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ALKULAUSE 

Käsillä olevassa Helsingin kaupungin kunnallishallinto-julkaisussa on selostettu keskushallintoelin-
ten tärkeimmät päätökset sekä lauta- ja johtokuntien päätökset, esitykset ja lausunnot vuonna 
1973. 

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä kiinteistölautakunnan kertomukset on laadittu entiseen 
tapaan tilastotoimistossa esityslistojen ja päätösluetteloiden perusteella sekä lauta- ja johtokuntien 
antamia kertomuksia on jonkun verran muokattu yhtenäiseen painoasuun saattamiseksi. Lähinnä 
perusaineiston jatkuvan lisääntymisen vuoksi on myöskin ollut välttämätöntä pyrkiä käyttämään 
yhä suppeampaa esitystapaa sekä karsimaan vähemmän tärkeitä ja muualta saatavia tietoja. 

Mainittakoon, että kaupunginvaltuusto muutti lastentarhain lautakunnan nimen 1.4.1973 lukien 
lasten päivähoitolautakunnaksi. 

Toimitustyötä on johtanut aktuaari Maija Kr isä. 

Helsingissä syyskuun 2. p:nä 1976. 

Karl-Erik Forsberg 
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1 . K a u p u n g i n v a l t u u s t o 

Kaupunginvaltuutettuina olivat v:n 1973 
alusta lukien: 

Järjestelymest. Veikko Aalto 
Kansak.op. Inkeri Airola 
Pääluottamusmies Juho Antikainen 
Prof. Inkeri Anttila 
Kirjailija Jouni Apajalahti 
Fil.maist. Pirkko Aro 
Joht. Arne Berner 
Fil.maist. Margit Borg-Sundman 
Päätoimitt. Pauli Burman 
Pääluottamusmies^Elli Eerola 
Lakit.lis. Georg Ehrnrooth 
Varat. Per-Erik Förars 
Tiedotussiht. Ulla Gyllenberg 
F il.tri Ilkka Hakalehto 
Toim.joht. Erkki Heikkonen 
Pääsiht. Heikki von Hertzen 
Puolueen puh.joht. Harri Holkeri 
Pääsiht. Anna-Liisa Hyvönen 
Kuntoutussiht. Aino Hänninen 
Valtiot.tri Raimo Ilaskivi 
Toiminnanjoht. Martti Jokinen 
Maat. ja metsät.lis. Vuokko Juhola 
Yli-ins. Henrik Kalliala 
Lehtori Sinikka Karhuvaara 
Lakit.lis. Seija Kärkinen 
Varanotaari Salme Katajavuori 
Toimitt. Kerttu Kauniskangas-Salonen 
Piirisiht. Anita Kevätsalo 
Valtiot.maist. Kalevi Kilpi 

Oikeustiet.lis. Pentti Kivinen 
Valtiot.maist. Jorma Korvenheimo 
Oikeustiet.tri Pirkko Koskinen 
Piirisiht. Anna-Liisa Kuittinen 
Sos.pääll. Olavi Laine 
Toim.pääll. Gustaf Laurent 
Toiminnanjoht. Aarne Laurila 
Toim.siht. Ritva Laurila 
Kansliapääll. Keijo Liinamaa 
Toim.joht. Carl-Gustaf Londén 
Huoltopääll. Olavi Majlander 
Toimitt. Irina Matvejew 
Kauppat.lis. Ingvar Melin 
Postivirk. Pirkko Merikari 
Kouluneuvos Martti Miettinen 
Valtiot.tri Lauri Nordberg 
Talouspääll. Sigrud Norrmän 
Eläinlääket.lis. Olli Ojala 
Sosion. Tyyne Paasivuori 
Kenttäpääll. Heikki Pakarinen 
Valtiot.kand. Kati Peltola 
Talousjoht. Kaarlo Pettinen 
Rva Eila Pitsinki 
Päätoimitt. Pentti Poukka 
Fil.maist. Victor Procopé 
Oikeustiet.kand. Eva Pukkio 
Tutkimussiht. Terho Pursiainen 
Dipl.ins. Kari Rahkamo 
Dipl.ins. Terttu Raveala 
Liittopuh.joht. Pekka Saarnio 
Toiminnanjoht. Irja Salmela 
Kauppat.maist. Pertti Salolainen 
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Oik.tiet.yo Erik Schüller 
Puoluesiht. Juha Sipilä 
Psykologi Kaarina Suonio 
Ohjaaja Kaarina Syrjänen 
Lääket.lis. Ilkka Taipale 
Taloudenhoit. Tauno Tuomi 
Pääsiht. Mirjam Tuominen 
Valtiot.kand. Erkki Tuomioja 
Lääket.tri Kaisa Turpeinen 
Hitsaaja Pentti Ukkola 
Notaari Liisa Vasama 
Tullineuvos Veikko Vennamo 
Os.pääll. Antti Viinikka 
Pankinjoht. Erik Witting 
Terv.hoit. Sirkka Vuorela 
Toimitt. Jutta Zilliacus 

Kaupunginvaltuutettujen varajäseninä olivat 
kertomusvuonna seuraavat: 

Autonkulj. Kustaa Aaltonen 
Dipl.ins. Antero Aarvala 
Lehtori Mervi Ahla 
Os.pääll. Pekka Alenius 
Sairaanhoit. Pirjo-Riitta Antvuori 
Fil.maist. Anna-Liisa Aro 
Dos. Kari Asp 
Valtiot.maist. Martti Asunmaa 
Toimitt. Karmela Belinki 
Valtiot.tri Seikko Eskola 
ApuLajomest. Bror Forssell 
Tiedotussiht. Jan Furstenborg 
Rak.mest. Kai Hagelberg 
Joht. Eero Halme 
Kirjanpit. Helvi Heinonen 
Os.pääll. Ilmari Helimäki 
Fil.maist. Dan Hohenthal 
Opett. Esko Honkanen 
Kontt. Anna-Liisa Hurri 
Toimitt. Elina Hytönen 
Konepuuseppä Yrjö Hätinen 
Toiminnanjoht. Jaakko Itälä 
Diakonissa Anna-Liisa Järvinen 
Lastentarhanjoht. Kaarina Kalmari 
Toim.joht. Pentti Katajamäki 
Toimjoht. Väinö Kekki 
Työturv.tarkast. Yrjö Kivilinna 
Fil.kand. Juha Klemola 
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Valtiot.maist. Esko Koivu 
Pankinjoht. Henrik Korpiola 
Varastonhoit. Birger Käcklund 
Toim.joht. Harry Laakso 
Autoilija Aarne Lahtinen 
Ajomest. Sulo Lahtinen 
Pääluottam. Unto Laine 
Varat. Risto Laitila 
Varat. Karl Langenskiöld 
Pankinjoht. Raimo Larjola 
Apul.os.pääll. Yrjö Larmola 
Hallitussiht. Lauri Lausmaa 
Rva Rakel Lehtokoski 
Pääluottam. Kaarlo Lilja 
Lehtori Jyrki Lohi 
Pääluottam. Rolf Löfman 
Maat. ja metsät.kand. Leena Maijala 
Autoilija Juho Mehto 
Jaostosiht. Esko Nieminen 
Linja-autonkulj. Viljo Nieminen 
Radiotoimitt. Aarre Nojonen 
Rov. Vilho Närhi 
Pääluottam. Kerttu Ora 
Toim.joht. Aarno Pajunen 
Kirjailija Reino Palmroth 
Os.pääll. Arvo Pörhönen 
Raitiovaununkulj. Keijo Rönnblad 
Valtiot.maist. Maija Saari 
Pankinjoht. Naim Sadik 
Varat. Heikki Simola 
Kanslianeuvos Kaj Snellman 
Prof. Pekka Soila 
Sähköasent. Toivo Sorsa 
Prof. Asser Stenbäck 
Kontt. Judith Sundman 
Pankinjoht. Lauri Särkkä 
Autoilija Harry Taxell 
Toimitsija Paavo Tyystjärvi 
Opetusneuvos Kerttu Vainikainen 
Siht. Kerttu Vainio 
Lääninkätilö Leena Vaivanne 
Viilaaja Veikko Vanhanen 
Voim.opett. Sirkka-Liisa Vehviläinen 
Tekn.yo Pekka Vennamo 
Pääluottam. Inkeri Virtanen 
Fil.maist. Marja Wuorenheimo 
Toimjoht. Aarne Välikangas 
Linja-autonkulj. Tuomo Yrölä 



I 1. Kaupunginvaltuusto I 

Vt Pirkko Arolle myönnett i in 1.7. alkaen vapautus 
kaupunginvaltuutetun tehtävästä paikkakunnalta pois-
muuton takia. Hänen tilalleen tul i samasta päivämää-
rästä alkaen valtiot.maist. Jaakko Itälä (5.9. 483 §). 

V t Anita Kevätsalo (sos.dem.) i lmoi t t i siirtyneensä 
SKDL:n valtuustoryhmään (5.9. 486 §). 

V t t Georg Ehrnrooth ja Irina Matvejevv i lmoitt ivat 
eronneensa SFPxi valtuustoryhmästä ja perustaneen-

sa Suomen Perustuslaillisen Kansanpuolueen valtuusto-
ryhmän - Finlands Konstitutionella Folkpartis stads-
fullmäktigegrupp (12.12. 797 §). 

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen vt 
Pentti Poukan, ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen 
vt Carl-Gustaf Londenin (10.1. 3 §). 

Valtuustolla oli kertomusvuonna 22 kokousta, joiden 
pöytäkirjojen pykälämäärä oli 827. 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginvaltuusto 

Kyselytunnin järjestäminen. Kaupunginvaltuusto päät-
t i , että sen työjärjestykseen lisätään uusi näin kuuluva 
19 a §: 

19 a §. 

Ennen jokaista valtuuston varsinaista kokousta järjes-
tetään enintään 45 minuutt ia kestävä kyselytunti, jon-
ka aikana valtuutetuil la on tilaisuus esittää kaupungin-
johtajalle tai apulaiskaupunginjohtajille lyhyitä kul-
loinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä näiden 
toimialaan kuuluvista kaupungin hall intoon yleisesti 
l i i ttyvistä asioista. Kysely ei saa sisältää perustelua ei-
kä arvostelevaa lausumaa. 

Valtuutetun, joka haluaa kysymyksen esittää, on toi-
mitettava se kirjallisena viimeistään kaksi arkipäivää 
ennen valtuuston kokousta klo 12 mennessä kaupun-
ginkanslian kirjaamoon asianomaiselle vastaajalle osoi-
tettuna. Saatuaan kaupunginjohtajan tai apulaiskau-
punginjohtajan suullisen vastauksen on kysymyksen 
esittäjällä oikeus tehdä kaksi lyhyttä asiaan liittyvää li-
säkysymystä. Muuta keskustelua kysymysten johdosta 
älköön sallittako. 

Puheenjohtajista kyselyjen yhteydessä on voimassa mi-
tä edellä 1 §:ssä on todettu valtuuston kokouksesta. 

Kysymykset esitetään siinä järjestyksessä kuin ne ovat 
saapuneet kaupunginkanslian kirjaamoon. Ellei kaikkia 
kysymyksiä ehditä käsitellä ennen valtuuston kokouk-
sen alkamista, ne siirtyvät valtuuston kokouksen yh-
teyteen. 

Kysymysten esittämistä koskeva kokous on julkinen 
(21.2.136 §). 

Kaupunginhallituksen luottamusmiesjäsenten vara-
miesjärjestelmä. Vt von Hert/en ym. esittivät aloittees-
saan varamiesjärjestelmän toteuttamista kaupungin- ja 
kauppalanhallituksissa ja totesivat sen osoittautuneen 

toimintaa tehostavaksi ja kitkattomaksi menettelyta-
vaksi valtuustotyöskentelyssä ja lukuisten lautakuntien 
toiminnassa. Kun kaupunginhallituksen luottamus-
miesjäsenillä ei ole varamiesjärjestelmää, voivat pol i i t t i -
set voimasuhteet muuttua tilapäisten poissaolojen ta-
kia kaupunginhalliutksen valinnassa noudatettavaa 
suhteellisuusperiaatetta vastaamattomaksi. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i , että kunnallislain koko-
naisuudistusta valmisteleva, kansliapääll. Hannuksen 
puheenjohdolla toimiva kunnallishallintokomitea aset-
tui I mietintöluonnoksen mukaan sille kannalle, että 
myös kaupungin- ja kauppalanhallituksen kohdalla 
olisi toteutettava luottamusmiesjäsenten varamies-
järjestelmä. Komitean lopullinen mietintö valmistunee 
kuluvan toukokuun aikana. Saadun tiedon mukaan sii-
hen sisältyy po. ehdotus. 

Koska valtion viranomaisten taholta oli jo ryhdyt ty 
toimenpiteisiin aloitteessa tarkoitetun uudistuksen ai-
kaansaamiseksi, aloite ei kaupunginhallituksen mieles-
tä antanut siinä vaiheessa aihetta enempiin toimen-
piteisiin. 

Valtuusto katsoi kaupunginhallituksen lausunnon ri it-
täväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (21.3. 228 §, 
2.5. 331 §). 

Keskeneräiset aloitteet. V:n 1973 alkaessa käsittele-
mättä olleesta 85 aloitteesta valtuusto päätti saaneensa 
selostusten ja perustelujen nojalla katsoa lopullisesti 
käsitellyiksi n:ot 3,4,7,12,18,21,22,24,25,27,29,30, 
33,41,43,48,57,63 ja 81 sekä kehotti aloitteiden n:ot 
1,5,9,10,11 ja 23 osalta kaupunginhallitusta 

1) asettamaan luottamusmieskomitean, jonka tehtävä-
nä on kerätä kaupungin eri virastoissa ja työpaikoi l la 
toimivien viran- ja toimenhalti joiden sekä työnteki jöi-
den ehdotukset työpaikkademokratian toteuttamisesta 
näillä työpaikoil la toimivien ammatill isten järjestöjen 
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1. Kaupunginvaltuusto 

kautta sekä näiden ehdotusten ja muiden selvitysten 
perusteella laatia esitys työpaikkademokratian toteut-
tamisesta: 

5) toimimaan siten, että naisvahtimestareille makse-
taan sama palkka kuin miesvahtimestareille, ja että 
palkka suoritetaan virkaehtosopimuksen suuruisena 

9) kiirehtimään Ma-Ta-Pu-Pu -alueen kaavoitusta ja 
kunnall istekniikan rakentamista sekä harkitsemaan 
luopumista ns. välikehätien rakentamissuunnitelmasta 
ja sen sijaan ryhtymään toimenpiteisiin paikallisen tie-
ja katuverkoston parantamiseksi 

10) pikaisesti selvittämään, millä kiinteistö-, kaavoitus-
ja muil la toimenpiteil lä voidaan turvata vähittäiskau-
pan palvelukset kohtuullisella etäisyydellä kaikille 
kuntalaisille 

11) ryhtymään toimenpiteisiin, joi l la yhteistyössä 
autoilija- ja I i i k en n ö i tsi jä j ä rj estäje n sekä asiaan vaikut-
tavien työnantaja- ja työnteki järyhmien kanssa myön-
teisessä hengessä vahvistetaan moitteettomaan ajota-
paan tähtääviä asenteita sekä toimenpiteisiin ajonopeu-
den valvonnan tehostamiseksi erityisesti kantakaupun-
gin ulkopuolella ja yleensä asuntoalueilla 

23) ottamaan erityisesti huomioon koululaisten liiken-
neturvallisuuden järjestämällä joka koulun kohdalle ai-
nakin yksi täysin turvallinen, mieluimmin liikenneva-
loin valvottu suojatie. 

Muil ta osin luettelo merki t t i in tiedoksi (7.3. 150 §). 

Revisiolaitos 

Viranhaltijat. Apulaisreviisorin virkaan (26. pl) valit-
t i in valtiot.kand. Kari Salmi (21.3. 204 § ) sekä apul. 
reviisori Sirkka Lehmukselle myönnett i in ero 1.7. luki-
en työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi 
(14 .11 .700§) . 

Vai 1972 tilien tarkastus. Tilintarkastajat valitsivat pu-
heenjohtajakseen kauppat.maist. Kurt Hjelt in, varapu-
heenjohtajakseen työnjoht. Viking Anderssonin sekä 
palkkiovirkaiseksi sihteerikseen varat. Veikko Kaner-
van. Apul.toiminnanjoht. Usko Ruuskaselle myönnet-
t i in 15.1. ero tilintarkastajan tehtävästä hänen tultu-
aan valituksi kaupunginhallituksen vuosijäseneksi. 
Valtuusto valitsi hänen tilalleen 7.2. toiminnanjoht. 
Aulis Tolvasen. 

Tilinpäätöksen mukaan todett i in käyttötalouden yli-
jäämäksi 261.6 mmk sekä pääomatalouden alijäämäksi 
276.9 mmk, joten tarkastusvuoden to iminta osoitti 
vajausta 15.3 mmk. Vuoden 1971 säästö oli 21.8 

mmk. Käyttömenot kasvoivat edelliseen vuoteen 
verrattuna 13.5. % ja käyttötulojen kasvu oli 12.4 %, 
joten tulojen ja menojen suhde heikkeni. Asukasta 
koht i lasketut kokonaismenot nousivat edelliseen 
vuoteen verrattuna 3 322 mk:sta 3 787 mk:aan eli 14 
%. Kaupungin maksuvalmius parani kertomavuoden 
aikana kassaverojen ja talletusten määrän lisääntyessä 
36.3 mmk eli 9 %. 

VuositiUntarkastajien huomautukset. /Certom usvuoden 
t i leihin oli myönnetty ylitysoikeuksia yhteensä 95.8 
mmk ja niistä käytett i in 82.5 mmk. Tilintarkastajat 
totesivat liikaa myönnettyjen määrärahojen houkutte-
levan käyttämään kaikki rahat, vaikkei todellista tar-
vetta siihen olisikaan. 

Tarkastajat ki innitt ivät myös huomiota v:n 1972 
menojen maksamiseen v:n 1973 määrärahoilla, jota oli 
tapahtunut 59 virastossa ja laitoksessa. 

Suoritettuaan tarkastuksia eri virastoissa ja laitoksissa 
vuositilintarkastajat kiinnitt ivät huomiota lisäksi seu-
raaviin asioihin: 
- palkka- ja muiden menojen kasvu, 
- matkaennakkojen t i l i t täminen, 
-palkkioiden maksamisen myöhästyminen, 
- virkamiehen saattaminen vastuuseen, jos hän huoli-
mattomalla ennakkosuunnittelulla aiheuttaa kaupun-
gille huomattavia taloudellisia menetyksiä, 
* virastojen ja laitosten toiminnan valvonta, 

heitteille jätettyjen autojen säilytys, 
- asunTonayttelyn kustannukset, 
- ti lastokysymysten alistaminen tilastoneuvottelukun-
nalle, 
- maistraatin arkiston suojeleminen, 
- hyvän järjestyksen palauttaminen kaupungin alueella, 
- pitkäaikaishoidon järjestäminen, 
- luopuminen Nikkilän sairaalan 200-hoitopaikkaisen 
osastorakennuksen rakentamisesta, 
- lastensuojelutoimen alaisten uusien laitosten kustan-
nukset ja perhehoidon edullisuus, 
- elatusaputoimiston toimistotietokoneen kustannuk-
set, 
- suomenkielisten kansakoulujen Hietaniemen ja Vilp-
pulan kesäsiirtoloiden uusien saunojen rakennuskus-
tannukset, 
- Finlandia-talon käyttökustannukset ja juhlasalin 
akustiikka, 
- kaupunginorkesterin kustannukset, 
- taidehankinnat, 
- Helsingin Juhlaviikkojen konsertin tappio, 
- rakennusviraston konevarikon moottoriajoneuvokor-
jaamon kustannukset, 
- kaupungin autojen korjaus, 
- rakennusviraston talorakennus-, katurakennus- ja 
puhtaanapito-osaston laskentatoimi. 
- asuntotuotantotoiminta ja asunnonjako 
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— sokeainkoulun käyttö 
— Merihaan vaihtoalueen rakennusten purkamiskus-
tannukset, 
— viheralueiden hoito-organisaation puuttuminen, 
— puistojen vart ioint i , 
— Keskuspuistoalueen asemakaava, 
— liikennevalojen hankinta, 
— satamalaitoksen täryjuntan myynt i , 
-varastorakennus L 7 B:n rakennussuunnitelman 
puutteellisuus ja rakennuskustannukset, 
— Salmisaaren lauhdevesi kanavaan joutuneen öl jyn ai-
heuttamat kustannukset, 
- yks i t y i s i l l e li ikenteenharjoittaji l le maksetut yhteis-
toimintasopimuksen mukaiset korvaukset, 
— Suomenlinnan yöliikenne sekä Santahaminan vesi-
liikenne. 
Lisäksi kertomukseen sisältyi eräitä vähäisempiä huo-
mautuksia. 

Kaupunginhallitus totesi, että vuositilintarkastajien 
kertomuksessa tehdyistä huomautuksista oli saatu asi-
anmukaiset selvitykset ja muistutusten johdosta ryh-
dyttäisiin asian vaatimiin toimenpiteisiin. Valtuusto 
päätti vahvistaa kaupungin v:n 1972 tilinpäätöksen se-
kä myöntää vastuuvapauden kaupunginhallitukselle ja 
muille tilivelvollisille (7.2. 82 §, 14.11. 677 §, khn 
mtö n:o 8 ja 20). 

Kiinteän omaisuuden tarkastus. Kiinteän omaisuuden 
tarkastajat antoivat 30.3. kertomuksensa v:lta 1972. 
Esittämiensä yksityiskohtaisten huomautusten lisäksi 
tarkastajat ki innitt ivät erityisesti huomiota kaupungin 
hallintoalueensa ulkopuolella omistamien ti lojen yh-
distämiseen, kaupungin omistamien rakennusten ul-
komaalaukseen sekä uusien rakennusten tarkoituksen-
mukaiseen suunnitteluun. Ao. hallintoelinten annettua 
huomautusten johdosta lausuntonsa sekä selvityksen 
niiden aiheuttamista toimenpiteistä valtuusto päätti 
kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 
kertomus antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin 
(14.11. 676 §, khn mtö n:o 19). 

Irtaimen omaisuuden tarkastus. Irtaimen omaisuuden 
tarkastajat jättivät kaupunginhallitukselle kerto; .uk-
sensa 29.3. Tarkastajien tekemät vähäiset huomautuk-
set saatettiin suoraan ao. laitoksen ja revisioriviraston 
tietoon. Kertomuksessa ki innitett i in huomiota mm. 
kaupungin irtaimeen omaisuuteen kohdistuneiden var-
kaus- ja katoamistapausten ja ilkivallan lisääntymiseen 
sekä elatusaputoimiston pienoistietokoneen hankinta-
ja käyttökustannuksiin. Annettuaan selvityksen em. 
asioista kaupunginhallitus katsoi, ettei irtaimen omai-
suuden tarkastajien kertomus v:lta 1972 antanut aihet-
ta enempiin toimenpiteisiin (14.11. 675 §, khn mtö 
n:o 18). 

Kaupunginhallitus ja välittömästi 
sen alaiset virastot 

Kaupunginhallituksen vuosijäseniksi val i t t i in kerto-
musvuodeksi kansak.op. Inkeri Airola, past. Jouni 
Apajalahti, valt iot.tr i Raimo Ilaskivi, kunnallissiht. 
Pentti Kauhanen, varat. Gustaf Laurent, fil.lis. Aarne 
O.J. Laurila, piirisiht. Aulis Leppänen, dipl.ins. Kari 
Rahkamo, dipl.ins. Terttu Raveala, toiminnanjoht. Us-
ko Ruuskanen ja valtiot.maist. Aarne I. Välikangas 
(10.1. 7 §). 

Kaupunginhallituksen ohjesäännön muutos. Valtuusto 
päätti muuttaa kaupunginhallituksen ohjesäännön 24 
§:n aikaisintaan 1.1.1974 lukien. Muutos koski teolli-
suustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan tehtäviä. 
Sisäasiainministeriö vahvisti 20.11. muutoksen (3.10. 
599 §, 19.12. 805 §). 

Kaupunginjohtajat. Apul.kaup.joht. Aarre Loimaran-
nalle myönnett i in sairauslomaa ajaksi 12.2.—4.4. täy-
sin palkkaeduin ja edelleen ajaksi 5.4.—30.4. oikeuksin 
saada kaksi kolmasosaa peruspalkastaan ja ikälisänsä. 
Apul.kaup.joht. Aarne Leskinen määrättiin ilman eri 
palkkiota hoitamaan viransijaisena opetus- ja sivistys-
tointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaa oman 
virkansa ohella (21.3. 203 §). 

Kaupunginkanslian kansliapäällikön virkaan (Y 39) 
valittiin hall intopäällikkö, varat. Yr jö Salo (5.9. 492). 

Valtuuston valittua varat. Jarl-Erik Kuhlefeltin kau-
punginlakimiehen virkaan huoltomies Pekka Okkonen 
valitt i Uudenmaan lääninhallitukseen esittäen, ettei 
vaalin yhteydessä tuotu riittävästi esille apulaisoikeus-
kanslerin päätöstä, jonka tämä oli antanut hänen varat. 
Kuhlefeltin virkatehtävien hoitamista koskeneen kan-
telunsa johdosta. Okkonen pyysi valtuuston vaalia 
koskevan päätöksen kumoamista. Kaupunginhallituk-
sen annettua asiasta selityksen lääninhallitukselle Ok-
konen esitti vastineessaan, että lääninhallitus velvoit-
taisi vsltuuston antamaan lausunnon asiasta. Läänin-
hallitus hylkäsi tältä osin valittajan pyynnön sekä 
myös vaalia koskevan valituksen (3.10. 562 §, v:n 
1972 kert.s. 127). 

Muu yleinen kunnallishallinto 

Hankintatoimisto. Valtuusto hyväksyi hankintakes-
kukselle johtosäännön 1.1.1974 lukien sekä kumosi 
hankintatoimistolle 9.2.1955 hyväksymänsä johto-
säännön (3.10. 599 §). 

Tilastotoimisto. Valtuusto oikeutt i t i lastotoimiston 
käyttämään v:n 1972 talousarvion väestönlaskentaa 
varten merkitystä siirtomäärärahasta 30 000 mk ja ker-
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tomusvuoden talousarvion t ietojenkäsit telyä varten 
merki tystä siirtomäärärahasta 30 000 mk painatukses-
ta ja sidonnasta aiheutuneisi in kustannuksiin (19.12. 
818 §). 

Rahatoimisto. Val tuusto o ikeu t t i yleisten tö iden lauta-
kunnan käyttämään virastotalon Hietaniemenkatu 9 
rakentamista varten merki tystä määrärahasta 
1 400 000 mk rahatoimiston kort te l in K 31 rakenta-
miseen (19.9. 544 §). 

Verotustoimi. Verohal l i tuksel le antamassaan lausun-
nossa valtuusto päätt i ehdottaa, että ka ikk i verolauta-
kuntaan ja tutk i ja lautakuntaan verohall i tuksen toimes-
ta v:ksi 1974-1977 määrättävät varapuheenjohtajat ja 
heidän varamiehensä val i t taisi in luottamusmiehistä, 
koska veroviraston palveluksessa olevat henki löt joutu-
vat kui tenkin näissä toimissa käytännön ratkaisuissa 
seuraamaan verojohtajan antamia virkaohjeita. Val-
tuusto esitt i verolautakunnan 64 ehdokkaasta muutet-
tavaksi 13 sekä tutk i ja lautakunnan 42 ehdokkaasta 
muutettavaksi 27 (17.10. 621 §). 

Omasta puolestaan valtuusto päätti valita v:ksi 1974-
1977 verolautakuntaan kaupunginhall i tuksen esittä-
mät 32 jäsentä ja 32 varajäsentä sekä tutk i ja lautakun-
taan 21 jäsentä ja 21 varajäsentä (31.10. 658 , 659 §). 

Oikeustiet. l is. Pentti Kiviselle myönnet t i in vapautus 
verolautakunnan jäsenen tehtävästä ja hänen ti lalleen 
v:n 1973 lopussa päättyväksi to imikaudeksi val i t t i in 
ekon. A n t t i Finnilä (4.4. 242 §). Myös to im. joh t . 
Heikk i Kuusijärvelle myönnet t i in vapautus verolauta-
kunnan varajäsenen tehtävästä ja hänen ti lal leen valit-
t i i n kauppatiet.yo. A n t t i Sojakka (6.6. 382 §). 

HenkUöasiainkeskus. V t . A i ro la ym. k i inn i t t ivä t aloit-
teessaan huomiota siihen, että henkilöasiainkeskus 
o l i t o im inu t jo yl i kaksi vuot ta hoitaen henkilöasioita 
i lman toimintaohjelmaa. A lo i t teen teki jät esitt ivät, et-
tä valtuusto kehottaisi kaupunginhall i tusta asettamaan 
luottamusmiehistä muodostetun komitean, jonka teh-
tävänä olisi laatia yhdessä henkilöasiainkeskuksen 
kanssa kaupungille henki löstöpol i i t t inen to imintaoh-
jelma. 

Kaupunginhall i tus totesi henkilöasiainjaostonsa lau-
sunnon perusteella, että henki löstöpol i i t t isen to imin-
taohjelman osiksi katsottavista säännöstöistä ol i henki-
löasiainkeskuksen toiminta-aikana vahvistettu mm. uu-
delleensijoitustoiminnan sekä virastojen ja laitosten vä-
listen työvoimasi i r to jen järjestelyä koskevat ohjeet sa-
moin kuin kuntien ja kunta in l i i t to jen sisäisen tiedotus-
to iminnan järjestämistä koskevat sovellutusohjeet. 
Myös työturval l isuustoiminnan to imintaohjeet o l i uu-
si t tu ja työterveydenhuoltoa koskeva kokonaissuunni-
telma valmistumassa. Kaupunginhal l i tuksen mielestä 

voi luottamusmiehistä kootun elimen asettaminen olla 
paikallaan vasta sitten, kun ehdotus henki löpol i i t t isek-
si to imintaohjelmaksi on valmistunut. 

Val tuusto katsoi kaupunginhall i tuksen lausunnon ri i t-
täväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (21.3. 235 §, 
28.11. 754 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin palk-
ka-, t y ö j ä r j e s t e l y y m. kysymykset 

Viranhaltijain palkkaus. Valtuusto päätt i , että eräiden 
kunnall isten viranhalt i jain palkkauksien tarkistamises-
ta 14.11.1972 tehdyn virkaehtosopimuksen 3 §:n ja 
siihen l i i t tyvän, virkaehtosopimukseksi katsottavan 
pöytäki r jan nojalla paikallisesti sovittavasta virkojen 
palkkaluokkatarkistuksesta tehdään Akavan, KTV:n ja 
T V K - V : n kanssa yksimielisen neuvottelutuloksen mu-
kainen virkaehtosopimus (7.3. 180 §). 

Tp.virkojen vakinaistaminen. Valtuusto päätti perustaa 
virastoihin ja laitoksi in 229 uutta virkaa 1.1.1974 luki-
en (6.6. 414 §, kunn.as.kok. s 379). 

Virkanimikkeiden muutokset. Val tuusto päätti toteut-
taa 18.4. tehdyn kunnallisen yleisen virkaehtosopi-
muksen l i i t teen n:o 18 täytäntöönpanon edel lyt tämät 
v i rkanimikkeiden muutokset (14.11. 712 §, kunn.as. 
kok. s. 385-389). 

Konekirjoituslisäjärjestelmä. Val tuusto päätti muuttaa 
em. virkaehtosopimuksen l i i t teen edel lyt tämät viran-
halt i jo i ta ja to imihenk i lö i tä koskevan konekir jo i tusl i -
säjärjestelmän täytäntöönpano-ohjeet (14.11. 712 §, 
kunn.as.kok. s. 294) . 

Ikälisäoikeudet ym . V t Kui t t inen ym. mainitsivat 
aloitteessaan, että v:n 1972 huht ikuun alussa voimaan 
tu l lu t virkaehtosopimus asetti kuukausipalkkaiset työ-
sopimussuhteiset työntek i jä t eriarvoiseen asemaan vi-
ranhalt i joihin verrattuna ikälisien suhteen. Viranhalt i -
jo iden ikälisä pysyi ennallaan, ikälisät maksetaan 3,6,9 
ja 12 palvelusvuoden jälkeen ja ovat yhteensä 30 % pe-
ruspalkasta. Kuukausipalkkaisten työsopimussuhteis-
ten ikälisiä muute t t i in siten, että he voivat saada sen 4 , 
8 ja 12 palvelusvuoden jälkeen ja ikälisien yhteissum-
ma voi olla korkeintaan 15% peruspalkasta. A lo i t teen 
teki jät pyysivät valtuustoa kehottamaan kaupunginhal-
l itusta to imimaan siten, että kaupungin palveluksessa 
olevat ts. kuukausipalkkaiset työntek i jä t saavat ikäli-
sän samoin perustein kuin virkasuhteessa olevat. 

Toisessa aloitteessaan vt Kui tunen ym. esitt ivät, että 
valtuusto kehottaisi kaupunginvaltuustoa to imimaan 
siten, että sairaala-, hoi to- ja huoltolaitoksissa avoter-
veydenhuollossa sekä lasten-ja vajaamielisten päivähoi-
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tolaitoksissa toimivil le ts. kuukausipalkkaisille työnte-
ki jöi l le, kuten sairaala-apulaisille, keittiöapulaisille, 
hoitoapulaisille, laitosapulaisille, siivoojille ja kotiavus-
taji l le suoritettaisiin palkka samoin perustein kuin 
samaa työtä tekeville viranhaltijoille. 

Kaupunginhallitus totesi palkkalautakunnan selvityk-
sen perusteella, että vm. aloitteen osalta kunnallinen 
sopimusvaltuuskunta, jonka toimivaltaan toimihenki-
löiden työehtosopimuksen tekeminen kuuluu, on to-
teuttanut sopimuskaudelle 1.4.1973-31.3.1974 sol-
mitussa työehtosopimuksessa määrävuosikorotuksen 
suorittamisen aloitteessa tarkoitetuil le toimihenkilöi l-
le. Koska aikaisempi toimihenkilöiden työehtosopimus 
ei sisältänyt tällaista määräystä, ei määrävuosikorotuk-
sen taannehtiva toteuttaminen ole mahdollista, sillä 
sopimusmääräykset ovat kaupunkia velvoittavia. Mitä 
tulee virkaehtosopimuksen määräysten mukaisten 
ikälisien myöntämistä kuukausipalkkaisille toimihenki-
löille koskeneeseen aloitteeseen, kaupunki on toimi-
nut työehtosopimuksen edellyttävällä tavalla eikä sillä 
sopimusmääräysten velvoittavuuden huomioon ottaen 
ole ol lut mahdollisuutta muulla tavoin menetelläkään. 

Valtuusto päätti katsoa palkkalautakunnan ja kaupun-
ginhallituksen lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teiden johdosta sekä lisäksi hyväksyä seuraavan toivo-
musponnen: 

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kehottaa 
palkkalautakuntaa sekä kaupungin virastoja ja laitoksia 
uusimaan ja vastaisuudessa laatimaan kuukausipalk-
kaisten työnteki jäin (toimihenkilöiden) kanssa laadit-
tavat työsopimukset siten, että palveluaikalisiä myön-
nettäessä sovelletaan viranhaltijain kul loinkin voimassa 
olevia ikälisämääräyksiä, kuitenkin niin, että voimassa 
olevia ja työehtosopimuksin sovittuja ehtoja ei huo-
nonneta (7.2. 113, 114 §,28.11. 755 §). 

V t Norrmen ja 17 muuta valtuutettua tekivät aloitteen 
työpaikkaruokailun järjestelyistä virastoissa ja laitok-
sissa yhdenmukaisella ja kaikkia henkilökuntaryhmiä 
tasa-arvoisesti käsittelevällä tavalla. Valtuusto katsoi 
kaupunginhallituksen selostuksen ja 9.4. tekemät pää-
tökset riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta. Li-
säksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: 
valtuusto edellyttää, että työpaikkaruokailua kehitet-
täessä huolehditaan erityisesti vuorotyöläisten mahdol-
lisuudesta saada lämmin ateria (16.5. 367 §, v. 1977 
s. 334). 

Viranhaltijain eläkesäännön muuttaminen. Valtuusto 
päätti muuttaa viranhaltijain eläkesäännön 5 §:n 6 
mom.in terveydenhoitoa koskevat kohdat (24.1. 59 §, 
19.9. 541 §, ks. kunn.as.kok. s. 43 ja 267). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Kaupunginvaltuusto päätti 
myöntää 205 mk:n suuruisen ylimääräisen eläkkeen 
100 v täyttäneille rva Maria Välimäelle 20.7. lukien ja 
nti Anna Hietalahdelle 11.12. lukien (6.6. 415 §, 
14.11. 689 §). 

Edelleen valtuusto päätti myöntää rva Taimi Henri ks-
sonnille 15 mk:n suuruisen ylimääräisen eläkkeen 
1.1.1972 alkaen (19.9.538 §). 

Kaupunginvaltuusto ei katsonut voivansa myöntyä nii-
hin ylimääräisen eläkkeen myöntämistä koskeviin ano-
muksiin, joita olivat tehneet Toivo Honkanummi, 
siivooja Martta Nilsson, ent. ulosottoapul. Vi l jo Seles 
ja leski rva Tert tu Merilä (24.1.60 §, 18.4.290 §, 19.9. 
539 §, 12.12.787 §). 

Henkilökunnan terveydenhuoltosääntö. Valtuusto 
päätti hyväksyä kaupungin henkilökunnan terveyden-
huoltosäännön kaupunginhallituksen mietinnön n:o 
17a liitteen 4 mukaisena ja työterveydenhuollon kehit-
tämisaikataulun saman mietinnön liitteen 1b mukai-
sena. Samalla valtuusto totesi, ettei kehittämisaikatau-
lussa tarkoitetun työterveydenhoitajan palkkaaminen 
kiinteistövirastoon toistaiseksi ole tarpeellista (12.12. 
786 §). 

Muut asiat 

Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen. Valtuusto päät-
t i , että lakimääräiset ja niihin verrattavat kunnalliset 
kuulutukset ja i lmoitukset samoin kuin viran- ja toi-
menhakuilmoitukset julkaistaan 1.3.1973 alkaen Ar-
betarbladet, Folktidningen, Ny Tid, Helsinki-Lehti, 
Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kansan Uuti-
set, Krist i tyn Vastuu, Polttopiste, Pääkaupunki-Lehti, 
Suomenmaa, Suomen Sosialidemokraatti, Suomen 
Uutiset ja Uusi Suomi -nimisissä sanomalehdissä, 
mikäli ne ilmestyvät sellaisena päivänä, jol loin ilmoitus 
tai kuulutus julkaistaan. 

Samalla valtuusto kehott i kaupunginhallitusta anta-
maan yleisohjeet virastoille ja laitoksille kaupungin 
kuulutusten ja i lmoitusten julkaisemisesta sekä oikeut-
t i yleisjaoston yksityistapauksissa päättämään, missä 
lehdissä ilmoitus tai kuulutus saadaan julkaista erillis-
ilmoituksena. Edelleen valtuusto edellytt i kaupungin-
hallituksen toimivan siten, että valtuuston kokouksis-
ta tiedotusvälineissä julkaistavassa kuulutuksessa mai-
nitaan joi takin keskeisiä käsiteltäviksi tulevia asioita 
(7.2.86 §). 

Pääkaupunkiseuden yhteistyötoimikunnan toimintaa 
koskevan yhteistyösopimuksen muuttaminen. Val-
tuusto päätti muuttaa 9.6.1971 hyväksymänsä Helsin-
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gin, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Vantaan 
kauppalan kesken tehdyn vapaaehtoisen yhteistyön 
kehittämistä koskevan sopimuksen 4 §:n kuulumaan 
seuraavasti: 

Yhteistyötä varten on asetettu pääkaupunkiseudun yh-
teistyötoimikunta. 

Toimikuntaan, jonka toimikausi on kunnallinen vaali-
kausi, kuuluu 44 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtais-
ta varajäsentä. 

Toimikuntaan nimeää Helsingin kaupunki 22. Espoon 
kaupunki 10, Vantaan kauppala 10 ja Kauniaisten kau-
punki 2 jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä. 

Toimikunta valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi 
kerrallaan puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohta-
jaa. 

Toimikunnan ja sen työvaliokunnan tarkemmasta jär-
jestysmuodosta, tehtävien hoitamisesta ja sen eri elin-

ten ja toimiston toimivallasta ja tehtävistä määrätään 
toimikunnan hyväksymässä johtosäännössä (7.2.88 

Kaupungin edustajiksi Jyväskylässä 9.—10.8. pidetyille 
XX kaupunkipäiville valitt i in seuraavat henkilöt: 

valtuuston II varapuh.joht. Carl-Gustaf Londen ja vtt 
Jouni Apajalahti, Erkki Heikkonen, Heikki von Hertz-
en, Vuokko Juhola, Kaarlo Pettinen, Juha Sipilä ja 
Gustaf Laurent sekä heidän varaedustajikseen vt t Ilkka 
Hakalehto, Salme Katajavuori ja Pekka Vennamo lue-
tellussa järjestyksessä, 

vt t Aarne Laurila, Inkeri Airola. Olli Ojala, Kaarina 
Syrjänen ja Pentti Ukkola sekä heidän varaedustajik-
seen vt t Lauri Nordberg, Arvo Pörhönen, Kaarina Suo-
nio, Tyyne Paasivuori ja Rakel Lehtokoski, 

vtt Anna-Liisa Hyvönen ja Olavi J. Laine sekä heidän 
varaedustajakseen vt Juho Antikainen (6.6. 384 §). 

2. Oikeus-, järjestys- ja suojelutointa koskevat asiat 

Oikeudenhoito - ja j ä r j e s t y s t e h t ä-
v ä t 

Maistraatti. Kunnallispormestarin virkaan korkeimmal-
le oikeudelle tehtävävässä ehdollepanossa valtuusto 
päätti asettaa ehdokkaiksi kihlakunnan tuomari Kurt 
VValldenin, maistraatin vanhemman oikeusneuvosmie-
hen, viransijaisena toimivan kunnallispormestarin Rolf 
Laxin ja raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneuvos-
miehen Henrik Boehmin (3.10.601 §). 

Maistraatin asemakaava- ja rakennusasiain käsittelyä 
varten tarvittavan lisäjäsenen toimeen kolmivuotiskau-
deksi 9.9.1972-8.9.1975 valtuusto päätti asettaa eh-
dolle arkkitehdit Mikko Karjanojan, Gunnar Hietasen 
ja Pertti Nykäsen (20.6. 460 §). 

paosaston tarkastusarkkit. Rauno Salminen 3 584 mk/ 
kk 1.5. lukien ja arkkit . An t t i Melajärjvi 3 535 mk/kk 
1.7. lukien; tarkastusosaston tarkastusinsin. Keijo Sih-
vonen 3 500 mk/kk 1.8. lukien, insin. Asser Katz 
2 973 mk/kk 16.7. lukien ja vs. tarkastusinsin. Pentti 
Sohlberg 3 000 mk/kk 16.4. alkaen, kuitenkin kauin-
taan 16.10. saakka (19.9. 530 §). 

Rakennusjärjestyksen muuttaminen. Valtuusto päätti 
muuttaa kaupungin rakennusjärjestystä lisäämällä sii-
hen 50 a §:n sisältävän 5 a luvun seuraavan sisältöise-
nä: 

5 a luku. 

Rakentaminen eräillä kantakaupungin alueilla. 

Rakennustarkastusviraston teknillistä korkeakoulutut-
kintoa vaativat osasto- ja toimistopäällikkötasoa edus-
tavien virkasuhteessa sopimuspalkalla olevien viranhal-
t i joiden palkat tarkistetti in 1.4. lukien seuraaviksi: os. 
päälliköt Arvid Ekelund 4 470 mk/kk , Olavi Törmä-
nen 4 370 mk/kk ja Taisto Vainio 4 370 mk/kk (7.3. 
179 §). 

Valtuusto päätti hylätä esityksen eräiden viraston pal-
veluksessa virkasuhteessa sopimuspalkalla olevien, tek-
nisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden viranhalti-
joiden palkkojen tarkistamisesta (20.6. 462 §). 

Valtuusto päätti vahvistaa jäljempänä mainittujen vi-
ranhaltijoiden sopimuspalkat seuraaviksi: rakennuslu-

50 a §. 

Karttaliitteessä (asemakaavaosaston piirustus n:o 
6659/26.8.1971) keltaisella värillä merkityl lä alueella 
sijaitsevilla tonteilla ei, jol lei asemakaavassa ole toisin 
määrätty, saa olla liike-, toimisto-, varasto-, teollisuus-
tai näihin verrattavia huoneistoja muualla kuin raken-
nuksen ensimmäisessä kerroksessa. 

Maistraatti voi kaupunkisuunnitteluviraston asema-
kaavaosastoa kuultuaan myöntää poikkeuksia 1 mo-
mentissa asetetuista rajoituksista, mi l lo in sen ei ha-
vaita tuottavan huomattavaa haittaa kaavoituksen 
toteuttamiselle tai asutuksen muullekaan järjestämi-
selle, ei kuitenkaan viittä vuotta pidemmäksi ajaksi. 
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Toivomusponnessaan valtuusto kehotti kaupungin-
hallitusta selvityttämään, millä tavoin aluekeskuk-
siin on rakennettavissa pienyrityksil le sopivia toimisto-
t i loja (20.6. 465 §). 

Rakennustyön valvontamaksut. Valtuusto päätti ku-
mota 17.9.1969 hyväksymänsä ja lääninhallituksen 
9.12. samana vuonna vahvistaman rakennustyön val-
vonnasta suoritettavia maksuja koskevan päätöksen ja 
hyväksyi valvonnasta suoritettavat uudet maksut 
(19.12. 816 §, kunn.as.kok.-74 s. 80). 

Raastuvanoikeus. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa 
raastuvanoikeuteen Y 35 phaan kuuluvan vanhemman 
oikeusneuvosmiehen viran 1.1.1974 lukien (17.10. 
637 §). 

Avoinna olleisiin vanhemman oikeusneuvosmiehen vir-
koihin val i t t i in ylimääräiset vanhemmat oikeusneuvos-
miehet Osmo Hiltunen, Maunp Pekkanen, Lasse Leh-
tonen ja Helmer VVirtanen (21. 2. 122 § ,20 .6 .461 §, 
28.11. 743 §). 

Ylimääräisen nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan 
val i t t i in lainsäädäntöjohtaja Per-Johan Lindholm 
(21.2.123 §). 

Koska asunto-oikeuksia koskeva laki tulisi voimaan 
1.1.1974, esitti oikeusministeriö, että jo kertomus-
vuonna ryhdyttäisiin toimenpiteisiin huoneenvuokra-
suhteesta johtuvien riita-asioiden käsittelyä varten 
asetettavien asunto-oikeuksien perustamista varten. 
Valtuusto päätti anoa, että korkein oikeus muuttaisi 
Helsingin raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toi-
minnasta antamaansa päätöstä (17.10.636 §, kunn.as. 
kok.s. 325). 

Kun oikeusministeriö katsoi Helsingin raastuvanoi-
keuteen tarvittavan yhden kaksijaostoisen osaston 
asuntoasioiden käsittelyä varten, päätti kaupungin-
hallitus, että jäsenten riittävänä määränä on pidettä-
vä neljää, joil le kullekin tarvitaan kolme varajäsentä. 
Valtuusto valitsi raastuvanvanoikeuden asunto-oikeu-
tena toimivan osaston jäseniksi toimikaudeksi 1974-
1977 seuraavat henkilöt: 

Helsingin Kiinteistöyhdistyksen esittäminä varsinai-
siksi jäseniksi varat. Torsten Nordberg jaekon. Raimo 
Haavikko sekä Pääkaupungin Vuokralaisyhdistyksen 
esittäminä varsinaisiksi jäseniksi varat. Riitta Nordberg 
ja pääluottamusmies Erkki Viita. 

E m. yhdistysten esittäminä valitt i in varajäseniksi si-
jaantulojärjestyksessä seuraavat henkilöt: 
— T. Nordbergin varajäseniksi oik.tiet.kand. Armas Le-
hikoinen, varat. Markku Laine ja kauppatiet.maist. 
Börje Malmsten; 

-·- Haavikon varajäseniksi varat. Seppo Hieta, kiinteis-
töpääll. Mauno Tuomaria ja oik.tiet.kand. Emer Silius ; 
— R.Nordbergin varajäseniksi jaostopääll. Eero Ollikai-
nen, tiedotussiht. Tarmo Hyvärinen ja oik.t iet.yo Vei-
jo Lehto ; 
— Viidan varajäseniksi levikkipääll. Lauri Suoranta, 
lainopin kand. Hemmi Pääkkönen ja offsetpainaja Mat-
t i Eero (14.11. 710§) . 

Poliisilaitos. Poliisilain muuttamisesta 25.1. annetulla 
lailla lisättiin poliisilakiin uusi 7 a §, jonka mukaan 
paikallispoliisin apuna on sen toiminnan edistämistä 
sekä poli isitoiminnan ja siihen l i i t tyvien toimintojen 
yhteensovittamista varten jokaisessa poliisipiirissä neu-
vottelukunta, johon kunnallisvaltuustot valitsevat toi-
mikaudekseen jäsenet ja varajäsenet. Neuvottelukun-
nan puheenjohtajana to imi i poliisipiirin päällikkö. Po-
liisihallinnon neuvottelukunnista annetun asetuksen 
mukaan ko. neuvottelukunnassa on puheenjohtajan li-
säksi vähintään neljä ja enintään kymmenen muuta jä-
sentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. 
Lääninhallitus päättää jäsenluvusta kunnallisvaltuusto-
ja kuultuaan. 

