämisestä v. 1972 hyväk-
syttiin ehdolla, että hankittava irtaimisto 
merkitään kaupungin kansakoulujen kalusto-
luetteloon (15.5. 1487 §). 

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölauta-
kuntaa suorituttamaan poliisilaitoksen tek-
nisen toimiston erään huoneen muuttamisen 
ninhydriinitutkimushuoneeksi (16.10. 2882 
§) sekä suorittamaan muutostyöt Malmin po-
liisiaseman huonetiloissa suunnitelmien mu-
kaisesti (18.12. 3608 §). Ruokalajärjestelyä 
talossa Sofiankatu 4 koskevat muutospiirus-
tukset hyväksyttiin (19.6. 1880 §). 

Poliisivankilan ruoanvalmistajalle makset-
tava ateriakohtainen korvaus korotettiin ta-
kautuvasti 1.10.1972 alkaen 2.25 mk :ksi sekä 
korvaus teeannoksesta 1.20 mkiksi (20.11. 
3284 §). 

Kaupungin osuutena poliisilaitoksen v:n 
1971 ylläpitokustannuksista maksettiin 
13 886 446 mk (yjsto 25.7. 6330 §). Vuoden 
1972 ennakkoa maksettiin myöhemmin teh-
tävää tilitystä vastaan 21 100 mk ja 50 000 mk 
(yjsto 14.6. 6079 §,1.11. 6849 §). 

Vs. ylikonstaapeli Kauko Johanssonille 
myönnettiin »Ivar Gordien rahastosta» 268 
mk:n avustus (23.10. 2974 §). 

Kriminaalihuolto r.y ille myönnettiin avus-
tusta 20 000 mk (yjsto 20.12. 7110 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Palolaitos. Kapellimestari Toivo Lehtelän 
palkkio korotettiin 1.5.1972 alkaen 731 mk: 
ksi kuukaudelta (20.11. 3283 §). 

Lääkäriambulanssitoimintaa varten pal-
kattiin 6 tilapäistä 13. pl:n palomiestä ajaksi 
1.8.—31.12. (19.6. 1809 §, 2.10. 2683 §). 

Palolautakunnan esityksestä Valtion palo-
opisto määräsi Helsingin kaupungin palolai-
toksen koulutuspalokunnaksi (14.2. 545 §, 
28.8. 2338 §). 

Arkkit. Seppo Kasasen laatimat Kallion 
paloaseman pääpiirustukset hyväksyttiin 

(24.4. 1257 §). Kaupunginhallitus ilmoitti 
Helsingin Puhelinyhdistykselle katsovansa, 
että yleinen hätäkeskus olisi siirrettävä Kal-
lion paloasemalle rakennettavaan hälytys-
keskukseen yhden yhteisen hätäpuhelinnu-
meron aikaansaamiseksi (21.2. 607 §). Ilmai-
luhallitus myönsi luvan Kallion paloaseman 
helikopterilentopaikan rakentamista varten. 
Lentopaikan hoidosta, käytöstä ja järjestyk-
sestä vastaa palolaitos (19.6. 1878 §). 

Suomenlinnan rakennusta C 78 (paloase-
ma) koskevat muutospiirustukset hyväksyt-
tiin (7.8. 2086 §). 

Kaarlenkadun kalliosuoja, pääoma-arvol-
taan 50 386 mk, siirrettiin 1.7. lukien väes-
tönsuojelulautakunnan hallinnosta palolau-
takunnan hallintoon (5.6. 1712 §). 

Vuodeksi 1973 suunniteltujen perus-ja jat-
kokurssien kustannusarviot lähetettiin am-
mattikasvatushallituksen hyväksyttäviksi val-
tionavustuksen varaamista varten (18.12. 
3607 §). 

Sairaankuljetuksen laskutusten postitusta 
ym. varten tarvittava käteiskassa korotettiin 
500 mkiksi (yjsto 12.1. 5051 §). 

Irtaimistoluettelosta poistettiin 3 paloau-
toa, sairaankuljetusauto ja muuta irtainta 
omaisuutta palolaitoksen esityksen mukai-
sesti (yjsto 22.3. 5548 §, 26.4. 5773 §, 6.6. 
6028 §, 25.10. 6811 §). 