Helsingin poliisilaitos esitti, että neuvottelukuntaan 
kuuluvaksi määrättäisiin puheenjohtajan lisäksi kym-
menen jäsentä. Edelleen poliisilaitos esitti, että neuvot-
telukunnalle annettaisiin oikeus ottaa poliisipäällikön 
määräämän sihteerin lisäksi myös kaupunginhallituk-
sen valitsema sihteeri. 

Valtuusto päätti lääninhallitukselle annettavassa lau-
sunnossa ilmoittaa yhtyvänsä Helsingin poliisilaitok-
sen esitykseen siitä, että kaupungin poliisipiirin neu-
vottelukunnan jäsenluvuksi määrättäisiin puheenjoh-
tajan lisäksi kymmenen muuta jäsentä (14.11.691 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Nuohoustoimi. Kaupunginvaltuusto päätti esittää 
maistraatille, että maistraatin 2.7.1971 vahvistama 
nuohoustaksa kumottaisiin ja kaupungille vahvistettai-
siin 1.1.1974 alkaen uusi taksa (19.12.817 §, kunn.as. 
kok. -74 s. 37). 

Väestönsuojelu. Väestönsuojelukeskuksen suojaraken-
neinsinöörin Anssi Pulkkasen palkka päätettiin tarkis-
taa 3 269 mk:ksi kuukaudessa (20.6.467 §). 

Itä-Pasilan yhteisväestönsuojan kerääntymisalueen 
tontt ien väestönsuojakorvauksina päätettiin periä 17 
mk asuntoneliömetriltä ja yleisten rakennusten tontt i -
en huoneistoneliömetriltä, 42.50 mk l i iketontt ien huo-
neistoneliömetriltä ja 8.50 mk lisäkerrosalan kerrosne-
liömetri ltä (3.10. 578 §). 

Valtuusto päätti hyväksyä Insinööritoimisto Saanlo & 
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1. Kaupunginvaltuusto 

Laineen laatimat Itä-Pasilan kalliosuojan luonnospii-
rustukset n:o 22/17.7.1972, 43/27.3.1973, 44 ja 45/ 
28.3.1973, 46/29.3.1973 sekä 47 ja 48/9.5.1973 sa-
moin kuin Arkkitehtuuritoimisto M. ja M. Heliövaaran 
laatimat saman kalliosuojan luonnospiirustukset n:o 
55-67/16.5.1973 (28.11.746 §). 

Kansanedustajien vaalit. Valtuusto päätti jakaa kau-
pungin 201 äänestysalueeseen siten, että äänestysalue-
jako vastaa valtuuston v. 1972 vahvistamaa aluejakoa 
eräin muutoksin (31.10.660 §). 

3. Terveyden-ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden - sekä sairaanhoito s a i -
r aa I a i n ulkopuolella 

Kansanterveystyön toimintasuunnitelmien hyväksymi-
nen. Valtuusto päätti hyväksyä kaupungin kansanter-
veystyön toimintasuunnitelman v.ien 1972 ja 1973 
osalta tarkistettuna kaupunginhallituksen mietinnön 
n:o 4 liitteessä 1 esitetyllä tavalla (4.4.259 §, mtö n:o 
4). 

Samoin valtuusto päätti hyväksyä kansanterveystyön 
toimintasuunnitelman v:ille 1974-1978 liitteeseen 5 si-
sältyvän terveyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti, 
paitsi taulukko 42 liitteen 6 ja taulukko 45 liitteen 7 
sisältöisenä, kuitenkin siten, että suunnitelma toteute-
taan lääkintöhallituksen hyväksymässä laajuudessa. 
Samalla valtuusto kehotti toivomusponnessaan kau-
punginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kasvatus-
neuvonnan aloittamiseksi terveyskeskuksen äitiys- ja 
lastenneuvolatoiminnassa sekä terveyskasvatusneu-
vottelukunnan työssä (5.9. 519 §, mtö n:o14). 

Terveydenhoitovirasto. Valtuusto päätti muuttaa eräi-
den terveyskeskuksen ja terveydenhoitoviraston vaki-
naisten virkojen virkanimikkeet (14.11. 713 §, 
kunn.as.kok. s. 389) 

Eläinlääk. Olli Kokolle myönnetti in ero 1.6. lukien 
terveydenhoitoviraston tarkastavan eläinlääkärin 29.pl: 
aan kuuluvasta virasta (4.4. 258 §). 

II kaupungineläinlääkärin eli apulaiselintarvikehygiee-
nikon virkaan (30. pl.) valitti in eläinlääket.tri 
Heinz Klatt (6.6.416 §). 

Valtuusto päätti lakkauttaa 1.3. lukien Vallilan am-
mattikoulun terveyssisaren viran (19. pl.) sekä Käpy-
län ammattikoulun puolipäivätoimisen terveyssisaren 
viran (19. pl.) ja perustaa samasta päivästä lukien ter-
veyskeskukseen kaksi A 18 pl:aan kuuluvaa tervey-
denhoitajan kokopäivätoimista ja kaksi samaan palkka-
luokkaan kuuluvaa puolipäivätoimista virkaa. Lakkau-
tettujen terveyssisaren virkojen haltijat sekä Haagan 
ammattikoulun tp. terveyssis. ja Kampin ammattikou-
lun tp. puolipäivätoiminen terveyssisar siirrettiin edel-
lä perustettuihin vastaaviin virkoihin (21.2. 127 §). 

Työsuojelutoimiston perustaminen. Valtuusto päätti 
1.7. lukien 
— muuttaa terveydenhoitoviraston terveysolojen val-
vontaosaston ammattientarkastustoimiston työsuojelu-
toimistoksi, 
— lakkauttaa ammattientarkastustoimiston ammattien-
ylitarkastajan viran (31. pl.),sekä kahdeksan ammatti-
entarkastajan virkaa (23. ja 21. pl.), 
— perustaa työsuojelunylitarkastajan viran (Y 33) pä-
tevyysvaatimuksena diplomi-insinöörin tutkinto ja yh-
teensä kahdeksan työsuojelutarkastajan virkaa (4 Y 25 
ja 4 Y 23) pätevyysvaatimuksena teknillisen koulun 
tutkinto sekä 
— siirtää lakkautettavien virkojen nykyiset haltijat vas-
taaviin uusiin virkoihin nykyisten palkkaetujen vähe-
nemättä. 

Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen val-
tuusto kehottaa kaupunginhallitusta työsuojeluhallin-
tolain (574/72) edellyttämää työsuojelutarkastajien 
johtosääntöä laadittaessa toimimaan siten, että kau-
pungin työsuojelutarkastajien pätevyysvaatimukset tu-
levat yhdenmukaisiksi sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamien pätevyysvaatimuksien kanssa (20.6. 466 
§, khn mtö n:o 7).. 

Ammattientarkastajan virkaan (21. pl.) 1.12.1972 al-
kaneeksi 5-vuotiskaudeksi valittiin tekn. Uno Sorsa ja 
toiseen vastaavaan virkaan 1.3.1973 alkaneeksi 5-vuo-
tiskaudeksi ins. Jaakko Humaloja. Humalojalle myön-
nettiin ero virastaan 1.7. alkaen samoin kuin ammat-
tientarkastaja Veikko Mäkeläiselle 23. pl:aan kuuluvas-
ta virastaan (24.1.61 §, 21.3.194 §, 16.5. 361,362 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen johtosäännön muuttami-
nen. Valtuusto päätti 1972 muuttaa kouluhammashoi-
tolaitoksen johtosäännön 14 §:n kuulumaan seuraa-
vasti : 

Kouluhammashoitolaitoksen henkilökunnan työajat 
määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 
työaikaa koskevien määräysten sisältämien periaattei-
den mukaan. 

Siht. Liisa Salmisen valitettua päätöksestä Uudenmaan 
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1. Kaupunginvaltuusto 

lääninhallitukselle, kaupunginhallitus i lmoi t t i , että sen 
tarkoituksena olisi, mikäl i valtuusto hyväksyisi päätös-
ehdotuksen, antaa selityksensä lääninhallitukselle vir-
kariidan osalta palkkalautakunnan lausunnon ja val-
tuuston päätöksen perusteella. Valtuusto päättikin 
muuttaa hammashoitolaitoksen johtosäännön 14§:n 1 
momentin kuulumaan 1.6. alkaen seuraavasti: 

Kouluhammashoitolaitoksen työajat määräytyvät voi-
massa olevien kunnallisten virkaehtosopimusten ja työ-
ehtosopimusten määräysten sisältämien periaatteiden 
mukaisesti. 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen ehdotuksen val-
tuusto edellytt i toivomusponnessaan, että ennen 1.4. 
1964 kaupungin palvelukseen tulleiden kouluhammas-
hoitolaitoksen hammashoitajien entiset edut otetaan 
riittävässä määrässä huomioon (16.5. 363 §). 

Kuulovammaisten hoito. V t Heikkonen ym. esittivät 
aloitteessaan, että valtuusto velvoittaisi kaupunginhal-
lituksen suorituttamaan tutkimuksen siitä, voitaisiinko 
Kuulonhuoltol i i ton kanssa yhteistyössä tai muulla ta-
valla perustaa »kuulokojepankki» tai muu vastaava toi-
mintamuoto, jolla helsinkiläisten kuulovammaisten 
haitat voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti poistaa 
niin, että taloudellisetkaan syyt eivät olisi vammaisten 
esteenä heidän pyrkiessään kuulonhuoltotoiminnan 
pi ir i in, sekä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

Sekä terveyslautakunta, lastentarhainlautakunta että 
huoltolautakunta puolsivat aloitetta ja vm. esitti, että 
asian valmistelu annettaisiin terveyslautakunnan tehtä-
väksi. Sairaalalautakunta i lmoi t t i myös suhtautuvansa 
myönteisesti aloitteeseen ja katsoi, että kuulonhuolto-
toiminnan tarve olisi otettava huomioon Itäisen sairaa-
lan lopullisia suunnitelmia laadittaessa. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i , että sen tarkoituksena oli 
kehottaa terveydenhoitovirastoa huoltoviraston avus-
tuksella selvittämään Kuulonhuoltol i i ton kanssa neu-
votellen miten ja kuinka laajana kuulokojeiden lainaa-
mistoiminta käytännössä voitaisiin järjestää ja kuinka 
paljon kustannuksia siitä aiheutuisi. Valtuusto päätti 
katsoa lautakuntien ja kaupunginhallituksen lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (3.10. 560 

Sairaalat 

Kaupungin sairaaloiden virkajärjestelyt. Valtuusto 
päätti perustaa eri sairaaloihin yhteensä 13 virkaa sekä 
lakkauttaa samoissa sairaaloissa yhteensä 17 virkaa. 
Auroran sairaalan lakkautetun huoltomiehen viran hal-
tija siirretti in autonkuljettajan virkaan ja Marian sairaa-
lan lakkautetun huoltomiehen viran haltija vahtimesta-

rin virkaan. Samalla valtuusto kehotti kaupunginhalli-
tusta ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin työso-
pimussuhteessa olevien kuukausipalkkaisten työnteki-
jöiden palkan ja etuuksien suorittamiseksi samanlaisi-
na kuin vastaavaa työtä tekeville samat pätevyysvaati-
mukset täyttävil le viranhaltijoille (7.3. 162 §, kunn.as. 
kok.s. 378 ja 383). 

Auroran sairaala. Rakennuksen n:o 16 muutostyön 
loppuun saattamiseen saatiin käyttää enintään 
100 000 mk Laakson sairaalan läntisen potilasraken-

nuksen peruskorjaustyötä varten merki tyn määrärahan 
säästöstä (6.6.418 §). 

Marian sairaala. Valtuusto päätti ottaa kiitollisuudella 
vastaan edesmenneen leskirva Agnes Uddin Marian sai-
raalalle testamenttaaman omaisuuden (7.3. 161 §, v:n 
1970 kert.s. 185 ja v:n 1972 kert. s. 168). 

Itäinen lääkäriasema. Valtuusto päätti, että Itäisellä 
lääkäriasemalla peritään samansuuruiset maksut kuin 
sairaalalautakunnan alaisilla muilla polikl inikoil la. Sa-
malla valtuusto kehotti kaupunginhallitusta ryhty-
mään pikaisesti toimenpiteisiin kaupunkilaisille tar-
koitettujen, erityisesti terveyskeskuksen terveysasemi-
en, Kallion terveysaseman päivystysvastaanoton. Itäi-
sen lääkäriaseman, kaupungin sairaaloiden päivystys-
polikl inikoiden, psykiatrisen huoltotoimiston, kasva-
tusneuvoloiden sekä sosiaalihuollon palvelupisteiden 
antamien palvelusten käytön tehostamiseksi ja järkeis-
tämiseksi siten, että laaditaan tiedote, josta käy selvil-
le, mistä, mil loin ja miten eri kaupunginosien asukkaat 
voivat saada tarvitsemiaan terveydenhuollon ja sosiaa-
lihuollon kunnallisia palveluja, ja siten, että tällainen 
tiedote jaetaan jokaiseen Helsingin koti in sekä siten, 
että terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kunnallisten 
palvelujen tarjonnassa tapahtuvista muutoksista tie-
dotetaan samalla tavalla (21.3. 222 §). 

Hesperian sairaala. Kaupunginhallituksen siirrettyä 
1972 kylvettäjä Sirkka Vuoren terveydellisistä syistä 
sairaala-apulaisen virkaan valtuusto päätti, että Vuorel-
le saadaan suorittaa 13.9.1972 lukien henkilökohtaise-
na palkanlisänä 7. ja 5. pl:n välinen erotus, niin kauan 
kuin hän hoitaa Hesperian sairaalan sairaala-apulaisen 
virkaa (21.2. 125 §). 

Nikkilän sairaala. Perhehoitopotilaista maksettavat 
korvaukset tarkistett i in sekä 1.3.1973 että 1.1.1974 
lukien (21.2. 126 §, 14.11. 692 §, kunn.as.kok. s. 102 
ja 296). 

Tuberkuloositoimisto. Valtuusto päätti 1.1.1974 luki-
en muuttaa toimiston Y 20 pl:aan kuuluvan apulaisyli-
hoitajan viran Y 18 phaan kuuluvaksi terveydenhoita-
jan viraksi ja Y 18 phaan kuuluvan terveyssisaren viran 
nimikkeen nimikkeeksi terveydenhoitaja (28.11. 745 
§). 

11 



1. Kaupunginvaltuusto 

Sairaanhoito-oppilaitos. Valtuusto hyväksyi kaupun-
ginhallituksen esityksen sairaanhoito-oppilaitoksen oh-
jesäännön 10,14,15 ja 18 §:ien osittaiseksi muutta-
miseksi. Muutos johtu i mm. toimistonhoitajan palk-
kaamisesta oppilaitoksen palvelukseen. Ammattikasva-
tushallitus hyväksyi muutetun ohjesäännön noudatet-
tavaksi 1.8. lukien (20.6. 468 §. 19.9. 540 §). 

kunnan tekemään Virkamiesli itto - Tjänstemannaför-
bundet r.y:n kanssa uuden sopimuksen Ahtelan toipi-
laskodin käyttämisestä kaupungin sairaalain toipilasko-
tina. Sopimus on muuten v. 1972 tehdyn kaltainen, 
paitsi että l i i tol le maksettava korvaus nousi 1.1.1974 
lukien 41 mk:sta 47 mk:aan hoitopäivältä (14.11. 693 
§, v:n 1972 kert. s. 19). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaala/iiton ja kaupun-
gin välistä sopimusta täydennetti in siten, että kaupun-
ki suorittaa sopimuksessa mainittujen korvausten li-
säksi keskussairaalaliitolle 1.7. lukien yhden sairaan-
hoitajan palkkausmenot kokonaisuudessaan (18.4. 292 
§, v:n 1972 kert. s. 21). 

Kätilöopisto. Kaupunginvaltuusto päätti esittää lääkin-
töhall itukselle, että Kätilöopiston rakentamisesta ja 
käyttämisestä v. 1954 tehdyn ja v. 1963 tarkistetun 
sopimuksen tarvittavat kohdat muutettaisiin tarkoi-
tuksenmukaisiksi, koska sairaalaan voidaan lisätä 24 
sairaansijaa synnyttäjiä varten. Kun uusista sairaansi-
joista puolet saadaan Helsingin käyttöön, nousee syn-
nytyspaikkojen luku 102:een ja hoitopaikkoja tulee 
yhteensä 154 (6.6. 417 §). 

Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala. Sairaalalau-
takunta oikeutett i in tekemään Suomen Punaisen Ris-
t in keskushallituksen kanssa sopimus helsinkiläisten 
potilaiden hoitamisesta plastiikkasairaalassa. Huomat-
tavin muutos v:n 1967 sopimukseen verrattuna koski 
kaupungin maksamia potilaskorvauksia. Asiaa koskeva 
kohta 2 on uudessa sopimuksessa seuraava: 

2) Kaupunki suorittaa sairaalalle 1.1.1974 alkaen 1 
kohdassa mainituista potilaista korvauksen, joka laske-
taan siten, että sairaalan saman varainhoitovuoden var-
sinaisten menojen kokonaismäärästä, johon ei lueta 
korkoja eikä poistoja, vähennetään valtionavustukset 
sekä muut varsinaiset tu lot hoitopäivämaksuja lukuun-
ottamatta ja erotus jaetaan sairaalan hoitovuorokausi-
en kokonaisluvulla, minkä jälkeen näin saatu määrä 
kerrotaan helsinkiläispotilaiden hoitopäivien määrällä 
(14.11. 714 §, v:n 1967 kert. s. 27). 

Ahtelan toipilaskoti. Valtuusto oikeutt i sairaalalauta-

4. Sosiaaliset 

Huoltotoimi 

Tarvon virkistyskeskus. Valtuusto päätti kiitollisuudel-
la ottaa vastaan Osuusliike Elannon Tarvon vanhusten 
virkistyskeskusta varten lahjoittaman levysoittimen 
(10.1. 28 §). 

Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten päivähoi-
tolaitoksen rakentamista varten myönnett i in v:n 1972 
talousarvion valtuuston käytettäviksi merkityistä käyt-

Toipilaskoti Jokelan potilaspaikkojen käyttöä koskeva 
sopimus Toipilaskoti-säätiö Betesdan kanssa päätettiin 
uusia siten, että 1.1.1974 lukien toipilaskoti in saman-
aikaisesti hoidettaviksi enintään 30 toipilaan määrä on 
uudessa sopimuksessa 70 ja korvaus potilaiden hoidos-
ta nousi 39 mk:sta 43 mk:aan hoitopäivältä (14.11. 
694 §, v:n 1972 kert. s. 19). 

Lasten kuntoutuskoti. Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton kanssa 1972 tehty sopimus uusitt i in 1.3.1973 al-
kaen siten, että potilaskorvauksia koskeva kohta 5 
kuuluu seuraavasti: 

5) Korvauksena potilaiden hoidosta kaupunki maksaa 
Lasten Kuntoutuskodil le ennakkona 60 mk hoitovuo-
rokaudelta lapsen vanhempien tai huoltajan suorittaes-
sa lisäksi 10 mk:n suuruisen hoitopäivämaksun. Mikäli 
edellä mainittu 60 mk.n vuorokausimaksuennakko on 

^uremiDTla j tn vTn 1973 ttrtni:ä^ö1rsen osTjittamcrto^ 
pullinen vuorokausitappio, palautetaan Helsingin kau-
pungille sen liikaa maksamat ennakot. Elleivät ennak-
komaksut riitä peittämään lopullisia kustannuksia, 
kaupunki sitoutuu korvaamaan lopullisen vuorokausi-
maksun ja ennakon välisen erotuksen. Liikaa maksetut 
ennakot palautetaan tai lisälasku suoritetaan maalis-
kuun loppuun mennessä. 

Liikaa perittyjen ennakkojen takaisinmaksuvelvolli-
suutta koskeva kohta 7 poistettiin (24:1. 62 §, v:n 
1972 kert. s. 20). 

Veikkolan parantola. Sairaalalautakunta oikeutett i in 
tekemään Suomen Mielenterveysseuran kanssa sopi-
mus Helsingin mielisairaanhuoltopiirin potilaiden ly-
hytaikaisesta konsultoivasta kuntoutukseen ja työko-
keiluun perustuvasta hoidosta Veikkolan parantolassa 
ja työklinikassa (21.3. 195 §). 

tehtävät 

tövaroista 4 000 000 mk ti l i l lä olevaa määrärahaa yl i t-
täen (10.1.31 §). 

Vaikeavammaisten palvelukodin perustaminen. Val-
tuusto päätti omasta puolestaan hyväksyä Invalidilii-
ton, Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja Van-
taan kauppalan kesken tehtävän sopimuksen Helsingin 
seuden vaikeavammaisten palvelukodin perustamisesta 
ja ylläpitämisestä. Palvelukotiin, joka tulee Invalidilii-
ton omistukseen, rakennetaan 60 vaikeavammaisten 
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1. Kaupunginvaltuusto 

palveluasuntoa, tarpeelliset yhteistoiminta- ja palvelu-
t i lat ja lisäksi rakennusoikeuden sallimissa rajoissa hen-
ki lökunnan asuntoja sekä muutamia perheasuntoja 
sellaisia perheitä varten, joissa on vaikeavammainen 
perheenjäsen. Vantaan kauppala myy tarkoitusta var-
ten tont in Invalidil i i tol le Myyrmäen aluekeskuksesta. 
Palvelukodin paikoista tulee Helsingin käyttöön 30, 
Espoon 15 ja Vantaan 15 (3.10. 604 §). 

Kuolinpesien omaisuus. Kaupunginvaltuusto päätti ot-
taa vastaan valtioneuvoston päätöksissä mainitui l la eh-
doil la seuraavien henkilöiden kuolinpesien varat: Sel-
ma ja Ida Louhi, rva Lydia Engman, kotiapul. Amanda 
Harakka, kieltenopett. Ellen Neumann, nti Elsa Kulju-
nen, nti A ino Puhakka, rva Kristiina Virtanen, nt i Sai-
ma Myntt inen, nti Alma Olli lainen, räätäli Kalle Hii-
pakka, siivooja Lempi Seppälä, rva Lempi Lindfors, 
rva Elsa Oksanen, rva Saima Hjelt, retuseeraaja Lempi 
Thi lman, pakkaaja Lisa Ramschen, ulkomaankirjeen-
vaiht. VVoldemar Buttenhoff , kontt . Elma Jääskeläi-
nen, rva Aleksandra Holopainen ja rva Agda Byman. 
Päättäessään ottaa vastaan rva Saimi Heinosen kuolin-
pesän kaupungille luovutetut varat, valtuusto päätti 
antaa suostumuksensa siihen, että pesän selvityksestä 
huolehtiva toimitsija, hovioik.auskult. Markku Paana-
nen myy pesään kuuluvan, Tapanilan kylässä sijaitse-
van Leppämäki-nimisen ti lan vähintään 76 000 mk:n 
suuruisesta hinnasta pesän selvityksen suorittamiseksi. 
Omaisuudet saatiin käyttää yksityisten järjestöjen 
ylläpitämien vanhainkotien avustamiseen (7.3. 177 §, 
178 §, 19.9. 531 §, 17.10.635 §, 14.11.690 §, 19.12. 
814 §). 

Lastensuojelutoimi 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Valtuusto päätti oikeut-
taa lastensuojelulautakunnan muuttamaan Sofianleh-
don vastaanottokodin osasto n:o 2-5 neljäksi 12 hoito-
paikkaa käsittäväksi vajaamielisosastoksi ja liittämään 
ne valtuuston 15.11.1972 tekemässä päätöksessä tar-
koitettuun vajaamielisten keskuslaitokseen (4.4. 257 
§, v:n 1972 kert. s. 26). 

Sofianlehdon vastaanottokodin saniteettitilojen ja sau-
nan peruskorjaustyön sekä pakastehuoneen rakennus-
työn loppuun saattamiseen oikeutett i in yleisten töiden 
lautakunta käyttämään v:n 1970 talousarvion Kil i in-
mäen keskuslaitosta varten merkitystä käyttämättä 
jäävästä määrärahasta 100 000 mk (28.11. 748 §). 

Outamon vastaanottokodin I ja II osasto saatiin muut-
taa 12 hoitopaikkaa käsittäviksi, jol loin laitoksessa on 
yht. 42 hoitopaikkaa. Samassa yhteydessä valtuusto 
kehotti kaupunginhallitusta kiireellisesti selvittämään 
mahdollisuudet lastensuojelutoimen piir i in kuuluvien 
laitosten toiminnan, (myös työntekijöiden palkkaus-
ja työolosuhteet) uudistamiseksi niin, että lastensuo-

jelutyön jatkuva kehittäminen on mahdollista ja että 
laitosten palvelujen tason ylläpitäminen nykyaikaisia 
vaatimuksia vastaavana turvataan (3.10. 576 §). 

Kallion nuorisokodin ohjaajan virka (13. pl.) ja keittä-
jän virka (8. pl.) siirretti in Maunulan nuorisokoti in ja 
vastaavan hoitajan virka (12. pl.) Siltavuoren nuoriso-
kot i in. kaikki 1.1.1973 lukien (7.3. 159 §). 

Oppilaskoti Toivolan hoitopaikkalukuja päätettiin 
muuttaa siten, että osastojen Kumpula I ja II sekä 
Mäntylä I ja II paikkaluvut alennetaan 18:sta 16:een 
ja että 12-paikkainen Harjulan osasto suljetaan palo-
turvallisuussyistä kokonaan, jol loin hoitopaikkojen 
kokonaismäärä oppilaskodissa alenee 96:sta 76:een 
(17.10. 640 §). 

Nukarin lastenkoti. Lastensuöjelulautakunta oikeutet-
t i in perustamaan talossa Kotkankatu 1 sijaitseviin, 
kaupungin omistukseen hankittaviin huonetiloihin 
yht. 12 hoitopaikkaa käsittävä vajaamielisten asuntola-
osasto, joka toimi i Nukarin lastenkodin alaisuudessa ja 
liitetään myöhemmin valtuuston 15.11.1972 tekemäs-
sä päätöksessä tarkoitettuun vajaamielisten keskuslai-
tokseen (20.6. 464 §). 

Päivähuoltola Tyynelään ja Päivähuoltola Vantaataan 
perustettiin kumpaankin 1.1.1974 lukien kaksi Y 13 pl: 
aan kuuluvaa vajaamielishoitajan virkaa ja molemmissa 
lakkautetti in samasta päivänmäärästä lukien kaksi Y 
11 pl:aan kuuluvaa hoitajan virkaa (28.11. 744 §). 

Valtuusto päätti hyväksyä Kontulan perheryhmäkodis-
sa annetusta hoidosta hoitovuorokaudelta perittävän 
korvauksen enimmäismäärän 16.1.1972 lukien 6 mk: 
kst ja 1.8.1972 lukien 8 mk:ksi sekä Mautlulan nuori-
sokodissa vastaavan korvauksen enimmäismäärän 1.10. 
1972 lukien 7 mk.ksi. Sosiaalihallitus vahvisti 22.2. 
ko. maksut (10.1. 29 § ,4 .4 . 243 §). 

Lastentarhat 

Lasten päivähoito komitea n mietintö. Valtuusto mer-
kitsi tiedoksi v. 1969 asetetun komitean mietinnön ja 
siitä annetut lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitus-
ta toimimaan siten, että kaupungin lastentarhat ja-sei-
met pidetään avoinna myös iltaisin i l ta- ja vuorotyössä 
olevien vanhempien lapsille (19.9. 535 §, mtö n:o 12). 

Lasten päivähoitosuunnitelmat. Valtuusto hyväksyi 
kaupungin päivähoitosuunnitelman vrlle 1973 ja 5-vuo-
tiskaudelle 1974-1978 lasten päivähoitolautakunnan 
esityksen eli kaupunginhallituksen mietinnön n:o 13 
liitteen C mukaisesti. Lisäksi valtuusto hyväksyi seu-
raavat kolme toivomuspontta: 
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1. Kaupunginvaltuusto 

1) Valtuusto edellyttää, että kaupunki perustaa päivä-
hoitoalan koulutuskeskuksen, joka aloittaa toimintan-
sa v. 1974 ja jonka toiminta järjestetään niille perus-
teille, joita kaupunginhallituksen asettama po. asiaa 
tutk inut työryhmä 29.6. antamassaan mietinnössä esit-
tää. 

2) Valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta jatkamaan 
lasten päivähoitokomitean aloittamaa yksityistä ohjat-
tua ja valvottua perhepäivähoitoa työsopimussuhteisen 
ohjatun perhepäivähoidon rinnalla edelleen v:n 1974 
alusta ulottaen sen koko kaupungin alueelle ja ano-
maan sille jatkuvasti valtionapua. 

3) Valtuusto edellyttää, että ansiotyössä käyvien äitien 
tilapäisesti sairaan lapsen kotihoitoa varten palkataan 
kodinhoitajia (19.9. 536 §). 

Päivähoitolain voimaantuloon liittyvät järjestelyt. Kau-
punginvaltuusto päätti, että 1.4.1973 lukien 
— kaupungin lastentarhat ja -seimet sekä koululasten 
päiväkodit ovat lasten päivähoitolaissa tarkoitettuja 
lasten päiväkoteja, 
— lastentarhainlautakunta muuttuu lasten päivähoito-
lautakunnaksi. jolle kuuluvat lasten päivähoitolaissa 
ja asetuksessa sosiaalilautakunnalle määrätyt tehtävät, 
— lasten päivähoitolautakunnan jäseninä ja varajäseni-
nä toimivat v:n 1976 loppuun asti entisen lastentar-
hain lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, 
— muuttaa lastentarhain toimiston nimeksi lasten päi-
vähoito toimis to ja määrätä sen toimimaan lasten päi-
vähoitolautakunnan valmistelu- ja toimeenpanoelime-
nä, 
— oikeuttaa lasten päivähoitolautakunnan ja sen toi-
miston käyttämään kertomusvuoden talousarvioon 
lastentarhain lautakunnan ja vastaavasti sen toimiston 
käytettäväksi merkittyjä määrärahoja ja päiväkodit 
lastentarhoja varten merkittyjä määrärahoja sekä leik-
kikentät leikkikenttätoimintaa varten merkittyjä, 
— määrätä, että nykyistä sosiaaliohjesääntöä ja lasten-
tarhain ohjesääntöä sekä niiden perusteella annettuja 
määräyksiä noudatetaan edelleenkin niiltä osin, kuin 
ne eivät ole ristiriidassa lasten päivähoidosta annetun 
lain tai asetuksen tahi niiden nojalla annettujen mää-
räysten kanssa, siihen saakka, kunnes uudet vastaavat 
määräykset on annettu. 

Lisäksi valtuusto kehotti kaupunginhallitusta tuomaan 
lasten päivähoitokomitean mietinnön ja päivähoito-
suunnitelman kiireellisesti valtuuston käsiteltäväksi 
(4.4. 256 §) 

Esikou/ukokeilun jatkaminen. Päivähoitolautakunta 
oikeutetti in käytettävissään olevien määrärahojen 
puitteissa sekä päiväkotien tiloja ja henkilökuntaa 

käyttäen jatkamaan lukuvuonna 1973—1974 varsinais-
ta esikoulukokeilua Munkkivuoren lasten päiväkodissa 
ja soveltavaa esikoulukokeilua Kontulan, Roihuvuo-
ren ja Siilitien suomenkielisissä päiväkodeissa sekä 
ruotsinkielisessä Bertha-Maria-Hemmet -päiväkodissa 
samoin kuin kahdessa koululasten päiväkoteihin niille 
oppivelvollisuusikäisille lapsille järjestetyssä ryhmässä, 
joiden oppivelvollisuuden alkamisajankohta on lykätty 
ja joille suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvo-
lan mielestä on tarpeellista antaa päivähoitoa (19.9. 
533 §). 

Lasten päiväkodit. Yleisten töiden lautakunta oikeu-
tetti in käyttämään v:n 1970 talousarvion uusien van-
hainkotien suunnittelua varten varatusta osamäärära-
hasta 95 000 mk uusien lasten päiväkotien suunnitte-
luun (14.11.695 §). 

Valtuusto oikeutti lasten päivähoitolautakunnan pe-
rustamaan seuraavat lasten päivähoitolaitokset: 

— Pohjois-Haagaan As. Oy Maria Jotunintie 4-12:lta 
vuokrattaviin ti loihin kaksi lastentarhaosastoa käsittä-
vä päivähoitolaitos, jonka yhteydessä voi lautakunnan 
harkinnan mukaan toimia myös iltapäivisin puolipäivä-
osasto (10.1. 30 §): 
— Itä-Pasilan Kasöörinkatu 3:een 30 hoitopaikkaa kä-
sittävä päiväkoti (18.4. 291 §): 
— Etelä-Jakomäkeen Kankaretien varrelle rakennet-
tavaan tilapäiseen päivähoitolaitosrakennukseen 20 
yli 3-vuotiaita varten tarkoitettua hoitopaikkaa sekä 
13 alle 3-vuotiaita varten tarkoitettua hoitopaikkaa kä-
sittävä päiväkoti (16.5. 359 §): 
— Mellunmäkeen Saariselänkuja 4ään kaksi yl i 3-vuo-
tiaille ja yksi alle 3-vuotiaille tarkoitettua osastoa 
käsittävä päivähoitolaitos (20.6. 463 §): 
— Mellunmäkeen Saanatunturintien varrelle rakennet-
tavaan päiväkotirakennukseen kolme yl i 3-vuotiaiden 
osastoa ja 30 alle 3-vuotiaiden hoitopaikkaa käsittävä 
päivähoitolaitos, jonka urakkahinnan maksamiseen 
saatiin käyttää v:n 1970 talousarvion uusien huolto-
toimen rakennusten suunnittelua varten varatusta osa-
määrärahasta 100 000 mk, Myllypuron sairaskodin 
henkilökunnan asuinrakennusta varten varatusta osa-
määrärahasta 150 000 mk ja 50 000 mk uusien van-
husten asuintalojen suunnittelua varten varatusta osa-
määrärahasta (3.10. 602 §,28.11. 747 §): 
— Pihlajamäkeen Liuskatie 9:ään kaksi 20-paikkaista 
päiväkotiosastoa sekä 8-hoitopaikkaisen erityisosaston 
käsittävä päivähoitolaitos (3.10. 577 §): 
— Siltamäkeen Kiertotähdentie 2:een yhden yli 3-vuo-
tiaiden ryhmän ja yhden alle 3-vuotiaiden ryhmän kä-
sittävä päiväkoti (17.10. 639 §): 
— Jakomäkeen Asunto Oy Jakolehto -nimiseltä yhti-
öltä vuokrattuihin ti loihin 25 hoitopaikkaa käsittävä 
kouluikäisten lasten päiväkoti, joka toimii aamu- ja il-
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tapäiväosastoina siten, että laitoksessa saa yhteensä 50 
lasta päivittäisen hoidon (19.9. 534 §); 
— Pitäjänmäelle Kokkokal l ionne 1 :een 24 hoitopaik-
kaa käsittävä päivähoitolaitos (12.12. 785 §). 

Valtuusto hyväksyi 22.2. päivätyt Lauttasaaren Paja-
lahdentien varrelle rakennettavan päivähoitolaitoksen 
luonnospiirustukset n:o 1—2 ja oikeutt i samalla päivä-
hoitolautakunnan perustamaan taloon päivähoitolai-
toksen, joka käsittää kolme yl i 3-vuotiaille tarkoitet-
tua ja yhden alle 3-vuotiaille tarkoitetun päiväkotiosas-
ton (5.9. 518 §). 

Valtuusto päätti suorittaa seuraavat järjestelyt puoli-
väosastojen muuttamiseksi kokopäiväosastoiksi: 

— päiväkoti Malvasta lakkautetaan kaksi puolipäivä-
osastoa ja perustetaan tilalle yksi kokopäiväosasto, 
— päiväkoti Marjalasta siirretään ruotsinkielinen puoli-
päiväosasto Malvaan ja vastaavasti Malvasta suomenkie-
linen puol¡päiväosasto Marjalaan, 
— päiväkoti Suomenlinnasta lakkautetaan kaksi puoli-
päiväosastoa ja perustetaan tilalle yksi kokopäiväosas-
to , 
— päiväkoti Vallilasta siirretään päiväkoti Jakomäkeen 
yksi puolipäiväosasto ja perustetaan tilalle 12-paikkai-
nen 2-3 vuotiail le lapsille tarkoitettu kokopäiväosasto, 
— päiväkoti Virkkulaan sijoitetaan vapaana oleva las-
tentarha Leppäkertun kokopäiväosasto, 
— päiväkoti Alppimajasta lakkautetaan yksi puolipäi-
väosasto ja perustetaan tilalle kokopäiväosasto 3-6 
vuotiaille lapsille sekä 
— päiväkoti Valkamasta siirretään kaksi puolipäivä-
osastoa muualle ja perustetaan tilalle 12-hoitopaikkai-
nen 2-3 vuotiaille tarkoitettu kokopäiväosasto (19.9. 
537 §). 

Lastentarhojen pihamaiden aitaamisesta ja leikkiväli-
neiden hankkimisesta pihoille tekivät aloitteen P. 
Vennamo ym. Lastentarhain lautakunta mainitsi, että 
uusien laitosten piha-alueet aidataan tavallisimmin ra-
kentamisen yhteydessä. Monissa vanhoissa laitoksissa 
on sen sijaan epätyydyttävät ulkoiluolosuhteet, joita 
ei ilman eritysjärjestelyjä voida parantaa. Laitosten 
suuren määrän ja määrärahojen niukkuuden vuoksi ei 
piha-alueita ole saatu kunnostetuksi toivotulla tavalla 
eikä myöskään eri vuodenaikoina tarvittavien ulkoilu-
välineiden hankintaan ole osoitettu riittävästi määrära-
hoja. Päivähoitolaitosten sisätilojen toimivuutta ja niis-
sä tarvittavia muutoksia selvittämään on asetettu työ-
ryhmä, jonka tehtävänä on suorittaa myös laitosten ul-
koleikkialueita ja niiden välineistöä koskevat arvioin-
nit. 

Valtuusto katsoi edellä olevan riittäväksi selvitykseksi 
lausunnon johdosta (21.3. 223 §). 

Päivähoitolaitosten ja niiden toiminnan tutkiminen. 
Vt Zilliacus esitti aloitteessaan, että suoritettaisiin tut-
kimus siitä, onko kokopäivälaitoshoidolla kieteisiä vai-
kutuksia lasten kehitykseen. 

Kaupunginhallitus totesi, että olisi tarkoituksenmu-
kaista odottaa lastentarhain lautakunnan lausunnossa 
mainittujen lukuisten uudistussuunnitelmien, (mm. 
päivähoitokomitean mietintö, varhaiskasvatuksen hen-
kilökunnan koulutuskomitea ja 1.4. voimaan tuleva 
lasten päivähoitolaki) toteuttamisesta aiheutuvia toi-
menpiteitä ja muutoksia sekä päivähoitotoiminnan va-
kiintumista. Kaupunginhallitus pit i kuitenkin mahdol-
lisena lastentarhain lautakunnan esittämän osatutki-
muksen suorittamista lasten emotionaalis-sosiaalisessa 
kehityksessä ilmenevien häiriöden syiden selvittämi-
seksi. 

Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (21.3. 198 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Kasvatusneuvolat. Valtuusto hyväksyi 13.12.1972 Hel-
singin kaupungin kasvatusneuvolaohjesäännön. Sosiaa-
li- ja terveysministeriö palautti sille alistetun ohjesään-
nön takaisin kaupunginhallitukselle uutta käsittelyä 
varten, koska se ministeriön mielestä oli osittain lain-
vastainen ja epätarkoituksenmukainen. Ministeriö 
esitti, että ohjesääntöön lisättäisiin johtavia työnteki-
jöitä ja näiden erityistehtäviä koskevat määräykset. 
Kasvatusneuvolan henkilökunnan sisäisen ja ulospäin 
suuntautuvan yhteistyön tärkeyden samoin kuin joh-
tokunnan ja henkilökunnan yhteisten neuvottelutilai-
suuksien merkityksen korostamiseksi olisi ohjesään-
töön sisällytettävä tätä asiaa koskeva maininta. 

Valtuusto päätti muuttaa v. 1972 hyväksymänsä kas-
vatusneuvolaohjesäännön pykälät 1-3, 7, 8, 12, 13:6, 
14:4 ja 7 sekä pykälät 15-17 ja 21 (3.10. 603 §, khn 
mtö n:o 11). 

Yleisen kasvatusneuvolan tp. kasvatusneuvolalääkärin 
virkaan (Y 29) valitulle lääket.lis. Anja Virkkuselle 
saatiin maksaa 4 127 mk:n kuukausipalkka sekä Hert-
toniemen virastotalossa toimivan kasvatusneuvolan tp. 
lastenpsykiatrin virkaan (29. pl.) valitulle lääket.lis. 
Anja Mervaalalle 4 000 mk:n kuukausipalkka (17.10. 
638 § ,2 .5 . 325 §). 

15 



1. Kaupunginvaltuusto 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansa koulu to imi 

Helsingin kaupungin kansakoulun ohjesäännön muut-
taminen t Lastensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja 
nuorisonhuoltolaitosten laitoskoulujen siirtämiseksi 
hallinnollisesti ja toiminnallisesti suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan alaisuuteen kaupunginval-
tuusto päätti muuttaa kansakoulun ohjesäännön 1 §:n, 
jossa nimetään kaupungin sekä suomen- että ruotsin-
kieliset varsinaiset kansakoulut, apukoulut ja tarkkai-
lukoulut. Toivolan oppilaskodin koulusta muodostet-
t i in Toivolan kansakouluniminen apukoulu sekä 
Lemmilän, Naulakallion ja Outamon vastaanottokoti-
en kouluista tarkkailukouluina toimivat Lemmilän, 
Naulakallion ja Outamon kansakoulut. Teinilän 
hoi tokodin yhteydessä toimiva oppilasluokka l i i tett i in 
Oulunkylän kansakouluun. Lisäksi ohjesääntöä uudis-
tettaessa otet t i in huomioon seuraavat suomenkielisten 
kansakoulujen piirissä tapahtuneet muutokset: 

— Laajasalossa on aloittanut toimintansa Tahvonlah-
den kansakoulu, 
— Meilahden kansakoulun yhteydessä on aloittanut 
toimintansa Meilahden apukoulu, 
— kansalaiskoulun vapaaehtoiset kolmannet vuosiluo-
kat on siirretty Aleksis Kiven kansalaiskouluun, 
— Hiihtäjäntien, Kallion, Kylänevan, Puistolan, Snell-
manin ja Töölön apukoulut on lakkautettu. 

Apukoulujen kielteisen leimautumisen vuoksi, korvat-
t i in koulujen nimissä sana apukoulu sanalla kansakou-
lu. 

Muutos tul i voimaan laitoskoulujen osalta 1.8.1974 
(3.10. 588 §). 

Koulusuunnitteluun vaikuttavien eräiden tekijöiden 
ratkaiseminen. Peruskouluun li i ttyvien koulusuunnitel-
mien selventämiseksi päätti valtuusto kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksesta, 
— että koulujärjestelmän perusteista annetun lain 2 §:n 
1 mom:ssa tarkoitetut lasten päivähoitolaitokset säily-
tetään hallinnollisesti koulutoimesta erillisinä, 
— että ammatt ikoulutoimi säilytetään hallinnollisesti 
muusta koulutoimesta erillisenä, 
— että valtion tai yksityisten oppikoulujen siirtyessä 
kaupungin haltuun pyritään huolehtimaan myös 
niiden lukioiden toiminnan jatkamisesta ja 
— että koulusuunnittelutoimikunnan laatimaa tavoite-
ohjelmaa pidetään ohjeena koulusuunnitelmaa laadit-
taessa (17.10. 623 §,28.11. 733 §). 

Peruskoulun opetussuunnitelman käyttöönoton edel-
lyttämät toimenpiteet. V t Airola ja 11 muuta valtuu-
tettua esittivät aloitteessaan, että valtuusto kehottaisi 
kaupunginhallitusta ryhtymään kiireellisiin toimenpi-

teisiin peruskoulun uudistetun opetuksen toteuttami-
seksi käytännössä riittävän ajoissa, jotta hallinnollinen 
siirtyminen tapahtuisi joustavasti. Käytössä oleva oppi-
mis- ja opetusmateriaali tulisi olla peruskoulun opetus-
suunnitelman mukaista ja ennen kaikkea opettajille 
olisi järjestettävä peruskoulun opetussuunnitelmaan ja 
uusiin menetelmiin perehdyttävää täydennyskoulutus-
ta. 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta totesi, että 
valtakunnallinen siirtymävaiheen koulutus eli ns. 
SIVAkoulutus alkaa Helsingissä vasta v. 1976. Syys-
kaudella 1972 järjestettiin ensimmäiset peruskoulun 
opetussuunnitelmakurssit (POPS-kurssit) ja näitä py-
ritään järjestämään edelleen. Audovisuaalisia ym. uusia 
opetusvälineitä on hankittu tarvetutkimuksen perus-
teella tehdyn hankintasuunnitelman mukaisesti. 

Kaupunginhallitus i lmoit t i 1972 asettaneensa toimi-
kunnan valmistamaan ehdotuksen uudeksi suomenkie-
listen kansakoulujen varsinaisen kansakoulun opetus-
suunnitelmaksi peruskoulujärjestelmään siirtymistä 
edeltäväksi ajaksi. 

Valtuusto päätti katsoa johtokunnan ja kaupunginhal-
lituksen lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (24.1. 68 §). 

Suomenkielisiin kansakouluihin päätettiin perustaa 
seuraavat uudet virat: 
— 1.8.1973 lukien varsinaisen kansakoulun kolme 
ty t tö jen käsityönopettajan virkaa, seitsemän kansa-
koulunopettajan virkaa ja viisi englannin kielen opetta-
jan virkaa: 
— 1.8.1974 lukien varsinaisen kansakoulun kolme en-
qlannin kielen opettajan virkaa i ja kaksi lukemis- ja kir-
joittamishäiriöisten erityisopettajan virkaa. 

Seuraavat avoinna olleet virat päätettiin lakkauttaa: 
— 1.8.1973 lukien kansalaiskoulun kone-ja sähköopin 
opettajan virka, tyt tö jen käsityönopettajan virka ja 
kotitalousopettajan virka sekä kaksi apukoulunopetta-
jan virkaa: 
— 1.8.1974 lukien kansalaiskoulun kone-ja sähköopin 
opettajan virka, kaksi kaupallisten aineiden opettajan 
virkaa, joista toiseen on yhdistetty velvollisuus opettaa 
yleisaineita ja kotitalouden opettajan virka sekä 
apukoulun poikien käsityönopettajan virka (4.4. 245 
§, 14.11. 679 §). 

Edelleen valtuusto päätti muuttaa seuraavat opettajan-
virkojen nimikkeet 1.8.1974 lukien palkkaluokan 
pysyessä samana: 
— kaksi poikien laulunopettajan virkaa (C 23) laulun-
opettajan viroiksi, 
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— kansalaiskoulun yleisaineiden opettajan virka, johon 
on yhdistetty velvollisuus opettaa puu-ja metall i työtä 
(C 25), kansalaiskoulun yleisaineiden opettajan viraksi, 
— kansalaiskoulun yleisaineiden opettajan virka, johon 
on yhdistetty velvollisuus opettaa kaupallisia aineita 
(C 25), kansalaiskoulun yleisaineiden opettajanviraksi 
(14.11. 703 §). 

Kertomusvuoden talousarvion virastotalon Hietanie-
menkatu 9 rakennustöitä varten merkitystä määrära-
hasta saatiin käyttää 200 000 mk Tahvonlahden kansa-
koulun viimeistelytöihin (3.10. 606 §). 

V:n 1970 talousarvion ammattikoulurakennusten 
suunnittelua ja rakentamista varten merkityn määrära-
han säästöstä saatiin käyttää 93 000 mk tilapäisten 
kansakoulujen piha- ym. viimeistelytöiden suorittami-
seen (28.11. 749 §). 

Jakomäen kansakoulun laajennustyön rakennusohjel-
ma sai valtuuston hyväksymisen. Kaupunginhallitus oi-
keutetti in tekemään siihen myöhemmin mahdollisesti 
tarpeellisiksi osoittautuvat vähäisiksi katsottavat muu-
tokset (28.11. 732 §). 

Ruotsinkieliset kansakoulut. Fil.maist. Hilding Cavoni-
ukselle myönnett i in 1.8. lukien ero ruotsinkielisen 
koulutoimen johtajan virasta ja hänen tilalleen valitt i in 
rehtori Paul Hägglund (21.3. 205 §, 20.6. 436 §). 

Valtuusto määräsi, ettei ruotsinkielisen kansakoulun 
kolmea varsinaisen kansakoulun opettajan virkaa, yhtä 
kansalaiskoulun metal l i työn opettajan virkaa eikä yhtä 
luku- ja kirjoitushäiriöisten opettajan virkaa ole täytet-
tävä vakinaisesti ennen 1.8.1976 (3.10. 589 §). 

Lahjoitukset. Valtuusto päätti ottaa kiitollisuudella 
vastaan Oulunkylän kansakoulun oppilaiden vanhem-
pien kaupungille lahjoittaman television, Puistolan 
kansakoulun vanhempainyhdistyksen sanottua koulua 
varten lahjoittamat levysoittimet ja vahvistimen, kan-
sakoulunopett. Lauri Kiurun Tehtaankadun kansakou-
lua varten lahjoittaman televisiovastaanottimen sekä 
varastonhoit. Manne Nuorasen kaupungille testament-
taaman omaisuuden käytettäväksi kansakoulujen kesä-
siirtolatoiminnan hyväksi (24.1. 48 §, 6.6. 386 §, 
19.12. 815 §). 

Ammatti opetusto im i 

Ammattikoulut. Valtuusto päätti muuttaa kaupungin 
ammattioppilaitosten ohjesäännön ja ammattikasva-
tushallitus vahvisti muutoksen 20.6. Ohjesäännön 
muutokset koskivat kähertäjänkoulun muuttamista 
kauneudenhoitoalojen ammattikouluksi sekä eri am-
matt ikouluihin perustettuja uusia osastoja (21.3. 207 

§, 5.9. 495 §). 

Vallilan ammatt ikoulun kolme työnopettajan virkaa 
(21. pl). lakkautetti in 1.1.1974 lukien (6.6. 385 §). 

Vallilan ja Kampin ammattikoulujen terveyssisarien 
virkojen lakkauttaminen ks. Terveyden ja sairaanhoi-
toa koskevat asiat. 

Valtuusto päätti hyväksyä Arkki teht i to imisto Timo 
ja Tuomo Suomalaisen laatimat, 1.11.1972 päivätyt 
Herttoniemen ammattikoulun luonnospiirustukset 
(7.3. 166 §). 

Pääkaupunkiseudun ammattikurssisäätiö. Pää-
kaupunkiseudun yhteistyötoimikunta lähetti oi-
keusministeriössä käymiensä neuvottelujen jälkeen 
valtuuston 21.6.1972 hyväksymän, Helsingin, Es-
poon ja Kauniaisten kaupunkien ja Vantaan kaup-
palan yhteisen ammattikurssisäätiön säädekirjan 
muutetussa muodossa kaupunginhallituksen alle-
kirjoitettavaksi mainiten muutosten olevan oikai-
suluonteisia. Kaupunginlakimies katsoi kuitenkin, 
että valtuuston olisi syytä hyväksyä esitetty Sääde-
kirja muutetussa muodossa, koska hän pi t i muutok-
sia siinä määrin asiallisina eikä vain muodollisina. Val-
tuusto päätti hyväksyä muutetun säädekirjan (7.3. 
151 §, v:n 1972 kert. s. 34). 

Muu opetustoimi 

Kotitalouslautakuntien työn saattamisesta valtionavun 
piir i in tekivät vt. Vuokko Juhola ym. aloitteen. Val-
tuuston lähetettyä aloitteen kaupunginhallituksen kä-
siteltäväksi, kaupunginhallitus i lmoi t t i päättäneensä 
11.6. esittää Suomen Kaupunkil i i tol le, että se ryhtyi-
si toimenpiteisiin valtionavun saamiseksi kuntien ko-
tilalouslautakuntien kustannuksia varten (7.2. 106 §, 
17.10. 642 §). 

Vt . Syrjänen ym. esittivät aloitteessaan, että valtuusto 
kehottaisi kaupunginhallitusta asettamaan komitean 
selvittämään ja kartoittamaan kotitalouslautakunnan 
toiminnan tehostamista ja samanaikaisesti harkitse-
maan kysymystä kuluttajavalistustyön tarpeellisuu-
desta ja siitä, missä määrin ja mitä muotoja noudatta-
en tätä t ietoutta voitaisiin kuntalaisille jakaa. 

Kotilatalouslautakunta kannatti aloitetta ja i lmoi t t i 
samalla, että sen tarkoituksena oli perustaa erityinen 
palvelupiste, jossa kuntalaiset saisivat kuluttajavalis-
tusta eri aloilta. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i asettaneensa 5.3. komite-
an tarkistamaan kaupungin hallinto-organisaatiota 
koko laajuudessaan ja katsoi, että oli syytä odottaa 
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tämän komitean työn tuloksia, ennen kuin asetetaan 
muita komiteoita tutkimaan lautakuntien tehtäviä. 

Valtuusto katsoi kotitalouslautakunnan ja kaupungin-
hallituksen lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (3.10. 583 §). 

Sivistystoimi 

Vanhusten kirjastopalvelun parantaminen. V t Syrjänen 
ja 23 muuta valtuutettua esittivät aloitteessan, että 
kroonisesti sairaiden, vaikeavammaisten ja kotihoidos-
sa olevien vanhusten kirjastopalvelujen kotiinkuljetus-
järjestelmä toteutettaisiin kiireellisesti. 

Kirjastolautakunta i lmoi t t i , että se pi t i uuden toimin-
tamuodon käynnistämistä tärkeänä ja nykyistä laitos-
kirjastotyötä olennaisesti täydentävänä sekä sen luon-
teisena, että tämä palvelutoiminta olisi saatava mah-
dollisimman nopeasti valtionavun piir i in. Koska toi-
mintamuodon kustannuksia ei voimassa olevien 
säädösten perusteella kuitenkaan voida lukea valtion-
avun piir i in kuuluviksi laitoskirjastotoimintaa koskevin 
ehdoin, ja kun osa kustannuksista saattaa jäädä koko-
naan valtionavun ulkopuolelle, ei lautakunta ollut 
toistaiseksi katsonut voivansa esittää uuden toiminta-
muodon aloittamista ja sen sisällyttämistä kaupungin-
kirjaston talousarvioon. Kirjaston kotipalvelua koske-
vat suunnitelmat lautakunta sisällytti kirjastolaitoksen 
taloussuunnitelmaan v:n 1975 kohdalle. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i tekevänsä Suomen Kau-
punki l i i tol le esityksen toimenpiteiksi kirjastojen koti-
palvelun saattamiseksi valtionavun piiri in. 

Valtuusto katsoi edellä olevan riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (3.10. 607 §). 

Meilahden taidekokoelmarakennus. Valtuusto hyväk-
syi rakennusviraston talo-osaston laatimat, 30.12.1972 
päivätyt Meilahden taidekokoelmarakennuksen luon-
nospiirustukset. Samalla valtuusto esitti seuraavat toi-
vomusponnet: 
— hyväksyessään kaupunginhallituksen ehdotuksen 
valtuusto korostaa, että Bäcksbackan lahjoittamalle 
taidekokoelmalle tarkoitettu rakennus on lahjoittajien 
toivomuksen mukaisesti suunniteltava ja rakennettava 
suurta säästäväisyyttä noudattaen. 
— Valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään 
toimenpiteisiin sellaisen kokonaissuunnitelman laati-
miseksi, joka käsittää kulttuuri- ja vapaa-ajantoimin-
nan sekä erityisesti taideharrastusten Kantakaupungin 
alueelle tarvitsemat ti lat (18.4. 273 §). 

Aloit teen Maila Talvion ja Juuse Mikkolan kotimuseon 
perustamisesta tekivät vt Ahla ym. sekä esittivät 
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tutkittavaksi, miten po. museo voitaisiin perustaa ja 
voidaanko se toteuttaa Meilahden Laaksolassa. 

Kiinteistölautakunta pit i tarkoituksenmukaisena mu-
seon sijoittamista Laaksolan alueelle sijoitettavan 
taidekeskuksen yhteyteen. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i , että v. 1968 kaupungin tai-
dekokoelmien sijoittamista ja mahdollisen taidekes-
kuksen perustamista selvittelemään asetetun komitean 
kertomusvuoden alussa valmistunutta mietintöä ei oltu 
vielä käsitelty. Esitetyn kotimuseon perustamismah-
dollisuudet voitaisiin tutkia samassa yhteydessä. 

Valtuusto katsoi kiinteistölautakunnan ja kaupungin-
hallituksen lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (20.6.469 §). 

Tekniikan Museo. Vesilaitos oikeutett i in käyttämään 
v:n 1970 talousarvion ti l i l lä » Muut kiinteistöt, s.m. 
Ilmala II vesisäiliön käyttöti lat» olevasta määrärahasta 
100 000 mk Tekniikan Museon toimit i lojen peruspa-
rannustöiden jatkamiseen (19.9. 542 §). 

Urheilu - ja u I k o i I u t o i m i 

Viranhaltijat. Urheilu- ja ulkoiluviraston ohjaustoimis-
ton urheilunohjaajan virka (25. pl.) päätettiin lakkaut-
taa 1.1.1974 lukien (20.6. 437 §). 

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varojen käyttö. Kau-
punginhallitus teki ehdotuksen, jonka mukaan ko. 
rahaston varoista käytettäisiin n. 40 % uimahallien, n. 
40 % urheilulaitosten ja n. 20 % urhei lu-ja ulkoilutar-
koituksia palvelevien muiden hankkeiden rahoittami-
seen. Valtuusto hylkäsi ehdotuksen (20.6. 435 §, v:n 
1972 kert. s. 42,46). 

Urheilupuistot. Valtuusto päätti hyväksyä seuraavat 
luonnospiirustukset: 

— Arkkiteht ien Risto Kaurian ja Risto Turtolan laati-
mat, 3.11.1972 päivätyt Oulunkylän urheilupuiston 
huoltorakennuksen ja katsomon luonnospiirustukset 
(24.1.49 §): 
— Arkki teht i to imisto Kaija ja Heikki Sirenin laatimat, 
16.2. päivätyt Pirkkolan jäähallin luonnospiirustukset 
(18.4. 272 §): 
— rakennusviraston talosuunnitteluosaston laatimat, 
29.12.1972 päivätyt Talin urheilupuiston jalkapallo-
hallin luonnospiirustukset. Hyväksyessään vrn. piirus-
tukset valtuusto edellytt i toivomusponnessaan, että 
kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin jalkapallon-
harrastajien kannalta varsin heikon nurmikenttäti lan-
teen parantamiseksi (6.6. 388 §). 
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Pirkkolan jääkentän kattamistyöhän saatiin käyttää 
v:n 1970 talousarvion urheilupuistoja osoitetun määrä-
rahan säästöstä 400 000 mk (12.12. 788 §). 

Jalkapalloilun harjoitusalueiden ja monikäyttöisten 
nurmialueiden lisäämisestä tekivät aloitteen vt Nord-
berg ym. 

Selvitettyään kertomusvuoden aikana käyttöön saatu-
jen nurmikentt ien määrää sekä v:n 1974-1983 talous-
suunnitelman rakennussuunnitelmaa urheilu- ja ulkoi-
lulautakunta totesi nurmikentt ien tulevan käyttöai-
kansa takia hiekkakenttiä kall i immiksi, varsinkin kun 
otetaan huomioon hiekkakenttien käyttömahdollisuus 
talvella luistelukenttinä. 

Kaupunginhallitus viittasi valtuuston 6.6. hyväksy-
mään nurmikenttäti lanteen parantamista koskevaan 
toivomusponteen ja totesi kenttiä jo saadun lisää ja 
suunnitelmissa olevan useiden uusien kenttien rakenta-
misen. 

Valtuusto katsoi edellä mainittujen lausunnot riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta (14.11. 717 §). 

Seurasaaren ulkomuseo. Valtuusto oikeutt i urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan antamaan museovirastolle luvan 
20.10.1972 päivättyjen piirustusten mukaisen huolto-
rakennuksen rakentamiseen ulkomuseon pappilaraken-
nuksen ja vahtimestarin asunnon väliselle alueelle sekä 
vahtimestarin asunnon kunnostamiseen esitetyn kor-
jaussuunnitelman mukaisesti (6.6. 387 §, v:n 1967 
kert. s. 65). 

Ouri-saaren vuokraaminen. O.E. Lindgrenin perikuntaa 
edustavat Hilkka ja Raine Lindgren pyysivät saada 
vuokrata venetelakkatoimintaa varten lisäalueen Hieta-
niemen karilla olevaan vuokra-alueeseensa läheisesti 
liittyvästä Ouri-saaresta. Koska mainitut alueet olivat 
kertomusvuoden alusta siirtyneet urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallintaan, oikeutt i valtuusto lautakun-
nan vuokraamaan Hilkka ja Raine Lindgrenille kau-
pungin omistamalla maalla Ouri-saaressa sijaitsevan, 
Arkki teht i to imisto Juutilainen—Kai ramo—Mikkola-
Pallasmaan laatimaan, 13.3. päivättyyn yleissuunnitel-
maan merkityn, n. 3 6 0 0 m ^ : n suuruisen maa-alueen 
sekä Hietaniemen karit käsittävän, n. 1 820 m :n suu-
ruisen maa-alueen erinäisin ehdoin ajaksi 1.1.1974— 
31.5.1998 (20.6. 438 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Viranhaltijat. Valtuusto päätti 1.5. alkaen lakkauttaa 
rakennusviraston konevarikon toimistonhoitajan viran 
(18. pl.) ja perustaa sen tilalle toimistoesimiehen viran 
(21. pl.), jonka pätevyysvaatimuksena tulee olla vähin-
tään merkonomikoulutus ja hyvä perehtyneisyys las-
kentatoimeen (4.4. 246 §). 

Rakennusviraston teknillistä korkeakoulututkintoa 
vaativat osasto- ja toimistopäällikkötasoa edustavien 
virkasuhteessa sopimuspalkalla olevien viranhaltijoiden 
kuukausipalkat tarkistetti in 1.4. lukien seuraaviksi: os. 
päälf:t Sakari Siitonen, Lasse Juvonen ja Heikki Saa-
rento 4 565 mk sekä tmstopäälkt Seppo Hirvonen 
4 300 mk, Heikki Ranki ja Ossi Leppämäki 4 050 mk 
(7.3. 179 §). 

Valtuusto päätti omasta puolestaan hyväksyä raken-
nusviraston rakennuttajapäällikön (Y 36) virkaan vali-
tun dipl.ins. Jouko Rantasen sopimuspalkaksi 5 200 
mk/kk ja katurakennuspäällikön virkaan (Y 36) vali-
tun dipl.ins. Seppo Hirvosen sopimuspalkaksi 4 900 
mk/kk siten, että palkat saadaan korottaa yleisten 
tasokorotusten edellyttämällä tavalla (20.6. 439, 440 
§). 

Edelleen valtuusto päätti omasta puolestaan hvyäksyä 
I apul.kaup.arkkit. Ossi Leppämäen sopimuspalkaksi 
4 500 mk/kk ja II apul.kaup.arkkit. Mikko Karjanojan 
sopimuspalkaksi 4 537 mk/kk (12.12. 776 §, 3.10. 
564 §). 

Kadun ja viemärilaitoksen keskimääräisten rakennus-
kustannusten nousun vuoksi valtuusto päätti vahvistaa 
uudet yksikköhinnat kertomusvuodeksi (7.3. 167 §, 
kunn.as.kok. s. 119). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutett i in käyttämään 
v:n 1972 talousarvion viemärien suunnittelua varten 
merkityn määrärahan 300 000 mk Malmin ja Tapanin-
kylän pientaloalueiden viemäritöiden jatkamiseen 
(19.12. 819 §). 

Tiet. Valtuusto päätti oikeuttaa yleisten töiden lauta-
kunnan käyttämään kertomusvuoden talousarvion jä-
teveden puhdistus- ja poistojärjestelyjä varten merki-
tyn 6 mmk:n suuruisen siirtomäärärahan työkohteen 
Nuijamiestentie—Nurmijärventie t ietöihin (17.10. 641 

Valtuusto päätti tehdä tie- ja vesirakennushallitukselle 
aloitteen Nordenskiöldin-kadulta Käpylään johtavan 
paikallistien n:o 11448 lakkauttamisesta välillä Pasi-
lankatu—Käpylä 1.1.1974 lukien sekä puoltaa Kaupin-
tie—Muurimestarintie -nimisen paikallistien n:o 11447 
osien lakkauttamista yleisenä tienä tie- ja vesirakennus-
laitoksen esityksen mukaisesti (2.5. 308 §, 3.10. 590 

Edelleen valtuusto i lmoi t t i t ie- ja vesirakennushallituk-
selle lausuntonaan, ettei se puolla esitystä Santahami-
nan—Isosaaren yksityistien talvitien muuttamistamaan-
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tien tai paikallistien luonteiseksi tieksi (3.10. 591 §). 

Samalla kun valtuusto i lmoi t t i puoltavansa tiesuunni-
telmaa Tuusulan moottor i t ien parantamiseksi Asese-
päntien l i i t tymän ja Käskynhaltijantien l i i t tymän väli-
sellä osuudella, se i lmoi t t i kaupungin ottavan vastatak-
seen ko. hankkeesta aiheutuvista rakentamis-, lunasta-
mis- ja korvauskustannuksista sekä ryhtyvän tielain 20 
§:n mukaan tienpitäjäksi tien parantamistyön ajaksi 
(28.11. 734 §). 

Puoltaessaan suunnitelmaa jalankulku- ja polkupyörä-
tien rakentamisesta valtatien n:o 2 varteen välille Ko-
nala - Friherrs, valtuusto päätti ottaa oman hallinnol-
lisen alueensa osalta vastatakseen puolesta ko. tien ra-
kennuskustannuksista ja tiealueen kustannuksista ko-
konaan sekä oman hallinnollisen alueensa osalta hoi-
dettavakseen tien kunnossapidon sen valmistuttua 
(19.12. 808 §). 

Valtuusto päätti palauttaa kaupunginhallitukselle lau-
sunnon antamisen rinnakkaistien järjestelystä välillä 
Hanasaari - Lauttasaari (14.11. 704 §). 

Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorio. Valtuusto 
hyväksyi arkki t . K.R. Lindgrenin laatimat, 15.11. 
1972 päivätyt vesiensuojelu- ja tielaboratorion muute-
tut luonnospiirustukset (7.3. 152 §). 

Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen höyrykatt i lo iden tu-
listimieni uusimiseen merki t ty , 600 000 mk.n suurui-
nen määräraha saatiin käyttää saman laitoksen laajen-
nustöiden loppuun saattamiseen (3.10. 605 §). 

Hanasaaren pumppaamon ja siihen l i i t tyvien viemärei-
den rakentamiseen saatiin käyttää edellisen vuoden ta-
lousarvion jäteveden puhdistus- ja poistojärjestelyjä 
varten merkitystä määrärahasta 500 000 mk (3.10. 
582 §). 

Savi/an pumppaamon luonnospiirustukset n:o 17826 
ja 17827 hyväksytti in (20.6. 441 §). 

Nikkilän rakennuskaava-alueen ja Nikkilän sairaalan jä-
tevesien yhteispuhdistamisesta tehdyn sopimuksen 
muuttaminen. Valtuusto päätti oikeuttaa kaupungin-
hallituksen muuttamaan Sipoon kunnan kanssa v. 
1967 tehdyn sopimuksen 1, 2 ja 7 §:n. Muutos koski 
Nikkilän sairaalan puhdistamattomien jätevesien joh-
tamista Kyrkobyn kylässä olevaan Sipoon kunnan ra-
kentamaan ja omistamaan jätevedenpuhdistamoon. 
Sairaalan jätevesiä varten tarvittava mittausasema si-
joitetaan kaupungin omistamalle maalle, johon kau-
punki luovuttaa kunnalle hallintaoikeuden. Kaupunki 
vastaa myös mittausaseman sähkönkulutuksesta. Kau-
punki osallistuu aikaisemman sopimuksen mukaisesti 
puhdistamon kunnossapito-, hoito- ja käyttökustan-

nuksiin, jo ihin viimeksi mainit tuihin kuuluu uuden so-
pimuksen mukaan osuus lietteen kaatopaikan hoidosta. 
Rakennusviraston nimeämä henkilö antaa tarvittaessa 
teknillistä asiantuntija-apua käyttökysymyksissä ja ra-
kennusvirasto suorittaa myös laboratoriotyöt, jotka se 
vuosittain laskuttaa Sipoon kunnalta. 

Samalla valtuusto päätti, että kaupunki suorittaa enin-
tään 60 % v:n 1972 jätevedenpuhdistamon kustannuk-
sista (v:n 1967 kert. s. 75, 3.10. 579 §). 

Järvenpään ja Keravan kaupunkien, Tuusulan kunnan 
ja Vantaan kauppalan välisen perustettavan kuntain-
liiton viemärivesien johtamista koskeva sopimus Hel-
singin kaupungin kanssa. Valtuusto päätti hyväksyä 
Helsingin seutukaavaliiton edustajien muodostaman 
vesiensuojelutoimikunnan 3.4. päivätyn mietinnön si-
sältämän suunnitelman Helsingin kaupunkia koskevil-
ta osilta sekä Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Van-
taan kesken perustettavan kuntainl i i ton ja Helsingin 
kaupungin välisen viemärivesien johtamista koskevan 
sopimuksen. 

Suunnitelma koskee Helsingin kaupunkia seuraavilta 
osin: 

— kuntainl i i t to johtaa kauintaan v:n 1980 loppuun 
saakka jätevetensä (enint. 9 milj. m^/v) Suutarilan -
Vi ik in viemärissä Vi ik in jätevedenpuhdistamoon; 
— v:n 1980 jälkeen, kun kuntainl i i t to on rakentanut 
omat jätevedenpuhdistamonsa ja kaupungin jätevesi-
en poistotunnelijärjestelmä on valmistunut, kuntain-
l i i ton puhdistetut jätevedet johdetaan poistotunne-
lissa yhdessä kaupungin jätevesien kanssa avomerel-
le; 
— v:n 1980 ja kaupungin poistotunnelijärjestelmän 
valmistumisen välisenä aikana kuntainl i i ton puhdis-
tetut jätevedet johdetaan joko Keravanjokeen tai 
suoraan Vanhankaupunginlahteen. 

Kuntainl i i t to korvaa suunnitelmasta kaupungille ai-
heutuneet kustannukset seuraavasti: 
— Suutarilan - Vi ik in viemärin käytön ja kunnossa-
pidon kustannukset sekä rakennelmien pääomakus-
tannukset vesimäärien suhteessa, 
— kuntainl i i ton jätevesistä mahdollisesti aiheutuvi-
en viemäreiden ja pumppaamoiden laajentamisesta 
aiheutuvat todelliset kustannukset, 
— jäteveden puhdistamisesta Vi ik in puhdistamolla 
aiheutuvat käyttökustannukset vesimäärien suhtees-
sa ja puhdistamon pääomakustannukset siltä osin, 
kuin kuntainl i i t to vuosittain käyttää puhdistamoa 
sekä 
— kaupungin jätevesien poistotunnelijärjestelmän 
linjan V i ikk i - Munkkisaari - Katajaluoto ja siihen 
l i i t tyvien laitteiden rakentamiskustannuksista 7 % 
ynnä järjestelmän käyttökustannukset vesimäärien 
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suhteessa (3.10. 563 §). 

Katualueiden vehreyden lisääminen. V t . Airola ym. te-
kivät aloitteen katualueiden vehreyden lisäämistä ja 
puuston istuttamista katujen varsille koskevan koko-
naissuunnitelman laatimiseksi. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta totesi lausunnossaan, 
että mainitunlaista kokonaissuunnitelmaa pyritään to-
teuttamaan Kantakaupungin osayleiskaavatyön viher-
aluesuunnitelman ja sitä seuraavien asemakaavan muu-
tosten laatimisen aikana. 

Yleisten töiden lautakunta i lmoi t t i , että rakennusviras-
to pyrk i i mahdollisuuksiensa mukaan toteuttamaan 
aloitteessa esitettyjä näkökohtia, mutta katujen 
varsilla kulkevat maanalaiset johdot ja kaapelit ovat 

usein estäneet jo suunniteltujen katuistutusten toteut-
tamisen. 

Valtuusto päätti katsoa em. lautakuntien lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (28.11. 753 

Rahasto vapaussodan muistopatsaan pystyttämistä var-
ten -niminen lahjoitusrahasto päätettiin lakkauttaa ja 
käyttää sen varat Haagan ja Pitäjänmäen sankarihauto-
jen kunnostamiseen. Rahasto oli perustettu v. 1918 
yksityisen henkilön lahjoitettua pohjarahaston. V. 
1971 vahvistettujen sääntöjen mukaan rahaston varat 
käytett i in kaupungin sankarihautausmaan kaunistami-
seksi. Rahaston vähäisten varojen vuoksi yleisten töi-
den lautakunta ehdott i rahaston lopettamista (20.6. 
434 §). 

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Viranhaltijat. Kiinteistöviraston teknillistä korkea-
koulututkintoa vaativat osasto- ja toimistopäällikkö-
tasoa edustavien virkasuhteessa sopimuspalkalla olevi-
en viranhaltijoiden kuukausipalkat tarkistett i in 1.4. 
lukien seuraaviksi: os.päälht Kalevi Korhonen ja 
Erkki Heikkinen 4 565 mk, tstopäälkt Kurt Schrei-
ber 3 950 mk, Tauno Talvio 3 850 mk, Mauno Käyrä-
koski ja Paavo Suninen 3 750 mk sekä Pertti Viitanen 
3 335 mk (7.3. 179 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti omasta puolestaan vahvis-
taa seuraavat kiinteistöviraston kaupunkimittaus-
osaston sopimuspalkat: dipl.ins. Markku Pohjalle 
katukorvausinsinöörin virasta (30. pl.) ja dipl.ins. 
Matt i Soiniemelle insinöörin virasta (27. pl.) 3 100 
mk/kk 1.4. lukien siten, että palkkoja saadaan 
korottaa yleisten tasokorotusten edellyttämällä 
tavalla sekä dipl.ins. Pertti Heikkilälle insinöörin 
virasta (Y 29) 3 508 mk/kk 1.10. lukien. 

Samalla valtuusto esitti toivomusponnen, että 
kaupunginhallitus vastaisuudessa esittelisi valtuuston 
käsiteltäviksi kuuluvat virkapaikkojen taso-, kuoppa-
ja vastaavat korotusasiat vuosittain yhtenä kokonai-
suutena (20.6. 445 §, 14.11. 705 §). 

Valtuusto päätti lakkauttaa kiinteistöviraston maata-
lousosaston yhden maataloustyönjohtajan viran (17. 
pl.) 1.6. lukien ja talo-osaston yhden talonmiehen 
viran (1. pl.) 1.7. lukien (2.5. 315 § ,6 .6 . 393 §). 

Kiinteän omaisuuden hankintaa ja 
luovutusta koskevat asiat 

Kiinteistöjen osto. Valtuusto oikeutt i kiinteistölauta-
kunnan ostamaan kertomusvuoden aikana seuraavat 
t i lat : 
— 38. kaup.osan Malmin kylässä sijaitsevat t i lat 
Vi lpo 48 RN:o 7 3 8 8 , Vi lpo 49 RN:o 7 2 9 2 , Vi lpo 50 
RN:o 7 2 9 3 , M 6 RN:o 7 2 4 ja M 10 RN:o 7 2 9 

teollisuusneuvos Juho Puttoselta 512 000 mk.n 
käteishinnasta (21.3. 217 §) 

— 39. kaup.osan Tapanilan kylässä sijaitseva tila 
Takala RN:o 139 fil.maist. Rakel Katajamäeltä 
535 000 mk:n käteishinnasta (17.10. 631 §) 

— Sipoon kunnan Granön kylässä sijaitseva Svart-
holmen - niminen ti la RN:o 1 2 4 ? Margareta Berg-
manilta 1 020 000 mk:n käteishinnasta (7.2. 98 §). 

Yleisiin tarkoituksiin merkittyjen alueiden ja huolto-
asemakiinteistön ostaminen kaupungille sekä asun-
tokerrostalotontin myyminen. Valtuusto oikeutt i 
kiinteistölautakunnan 
— tekemään sopimuksen Rakennustoimisto Karme 
Oy:n kanssa, jonka mukaan yht iö sitoutuu myymään 
kaupungille Konalan kylän tiloista Akana RN:o 2 3 ^ 0 
ja Jyvä 2 3 5 2 asemakaavan muutosehdotuksessa n:o 
6911 puisto- ja liikennealueiksi merk i ty t alueet eli 
kortt .n n:o 46136 tont in n:o 4 ulkopuolella olevat 
alueet 10 pennin suuruisesta neliömetrihinnasta 
asemakaavan tultua vahvistetuksi sekä 
— tekemään Linnea Gärkman-Karmen kanssa sopi-
muksen, jonka mukaan hän sitoutuu myymään 
kortt :n n:o 46135 huoltoasematontilla n:o 1 olevan 
huoltoasemarakennuksen kaupungille yhden kuu-
kauden kuluessa, jos kaupunki vaatii tont in lunasta-
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tamista yleisiin tarpeisiin, 300 000 mk:n suuruisesta 
hinnasta vähennettynä 5 %:n suuruisella vuosittaisella 
poistomäärällä sopimuksen allekirjoittamisesta lukien 
sekä sitoutuu myös olemaan pidentämättä tont in 
26.11.1978 päättyvää vuokrasopimusta sekä 
- myymään Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle tai sen 
toimesta perustettavan yht iön lukuun 46. kaup.osan 
kortt:n n:o 46136 asunto kerrostalotontin n:o 3 sen jäl-
keen kun kaksi em. sopimusta on al lekir joitettu ja mai-
nit tu asemakaavan muutosehdotus vahvistettu, vuokra-
talojen rakentamista varten 1 260 000 mk:n suuruises-
ta käteishinnasta. 

Sopimuksessa edellytetään mm., että tonti l le tulevat 
talot on rakennettava 31.12.1977 mennessä vesikatto-
vaiheeseen sopimussakon uhalla (18.4. 276 §). 

Aloitteen Messuhallin hankkimisesta kaupungille teki-
vät vt Laurila ja 15 muuta valtuutettua ja esittivät, et-
tä hallia käytettäisiin kaupunkilaisten vapaa-ajan toi-
mintaan ja nimenomaan kuntourheilun tarpeisiin. 

Kaupunginhallitus i lmoit t i , että valtuusto oli 20.6. 
1973 päättänyt vuokrata Osuuskunta Suomen Messuil-
le tont in messukeskuksen rakentamista varten Pasi-
laan. Vuokraehdoissa edellytetään, että Suomen Mes-
sut luopuu vuokraoikeudestaan Messuhallin tont t i in ja 
myy sillä olevat rakennukset 1.1.1975 lukien kaupun-
gille. Kaupunki lupaa ehdoissa vastata siitä, ettei A- ja 
B- hallirakennuksia käytetä kaupalliseen messu- eikä 
näyttelytoimintaan. Kaupunginhallitus päättää aika-
naan erikseen hallien vastaisesta käytöstä. 

Valtuusto katsoi edellä olevan lausunnon riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (3.10. 609 §). 

Aluevaihdot ym. valtion kanssa. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että valtion kanssa suoritetaan erinäisin ehdoin 
seuraavat aluevaihdot: 
— kaupunki luovuttaa valtiolle 
I) 1. kaup.osan korttelin n :o45 tont in n:o 5 sekä 
II) 13. kaup.osassa sijaitsevasta yleisestä alueesta 
Eduskuntakatu n. 2 433 m^:n suuruisen määrä-
alan, yleisestä alueesta Puhemiehenkatu Eq^ n. 514 
m^:n suuruisen määräalan ja yleisestä alueesta Kanslia-
katu le^ n. 514 m^:n suuruisen määräalan kaupunki-
mittausosaston laatiman karttapiirroksen n:o 730222/ 
NA 51 mukaisesti. 
- valtio luovuttaa kaupungille 
A) Espoon kaupungin Mäkkylän kylän Mäkkylä-ni-
misestä tilasta RN:o 1 ^ 8 n 40 h a : n s u u r u j s e n määrä-
alan kaupunkimittausosaston laatiman karttapiirrok-
sen n:o 18195/NA 51 mukaisesti 
B) kohdassa A mainitusta tilasta n. 0.24 ha.n suurui-
sen määräalan kaupunkimittausosaston laatiman kart-
tapiirroksen n:o 18192/NA 51 mukaisesti 
C) Etelä-Kaarelan kylän Malmgärd-nimisestä tilasta 

1. Kaupunginvaltuusto 

RN:o 4^ n. 4.4 ha:n suuruisen määräalan kaupunkimit-
tausosaston laatiman karttapiirroksen n:o 18196/NA 
51 mukaisesti. 
D) Vähä-Huopalahden kylän Tunnelialue-nimisestä 

9 
tilasta RN:o 4 n. 0.45 ha:n suuruisen määräalan kau-
punkimittausosaston laatiman karttapiirroksen n:o 
18184/NA 51 mukaisesti 
E) Tapanilan kylän Ti l i statsjärnvägarnas sandtägt-
nimisestä pakkolunastetusta alueesta RN:o 3^ n. 1.7 
ha:n suuruisen määräalan kaupunkimittausosaston laa-
timan karttapiirroksen n:o 18138/NA 51 mukaisesti 
F) Vi ik in Latokartanon kylän VViks-nimisestä tilasta 
RN:o n . 6 ha:n suuruisen määräalan kaupunki-
mittausosaston laatiman karttapiirroksen n:o 18182/ 
NA 51 mukaisesti. 
G) Oulunkylän kylän Oulunkylän poliisiasema -nimi-
sen tilan RN :o 4 1 ^ 2 se^Q 
H) Nurmijärven kunnan Korven kylän Nummela ja Kil-
javaara -nimisestä tilasta RN:o 2 n. 26.8 ha:n suuruisen 
määräalan kaupunkimittausosaston laatiman kartta-
piirroksen n:o 18403/NA 51 mukaisesti (2.5. 316 §). 

— kaupunki luovuttaa kaupunkimittausosaston laati-
man karttapiirroksen n:o 18051/NA 51 mukaisesti 
valtiolle 17. kaup.osassa sijaitsevan Vähä-Huopalahden 
kylän llmalan vesisäiliö -nimisestä tilasta RN:o 1 1 8 ja 
Pasila-Böhle -nimisestä tilasta RN:o 4 6 

a)kaksi, yht. n. 1.34 ha:n suuruista määräalaa, jotka 
asemakaavaehdotuksessa n:o 6777 on merkit ty kuulu-
viksi korttel in n:o 17053 yleisen rakennuksen tont t i in 
n:o 1 
b) kaksi, yht . n. 0.56 ha:n suuruista määräalaa, jotka 
asemakaavaehdotuksessa n:o 6777 on merkit ty kuulu-
viksi korttel in n:o 17051 yleisen rakennuksen tontt i in 
n:o 1 

— valtio luovuttaa kaupunkimittausosaston laatimien 
karttapiirrosten n:o 18051/NA 51 ja 18052/NA 51 
mukaisesti kaupungille Vähä-Huopalahden kylän 
a) Fredriksberg-nimisestä tilasta RN:o 1 1 9 n . 0.20 ha:n 
suuruisen määräalan, joka asemakaavaehdotuksessa n:o 
6777 on merki t ty kuuluvaksi korttel in n:o 17052 ylei-
sen rakennuksen tont t i in n:o 1 
b) Valt ion rautatiealue Pasilan asema-alueen laajenta-
mista varten -nimisestä tilasta RN:o 1 1 7 1-6 ha:n 
suuruisen määräalan sekä 
c) Fredriksberg-nimisestä tilasta RN:o 1 1 9 ja Rautatie-
alue-nimisestä tilasta RN:o 1 2 0 yht . n. 3.1 ha:n suurui-
sen määräalan. 

Vaihdossa ei suoriteta välirahaa. 

Samassa yhteydessä esittämässään toivomusponnessa 
valtuusto edellytt i , että luovutaan sellaisista tieraken-
nus - ja muista suunnitelmista, jotka tuhoaisivat keskus-
puiston arvoa virkistysalueena, lopetetaan keskuspuis-
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t on läpi kulkevien t iesuunnitelmien valmistelu ja etsi-

tään vaihtoehtoisia ratkaisuja l i ikennekysymysten rat-

kaisemiseksi. Samoin valtuusto edel ly t t i , että Pasilan 

ja sen ympäristöalueiden sekä keskuspuiston tulevassa-

kin suunnittelussa ja kaavoituksessa pysyttäydytään 

val tuuston jo aikaisemmin omaksumassa kielteisessä 

kannassa moot tor i t iehankkeiden suhteen (7.2. 91 §). 

— kaupunki luovuttaa valt iol le 17. kaup.osan kor t te l in 

n:o 17016 hall into- ja virastorakennusten ton t t i i n n:o 

1 kuuluvan, n. 10 780 m 2 : n suuruisen määräalan Kum-

pulan kylän Kumpula—Gumtäckt -nimisestä tilasta 

RN:o 2 tont t i jakokar tan n :o 3550 mukaisesti. 

— Va l t io luovuttaa kaupungil le n. 11.98 ha:n suurui-

sen, valtuuston 17.5.1972 hyväksymään asemakaava-

alueeseen sisältyvän määräalan Etelä-Kaarelan kylän 

Malmgård-nimisestä tilasta RN:o 4 9 kaupunkimit taus-

osaston laatiman karttapi irroksen n:o 18270/NA 51 

mukaisesti sekä n. 2.85 ha:n suuruisen määräalan 

Kumpulan kylän pakkolunastetuista maarekisteriyksi-

köistä Sörnäisten sivurata-alue RN:o 2 2 , Va l t ion rauta-

teiden alue RN.o 2 7 ' Va l t ion rautateiden alue RN:o 2 8 

ja Statsjärnvägarnas område RN:o 2 1 C )kaupunkimi t -

tausosaston laatiman karttapi irroksen n:o 18245/NA 

51 mukaisesti. 

Vaihtosopimuksessa edellytetään mm. , 

— että kaupungil la on oikeus pitää vesitunnelin luovut-

tamansa alueen alla korvauksetta 

— että valt iol le on pidätetty Kannelmäen kor t t : t n:o 8, 

9 , 23-25, 33 ja 37, osia kortt :sta n:o 2 7 , 3 4 ja 46 sekä 

Pohjois-Haagan kor t t : t n :o 3 ja 5 ja osia kortt :sta n:o 

1, 4 ja 6 

— että kaupunki rakentaa Itä-Pasilan alueelle yhteisen 

väestönsuojan, jonka rakennuskustannuksista valt io 

maksaa kor t t .n n:o 17016 osuutena 1 550 000 mk 

— että kaupunki huoleht i i val t ion asuntolainan hake-

misesta vähintään puolelle ni i l le asuntoalueille raken-

nettavista asuinrakennuksista, jo tka alueet valt io v. 

1972 al leki r jo i tetun esisopimuksen tarkoittamassa 

vaihdossa luovuttaa kaupungil le; 

— että kaupunki huoleht i i Itä-Pasilan alueella sijaitse-

van asemarakennuksen ja Valt ionrautateiden asuinra-

kennuksen jättämisestä käyttökelpoisina paikoil leen 

sekä valt io huoleht i i uuden asemarakennuksen valmis-

tu t tua vanhan purkamisesta (4.4. 252 §, v:n 1972 kert. 

s. 55). 

Valt ioneuvoston ja kaupungin kesken 1972 al lekir joi-

tetun esisopimuksen perusteella tehtävässä maanvaih-

tosopimuksessa on tarkoitus jättää erikseen sovittavik-

si Itä-Pasilan rakentamiseen l i i t tyvät asiat. Pasilan pro-

jekt i ryhmä ol i neuvoteltuaan rakennushallituksen 

edustajan kanssa laatinut ehdotuksen sopimuksesta, 

joka koski valt ion virastotalon rakentamista Itä-Pasi-

lan kort te l i in n:o 17016. Val tuusto päätti hyväksyä 

ko. ehdotuksen perusteella tehtävän sopimuksen, jos-

sa mm. edellytetään, että kaupunki rakentaa kor t t :n 

n:o 17016 kunnall istekniikan siten, että raken-

nukset voidaan ottaa käyt töön v:n 1974 loppuun 

mennessä , sekä katulämmityksen Topparoikanku-

ialle ja julkisen li ikenteen ramppeihin (21.3. 208 §, 

v:n 1972 kert. s. 54). 

Aluevaihdot. Val tuusto o ikeut t i k i inteistölautakunnan 

»suorittamaan seuraavat aluevaihdot erinäisin ehdoin: 

1) Ki inteistö Oy Hakaniemenkatu 4:n kanssa siten, 

— että kaupunki luovuttaa yht iö l le 11. kaup.osan 

kor t t :n n:o 2 9 6 b huoltoasematontista n:o 2 ja Haka-

niemenranta-nimisestä katualueesta yht . n. 720 m 2 : n 

suuruisen alueen, joka asemakaavan muutosehdotuk-

sessa n:o 694 on merk i t ty kuuluvaksi kor t t :n n:o 

206 hall into- ja v i rastotalotont t i in n:o 1 

— että yh t iö luovuttaa saman kaup.osan kor t t .n n:o 

269k teoll isuustontista n:o 1 n. 1 270 m 2 : n alueen, 

joka ko. asemakaavan muutosehdotuksessa on mer-

k i t t y katualueeksi. Yh t iö suorittaa kaupungil le väli-

rahaa 800 000 mk. 

Myöhemmin valtuusto o ikeut t i k i inteistölautakunnan 

tekemään edellä maini tun aluevaihtosopimuksen Ki in-

teistö Oy Hakaniemenkatu 4:n sijasta Kommandi i t t i -

yh t iö Palkki Oy & Co:n ja Polar-rakennusosakeyhtiön 

kanssa (18.4. 274 §, 6 .6 .498 §). 

2) Kalle ja Eila Toivaisen kanssa siten, 

— että Toivaiset luovuttavat rasituksista vapaana 38. 

kaup.osan kor t t :n n:o 38143 ton t in n:o 3 ja 

— kaupunki luovuttaa 28. kaup.osan kor t t :n n:o 

28093 tont t ia n:o 4 vastaavan, n. 1 000 m 2 : n suurui-

sen määräalan Oulunkylän kylässä sijaitsevasta tilasta 

L i t t A a RN:o 5 1 tont t i jakokar tan n:o 1423 mukaises-

t i 

Toivaiset suorittavat välirahaa 5 600 mk (2.5. 317 §). 

3) Lauri ja Irja Karhun kanssa siten, 

— että Karhut luovuttavat 41. kaup.osassa Tapanilan 

kylässä sijaitsevat t i lat K 374 RN.o 7 1 3 2 j a K 375 

R N : o 7 1 3 3 j a 

— kaupunki luovuttaa Karhui l le saman kaup.osan 
kor t t :n n:o 41137 tont in n:o 3. 

Kaupunki maksaa välirahaa 20 000 mk (10.1. 22 §). 

4) Ellen ja Ve ikko Lahtisen kanssa siten, 

— että Lahtiset luovuttavat 38. kaup.osan Malmin ky-

lässä sijaitsevan t i lan M 45 RN :o ja 

— kaupunki luovuttaa 41. kaup.osan kor t t .n n.o 

41137 tont t ia n:o 2 vastaavan, n. 780 m 2 : n suuruisen 

määräalan Tapanilan kylässä sijaitsevasta tilasta Sand-

tägt I RN :o 1 2 8 8 tont t i jakokar tan n:o 3437 mukaises-

t i . Kaupunki suorittaa vaihdosta välirahaa 4 0 000 mk 

(16.5. 347 §). 

5) Selma Paavilaisen kanssa siten, 

— että Paavilainen luovut taa 38. kaup.osan Malmin ky-

lässä sijaitsevan ti lan Li isankoti RN:o 7 3 ® 7 j a 

— kaupunki luovuttaa 41. kaup.osan k ö r t t n n:o 
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41100 tontt ia n:o 7 vastaavan, n. 500 m 2 : n suuruisen 
määräalan Tapanilan kylässä sijaitsevasta tilasta Fattig-
gården RN:o 7^20. Kaupunki suorittaa välirahaa 
107 000 mk (16.5. 348 §). 
6) Rak.mest. Erik Blomfelt in kanssa siten, 
— että Blomfel t luovuttaa 49. kaup.osan Laajasalon 
kylässä sijaitsevan tilan Sandkulla RN:o 1 7 0 9 ja 
— kaupunki luovuttaa n. 1 525 m 2 : n suuruisen määrä-
alan samassa kylässä sijaitsevasta tilasta Degerögård 
RN:o 1 1 0 0 9 . Kaupunki suorittaa välirahaa 80 000 mk 
(5.9. 509 §). 
7) Asunto Oy Uppbyn kanssa siten, 
— että yht iö luovuttaa 49. kaup.osan kortt:n n:o 
49028 tontista n:o 1 asemakaavan muutosehdotukses-
sa n:o 7009 puistoksi merki tyn, n. 2 500 m 2 : n suurui-
sen alueen ja 
— kaupunki luovuttaa yht iöl le 1 665 m 2 : n suuruisen 
määräalan Laajasalon kylässä sijaitsevasta tilasta Upp-
by RN:o 2 4 2 7 , 110 m 2 : n suuruisen määräalan tilasta 
Degerögård RN:o 1 1 0 0 9 sekä 227.7 m 2 : n suuruisen 
alueen 49. kaup.osan yleisestä alueesta 49 K, jotka 
kaikki alueet on merki t ty asemakaavan muutosehdo-
tuksessa n:o 7009 kuuluviksi kort t :n n:o 49028 tont-
t i in n » 2 (14.11. 685 §). 
8) Valmet Oy:n kanssa siten, 
— että kaupunki luovuttaa yhtiöl le 54. kaup.osan 
kortt.n n:o 54150 telakkatontt i in n:o 1 kuuluvat, 
Vuosaaren kylässä sijaitsevat t i lat Länsirinne RN:o 1 
1 3 4 , Metsänreuna RN:o 1 1 3 5 ja Vaahtera RN:o 1 1 4 6 

sekä n. 3 421 m 2 ; n suuruisen määräalan tilasta Sten-
kulla RN:o 1 1 3 2 , n. 1 515 m 2 : n suuruisen määräalan 
tilasta Tammela RN:o 1 1 3 7 , n. 62 840 m 2 : n suuruisen 
määräalan tilasta Niinisaari II RN:o 1 1 3 ® ja n. 440 
m 2 : n suuruisen määräalan tilasta Niinisaaren Vesi 
RN:o 4 9 5 karttapiirroksen n:o NA 51/730368 mukai-
sesti ja 

— yht iö luovuttaa asemakaavassa puistoksi merki tyn, 
n. 7 458 m 2 : n suuruisen määräalan Vuosaaren kyläs-
sä sijaitsevasta tilasta Niinisaari II RN:o 11®®. Yht iö 
suorittaa välirahana 1 288 000 mk (6.6. 407 §). 
9) Toim.joht. Pasi Volasen ja Erottaja-Rakenne Oy-
nimisen yht iön kanssa siten, 
— että Volanen ja yht iö luovuttavat Vuosaaren ky-
lässä sijaitsevat t i lat Ormudden RN:o 1 1 7 7 ja Luoto-
perä RN:o 1 1 4 7 ja 
— kaupunki luovuttaa Volaselle ja yhtiöl le perustetta-
van kiinteistöosakeyhtiön lukuun 46. kaup.osan 
kor t t r . n:o 46033 teollisuustontin n:o 8. 

Tont in saajat suorittavat kaupungille välirahana 
1 250 000 nttc sekä sitoutuvat mm. rakentamaan Pitä-o 
jänmäen tont i l le väh. 10 000 m^:n suuruisen pienteol-

lisuustalon (5.Ö. 508 §). 

10) Helsingin suomalaisten ja ruotsalaisten evankelislu-
terilaisten seurakuntien kanssa valtuuston 21.4.1971 
hyväksymän esisopimuksen mukainen aluevaihto siten, 
— että seurakunnat luovuttavat Suutarilan kylässä si-

jaitsevan ti lan Lesti RN:o 1 j a 
— kaupunki luovuttaa 40. kaup.osan kortt:n n:o 
40005 tont in n :o8. 

Myöhemmin valtuusto päätti, oikaisten v. 1971 teke-
määnsä esisopimusta koskevan päätöksen kohtaa 1 B, 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan seura-
kunnille muun ohessa yht . n. 4 750 m 2 : n suuruisen 
määräalan 38. kaup.osan kortt:n n:o 38016 tontista 
n:o 1 ja Malmin kyässä sijaitsevasta tilasta Brusas 
RN:o 6 9 3 karttapiirroksen n:o 16180/Na 51 mukaises-
t i (24.1. 56 §, 17.10. 632 §). 

11) Edelleen seurakuntien kanssa siten, että 
— kaupunki luovuttaa: 
a) 45. kaup.osan kortt :n n:o 45016 yleisen rakennuk-
sen tont in n:o 10, 
b) 29. kaup.osan kortt :n n:o 29025 asuntotontti in n:o 
7 kuuluvan n. 70 m 2 : n suuruisen alueen Haagan kyläs-
tä Hemmet-nimisestä tilasta RN.o 2®3 tontt i jakokar-
tan n:o 980 mukaisesti sekä 

c) 29. kaup.osan kortt :n n:o 29025 asunto ton t t i inne 
8 kuuluvan, n. 1 317 m 2 : n suuruisen alueen Haagan 
kylän tiloista Hemmet RN:o 2 6 3 ja Backas RN:o 2 ^ 0 5 

em. tontt i jakokartan mukaisesti ja 
— seurakunnat luovuttavat: 
a) 45. kaup.osan kort t :n n:o 45018 yleisen rakennuk-
sen tont in n:o 1 sekä 

b) Tapanilan kylässä sijaitsevat ti lat Granhagen RN:o 
8 5 j a 8 7 . 

Seurakunnat suorittavat välirahana 55 000 mk (7.3. 
175 §, v:n 1971 kert. s. 58). 