Kahdelle palomiesoppilaalle myönnettiin 
yhteensä 63 mkin korvaukset sammutus-
työssä vahingoittuneesta omaisuudesta (yjsto 
27.12.7178 §, 7179 §). 

Haagan paloaseman virvokekioski vuok-
rattiin viksi 1972 Helsingin Palokunnan Ur-
heilijat r.y iIle (yjsto 26.1. 5184 §). 

Ensiapu- ja sairaankuljetuskomitea ehdot-
ti mietinnössään, että palolautakunnan teh-
täväksi annettaisiin i 

varautua suorittamaan kiireiset sairaan-
kuljetukset ja myös tavanomaisia sairaan-
kuljetuksia siten, että sairaankuljetuskalus-
toa ja -miehistöä koskevat valtion sairaankul-
jetustoimikunnan suositukset tulevat huo-
mioon otetuiksi, 
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järjestää ensiapupalvelujen radiopuhelin-
viestitys hälytyskeskuksen, lääkärinvälityk-
sen, päivystyspoliklinikoiden, sairaankulje-
tusajoneuvojen ja lääkäripäivystysautojen 
kesken, 

ottaa huomioon Kallion paloaseman pe-
ruskorjauksen yhteydessä tilojen varaaminen 
hälytyskeskukseen myös lääkärinvälitystä ja 
sairaanhoitopalvelujen neuvontaa suoritta-
van sairaalaviraston henkilökuntaa varten. 

Palolautakunta totesi mietinnössä esitet-
tyjen periaatteiden vastaavan palolaitoksen 
kehittämisessä omaksuttuja suuntaviivoja. 
Lautakunnan käsityksen mukaan lääkäri-
päivystysautojen hankinta, ylläpito ja miehi-
tys olisi varminta antaa palolaitoksen tehtä-
väksi, mikäli toiminnan toivotaan sujuvan 
kitkattomasti. 

Kaupunginhallitus kehotti palolautakun-
taa huolehtimaan mietinnössä tehtyjen ehdo-
tusten toteuttamisesta sekä valmistelemaan 
asiaa yhteistoiminnassa sairaalalautakunnan 
kanssa (10.1. 156 §). 

Nuohoustoimi. Nuohouksen laiminlyöntiä 
koskevassa ekon. V. Häggmanin valistus-
asiassa kaupunginhallitus päätti tyytyä Uu-
denmaan lääninhallituksen päätökseen (17.1. 
246 §). 

Väestönsuojelu. Väestönsuojelulautakunta 
oikeutettiin jättämään väestönsuojelutoimis-
ton suojarakenteiden valvojan virka vakinai-
sesti täyttämättä vuoden 1973 loppuun sekä 
palkkaamaan työsopimussuhteinen talou-
denhoitaja (11.9. 2490 §). 

Väestönsuojelututkimuksen valmistumi-
nen merkittiin tiedoksi (19.6. 1881 §). 

Väestönsuojelujärjestyksen muuttamista 
koskevan sisäasiainministeriön kiijeen joh-
dosta lautakunta totesi, ettei väestönsuoje-
lullisen aluejaon muutosehdotus anna ai-
hetta toimenpiteisiin tässä vaiheessa, koska 
kaupungin suojelusuunnitelma tulee koko-
naan uusittavaksi vuoden 1972 aikana (24.1. 
2 9 6 §)• 

Väestönsuojelujärjestyksen ja väestönsuo-
jelulautakunnan ohjesäännön vahvistaminen 

saatettiin 5.12. kunnallislain mukaisesti ylei-
sön tietoon (18.12. 3541 §). 

Yleisjaosto myönsi tarvittavan määrära-
han talokohtaisten väestönsuojien, maastoon 
erillisinä rakennettujen suojien sekä kallio-
suojien edullisuutta vertailevan teknillis- ta-
loudellisen tutkimuksen seminaarin järjestä-
miseksi (yjsto 8.3. 5429 §). 