12) Polar-rakennusosakeyhtiön ja Suomen Siemens 
Oy:n kanssa siten, 
— että yht iö t luovuttavat n. 190 m 2 : n ja 1 070 m 2 : n 
suuruiset määräalat Espoon kaupungin Iso-Huopalah-
den kylässä sijaitsevasta tilasta Bergans RN:o l 5 4 7 j a 

— kaupunki luovuttaa yhtiöi l le perustettavien yhtiöi-
den lukuun n. 380 m 2 : n , 310 m 2 : n ja 1 240 m 2 : n 
suuruiset määräalat samassa kylässä sijaitsevasta tilasta 
Alberga RN:o 2 1 1 9 ^ kaupunkimittausosaston kartta-
piirroksen n:o 18114/NA 51 mukaisesti. 

Yht iö t suorittavat välirahana 23 400 mk (3.10. 574 §). 

Tonttien myynti. Valtuusto oikeutt i kiinteistölauta-
kunnan erinäisin ehdoin myymään seuraavat tont i t , ti-
lat tai alueet: 

— Katolinen kirkko Suomessa -nimiselle uskonnollisel-
le yhdyskunnalle Vähä-Meilahden kylässä sijaitsevasta 
tilasta Vähä-Meilahti - Lil l Mejlans RN:o 1 2 se 377.6 

o 
m .n suuruinen alue, joka yhdessä Meilahden kortt:n 
n:o 618 tont in n:o 14 kanssa muodostaa 1965 vahvis-
tetun asemakaavan muutoksen mukaisen tont in n:o 1, 
109 200 mk:n kauppahinnasta (2.5. 318 §); 
— Helsingin Puhelinyhdistykselle Kumpulan kylän 
Kumpula-Gumtäckt -nimiseen tilaan RN:o 2 kuuluva 

24 



1. Kaupunginvaltuusto 

1 765.4 m 2 : n suuruinen osa Itä-Pasilan kortt:n n:o 
17009 tontista n:o 2 kunnallisteknillisten laitosten ja 
rakennusten rakentamista varten 744 000 mk:n kaup-
pahinnasta (4.4. 253 §); 
— Arvo Westerlund Oy:l le perustettavan asunto-osake-
yht iön lukuun tilasta T 40 RN:o 1 1 1 9 Tullisaaren yk-
sinäistaloa n. 311 m 2 : n suuruinen määräala sekä tilas-
ta Turholm RN :o 1 samaa yksinäistaloa n. 94 m 2 :n 
suuruinen määräala, jotka vahvistetun asemakaavan 
mukaan kuuluvat kort t :n 49076 tont t i in n:o 8 , 4 8 000 
mk:n käteishinnasta (2.5. 319 §); 
— rak.mest. Aaro Styki l le Asunto-Oy Ojala -nimisen 
perustettavan yht iön lukuun tilasta Bredvik RN:o 

o r q 

Espoon kaupungin Laajalahden yksinäistaloa n. 
763 m 2 : n suuruinen määräala, joka vahvistetun asema-
kaavan mukaan kuuluu Laajalahden kaup.osan kortt:n 
n:o 17031 tont t i in n:o 3, 39 000mk :n suuruisesta kä-
teishinnasta (18.4. 285 §); 
— rak.mest. Olavi Koskiselle tilasta Bredvik RN:o 1 2 5 9 

Espoon kaupungin Laajalahden yksinäistaloa n. 734 
m .n suuruinen määräala, joka vahvistetun asemakaa-
van mukaan kuuluu Laajalahden kaup.osan kortt:n n:o 
17031 tont t i in n :o 5, 38 000 mk :n käteishinnasta (5.9. 
510 §); 
— rva Gerda Sundellille Kirkkonummen kunnan Kall-
järven kylässä sijaitseva tila Koivuranta RN:o 1 9 3 

10 000 mk :n käteishinnasta (5.9. 511 §); 
— arkkit . Else Aropalt iol le Inkoon kunnan Elgsjön ky-
lässä sijaitsevasta tilasta Klockars RN:o 3 3 3 n. 0.24 
ha:n suuruinen määräala karttapiirroksen n:o 51/ 
730360 mukaisesti 5 000 mk:n käteishinnasta (6.6. 
410 §). 

Muuttaen 1972 tekemäänsä, Mellunkylässä sijaitsevien 
eräiden tontinosien myymistä koskevaa päätöstä, val-
tuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan suoritta-
maan päätöksessä mainitut myynnit alentaen tontin-
osien kaupoissa suoritettaviksi tulevia kauppahintoja 
yht. 48 400 mk:lla siten, että päätöksen A kohdassa 
mainittua kauppahintaa alennetaan 476 800 mk.sta 
430 300 mk aan ja B kohdassa mainittua 19 400 mk: 
sta 17 500 mk:aan sekä että kaupat muutoin suorite-
taan sanotussa päätöksessä mainituilla ehdoilla (6.6. 
409 §). 

Aluerakentamissopimus ja tonttien myyminen. Val-
tuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan teke-
mään Polar-rakennusosakeyhtiön ja Kommandii t t iyh-
t iö Palkki Oy & Co:n kanssa aluerakentamissopimuk-
sen, joka koskee Suutarilan kylässä sijaitsevan Boll-
backa-nimisen tilan RN:o 3 1 alueen (n. 34 ha) kaavoit-
tamista ja rakentamista. Koska sopimuksen edellyttä-
mä tontt ien luovuttaminen aluevaihdon muodossa ei 
siinä vaiheessa ollut mahdollista valtion vielä omistaes-
sa Bollbackan ti lan, päätti valtuusto oikeuttaa kiinteis-
tölautakunnan myymään Kiinteistö-Oy Käsityöläisen-
tie 4-10:lle valtuuston 20.6. hyväksymän asemakaavan 

mukaisen 40. kaup.osan kortt:n n:o 40106 suunnitel-
lun tont in n:o 3 mm. sillä ehdolla, että kauppahinta, 
joka on 868 343 mk, maksetaan siten, että alueraken-
nussopimuksen tehneet yht iöt luovuttavat myöhem-
min kaupungille ilman eri korvausta em. Bollbackan ti-
lasta asuntoalueen, jonka rakennusoikeus on 6 550 
kerrosneliömetriä. 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen ehdotuksen po. 
sopimukseksi, valtuusto samalla hyväksyi toivomus-
ponnet, joissa se edel lytt i , 
— että Puistolan asemanseudun kerrostaloalueella vara-
taan asukkaiden käyttöön riittävä määrä lasten päivä-
hoito- ja leikkit i loja sekä MaTaPuPu-alueella tapahtu-
van saneerauksen yhteydessä asunnottomiksi jääville 
vähävaraisille varataan ensisijainen mahdollisuus siirtyä 
valtion asuntolainoittamiin taloihin; 
— että vastedes aluerakennussopimuksiin sisällytetään 
pykälä, jossa sopijapuolten ohella turvataan asianomai-
sen alueen ympäristön asukkaiden mahdollisuudet 
osallistua yhteistyön edellyttämien tehtävien valmiste-
luun, toimenpiteiden valvontaan ja tiedotustoiminnan 
järjestämiseen; 
— että kaupunginhallitus välittömästi ryhtyy selvittä-
mään autopaikoituksesta johtuvien kustannusten jakoa 
erityisesti aluerakentamishankkeiden yhteydessä ta-
voitteena, että autopaikkojen rakentamisesta ja ylläpi-
dosta aiheutuvat kustannukset sälytetään niiden kan-
nettaviksi, jotka näitä paikkoja käyttävät; 
— että kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään, miten 
autopaikkojen rahoitus olisi järjestettävä niillä tonteil-
la ja alueilla, joi l le asuntohallitus ei poikkeuksellisista 
syistä hyväksy autopaikkakustannuksia hyväksymiinsä 
rakennuskustannuksiin (7.2. 97 §, 14.11. 687 §). 
Valtuusto päätti hyväksyä Salpa Oy:n ja Kommandiit-
t iyht iö Palkki Oy & Co:n kanssa Pukinmäen asemakaa-
van muutosehdotuksen n:o 6910 (kort t : t n:o 37023 ja 
37024 toteuttamista varten tehtävän sopimuksen maa-
alueiden luovuttamisesta, kunnallisteknillisten töiden 
suorittamisesta, palvelutilojen rakentamisesta ynnä 
alueellisen väri- ja materiaalisuunnitelman sekä istutus-
ja pihasuunnitelman laatimisesta (2.5. 313 §, 20.6. 
450 §). 

Maa-alueiden luovuttaminen ja sopimusten siirto Pää-
kaupunkiseudun Vesi OyiUe. Pääkaupunkiseuden Vesi 
Oy - Huvudstadsregionens Vatten Ab:n perustamisso-
pimuksen edellyttämällä tavalla valtuusto päätti siirtää 
yht iön omistukseen ja hallintaan niitä Tuusulan, Nur-
mijärven, Hyvinkään, Hausjärven, Lammin, Koski 
Hl:n, Hollolan ja Asikkalan kunnissa sijaitsevia maa-
alueita, joita kaupunki oli ostanut Päijännetunnelin ve-
denottamoja ja kuiluja varten. 

Lisäksi yhtiöl le siirretti in eräisiin Tuusulan ja Hyvin-
kään t i loihin kohdistuvat, vuokrattuja maa-alueita, tei-
tä yms. koskevat sopimukset ja sitoumukset (3.10. 
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575 §). 

Muutospiirustusten hyväksyminen. Valtuusto päätti 
hyväksyä arkkit . Aino ja Pekka Laurilan laatimat So-
keainkoulun Ensi linja 9 ssäsijaitsevan päärakennuksen 
13.8. päivätyt muutospiirustukset (14.11. 711 §). 

Tonttien varaamisesta vanhusten asuntola-hoitokoti-
tarpeisiin tekivät vt Ehrnrooth ym. aloitteen, jossa 
ki innitt ivät huomiota siihen, että kiinteistölautakunta 
oli hylännyt huoltolautakunnan anomuksen 14. kaup. 
osan kort t :n 478 tont in n:o 4 (Töölönkadun ja Ruusu-
lankadun varrella) varaamisesta vanhusten asuintaloa 
varten. Aloitteentekijät katsoivat, että vanhusystäväl-
lisen suunnittelu- ja sosiaalipolitiikan edellyttämien 
tarpeiden mukaisessa määrässä olisi tontteja varattava 
eläkeläisille myös kaupungin keskiosista, joissa van-
hempi väki on useimmissa tapauksissa koko elinaikan-
sa asunut. Huoltolautakunta, huoltolaitosten suunnit-
telutoimikunta sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis-
tölautakunta pitivät vanhusten asuintalojen rakenta-
mista myös kantakaupungin alueelle tarkoituksenmu-
kaisena, joskin vm. lautakunta pit i tarpeettomana pur-
kaa ko. tont i l le vastikään rakennettuja huoltoasemara-
kennuksia ja ehdott i tontt ien varaamista muualta Töö-
löstä. 

Kaupunginhallitus i lmoit t i päättäneensä 9.4. varata 14. 
kaup.osan kortt :n n:o 478 tont in n:o 33 (Töölönkatu 
33, Ruusulankatu 6) toistaiseksi huoltolautakunnalle 
vanhusten asuintalon ja palvelukeskuksen rakentamista 
varten. 

Valtuusto katsoi em. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta sekä edellytt i toivomusponnessaan, 
että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin vanhus-
ten asuintalon ja palvelukeskuksen rakentamiseksi 
myös Kall ion - Vallilan ja Sörnäisten kaupunginosissa 
asuvia vanhuksia varten (16.5. 366 §). 

Kiinteän omaisuuden v u o k ra- j a muu-
ta nauti ntaoikeuttakoskevat asiat 

Tonttien ym. vuokraaminen eri tarkoituksiin. Valtuus-
to oikeutt i kiinteistölautakunnan vuokraamaan Osuus-
kunta Suomen Messuille 17. kaup.osan kort t :n n:o 
17040 tont in n:o 1 messukeskuksen rakentamista 
varten 31.12.2025 saakka. Sopimusehdoissa edellyte-
tään mm., että Suomen Messut myy kaupungille 14. 
kaup.osan kort t :n n:o 524 tonti l la n:o 1 olevat A- ja 
B-hallirakennukset 12 mmk:n suuruisesta kauppahin-
nasta ja että hallirakennukset siirtyvät kaupungin 
omistukseen 1.1.1975. Kaupunki vastaa siitä, ettei 
mainittuja halleja käytetä kaupalliseen messu- eikä 
näyttelytoimintaan (20.6. 443 §). 

Tekniikan museon säätiö - Stiftelsen för tekniska mu-
seet -nimiselle säätiölle vuokratt i in 31.12.1994 saakka 
seuraavat vesilaitoksen entiset rakennukset: 
— Hämeentien ja Vanhankaupunginkosken välisellä, n. 
4 400 m2:nsuuruisella alueella olevat höyryvoima-ase-
marakennus ja myllyrakennus 
— Kuninkaankartanonsaarella sijaitsevat suodatin- ja 
korkeapainepumppurakennus (lukuun ottamatta säh-
kölaitoksen muuntamoa ja vesilaitoksen välipumppu-
asemaa), suodatinrakennus, puhdasvesisäiliö, tasaus-
kaivorakennus, vedenottamorakennus, varastoraken-
nus, väestönsuoja ja maakellari (24.1. 57 §). 

Edelleen valtuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakun-
nan vuokraamaan erilaisin ehdoin seuraavat tont i t ja 
alueet: 

— Matkaravinto Oy:n, Suomen Auto Oy:n ja Polar-
rakennusosakeyhtiön toimesta perustettavalle kiin-
teistöyhtiölle 10. kaup.osan kort tx i n:o 283 tont t i 
n:o 6 31.12.2020 saakka (16.5.349 §); 

— Oy Volvo-auto Ab:l le 20. kaup.osan kortt :n n:o 
20240 tont i t n:o 3 ja 4 ajaksi 1.10.1973-30.4.2002 
(3.10. 600 §); 

— Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotalolle 25. kaup. 
osan kor t tx i n:o 828 yleisen rakennuksen tont t i n:o 
1 ajaksi 1.3.1973-31.12.2030 (10.1. 23 §); 

— Oy Kuljetusristikko Ab:lle liikerakennuksen raken-
tamista varten valtuuston v. 1971 hyväksymän asema-
kaavan muutoksen mukaista Pohjois-Haagan kortt :n 
n:o 29104 tontt ia n :o 6 vastaava alue 31.12.2025 saak-
ka (2.5. 320 §); 
— Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatus-
yhdistys r.y:lle 29. kaup.osan kortt:n n:o 29115 tont-
t i n:o 1 kehitysvammaisten päivähuoltolaa ja koulua 
varten 31.12.2005 saakka (5.9. 513 §) 
— asuntotuotantotoimiston toimesta perustettavalle 
Asunto-Oy Kannelmäen Pientalot-nimiselle yhtiöl le 
33. kaup.osan kortt :n n :o 33148 tont t i n:o 1 31.12. 
2035 saakka (5.9. 514 §) 
— asuntotuotantotoimiston toimesta perustettavalle 
Kiinteistö-Oy Liusketie 9:lle 38. kaup.osan kor t tx i 
38242 tont t i n:o 1 31.12.2035 saakka (12.12. 781 §) 
— asuntotuotantotoimiston toimesta perustettavalle 
Asunto-Oy Kiertotähdentie 4:lle 40. kaup.osan kortt:n 
40010 tont in n:o 1, 2 ja 3 31.12.2035 saakka (12.12. 
783 §) 
— Asunto Oy Maamiehentie 2:lle 41. kaup.osan 
kort t :n n:o 41119 tont t i n:o 1 31.12.2035 saakka 
(3.10. 596 §) 
— Itä-Helsingin Uimahallisäätiölle 43. kaup.osan 
kor t tx i n:o 43227 tont t i n:o 1 uima- ja keilahalI¡ra-
kennusta varten 31.12.2025 saakka (12.12. 782 §) 
— Valtakunnalliselle vuokratalo-osuuskunnalle 47. 
kaup.osan kort tx i n:o 47034 tont t i n:o 1 31.12.2035 
saakka (5.9. 515 §) 

— Valmet Oy xi Eläkesäätiön Asunnot Oy:lle 54. 
kaup.osan kor t tx i n:o 54033 tont t i n:o 3 työsuhde-
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vuokra-asuntojen rakentamista varten 31.12.2035 
saakka (10.1. 24 §). 

Valtuusto oikeutt i kiinteistölautakunnan vuokraamaan 
Kivikon teollisuusalueen tont i t eli 38. kaup.osan teol-
lisuuskortt.t n:o 38174 - 38179 ja 38171 tont in n:o 1 
lautakunnan määräämästä ajankohdasta lukien 31.12. 
2004 saakka sekä hyväksyi ko. tonteil le vuokrasopi-
musehdot, joissa mm. edellytetään, että tonteille ra-
kennetaan kolmen vuoden kuluessa vuokrakauden al-
kamisesta rakennus, jonka tilavuutta kuutiometreinä 
ilmaiseva luku on yhtä suuri kuin tont in pinta-alaa ne-
liömetreinä ilmaiseva luku. Vuokramies on myöskin 
velvollinen osallistumaan aluetta palvelevien pysäköin-
tialueiden toisen vaiheen rakennus- ja hoitokustannuk-
siin paikoitustarvetta vastaavassa suhteessa. 

Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi seuraavan toi-
vomusponnen: 

jotta valtuustolla olisi riittävät t iedot harjoittaa kau-
pungin kannalta tarkoituksenmukaista asunto- ja elin-
keinopolit i ikkaa maa- ja tontt ipol i t i ikkaa hyväksi 
käyttäen, valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta teet-
tämään selvityksen eri tarkoituksiin luovutettavien 
kaupungin maa- ja tonttialueiden nykyisistä luovutus-
perusteista, vuokratasoista ja myyntihinnoista (4.4. 
254 §). 

Vuokra-ajan jatkaminen. Kiinteistölautakunta oikeu-
tet t i in vuokraamaan Nuorten Puolesta Yhdistysten 
Keskusliitto r.y:lle 25. kaup.osan kortt :n 861 tont in 
n:o 19 ajaksi 1.1.1974-31.12.1993 (14.11. 709 §). 

Palokaivoa n :o61 varten joht. Ilmoselta 49. kaup.osas-
ta tilasta Li t t .2 Lh RN:o 2 1 9 1 vuokratun, n. 75 m 2 : n 
suuruisen alueen vuokrasopimusta päätettiin jatkaa 
1.11.1973 lukien kymmenen vuoden ajaksi 500 mk:n 
kertakaikkisesta vuokrasta (5.9. 512 §). 

Vuokrasopimusten muuttaminen. Kiinteistölautakunta 
oikeutett i in muuttamaan Vanhusten, ja lasten tuki-sää-
tiön ja kaupungin välistä v. 1972 allekirjoitettua, 30. 
kaup.osan kortt:n n:o 30032 tontt ia n:o 4 koskevaa 
vuokrasopimusta siten, että tonti l le tulevat rakennuk-
set saadaan rakentaa ilman valtion asuntolainaa ehdol-
la, että näistä rakennuksista vuokrataan asuntoja vain 
vähävaraisille vanhuksille, muiden vuokraehtojen jää-
dessä ennalleen (19.12. 811 §, v:n 1972 kert.s. 71). 

Tapanilan kylän tilaan U. 377 R N : o 6 2 8 8 kuuluvaa n. 
2 040 m 2 : n suuruista aluetta koskevaa kaupungin ja 
Oiva Lemmetyn välistä vuokrasopimusta päätettiin 
muuttaa siten, että vuokramiehellä on oikeus sopimuk-
sen 1 §:stä poiketen .asua muualla ja oikeus 11 §:stä 
poiketen vuokrata alueella oleva rakennus talvikausik-
si ehdoilla, että vuokra-alueesta luovutetaan kaupun-

gin vapaaseen hallintaan kaupunkimittausosaston kart-
tapiirroksen n:o NA 52/730144 mukainen n. 920 m 2 : 
n suuruinen alue ja että vuokramiehelle jää oikeus 
käyttää luovutettavalle vuokra-alueeen osalle jääviä po-
rakaivoa ja likavesi kaivoa (14.11. 688 §, v:n 1956 kert. 
s. 72). 

Valtuusto päätti muuttaa v. 1972 tekemäänsä, Laajasa-
lon eteläisen osan liikekeskustontin vuokraamista kos-
kevaa päätöstä siten, että päätöksen 2 kohdassa maini-
tun ehdon sijasta vuokrasopimukseen otetaan ehto: 

Vuokrasta peritään viiden ensimmäisen vuoden ajalta 
vuokrakauden alusta lukien 26 %, jonka jälkeen 
vuokra peritään täysimääräisenä (17.10 633 §, v:n 
1972 kert. s. 74) 

Valtuusto päätti, muuttaen 21.6.1972 tekemäänsä, 
mm. eräiden tontt ien vuokramista koskevaa päätöstä, 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan, sen vuokratessa Salpa 
Oy:lle tai sen toimesta perustettavalle yhtiöl le Kannel-
mäen kaava-alue 3:n kortt :n n:o 33176 tont in n:o 2, 
vähentämään tont in myyntiarviohinnasta 189 000 mk 
korvauksena vuokramiehen suoritettavaksi tulevien 
kunnallisteknillisten töiden tekemisestä noudattaen 
muutoin valtuuston po. päätöksessä mainittuja ehtoja 
(3.10. 595 §). 

Helsingin Puhelinyhdistyksen kanssa tehty sopimus 
puhelinlaitteiden rakentamisesta ja asentamisesta kau-
pungin hallinnassa oleville alueille, joka oli solmittu 
1937 päättyi 30.6.1972. Kaupunginhallitus oli jatka-
nut sopimuksen voimassaoloaikaa 1.7.1972 alkaen sii-
hen saakka, kunnes uusi sopimus tulisi voimaan, kui-
tenkin kauintaan 31.12.1972 asti. Valtuusto päättikin 
oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään yhdistyksen 
kanssa uuden sopimuksen, joka tulisi voimaan 1.7. 
1973 ja on voimassa 15 vuoden ajan. Samalla valtuus-
to päätti i lmoittaa Helsingin puhelinyhdistykselle edel-
lyttävänsä, että yhdistys solmii kaupungin kanssa kau-
pungin omaa tietoliikenneverkkoa koskevan sopimuk-
sen, jossa otetaan huomioon sähkölaitoksen ja kaupun-
gin muiden virastojen ja laitosten viestiliikenteen eri-
koistarpeet (7.3. 176 §). 

Kioskien vuokraaminen ym. Valtuusto oikeutt i kiin-
teistölautakunnan poikkeamaan valtuuston 1935 vah-
vistamista kioski -ym. kauppaa koskevista määräyksis-
tä ja vuokraamaan Rautatientorin Mikonkadun puolei-
sessa osassa sijaitsevan entisen virvoitusjuomakioskin 
terveydenhoitoasetuksen 55 §:n mukaiseksi elintarvi-
kekioskiksi kauintaan viiden vuoden ajaksi sekä päättä-
mään kioskin aukioloajoista (7.2. 99 §). 

Valtuusto päätti, että Hämeentien ja Intiankadun riste-
ykseen rakennettavan kioskirakennuksen myyntikios-
keissa saadaan harjoittaa vuoden ympäri 

27 



1. Kaupunginvaltuusto 

— virvoke- ja lehtikioskissa kioski- ja siihen verratta-
vassa kaupasta sekä automaattikaupasta 1969 anne-
tun asetuksen 6 §:n 1 mom:ssa tarkoitettua myyntiä 
ja muuta toimintaa klo 7—24, vapunpäivän ja juhan-
nuspäivän vastaisina öinä kuitenkin aikarajoituksetta 
sekä 
— makkarakioskissa 1976 annetun terveydenhoitoase-
tuksen 55 §:ssä tarkoitettua myyntiä klo 7—3 sekä va-
punpäivän ja uudenvuoden vastaisina öinä kauintaan 
klo 5:een. 

Kiinteistölautakunnalla on oikeus antaa mainittujen 
asetusten puitteissa tarkemmat määräykset kioskeissa 
myytävistä tavaroista. 

Valtuusto oikeutt i samalla lautakunnan antamaan ko. 
myynt ik ioski t vuokralle kerrallaan kauintaan viiden 
vuoden ajaksi (6.6. 411 §). 

Riittävän iähimyymäiäverkoston turvaamisesta asunto-
alueille tekivät vt Airola ym. aloitteen. Erilliset poik-
keusluvat jo rakennetuille kaupunkialueille ja uusien 
asuntoalueiden rakentamissopimukset ovat voimak-
kaasti edistäneet yksityisauton käyttöön perustuvien 
tavaratalojen ja suurmyymälöiden syntymistä ja kova 
kilpailu on saanut monen pienmyymälän lopettamaan 
toimintansa. Aloitteen tekijät korostivat, että tästä 
kärsivät eniten eläkeläiset, invalidit ja sairaat sekä eh-
dott ivat, että ryhdyttäisiin kiireellisesti selvittämään 
ne toimenpiteet, joil la paremmin voidaan turvata lähi-
myymäläverkosto nykyisillä ja tulevilla asuntoalueil-
la. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti lausunnossaan, 
että kaavoituksessa oli viime aikoina varattu mahdol-
lisuus palvelusten sijoittumiseen asuntoalueille. Lauta-
kunta oli kehottanut kaupunkisuunnitteluvirastoa ra-
kennettujen asuntoalueiden uudelleen järjestelyjen yh-
teydessä ja tarvittaessa muulloinkin tutkimaan mah-
dollisuuksia asemakaavojen muutosten laatimiseksi si-
ten, että asuinrakennusten ensimmäisiin maanpäälli-
seen kerrokseen tai maanpäälliseen kellarikerrokseen 
sallittaisiin sijoittaa pienli ike-ja palvelutiloja. 

Kiinteistölautakunta totesi, että kysymys on lähinnä 
kaavoituksellinen, mutta että esim. lisäkerrosalan hal-
vemmalla hinnoittelulla voidaan asiaa edistää. 

Valtuusto katsoi em. lautakuntien lausunnot riittäväk-
si selvitykseksi aloitteen johdosta (3.10. 608 §). 

Katajanokka · Kruunuhaka - Kaartinkaupunki -alueen 
julkisten palvelutilojen lisääminen. Vt . Hakalehto ym. 
esittivät aloitteessaan, että hankittaisiin selvitys siitä 
miten kaupunginhallitus aikoo huolehtia mainitun 
alueen nuorten, vanhusten ja muun väestön harrastus-
ja vapaa-ajanviettotilojen järjestämisestä sekä lasten 

päivähoitopaikkojen luomisesta ko. alueelle sekä 
myöskin selvitys siitä, aikooko kaupunginhallitus 
hankkia Katajanokan makasiinit kaupungin omistuk-
seen rakentaakseen niihin em. julkisia palvelutiloja. 

Kiinteistölautakunta totesi Oy Stockmann Ab:n esit-
täneen kaupungille ko. makasiinitontteja koskevan 
myynt i - tai vaihtotarjouksen. Katajanokka-Seura ym. 
ovat kuitenkin esittäneet, että makasiinit määrättäi-
siin suojeltaviksi kulttuurihistoriallisina rakennuksina. 
Lautakunnan mielestä rakennusten mahdollisen kau-
pungin omistukseen hankkimisen harkitsemiseen on 
edellytykset vasta sen jälkeen, kun rakennusten suoje-
lukysymys on valtioneuvostossa ratkaistu. 

Kaupunginhallitus totesi, että Kaartinkaupungin asun-
tokort te l i t l i i t tyvät lähinnä Ullanlinnaan, jonka lähi-
palvelutilat ratkaistaan omana kysymyksenään. Kruu-
nunhaka ja Katajanokka kuuluvat pääasiallisesti Vyö-
hykesuunnitelma-71 :n mukaiseen alueeseen, jota on 
tarkoitus kehittää asuntoalueena. Katajanokan asema-
kaavan ja asemakaavan muutoksen pitäisi valmistua 
v:n 1975 alkuun mennessä. Tarkoituksena on muodos-
taa vankila-alue eräänlaiseksi keskuspuistoksi ja käyt-
tää joitakin vankilan entisiä rakennuksia ja Valmet 
Oy.n alueella sijaitsevia rakennuksia palvelutiloina. 
Lasten päivähoitopaikkojen sijoitus ratkaistaan asema-
kaavan laatimisen yhteydessä. 

Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (6.6. 426 §, 12.12. 795 §). 

Alkoholimainonnan kieltäminen kaupungin omista-
missa ja vuokraamissa mainosvälineissä. Vt Airola ym. 
esittivät aloitteessaan, että kaupungin tulisi lakkauttaa 
alkoholipitoisten nautintoaineiden mainonta sekä lii-
kennevälineissä että vuokraamissaan mainostiloissa. 

Kiinteistölautakunta katsoi, ottaen huomioon alkoho-
lijuomien mainonnan lainsäädännöllisen järjestelyn, 
sosiaali- ja terveysministeriön asettaman, alkoholimai-
nontaan l i i t tyviä kysymyksiä käsittelevän toimikunnan 
ja Alkon hallintoneuvoston antamat t iukennetut asiaa 
koskevat ohjeet, ettei kaupungin ol lut tarkoituksen-
mukaista ainakaan siinä vaiheessa asettaa kuntakohtai-
sia rajoituksia po. mainonnalle kaupungin omistamissa 
ja vuokralle antamissa mainostiloissa. Liikennelauta-
kunta yhty i edelliseen kantaan. Molemmat lautakun-
nat totesivat, että mikäli mainostajien kanssa tehtyihin 
sopimuksiin yritettäisiin saada alkoholimainontaa ra-
joittavia muutoksia, olisi niiden tuottama taloudelli-
nen vahinko korvattava toiselle sopijapuolelle. 

Valtuusto päätti katsoa lautakuntien lausunnot riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta ja päätti samalla, 
ettei kaupungin hallinnossa olevia mainostiloja asian-
omaisia sopimuksia uudistettaessa enää luovuteta al-
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koholimainontaa varten (14.11. 697 §). 

Kiinteistölautakunnan hoidossa 
oleva maa- ja metsätalous 

Puiden rauhoittamista koskevissa lausunnoissaan Uu-
denmaan lääninhallitukselle kaupunginhallitus päätti 
puoltaa tilalla T 22 c K 6 RN:o 1 7 4 2 Kulosaaren yksi-
näistaloa sijaitsevien kahden koivun määräämistä luon-
nonsuojelulain nojalla rauhoitetuksi luonnonmuisto-
merkiksi sekä esitti, että Laajasalon kylässä, Katajisto-
nimisellä tilalla RN:o 1 1 3 4 sijaitseva kookas, rauhoi-
tettavaksi ehdotettu mänty on katsottava asemakaaval-
lisilla toimenpiteil lä riittävästi suojatuksi, joten sen ju-
listaminen luonnon suojelulain nojalla rauhoitetuksi ei 
ole tarpeen eikä suotavaakaan sekä, ettei kaupungilla 
ole syytä ottaa velvoitteita puun hoitoon nähden. Sa-
malla hyväksy mässää n toivomusponnessa valtuusto 
edel lytt i , että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpitei-
siin ko. männyn suojaamiseksi asemakaavamääräyksin 
entistä tehokkaammalla tavalla, kuitenkin niin, ettei 
männyn hoitamisesta sen sijaitessa yksityisen omista-
malla maalla aiheudu kuluja kaupungille (6.6. 394 §, 
16.5. 343 §). 

Maanmittaustoimitukset 

Eräiden taksojen uusiminen. Valtuusto päätti hyväk-
syä uuden tontinmittaustaksan sekä taksan, jonka mu-
kaan Helsingin kaupungille kannetaan maksu kiinteis-
töviraston kaupunkimittausosaston suorittamista teh-
tävistä (5.9. 507 §, 17.10. 630 §, kunn.as.kok. s. 280, 
s. 277, v:n 1966 kert. s. 66). 

Asuntorakennustoimi n ta 

Asuntotuotanto-ohjelma v:ksi 1974—1978. Valtuusto 
päätti hyväksyä Helsingin kaupungin v:ksi 1974—1978 
laaditun asuntotuotanto-ohjelman rakentamisohjelma-
toimikunnan 12.11. päivätyn mietinnön mukaisena ja 
kehotti kaupunginhallitusta varaamaan ao. vuosien ta-
lousarvioehdotuksissa tarvittavat määrärahat ohjel-
man toteuttamisesta johtuvista, kaupungin suoritetta-
viksi tulevista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia var-
ten (12.12. 777 §, khn mtö n:o 22). 

Aloitteen ti iviisti rakennetun pientaloalueen aikaansaa-
misesta Helsinkiin tekivät vt Pettinen ja 20 muuta val-
tuutettua. Kaupunkisuunnittelulautakunta totesi, et-
tei asuntokanta vastaa väestön toiveita, koska valtaosa 
asunnontarvitsijoista pitää toiveasuntonaan pienasun-
toa. On kuitenkin otettava huomioon pääkaupungin 
asema metropolialueella, jossa on tarkoituksenmukai-
sempaa toteuttaa tiiviimpää asutusta. Yleiskaavaehdo-

tuksessa 1970 esitetään, että melkoinen määrä asunto-
rakentamista esikaupunkialueella toteutettaisiin alue-
tehokkuudella 0.3, joka vastaa suurin piirtein nykyisen 
kerrostaloasutuksen aluetehokkuutta. Sama aluete-
hokkuus voitaisiin ainakin osittain toteuttaa tiiviinä 
pientalorakentamisena. Lautakunta i lmoit t i kehotta-
neensa kaupunkisuunnitteluvirastoa osayleiskaava- ja 
asemakaavaehdotuksissaan osoittamaan entistä suu-
remmassa määrin ti ivi itä pientalokortteleita aluetehok-
kuudella n. 0.3 rakennettavilta asuntoalueilta. 

Kiinteistölautakunta totesi, että uusia omakotialueita 
suunniteltaessa olisi pyrittävä ryhmärakentamiseen, 
jol loin voidaan saavuttaa sarjatuotannon edut ja yhte-
näisempi asuntoalue. Lautakunta pit i erityisesti Sarvas-
ton aluetta tarkoitukseen sopivana. 

Kaupunginhallitus mainitsi valtuuston päättäneen 
13.12.1972 hyväksyessään v:n 1973-1977 asuntotuo-
tanto-ohjelman mm., että kaupunki pyrki i luomaan 
edellytykset pientaloasuntojen rakentamiselle siten, et-
tä niiden osuus olisi vähintään n. 10 % ohjelmakaudel-
la tuotettavista asunnoista, huolehtimalla erityisesti 
siitä, että ohjelmassa esitetty pientalojen suurrakenta-
minen Kannelmäessä, Lassilassa, Länsi-Vesalassa ja 
Sarvaston alueella toteutuu ohjelman mukaisesti. 

Valtuusto katsoi em. lautakuntien ja kaupunginhalli-
tuksen lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (21.2. 131 §). 

Taloja ja huoneistoja koskevat a s i -
a t 

Määrärahojen käyttötarkoituksen muuttaminen. Val-
tuusto oikeutt i yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään kertomusvuoden talousarvion Kallion paloase-
man muutos- ja lisärakennustyötä varten varatusta 
siirtomäärärahasta 3 000 000 mk ja Kontulan vanhus-
tenhuollon keskuksen rakentamista varten varatusta 
siirtomäärärahasta 2 000 000 mk siten, että 
— Finlandia-talon lisärakennuksen rakentamiseen saa-
daan käyttää 2 000 000 mk, 
— Pasilan maaliikennekeskuksen B-rakennuksen raken-
tamiseen 1 000 000 mk, 
— rakennusviraston läntisen työtukikohdan rakentami-
seen 1 000 000 mk, 
— Herttoniemen virastotalon viimeistely- ja pihatöiden 
suorittamiseen 580 000 mk ja 
— talossa Nilsiänkatu 6 suoritettavien muutostöiden 
loppuun suorittamiseen 420 000 mk (2.5. 330 §). 

Ns. Marinadin talon säilyttäminen. V t Tuomioja ja 41 
muuta valtuutettua es^tivät aloitteessaan, että ryhdyt-
täisiin toimenpiteisiin, jot ta voitaisiin estää Kampin 
kaup.osassa, Eerikin- ja Annankadun kulmassa (4. 
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kaup.osa, kortt . 68, tont t i 5) sijaitsevan uusrenesanssi-
tyvlisen rakennuksen purkaminen sekä mahdollistaa 
vähintäänkin rakennuksen julkisivujen ja porrashuonei-
den säilyttäminen nykyisessä asussaan. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoi, että po. tonti l-
le laaditun asemakaavan muutosehdotuksen hyväksy-
minen ja vahvistaminen estää sanotun talon purkami-
sen sekä tekee mahdolliseksi aloitteessa esitetyn raken-
nuksen säilyttämisen. 

Kaupunginhallitus totesi, että valtuusto päätti 7.2. hy-
väksyä po. tont in asemakaavan muutoksen asemakaa-
vaosaston piirustuksen n:o 6820 mukaisena. 

Valtuusto katsoi edellä olevat lausunnot riittäväksi sel-
vitykseksi aloitteen johdosta (21.2. 132 §, s. 92). 

Vanhan rakennuksen säilyttämisestä Sörnäisten ranta-
tie 9ssä tekivät aloitteet vt Pettinen ym. Kaupunki-
suunnitteluvirasto totesi lausunnossaan, että rakennuk-
sen säilyttämiskysymys on tutki t tava asemakaavoituk-
sen yhteydessä, niin että rakennuksen tarkoituksenmu-
kainen käyttö osoitettaisiin uudessa asemakaavassa 
esim. luomalla nykyisen rakennuksen säilyttämiselle 
taloudelliset mahdollisuudet. Rakennuksen suojele-
seen kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten 
suojelusta annetun lain menetelmin ei lautakunnan 
mielestä siinä vaiheessa ollut syytä. 

Valtuusto katsoi lausunnon riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (2.5. 337 §; 3.10. 610 §). 

Kaupunkisuunnittelu 

Viranhaltijat. Kaupunkisuunnitteluviraston teknill istä 
korkeakoulututkintoa vaativat osasto- ja toimistopääl-
likkötasoa edustavien virkasuhteessa sopimuspalkalla 
olevien viranhaltijoiden kuukausipalkat tarkistett i in 
1.4. lukien seuraaviksi: os.pääll:t Olavi Terho ja Heikki 
Salmivaara 4 565 mk sekä toim.päälht An t t i Koivu ja 
Pirkko Vitikainen 4 000 mk sekä Esko Korhonen 
3 750 mk (7.3. 179 §). 

Yleiskaava-arkkitehdin virkaa (31. pf.) 15.1.-30.6. vi-
ransijaisena hoitaneelle arkkit . Juha Vikkulal le saatiin 
maksaa 4 000 mk:n kuukausipalkka (4.4. 255 §). 

Kaupungin kuntasuunnittelun lähtökohdat vuosina 
1974 ja 1975 päätettiin seuraaviksi: 

1) vuosina 1974 ja 1975 laadittavat kaupungin toi-
minnan, talouden ja maankäytön suunnitelmat perus-
tuvat väkilukusuunnitteeseen 550 000 asukasta v:n 
1985 lopussa 
2) edellä mainit tuun päämäärään pyritään jatkamalla 

erityisesti joukkokuljetusliikenteeseen tukeutuvaa ja 
muutoinkin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti 
sijoittuvaa sekä rakenteeltaan harkittua asuntotuotan-
toa 
3) edelleen pyritään voimakkaasti jarruttamaan kanta-
kaupungin asukasmäärän vähenemistä ja tasapainotta-
maan työpaikkaomavaraisuutta edistämällä asuntora-
kennustoimintaa, rajoittamalla asuntojen poistumaa ja 
työpaikkakerrosalan rakentamista kantakaupungissa 
sekä suuntaamalla uudet työpaikat pääasiallisesti alue-
keskuksiin. 
4) eri suunnitelmissa pyritään yhtenäiseen palveluta-
soon sekä peruspalvelujen kiireelliseen toteuttamiseen, 
erityisesti esikaupunkialueilla (28.11. 730 §). 

Aloite kaupunkisuunnittelulautakunnan velvoittami-
sesta noudattamaan valtuutettujen enemmistön ilmai-
semia kannanottoja. V t Hakalehto ki inni t t i aloittees-
saan huomiota kaupunkisuunnittelulautakunnan piit-
taamattomaan suhtautumiseen valtuuston jäsenten 
enemmistön aloitteiden muodossa ilmaisemiin kannan-
ottoihin mainiten esimerkkeinä aloitteet ns. Josafatin 
puiston aikaansaamiseksi, aloitteen kortt. 358 halkai-
sevaa Hämeentien oikaisuanomusta vastaan sekä aloit-
teen Helsinginkadun jalkakäytävien kaventamista vas-
taan. Aloit teen tekijä esitti toistuvasti käyvän i lmi, et-
tä asukkaiden vi ihtyvyyden kannalta ratkaisevat tär-
keistä kysymyksistä päätettäessä ohjenuorana ovat 
suurliike-elämän edut asukkaiden tarpeiden kustan-
nuksella. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta mainitsi lausunnos-
saan, etteivät valtuutettujen aloitteiden muodossa il-
maisemat kannanotot ole valtuuston päätöksiin ver-
rattavia, joten ne eivät myöskään sellaisinaan sido val-
tuuston alaisten viranomaisten ja virkamiesten toimin-
taa. Mutta vaikka lautakunta tehtäviään hoitaessaan 
päätyisikin kannattamaan ratkaisuja, jotka joutuvat 
kenties ristiriitaan valtuustossa useinkin myöhemmin 
tehtyjen aloitteiden kanssa, on kuitenkin huomattava, 
että asiaa lopullisesti ratkaistaessa otetaan valtuuston 
tekemät päätökset huomioon ja pääsääntöisesti kaikki 
asemakaavaa koskevat asiat tulevat valtuuston hyväk-
syttäviksi. 

Kaupunginhallitus selvitti aloitteessa mainittujen kol-
men aloitteen sekä niihin l i i t tyvien asioiden käsittely-
järjestystä. Kaupunkisuunnittelulautakunta oli siihen 
mennessä käsitellyt yhden näistä aloitteista. 

Valtuusto päätti katsoa lausunnot riittäväksi selvityk-
seksi aloitteen johdosta (6.6. 427 §, 14.11. 718 §). 

Asemakaavoja koskevat asiat. Valtuusto päätti hyväk-
syä seuraavat asemakaavat: 
- 17. kaup.osan kortt:n n:o 17051-17053 kaupunki-
suunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksen 
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piirustuksen n:o 6777 mukaisena (7.2. 93 §) 
- 29. kaup.osan kortt :n n:o 29164-29169 piirustuk-
sen n:o 6963 mukaisena (20.6. 448 §) 
— 33. kaup.osan kort t in n:o 33179 piirustuksen n:o 
6958 mukaisena (20.6. 449 §) 
— 33. kaup.osan kortt:n n:o 33156—33163, piirustus 
n :o 7007 (14.11. 684 §) 
- 40. kaup.osan kortt :n n:o 40100-40111 , piirustus 
n:o 6983 (20.6. 452 §) 
- 47. kaup.osan kort t .n n:o 47100-47121 ja 4 7 1 2 3 -
47126, piirustus n :o 6746 (21.3. 216 §) 
- 49. kaup.osan kortt :n n:o 49001, kortt :n n:o 49002 
osan ja kort t .n n:o 49003—49010 piirustuksen n:o 
6858 mukaisena (6.6. 404 §) 
— 54. kaup.osan kortt:n n:o 54037—54043, piirustus 
n:o 7050 (14.11. 708 §). 
Päätökset alistettiin sisäasiainministeriön vahvistetta-
vaksi. 

Hyväksyessään ns. Länsi-Vesalan pientaloalueen 
(kort t . t n:o 47100-47121 ja 47123-47126) asema-
kaavan valtuusto kehotti toivomusponnessaan kaupun-
ginhallitusta tuomaan Puotinharju-Vesalan metroradan 
lopullisen linjauksen valtuuston käsiteltäväksi kerto-
musvuoden kevään aikana, jotta Puotinharjun ja Vesa-
lan välisen alueen maankäytön suunnittelua voidaan 
viivytyksettä jatkaa. 

Toisessa toivomusponnessaan valtuusto edel lytt i , että 
kaava-alueen kortt :n 47108 tonteil le palvelu- ja virkis-
tystarkoituksiin varattu 360 m 2 : n lisärakennusoikeus 
käytetään lasten päiväkotitoimintaan ja korttel in ra-
kennussuunnittelun yhteydessä selvitetään mahdolli-
suus suuremman päiväkodin rakentamiseen sekä että 
Vesalan itäosassa olevia kaupungin vuokrataloja varten 
kaavoitetaan välittömästi uusi lasten päiväkotitontt i 
poikkeusluvalla kaavoittamattomalta alueelta (21.3. 
216 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kertomusvuonna myös 
joukon asemakaavan muuttamista koskevia asioita. 
Päätökset alistettiin sisäasiainministeriölle. (Kunn.as. 
kok. -73 s. 366 - 370, -74 s. 480-483). 

Asemakaavan muutoksia hyväksyessään valtuusto sa-
massa yhteydessä hyväksyi useita toivomusponsia: 
— Taka-Töölän kortt:n n:o 523 asemakaavamuutoksen 
yhteydessä valtuusto kehotti kaupunkisuunnittelulau-
takuntaa ryhtymään toimenpiteisiin sellaisten kortte-
lipihojen toteuttamiseksi, joissa otetaan huomioon se-
kä lasten että aikuisten tarve saada vapaa-ajan käyt-
töön oikea ympäristö ilman häiritseviä autopaikkoja 
sekä kaupunginhallitusta kiirehtimään rakennusjärjes-
tyksen muuttamista ja kantakaupungin asemakaava-
muutosten laatimista niin, että asuntojen muuttami-
nen konttoreiksi nopeasti ja tehokkaasti estetään 
(24.1. 51 §); 

— Ruskeasuon kortt:n n:o 732 sekä puistoaluetta kos-
kevan asemakaavan muutoksen yhteydessä valtuusto 
kehotti kaupunginhallitusta toimimaan siten, että val-
tuuston hyväksyttäväksi saatetaan vi ipymättä koko 
keskuspuiston käsittävä ja sen maankäyttöä sitova osa-
yleiskaava (24.1. 53 §); 
— Pitäjänmäen eräitä kortteleita, Reimarlan ryhmä-
puutarha-aluetta, puisto-, katu- ja rautatiealueita, Vih-
dintien osaa ja Konalan puistoalueen osaa koskevan 
asemakaavan muutoksen yhteydessä valtuusto kehotti 
kaupunginhallitusta ottamaan huomioon terveyslauta-
kunnan valvontaosaston esittämät näkökohdat liiken-
nejärjestelyistä sekä pihakannen alle sijoitettavien au-
tosuojien poistoilman johtamisesta sekä ryhtymään 
sellaisiin toimenpiteisiin, että Konalan kesäsi irto lasta 
häädetyille ruokakunnille osoitetaan pikaisesti kau-
pungin toimesta asunto (18.4. 277 §). 

Valtuusto päätti, muuttaen v. 1972 tekemäänsä pää-
töstä, hyväksyä 14. kaup.osan kortt:n n:o 522 asema-
kaavan muutoksen 25.1. muutetun piirustuksen mu-
kaisena, jossa oli otettu huomioon sisäasiainministeri-
ön melumääräyksiä koskeva huomautus (21.3. 209 §). 

Esityksen 2. kaup.osan kortt :n n:o 37 tont in n:o 17 
asemakaavan muuttamisesta sellaiseksi, että rakennus-
oikeuteen laskettavana myymälätilana saataisiin käyt-
tää maanpinnan alapuolella tasossa -2.80 olevia ti loja, 
valtuusto päätti hylätä ja edellytt i , että ryhdytään tä-
hänastista tehokkaammin valvomaan, että l i ikeyri tyk-
set noudattavat vahvistettuja asemakaavoja. 

Toivomusponnessaan valtuusto edellytt i, että kaupun-
ginhallitus selvittää kiireellisesti maanalaisten kerros-
ten rakentamisperiaatteet uudisrakentamisen yhtey-
dessä ja ryhtyy toimenpiteisiin yhdenmukaisten sään-
töjen laatimiseksi maanalaisten kerrosten rakentamisen 
rajoittamiseksi (14.11. 680 §). 

Itäisen aluekeskuksen suunnittelutilanteesta ja raken-
tamisajoit uksesta halusivat aloitteessaan selvityksen 
vt Pettinen ym. Kaupunkisuunnittelulautakunnan mu-
kaan oli suunnittelun A-jakso, jossa laaditaan kaava-
runkovaitoehdot ja määritellään aloituskortteleiden si-
jainti, päättymässä ja vuoden kestävä B-jakso, jossa 
tehdään lopullinen kaavarunko, alkamassa. Asuntotuo-
tannon toteuttaminen ajoittuisi lautakunnan 9.11. 
1972 hyväksymän suunnitelman mukaan v:ksi 1974— 
1977 ja liike- ja toimistotalojen rakentaminen yleiskaa-
van 1970 mukaan v:ksi 1973-1975. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i rakentamisohjelmatoimi-
kunnan valinneen Itäkeskuksen projektijohtajaksi ark-
kit. Hubert Federolfin. 

Valtuusto katsoi lautakunnan lausunnon riittäväksi sel-
vitykseksi aloitteen johdosta sekä kehotti toivomus-
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ponnessaan kaupunginhallitusta toimimaan työpaikko-
jen nykyistä tasapuolisemman ja tarkoituksenmukai-
semman si joittelun toteuttamiseksi kanta- ja esikau-
punkialueiden kesken siten, että Kantakaupunkiin 
suunnitellun liike- ja toimistokerrosalan toteuttamis-
aikataulua hidastaen suunnataan lähivuosien toimisto-
ja liikekerrosalan rakentaminen niin laajasti kuin mah-
dollista itäkeskukseen ja Malmin aluekeskukseen. 

Toisessa toivomusponnessaan valtuusto kehotti kau-
punginhallitusta toimimaan siten, että Myl lypuron ja 
Puotinharjun välissä olevaa urheilupuistoaluetta ei 
pienennetä (21.3. 196 §). 

Rakennuskiellot. Kaupunginvaltuusto päätti pyytää si-
säasiainministeriötä jatkamaan seuraavien alueiden ra-
kennuskieltoja: 
- 10., 11. ja 12. kaup.osa, lukuun ottamatta kort t . n:o 
358, 31.10.1975 saakka asemakaavaosaston piirustuk-
sen n:o 7033/2.8.1973 mukaan niiltä osin, joi l le ei ole 
11.10.1961 jälkeen vahvistettu asemakaavan muutosta 
sekä 12. kaup.osan kortt :n n:o 358 31.10.1975 saakka 
(3.10. 565 §) 
- 31. kaup.osan kort t : t n:o 31132 ja 31135 sekä 
kort t :n n:o 31112, 31131, 31134, 31136 ja 31138 osa-
osat 31.12.1975 saakka piirustuksen n:o 7074 mukai-
sesti (28.11. 739 §) 
- 38. kaup.osan korttrt n:o 38051-38067 , 3 8 0 7 6 -
38078, 38084-38091 , 38094, 38100-38105, 
- 3 8 1 3 9 , 38153-38155 ja 38170 sekä 39. kaup.osan 
kor t t : t n:o 39103-39110, 39113-39117 ja 3 9 1 2 0 -
39132 piirustuksen n:o 6967 mukaisesti 12.3.1975 
saakka (7.3. 174 §); ministeriön päätös asiasta merkit-
t i in tiedoksi (6.6. 392 §) 
- 46. kaup.osan kortt : t n:o 46119, 46122, 4 6 1 4 0 -
46158 ja 46160 sekä puisto- ja katualueet piirustuksen 
n:o 6912 mukaisesti 10.12.1975 saakka (17.10. 624 §) 
- 47. kaup.osan korttrt n:o 47200, kortt :n n:o 47201 
osa, korttrt n:o 47202,47206 ja 47225 sekä niihin liit-
tyvät katu-, puisto- ja liikennealueet 28.2.1975 saakka 
piirustuksen n:o 6965 mukaisesti. Sisäministeriön asiaa 
koskeva päätös merkit t i in tiedoksi (4.4. 247 §, 20.6. 
444 §). 

45. kaup.osan Vartioharju-nimisen osa-alueen eräiden 
kortteleiden rakennuskieltoajan pidennystä 16,10. 
1974 saakka koskeva sisäasiainministeriön päätös mer-
k i t t i in tiedoksi (21.3. 199 §). 

Pysäköintimaksun korottaminen kantakaupungin kes-
keisimmillä alueilla. Valtuusto päätti vahvistaa omasta 
puolestaan yleisillä pysäköintipaikoilla perittävän py-
säköimismaksun liikennesuunnitteluosaston piirustuk-
sessa n:o 671/A/4.1.1972 esitetyllä I vyöhykkeellä 2 
mksi/ t , I I vyöhykkeellä 1 mk:ksi/t ja I I I vyöhykkeellä 
40 p:ksi/t. 

Esittämässään toivomusponnessa valtuusto edellytt i , 
että yleiskaavan -72 valtuustokäsittelyn yhteydessä 
tuodaan valtuuston päätettäväksi kantakaupungissa 
sallittavien pysäköintipaikkojen kokonaismäärä (2.5. 
321 §). 

Liikennejärjestelyt. Valtuusto päätti oikeuttaa yleisten 
töiden lautakunnan käyttämään v:n 1970 talousarvion 
Koskelantieltä rautatien ylitse Metsämäentielle ja Val-
tionrautatien alueelle johtavien töiden järjestelyyn 
merkitystä käyttämättä jääneestä 2 469 299 mk:n suu-
ruisesta määrärahasta 350 000 mk Helsinginkadun lii-
kennejärjestelyjen vaatimiin raidesiirtoihin (24.1. 63 

Hanasaaren liikenneyhteyksiä koskevana lausuntonaan 
valtuusto päätti i lmoittaa tie- ja vesirakennushallituk-
selle, että ko. liikenneyhteydet toteutettaisiin periaat-
teessa kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitte-
luosaston piirustuksen n :o 336/B/2.8.1973 
mukaisesti. Verrattuna kaupunginhallituksen 8.5.1972 
tehdyn päätöksen perustana oleviin piirustuksiin n:o 
336 /A / 6.4.1972, oli uusissa piirustuksissa tarkistettu 
seuraavat asiat: 
— Länsiväylälle rakennetaan kolmas kaista Otaniemen 
l i i t tymän ja Hanasaaren välille, 
— Länsiväylältä sallitaan ainakin linja-autojen ajo Ha-
nasaarentielle Hanasaaren nykyisen l i i t tymän kohdalla 
ja 
— Katajaharjun l i i t tymän pohjoisramppi säilytetään 
(19.12. 809 § ,v :n 1972 kert. s. 291). 

Kiinteistön Mäkelänkatu 8 6 - 9 6 piha-alueen järjeste-
lyitä koskevassa aloitteessaan esittivät vt Peltola ym., 
että kertomusvuoden talousarviossa pysäköintialueen 
rakentamiseen ko. tonti l le varattu 50 000 mk:n suurui-
nen määräraha voitaisiin käyttää pihan kunnostami-
seen leikkiä ja oleskelua varten sopivaksi. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i lastenpäivähoitolautakun-
nan esittäneen, että pysäköintialuetta suunniteltaessa 
otettaisiin huomioon sen vaikutus Käärmetalossa si-
jaitsevan lasten päiväkodin ulkoiluolosuhteisiin ja laa-
dittaisiin samalla Käärmetalon piha-alueen kokonais-
suunnitelma. 

Kiinteistölautakunta mainitsi esittäneensä, että po. 
määrärahan käyttötarkoitusta muutettaisiin siten, et-
tä lautakunta oikeutettaisiin käyttämään se talon pi-
ha-alueen uudelleen järjestelyyn, josta tehtäisiin ko-
konaissuunnitelma yhdessä lasten päivähoitotoimiston 
ja kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelu-
osaston kanssa. 

Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta ja päätti samassa kokouksessa oike-
uttaa kiinteistölautakunnan käyttämään po. määrära-
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han sanotun talon piha-alueen uudelleen järjestelyyn 
(16.5. 375 §, 12.12. 792, 794 §). 

Autopaikoituskysymystä koskevassa aloitteessaan tie-
dustelivat vt Pettinen ym. 
— millaisia suunnitelmia kaupungilla on järjestää Hel-
singin sisääntuloteiden varteen autoparkkeerausalueita 
ja -parkkeeraustaloja kaupungin keskusta-alueille 
suuntautuvan autoliikenteen vähentämiseksi ja 
— mil lo in pääradan varteen rakennettavaksi suunnitel-
tu pääväylä voidaan rakentaa ja miltä tällä hetkellä 
näyttävät Töölönlahden alle suunniteltujen paikoitus-
ja palvelutilojen toteuttamismahdollisuudet. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä ei uusia py-
säköintialueita tai -rakennuksia ol lut sillä hetkellä tar-
koituksenmukaista rakentaa tuloteiden varsille, vaan 
tehostaa entisten käyttöä lisäämällä opetusta. Aluei-
den käyttö edellyttää hyviä joukkokuljetusli ikenteen 
jatkoyhteyksiä keskustaan. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistuneen Helsingin 
niemen pysäköintitutkimuksen mukaan autopaikka-
määrä olisi Niemellä v. 1985 n. 34 0 0 0 - 4 3 000. Hen-
kilöauton käyttöä Niemelle suuntautuvilla matkoilla 
tultaisiin rajoittamaan voimakkaasti ja varsinkin pitkä-
aikaista pysäköintiä edellyttävä työmatkali ikenne on 
tarkoitus lähes kokonaan siirtää joukkokuljetusli iken-
nevälineillä tapahtuvaksi 

Vapaudenkadun rakentamisajankohdasta ei lautakunta 
voinut sanoa mitään varmaa, eikä Töölönlahden alus-
tan käyt töönotto tuntunut sillä hetkellä tarkoituksen-
mukaiselta. Yleiskaavaehdotuksen 1970 keskeinen 
pyrkimys oli keskustatyöpaikkojen johtaminen Pasilan 
uuteen keskukseen sekä aluekeskuksiin Malmille ja 
Puotinharjuun. 

Metrotoimikunta esitti, että suunnitelmien mukaan 
»Raideliikenteen perusverkossa 1971» metron pysä-
köintijärjestelmä käsittäisi kokonaisuudessaan n. 
10 000 pysäköintipaikkaa ja selvitti tarkemmin met-
roon l i i ttyviä pysäköintialuesuunnitelmia. 

Kaupunginhallitus selvitti vuoropysäköintijärjestelmää, 
joka kokeilumielessä voitaneen aloittaa talvella 1973— 
1974. 

Valtuusto päätti katsoa edellä esitetyt lausunnot riit-
täväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (4.4. 260 §). 

Kadunnimikilpien ym. opasteiden parantamisesta teki-
vät aloitteen vt Palmroth ym. ja esittivät, että kaupun-
ginhallitusta kehotettaisiin ryhtymään toimenpiteisiin 
katukilpien suurentamiseksi ja selventämiseksi nimen-
omaan nopealiikenteisillä kaduilla sekä harkitsemaan 
myös muiden opasteiden tarkoituksenmukaista ha-

vainnollistamista, unohtamatta li ioin talonumeroiden 
näkyvyyden ja selvyyden lisäämiseen tähtääviä toimen-
piteitä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta mainitsi, että Kau-
punki l i i ton suosittelemissa uusissa kiivissä tekstimalli 
ja kir jainkoko tekevät näkyvyyden ajoneuvostakin 
paremmaksi kuin käytössä olevissa kiivissä, vaikka 
kirjainten korkeus ei juuri ole suurentunut. Kadunni-
mikilpien uusiminen on kuitenkin kustannuksiltaan 
niin huomattava, että ensin olisi kokeiltava käytännös-
sä Kaupunkil i i ton suosittelemaa mallia ja ehkä muita-
kin malleja. 

Yleisten töiden lautakunta suositteli myös uusien ka-
dunnimiki lpien kokeilua yhtenäisellä esikaupunkialu-
eella siten, että osa kiivistä olisi heijastavapohjaisia. 

Kaupunginhallitus mainitsi kehottaneensa 2.4. yleisten 
töiden lautakuntaa yhteistoiminnassa kaupunkisuun-
nittelulautakunnan kanssa kokeilutarkoituksessa sijoit-
tamaan jol lekin sopivan kokoiselle yhtenäiselle alueelle 
Kaupunkil i i ton yleisohjeiden mukaiset kadunnimikil-
vet, joista osa on varustettu heijastavalla pohjalla. 

Valtuusto päätti katsoa lausunnot riittäväksi selvityk-
seksi aloitteen johdosta ja edellytti toivomusponnes-
saan, että kadunnimikilpien uudistamisen yhteydessä 
ryhdytään vaiheittain asentamaan myös julkisia raken-
nuksia ja nähtävyyksiä osoittavia kilpiä (2.5. 332 §). 

Martinlaakson rata. Kaupunginvaltuusto päätti palaut-
taa kaupunginhallitukselle Pohjois-Haagan aseman 
luonnospiirustusten hyväksymistä koskevan asian 
(28.11. 735 §). 

Oik.tiet.lis. Kerppo Kankaanranta ym. valittivat Uu-
denmaan lääninhallitukselle siitä, että valtuusto sisäl-
ly t t i hyväksymäänsä v:n 1972 talousarvioon määrära-
han Martinlaakson radan rakentamista varten. Läänin-
hallitus hylkäsi 19.6.1972 antamassaan päätöksessä va-
lituksen. Kankaanranta ym. valittivat korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle lääninhallituksen päätöksestä. Kor-
kein hallinto-oikeus katsoi 15.11.1972 antamassaan 
päätöksessä, ettei ole syytä muuttaa lääninhallituksen 
valituksenalaista päätöstä (7.2. 90 §, v:n 1972 kert. s. 
93). 

Metroto imi kun ta 

Metroasemat. Valtuusto päätti hyväksyä Hakaniemen 
metroaseman luonnossuunnitelman (piir. nro HAM/A-
100) ensimmäisen rakennusvaiheen osalta sekä Sör-
näisten metroaseman luonnossuunnitelman (piir. n:o 
4600). Valtuusto päätti samalla, että Hakaniemen met-
roasema ensimmäisen rakennusvaiheen osalta ja Sör-
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naisten metroasema rakennetaan nykyisiä A-luokan vaa-
timuksia vastaaviksi yleisiksi väestönsuojiksi. Lisäksi 
valtuusto oikeutt i kaupunginhallituksen tekemään hy-
väksyttyyn luonnossuunnitelmaan tarpeellisia tarkis-
tuksia mahdollisten ki inteistöl i i t tymien osalta. Toivo-
musponnessaan valtuusto edellytti, että Sörnäisten 
metroaseman rakentaminen tapahtuu tekemättä muu-
toksia korttel i in n:o 358 (6 .6 .390,391 §). 

Metrolinjan jatkaminen Vesalaan. Valtuusto päätti, 
että metrolinjaa Kamppi-Puotinharju jatketaan osuu-
della Puotinharju-Vesala siten, että radan linjaus nou-
dattaa ohjeellisesti metrotoimiston piirustuksesta V4-
201 ilmenevää linjausta, ja että maankäytön suunnit-
telua ja tehostamista jatketaan tähän linjaukseen tu-
keutuen (20.6. 442 §). 

Metroliikenteen hoitamista koskevan kysymyksen sel-
vittämisestä tekivät aloitteen vt Melin ym. ja ehdotti-
vat, että kaupungihallitusta kehotettaisiin kiireellises-
t i selvittämään millainen osakeyhtiö tai muu liiketa-
loudellisia periaatteita soveltava itsenäinen yr i tys olisi 
perustettava hoitamaan alkavaa metroli ikennettä ja 
että metroliikenteen hoitokysymys tuodaan tämän 
selvityksen valmistuttua valtuuston ratkaistavaksi sekä 
ennen tätä pidättäydytään päättämästä tästä asiasta. 
Metrotoimikunnan ja -toimiston edustajien pitäisi osal-
listua selvitystyöhön. Aloit teen tekijöiden mielestä 
metron käyttöorganisaatiosta olisi luotava uudenaikai-
nen taloudellisuuteen pyrkivä hallinnollinen yksikkö 
eikä si+ä olisi liitettävä l i ikennelaitokseenjota rasitta-
vat vanhat, jo oston yhteydessä siirtyneet velvoitteet. 
Liikennelaitoksen henkilökunnan käyttäminen metro-
liikenteen piirissä ilman täydellistä uudelleenkoulutus-
ta olisi vaikeaa. Työmarkkinoi l la tapahtuvien selkka-
uksien yhteydessä olisi parempi, jos met ro ja liikenne-
laitos olisivat eri organisaatiota. 

Liikennelaitoksen lautakunta totesi, että johtosääntön-
sä mukaan liikennelaitoksen tul i mahdollisimman ta-
loudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti toimien suunni-
tella, hoitaa ja kehittää kaupungin toimesta ylläpidet-
tävää joukkokuljetustoimintaa kaupungin alueella ja 
tämän perusteella olisi myös metron hoidon katsottava 
kuuluvan liikennelaitoksen tehtäviin. Lautakunta kat-
soi, että suurimpana syynä liikennelaitoksen kannatta-
mattomuuteen voidaan pitää tar i f f in heikkoa tuottoa 
ja mikäli metro toimi i Helsingin yhteisen tar i f f in lip-
putulojen varassa, ei metroli ikenne voi olla itsensä kan-
nattavaa. Lautakunta perusteli edelleen metron hoidon 
siirtämistä liikennelaitokselle henkilökunnan koulu-
tuksen, lainojen saannin ja yhteisliikenteen järjestämi-
sen kannalta. 

Metrotoimikunta totesi, että metroli ikenne ja sähköis-
tetty rautatieliikenne muodostavat sen raideliikenteen 
perusverkkokokonaisuuden, jota täydentävät linja-au-

to ja raitiotieliikenne. Tämän liikenteen hoidon ja or-
ganisaation tarkastelun olisi ulotettava koskemaan ko-
ko Helsingin seutu ja olisi tarkoituksenmukaisinta tut-
kia pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan puoles-
ta. Koska ensimmäinen metro-osuus sijaitsee yksino-
maan Helsingin alueella, olisi kysymys metron käytös-
tä selvitettävä kaupungin oman organisaation puitteis-
sa. Toimikunta esitti, että selvitystehtävä annettaisiin 
kaupunginhallituksen 5.3. asettamalle komitealle, joka 
tu tk i i kaupungin hallinto-organisaatiota koko laajuu-
dessaan. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i liikennelautakunnan esityk-
sestä 20.8. päättäneensä, että rakenteilla olevan metro-
osuuden Kamppi - Puotinharju käyttö ja hoito siirty-
vät rakennustöiden valmistuttua liikennelaitoksen teh-
täväksi. 

Valtuusto päätti katsoa edellä mainittujen lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (3.10. 559 
§). 

Aloite selvityksen antamisesta valtuustolle eräistä met-
ron rakentamiseen ja metroverkon kehittämissuunni-
telmiin liittyvistä kysymyksistä, v t . Korvenheimon 
ym. aloitteen johdosta metrotoimikunta antoi selvi-
tyksen 
— metron suunnittelu- ja rakentamistilanteesta, 
— metrotyön siihen asti vaatimista vuosittaisista me-
noista, 
— metrolinjan Kamppi - Puotinharju vielä vaatimasta 
vuosittaisesta rahoitustarpeesta ja 
— metroverkon kehittämissuunnitelmista. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i , että raideliikenteen perus-
verkon seudullinen selvitystyö, jota valmisteltiin Hel-
ko-toimiston johtamana yhteistyössä Helsingin, Es-
poon ja Vantaan kanssa sekä ao. valtion viranomaisten 
kanssa, oli kertomusvuoden keväällä sattuneen tekni-
sen henkilökunnan lakon johdosta viivästynyt siten, 
että selvitys valmistuu syksyllä 1973. 

Valtuusto katsoi metrotoimikunnan ja kaupunginhal-
lituksen lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (24.1. 75 §, 19.9. 545 §). 

Keskustan metroasemien suunnittelussa noudatettavia 
pääperiaatteita koskevan kysymyksen saattamisesta 
valtuuston käsiteltäväksi tekivät aloitteen vt Tuomioja 
ja 33 muuta valtuutettua 20.9.1972. He kiinnitt ivät 
huomiota metrotoimikunnan ja kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan metroasemien suunnittelua koskeviin eri-
mielisyyksiin ja esittivät, että valtuuston tulisi siinä 
vaiheessa saada lausua käsityksensä eräistä Kaivokadun 
ja Kluuvin metroaseman suunnitteluun li ittyvistä kysy-
myksistä. 
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Metrotoimikunta katsoi, että esiluonnossuunnitelmat 
asemaratkaisujen osalta olivat johdonmukaisesti seu-
ranneet valtuuston 1969 tekemän metropäätöksen yh-
teydessä hyväksytyn piirustuksen K2 samoin kuin sa-
massa yhteydessä valtuustolle esitettyjen asemasuunni-
telmien ja koko metrojärjestelmän yleissuunnitteluoh-
jeiden mukaista linjaa. 

Kaivokadun aseman suunnittelun vaihtoehtojen vertai-
lua ja valintaa varten olivat sekä kaupunkisuunnittelu-
lautakunta että metrotoimikunta asettaneet tilapäiset 
jaostot, jotka olivat antaneet yhteisen suosituksen Kai-
vokadun metroaseman jatkosuunnittelun periaatteista. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta oli hyväksynyt suosi-
tuksen. 

Valtuusto päätti katsoa metrotoimikunnan lausunnon 
riYttäväksi selvitykseksi aioitteen johdosta ja edellytt i , 
että kaupunginhallitus saattaa kysymyksen kejkustan 
metroasemien suunnittelussa noudatettavista pääperi-
aatteista valtuuston ratkaistavaksi joko erikseen ennen 
lopullisten luonnospiirustusten esittämistä valtuustolle 
tai, mikäli nämä esitetään jo ensi syksynä, siten, että 
Kaivokadun metroaseman suunnittelua jatketaan rin-
nan ainakin sekä H3A että S5 vaihtoehdon pohjalta 

niin, että kaupunginhallituksen esityksen käsittelyn 
yhteydessä valtuustolle esitetään myös toinen vaihto-
ehto (6.6. 419 §). 

Vt Tuomioja ja kahdeksan muuta valtuutettua tekivät 
aloitteen Sörnäisten metroaseman suunnittelun pääpe-
riaatteiden esittämiseksi valtuuston ratkaistaviksi. Met-
rotoimikunta ei katsonut kaventaneensa missään suun-
nitteluvaiheessa valtuuston päätösvaltaa, koska aseman 
suunnitelmat olivat johdonmukaisesti seuranneet met-
ron rakentamispäätöksen (1969) yhteydessä hyväksyt-
tyä linjaa. Koska aseman luonnospiirustukset olivat ol-
leet jo v:n 1972 keväällä kaupunginhallituksen ja eräi-
den lautakuntien käsittelyssä ja kun niitä sittemmin oli 
täydennetty ja tarkistettu, metrotoimikunta katsoi 
aloitteen tultua toimikunnan tietoon tarkoituksenmu-
kaisimmaksi menettelyksi saattaa suunnitelma valtuus-
ton käsittelyyn normaalissa järjestyksessä. Esittämällä 
po. pääperiaatteen irrallisena, olisi kenties voitu voit-
taa aikaa joi takin vi ikkoja, muuttaa aloitteen tarkoitta-
man mahdollisen turhan suunnittelutyön välttäminen 
tai muiden etujen voittaminen olisi jäänyt saavutta-
matta. Valtuusto katsoi toimikunnan lausunnon riittä-
väksi, selvitykseksi aloitteen johdosta (4.4. 264 §,6.6. 
420 §). 

8. Satamaoloja koskevat asiat 

Viranhaltijat. Satamalaitoksen kassa-ja tiliosaston kas-
sanhoitajan virka (12. pl.) muutett i in toimistonhoita-
jan viraksi (13. pl.) 1.11.1973 lukien (3.10. 598 §). 

Satamaliikenneosastoon perustettiin 1.1.1974 lukien 
kolme satamajärjestäjän virkaa (13. pl.) (2.5. 324 §). 

Satamalaitoksen teknillistä korkeakoulututkintoa vaa-
tivat osastopäällikkötasoa edustavien virkasuhteessa 
sopimuspalkalla olevien viranhaltijoiden kuukausipal-
kat tarkistett i in 1.4. lukien seuraaviksi: Veli Rahikai-
nen 4 565 mk ja Veikko Heinonen 4 370 mk (7.3. 179 
§). 

Satamarakennusosaston suunnittelupäällikön virkaan 
(32. pl.) valitulle dipl.ins. Eljas Muuriselle maksettavan 
sopimuspalkan suuruudeksi vahvistettiin 3 850 mk/kk 
ja työpääll ikön virkaan (32. pl.) valitun dipl.ins. Juha 
Komsille maksettavan sopimuspalkan suuruudeksi 
myös 3 850 mk/kk (2.5. 322, 323 §). 

Liikennemaksutaksan yleisten perusteiden täydentämi-
nen. Valtuusto päätti, että kaupungin liikennemaksu-
taksan yleisten perusteiden 1 §:r» 1 momenttia täyden-
netään siten, että se kokonaisuudessaan kuuluu seuraa-
vasti : 

»Liikennemaksua tuloutetaan taulussa A mainituin 

määrin tavaroista, jotka ulkomailta suoraan tai tullaa-
mattomina tuodaan toisen kotimaan paikkakunnan 
kautta kaupunkiin tai sen satama-alueelle ja jotka kau-
pungissa joko tullataan, luovutetaan vastaanottajan 
haltuun tull i lain 63 §:n mukaista tarkkailuilmoitusta 
vastaan tai pannaan tullivarastoon.» 

Samalla päätettiin perusteiden 9 §:ään lisätä seuraava 
säännös: 

»Sen, joka on i lmoittanut tavaran tulliselvitettäväksi, 
on vastattava liikennemaksulaskun maksamisesta. Sa-
ma vastuu on myös tul l in hyväksymällä luottoasiak-
kaalla, joka huolitsijana tai muutoin on tull iselvittänyt 
tavaran taikka saanut tavaran haltuunsa tarkkailuilmoi-
tusta vastaan ennen sen tullattavaksi ilmoittamista.» 

Sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen 20.6.1973 
(16.5. 351 §,3.10. 597 §, kunn.as.kok. s. 203). 

Liikennemaksutaksan tarkistaminen. Valtuusto päätti, 
että liikennemaksutaksan nimikkeeseen 29/3-alkoholit 
ja niiden johdannaiset - lisätään seuraava muistutus: 
»Teollisuusliiman raaka-aineena käytettävän nestemäi-
sen metanolin liikennemaksu kannetaan nimikkeen 
39/1 b mukaisesti.» (18.4. 289 §). 

Vapaavaraston vuokramaksujen korottaminen. Val-
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tuusto päätti esittää valtiovarainministeriölle Helsin-
gin kaupungin vapaavaraston käyttämisestä kannetta-
vista maksuista annetun asetuksen 1 § ja 3 §:n 5 ja 6 
momentin muuttamista (6.6. 412 §). 

Rakennustyöt. Valtuusto myönsi 210 000 mk käyttö-
varoistaan käytettäväksi Herttoniemen asemaraken-
nuksen kunnostustyötä varten (21.3. 218 §). Edelleen 
valtuusto oikeutt i satamalautakunnan käyttämään seu-
raavat määrärahat niiden käyttätarkoitusta muuttaen: 
— v:n 1971 talousarvion Länsisataman itäistä pisto-
ketta varten merkitystä määrärahasta 155 625 mk ja 
muita töitä ja suunnittelua varten merkitystä 98 541 
mk sekä v:n 1973 Länsisataman laitureita ja kenttiä 
varten merkitystä 350 000 mk perusparannusten suo-
rittamiseen (16.5. 365 §) 
— v:n 1972 talousarvion rautateitä ja ratapihoja varten 
merkitystä määrärahasta 200 000 mk varastoraken-
nuksen L 7 B rakentamiseen (19.9. 543 §) 
— v:n 1970 muita siltoja varten merkitystä määrära-
hasta 39 800 mk, v:n 1971 Lauttasaaren siltaa var-
ten merkitystä 85 200 mk sekä kertomusvuoden ta-
lousarvion katuja, rautateitä ja aallonmurtajia ym. 
varten varatusta 300 000 mk Seurasaaren sillan ra-
kennustöistä aiheutuneisiin menoihin (3.10. 580 §) 
— kertomusvuoden talousarvion siltoja varten merki-
tystä määrärahasta 10 000 mk, viemärien suistojen 
ruoppaamista varten merkitystä 40 000 mk, varasto- ja 
teollisuusalueiden viemäreitä varten merkitystä 30 000 
mk, lumenkaatopaikkojen ruoppaamista varten merki-
tystä 35 000 mk, pesulauttojen korjausta ja kunnossa-
pitoa varten merkitystä 25 000 mk sekä jääteiden tut-
kimista varten merkitystä 10 000 mk Länsisataman 
ruokalaparakin rakennustöiden rahoittamiseen (14.11. 
696 §) 
— satamalaitoksen toimesta rakennettavia viemäreitä 
varten merki t ty 300 000 mk:n suuruinen määräraha 
Herttoniemen teollisuussataman kenttätöiden rahoi-
tukseen (14.11. 715 §). 

Erinäiset kustannukset, kalusto ym. Valtuusto oikeut-
t i satamalautakunnan käyttämään seuraavat määrära-

hat niiden käyttötarkoitusta muuttaen: 
— v:n 1972 varastoimis- ja laiturihuolto-osaston käyt-
tömenoista enintään 15 000 mk satamien vedenkulu-
tuksen ynnä vesipostien käytön ja kunnossapidon me-
noihin sekä 
— saman talousarvion satama-alueen puhtaanapitoa 
varten merkitystä määrärahasta enintään 100 000 mk 
satama-alueen sähkövalaistukseen (7.3. 163 §) 
— v:n 1972 talousarvion kontt inosturin tarttumalaitet-
ta varten merkitystä määrärahasta 36 670 mk trukin 
nostokehyksen hankintaan (3.10. 581 §) 
— varasto- ja teollisuusalueiden katuja ja rautateitä se-
kä rantaverhouksia varten merkitystä määrärahasta 
30 000 mk jätteiden poistamisesta satama-alueelta ai-
heutuviin menoihin (12.12. 789 §) 
— varastoimis- ja laiturihuoltotoimintaa varten merki-
tystä määrärahasta 900 000 mk tavaransiirrosta ja säh-
könjakelusta aiheutuvia menoja varten (12.12. 790 §). 

Satamajäänmurtaja. Valtuusto oikeutt i palolautakun-
nan tilaamaan Oy VVärtsilä Ab:n Helsingin telakalta 
lautakunnan 14.11.1972 päivätyssä esityksessä tarkoi-
tetun satamajäänmurtajaan tulevan palokaluston. 

Samalla valtuusto oikeutt i satamalautakunnan suorit-
tamaan kassavaroista ennakkonmenona satamajään-
murtajan kauppahinnan v. 1973 lankeavasta erästä ta-
lousarvioon merkitsemättömän osan 142 000 mk 
(24.1. 58 §). 
Alueen vuokraaminen. Valtuusto päätti, edellyttäen, 
että Avomeri Oy.n kanssa 25.5.1972 tehty vuokrasopi-
mus puretaan, että yhtiöl le vuokrataan Verkkosaaresta o 
Verkkokatu 1 :ssä sijaitseva n. 1600 m .n suuruinen 
alue ajaksi 1.3.1973-30.6.1987 mm. ehdolla, että alu-
etta saadaan käyttää yksinomaan varustamokonttorin 
ja laivojen varaosavaraston paikkana (7.2. 101 §). 

Purjelaivasäätiöön liittyminen. Valtuusto päätti osallis-
tua Purjelaivasäätiön perustamiseen 2 000 mk:lla edel-
lyttäen, ettei kaupungille aiheudu asiasta jatkuvia vel-
voitteita. Valtuusto myönsi käyttövaroista tarkoituk-
seen 2 000 mk (28.11. 741 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Sähkölaitos 

Viranhaltijat. Sähkölaitoksen teknill istä korkeakoulu-
tutkintoa vaativat osastopäällikkötasoa edustavien vir-
kasuhteessa sopimuspalkalla olevien viranhaltijoiden 
kuukausipalkat tarkistetti in 1.4. lukien seuraaviksi: 
Martt i Aho 4 800 mk, Alpo Salo, An t t i Itkonen ja 
A imo Puromäki 4 565 mk sekä Unto Kilpinen 4 470 
mk (7.3. 179 §). 

Sähkölaitoksessa avoimeksi tu l lut mittar inluki jan vir-

ka (10. pl.) päätettiin lakkauttaa til(laskutusjärjestel-
mään siirtymisen takia (10.1. 25 §). 

Voima-asemien investointeja koskevien rahoitusjärjes-
telyjen suorittaminen ym. Valtuusto oikeutt i teolli-
suuslaitosten lautakunnan ylittämään kertomusvuoden 
talousarvion ti l i l lä Voima-asemat olevaa määrärahaa 
enintään 9 000 000 mk:lla. 

Samalla lautakunta oikeutett i in käyttämään vesilaitok-
sen vesisäiliöiden ja paineenkorotusasemien rakenta-
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mistä varten merkitystä siirtomäärärahasta 4 400 000 
mk sähkölaitoksen voima-asemien rakentamiseen. 
Hanasaari B-voimalaitoksen ja Kellosaaren voima-
laitoksen hankintoihin ja urakoihin saatiin käyttää kas-
savaroista ennakkomenona 11 100 000 mk, mikä kate-
taan v:n 1974—1977 talousarvioissa siten, ettei sähkö-
laitoksen investointien kokonaismäärä ylitä talous-
suunnitelmassa vahvistettua tasoa (20.6. 455 §). 

Valtuusto oikeutt i lautakunnan käyttämään energian 
hankintaa varten merkitystä määrärahasta 300 000 mk 
sähkölaitoksen hallinto- ja yleiskuluihin sekä 
2 500 000 mk sähkölaitoksen sivutoimintaan (28.11. 
750 §). 

Sähkölaitoksen kantakaupungin piirikeskuksen luon-
nospiirustukset, jotka oli laatinut Arkkitehtuuri toimis-
to Timo Penttilä Ky , hyväksytti in (19.12. 812 §). 

Atom¡voimalaitoksen sijoittaminen. V t Heikkonen ym. 
esittivät, että kaupunginhallitus suorituttaisi tutk imuk-
sen siitä, voitaisiinko kaupungin alueelle suunniteltu 
atomivoimalaitos sijoittaa johonkin Helsingin edustalla 
olevaan saareen, esim. Vallisaareen. 

Teollisuuslaitosten lautakunta mainitsi, että kysymyk-
sessä on ydinlämmitysvoimalaitos, joka tulisi tuotta-
maan sekä sähköä että kaukolämpöä ja joka tulisi pal-
velemaan koko Helsingin seutua. Sijoitus kaupungin 
itärajan tuntumaan olisi paras mm. siitä syystä, että 
kaukolämmityksen laajeneminen tapahtuu 1980-luvul-
la pääasiassa itäisissä ja pohjoisissa kaupunginosissa. 
Lautakunta ei kuitenkaan pitänyt kaupungin edustalla 
olevia saaria sopivina tarkoitukseen koska sekä sähkön-
siirtojohtojen että kaukolämmön siirtojohtojen tuo-
minen saariin on erittäin vaikeata ja kallista. Nykyisen 
turvallisuusajattelun kannalta saaret ovat liian lähellä 
suuria väestömääriä, esim. Vallisaaresta kaupungin 
keskustaan on 5 km. 

Koska laitoksen sijoituspaikka oli parhaillaan tutki-
muksen alaisena, lautakunta katsoi, ettei aloitteen 
tulisi antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta oli aloitteen tekijöi-
den kanssa samaa mieltä siitä, ettei atomivoimalaa 
tulisi sijoittaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 
Vuosaaren Uutelaan, vaan muita vaihtoehtoja on tut-
kittava. Lautakunta ei pitänyt myöskään saaria sopi-
vana sijoituspaikkana mm. teknillisten vaikeuksien ja 
ratkaisun kalleuden vuoksi, mutta koska sijoituskysy-
mys oli tutkimuksen alaisena, pit i lautakunta esitettyä 
erill istutkimusta tarpeettomana. 

Valtuusto päätti katsoa lautakuntien lausunnot riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta (21.3. 197 §, v:n 
1968 kert. s. 62). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Vesilaitoksen teknillistä korkeakoulu-
tutkintoa vaativat osasto- ja toimistopäällikkötasoa 
edustavien virkasuhteessa sopimuspalkalla olevien 
viranhaltijoiden kuukausipalkat tarkistetti in 1.4. luki-
en seuraaviksi: os.päälkt Kauko Tammela 4 700 mk, 
Erkki Nuutila ja Simo Saari 4 565 mk, toim.pääll. Rei-
jo Sitolahti 3 800 mk (7.3. 179 §). 

Päijänne-hankkeen investointien poistot. Päijänne-
hankkeen toteuttamiseksi perustettavan vedenhankin-
tayhtiön pääomamenojen rahoitus muodostuu osake-
pääomasta, liittymismaksuista ja mahdollisista lainois-
ta. Kukin osakas huolehtii itse yht iöön sijoittamansa 
pääoman poistoista ja koroista. Pääoma- ja lainakus-
tannuksia ei lasketa vedenhän k intayhtiöl le suoritetta-
vaan vesimaksuun, joka sisältää ainoastaan yht iön 
käyttökustannukset ilman pääomakustannuksia. Näin 
ollen yhtiön pääomamenojen rahoittamisesta kaupun-
gille aiheutuvat kustannukset olisi otettava huomioon 
vesilaitoksen kirjanpidossa, jotta ne voitaisiin sisällyt-
tää veden hintaan. Valtuuston 1972 hyväksymän käyt-
töomaisuuden poistosuunnitelman mukaan käyttö-
omaisuusosakkeitä ei kuitenkaan poisteta, joten sen 
mukaan vedenhankintayhtiöön sijoitetulle osakepää-
omalle voitaisiin laskea vain korko. Liittymismaksu 
taas kuuluisi poistosuunnitelmassa lähinnä pysyviin 
osuuksiin kun tai n välistä ja muista laitoksista eikä 
sitäkään voitaisi poistaa. 

Lautakunnan mielestä vedenhankintayhtiön osakepää-
omalle sekä liittymismaksulle tulisi laskea koron lisäksi 
myös poistoa, koska ne investointina kohdistuvat suo-
raan vedensiirtotunnelin rakentamiseen. Jotta poistoa 
voitaisiin laskea, tulisi osakepääoma ja l i i ttymismaksut 
suorittaa vesilaitoksen pääomamenoilla, jol loin ne si-
sältyisivät vesilaitoksen käyttöomaisuuteen. Yht iön ra-
hoitukseen käytettävät lainat tulisi hoitaa keskushal-
linnon nimissä ja lainavarat tulisi normaalin talousarvi-
okäytännön mukaisesti osoittaa vesilaitoksen pää-
omamenoiksi sekä sisällyttää sen käyttöomaisuuteen. 
Kaupungin osuuden yht iön mahdollisten lainojen ko-
roista ja kuoletuksista suorittaisi keskushallinto. Kuo-
letukset osoitettaisiin vesilaitoksen pääomamenoiksi ja 
sisällytettäisiin vesilaitoksen käyttöomaisuuteen. Po. 
menettelyllä lainakustannukset voidaan siirtää veden 
hintaan tasaisesti pitkällekin ajanjaksolle. 

Lautakunnan esityksestä valtuusto päätti, että sen 
14.6. 1972 vahvistamaan Helsingin kaupungin käyttö-
omaisuuden poistosuunnitelman kohtaan 5 »Aineeton 
käyttöomaisuus» tehdään seuraava lisäys: »Päijänne-
hankkeen investoinnit, poistoaika 50 vuotta» (10.1. 26 
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Kaasulaitos 

Viranhaltijat Valtuusto päätti esittää kunnalliselle so-
pimusvaltuuskunnalle, että kaasulaitoksen toimitusjoh-
tajan virka siirrettäisiin 37. palkkaluokkaan 1.6.1973 
lukien (16.5. 350 §). 

Kaasulaitoksen teknillistä korkeakoulututkintoa vaati-
vat osastopäällikkötasoa edustavien virkasuhteessa so-
pimuspalkalla olevien viranhalti joiden kuukausipalkat 
tarkistett i in 1.4. lukien seuraaviksi: Torsti Simola 
4 565 mk, Mauri Vainio 4 470 mk ja Vi l jo Suhonen 
4 370 mk (7.3. 179 §). 

Liikennelaitos 

Viranhaltijat. Liikennelaitoksen teknillistä korkeakou-
lututkintoa vaativat osasto- ja toimistopäällikkötasoa 
edustavien virkasuhteessa sopimuspalkalla olevien vi-
ranhaltijoiden kuukausipalkat tarkistett i in 1.4. lukien 
seuraaviksi: os.päälht Helge Henriksson 4 565 mk ja 
Teuvo Riit inen 4 370 mk, toim.päälkt Kauko Niironen 
ja Juhani Valanto 3 700 mk sekä Allan Kotokanto 
3 600 mk (7.3. 179 §). 

Raitiovaunusäännön muuttaminen. Valtuusto päätti 
muuttaa Helsingin kaupungin raitiovaunusäännön 8 
§ :n 1 momentin kohdat a ja f seuraaviksi: 

— 8 §. 1. Ajolupa raitiovaunun kuljettamiseen saadaan 
antaa edellytyksin: 

a) että asianomainen on täyt tänyt 21 vuotta, 

— f) että jos hänet saatujen tietojen mukaan on tuo-
mi t tu rangaistukseen rikoksesta, jonka takia hänet on 
katsottava sopimattomaksi toimimaan kuljettajana, vä-
hintään kolme vuotta on kulunut rangaistuksen kärsi-
misestä (7.2. 100 §). 

Tariffin uusiminen. Valtuusto päätti hyväksyä liiken-
nelaitoksen uudet tariffimääräykset lipun hintoineen 
noudatettavaksi kaupungin alueella yhteistarif f il injoil-
la. Muutetut tariffimääräykset ja lippujen hinnat linja-
autolinjojen osalta esitettiin maistraatin hyväksyttä-
väksi. Kaupunginhallitus oikeutett i in päättämään muu-
tosten alkamisajankohdasta sekä liikennelaitoksen ja 
Valtionrautateiden välisestä liikenteestä tehdyn sopi-
muksen muuttamisesta uutta tari f f ia vastaavaksi. L. i-
säksi valtuusto edellytt i , että 

— lippujen hintojen tarkistamisesta aiheutuva lisätulo 
käytetään julkisen liikenteen kehittämiseen kaupungin 
alueella ja laaditaan lähivuosia varten sellainen kalus-
ton hankintaohjelma, joka tekee mahdolliseksi palve-
lutason nostamisen 
— kaupunginhallitus asettaa komitean, jonka tehtävänä 
on kiireellisesti tehdä suunnitelma liikennelaitoksen ja 
kaupungin omistukseen siirtyneiden yhtiöiden harjoit-

taman liikenteen rationalisoimiseksi 

— ryhdytään toimenpiteisiin yksityisautoliikenteen 
edelleen rajoittamiseksi kaupungin keskustassa 
— tutkitaan mahdollisuudet luopua yl i kaupungin ra-
jojen ulottuvista linjoista (31.10. 655 §, kunn.as.kok. 
-74 s. 32). 

Siviili-invalideille myönnettävien vapaa- ja alennuslip-
pujen myöntämisperusteet päätettiin toteuttaa kau-
punginhallituksen 13.11.1972 tekemän päätöksen mu-
kaisesti (6.6. 413 §, v:n 1972 kert. s. 315). 

Alennus- ja vapaalippuja koskevien määräysten muut-
taminen. Valtuusto päätti muuttaa määräykset seuraa-
viksi: 
1) Invalidien vuosivapaalippu on henkilökohtainen 
yleislippu ja oikeuttaa rajoittamattomaan määrään 
matkoja kalenterivuoden aikana kaikilla yhteistariffi-

. linjoilla. 
2) Invalidien, koululaisten ja kansaneläkkeen saajien 
alennusliput ovat 10 matkan sarjalippuja, joiden jokai-
nen maksuosa oikeuttaa matkustamaan rajoituksetta 
kaikilla yhteistariff¡ l injoil la tunnin aikana lipussa ole-
vasta aikaleimasta lukien. Lipun jokaiseen matkaosaan 
sisältyy vaihto-oikeus. Vaihdot voidaan tehdä myös 
paluusuuntaan. 
3) Vuosivapaaliput ja 10 matkan alennussarjaliput 
myöntää ja myy liikennelaitos henkilökohtaiseen käyt-
töön invalideille, koululaisille ja kansaneläkkeen saajil-
le kaupunginhallituksen vahvistamia perusteita noudat-
taen. 
4) Invalideille, koululaisille ja kansaneläkkeen saajille 
myytävän lipun hinta on 3 mk. 

Valtuusto oikeutt i kaupunginhallituksen päättämään 
muutoksen voimaantulon ajankohdasta (31.10. 656 
§). 

Linja-autojen tilaaminen. Liikennelaitos oikeutett i in 
tilaamaan kertomusvuoden aikana 30 täydellistä linja-
autoa vaihto-soineen toimitettavaksi v. 1974 sekä 60 
täydellistä linja-autoa vaihto-osineen toimitettavaksi v. 
1975 (18.4. 288 § f 20.6. 458 §). 

Linjan nx) 33 Tarvon päätepysäkin määräämistä / vyö-
hykkeeseen kuuluvaksi tekivät v. 1972 aloitteen vt 
Syrjänen ym. ja ki innitt ivät erityisesti huomiota Tar-
von vanhusten virkistyskeskuksessa käyvien vanhusten 
matkakustannuksiin. Kaupunginhallitus totesi valtuus-
ton hyväksyneen 29.11.1972 liikennelaitoksen uuden 
tar i f f in, yhtenäistariff i in, jonka mukaan sama lippu 
kelpaa koko kaupunkialueella ja jossa näin ollen ei ole 
vyöhykejakoa (10.1. 33 §). 

Vt Ukkola ym. esittivät aloitteessaan linjan n:o 75 jat-
kamista Puistolan asemalle ja edelleen Artolantietä pit-
kin kehätien tuntumaan lähinnä yhteyden parantami-
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seksi alueen itäosassa oleviin palvelu kohteisiin. 

Liikennelaitoksen lautakunta katsoi, että linjan jatka-
minen tasoylikäytävän kautta rautatien toiselle puolel-
le ei ol lut mahdollista liian suuren onnettomuusvaaran 
vuoksi. Po. matkustustarpeen hoitamiseksi on kaava-
runkoselvityksessä esitetty linjaa Suutarila - Puistola -
Heikinlaakso, mutta tämän linjan aloittaminen on ai-
heellista vasta Suuntimotien rautatiealituksen valmis-
tuttua. Lautakunta lupasi tutkia linjan mahdollista 
jatkamista rautatien varteen saakka (21.2. 133 §). 

Helsinki - Maaseutu-Liikenne Oy:n osake-enemmistön 
hankkiminen kaupungin omistukseen . Valtuusto päät-
t i , että kaupungin omistukseen hankitaan rva Irja Kos-
kiselta hänen omistamansa ko. yht iön 6 000 osaketta 
5 325 000 mk:n kauppahinnasta erinäisin ehdoin. Toi-
vomusponnessaan valtuusto edellytt i , että po. yhtiöi-
den palveluksessa olevalle henkilökunnalle turvataan 
tasavertaiset oikeudet ja edut liikennelaitoksen henki-
lökunnan kanssa (20.6. 459 §). 

Julkisen liikenteen yhteistoimintasopimuksen tarkis-
tustoimikunnan mietintö merki t t i in tiedoksi (18.4. 
287 §,20.6. 457 §, khn mtö n:o 3). 

Helsingin kaupungin ja kaupungin alueella toimivien 

L ii ken teenharjoittajien yh teistoimin tasopimuksen, j on -
ka valtuusto oli hyväksynyt 1970,4 §:n 1 momentti 
päätettiin muuttaa seuraavaksi: 

mikäli to iminimet eivät tämän sopimuksen piir i in kuu-
luvista linjoista saa kutakin ajettua linjakilometriä koh-
t i sovittua tuloa, jonka suuruus on laskettu kutakin 
toiminimeä varten rajoissa 2.30 - 2.40 mk, maksaa lii-
kennelaitos kaupungin puolesta mainitun sovitun tu-
lon ja todellisuudessa saadun tulon erotuksen kullekin 
toiminimelle kuukausittain seuraavan kuukauden 15 
pv:ään mennessä. Mainituksi sovituksi tuloksi on vah-
vistettu : 
— 2.40 mk Suomen Turistiauto Oy:lle, Helsinki - Maa-
seutu-Liikenne Oy:lle ja Oy Liikenne Ab:lle, 
— 2.30 mk Saaren Auto Oy:lle, Sirolan Liikenne Oy: 
Ile, Metsälän Linja Oy.lle ja Tammelundin Liikenne 
Oy :lle. 

Sopimuksen muutos tul i voimaan kertomusvuoden 
alusta lukien (18.4. 286 §, 16.5. 352 §, 20.6. 456 §, 
v:n 1970 kert. s. 103). 

Ammattikasvatushallitus vahvisti 19.1. liikennelaitok-
sen ammattikoulun ohjesäännön (7.3. 157 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

El intarvikekeskus 

Henkilö kuntaruokailu n kustannukset ym. Kaupungin-
valtuusto oikeutt i elintarvikekeskuksen lautakunnan 
käyttämään v:n 1973 talousarvioon kouluruokailua 
varten merkitystä määrärahasta 10 000 mk hallinto- ja 
muihin yhteisiin kustannuksiin sekä 103 000 mk hen-
kilökuntaruokailusta aiheutuviin kustannuksiin 
(12.12. 791 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Hallinto ym. kustannukset. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti rahatoimiston käyttämään v:n 1972 talousarvi-
on tietojenkäsittelykeskuksen käyttöä varten merki-
tystä määrärahasta enintään 10 000 mk sen hallintoon 
ja muihin yleisiin kustannuksiin (10.1. 32 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti ottaa 
Kansaneläkelaitokselta Roihuvuoren vanhusten vuok-
ratalon rakennuskustannusten rahoittamista varten 
500 000 mk:n suuruisen lainan 4 %:n vuotuisin koroin 
ja 17 v:n maksuajoin sekä Kansaneläkelaitoksen 6.6. 
päivätyssä kirjeessä mainituin muin lainaehdoin. 
Lääninhallitus vahvisti 3.10. em. päätöksen (5.9. 494 
§, 14.11. 701 §). 