Väestönsuojelulautakunnalle myönnettiin 
oikeus käyttää talousarvioon merkittyjä siir-
tomäärärahoja eräiden väestönsuojien perus-
parannuksiin ym. sekä kalliosuojan rakenta-
miseen liittyviin valmistelutöihin tavanomai-
sen työvoiman käyttöä koskevin ehdoin (yjsto 
26.1. 5186 §, 27.12. 7182 §). Dagmarinkadun 
kalliosuojan louhintatyön määrärahasta 
osoitettiin 270 000 mk Erottajan-Korkeavuo-
renkadun ja 40 000 mk Strömbergintien ensi-
apusuojan rakennustöiden loppuunsaattami-
seksi (21.8. 2202 §, 8.5. 1369 §). 

Vartiokylän pienteollisuusalueelle päätet-
tiin rakentaa B-luokan yhteissuojien asemesta 
yksi uusien määräysten mukainen yhteiskal-
liosuoja (23.10. 2978 §). 

Itä-Pasilan yhteisväestönsuojan rauhanai-
kaiseksi käytöksi vahvistettiin autopysäköin-
ti. Tähtitorninvuoren kalliosuojan suunnitte-
lun pohjaksi otettiin Insinööritoimisto Saanio 
6 Laineen laatima »vaihtoehto 4», suojahuo-
neala n. 3 300 m2 ja rauhanaikaiseksi käy-
töksi vahvistettiin myös autopysäköinti (3.1. 
83, 86 §). 

Kiinteistövirastoa kehotettiin suoritta-
maan väestönsuojelulautakunnalle Tiilimäen 
väestönsuojan tilitysvuokrana vuosittain 
7 776 mk niin kauan kuin suoja on puolus-
tusministeriön käytössä, kuitenkin kauintaan 
v:n 1976 loppuun saakka (2.10. 2740 §). 

Asunto Oy Tiilimäki 10 :n kaupunginhal-
litukselle lähettämän kirjeen mukaan Munk-
kiniemen kortt. n:o 21 tonttien n:o 8 ja 10 
omistajat olivat v. 1940 tehdyllä sopimuksella 
lahjoittaneet Tiilimäen väestönsuojan kulku-
tietä varten 120 m2 ehdolla, ettei suojan tar-
koitusta muuteta omistajien suostumuksetta 
ja ettei sen käyttö millään tavoin häiritse ym-

156 



2. Kaupunginhallitus 

päristön asukkaita. Vastoin em. ehtoja suojaa 
käytettiin kuitenkin varastona ja työhuonee-
na, joiden aiheuttama tavaraliikenne oli hai-
taksi ympäristölle, minkä lisäksi suojassa 
oleva lämmityslaite levitti nokea ympäris-
töön. 

Väestönsuojelulautakunta totesi, että ai-
kaisempi vuokrasuhde oli irtisanottuja suoja 
luovutettu valtion käyttöön. Valtion varasto-
toiminta oli ilmoituksen mukaan hiljaista 
eikä aiheuttanut liikennettä. Lautakunnan 
mielestä suojaa on voitava rauhanaikanakin 
käyttää hyödylliseen tarkoitukseen, joten tie-
yhteys suojaan oli varmistettava kiinteistöjä 
rasittavalla uudella sopimuksella tai lunasta-
malla tiealue kaupungille. 

Kiinteistölautakunnan mielestä oli asian-
osaisten päästävä yhteisymmärrtykseen suo-
jan rauhanajan käytöstä, kuten sopimus edel-
lyttää. 

Terveydenhoito viraston mukaan kevyellä 
polttoöljyllä toimiva lämmityslaite on käy-
tännöllisesti katsoen savuton ja nokeamaton. 
Lautakunta piti kuitenkin suotavana kallio-
suojan liittämistä kaukolämpöverkkoon, mi-
kä oli sähkölaitoksen ilmoituksen mukaan 
mahdollista syksyllä 1973. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei asia siinä 
vaiheessa antanut aihetta muuhun kuin että 
yhtiölle lähetettiin kirjeen johdosta annettu-
jen lausuntojen jäljennökset (2.10. 2793 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavien 
väestönsuojien piirustukset: Gunillanpolun 
laitesuojan perusparannustöiden 26.11.1971 
päivätyt pääpiirustukset, Sompasaaren väes-
tönsuojan 27. ja 28.4.1972 päivätyt pääpii-
rustukset sekä Tähtitorninvuoren yleisen kal-
liosuojan 2.5.1972 päivätyt pääpiirustukset 
ja 19.5.1972 päivätyt julkisivupiirustukset 
(31.1. 382 §, 26.6. 1963 § ja 14.8. 2176 §). 