Kaupungin lahjoitusrahastoilta, kaupungin leski- ja 
orpoeläkekassalta sekä eräiltä muilta rahatoimiston 
hyväksymiltä lainanantajilta päätettiin ottaa v:n 1973 
ja 1974 talousarviossa investointeihin ja metron 

rakentamiseen merkit tyjen määrärahojen kattamista 
varten yhteensä 2 000 000 mk.n määräinen osavelka-
kirjalaina 7.5 %:n vuotuisella korolla siten, että laina 
otetaan 1.5.1973 alkaen lainanantajien tarjoamina 
erinä, jotka kaikki erääntyvät maksettaviksi takaisin 
1.5.1978. Kaupunginhallitus oikeutett i in hyväksy-
mään muut lainaehdot (4.4. 244 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutt i kaupunginhallituksen ot-
tamaan v. 1973 -74 koti- ja/tai ulkomaisia lainoja 
enintään 130 mmk vastaavan määrän, jol loin lainojen 
nimelliskorko on enintään 9 % ja laina-aika 12 - 20 v. 
sekä, mikäli on kysymys obligaatiolainasta, alkuperäi-
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nen liikkeellelaskuhinta yleisölle vähintään 97 % ja 
myynt ihinta välittäjil le vähintään 94.5 %. 

Valtuusto päätti valtuuttaa kaupunginhallituksen tai 
sen määräämän henkilön tai henkilöiden vahvistamaan 
lainojen lopulliset ehdot ja suorittamaan kaikki toi-
menpiteet, jotka ovat välttämättömiä tällaisten laino-
jen saamiseksi tai l i i t tyvät niihin. 

Lainavarat hyväksytti in käytettäviksi v. 1974 - 76 ta-
lousarvioihin sähkölaitoksen, vesilaitoksen ja satama-
laitoksen sekä metron rakennustöiden samoin kuin li-
sä-ja perusparannustöiden rahoittamiseen. 

Kun neuvotteluissa oli tu l lu t esiin mahdollisuus saada 
kaupungille laina, jonka laina-aika on yl i 20 v., päätti 
valtuusto kaupunginhallituksen esityksestä muuttaa 
edellä olevaa päätöstä laina-ajan osalta siten, että laina-
aika on vähintään 12 v. 

Lääninhallitus hyväksyi molemmat päätökset. 

24.1. tekemänsä päätöksen yhteydessä valtuusto hy-
väksyi toivomusponnen, jossa se edellytt i , että kau-
punginhallitus tutkisi mahdollisuudet pitkäaikaisen ta-
varaluottolainan saamiseksi kaupungille Neuvostolii-
tosta tai muista sosialistisista maista kaupungin tuotan-
nollisen toiminnan ja liikennepalvelujen kehittämiseksi 
(24.1. 46 §, 21.3. 201, 202 §, 16.5. 342 §). 

Valt iolta päätettiin ottaa enintään 6 500 000 mk:n 
suuruinen laina viisi vuotta pitemmällä maksuajalla 
kunnan välityksellä ja vastuulla myönnettäviä asunto-
lainoja varten asuntotuotantolaissa edellytetyin ehdoin 
(2.5. 306 §). 

Yksityisille laitoksille myönnettäviä lainoja koskevat 
asiat. Urheilu- ja ulkoilurahastosta päätettiin myöntää 
Oy Bowling Ab:lle Talin keilahallin rakentamista var-
ten 1 300 000 mk:n suuruinen laina siten, että laina 
maksetaan takaisin v. 1977 - 86 ja lainan korko on 7.5 
%. Lainaehdoissa edellytetään mm., että n. 30 % hallin 
käyttöajasta ja hallitiloista osoitetaan tarvittaessa ulko-
puolisten käyttöön harjoitus- tai palvelutiloiksi sekä 
että hallista varataan urheilu- ja ulkoiluvirastolle oma-
kustannushintainen vuokrati la kalusto- ja traktorisuo-
jaksi. Rakennuksessa tulee myös olla mahdollisuus 
kuntalaisten terveystarkastusaseman palvelutilojen jär-
jestämiseen. 

Keilahallin kustannusarvioksi vahvistettiin samalla 
7 000 000 mk. 

Samasta rahastosta myönnett i in urheilu- ja ulkoilulau-
takunnan käytettäväksi ennakkomenona 3 200 000 
mk Pirkkolan urheilupuiston tekojääradan kattamista 
varten siten, että summa katetaan v:n 1975 - 79 talous-

arvioissa (3.10. 584 §). 

Valtuusto oikeutt i kaupunginhallituksen antamaan 
kaupungin täytetakauksen tai harkitsemiensa lainojen 
osalta omavelkaisen takauksen Stiftelsen Botby Svens-
ka Samskola -nimisen säätiön pääomamäärältään enin-
tään 700 000 mk:aan nousevien rakennuslainojen ja 
niiden korkojen takaisin maksamisesta erinäisillä eh-
doilla. 

Lääninhallitus vahvisti 9.2. valtuuston päätöksen 
(10.1. 16§ , 21.3. 200 §). 

Edelleen valtuusto päätti antaa erinäisillä ehdoilla 
kaupungin omavelkaisen takauksen Osuuskunta Suo-
men Messuille enintään 15 000 000 mk:aan nousevien, 
uuden messukeskuksen rakentamista varten tarvittavi-
en lainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta 
sekä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön v:n 
1972-73 rakennusohjelman enintään 450 000 mk:aan 
nousevien lisälainojen ja niiden korkojen takaisin mak-
samisesta. Lääninhallitus hyväksyi 30.10. molemmat 
päätökset (3.10. 586, 587 §,28.11. 726, 727 §). 

Helsinki - Maaseutu-Liikenne Oy:lle ja Suomen Turis-
tiauto Oy:lle mahdollisesti myönnettävien, enintään 
11.5 mmk:aan nousevien pitkäaikaisten lainojen ja 
niiden korkojen takaisin maksamisesta päätettiin antaa 
kaupungin omavelkainen takaus (28.11. 729 §). 

Lääninhallitus i lmoi t t i vahvistaneensa Myl lypuron Op-
pikouluyhdistys r.y:n ja Lauttasaaren vanhustentalo-
säätiön lainojen takauksen (7.2. 85 §, 21.2. 134 §). 

Valtuusto päätti muuttaa seuraavien lainojen takausta 
koskevat päätöksensä ja lääninhallitus vahvisti muu-
tokset: 
— Kiinteistö Oy Casa Académica Fastighets Ab:n taat-
tavien lainojen enimmäismääräksi 9 000 000 mk (5.9. 
493 §, 14.11. 7 0 2 § , v : n 1972 kert. s. 112); 
— Helsingin Kauppa- ja Sihteeriopiston Kannatusyhdis-
tys r.y:n taattavien lainojen määräksi 3 360 000 mk 
(18.4.271 § f 20.6. 433 § ,v :n 1972 kert. s. 326); 
— Jakomäen yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y:n taat-
tavien lainojen määräksi 5 206 500 mk ja Jakomäen 
yhteiskoulun uudisrakennuksen hankintakustannuk-
seksi 5 785 000 mk (3.10. 585 §, 19.12. 804 §, v:n 
1971 kert. s. 106 §). 

Kaupungin omaa asu n to rakennustuotantoa varten 
myönnettävien lainojen takaaminen. Valtuusto oikeut-
t i kaupunginhallituksen antamaan kaupungin takauk-
sen v:n 1972 rakennusohjelmia varten perustettujen 
kiinteistöyhtiöiden, joihin luetaan myös Helsingin 
Kansanasunnnot Oy, raha- ja vakuutuslaitokselta saa-
mien, pääomamäärältään enintään 20 000 000 mk:aan 
nousevien lainojen ja niiden korkojen sekä mahdollis-
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ten lisä- ja sakkokorkojen maksamisen vakuudeksi eh-
dolla, että taattava lainamäärä vastaa enintään 90 % 
kaupunginhallituksen hyväksymistä rakennusten han-
kintakustannuksista. 

Samalla valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen anta-
maan kaupungin takauksen po. yhtiöiden valt iokont-
torista saamien, pääomamäärältään enintään 
25 000 000 mk:aan nousevien v:n 1972 rakennusohjel-
mia koskevien asuntolainojen ja niiden korkojen takai-
sin maksamisesta. 

Lisäksi valtuusto päätti, että kaupunki ei vaadi po. yh-
t iöi l tä kiinnitystä tai muuta vakuutta tont in vuokra-
maksun, kadun vuotuisen kunnossa- ja puhtaanapito-
korvauksen eikä kaupungin yht iöi l le myöntämien lai-
nojen maksamisen vakuudeksi. Lääninhallitus vahvisti 
6.3. valtuuston päätöksen (7.2. 87 §, 18.4. 270 §). 

Lahjoitusrahaston perustaminen. Valtuusto päätti pe-
rustaa Agnes Uddin 1970 tekemän testamentin perus-
teella kaupungille tulleesta omaisuudesta Agnes Udds 
Fond -nimisen lahjoitusrahaston ja vahvistaa sille sään-
nöt. Rahaston peruspääoma oli 23.5. 194 395 mk. Ra-
haston varojen ylijäämästä jaetaan vuosittain sairaala-
lautakunnan päätöksen mukaan enintään puolet Mari-
an sairaalalle käytettäväksi vähävaraisten, ei eläkkee-
seen oikeutettujen 65 v. täyttäneiden naisten sairaus-
ja kot ihoitoon. Nämä avustukset eivät saa vaikuttaa vä-
hentäväksi heidän kaupungilta mahdollisesti saamiinsa 
muihin avustuksiin (19.12. 806 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginvaltuusto päätti esittää 
valtioneuvostolle, että v:n 1974 kunnallisveron ennak-
koperinnässä määrätään Helsingin kaupungin osalta so-
vellettavan ennakkoveroäyrin hinnaksi 15 p. 

Samalla valtuusto päätti edellyttää, että 
— v:n 1974 talousarvioehdotus laaditaan 14 p:n lopul-
lisen veroäyrin hinnan pohjalta ja 
— kaupunginhallitus asettaa komitean, jonka tehtävänä 
on kiireellisesti tutkia mahdollisuudet kaupungin hal-
linnon rationalisoimiseksi siten, että saadaan aikaan 
menosäästöjä (5.9. 488 §, 31.10. 657 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1972 tuloista toi-
mitettavassa kunnallisverotuksessa on lapsivähennyk-
sen suuruus 650 mk lasta kohden ja perusvähennyksen 
korkein määrä 2 000 mk (10.1. 15 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1973 tuloista toi-
mitettavassa kunnallisverotuksessa ovat lapsivähennys 
ja perusvähennyksen suurin määrä samat kuin edellä 
(12.12. 774 §). 

Talousarvioasetelman uusiminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti vahvistaa kaupungin talousarvioasetelmalle uu-

den pääluokka- ja lukujaon v:n 1974 alusta lukien. 
Verrattuna valtuuston 1970 vahvistamaan asetelmaan, 
muutokset kohdistuivat eri toimintojen esittämisjärjes-
tykseen. Ti l inumeroint i muuttu i vastaavasti (24.1. 47 
§, v:n 1970 kert. s. 114). 

Lisätalousarvion hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen lisä-
talousarvioksi v:ksi 1973 (5.9. 487 §, khn mtö n :o9) . 

Vuoden 1974 talousarvio. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä v:n 1974 talousarvion kaupunginhallituk-
sen ehdotuksen mukaisena eräin poikkeuksin. 

Samalla valtuusto hyväksyi kaikkiaan 27 toivomus-
pontta, joissa se 
— katsoi, että liikennelaitoksen toimintaan myönnettä-
vän tuen tulee olla suuruudeltaan sellainen, että jouk-
koliikennettä voidaan kehittää ja hoitaa palveluperiaat-
teen mukaan, sekä edelleen, että kaupungin talous-
suunnitelmaan otettu veroäyripennipohjalla määritelty 
tuen katto on palveluperiaatetta vaarantavana poistet-
tava 
— edellytt i, että talousarvioiden yhteyteen otetaan 
vastedes käsiteltäviksi ainoastaan sellaiset valtuusto-
aloitteet, jotka suoranaisesti l i i t tyvät talousarvioon 
— kehotti kaupunginhallitusta Kaupunkil i i ton kanssa 
pyrkimään siihen, että koulurakennustoiminta saatai-
siin nykyistä nopeammaksi ja joustavammaksi 
— edellytt i , että kaupunginhallitus ryhtyy nykyistä 
voimakkaampiin toimenpiteisiin asuntolainojen saami-
seksi asuntotuotantoon 
— kehotti kaupunginhallitusta toimimaan siten, että 
kaupungin eläintarhan kehittäminen ja toiminnan jat-
kaminen yleiseläintarhana turvataan ympärivuotisena 
— edellytt i kaupunginhallituksen ryhtyvän kiireellisiin 
toimenpiteisiin pysäköintivirhemaksun korottamiseksi 
40 mk:ksi 
— edel lytt i , että seuraavaa talousarviota laadittaessa 
terveyskeskuksiin pyritään tuntuvasti lisäämään apu-
hoitajien ja toimistoapulaisten virkoja. 

Edelleen valtuusto kehotti kaupunginhallitusta 
— suorittamaan tutkimuksen kaupungin koko kodin-
hoitojärjestelmästä ja sen hetkisestä palvelutilanteesta, 
ottaen huomioon perheiden, vanhusten ja sairaiden las-
ten tarvitsemat palvelukset ja siihen tarvittavan henki-
lökunnan määrän 
— asettamaan toimikunnan, joka selvittää, miten julki-
silla paikoilla tapahtuva häirintä ja väkivalta voitaisiin 
poistaa kaupungin taloudellisin ja sosiaalisin toimenpi-
tein 
— selvittämään mahdollisuudet turvata ympärivuoti-
nen työsuhde kansakoulujen siivoojille ja ruoanjaka-
jille 
— kiirehtimään autottomien korttelipihojen toteutta-
mista lakisääteisesti kääntymällä Kaupunki l i i ton puo-
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leen 
— ryhtymään sellaisiin organisatorisiin toimenpiteisiin, 
jotka käytettävissä olevien varojen puitteissa edistävät 
keskushallinnossa suoritettavaa ympäristönsuojelutyö-
tä 
— huolehtimaan siitä, että keskuspuiston käyttöarvoa 

vähentävän Metsämäentie-nimisen liikenneväylän suo-
ja-alueet kunnostetaan välittömästi tien rakentamisen 
edistymisen myötä 
— kiireellisesti selvityttämään mahdollisuudet sellais-
ten puolikunnallisten asunto-osakeyhtiömuotoisten 
asuntotalojen rakentamiseen, joihin pyritään saamaan 
valtiolta asuntolainoja ja myöskin kaupungilta tukea 
— ryhtymään toimenpiteisiin liikennelaitoksen piirissä 
todetun kuljettajanvajauksen poistamiseksi sekä tar-
peellisen määrän uusien autonkuljettajien ja raitiovau-
nunkuljettajien tilapäisten virkojen perustamiseksi 
— suorittamaan kiireellisen tutkimuksen poliisilaitok-
sen työskentelyolosuhteiden parantamismahdollisuuk-
sista ja ryhtymään tutkimuksen osoittamiin toimenpi-
teisiin 
— ryhtymään toimenpiteisiin lastensuojelun avohuol-
lon tehostamiseksi luomalla riittävät edellytykset si-
jaisperheiden hankkimiselle tiedotustoimintaa tehos-
tamalla ja hoitomaksuja korottamalla sekä näissä per-
heissä suoritettavan hoidon tason valvomiseksi lisää-
mällä perhehoidon tarkastajien määrää 
— saattamaan loppuun jo aloitetut neuvottelut Opiske-
lijoiden Lastenhoitosäätiön päiväkotien siirtämiseksi 
kaupungin hallintaan 
— toimimaan siten, että itäisten rantavyöhykkeiden vi-
heraluesuunnitelmaan sisältyvät ehdotukset asukkai-
den virkistysmahdollisuuksista toteutetaan sekä että 
ne ja luonnonsuojelun asettamat vaatimukset otetaan 
huomioon Vuosaaren eteläosan asemakaavan vahvis-
tamisen yhteydessä 
— ryhtymään toimenpiteisiin ilmansuojelua palvelevan 
valvonta- ja tarkkailujärjestelmän pikaiseksi toteutta-
miseksi 
— tutki tuttamaan, aiheutuuko kaupungin edustalla ha-
vaittu alkava meriveden luonnontilan muuttuminen 
tekijöistä, jo ihin voidaan vaikuttaa tehostetuin vesien-
suojelutoimenpitein sekä tehostamaan kaupungin jäte-
vesien käsittelyä sekä erityisesti ryhtymään toimenpi-
teisiin kaupungin edustuksen lisäämiseksi Itämeren 
suojelutoimenpiteitä koskevissa kokouksissa 
— ryhtymään pikaisiin to imi in Käpylän ammattikou-
lun kirjapaino-osaston koneiston nykyaikaistamiseksi 
— tutkimaan mahdollisuuksia tukea helsinkiläisten epi-
lepsiapotilaiden kuntouttamista Epilepsiayhdistys 
ry:n Pitäjänmäen työkl inikal la 

— ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin pitkäaikaissai-
raiden hoitokodin suunnittelutyön aloittamiseksi 
— ryhtymään toimenpiteisiin sellaisten sairaala- ja 
huoltolaitosten henkilökunnan lasten päivähoidon eri-
koisjärjestelyn aikaansaamiseksi, että työntekijöiden 
saanti näihin laitoksiin voitaisiin turvata 
— ryhtymään toimenpiteisiin riittävän avustajamäärän 
palkkaamiseksi kouluterveydenhoitoon 
— valvomaan, että valtion tukemaan uuteen oikeusapu-
järjestelmään siirryttäessä ja oikeusaputoimiston pa-
kollisten tehtävien sen johdosta lisääntyessä toimiston 
palvelutaso ei joudu kärsimään. 

Talousarvioehdotus palautettiin kunnallislain 112 §:n 
mukaisesti kaupunginhallitukselle. Myöhemmin val-
tuusto hyväksyi v:n 1974 talousarvion kaupunginhal-
lituksen ehdotuksen mukaisesti (11.12. 767 §, 12.12. 
799 §, 19.12. 822 §, khnmtön:o 10, 23, 24). 

Valtuusto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen il-
moituksen valtuuston kokouksessa 12.12. talousarvi-
on käsittelyn yhteydessä esitettyjen toivomusponsieh-
dotusten suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä monis-
teessa sattuneen sekaannuksen ja siitä aiheutuneen ää-
nestystuloksen. Valtuusto päätti todeta, että 12.12. ta-
lousarvion käsittelyn yhteydessä suoritetussa toivo-
musponsiäänestyksessä on 
— tul lut hyväksytyksi mm. vt Gyllenbergin ehdottama 
seuraava toivomusponsi: valtuusto päättänee kehottaa 
kaupunginhallitusta kääntymällä Kaupunkil i i ton puo-
leen kiirehtimään autottomien korttelipihojen toteut-
tamista lakisääteisesti 
— tul lut hylätyksi vt Gyllenbergin ehdottama seuraava 
toivomusponsi: valtuusto päättänee kehottaa kaupun-
ginhallitusta käytettävissä olevien varojen puitteissa ot-
tamaan huomioon Skolteaternin taloudelliset tarpeet 
(19.12. 823 §). 

Kaupunginhallitus totesi, että valtuustossa oli tehty 42 
määrärahojen merkitsemistä talousarvioon edellyttävää 
aloitetta, joista yksi oli tehty v. 1971, 19 v. 1972 ja 22 
v. 1973. Aloitteista yhdeksän koski yleistä kunnallis-
hallintoa, kaksi terveyden- ja sairaudenhoitoa, kymme-
nen sosiaalisia tehtäviä, kahdeksan opetus- ja sivistys-
tointa, kolme yleisiä töitä, neljä kiinteistöjä tai kau-
punkisuunnittelua ja kuusi liikennelaitosta. Esittämiin-
sä selvityksiin viitaten kaupunginhallitus esitti, etteivät 
nämä kaupunginhallituksen mietinnössä n:o 10 seloste-
tut aloitteet antaisi aihetta toimenpiteisiin. (Khn mtö 
n:o 10). 
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Talousarvion pääluokkien loppusummat sekä menojen ja tulojen lisäykset ( • ) ja vähennykset ( - ) v:een 1973 
verrattuna käyvät i lmi seuraavasta yhdistelmästä: 

Menot Tulot 
1974 1974 
mk mk mk mk 

0 Yleishallinto 44 005 697 6 702 150 1 003 950 4 68 770 
1 Järjestystoimi 67 947 703 4- 8 614 366 5 437 538 — 209 259 
2 Terveydenhuolto 351 375 662 + 56 377 352 109 356 375 + 16 162 860 
3 Sosiaalitoimi 292 651 393 + 42 136 676 41 177 922 4- 5 209 996 
4 Sivistystoimi 204 213 297 4- 24 844 328 45 997412 + 6 045 586 
5 Kaavoitus ja yleiset työ t 154 431 883 4- 17 014 493 70 241 222 4 29 418 718 
6 Kiinteistöt 53 019 769 

- l · 
5 915 169 71 693 944 4 6 982 388 

7 Li iketoiminta 717 289 558 -h 109 012 169 754 465 587 4- 129 494 392 
8 Rahoitustoimi 199 969 311 4 34 791 819 228 824 075 4 762 938 

Kunnallisvero 1 063 898 830 4 126 331 510 

Käyttömenot ja -tulot yht. 2 084 904 273 4- 305 408 522 2 392 096 855 4 314 742 023 
9 Pääomatalous 507 367 598 + 34 083 729 200 175 016 4 24 750 228 

Yhteensä 2 592 271 871 4- 339 492 251 2 592 271 871 4 339 492 251 

(Khn mtö n:o 10 ja 24). 

Aloite v:n 1974-1983 taloussuunnitelman eräiden pe-
ruslähtökohtien selvittämisestä. V t Hakalehto ym. 
esittivät aloitteessaan, että kaupunginhallitukselta han-
kittaisiin selvitys onko kaupungin ko. vuosien talous-
suunnitelman pohjana oleva 600 000:n asukaslukuta-
voite v. 1983 realistinen ja perusteltu lähtökohta kau-
pungin tulojen ja menojen määrittelemiselle sekä ih-
mismyönteiselle kaupunkisuunnittelulle. Vastaukses-
saan kaupunginhallitus viittasi vahvistettuihin kunta-
suunnittelun lähtökohti in v. 1974 ja 1975, jotka pe-

rustuvat väkilukusuunnitteeseen 550 000 asukasta v:n 
1985 lopussa (18.4. 296 §, 28.11. 752 §). 

Kaupungin väkiluvun ja sen palveluksessa olevan hen-
kilökunnan määrän kehityksestä pyysivät vt Pettinen 
ym. aloitteessaan selvitystä ennen seuraavan vuoden 
talousarvioehdotuksen käsittelyä. Kaupunginhallitus 
totesi, että ti lastotoimiston asiaa koskeva selvitys sisäl-
tyy mietintöön n:o 21 (17.10. 646 §, 12.12. 798 §). 

12. Muut asiat 

Lautakuntien ym. jäsenten vaalit, ks. kunnalliskalen-
teria ao. nimen kohdalta. Asunto-oikeuden jäsenen, 
ekon. Raimo Haavikon varajäsenen Seppo Hiedan Hel-
singistä pois muuttamisesta johtaneessa varajäsenten 
uudessa vaalissa valitt i in Haavikon varajäseniksi sijaan-
tulojärjestyksessä kiinteistöpääll. Mauno Tuormala, 
oik.tiet.kand. Emer Silius ja kiinteistöneuvos Henry 
Andström (19.12. 813 §). 

Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen ammattikoulun 
kuntainl i i ton li ittovaltuustoon toimikaudeksi 
1973—1976 valitt i in jäseniksi dipl.ins. Ingvar Blom-
qvist ja puhelinmek. Gösta Lindström sekä varajäsenik-

si yl i tark. Veikko Liukko ja järjestösiht. Fjalar Björk-
qvist (10.1. 11 §). 

Henkilökunnantark. Curt Söderlund oli anonut lupaa 
saada harjoittaa huutokaupantoimittaian ammattia. 
Maistraatille annettavassa lausunnossaan valtuusto 
päätti i lmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamista ano-
muksen hyväksymistä vastaan (7.2. 89 §). 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Valtuusto päätti, 
että jäsenten valitsemiseksi Helsingissä toimivien oppi-
koulujen vanhempainneuvostoihin toimitetaan suhteel-
liset vaalit siten, että kouluttain laaditut ehdokaslistat 
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on annettava valtuuston puheenjohtajalle 14.5. klo 15 
mennessä. Ehdokaslistojen yhdistelmä-luettelot asete-
taan nähtäville valtuuston istuntosaliin 16.5. klo 
15.45 mennessä ja vaalitoimitus pidetään 16.5. klo 16 
alkavan kokouksen alussa. Vaalin perusteella valtuusto 
n imi t t i oppikoulujen vanhempainneuvostojen jäsenet 
toimikaudeksi 1.1.1973-31.12.1976 (2.5. 307 §, 
16.5. 341 § f khn mtö n:o 5). 

Helsingin lukion, Lapinpuiston yhteiskoulun ja Kontu-
lan yhteiskoulun vanhempainneuvostojen eronneiden 
jäsenien tilalle val i t t i in uudet jäsenet (5.9. 496 §, 
14 .11 .678§ , 12.12. 775 §). 

Kustaa Vaasan i l taoppikoulun vanhempainneuvostoon 
toimikaudeksi 1973 - 1976 valituista jäsenistä vain yh-
dellä oli lapsi ko. koulun oppilaana. Rehtori Olavi Jun-
nila valitt i vaalipäätöksestä lääninhallitukselle, koska 

vanhempainneuvostosta annetun asetuksen 1 §:n mu-
kaan valtuuston on valittava jäsenet etupäässä oppilai-
den vanhempien joukosta. 

Lääninhallituksen pyydettyä selvitystä asiasta kaupun-
ginhallituksen lainopillinen osasto katsoi, että päätös 
oli asetuksen vastainen. Kaupunginvaltuusto päätti 
kuitenkin antaa lääninhallitukselle selvityksen, jossa se 
katsoi po. päätöstä tehtäessä toimitun asetuksen aset-
tamien vaatimusten mukaisesti. 

Lääninoikeus, ottaen huomioon kunnallislain 175 §:n 
säännökset, päätti 29.11. kumota valtuuston valituk-
senalaisen päätöksen ja palauttaa asian valtuustolle 
uudelleen laillisesti käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus 
ehdotti tyytymistä lääninhallituksen päätökseen, mut-
ta valtuusto päätti hakea muutosta korkeimmalta hal-
linto-oikeudelta (5.9. 497 §, 19.12. 807 §). 



2. K a u p u n g i n h a l l i t u s 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhalli-
tukseen kuuluivat v. 1973 kaupunginjohtajana ylipor-
mestari Teuvo Aura sekä apulaiskaupunginjohtajina 
opetus- ja sivistystoimenjohtaja fil.maist. Aarre Loima-
ranta, rakennustoimenjohtaja valtiot.kand. Veikko Jär-
vinen, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimenjohtaja 
varat. Aat to Väyrynen, teollisuustoimenjohtaja dipl. 
ins. Gunnar Smeds, henkilöasiain ja sosiaalitoimenjoh-
taja valtiot.maist. Pentti Pusa ja sairaalatoimenjohtaja 
sosiaalipääll. Aarne Leskinen sekä kaupunginvaltuus-
ton valitsemina jäseninä kansak.op. Inkeri Airola, pas-
tor i Jouni Apajalahti, toim.joht. Raimo Ilaskivi, kun-
nallissiht. Pentti Kauhanen, toimistopääll. Gustaf Lau-
rent, toiminnanjoht. Aarne Laurila, piirisiht. Aulis 
Leppänen, dipl.ins. Kari Rahkamo, dipl.ins. Terttu Ra-
veala, järjestösiht. Usko Ruuskanen ja valtiot.maist. 
Aarne Välikangas. 

Kaupunginkanslia. Kansliapäällikkönä toimineen kans-
lianeuvos Sulo Hellevaaran kuoltua 7.5., nimitett i in 
11.9. alkaen kansliapäälliköksi hallinnollisen osaston 
hall intopääll ikkö, varat. Yr jö Salo. Talous- ja suunnit-

teluosaston rahoitusjohtajana toimi varat. Erkki Lintu-
ri, taloussuunnittelutoimiston talousarviopäällikkönä 
valtiot.maist. Erkki Kokkonen, kuntasuunnittelutoi-
miston suunnittelupäällikkönä arkkit. Jaakko Tolo-
nen, organisaatiotoimiston organisaatiopäällikkönä 
dipl.ins. Pertti Forsström, lainopillisen osaston kau-
punginlakimiehenä varat. Jarl-Erik Kuhlefelt, yleisen 
osaston osastopäällikkönä varat. Harri Sormanen, tai-
deasiainsihteerinä fil.maist. Marja-Liisa Bell, tiedotus-
toimiston tiedotuspäällikkönä fil.maist. Mirja Lappi-
Seppälä 1.9. saakka ja valtiot.maist. Pertti Mustonen 
1.10. alkaen sekä matkailutoimiston päällikkönä Mik-
ko Nupponen. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 50 ja sen 
yleisjaostolla 52 kokousta. 

Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku oli 6241, sii-
tä kaupunginhallituksen yleisten kokousten 3951 ja 
sen yleisjaoston 2290, mistä verotusasioita koskevia 
349, 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupungin valtuusto 

Lauta- ja johtokunt ien ilmoitukset kaupunginvaltuus-
ton kevät- ja syysistuntokaudella käsiteltäväksi suunni-
telluista, merkitykseltään tärkeistä tai sisällöltään laa-
jamittaisista asioista merkit t i in tiedoksi (19.2. 595 §, 
17.9. 2709 §). 

Vuokra-auton käyttöoikeus. Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajalle päätoim. Pentti Poukalle myönnett i in 
oikeus vuokra-auton käyttöön sinä aikana, jona hän 
to imi i valtuuston puheenjohtajana, kuitenkin kauin-
taan viiden vuoden aikana ja sellaisissa ajoissa, jotka 
l i i t tyvät puheenjohtajan tehtävien hoitamiseen (yjsto 
17.1. 5092 §). 

Toivomusponnen käsiteltäväksi ottaminen valtuustos-
sa. Oik.t iet. tr i Pirkko Koskinen valitt i lääninhallituk-
selle valtuuston 3.10. asian n:o 46 kohdalla tekemästä 
päätöksestä siltä osin kuin päätös koski asian käsitte-
lyn aikana ehdotetun toivomusponnen ottamista käsi-
teltäväksi. 

Erään teollisuustontin vuokraamista koskevan asian 
käsittelyn yhteydessä valtuusto päätti äänestyksen jäl-
keen ottaa käsiteltäväksi toivomusponsiehdotuksen, 
jossa esitettiin luottamusmieskomitean asettamista sel-
vittämään teollisuus-, varasto- ja l i iketonttien luovutus-
ehtojen eroavuutta. Valtuusto hylkäsi ponnen. 

Valittaja katsoi, että po. ponsi oli itse pääasiaan l i i i t ty-
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mätön asia, jota ei olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi, 
koska sitä ei oltu kunnallislain edellyttämällä tavalla 
valmisteltu. 

Kaupunginkanslian lainopillinen osasto katsoi, että po. 
toivomusponnen ottamista käsiteltäväksi on pidettävä 
valtuuston käsiteltävänä olleeseen asiaan liittyvänä ja 
ettei sanotulla menettelyllä myöskään ole sivuutettu 
kunnallislain edellyttämää valmistelupakkoa ja ehdotti 
lääninhallitukselle esitettäväksi valituksen hylkäämistä. 

Teollisuustointa johtava apul.kaup.johtaja totesi, että 
ohjesäännön mukaan kaupunginhallitus voi antaa seli-
tyksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen joh-
dosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä val-
tuuston päätöksen lopputulokseen. 

Kaupunginhallitus päätti antaa lääninhallitukselle lain-
opillisen osaston lausunnon mukaisen selityksen 
(10.12. 3747 §,17.12. 3837 §). 

Revisiolaitos 

VuositiUntarkastajien i lmoitus jakautumisestaan jaos-
toihin päätettiin toimittaa kaikille kaupungin hallinto-
elimille sekä virastoille ja laitoksille tiedoksi kehotuk-
sin toimia vuositilintarkastajien esittämien toivomus-
ten mukaisesti (12.2. 516 §). 

Vuositil intarkastajien tekemien eräiden huomautusten 
johdosta kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja 
johtokunt ia sekä virastoja ja laitoksia tähänastista tar-
kemmin huolehtimaan siitä, että menot kirjataan vuo-
denvaihteessa tilisäännön 70 §:n määräysten mukaises-
t i ja että silloin, kun säännöstä perustellusta syystä 
poiketaan, tositteeseen liitetään poikkeamisen peruste-
lu. 

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää Suomen Kau-
punki l i i tol le, että se ryhtyisi toimenpiteisiin hylättyjen 
autojen käsittelyä koskevan lainsäädännön aikaansaa-
misen kiirehtimiseksi. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotetti in tarvittaessa 
yhteistoiminnassa kaupunginkanslian talous- ja suun-
nitteluosaston kanssa suorittamaan tutkimuksen mah-
dollisuuksista parantaa konevarikon kannattavuutta 
(8.10.2961 §, 15.10. 3038 §). 

Käyttöomaisuuden arvostusohjeiden hyväksyminen. 
V. 1964 asetettu käyttöomaisuuden arvostustoimikun-
ta jät t i kaupunginhallitukselle 25.1.1971 tarkistetun 
mietintönsä, jonka pohjana oli toimikunnan v. 1967 
valmistunut ja eri lautakuntien ja Kaupunki l i i ton lau-
suntojen perusteella tarkistettu mietintö. Mietinnössä 
korostetaan yhdenmukaisten menettelytapojen nou-

dattamista kaikissa kaupungin virastoissa ja laitoksissa. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimikunnan laati-
mat kaupungin käyttöomaisuuden arvostusohjeet. Oh-
jeiden mukaan käyttöomaisuudella tarkoitetaan kau-
pungin toiminnassa jatkuvaan käyttöön tarkoitettua 
omaisuutta, jonka hankintamenot on tarkoituksenmu-
kaista jaksottaa kuluiksi usean vuoden osalle. Nämä 
hankintamenot merkitään pääomamenoiksi talousar-
vioon. Käyttöomaisuutena ei ole syytä pitää käyttö-
menojen määrärahoilla hankittua irtaimistoa, joka lii-
ketaloudessa katsotaan yleensä käyttöomaisuudeksi, 
mutta merkitään julkisessa taloudessa hankintavuonna 
käyttömenoksi eli kuluksi. Käyttöomaisuuteen ei 
myöskään lueta kassavaroilla hankittuja arvopapereita, 
raaka-aine- eikä tarvikevarastoja. 

Käyttöomaisuus merkitään kir janpitoon kuten aikai-
semminkin hankinta- tai valmistusarvoon. Tontt ien ar-
vojen pitämiseksi yhdenmukaisina ja ajan tasalla, ne 
merkitään kirjanpitoon kiinteistöviraston arvioimasta 
jälleenhankintahinnasta. Käyttöomaisuus on pidettävä 
nykyarvossa korottamalla tai alentamalla arvoja rahan 
arvon muuttuessa. Ohjeissa on myös määräykset käyt-
töomaisuuden korkojen laskemisesta. Kiinteistövirasto 
pitää luetteloa muiden hall intokuntien paitsi liikelai-
tosten käytössä olevasta kiinteästä käyttöomaisuudes-
ta. 

Hyväksyessään po. ohjeet kaupunginhallitus päätti sa-
malla 
— lykätä käyttöomaisuuden arvostusohjeiden ja pois-
tosuunnitelman määräysten täytäntöönpanoa yleisessä 
käytössä olevan omaisuuden osalta kalliosuojia lukuun 
ottamatta toistaiseksi ja kehotti kiinteistövirastoa yh-
dessä rakennusviraston kanssa suunnittelemaan tämän 
omaisuuden ottamista käyttöomaisuuden pi ir i in, ke-
räämään sitä varten perustietoa sekä tekemään asiasta 
esityksen kaupunginhallitukselle 31.12.1974 mennessä 
— antaa kaupunginkanslian yleiselle osastolle tehtäväk-
si täydentää nykyinen luettelo kaupungin taideteoksis-
ta 31.12.1973 mennessä ja sen jälkeen pitää luetteloa 
arvostusohjeiden mukaisesti 
— antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi laatia esitys 
28.2.1974 mennessä tilitysvuokrajärjestelmän tarkista-
misesta toimikunnan mietinnön perusteella tehtävien 
päätöksien mukaisesti 
— kehottaa kiinteistövirastoa yhdessä rahatoimiston 
kanssa tutkimaan mahdollisuudet siirtää rakennusviras-
ton käyttöomaisuuden kirjanpidon hoito rakennusvi-
rastolle ja sairaalaviraston po. kir janpidon hoito sairaa-
lavirastolle sekä tekemään asiasta esityksen 31.12. 
1973 mennessä 
— kumota v. 1952 tekemänsä, liikennelaitoksen omai-
suuden poistoprosenttien vahvistamista koskevan pää-
töksen 2 kohdan 
— kumota v. 1956 tekemänsä, poikkeuksellisesti esiin-
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tyvien perusparannusluonteisten korjaus- ja niihin ver-
rattavien töiden käsittelemistä pääomamenoina koske-
van päätöksen 5 kohdan ja 
— kumota v. 1965 tekemänsä, sähkölaitoksen l i i t ty-
mismaksuja vastaavien erien poistamista käyttöomai-
suudesta koskevan päätöksen (2.1. 31 §, 5.3. 774 §). 

Revisioviraston kustannustutkijan virkaan (25. pl.) va-
l i t t i in sitä haettavaksi julistamatta valtiot.kand. Oiva 
Vir ta sekä laskentatarkkaajien (17. pl.) virkoihin mer-
kon., hum.kand. Tuula Laitinen, merkon. Riitta Paa-
vola ja merkon. Ismo Tuomainen (yjsto 13.6. 5944 §, 
3.10. 6442 §). 

Laskentatarkkaaja Marita Löfströmille myönnett i in 
ero virastaan 1.5. lukien, laskentatarkkaaja Salme Ete-
lälle 26.11. lukien ja toim.apul. Eine Sarkkiselle 1.1. 
1974 lukien (yjsto 11.4. 5628 §, 3.12. 6762, 6763 §). 

Revisioviraston ilmoitukset tiliensä asemasta 31.12. 
1972, 31.3., 30.6. ja 30.9.1973 merkit t i in tiedoksi 
(yjsto 28.3. 5552 §, 16.5. 5803 §, 18.7. 6120 §, 
31.10. 6589 §). 

Kassantarkastukset. Revisioviraston ilmoitukset v:n 
1972 IV neljänneksen ja kertomusvuoden kolmen en-
simmäisen neljänneksen kassantarkastuksista merkit-
t i in tiedoksi (12.3. 845 §, 21.5. 1640 §, 24.9. 2805 
§, 12.11. 3354 §). 

Irtaimen omaisuuden tarkastajien i lmoitus tarkastus-
kohteiden jakamisesta merkit t i in tiedoksi (2.4. 1088 

Kaupunginhallitus kehotti kaikkia lauta- ja johtokun-
tia sekä virastoja ja laitoksia asianmukaisin toimenpi-
tein tehostamaan kaupungin irtaimen omaisuuden val-
vontaa po. omaisuuteen kohdistuvien anastusten ja il-
kivallan vähentämiseksi (19.11. 3463 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien sihteerin palkkio 
vahvistettiin 1.4. lukien 290 mk:ksi/kk (5.3. 779 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien esityksen johdosta 
kaupunginhallitus kehotti niitä hall intokuntia, jotka 
katsovat aiheelliseksi hallinnassaan olevien ti lojen yh-
distämisen, ennen kussakin yksityistapauksessa kau-
punginhallitukselle erikseen tehtävää esitystä selvittä-
mään yhteistoiminnassa kiinteistöviraston ja kaupun-
ginkanslian lainopillisen osaston kanssa toimenpiteis-
tä aiheutuvat haitat ja hyödyt samoin kuin kustannuk-
set. Niitä hallintoelimiä, joiden hallinnassa on kiinteää 
omaisuutta, samoinkuin niitä, jotka huolehtivat raken-
nussuunnittelusta, kehotetti in kiinnittämään vakavaa 
huomiota kiinteän omaisuuden tarkastajien esittämiin 
huomautuksiin ja toivomuksiin (19.11. 3463 §). 

Kaupunginhallitus ja kaupungin-
kanslia 

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokoukset. Kau-
punginhallitus päätti, 
— että se kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa v:n 
1973 aikana maanantaisin klo 15 ja ylimääräisiin ko-
kouksiinsa tarvittaessa 
— että sen yleisjaosto kokoontuu keskiviikkoisin klo 
10 ja veroasiain käsittelyä varten tarvittaessa keskiviik-
koisin klo 13.30, 
— että henkilöasiainjaosto, kasvatusneuvolajaosto, 
kongressi- ja konserttijaosto, puutavarajaosto ja kes-
kuspesulajaosto kokoontuvat tarvittaessa sekä 
— että kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokous-
ajoista samoin kuin siitä, että kokouksessa kulloinkin 
laadittu pöytäkir ja pidetään kokousta seuraavana kah-
deksantena päivänä sekä kaupunginjohtajan, apulais-
kaupunginjohtajien, kansliapäällikön ja osastopäälli-
köiden päätösluettelot perjantaisin yleisesti nähtävinä, 
kuulutetaan sanomalehdissä ja maistraatin ilmoitustau-
lulla (15.1. 160 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa eräiden viikottaisten 
kokoustensa tavanmukaista ajankohtaa juhlapyhien 
johdosta sekä päätti olla pitämättä kokouksia heinä-
kuussa 1973 (2.4. 1095 §, 9.4. 1191 §, 16.4. 1275 §, 
5.11. 3287 §,27.12. 3873 §). 

Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen eri hal-
lintoelimiin. Kaupungin eri hall intoelimiin valitt i in 
edustajat seuraavasti: 
— henkilöasioita ja sosiaalitointa johtava apulaiskau-
punginjohtaja palkkalautakuntaan, huoltolautakun-
taan ja lastentarhain lautakuntaan 
— sairaalatointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ter-
veyslautakuntaan sekä sairaalalautakuntaan ja sen jaos-
toon 
— opetus- ja sivistystointa johtava apulaiskaupungin-
johtaja urheilu- ja ulkoilulautakuntaan ja korusuun-
nittelu toimi kuntaan 
— kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja kiinteistölautakuntaan ja sen 
jaostoihin sekä kaupunkisuunnittelulautakuntaan 
— rakennustointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
yleisten töiden lautakuntaan 
— teollisuustointa johtava apulaiskaupunginjohtaja lii-
kennelaitoksen lautakuntaan ja sen jaostoon, satama-
lautakuntaan, teurastamolaitoksen lautakuntaan, elin-
tarvikekeskuksen lautakuntaan, teollisuuslaitosten lau-
takuntaan ja vesilautakuntaan 
— jäsen Airola huoltolautakunnan omaisuus- ja holho-
usjaostoon sekä lastensuojelulautakunnan elatusapuja-
ostoon, vajaamielishuoltojaostoon sekä lasten- ja nuo-
risonhuoltolaitosten johtokuntaan 
— jäsen Apajalahti huoltolautakunnan hallintojaos-
toon, lastensuojelulautakuntaan, oikeusapulautakun-
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taan ja kirjastolautakuntaan 
— jäsen Ilaskivi väestönsuojelulautakuntaan 
— jäsen Kauhanen huoltolautakunnan päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien ja irtolaishuoltojaostoon se-
kä kotitalouslautakuntaan 
— jäsen Laurent ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kuntaan ja ruotsinkielisen työväenopiston johtokun-
taan 
— jäsen Laurila maatalouslautakuntaan, ammattioppi-
laslautakuntaan ja tielautakuntaan 
— jäsen Leppänen palolautakuntaan, huoltolautakun-
nan työtupien johtokuntaan ja lastensuolelulautakun-
nan väestöasiainjaostoon 
— jäsen Rahkamo huoltolautakunnan huoltolaitosten 
johtokuntaan, nuorisolautakuntaan ja suomenkielisten 
kansakoulujen johtokuntaan 
— jäsen Raveala huoltolautakunnan Tervalammen työ-
laitoksen johtokuntaan, suomenkielisen työväenopis-
ton johtokuntaan ja ammattioppilaitosten johtokun-
taan 
— jäsen Ruuskanen lastensuojelulautakunnan suojelu-
kasvatusjaostoon, raittiuslautakuntaan ja museolauta-
kuntaan 
— jäsen Välikangas lastensuojelulautakunnan lasten-
huoltojaostoon ja musiikkilautakuntaan (15.1. 157 §). 

Kaupungin hallintoelinten kokousaikojen, pöytäkirjo-
jen ja päätösten saattamisesta kaupunginhallituksen 
tietoon annettiin tavanmukaiset ohjeet (27.12. 3871 
§ ,v :n 1972 kert. s. 125). 

Rahatoimiston varainhoidon valvonta. Kaupunginhalli-
tuksen jäsenet Laurent ja Ruuskanen valit t i in rahatoi-
miston varojen hoidon tarkastajiksi kertomusvuodeksi 
ja velvoitett i in vähintään kerran tänä aikana suoritta-
maan myös rahatoimiston kassojen tarkastus (29.1. 
350 §). 

Vakuutusasiakirjojen tarkastus. Kaupunginhallituksen 
jäsenet Airola ja Rahkamo valitt i in tarkastamaan vä-
hintäin kahdesti kertomusvuoden aikana rahatoimis-
ton hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet sekä kau-
punginhallituksen hoidossa olevat vakuusasiakirjat 
(29.1.351 §). 

Y/eisjaoston päätösten hyväksyminen. Kaupunginhalli-
tus päätti hyväksyä yleisjaoston kokouksissaan 27.6., 
4.7., 9.7., 18.7., 24.7. ja 1.8.1973 pöytäkir jan 6041-
6046, 6082-6087, 6107-6117, 6157-6172, 6187-6191 
ja 6216-6217 §:n kohdalla tekemät päätökset (6.8. 
2146 §). 

Kaupunginhallituksen diariin 31.12.1970 merki t ty jä, 
15.5.1972 vielä ratkaisemattomia asioita koskeva luet-
telo merkit t i in tiedoksi, samoin kuin luettelo ennen 
31.12.1971 merkityistä, 1.8.1973 vielä ratkaisematto-
mista asioista (y jsto3.1. 5016 §, 14.11. 6671 §). 

Lausunto aluepoliittisesta valmistelutyöstä. Lääninhal-
litus pyysi lausuntoa valtioneuvoston kanslian aluepo-
li itt ista valmistelutyötä koskevasta väliraportista laati-
mastaan lyhennelmäotteesta. 

Kaupunginjohtaja pit i yhdyskuntatyyppijaottelussa 
tungosalue, kasvualue, kasvukeskus, kasvupiste ja haja-
asutusalue käsitettä tungosalue epäonnistuneena. Tä-
mä käsite esiintyi vain Uudenmaan läänin osalla, jossa 
se pienimmässä eli l-vaihtoehdossa tarkoi t t i aluetta 
Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Tätä aluetta 
tarkoittava käsite pääkaupunkiseutu on vakiintumassa 
ja on käyttökelpoinen myös aluepolitiikan yhteydessä. 
Edelleen kaupunginjohtaja esitti, että valtakunnallista 
kehittämistyötä, aluepoliti ikka mukaan luettuna, ei tu-
lisi toteuttaa rajoituksin vaan niin pitkälle kuin mah-
dollista positiivisin toimenpitein. 

Kaupunginhallitus päätti antaa lääninhallitukselle kau-
punginjohtajan esityksen mukaisen lausunnon (10.12. 
3699 §). 

Suomen Kaupunkiliiton yleiskirje A 5/73 niille kau-
pungin- ja kauppalanhallituksille, joil la on tarkoitukse-
na uudistaa tai tarkistaa kaupunginhallituksen ohje-
sääntö, rakennusjärjestys tai poliisijärjestys merkit t i in 
tiedoksi (yjsto 28.2. 5360 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginhallitus päätti, että v:n 
1974 aikana kaupunginjohtajan estyneenä ollessa toi-
mii hänen sijaisenaan ja kaupunginhallituksen puheen-
johtajana kulloinkin saapuvilla oleva virassa vanhin 
apulaiskaupunginjohtaja. Samalla määrättiin apulais-
kaupunginjohtajien sijaiset (27.12. 3872 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginjohtajan ja apu-
laiskaupunginjohtajien vuosilomat lomakautena 1973, 
myönsi palkatonta virkavapautta apulaiskaupunginjoh-
taja Väyryselle ajaksi 19.9.-12.10. maanpuolustus-
kurssille osallistumista varten ja apulaiskaupunginjoh-
taja Smedsille sairauslomaa ajaksi 11.-15.9. (22.1. 
257 §, 19.3. 939 §, 24.4. 1423 §, 7.5. 1504 §, 6.8. 
2158 §, 13.8. 2270 §, 15.10. 3041 §). 

Apul.kaup.joht. A.K. Leskinen toimi apul.kaup.joht. 
A.K. Loimarannan sairausloman johdosta opetus- ja si-
vistystointa johtavan apul.kaup.johtajan sijaisena myös 
kaupunginhallituksen konsertti- ja kongressitalojaos 
ton puheenjohtajana 12.2. lukien toistaiseksi (19.2. 
603 §). 

Kaupunginkanslia. Kansliapäällikön tehtävien hoitami-
sesta kaupunginhallitus määräsi seuraavaa: 
— kansliapäällikkö Hellevaaran estyneenä tai poissa ol-
lessa toimivat hänen sijaisenaan toistaiseksi, kunnes 
toisin määrätään, rahoitusjoht. L intur i , hallintopääll. 
Salo, kaup.lakimies Kuhlefelt ja os.pääll. Sormanen 
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luetellussa järjestyksessä (24.4. 1368 §) 
— kaupunginhallituksen kehotettua kaupunginkansliaa 
julistamaan kansliapäällikön viran haettavaksi, määrät-
t i in rahoitusjoht. Lintur i ja hallintopääll. Salo viransi-
jaisina yhteisesti hoitamaan oman virkansa ohella kans-
liapäällikön virkaan kuuluvat tehtävät ja heidän kum-
mankin estyneinä tai poissa ollessaan kaup.lakimies 
Kuhlefelt ja os.pääll. Sormanen luetellussa järjestyk-
sessä hoitamaan sanottuja tehtäviä 
— os.pääll. Sormanen vali t t i in kaupungin hallinto-orga-
nisaatiota koko laajuudessaan tarkistavan komitean 
työjaoston jäseneksi 
— rahoitusjoht. L intur i vali t t i in ratkaisuvallan siirtä-
mistoimikunnan puheenjohtajaksi ja hallintopääll. Salo 
sen jäseneksi 
— rahoitusjoht. Lintur i määrättiin kaupungintalotoi-
mikunnan puheenjohtajaksi (28.5. 1749 §) 
— kansliapäällikön estyneenä tai poissa ollessa toimi i 
hänen sijaisenaan rahoitusjoht. Lintur i ja rahoitusjoh-
tajan estyneenä tai poissa ollessa samanaikaisesti kans-
liapäällikön kanssa, hoitavat kansliapäällikön tehtäviä 
toistaiseksi, kunnes toisin määrätään, kaup.lakimies 
Kuhlefelt ja os.pääll. Sormanen, luetellussa järjestyk-
sessä (1.10. 2872 §). 

Kaupunginkanslian ilmoitukset tiliensä asemasta mer-
k i t t i in tiedoksi (yjsto 7.3. 5414 §, 6.6. 5911 §, 12.9. 
6338 §,7.11. 6627 §). 

Kaupunginkanslia oikeutett i in hankkimaan kaupun-
ginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille jaetta-
vaksi sekä kanslian virkakäyttöön yhteensä n. 115 vi-
rastokarttaa. Tarkoitukseen käytettäväksi myönnett i in 
6 900 mk (5.11.3290 §). 

Yleisjaosto osoitti määrärahat tuhka-astioiden ja lasi-
altaiden hankkimiseksi kaupunginkansliaan sekä seitse-
män vi tr i in in ostamiseksi Suomen Mitalitaiteen Kilta 
ry :ltä. Kaupunginkanslia oikeutett i in hyväksymään eri 
lahjaesineisiin tehdyistä kaiverruksista aiheutuneet 
kustannukset maksettaviksi kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista (yjsto 7.5. 5780 §, 3.10: 6454 §, 
7.11. 6640 §). 

Hallinnollisen osaston hallintopäällikön virkaa määrät-
t i in hoitamaan 11.9. lukien apul:kaup.siht. Tauno Leh-
tinen, jolle myönnett i in virkavapautta apulaiskaupun-
ginsihteerin virasta (Y 3b.) 26.11. lukien: Vm. virkaa 
määrättiin hoitamaan kansliasiht. Jorma VVaismaa. 
Kaupunginkansliaa kehotetti in julistamaan hallinnolli-
sen osaston päällikön virka avoimeksi (10.9. 2632 §, 
29.10. 3176 §, yjsto 21.11. 6712 §). 

Lakit, f is. Pentti Mäkelä palkatti in tp. apul. kaup. sihtee-
riksi (Y 35.) kauintaan kertomusvuoden loppuun saak-
ka. Yleisjaosto määritteli Mäkelän tehtävät täydennyk-

senä jaoston apulaiskaupunginsihteerien työjaosta 
28.4.1971 tekemään päätökseen (7.5. 1511 §, yjsto 
6.6. 5910 § ,v :n 1971 kert. s. 121). 

Työsuhteiseksi apul.kirjanpitäjäksi palkatti in ajaksi 
16.2.-30.6. merkon. Marja-Liisa Heinsalö (yjsto 17.1. 
5102 §,21.2. 5315 §). 

Uudelleen järjestelyjen johdosta määrättiin kanslian-
hoitaja Ulla-Brita Jorma sekä kanslistit Anna-Liisa Ka-
janti , Toini Lehtinen, Sirpa Saaristo, Raili Telenius, 
Heli-Inkeri Särö ja Lea Laukkanen, joiden kaikkien va-
kinaiset virat lakkautetti in 1.1.1974 lukien, siirtymään 
sanotusta päivästä kaupunginkanslian toimistosihteerin 
tilapäisiin virkoihin (Y 17), samoin määrättiin kanslisti 
Elli Toukonen ja ts. kanslisti Linnea Nybl in siirtymään 
samasta päivästä lukien toimistosihteerin tilapäiseen 
virkaan (yjsto 19.12. 6865 §,27.12. 6914 §). 

Talousarvion virkaluettelosta poiketen päätettiin ajaksi 
7.1.—31.12. tp. postikeskuksen hoitajan sijasta palkata 
tp. apul.ylivahtimestari (14. pl.) ja määrätä virkaan 
siirtymään tp. postikeskuksen hoitaja Kari Brandes 
(8.1. 77 §). 

Toim.apul. (10. pl.) Hilkka Nirolan ja Riitta-Liisa Hal-
meen tehokirjoit inlisä vahvistettiin 1.1.1973 lukien 
100 mk.ksi niiltä kuukausilta, jol loin he päätetehtävä-
nään työskentelevät MT-72 tehokir joi t t imi l la (yjsto 
21.2. 5316 §). 

Kaupunginkanslian autonkuljettaja-vahtimestarien ja 
vahtimestarien katu- ja viemärikorvausasioissa suoritet-
tavien tiedoksiantojen palkkiot korotett i in 7:20 mk: 
ksi 1.9. alkaen (8.10. 2963 §). 

Kansliasiht. Ar i Rautaselle myönnett i in anomuksensa 
mukainen poikkeuksellinen työaika tuomioistuinhar-
joit teluun l i i t tyvän kihlakunnanoikeuden työn seuraa-
miseksi (yjsto 14.11. 6669 §). 

Kunnallisen alkohol i tarkastajan apulaiselle Kauko 
Salmelalle v. 1972 myönnettyä oman auton käyttöoi-
keutta päätettiin rajoittaa sosiaali- ja terveysministeri-
ön taholta hyväksyttävään enimmäismäärään eli tois-
taiseksi enintään 190 km:ksi kuukaudessa. Samalla 
ki innitett i in Salmelan huomiota voimassa olevan virka-
ehtosopimuksen määräyksiin, joiden mukaan virka-
matkaksi ei lueta mm. matkaa asunnosta to imis työ- ja 
kokoontumispaikkaan ja takaisin. Salmelan anomus lii-
kennelaitoksen vuosi kort in saamisesta päätettiin hylä-
tä viitaten kaupunginhallituksen 14.11.1957 teke-
mään päätökseen (yjsto 17.1. 5098 §). 

Hyväksyessään kunnallisen alkohol i tarkastajan apu-
laisen ravintolatarkastusmenoista ajalta 1.1.—30.6. 
esittämän 360 mk:n suuruisen laskun 97 mk:n suurui-
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sena, yleisjaosto kehotti häntä noudattamaan huolel-
lisuutta ti l i tyksen laadinnassa ja kiinnittämään huomi-
ota kuitt ien oikeellisuuteen (yjsto 3.10. 6456 §). 

Yleisjaosto oikeutt i kaupunginkanslian hankkimaan 
vahtimestareilleen ja autonkuljettaja-vahtimestareilleen 
sekä kesä- että talvipuvut ja määräsi, että virkapukui-
hin kiinnitetään kaupungin vaakunakilpi ompelemalla 
takin etutaskun kohdalle (yjsto 28.2. 5363 §, 21.3. 
5485 §, 5.9. 6309 §,10.10. 6484 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi ilmoitukset kaupungin-
kanslian henkilökunnan yl i työ- ja v i ikkoyl i työtun-
neista sekä hyväksyi eräiden autonkuljettaja-vahtimes-
tareiden ja vahtimestarin heidän omalla suostumuksel-
laan teetetyiksi yl i työtunneiksi v:n 1972 aikana e-
nemmän kuin 350 tuntia sekä oikeutt i vastaavasti 
kertomusvuoden aikana teettämään eräillä apulaisyli-
vahtimestareilla, vahtimestareilla ja autonkuljettaja-
vahtimestareilla yl i työtä enemmän kuin 350 tuntia 
(yjsto 31.1. 5183, 5184 §, 18.4. 5675 §, 24.7. 6174 
§, 29.8. 6283 §, 10.10. 6476 §). 

Lisäksi yleisjaosto teki kertomusvuonna kaupungin-
kanslian osalta päätöksiä, jotka koskivat viransijaisuus-
määräyksiä, palkattoman virkavapauden ja sairauslo-
man myöntämistä, vuosilomakorvauksen suorittamista 
rahassa, arvopostin kuittausoikeutta ja erillisilmoitus-
ten julkaisemista. 

Talous- ja suunnitteluosaston tp. suunnittelupäällikön 
virkaan (Y 35.) siirretti in sitä haettavaksi julistamatta 
1.8. lukien arkkit. Jaakko Tolonen saman osaston ts. 
suunnittelupäällikön toimesta viran peruspalkan ja kol-
men ikälisän mukaisin palkkaeduin. Hänen palkkionsa 
rakentamisohjelmatoimikunnan sihteerinä vahvistettiin 
1.8. lukien 400 mk:ksi/kk ja hänelle myönnettyä 
oman auton käyttöoikeutta jatkett i in 1.5.1974 lukien 
kauintaan viidellä vuodella (25.6. 2037 §, yjsto 4.7. 
6055 §. 12.12. 6812 §). 

Kaupunginhallitus oikeutt i kaupunginkanslian maksa-
maan rationalisointiasiantuntijaksi palkattavaksi suun-
nitellulle ekon. Veikko Autiol le 4 700 mk/kk (27.12. 
3882 §). 

Talous- ja suunnitteluosaston henkilökunta oikeutet-
t i in hankkimaan rahatoimiston talon huoneti loihin 
omalla kustannuksellaan kahviautomaatti ehdolla, et-
tei kaupungille aiheudu muita kustannuksia, kuin au-
tomaatin tarvitseman sähkön korvaaminen (yjsto 
3.12. 6760 §). 

Taloussuunnittelutoimikunnan i lmoitus v:ksi 1 9 7 4 -
1983 laatimastaan taloussuunnitelmasta merki t t i in 
tiedoksi (19.3.935 §). 

Toimikunnan sihteerien palkkiot päätettiin tarkistaa 
1.8. lukien palkkausten yleiskorotusta soveltaen 7.4 %: 
lla (yjsto 4.7. 6055 §). 

Lainopilliseen osastoon perustettuun kahteen kaupun-
ginasiamiehen virkaan (Y 31.) päätettiin ottaa, virkoja 
haettavaksi julistamatta, vastaavia tehtäviä hoitaneet 
varat. Yrjö Kinnunen ja varat. Raimo Reivinen 1.1. 
1974 lukien (27.12. 3878 §). Lainoppineen avustajan 
virkaan (29. pl.) vali t t i in hovioik.ausk. Ronald Wrede 
15.8. lukien (yjsto 15'.8. 6239 §). Lainoppineelle avus-
tajalle Matti Halttuselle myönnett i in ero virastaan 
16.7. lukien (yjsto 27.6. 6016 §). 

Kaupunginvaltuuston 15.11.1972 tekemästä, kaupun-
ginlakimiehen vaalia koskevasta päätöksestä, ol i huol-
tomies Pekka Okkonen valittanut Uudenmaan läänin-
hallitukselle vaatien valtuuston po. päätöksen kumoa-
mista useilla perusteluilla. 

Kaupunginhallitus päätti antaa lääninhallitukselle kau-
punginjohtajan ehdotuksen mukaisen selityksen sekä 
siinä todeta, ettei valtuuston päätös mene sen toimi-
vallan ulkopuolelle, ei ole syntynyt laista poikkeavassa 
järjestyksessä, eikä muutoinkaan ole lain ja asetuksen 
vastainen, minkä vuoksi valitus olisi aiheettomana hy-
lättävä (8.1. 80 §, v:n 1972 kert.s. 127). 

Kaupunginhallituksen annettua selvityksensä vaati 
Okkonen vastineessaan, että lääninhallitus velvoittaisi 
valtuuston antamaan lausunnon asiasta. Lääninhallitus, 
totesi 6.8. antamassaan päätöksessä, että kaupungin-
hallituksella on ohjesääntönsä mukaan valta päättää 
valtuuston päätöstä koskevasta valituksesta, jos kau-
punginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston pää-
töksen lopputulokseen. Ottaen huomioon kunnallis-
lain 175 §:n säännökset, lääninhallitus hylkäsi valituk-
sen. 

Huoltomies Okkonen valitt i lääninhallituksen päätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolle annetta-
vassa selityksessä kaupunginhallitus päätti toistaa lää-
ninhallitukselle annetussa selityksessä mainitut perus-
telut ja esittää, että valitus aiheettomana hylätään 
(29.10. 3175 §). 

Varat. Pekka Sormunen oli kirjeessään kaupunginhal-
litukselle ki innit tänyt huomiota varat. Jarl-Erik Kuhle-
felt in toimintaan. Saatuaan asiasta selvityksen Kuhle-
felt i l ta, kaupunginhallitus katsoi sen riittäväksi selvi-
tykseksi asian johdosta ja päätti samalla, ettei asia 
anna kaupunginhallituksen taholta aihetta enempiin 
toimenpiteisiin (8.1. 79 §). 

Tiedotustoimisto. Kaupunginkanslian tiedotuspäälli-
kölle Mirja Lappi-Seppälälle myönnett i in ero virastaan 
1.9. lukien ja virkaan (33. pl.) val i t t i in lehdistösiht., 
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valt.maist. Pertti Mustonen 1.10. lukien (4.6. 1843 §, 
24.9. 2810 §). 

Tiedotussihteerin virkaan (28. pl.) valitt i in 1.2.1974 
lukien tiedotussiht., f i l.kand. Marja Rantanen (10.12. 
3704 §). 

Kanslisti Liisamaija Sinnemäelle myönnett i in ero viras-
taan ja kanslistin virkaan (Y 13) val i t t i in apul.kirjaaja 
Kristina Niklander (yjsto 20.6. 5983 §, 1.8. 6199 §). 

Tiedotusstoimiston neuvontapiste Kallion virastotalos-
sa päätettiin pitää avoinna arkisin klo 8 .30-18.00, ei 
kuitenkaan lauantaisin (yjsto 19.12. 6877 §). 

Vahingonkorvaukset. Eräälle toimistoapulaiselle pää-
tet t i in maksaa korvaus virkahuoneen työpöydän laati-
kosta varastetusta käsilaukusta ehdolla, että asianomai-
nen siirtää kaupungille oikeutensa saada vahingonkor-
vausta rikoksentekijältä (yjsto 13.6. 5941 §). Edelleen 
yleisjaosto merkitsi tiedoksi kaupunginkanslian ilmoi-
tukset kahdesta varkaudesta ja yhdestä vahingonteosta 
(yjsto 28.3. 5551 §, 16.5. 5798 §, 8.8. 6219 §). 

Matkailutoimisto. Merki t t i in tiedoksi Suomen Matka-
toimistoyhdistys ry:n vastaus kaupunginhallituksen 
1971 yhdistykselle lähettämään matkailupalvelujen 
kehittämistä ja kustannusten jakoa koskevaan kirjee-
seen. Yhdistys ei katsonut voivansa valtakunnallisena 
järjestönä osallistua jonkin t ietyn kunnan opaspalvelu-
jen kulujen peittämiseen ja piti luonnollisempana 
kääntymistä palveluja käyttävien yhdistysten ja matka-
toimistojen puoleen (4.6. 1834 §, v:n 1971 kert. s. 
124). 

Yleisjaosto päätti kehottaa kiinteistöviraston talo-osas-
toa ryhtymään toimenpiteisiin valaistuksen aikaansaa-
miseksi matkailutoimiston ja Jugendsalin näyteikku-
noihin matkailutoimiston kirjeen n:o 4242/15.6.1973 
mukaisesti (yjsto 20.6. 5985 §). 

Matkailutoimisto oikeutett i in sopimaan eri teatterei-
den kanssa siitä, että nämä saavat korvausta vastaan si-
joittaa Helsingin teatteri- ja oopperaohjelmistoa esitte-
leviä mainoksia Kluuvin virastotalon Jugendsalin ikku-
noihin. Matkailutoimistoa kehotett i in valvomaan mai-
nosten tasoa ja määräaikaista vaihtamista sekä peri-
mään mainosten asettamisesta korvaukseni, joka kol-
men suuren ikkunan osalta on 60 mk vuodelta ja yh-
den pienen ikkunan osalta 35 mk vuodelta sekä valais-
tuksesta Helsingin kaupunginteatterilta, Suomen Kan-
sallisteatterilta, Ruotsalaiselta Teatterilta ja Suomen 
Kansallisoopperalta kultakin 150 mk vuodelta (yjsto 
7.11. 6637 §). 

Yleisjaosto oikeutt i matkailutoimiston sisällyttämään 
Meilahden kartanon niiden kohteiden pi ir i in, joihin 

ns. VIP-kort in haltijalla on maksuton sisäänpääsy 
(yjsto 13.6. 5949 §). 

Muu yleinen kunnallishallinto 

Hankintatoimiston hankinta-asiamiehen virkaan (29. 
pl.) val i t t i in ekon. f talouspääll. Veijo Uotinen (26.3. 
1052 § ,9.4. 1241 §, yjsto 7.5. 5793 §). 

Seuraavat virat saatiin jättää täyttämättä: varastokir-
janpitäjän virka (11. pl.) toistaiseksi, ja neljä toimisto-
apulaisen virkaa (10., kaksi 9. ja 8. pl.) kertomusvuo-
den loppuun saakka (15.1. 204 §, 26.3. 1050 §). 

Varastokirjanpitäjä Tuula Ropolle ja toim.apul. Rakel 
Kaitosaarelle myönnett i in ero virastaan (yjsto 10.1. 
5073 § ,7 .3 . 5436 §). 

Yleisjaosto oikeutt i hankintatoimiston hankkimaan 
työsuhteiselle henkilökunnalle 21 työtakkia (yjsto 
21.3. 5526 §). 

Edelleen yleisjaosto teki kertomusvuonna päätöksiä, 
jotka koskivat toimistopäällikön vuosiloma-ajan mää-
räämistä, viransijaisuusmääräystä, sairauslomien myön-
tämistä ja erill isilmoitusten julkaisemista. 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi hankintatoimiston ilmoi-
tuksen talousarvion toteuttamisesta toimiston osalta 
v. 1972, i lmoitukset tiliensä asemasta 30.6. ja 30.9. se-
kä ilmoituksen toimiston varaston puolivuositarkas-
tuksesta. Hankintatoimisto oikeutett i in hyväksymään 
kaupunginkanslian hallinnollisen osaston painatus- ja 
sidontatil i l tä v. 1974 maksettavat laskut (yjsto 28.2. 
5389 §, 4.7. 6074 §, 18.7. 6146 §, 17.10. 6538 §, 
19.12. 6871 §). 

Hankintatoimiston varaston arvon ylärajaksi määrät-
t i in 1.1. lukien 360 000 mk (19.2. 643 §). 

Yleisjaosto päätti vahvistaa hankintajohtajan toimesta 
tehtävien hankintojen arvon ylärajaksi 50 000 mk suo-
ritettaessa v. 1974 hankintakeskuksen tehtäväksi mää-
rättyjä tarvikkeiden yhteishankintoja (yjsto 19.12. 
6902 §). 

Hankintakeskus oikeutett i in suorittamaan hankintoja 
ja menoja v:n 1974 aikana kuukautta ja laitosta tai vi-
rastoa taikka sen osastoa koht i seuraavasti: 
— kaluston kertahankintoja enint. 7 000 mk:aan saak-
ka. 
— kojeiden sekä toimisto- ja talouskoneiden hankinto-
ja enint. 7 000 mk:aan saakka, 
— kaluston kunnossapitokustannuksia enint. 3 000 
mk:aan saakka käyttäen tarkoitukseen v:n 1974 talo-
usarvion rahoitusmenojen pääluokkaan kuuluvia kalus-

51 



2. Kaupunginhallitus 

ton hankintamäärärahoja, 
— teleteknil l isten laitteiden töi tä ja hankintoja enint. 
6 000 mk:aan saakka käyttäen tarkoitukseen v:n 1974 
talousarvion irtaimen omaisuuden perushankintoihin 
merk i t ty jä määrärahoja, kaikki ehdolla, että hankinnat 
ja menot alistetaan kuukausit tain yleisjaoston hyväk-
syttäviksi (yjsto 27.12. 6937 §). 

Yleisjaosto o ikeut t i hankintato imiston tekemään ta-
loustarvikkeiden, leimasimien, pesu-, puhdistus- ja lat-
t ianhoitoaineiden sekä valojäljennös- ja reprotöiden 
yhteishankintasopimukset v:ksi 1974 to imiston esittä-
mien yht iö iden kanssa (yjsto 6.6. 5929 §, 26.9. 6427 
§, 3.10. 6466 § ,3 .12 . 6804 §). 

Yleisjaosto hyväksyi hankintato imiston v:n 1972 jou-
lukuun sekä kertomusvuoden tammi-marraskuun aika-
na suori t tamat kertahankinnat ja myönsi niiden mak-
samiseen yht . 298 924 mk (yjsto 31.1. 5209 §, 28.2. 
5388 §, 14.3. 5470 §, 11.4. 5656 §, 16.5. 5833 §, 
13.6. 5967 §, 18.7. 6149 §, 12.9. 6362 §, 10.10. 6501 
§, 14.11. 6702 §, 19.12. 6903 §). 

Rahoitusmenojen pääluokkaan kuuluvista kaluston 
hankintamäärärahoista myönnet t i in seuraavat määrä-
rahat: 

Virasto tai laitos mk 

Kaupunginkanslia (yjsto 28.2. 5362 §, 
18.4. 5676 § ,30 .5 . 5880 § ,19 .12 . 6874 § 52 696 
Hankintato imisto (yjsto 24.10. 6578 §, 
12.12. 6852 §) 80 015 
Kaupunginarkisto (24.4. 1372 §, y jsto 

28.3. 5561, 5562 §) 182 93T 
Rahatoimisto (yjsto 28.2. 5390 § ,31 .10 . 
6608 §) 52 035 
Henkilöasiainkeskus (yjsto 17.1. 5124 
§ , 1 0 . 1 0 . 6 5 0 5 §) 13 208 
Palkkalautakunnan to imisto (yjsto 11.4. 
5665 §) 4 152 
Ulosottovirasto (yjsto 14.3. 5478) 11 660 
Raastuvanoikeus (yjsto 14.2. 5289 §) 11 300 
Lästensuojeluvirasto (yjsto 25.4. 5738 §) 10 172 
Lästentarhain to imisto (yjsto 17.1. 5123 
§ ,24 .1 . 5163 § ,20 .6 . 6002 §) 41 110 
Kasvatusneuvola (yjsto 24.10. 6584 §) 12 700 
Kiinteistövirasto (yjsto 28.3. 5576 § , 
4.4. 5616 §, 16.5. 5825 §) 25 690 
Kaupunkisuunnit te lu virasto (yjsto 
31.3. 5207 §, 25.4. 5736 §, 2.5. 5760, 
5761 §, 7.5. 5792 §, 23.5. 5868 § ,31 .10 . 
66Ö9 §) 221 439 

Pohjoismaisen yhteistyön kult tuurikeskukseen, Häs-
selbyn linnaan saatiin hankkia taideasiainsihteerin 
10.9: päivätyssä kirjeessä maini tut Alvar Aal lon suun-

nittelemat huonekalut uutta Helsinki-huonetta varten. 
Tarkoitukseen myönnet t i in 7 600 mk (yjsto 3.10. 
6455 §). 

Kal l ion virastotalon postikeskukseen saatiin hankkia 
Francotyp A 9000 Mv postimaksukone ja Velopost 
9000 kuoriensulkijalaite käyttäen tarkoitukseen 
10 900 mk (yjsto 28.3. 5585 §). Rahatoimisto oikeu-
te t t i in käyttämään kassavaroista ennakkona enint. 
15 000 mk po. postikeskuksen arvokort t ien hankkimi-
seen (yjsto 13.6. 5940 §, v:n 1966 kert. s. 102). 

Väestönsuojelulautakunta o ikeutet t i in hankkimaan 
viisi ajoneuvoradioasemaa Oy Aga Ab: l tä sen tar jouk-
sen n:o 71/0234/72 mukaisesti ja 15 kpl kannettavia 
radioasemia Oy Nokia Ab: l tä mall i SV 1300 P16F tar-
jouksen n:o 8395/663/HH/sw mukaisesti käyttäen tar-
koitukseen enint. 86 843 mk t i l i l tä »väestönsuojeluma^-
teriaalin hankinta» (yjsto 14.2. 5294 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää v:n 1972 talousarvion pää-
omamenojen pääluokkaan kuuluvalta t i l i l tä 1 430 mk 
siirrettäväksi talousarvion ulkopuolisel le t i l i l le Elsa 
Konnin kuolinpesään kuuluneen puhelinosuuden lu-
nastamista varten (yjsto 3.1. 5038 §). 

Yleisjaosto päätt i , että kaupungin virastoissa ja laitok-
sissa peritään kaukotason estolaittei l la varustettujen 
vaihteiden välityksellä t i latuista yksityisistä kaukopu-
heluista kaupungin perusmaksuosuutena muiden puhe-
lumaksujen lisäksi 50 p puhelua kohden 1.7. alkaen 
(yjsto 20 .6 .6003 §). 

Kaupunginhall i tus ja yleisjaosto tekivät myös eräitä 
päätöksiä autojen hankkimiseksi kaupungin eri viras-
to ih in ja laitokseen sekä eräiden autojen poistamisesta 
ja myymisestä (19.11. 3519 §, y js to 17.1. 5091, 5125 
§, 7.2. 5221 §, 21.2. 5342 §, 14.3. 5475 § ,4 .4 . 5593 
§, 18.4. 5671, 5701 §, 23.5. 5849 §, 20.6. 6012 §, 
1.8. 6207 §, 15.8. 6252 §, 22.8. 6276 § , 5 . 9 . 6 3 3 4 §, 
3.10. 6467 §). 

Hankintatoimisto o ikeutet t i in myymään käytöstä 
poistettua irtaimistoa (yjsto 10.1. 5072 §, 28.3. 5586 
§, 5587 §, 18.4. 5697 § ,25 .4 . 5734 §, 17.10. 6541 §, 
19.12. 6901 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Kaupunginhal-
l itus päätt i , kumoten 1948 antamansa ohjeet lehtien ja 
kirjal l isuuden tilaamisessa noudatettavasta menettely-
tavasta kehottaa virastoja ja laitoksia noudattamaan 
säästäväisyyttä sanoma- ja aikakauslehtiä tilattaessa se-
kä tarkoin harkitsemaan, mi tkä lehdet ovat tarpeelli-
sia. Samalla kaupunginhall i tus päätti huomauttaa kai-
kil le lauta- ja joh tokunn i l le 27.10.1949 tekemäänsä 
päätökseen vi i taten, että niiden tulee ottaa päytäkir jan 
luettelo kaupungin varoil la t i lattavista lehdistä. Lisäksi 
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kaupunginhallitus i lmoi t t i , että Suomen Kunnallisleh-
den tilaus suoritetaan keskitetysti kaupunginkanslian 
toimesta talousarvioon sitä varten erikseen merkityn 
määrärahan puitteissa (6.8. 2150 §, v:n 1948 kert. s. 
118, v:n 1949 kert. s. 113). 

Yleisjaosto päätti, että v:n 1974 lehtitilaukset saadaan 
suorittaa seuraavasti: 
— suoraan ao. lehdeltä tai kustantajalta tilataan Arbe-
tarbladet, Helsingin Sanomat, Helsinki-lehti, Kansan 
Uutiset, Katso, Kauppalehti, Kirjastolehti, Krist i tyn 
Vastuu, Lapset ja Yhteiskunta, Päivän Uutiset, Reu-
ma, Suomen Uutiset, Terveydenhuoltotyö, Uusi Maail-
ma, Uusi Suomi sekä Ympäristö ja Terveys, 
— muut kotimaiset sanoma- ja aikakauslehdet tilataan 
Rautatiekirjakauppa Oy:ltä (yjsto 5.9. 6329 §). 

Koulusuunnittelutoimiston käytettäväksi myönnett i in 
4 000 mk painatusta ja sidontaa varten sekä 2 282 mk 
kaluston hankintaa varten (17.9. 2716 §). 

Hankintatoimisto oikeutett i in luovuttamaan kiinteis-
töön Pieni Roobertinkatu 1-3 jäävän sähkölaitokselle 
tarpeettoman irtaimiston korvauksetta poliisilaitoksel-
le aikaisintaan 15.2. ja siten, että mikäli po. irtaimis-
tossa on sellaista, mitä kaupungin toimesta ei ole kor-
vauksetta luovutettava, hankintatoimiston tulee sen 
osalta tehdä yleisjaostolle eri esitys korvausmäärästä 
(yjsto 7.2. 5254 §). 

Yleisjaosto hyväksyi hankintatoimiston suorittamat 
kaluston korjaus- ja huoltotoimenpiteet ja myönsi tar-
koitukseen yht. 261 720 mk (yjsto 10.1. 5071 §,24.1. 
5162 §, 31.1. 5211 §, 14.3. 5469, 5471 §, 16.5. 5832 
§, 13.6. 5968 §, 18.7. 6148 §, 12.9. 6361 §, 14.11. 
6703 §). 

Samoin yleisjaosto hyväksyi hankintatoimiston esittä-
mät teleteknillisten laitteiden työt ja hankinnat ja 
myönsi tarkoitukseen yht. 14 652 mk (yjsto 31.1. 
5210 §, 18.7.6147 §, 14.11. 6704 §). 

Pysäköinninvalvontatoimistoon saatiin hankkia kiinteä 
Salora autoasema ja kolme Aga VHF-käsiradiopuhelin-
ta lisätarvikkeineen käyttäen tarkoitukseen enint. 
13 100 mk v:n 1972 talousarvion ti l i l tä »Muut yhteiset 
hall intomenot, puhelinmaksut» (yjsto 21.2. 5341 §). 

Kiinteistöviraston metsäosaston käyttöön saatiin hank-
kia yksi Televa 701 C autoradiopuhelin yhdistettäviksi 
posti- ja lennätinlaitoksen verkkoon ja kolme Televa 
701 C autoradiopuhelinta yhdistettäväksi rakennusvi-
raston verkkoon,yht. 11 765 mk (yjsto 23.5. 5863 .§). 

Puhelinosuuksien hankkimiseen myönnett i in kerto-
musvuonna 105 100 mk (yjsto 24.1. 5164, 5165 §, 
21.2. 5338, 5339 §, 4.4. 5618 §, 25.4. 5735 §, 20.6. 

6004 §, 8.8. 6231 §. 22.8. 6273 §, 19.9. 6399 §) ja 
puhelinvaihteiden ym. laitteiden hankintaan 
1 290 530 mk (2.1. 60 §, 22.1. 311 §, yjsto 10.1. 
5070 §, 27.6. 6033 §, 12.9. 6360 §, 14.11. 6705 §, 
19.12. 6863 §). 

Liikennelaitoksen kirjanpidosta siirrettiin kaksi vapaa-
ta puhelinosuutta keskushallinnon kirjanpitoon ja 
sieltä yksi puhelinosuus merkit t i in kaasulaitoksen kir-
janpitoon (yjsto 21.2. 5340 §,20.6. 6005 §). 

Yleisjaosto päätti eri virastoille ja laitoksille v:ksi 1974 
tilattavista sanomalehdistä (yjsto 5.9. 6330 §, 19.9. 
6366, 6375 §, 26.9. 6416, 6428 §, 17.10. 6521 §, 
12.12. 6814, 6815, 6817 §). 

Hankintaohjeiden tarkistaminen ym. Kaupunginhalli-
tus päätti v. 1966 hankintaneuvottelukunnan esityk-
sestä asettaa toimikunnan tarkistamaan kaupungin 
hankintaohjeiden salassapitoa ja esteellisyyttä koske-
vat kohdat. Toimikunta ehdotti, että kaupunginhalli-
tus päättäisi kumota hankintaohjeiden 98 §:n, muut-
taa 37 §:n 2. moment in ,47 §:n 2. momentin ja 50, 51, 
99 - 102 §:t sekä lisätä 47 §:ään uuden 3. momentin 
toimikunnan esityksen mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti tehdä 28.5.1959 hyväksy-
mänsä hankintaohjeisiin 1.4. lukien toimikunnan esit-
tämät muutokset, kuitenkin siten, että ohjeiden 5 §:ää 
ei muuteta sekä että 100 §:n 5. kohta muutetaan seu-
raavaksi: 

»5. asiaa kaupunginhallituksessa valituksen johdosta 
käsiteltäessä, kun hän on osallistunut valituksen ai-
heuttaneen päätöksen tekoon» sekä kumota v. 1961 
pöytäkir jan 2052 §:n kohdalla tekemänsä päätöksen. 

Ratkaisuvallan siirtämistoimikuntaa kehotetti in han-
kintatoimiston johtosäännön tarkistamisen yhteydessä 
selvittämään hankintaneuvottelukunnan kokoonpa-
noa, asemaa ja tehtäviä koskevien säännösten tarkista-
misen tarpeellisuus ja tekemään asiasta esitys kaupun-
ginhallitukselle. 

Hankintaohjeet päätettiin lähettää nyt uudistetussa 
muodossa kaikille kaupungin lauta- ja johtokunni l le sa-
moin kuin virastoille ja laitoksille (12.2. 561 §, 19.2. 
648 §, v:n 1959 kert. s. 149, v:n 1961 kert. s. 157, 
kunn.as.kok. s. 91). 

Kaupunginhallitus päätti, että hankintaohjeiden 57 §: 
stä poiketen saadaan liikennelaitoksen, Helsinki - Maa-
seutu-Liikenne Oy.n ja Suomen Turistiauto Oy:n han-
kinnat tarvittaessa suorittaa yhteishankintana ja että 
po. yht iö t liikennelaitoksen hankintatoimistossa nou-
datetun menettelytavan puitteissa ja sen ohjauksen 
mukaisesti saavat tarvittaessa käyttää hyväkseen mui-
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den kaupungin yhteishankintaelinten tekimiä hankin-
tasopimuksia (8.10. 3002 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1959 hyväksymi-
ensä hankintaohjeiden 3 §:n 2. momentin, 5 §:n, 7 §:n 
ja 24 §:n 1. momentin hankintaneuvottelukunnan esi-
tyksen mukaisiksi. Muutokset johtuivat hankintatoi-
miston nimen muuttamisesta 1.1.1974 alkaen hankin-
takeskukseksi (27.12. 3914 §, kunn.as.kok. s. 341). 

Kaupungin yhteishankintaelinten tehtäväajoitus v.-ksi 
1974—1975 vahvistettiin hankintaneuvottelukunnan 
esityksen mukaiseksi (8.10. 3000 §). 

Kaupungin kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen. 
Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuuston 7.2. teke-
män asiaa koskevan päätöksen kaikille kaupungin hal-
l intoelimille sekä virastoille ja laitoksille tiedoksi ja 
noudatettavaksi 1.3. lukien. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, kumoten 14.6.1956, 
17.3. 1966,23.11.1967, 17.2.1969 ja 7.12.1970 teke-
mänsä päätökset, että 
— viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan 1.3. lu-
kien jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena 
torstaipäivänä tai, mikäli sanottu päivä on pyhäpäivä, 
seuraavana arkipäivänä. Yhteisilmoituksessa luetellaan 
ensiksi avoimet virat ja sen jälkeen palkkauksen mukai-
sessa järjestyksessä toimet hal l intokunnittain asetta-
malla korkeampipalkkaiset ensimmäisiksi 
— viran- ja toimenhakuilmoitus saadaan valtuuston po. 
päätöksessä mainittujen sanomalehtien lisäksi julkaista 
yhdessä asianomaisen alan ammattilehdessä 
— poikkeustapauksessa saadaan vain yleisjaoston kus-
sakin tapauksessa antamalla suostumuksella virka tai 
to imi julistaa haettavaksi em. sanomalehdissä erillis-
kuulutuksin 
— kaupungin hallinnollisen alueen ulkopuolella sijaitse-
vien laitosten kuulutukset ja i lmoitukset samoin kuin 
viran- ja toimenhakuilmoitukset saadaan em. sanoma-
lehtien lisäksi tarvittaessa julkaista paikkakunnalla le-
viävässä yhdessä paikallislehdessä 
— taidekilpailuja, matkailu- ja muuta mainontaa, vuok-
rausta, ostamista ja myymistä taikka muuta vastaavaa 
toimintaa koskevien ilmoitusten julkaisemisesta muissa 
kuin em. sanomalehdissä päättää kussakin yksityista-
pauksessa yleisjaosto, lukuun ottamatta matkailutoi-
mistoa, joka oikeutetaan harkintansa mukaan julkaise-
maan toimiston toimialaan l i i t tyviä i lmoituksia eri jul-
kaisuissa tarvitsematta alistaa asiaa erikseen joka ker-
ran yleisjaoston hyväksyttäväksi (12.2. 520 §, 9.4. 
1195 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että 21.1. julkaistavaksi tar-
koitetut viran- ja toimenhakuilmoitukset julkaistaan 
poikkeuksellisesti tiistaina 23.1. ja vastaavasti 11.2. 
julkaistaviksi tarkoiteut tiistaina 13.2. (22.1. 256 §). 

Suomen Sairaanhoitajaliitto esitti kirjeessään, että sai-
raanhoitajan virkoja koskevat ilmoitukset julkaistaisiin 
Sairaanhoitaja - Sjuksköterskan -nimisessä lehdessä 
myös ruotsinkielisenä. Sairaalalautakunta i lmoit t i , et-
tä kaupunginkanslian yhteiskuulutus, joka on kaupun-
gin virallinen ilmoitusmenettely, julkaistaan kaksikie-
lisenä. Ammattilehdissä olevat ilmoitukset on kustan-
nussyistä päätetty julkaista vain suomenkielisinä. Han-
kintatoimisto totesi, että mikäli viranhakuilmoitukset 
julkaistaisiin po. lehdessä kaksikielisinä, tulisi vastaavat 
i lmoitukset julkaista kaksikielisinä useissa eri ammatti-
lehdissä. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kirje anna aihetta mui-
hin toimenpiteisiin kuin että l i i tolle lähetettiin jäljen-
nös sairaalalautakunnan ja hankintatoimiston lausun-
noista (5.11. 3335 §, 12.11.3422 §). 

Kaupunginarkisto. Arkistotarkastajan virkaan (26. pl.) 
vali t t i in valt.kand. Pauli Niskanen ja arkistojärjestäjän 
virkaan (12. pl.) merkon. Heikki Unkari (yjsto 11.4. 
5637, 5638 §). Apulaisvahtimestarin virassa (9. pl.) 
oleva Vi lho Ojala päätettiin siirtää 1.8. avoimeksi tul-
leeseen vahtimestarin virkaan (10. pl.) (25.6. 2116 §). 

Yleisjaosto teki kertomusvuonna päätöksiä, jotka kos-
kivat kaupunginarkistonhoitajan vuosiloman ajan mää-
räämistä, palkattoman virkavapauden myöntämistä, vi-
ransijaisuusmääräystä, vuosilomakorvauksen suoritta-
mista rahassa ja eräiden viranhaltijoiden oikeuttamista 
asumaan kaupungin ulkopuolella (yjsto 17.1. 5113 §, 
16.5. 5812 §, 26.9. 6417 §, 24.10. 6564 §, 12.12. 
6828 §,19.12. 6883 §). 

Merki t t i in tiedoksi kaupunginarkiston ilmoitukset til i-
ensä asemasta (21.2. 5328 §, 25.4. 5717 §, 18.7. 6133 
§,24.10. 6566 §). 

Arkistoaineiston siirtämisestä talossa Nilsiänkatu 6 si-
jaitseviin arkistoti loihin aiheutuneiden kustannusten 
maksamista varten myönnett i in 26 000 mk sekä v. 
1763 laaditun Helsingin kartan korjaustyötä varten 
myönnett i in 5 000 mk (2.4. 1104 §, yjsto 31.10. 6601 

Tilastotoimisto oikeutett i in allekirjoittamaan Helsin-
gin seudun yhteiskuntatutkimuksen neuvottelukunnan 
pysyvien toimihenkilöiden työsopimukset ja neuvotte-
lukunnan toimisto allekirjoittamaan muut työsopi-
mukset. 

Toimistopääll. Eino Hosian kuukausipalkaksi vahvis-
tett i in 2 600 mk, tutkimussiht. Pirkko-Leena Tuovi-
nen val i t t i in uudelleen 28. pl:aa vastaavin kuukausi-
palkoin ja tutkimussiht. Tapani Kasso uudelleen 2 090 
mk:n suuruisin kuukausipalkoin 1.1. lähtien. Kassolle 
myönnett i in ero virastaan 12.3. alkaen ja ts. tutkimus-
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sihteeriksi val i t t i in valt.kand. Hannu Kalajoki 10.4. lu-
kien 28. pl:n alkupalkan ja 1.4. lukien siihen työehto-
sopimuksen perusteella tulevien palvelusvuosilisien 
mukaisin palkkaeduin (yjsto 10.1. 5043 §, 7.3. 5408 
§ ,7 .5 . 5773 §). 

Toim.pääll. Hosialle myönnett i in palkatonta työlomaa 
alue- ja yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutukseen 
osallistumista varten ja samalla päätetti in, esittää palk-
kalautakunnalle, että se myöntäisi Hosialle täydet 
palkkaedut po. työlomien ajalta (yjsto 22.8. 6258 §). 

Tilastoneuvottelukunnan esityksestä kaupunginhalli-
tus päätti, että kaupungin terveyden- ja sairaanhoitoa 
koskevan julkaisun osalta tehdään seuraavat muutok-
set: 
— terveyden- ja sairaanhoito, edellinen osa -niminen 
julkaisu muutetaan Terveyden- ja sairaanhoito -nimi-
seksi ja julkaistaan toistaiseksi vanhalla tavalla siten, 
että se sisältää kaupungin terveys- ja sairaalapalveluksia 
antavien elinten vuosikertomukset niihin l i i t tyvine ti-
lastoineen; 
— Terveyden- ja sairaanhoito, jälkimmäinen osa -nimi-
nen julkaisu lakkautetaan sen jälkeen, kun v:a 1970— 
1971 koskeva julkaisu on i lmestynyt; 
— perustetaan uusi sarja, Helsingin kaupungin tilastol-
lisia selvityksiä, jonka tehtävänä on suppeassa muodos-
sa antaa ajankohtaisia analyyseja t ietyi l tä aloilta siten, 
että tässä vaiheessa sarjaan sisällytetään seuraavat jul-
kaisut: 
a) Väestönmuutokset, jossa esitetään, kommentoidaan 
ja analysoidaan viimeaikaista väestönkehitystä ja 
b) Terveydenhuolto, jossa esitetään tietoja terveyden-
hoidon ja sairaanhoidon kehityksestä ottaen huomi-
oon niin hyvin kaupungin kuin muidenkin elinten toi-
minta; 
— uudet julkaisut julkaistaan toistaiseksi kerran vuo-
dessa (6.8. 2164 §). 

Tilastotoimiston yhteenveto v:n 1972 kaupungin si-
säisten henkilökuljetusten tilastoinnista merki t t i in tie-
doksi (6.8. 2252 §). 

Tilastotoimistoa kehotetti in yhteistoiminnassa huolto-
viraston kanssa kiireellisesti suorittamaan tutkimus 
läntisessä Kantakaupungissa kotioloissaan asuvien van-
husten palvelujen tarpeesta. Tutkimuksen suorittamis-
ta varten myönnett i in 20 000 mk (15.10. 3073 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki järjestää 12.— 
13.6. pohjoismaisen kunnallistilastollisen kokouksen, 
johon osanottajia kutsutaan n. 50, kuitenkin siten, et-
tä yhteen iltapäivätilaisuuteen on vapaa pääsy (2.1. 33 
§). 

Tilastokeskuksen laatimat väestöennusteet merki t t i in 
tiedoksi (11.6. 1926 §). 

Helsingin seudun yhteiskuntatutkimuksen neuvottelu-
kunta (Hesyn) oikeutett i in pitämään 300 mk:n suu-
ruista käteiskassaa (yjsto 7.2. 5227 §). 

Viranhalti jat, ks. ti lastotoimisto. 

Rahatoimistoon päätettiin palkata seuraavat viranhalti-
jat: 
— toimistonhoitajan virkaan (16. pl.) merkon. Marjaa-
na Karijoki 1.1. lukien, (13.pl .) A i r i Aarnio ja Inge-
gerd Lindvall 15.5. lukien (yjsto 3.1. 5010 §, 2.5. 
5743, 5744 §) 
— arvo-omaisuudenhoitajan virkaan (14. pl.) Sinikka 
Talmo-Liukkonen 15.2. lukien (yjsto 14.2. 5270 §) 
— apul.kirjanpitäjän virkaan (12. pl.) Pirkko Rantala 
1.3. lukien, Juudit Koskinen 1.5. lukien, Ilse Vihervaa-
ra 15.6. lukien ja Tea Linson 1.8. lukien, (11. pl.) An-
neli Stenberg 15.2. lukien, (10.pl.) Marja-Liisa Lippo-
nen 1.1. lukien ja Leila Erkkilä 15.5. lukien (yjsto 
3.1. 5009 §, 7.2. 5225 §, 14.2. 5269 §, 28.3. 5557 §, 
2.5. 5745 §, 13.6. 5945 §, 18.7. 6126 §) 
— kanslistin virkaan (11. pl.) Maija Kir i 1.8. lukien 
(yjsto 18.7. 6125 §) 
— toimistoapulaisen virkaan (10. pl.) Eeva-Maija Era 
15.2. lukien, Helka Korpivaara ja Tuija Kähkönen 
15.6. lukien, Kaija-Liisa Vihervaara 1.9. lukien sekä 
Sirkka Halonen 15.12. lukien, (9. pl.) Gurli Sandqvist 
1.1. lukien ja Marja Kall io 1.9. lukien, (8. pl.) Pirjo 
Paasonen ja Paula Käyhkö 1.4. lukien sekä Hannele 
Holopainen 15.12. lukien (yjsto 3.1. 5008 §, 7.2. 
5226 §, 28.3. 5558,5559 §, 13.6. 5946 §, 22.8. 6256, 
6257 §,3.12. 6764, 6765 §). 

Perustettuun 10. pl:n apul.kirjanpitäjän virkaan otet-
t i in vastaavaa tp. virkaa hoitanut Riitta Kaksonen ja 
perustettuun toimistoapulaisen virkaan (8. pl.) vastaa-
vaa tp. virkaa hoitanut Anja Karasmaa, molemmat 1.1. 
lukien. Kaisu Lipponen määrättiin hoitamaan 7. pl:aan 
kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa toistaiseksi, kuiten-
kin kauintaan 30.6. saakka (yjsto 3.1. 5006 §). 

Eräät viranhaltijat määrättiin viransijaisina hoitamaan 
avoinna olevia virkoja sekä oman virkansa ohella hoita-
maan toiseen virkaan kuuluvia tehtäviä. Samoin myön-
nettiin sairauslomaa lääkärin todistuksen perusteella ja 
palkatonta virkavapautta eräille viranhaltijoille. 

Jäljempänä mainituil le viranhaltijoille myönnett i in hei-
dän anomansa ero virastaan: apul.kirjanpit. Helvi Vir-
tanen 1.12.1972 lukien, toim.apul. Gurli Sandqvist ja 
Maija-Liisa Lipponen 1.1.1973 lukien, toimistonhoit. 
Sinikka Talmo-Liukkonen ja toim.apul. Anneli Sten-
berg 15.2., apul.kirjanpit. Hilkka Marttinen 1.2., toi-
mistonhoit. Hanneli Kerovuo 21.2., apul.kirjanpit. 
Pirkko Rantala ja toim.apul. Tuul ikk i Sairio 1.3., apul. 
kirjanpit. Marja-Leena Antamo 12.3., toim.apul. Kaisu 
Lipponen 20.4., kanslisti Juudit Koskinen 1.5., toim. 
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apul. Katri Myntt inen 14.5., apul.kirjanpit. Ingegerd 
Lindvall 15.5., toim.apul. Leila Erkkilä 15.5., toim. 
apul. Päivi Hirvonen 25.5., toim.apul. Ilse Vihervaara 
15.6., toim.apul. Marja Kallio 1.9., kanslisti Irja Harti-
kainen 1.11., toim.apul. Sirpa Koskimies ja Brita Ri-
patt i 5.11., apul.kir janpit. Saaro Marvo ja toim.apul. 
Anja Karasmaa 1.12., kir janpit. Helene Turtiainen ja 
May Tirronen 1.1.1974 sekä toim.apul. Maritta Töyrä 
11.1.1974 lukien (yjsto 7.2. 5224 §, 14.2. 5267 §, 
21.2. 5313 §, 7.3. 5407 §, 14.3. 5452 §, 21.3. 5499 
§, 18.4. 5672 §, 2.5. 5742 §, 7.5. 5771 §, 9.7. 6089 
§, 18.7. 6124 §, 15.8. 6240 §, 22.8. 6255 §, 10.10. 
6481, 6482 §, 24.10. 6552 §, 21.11. 6713 §, 3.12. 
6761 §, 19.12. 6867 §,27.12. 6919 §). 