Katastrofit ja suuronnettomuudet. Väestön-
suojelulautakunta pyysi sisäasiainministe-
riöltä rauhanajan suuronnettomuuksia kos-
kevia suunnitteluohjeita sekä esitti Uuden-
maan lääninhallitukselle ja Pääkaupunkiseu-
dun yhteistyötoimikunnalle katastrofisuun-

nitelmien kehittämistä koko pääkaupunki-
seutua koskeviksi. Ministeriö katsoi, ettei 
ollut tarkoituksenmukaista ryhtyä ohjeiden 
laatimiseen ennen turvallisuustoimen kehit-
tämiskomitean ehdotusten mahdollisesti ai-
heuttamia päätöksiä (10.4. 1126 §, 15.5. 
1481 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi katastrofltoi-
mikunnan esittämän suuronnettomuuksia ja 
katastrofeja koskevan perussuunnitelman, 
oikeutti katastrofilääkintäjohtajan päättä-
mään kaupungin sairaaloiden ja Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan välisistä po-
tilassiirroista sekä määräsi kaupungin sai-
raaloiden johtavaksi katastroflpäälliköksi 
Marian sairaalan kirurgian osaston apulais-
ylilääkärin, dos. Gustaf Fockin (20.3. 886 §). 

Huumekoirien ja väestönsuojelun pelastus-
koirien koiravero. Kaupunginhallitus esitti 
Suomen Kaupunkiliitolle, että liitto ryhtyisi 
toimenpiteisiin koiraveron suorittamisesta 
annetun asetuksen 18:n 2 mom:n täydentä-
miseksi siten, että koiraveroa ei suoritettaisi 
myöskään koirista, jotka todistettavasti kou-
lutetaan ja käytetään huumausaineiden sala-
kuljetuksen torjuntaan. Samalla kaupungin-
hallitus laajensi koiraveron maksamisesta va-
pautettujen rotujen luetteloa (päätös 27.1. 
1949) käsittämään myös Skotlannin paimen-
koiran {collie) ja Labradorin noutajan. Li-
säksi kaupunginhallitus päätti, että loppuko-
keen suorittaneiden väestönsuojelun pelas-
tuskoirien osalta voidaan myöntää Helsingin 
Väestönsuojeluyhdistyksen antaman todis-
tuksen perusteella vapautus koiraverosta vä-
liaikaisesti, kuitenkin kauintaan vuodeksi 
kerrallaan, kunnes koulutus siirtyy Suomen 
Palveluskoiraliitolle ja Suomen Kennelliitolle 
(14.2. 487 §). 

Meluntorjunta. Kaupunginhallitus päätti 
saatuaan ympäristönsuojelutoimikunnan esi-
tyksen meluntorjuntaohjeista suunnittelu-
työssä ja toiminnoissa, että kaikille lauta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille 
toimitetaan ympäristönsuojelutoimikunnan 
laatimat »Meluntorjuntaohjeet» (osat I ja II) 
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2. Kaupunginhallitus 

täydennettynä Malmin lentokentän melun-
mittauksista laaditulla kartalla. 

Maistraattia, terveyslautakuntaa, yleisten 
töiden lautakuntaa, rakennustarkastusviras-
toa, kiinteistölautakuntaa, kaupunkisuunnit-
telulautakuntaa, satamalautakuntaa, teolli-
suuslaitosten lautakuntaa, liikennelaitoksen 
lautakuntaa ja metrotoimikuntaa kehotettiin 
ryhtymään ohjeissa mainittuihin toimenpitei-
siin melua aiheuttavien tekijöiden vähentä-
miseksi. 

Poliisilaitokselle, liikenneministeriölle, me-
renkulkuhallitukselle ja Suomen Kaupunki-
liitolle päätettiin tehdä »Meluntorjuntaoh-
jeissa» mainitut esitykset. 

Kaupungin omistamille autoille suositel-
tiin kolmen minuutin joutokäyntirajoitusta 
(18.9. 2508 §). 

Valtuutettu Kalliala ym. kiinnittivät kir-
jeessään huomiota kaupungin omien laitos-

ten ja työkoneiden aiheuttamiin meluhaittoi-
hin. Yleisten töiden lautakunta totesi, että 
mm. paineilmalla toimivien laitteiden ja ilma-
puristimien aiheuttamaa melua voidaan vä-
hentää vain hankkimalla uutta kalustoa. Kun 
kuitenkin alan tekninen kehitys on vasta 
päässyt alkuun, ei ole vielä mahdollista aset-
taa laitteiden vakiovaatimukseksi tiettyä me-
lutasoa. Terveydenhoitolautakunta korosti, 
että pyrittäessä vähentämään melua ja melun 
aiheuttamia terveydellisiä haittoja, olisi me-
lua ennakolta ehkäisevän toiminnan ja val-
vonnan tehostamiseksi lisättävä terveyden-
hoitoviraston valvontaosaston henkilökun-
taa ja kalustoa. Kaupunginhallitus ilmoitti 
kirjeen lähettäjille 18.9. tekemästään päätök-
sestä, minkä mukaisesti kaikille lauta-ja joh-
tokunnille toimitettiin ympäristönsuojelutoi-
mikunnan laatimat meluntorjuntaohjeet 
(2.10. 2737 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaan-
hoito s air a ai a in ulkopuolella 

Aikuisväestön terveystarkastuskomitean 
mietinnössä esitettiin, että kaupungissa olisi 
syytä aloittaa terveyskasvatus- ja valistusme-
netelmien kehittäminen erityisesti sepelvalti-
motaudin syntyyn vaikuttavien riskitekijöi-
den vähentämiseksi. Komitea ehdotti, että 
terveystarkastusprojektin ensimmäinen vaihe 
käsittäisi ohjelman, jonka mukaan toteutet-
taisiin 45—54 vuotiaiden helsinkiläisten mies-
ten seulatutkimus ja terveyskasvatuksen jär-
jestäminen. Edelleen komitea esitti suoritet-
tavaksi esitutkimuksen, joka käsittäisi n. 
2 000 kaupunkilaista. Näille suoritettaisiin 
lähinnä sepelvaltimotaudin riskitekijöihin 
kohdistuva seulatutkimus. Kaupunginhalli-
tus lähetti mietinnön ja siitä hankitut lausun-
not terveyslautakunnalle otettavaksi huo-
mioon kaupungin kansanterveystyön toimin-

tasuunnitelmaa laadittaessa. Kaupunginhal-
litus kehotti terveystarkastustoiminnassa ot-
tamaan huomioon erityisesti rintamasotilas-
tunnuksen omaavien helsinkiläisten terveys-
tutkimuksen järjestämisen (26.6. 1980 §). 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikun-
nan yhteyteen asetettuun terveyden- ja so-
siaalihuollon työryhmään nimettiin kaupun-
gin edustajiksi terveyslautakunnan puh.joht. 
Maija Saari, sairaalalautakunnan jäsen Sirk-
ka Vuorela ja huol otoimen toim.joht. Usko 
Tiainen (15.5. 1442 §, 4.9. 2359 §, 18.9. 
2513 §). 

Terveydenhuoltohallinnon seminaari annet-
tiin henkilöasiainjaoston suunniteltavaksi sen 
esittämällä pohjalla yhteistyössä sairaala-, 
terveys- ja huoltolautakunnan kanssa (21.2. 
612 §). 

Lääkintöhallitus myönsi jatkoaikaa 30.11. 
saakka kansanterveyslain 19 §:n tarkoitta-
mien toimintasuunnitelmien laatimista varten 
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