Yleisjaosto vahvisti kaupunginkamreeri Raimo Kaar-
lehdon vuosiloman ajankohdat (yjsto 18.4. 5673 §). 

Merki t t i in tiedoksi rahatoimiston ilmoitukset toimis-
tossa v:n 1972 viimeisen vuosineljänneksen ja kerto-
musvuoden kahden ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana tehdyistä lisä- ja ylitöistä (yjsto 7.3. 5409 §, 

30.5. 5895 §,29.8. 62.84 §). 

Maksumääräysten anto-oikeus myönnett i in eräille toi-
miston viranhaltijoil le (yjsto 17.1. 5096 §, 6.6. 5914 
§ ,24.7 . 6178 §,5.9 . 6305 §). 

Rahatoimiston ilmoitukset suoritetuista kassantarkas-
tuksista merki t t i in tiedoksi (5.2. 409 §, 9.4. 1184 §, 

11.6. 1929 §, 6.8. 2147 §, 1.10. 2861 § ,26 .11.3539 

§). 

Kaupunginhallituksen käytettäväksi merkit ty jen avus-
tusmäärärahojen suorittamisesta annettiin samat oh-
jeet kuin edellisenäkin vuotena (8.1. 81 §, v:n 1972 
kert. s. 134). 

Rakennusvirastoa kehotett i in huolehtimaan rahatoi-
miston talon eteiskaulan vanhan kattomaalauksen en-
tisöinnistä samalla periaatteella kuin rahatoimiston ta-
lon toisen kerroksen aulan maalausten entisöinnistä, 
käyttäen tarkoitukseen enint. 9 600 mk po. talon sa-
neerausta varten merkityistä määrärahoista (yjsto 
7.11. 6638 §). 

Rahatoimistoa kehotetti in suorittamaan Suomen Kau-
punki l i i ton v:n 1973 ylimääräinen jäsenmaksu 98 164 
mk (yjsto 10.10.6478 §). 

Verotustoimi. Kaupunginhallitus määräsi palkkiovir-
kaiset kunnanasiamiehet ja heidän varamiehensä vero-
tuslautakuntaan v:ksi 1973 sekä vahvisti kunnanasia-
miehen, , apulaiskunnanasiamiehen, palkkiovirkaisten 
kunnanasiamiesten ja kunnanasiamiesten varamiesten 
tehtävien jaon verolautakunnassa. Eräille pai k k ¡ovi li-
kaisille kunnanasiamiehijle ja kunnanasiamiehen vara-

miehille myönnett i in ero tehtävästään ja heidän tilal-
leen määrättiin uudet henkilöt (15.1. 148 §, 12.3. 846 
§, 18.6. 1983 § ,5 .11 .3284 §,29.11. 3620 §). 

Helsingin veroviraston v:n 1972 II vuosipuoliskon kus-
tannuksista suoritetti in kaupungin osuutena 2 224 728 
mk, automaattisen tietojenkäsittelyn kustannuksista 
samalta ajalta 180 656 mk sekä v:n 1973 I vuosipuolis-
kon kustannuksista 2 .483 227 mk lääninhallituksen 
postisiirtoti l i l le (5.3. 770 §, 12.3. 854 §,3.9. 2492 §). 

Veronmaksajain Helsingin yhdistys esitti kirjeessään 
kaupunginhallitukselle huolestumisensa kaupungin ta-
louden epäedullisesta kehityksestä ja uhkaamassa ole-
vasta veroäyrin hinnan noususta ja ki inni t t i erityisesti 
huomiota kaupungin talouden hoidossa esiintyviin 
määrärahan yl i tyksi in. Kaupunginjohtaja i lmoit t i kau-
punginhallituksen jatkuvasti valvovan määrärahojen 
käytön tarkoituksenmukaisuutta, minkä lisäksi valvon-
taa on tehostettu muodostamalla kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitteluosastolle erityinen valvontaryh-
mä, joka jatkuvasti seuraa määrärahojen käyttöä sekä 
tilanteen kehittymistä virasto- ja laitoskohtaisesti 
(14.5. 1576 §). 

Toisessa kirjeessään Veronmaksajain Helsingin yhdis-
tys esitti edelleen veroäyrin säilyttämistä ennallaan eli 
14 p:nä ja kehotti käyttömenojen kasvun hillitsemisek-
si kiinnittämään huomiota johtavassa asemassa olevien 
henkilöiden tarpeettoman suureen määrään, sosiaali-
menoihin ja avustusten myöntämiseen. Lisäksi yhdis-
tys kehotti kiinnittämään huomiota mm. sairaaloiden 
käyttömenoihin ja metron rakentamiseen. Kaupungin-
johtaja totesi kaupunginhallituksen vahvistaneen 19.3. 
v:n 1974—1983 taloussuunnitelman, jossa veroäyrin 
hintana on käytetty 15 p v. 1974 ja 1975 sekä 16 p v. 
1976—1983. Tästä huolimatta ei kasvavaa rahoitustar-
vetta pystytä kattamaan ilman aktiivista maksu- ja tak-
sapolitiikkaa. Kuitenkaan kaupungilla seuraavankaan 
vuoden aikana ole sanottavasti mahdollisuuksia laajen-
taa toimintaansa eikä kohottaa palvelutasoa. Kun ote-
taan huomioon väestömäärän kasvun hidastuminen ja 
osittain pysähtyminen, ei ole muuta mahdollisuutta, 
kuin pidättäytyä uusia menoja aiheuttavista suunnitel-
mista sekä pyrkiä nykyistä paremmalla suunnittelulla 
ja tehokkaammalla työvoiman käytöllä hoitamaan 
välttämättömät tehtävät entistä pienemmin kustan-
nuksin (6.8. 2148 §). . 

Henkilöasiainkeskus. Henkilöasiainpäällikön Kalevi 
Ylä-Hokkalan pyydettyä eron virastaan 1.11. lukien, 
kaupunginhallitus päätti jättää viran toistaiseksi täyt-
tämättä, kuitenkin kauintaar) . 1.2.1974 saakka. Kes-
kuksen työvoimaosaston osastopäällikkö Reino Tuomi 
määrättiin hoitamaan po. virkaa kauintaan em. päivään 
saakka (6.7. 2253 §, 29.10. 3219 §). 
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Ts. työturvallisuustarkastajan palkkauksen maksami-
seksi kertomusvuoden aikana myönnett i in 25 008 mk 
(8.1. 114 §). 

Fil.maist. Juhani Jääskeläinen anoi toimenpiteisiin 
ryhtymistä hänen työsuhteensa jatkamiseksi henkilö-
asiainkeskuksen apulaiskoulutuspäällikön tehtävässä. 
Koska henkilöasiainkeskuksen tilapäisten viranhaltijain 
ja työsuhteessa olevan henkilökunnan ottaminen ja ir-
tisanominen kuuluu johtosäännön 11 §:n mukaan hen-
kilöasiainpäällikön eikä kaupunginhallituksen toimival-
taan, päätti kaupunginhallitus, ettei anomus sen tahol-
ta anna aihetta toimenpiteisiin (17.9. 2745 §, 24.9. 
2841 §). Kaupunginhallitus katsoi myös, ettei Jääske-
läisen henkilöasiainpäällikön eräitä toimenpiteitä kos-
keva kantelu antanut aihetta toimenpiteisiin (12.11. 
3414 §, 19.11. 3510 §). 

Henkilöasiainkeskukselle myönnett i in virastokohtai-
nen oikeus käyttää vuokra-autoa virka-ajoihin toistai-
seksi, kuitenkin kauintaan v:n 1974 loppuun siten, et-
tä luvan antamisesta kussakin yksityistapauksessa päät-
tää henkilöasiainpäällikkö tai hänen sijaisensa (yjsto 
12.12. 6859 §). 

Henkilöasiainkeskuksen valmistama selvitys kaupungin 
välillisistä työvoimakustannuksista v. 1971 merki t t i in 
tiedoksi ja päätettiin lähettää kaikille hallintoelimille 
(24.4. 1412 §,2.5. 1479 §). 

Henkilöasiainkeskuksen ilmoitus kertomusvuoden tar-
kistetun työohjelman toteutumisesta merki t t i in tie-
doksi (26.11. 3557 §). 

Kaupunginhallitus totesi, että Anneli Olli lan tutkimus 
»Helsingin kaupungin työnjohtajat ja ammatissa viihty-
minen» antaa riittävän selvityksen henkilöasiainkes-
kuksen tehtäväksi määrätyn työnjohtajien todellisia 
asenteita työn tuloksiin ja tuottavuuteen nähden sa-
moin kuin asenteisiin vaikuttavia tekijöitä koskevan 
tehtäväksiannon osalta. Samalla kaupunginhallitus ke-
hott i v. 1972 asettamaansa opistoinsinöörien pätevyys-
komiteaa tutkimaan myös kaupungin teknill isten viras-
tojen ja laitosten insinöörien sijoittumista organisaati-
on eri tasoille (10.12. 3697 §). 

Henkilöasiainkeskus oikeutett i in järjestämään Valkoi-
sessa salissa kolme henkilöstön uudelleensijoitustoi-
mintaa koskevaa tiedotustilaisuutta (yjsto 16.5. 5805 

Koulutusosaston kurssitoimiston huonetiloissa tapah-
tunut varkaus merkitt i in tiedoksi (yjsto 19.9. 6404 §). 

Toimisto koulun opetuksen siirtämiseksi lakisääteiseksi 
oppisopimuskoulutukseksi kaupunginhallitus päätti 
seuraavaa: 

— v. 1963 perustettu toimistokoulu jatkaa toimintaan-
sa vakinaisena koulutusmuotona henkilöasiainkeskuk-
sen alaisena 
— koulutuksessa otetaan käytäntöön lakisääteinen op-
pisopimuskoulutus koulutuksen yleispätevyyden ja ar-
vostuksen lisäämiseksi 
— opetuksessa on sovellettava ammattikasvatushalli-
tuksen vahvistamaa konttori työnteki jäin oppiohjel-
maa, joka on 2-vuotinen ja jakautuu tietopuoliseen 
opetukseen ja työnopetukseen 
— tietopuolinen opetus annetaan kurssimuotoisesti 
kahtena tai useampana kurssijaksona, työnopetuksessa 
käytetään jo vakiintunutta työharjoittelujärjestelmää 
— työharjoit telun ylimpänä valvojana to imi i henkilö-
asiainkeskuksen asettama henkilö 
— oppiajan päättyessä oppilaalle annetaan ammattikas-
vatushallituksen vahvistamalle lomakkeelle kir joi tet tu 
oppitodistus (7.5. 1550 §). 

Palkka/autakunnan toimiston sihteerin virat (34., 32., 
28. ja 28. pl.) sekä tp. osastosihteerin virka (26. pl.) 
saatiin jättää vakinaisesti täyttämättä siihen saakka, 
kunnes uusi johtosääntö valmistuu, kuitenkin kauin-
taan v:n 1974 loppuun. Virkoihin nimitett i in viransi-
jaiset (8.1. 112 §,25.6. 2126 §,10.12. 3751 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin työ-
j ä r j e s t e l y palkka -,y m. kysymykset 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan asettamista toimi-
kaudeksi 1973—1976 koskeva kunnallisen sopimusval-
tuuskunnan toimiston yleiskirje n:o 18/73 merkit t i in 
tiedoksi. Puheenjohtajana toimi i apul.kaup.joht. Pentti 
Pusa ja varapuheenjohtajina apul.kaup.joht. Paavo 
Lehtinen ja kansanedust. Aulis Sileäkangas. Sopimus-
valtuuskunta päätti muuttaa johtosääntönsä 3 §:n 1 
momenttia siten, että kaupunkijaoston jäsenmäärä 
nousee 12:sta 13:een ja maalaiskuntajaoston jäsenmää-
rä vähenee yhdeksästä kahdeksaksi. Edelleen valtuus-
kunta päätti asettaa kaupunkijaoston, maalaiskunta-
jaoston ja kuntainli i t tojaoston, joiden kokoonpano il-
meni yleiskirjeessä (12.3. 916 §). 

Virka- ja työehtosopimukset sekä palkantarkistukset. 
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi palkkalautakun-
nan ilmoituksen kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
sekä toisaalta A K A V A n , Kunnallisten työnteki jäin ja 
Viranhalti jain l i i ton (KTV) sekä TVK:n virkamiesjär-
jestöt TVK-V -yhdistyksen kesken 14.11.1972 eräiden 
kunnallisten viranhaltijain palkkausten tarkistamisesta 
tekemän virkaehtosopimuksen täytäntöönpanosta ja 
siitä aiheutuvat toimenpiteet (19.2. 649 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää kunnallisen sopimus-
valtuuskunnan toimistoa kiirehtimään kuukausipalk-
kaisten vuosilomapalkan maksamista koskevien virka-
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ja työehtosopimusten aikaansaamista (19.2. 654 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston 1.11.1972 
hyväksymä muutettu konekirjoituslisäjärjestelmä saa-
t i in päätöksen I kohdan eli konekirjoituslisän suuruu-
den määrittelevien konekirjoitusnopeuksien ja niihin 
perustuvien palkkaluokkien osalta panna täytöntöön 
1.1.1973 lukien (5.2.459 §). 

Kaupunginhallitus päätti kaupungin palveluksessa ole-
vien tilapäisten viranhaltijain osalta palkkaluokkatar-
kistusten toteuttamisesta virkaehtosopimuksen mukai-
sesti siten, että kaupunginhallituksen mietinnön n:o 2 
liitteen A sarakkeessa 7 maini tut tilapäiset virat siirre-
tään 1.10.1972 lukien uusiin palkkaluokkiin saman 
liitteen sarakkeen 8 mukaisesti. Samalla kaupunginhal-
litus päätti muuttaa tilapäisten virkojen nimikkeet rat-
kaisun edellyttämällä tavalla (12.3. 853 §). 

Kaupunginghallitus merkitsi tiedoksi kunnallisen sopi-
musvaltuuskunnan yleiskirjeen n:o 49/73, jossa ilmoi-
tet t i in eduskunnan palkkavaltuuskunnan hyväksyneen 
valtion puolesta eräät virka- ja työehtosopimukset val-
tionavustuksen suorittamista koskevalta osalta eräin 
kirjeessä mainituin rajoituksin (11.6. 1972 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sopimuskaudeksi 
1.4.1973-31.3.1974 tehdyt yleisen kunnallisen virka-
ehtosopimuksen, kaupunkien ja kauppalain kuukausi-
palkkaisia päätoimisia työnteki jöi tä (toimihenkilöitä) 
koskevan työehtosopimuksen ja kaupunkien ja kaup-
palain tuntipalkkaisten työnteki jäin työehtosopimuk-
sen sekä teki näiden sopimusten täytäntöönpanoa kos-
kevat päätökset (7.5. 1551, 1553, 1554 §). 

Valtuuston päätettyä 6.6. perustaa 229 uutta virkaa, 
kaupunginvaltuusto kehott i asianomaisia lauta- ja joh-
tokuntia sekä virastoja ja laitoksia tekemään mahdolli-
set erilliset esityksensä po. vakinaistettavien virkojen 
täyttämisestä ottaen huomioon virkasäännön 4 §:n 2 
momentin, jonka mukaan tp. viranhaltija saadaan kau-
punginhallituksen suostumuksella virkaa haettavaksi 
julistamatta ottaa tämän viran tilalle samojen tehtävien 
suorittamista varten perustettuun vakinaiseen virkaan 
(11.6. 1932 §). 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan toimiston ilmoitus 
12.11. tehdystä virkaehtosopimuksesta, joka koski 
eräiden kunnallisten viranhaltijain palkkauksien tarkis-
tamista 1.10. lukien merki t t i in tiedoksi. Samalla kau-
punginhallitus teki sopimuksen täytäntöönpanoa kos-
kevat päätökset, joissa mm. kehotetti in palkkalauta-
kuntaa ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin virkaeh-
tosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä tarkoi-
tettujen valmistelujen suorittamiseksi ja neuvottelujen 
käymiseksi pöytäkirjassa sovitun määräajan puitteissa. 
Mainitussa §:ssä sovitt i in, että järjestelyvaran käyttä-

mistä lähinnä yksittäisvirkojen palkkausten tarkistami-
siin koskeva valmistelu suoritetaan Helsingin kaupun-
gin osalta kaupungin ja ao. viranhaltijajärjestöjen pai-
kallisyhdistysten välisissä neuvotteluissa (19.11. 3511 

Yleisjaosto totesi kaupunginhallituksen suorittaneen 
em. virkaehtosopimuksen täytäntöönpanon ja merkitsi 
täytäntöönpanoa varten tiedoksi, että kunnallinen so-
pimusvaltuuskunta oli sillä tarkistanut Helsingin kau-
pungin osalta kaupunkikohtaisena palkkaluokkiin si-
joi t telun tarkistuksena seuraavien virkojen palkkauk-
sia: 
— kaup.joht. Aura uusi palkka Y 40 pl. + 15 % + 15 % 
— apul.kaup.joht. Järvinen, Leskinen, Loimaranta, Pu-
sa, Smeds ja Väyrynen Y 40 p l>15 % 
— kansliapääll. Salo, rahoitusjoht. L intur i , kaup.ins. 
Ant t i la , sekä toim.joht. Laamanen, Toiviainen ja Val-
tanen Y 40. pl., 
— kansanterveystyön johtava lääkäri Ki lpiö Y 36 pl. 4· 
4 pl., 
— johtava hoitaja (terveyskeskus) Y 25. pl. ja 
— perhehoidon ylihoitaja Y 20. pl. (yjsto 3.12. 6808 
§). 

Kaupungin neuvottelijain ja järjestöjen keskeiset jär-
jestelyvaraa koskevat neuvottelut saatettiin päätök-
seen 27.11. ja palkkalautakunta hyväksyi neuvottelu-
tuloksen samana päivänä. Kaupunginhallitus merkitsi 
tiedoksi sopimusvaltuuskunnan 12.12. tekemän tämän 
neuvottelutuloksen mukaisen virkaehtosopimuksen ja 
päätti muuttaa sopimuksen mukaisesti eräiden tilapäis-
ten virkojen virkanimikkeet sekä teki muut sopimuk-
sen täytäntöönpanoa koskevat päätökset (17.12. 3841 

Kaupunginhallitus päätti valtuuston 14.11. tekemien 
päätöksien perusteella muuttaa 18.4. tehdyn virkaeh-
tosopimuksen edellyttämät virkanimikkeet ja pyytää 
sopimusvaltuuskunnan hyväksymisen kaupungin viran-
halti joita ja toimihenkilöitä koskevan konekirjoitusli-
säjärjestelmän muutetuil le toimeenpano-ohjeille. Sopi-
musvaltuuskunnan kaupunkijaosto i lmoi t t i hyväksy-
neensä po. konekirjoituslisäjärjestelmän täytäntöönpa-
no-ohjeet (19.11. 3512 §, 17.12. 3846 §, kunn.as.kok. 
s. 294 ja 385-389). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sopimusvaltuus-
kunnan ilmoituksen C-palkkataulukon mukaisessa 
palkkauksessa olevien viranhaltijain palvelussuhteen 
ehtojen tarkistamisesta 1.1.1974 lukien tehdyn virka-
ehtosopimuksen ja teki päätökset sen täytäntöönpa-
nosta (10.12. 3750 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi edelleen tiedoksi sopimus-
valtuuskunnan ilmoitukset satamajäänmurtajien laivan-
päällystön, konepäällystön ja miehistön työehtosopi-
muksesta sekä M/S Korkeasaaren laivapäällystöä kos-
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kevasta työehtosopimuksesta. Edellinen lähetettiin tie-
doksi ja toimenpiteitä varten satamalaitokselle, jälkim-
mäinen liikennelaitokselle ja molemmat tiedoksi palk-
kalautakunnalle (6.8. 2254, 2255 §). 

Palkkalautakunnan ilmoitus kaupungin tuntipalkkaisia 
työnteki jöi tä koskevan työehtosopimuksen hyväksy-
misestä merki t t i in tiedoksi (13.8. 2309 §). 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ilmoitus eräiden 
mielisairaaloiden ja vajaamielislaitosten hoitohenkilö-
kuntaan kuuluvien palkkauksen tarkistamista koske-
van virkaehtosopimukseksi katsottavan pöytäkir jan 
tekemisestä merkit t i in tiedoksi ja tehti in sen täytän-
töönpanoa koskevat päätökset (29.11. 3664 §). 

Lausuntonaan A-klinikkasäätiön ja valtion viranhalti-
jain ja työntekijäin l i i ton (VVTL) välisestä työehtoso-
pimusluonnoksesta kaupunginhallitus päätti i lmoittaa 
A-klinikkasäätiölle, että sen käsityksen mukaan työeh-
tosopimuksen aikaansaamista ei voida pitää tarkoituk-
senmukaisena, vaan palvelussuhteen ehtoihin nähden 
tulisi edelleen, kunnes valmisteilla oleva valtionapua 
saavien yksityisten yhteisöjen palveluksessa • olevan 
henkilökunnan palvelusuhteen ehtoja koskeva neuvot-
telu- ja sopimusjärjestelmä on aikaansaatu, noudattaa 
nyt voimassa olevia määräyksiä (10.9. 2669 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 1965 tekemäänsä 
päätöstä, että työsopimuksin palkattujen toimihenki-
löiden sopimuspalkoista on, jos kuukausipalkka ylittää 
Y 25 pl.n mukaisen loppupalkan, pyydettävä palkka-
lautakunnan toimiston lausunto, ja jos sopimuspalkka-
luokka ylittää Y 32 pl:n mukaisen loppupalkan, on so-
pimuspalkan hyväksyminen saatettava kaupunginhalli-
tuksen ratkaistavaksi (5.11. 3332 §, 12.11. 3412 §). 

Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskuslii-
ton lakko. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 7.5. 
STTK n ja sen alaisten järjestöjen työtaistelun varalta 
7.5. asettamansa erityistoimikunnan antamat ohjeet, 
jotka koskivat lakon aikana tehtävästä työstä suoritet-
tavia palkkoja (21.5. 1699 §, 28.5. 1806 §). 

Henki/ökortiston pito. Kaupunginhallitus kehotti vi-
rastoja ja laitoksia saattamaan henkilökortistonsa ajan 
tasalle 31.3. mennessä ja antoi po. kortiston pitoa kos-
kevat uudet yleisohjeet. Myös virkamiehiä, joi l la viras-
tojen ja laitosten päälliköiden lisäksi on oikeus ottaa 
viranhaltijoita ja toimihenkilöitä kaupungin palveluk-
seen, kehotetti in merkitsemään palvelussuhteita koske-
vat asiat päätösluetteloon. Kaupunginhallitus kumosi 
samalla asiaa koskevan v. 1960 tehdyn päätöksensä. 
Edelleen ki innitett i in virastojen ja laitosten huomiota 
siihen, että annettaessa palvelustodistuksia kaupungin 
palveluksesta eroaville viranhaltijoille ja työnteki jöi l le, 
on noudatettava kaupunginhallituksen 20.12.1951 te-

kemää päätöstä sekä samana päivänä kaupunginhalli-
tuksen kiertokirjeessä n:o 1471 annettuja ohjeita siten 
muutettuna, että todistusten allekirjoittamiseen on oi-
keutettu viraston tai laitoksen päällikön lisäksi vain 
henkilö, joka voimassa olevien ohje- ja johtosääntöjen 
mukaan on oikeutettu ottamaan kaupungin palveluk-
seen ko. henkilöitä (8.1. 109 §). 
Uudelleensijoitus- ja työvoimansiirtotoiminnan suunta-
viivat päätettiin vahvistaa henkilöasiainjaoston esityk-
sen mukaisina. Kaupunginhallitus päätti kehottaa vi-
rastoja ja laitoksia 
— nimeämään esityksessä tarkoitetut yhdysmiehet 
— palkkaamaan tarvitsemansa tilapäisen työvoiman en-
sisijaisesti niistä virastoista ja laitoksista, jotka muu-
toin joutuisivat kausiluontoisista tai muista vastaavista 
syistä irtisanomaan tai lomauttamaan kyseisiin tehtä-
viin sopivaa työvoimaa 
— henkilökuntaa palvelukseen ottaessaan asettamaan 
henkilöasiainkeskuksen mielestä uudelleensijoituksen 
tarpeessa olevan, kyseiseen tehtävään pätevän ja muilta 
edellytyksiltään sopivan henkilön etusijalle sekä anta-
maan henkilöasiainkeskukselle kirjallisen selostuksen, 
mikäli tätä henkilöä ei kuitenkaan tehtävään valita 
— selvittämään talousarvion ja PTS:n henkilökuntali i-
tettä laatiessaan myös uudelleensijoitusta tarvitsevan 
henkilökunnan, erityisesti rationalisoinnin, uudelleen-
järjestelyn, kausivaihtelujen yms. ennakoitavissa olevi-
en syiden vuoksi tarpeettomaksi käyvän henkilökun-
nan ja ilmoittamaan siitä henkilöasiainkeskukselle sekä 
— uusien virkojen tai toimien perustamismenettelyn 
yhteydessä ilmoittamaan, voidaanko kyseiset tehtävät 
täyttää uudelleen sijoitettavilla henkilöil lä ja tarvitta-
essa mainitsemaan tästä myös annettaessa lausuntoa 
kyseisen viran tai toimen perustamisesta (7.5. 1552 §). 

Työsuojelun yhteistoimintasopimus. Kunnallisen sopi-
musvaltuuskunnan toimisto i lmoi t t i , että toisaalta 
kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja pääsopijajärjestöt 
( A K A V A , KTV ja TVK-V) sekä toisaalta Liiketyönan-
tajain Keskusliitto, Suomen Ammatt i l i i t to jen Keskus-
järjestö, Suomen Työantajain Keskusli itto, Suomen 
Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto, Toimi-
henkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto ja Työeh-
to l i i t to allekirjoitt ivat 8.12.1972 työsuojelutyön yh-
teistoimintasopimuksen. Sopimuksen perusteella sopi-
musvaltuuskunta ja kunnallisia viranhalti joita ja työn-
tekijöitä edustavat järjestöt ovat mukana Työsuojelun 
Keskustoimikunnan ja sen alaisena toimivan Työtur-
vallisuuskeskuksen toimesta suoritettavassa työsuojelu-
työssä (29.1. 382 §). 

Sisäinen tiedotustoiminta. Kaupunginhallitus vahvisti 
kaupungin virastoja ja laitoksia koskevat sisäisen tiedo-
tustoiminnan sovellutusohjeet esityksen mukaisina ja 
päätti lähettää kuntien ja kuntainl i i t tojen po. toimin-
nan järjestämistä koskevan sopimuksen siihen l i i t tyvi-
ne muistioineen sekä paikallisine sovellutusohjeineen. 
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lauta- ja johtokunni l le sekä virastoille ja laitoksille tie-
doksi toimenpiteitä varten. Henkilöasiainjaostoa keho-
tet t i in nimeämään toimikunnalle esittelijä ja sihteeri. 
KTV:tä ja TVK-V: tä pyydett i in nimeämään kaksi eh-
dokasta ja Akavaa yksi ehdokas tiedotustoimikunnan 
muodostamiseksi sovellutusohjeiden tarkoittamalla ta-
valla (16.4. 1330 §, 14.4. 1416 §). 

Tuntipalkkaisten työntekijöiden sosiaalitiloja koske-
van selvityksen johdosta kaupunginhallitus kehotti ra-
kennusvirastoa, liikennelaitosta, sähkölaitosta, satama-
laitosta, vesilaitosta, kiinteistövirastoa, urheilu- ja ul-
koiluvirastoa, kaasulaitosta sekä puutavarakeskusta yh-
teistyössä kaupungin työturvallisuusorganisaation 
kanssa ja tarvittaessa henkilöasiainkeskuksen apuun 
turvautuen tekemään korjaussuunnitelmat ja kustan-
nusarviot niiden tuntipalkkaisten työntekijöiden ja 
vastaavanlaisissa olosuhteissa työskentelevien viranhal-
t i joiden ja toimihenkilöiden sosiaalitilojen osalta, jotka 
kuntonsa, tilojensa tai varustetasonsa vuoksi eivät täy-
tä työturvallisuuslain 10 §:n sisältämiä vaatimuksia. 
Tarvittaessa korjaukset suoritetaan määrärahojen puit-
teissa. Pysyvien työpaikkojen sosiaalitiloihin on ensi si-
jassa saatava vaatimukset täyttävät pesutilat, kuivausti-
lat ja käymälät ja sen jälkeen suoritetaan parannukset 
pukeutumis-, ruokailu- ja oleskelutilojen osalta (29.8. 
2463 §,3.9 . 2568 §). 

Toimipaikkaruokailu. Kaupunginhallitus totesi kau-
pungin pyrkimyksenä olevan luontoissuoritussäännön 
mukaisesti ja talousarvion edellyttämissä puitteissa tar-
jota mahdollisimman suurelle osalle palveluksessaan 
olevaa henkilökuntaa mahdollisuus ravitsemuksellisesti 
täysipainoisen ja kohtuuhintaisen aterian saamiseen 
ruokailua varten tarkoitetun tauon aikana. Kaupungin-
hallitus kehott i elintarvikekeskusta ja niitä virastoja ja 
laitoksia, joi l la on hoidossaan henkilökuntaruokaloita, 
suunnittelemaan ravitsemuksellisesti täysipainoisia ate-
rioita tarvittaessa ulkopuoliseen asiantuntija-apuun 
turvautuen ja pyrkimään luontoissuoritussäännön ja 
voimassa olevan virkaehtosopimuksen puitteissa siihen, 
että kulutus ohjautuu ravitsemuksellisesti terveellisten 
ruokalajien käyttöön. Virastoja ja laitoksia kehotetti in 
ryhtymään toimenpiteisiin sellaisten menetelmien 
käyttöön saattamiseksi ja automaattien ym. laitteiden 
hankkimiseksi, joita elintarvikekeskus pitää ruokaloi-
den rationaalisen hoidon kannalta välttämättöminä. 
Elintarvikekeskusta kehotetti in ottamaan uusia ruoka-
loita hoitaakseen vain lounasruokailuperiaatteella. 
Edelleen elintarvikekeskusta kehotetti in tekemään 
kaupunginhallitukselle esityksen sellaisen tutkimuksen 
suorittamiseksi, jolla, ottamalla huomioon sekä kau-
pungin omien virastojen ja laitosten palvelut että ulko-
puolisten palvelusten hyväksikäyttämismahdollisuu-
det, selvitettäisiin 
— millä edellytyksillä nykyiset henkilökuntaruokalat 
voisivat olla kaupungin koko henkilökunnan käytössä 

— mahdollisuudet tarjota rakennusviraston työkohteis-
sa työskenteleville henkilöille hinnaltaan ja laadultaan 
muiden henkilökuntaryhmien nauttimaan ruokailu-
etuun verrattuna yhdenvertainen ruokailumahdollisuus 
sekä 
— millä edellytyksillä toimipaikkaruokailumahdolli-
suuksia vailla olevalle henkilökunnan osalle voitaisiin 
järjestää ruokailumahdollisuus (26.3. 1061 §, 9.4. 
1247 §). 

Virkamatkat ja kurssit. 1.4.1973 lukien voimaan tul-
leella kunnallisella yleisellä virkaehtosopimuksella oli 
eräin osin muutettu virkamatkoja koskevia määräyk-
siä. Uudet määräykset sisältyivät sopimuksen liittee-
seen n:o 6, jonka kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi. 
Tärkeimmät muutokset olivat mm. seuraavat: 
— matkaluokkajako perustuu uusiin Y- ja C-palkka-
luokki in 
— ateriakorvauksen määrä, kilometrikorvauksia, kurs-
sipäivärahaa, majoittumiskorvausten enimmäismääriä 
sekä ulkomaisten virkamatkojen päivärahoja ja hotel-
likorvausten enimmäismääriä korotett i in 
— kotimaan virkamatkojen päivärahojen osittaisen ko-
rottamisen lisäksi otett i in kokopäivärahan kohdalla 
käyttöön muun päivärahan ryhmä, joka korvaa aikai-
semmat korottamattoman päivärahan ja kaupunkipäi-
värahan ryhmät 
— eräissä pitkään jatkuvissa virkamatkatapauksissa 
täyteen päivärahaan oikeuttavien matkavuorokausien 
enimmäismäärä korotett i in 60:stä 75:ksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että uusia 
säännöksiä sovelletaan viranhaltijoiden lisäksi kaupun-
gin palveluksessa oleviin toimenhalti joihin samoin 
kuin työsuhteessa oleviin muihin henkilöihin työehto-
sopimuksissa määritellyissä puitteissa. 

Edelleen kaupunginhallitus totesi, että valtuusto oli 
kertomusvuoden talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä oikeuttanut kaupungin hallintoelimet pöytä-
kirjaan merkittävällä päätöksellä käytettävissään ole-
vien määrärahojen puitteissa lähettämään alaisiaan vi-
ranhaltijoita, toimihenkilöitä ja työntekijöitä sellai-
sille kotimaassa järjestettäville kursseille, seminaarei-
hin sekä opinto- ja neuvottelupäiville, joista on ilmeis-
tä hyötyä asianomaisen toiminnalle kaupungin palve-
luksessa, tarvitsematta myöntää tarkoitukseen virka-
vapautta tai työlomaa ja alistamatta asiaa selvissä ta-
pauksissa kaupunginhallituksen, sen yleisjaoston tai 
kaupunginjohtajan ratkaistavaksi. 

Uudenmaan läänin alueelle ulottuvat virkamatkat saa-
daan suorittaa ao. virastopäällikön tai häntä vastaavan 
luvalla, ellei yleisjaosto erityisistä syistä jonkin viras-
ton osalta toisin päätä. 

Virkamatkoista suoritettavien korvausten saamisen 
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edellytyksenä on 
— että matka on tehty asianomaisen viranomaisen kir-
jallisen päätöksen tai kirjallisen virkamatkamääräyksen 
perusteella, joka on annettu lähtijälle ennen virkamat-
kan aloittamista ja 
— että matkalla ollut on määräajassa esittänyt kunnal-
lisen yleisen virkaehtosopimuksen po. liitteen 24 ja 25 
§:n mukaisesti matkalaskun laskujen hyväksyjälle (7.5. 
1503 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa yleiskirjeessään tarkem-
mat ohjeet viran- ja toimenhalti joiden sekä työsopi-
mussuhteessa olevien työnteki jöiden lähettämisestä 
kotimaassa järjestettäville kursseille (22.1. 249 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1955 ja 1958 
tekemiään asiaa koskevia päätöksiään ja 

1) oikeuttaa kaupungin hallintoelimet pöytäkirjaan 
merkittävällä päätöksellä määräämään alaisiaan viran-
halti joita ja työnteki jöi tä osallistumaan sellaisille Hel-
singissä järjestettäville kursseille, joista on ilmeistä 
hyötyä asianomaisen toiminnalle kaupungin palveluk-
sessa, tarvitsematta myöntää tarkoitukseen virkavapa-
utta tai lomaa ja alistamatta asiaa selvissä tapauksissa 
kaupunginhallituksen ratkaistavaksi, mikäli kurssimak-
sun suorittamiseen on käytettävissä käyttövaroja, 

2) oikeuttaa ne kaupungin hallintoelimet, joi l la on 
käytettävänään käyttövarojen til i l lä olevaa määrära-
haa, suorittamaan näistä varoista sellaisten itseopiske-
luna työajan ulkopuolelle suoritettujen kurssien mak-
sun, joiden suorittamisesta on ilmeistä hyötyä asiano-
maisen viranhaltijan tai työntekijän toiminnalle kau-
pungin palveluksessa ja jotka kaupunginhallituksen 
henkilöasiainjaosto on etukäteen hyväksynyt korvatta-
viksi kaupungin varoista kokonaan tai osittain silmällä 
pitäen tehtävää asianomaisen viraston, laitoksen tai 
hallinnonhaaran puitteissa 

3) määrätä 2) kohdassa tarkoitettujen kurssimaksujen 
suorittamisessa meneteltäväksi siten, että kurssimaksu 
kaupungin varoista maksetaan vasta sen jälkeen, kun 
kurssi on hyväksytysti suoritettu, sekä 

4) että viranhaltijoita ja työnteki jöitä tämän päätöksen 
tarkoittamil le kursseille määrättäessä on tästä ilmoitet-
tava henkilöasiainkeskuksen koulutusosastolle (22.1. 
302 §, 29.1. 392 §, v:n 1955 kert. s. 129, v:n 1958 
kert. s. 126). 

Työaikajärjestelyt. Kaupunginhallitus päätti, että kau-
pungin virastot ja laitokset pidetti in suljettuna maa-
nantaina 30.4., perjantaina 7.12. ja maanantaina 
31.12. sekä että niissä tehdään säännönmukainen työ-
päivä vastaavasti 14.4., 1.12. ja 15.12. (2.4. 1153 §, 
29.10. 3220 §). 

Influenssaepidemian johdosta kaupunginhallitus päät-
t i , ettei niiden henkilöiden, jotka aikana 19.1.—28.2. 
joutuivat jäämään pois työstään influenssan takia kau-
intaan viiden päivän ajaksi tarvinnut esittää lääkärinto-
distusta ehdolla, että asianomainen toimittaa ensim-
mäisenä poissaolopäivänään työpaikkaansa i lmoituk-
sen sairastumisestaan, ja jos poissaolo on kestänyt kol-
me päivää, kahden luotettavan henkilön antaman to-
distuksen siitä, että poissaolo on johtunut mainitunlai-
sesta sairaudesta (22.1. 309 §). 

Vakuutukset. Tapaturmavakuutusyhtiö Kullervolle 
suoritetti in 4 218 mk:n suuruinen lasku lentotapatur-
mavakuutusmaksuna v:lta 1972 yleisten hallintomeno-
jen t i l i l tä »Virkamatkat» (yjsto 14.3. 5445 §). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Kaupunginhallitus merkitsi 
tiedoksi Suomen Kaupunkil i i ton ilmoituksen sosiaali-
ja terveysministeriölle tehdystä esityksestä eräiden 
eläkkeitä, sairausvakuutusta ja vakuutuskorvauksia 
koskevien säännösten yhtenäistämiseksi (24.4. 1409 §, 
v:n 1972 kert. s. 141). 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan toimisto i lmoit t i , 
että sosiaali- ja terveysministeriö oli vahvistanut työn-
tekijäin eläkelain mukaisten eläkkeiden tarkistamises-
sa v. 1973 käytettäväksi palkkaindeksiksi 274. Indek-
siluvun oltua edellisenä vuonna 247, tul i nousuksi 
10.93 %, millä määrällä työntekijäin eläkelain mukai-
set eläkkeet nousivat 1.1.1973 lukien. Kunnalisten 
keskusjärjestöjen suosituksen mukaisesti muutettujen 
eläkesääntöjen nojalla tarkistetaan vanhoja eläkkeitä 
samasta ajankohdasta lukien myös 10.93 %:lla. Mikäli 
eläkkeensaaja on aikanaan i lmoit tanut, että hänen 
eläkkeensä tarkistetaan eläkesäännön vanhan sanamuo-
don mukaan, eläke tarkistetaan kunnallisen virkaehto-
sopimuksen tai vastaavan työehtosopimuksen mukais-
ten palkkojen yleistarkistusta vastaavasti, joka tulisi 
ajankohtaiseksi vasta seuraavan palkkaratkaisun yhtey-
dessä (5.3. 810 §). 

Kaupunginhallituksen esityksestä päätti kunnallisen 
eläkelaitoksen hallitus alentaa kaupungin lääkäriväli-
tyksen päivystävien sairaanhoitajien eläkeiän 58 vuo-
deksi (24.4. 1421 §, 18.6. 2030 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä erään leskieläkettä 
koskevan valituksen (5.3. 809 §). 

Ansiomerkit. Helsinki-mitalit päätettiin jakaa 12.6. 
klo 18 ja Suomen Kaupunkil i i ton ansiomerkit samana 
päivänä klo 14 Kaupungintalossa. Helsinki-mitali pää-
tett i in myöntää Paavo Nurmelle ja Ella Eroselle sekä 
virastojen ja laitosten esitysten mukaisesti eräille kau-
pungin viranhaltijoille ja työntekijöi l le. Kaupunkili i-
ton ansiomerkit myönnett i in 30, 25 ja 20 vuoden pal-
veluksesta kaupungin viranhaltijoille ja työnteki jöi l le. 
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(2.4. 1096 §, 9.4. 1194 §, 7.5. 1513 §, yjsto 2.5. 
5748, 5749 §, 7.5. 5781 §, 16.5. 5806 §,6.6. 5923 §, 
20.6. 5988 §). 

Komiteat ja toimikunnat 

Kertomusvuoden aikana päätettiin asettaa seuraavat 
komiteat ja toimikunnat, jotka oiketetti in ottamaan 
sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita: 
— to imikunta valmistelemaan kokonaisohjelmaehdo-
tusta kauounginvaltuuston 100-vuotisjuhlan viettoa 
varten puh.johtajana kaup.valtuuston puh.joht. Pentti 
Poukka ja jäseninä ylipormestari Teuvo Aura, valtuus-
ton I varapuh.joht. Keijo Liinamaa, valtuuston II vara-
puh.joht. Carl-Gustaf Londen, vt Anna-Liisa Hyvönen, 
kansiiapääll. Sulo Hellevaara ja os.pääll. Harri Sorma-
nen (22.1. 255 §) 
— komitea tarkistamaan kaupungin hallinto-organisaa-
t iota koko laajudessaan ja tekemään kaupunginhalli-
tukselle tarpeellisiksi katsomansa uudistusesitykset 
puh.johtajana kaup.valtuuston puh.joht. Pentti Pouk-
ka ja jäseninä ylipormestari Teuvo Aura, valtuuston I 
varapuh.joht. Keijo Liinamaa, valtuuston II varapuh. 
joht. Carl-Gustaf Londen, vt t Anna-Liisa Hyvönen, 
Henrik Kalliala, Aarne Laurila ja Kari Rahkamo sekä 
työjaosto, jonka tehtävänä on valmistella asiat ja tehdä 
esitykset komitealle, puh.johtajana ylipormestari Teu-
vo Aura ja jäseninä apul.kaup.joht. Veikko O. Järvi-
nen, apul.kaup.joht. Pentti Pusa, kansliapääll. Sulo 
Hellevaara, rahoitusjoht. Erkki Linturi , haliintopääll. 
Yr jö Salo ja kaup.lakimies Jarl-Erik Kuhlefelt (5.3. 
776 §) 
— komitea tutkimaan mahdollisuudet kaupungin hal-
l innon rationalisoimiseksi siten, että saadaan aikaan 
menosäästöjä ja tekemään aikanaan kaupunginhallituk-
selle tarpeelliseksi katsomansa toimenpide-ehdotukset, 
puh.johtajana kaup.valtuuston puh.joht. Pentti Pouk-
ka ja jäseninä valtuuston I varapuh.joht. Keijo Liina-
maa, vtt Henrik Kalliala, Jorma Korvenheimo, Jutta 
Zilliacus, An t t i Vi in ikka ja Martt i Jokinen (10.12. 
3708 §) 
— toimikunta kaupungin virastoja ja laitoksia koskevi-
en sisäisen tiedotustoiminnan sovellutusohjeitten 41. 
kohdan nojalla tiedotustoiminnan ohjausta, koordi-
nointia ja suunnittelutehtäviä sekä tiedonvälityksen 
valvontaa ja tietojen perillemenon tarkkailua varten, 
jossa ovat työnantajapuolen edustajina os.pääll. Taito 
Yliaho, rakennuttajapääll. Jouko Rantanen, hallinto-
lääkäri An t t i Apajalahti (puh.joht.), joht. Kauko Oitt i-
nen ja os.pääll. Aimo Puromäki, soveltamisohjeiden al-
lekirjoitusjärjestöjen edustajina aluesiht. Unto Laine ja 
Jukka Nurmi, kirjastoamanuenssi Edith Nissinen, sair. 
hoit. Margit Koivula ja tiedotuspääll. Uolevi Kärkkäi-
nen (15.10. 3071 §) 
— erityistoimikunta päättämään Suomen Teknisten 
Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliiton lakonuhan vuok-

si lakon uhatessa ja mahdollisen lakon aikana kaupun-
ginhallituksen toimivaltaan kuuluvista työnantajan toi-
menpiteistä, puh.johtajana apul.kaup.joht. Pentti Pusa, 
varapuh.johtajana palkkalautakunnan toim.pääll. Erk-
ki Salmio ja jäseninä kaup.ins. Martti Antt i la, sähkölai-
toksen toim.joht. Eino Toiviainen, vesilaitoksen toim. 
joht. Seppo Priha, kaasulaitoksen toim.joht. Olavi Kiu-
ru ja sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksanen; toimi-
kunnan tehtävä todett i in päättyneeksi 18.6. (7.5. 
1508 §. 18.6. 2019 §) 
— komitea tekemään kaupunginhallitukselle jakoehdo-
tus yleishyödyllisille yrityksil le ja laitoksille tarkoite-
tuista, haettaviksi julistetuista apurahoista ao. hallinto-
elinten annettua anomuksista lausuntonsa, puh.johta-
jana apul.kaup.joht. A.K. Loimaranta ja jäseninä val-
tuuston II varapuh.joht. Carl-Gustaf Londen sekä 
kaup.hallituksen jäsenet Aarne LauriJa, Terttu Ravea-
la, Usko Ruuskanen ja Aarne I. Välikangas (22.1. 265 
§) 
— terveyskasvatuksen neuvottelukunta v:iksi 1973— 
1976 kehittämään terveyskeskuksen järjestämää ter-
veyskasvatusta, puh.johtajana terveyslautakunnan puh. 
joht. , lääk. ja kir. t r i Kaisa Turpeinen ja jäseninä ter-
veysltkn jäsenet prof. Asser Stenbäck ja tavaratalo-
pääll. Reino Haavisto, sairaalaltkn jäsen, tekn.lis. Oiva 
Sorvari, huoltol tkn jäsen, tarkast. Harry Lindgren, 
suomenkiel. kansakoulujen johtokunnan jäsen, 
fi l.kand. Yr jö Larmola, ruotsinkiel. kansakoulujen joh-
tokunnan puh.joht., khra Sigtrygg Serenius, ammatti-
oppilaitosten johtokunnan jäsen, to imit t . Elina Hytö-
nen, koulusuunnittelutoimikunnan jäsen, opisk. Pekka 
Aro , lastensuojelultkn jäsen, siht. Kerttu Vainio, lasten 
päivähoitoltkn puh.joht., not. Liisa Vasama, nuoriso-
Itkn jäsen, valtiot.kand. Ukko Laurila, urheilu- ja ul-
koi lu l tkn jäsen, varanot. Salme Katajavuori, raittius-
Itkn jäsen, opisk. Lars-Erik Wilskman, kotitalousltkn 
jäsen, kotitalousopett. Marianne Uggeldahl, terveyskas-
vatuksen keskuksen toiminnanjoht':, lääk.lis. Timo 
Klaukka, lääninhallituksen kouluosaston os.pääll. Ola-
vi Ketonen, lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosas-
ton os.pääll. Pekka Raivio, terveyskeskusylilääkäri An-
ja Helve, terveyskeskusylihammaslääkäri Paul Martin-
maa ja apul.hygieenikko Maija Taka (21.5. 1707 §) 
— komitea laatimaan ehdotusta kaupungin kansanter-
veystyön ohjesäännöksi ja terveydenhoitoviraston oh-
je- ja johtosäännöksi puh.johtajana lääk. ja kir.tri Kai-
sa Turpeinen ja jäseninä tiedotussiht. Ulla Gyllenberg, 
toimistosiht. Sirkka-Liisa Huttunen, kuntoutussiht. Ai-
no Hänninen ja eläinlääk.lis. Oll i Ojala (13.8. 2314 §); 
— toimikunta laatimaan ehdotusta kaupungin tervey-
denhuollon ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
tietojenkäsittelyn organisaatioksi ja sen edelleen kehit-
tämiseksi, tähän tietojenkäsittelyyn li ittyvistä henkilö-
istä, laitteista ja rahoitusjärjestelyistä sekä suoritta-
maan kaupungin terveydenhuollon ja yliopistollisen 
keskussairaalan tietojenkäsittelyä koskevien suunnitel-
mien ja toteutusten koordinointia siten, että vastaavat 
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kaupunkia, Uuttamaata ja valtakuntaa koskevat suun-
nitelmat ja toteutukset tulevat tarkoituksenmukaisesti 
ja taloudellisesti huomioon otetuiksi, puh. johtajana 
hal l intojoht. I lkka Väänänen ja jäseninä tutkimuspääll. 
Reijo Heliö, ATK-pääll. Jukka Koskimies, laskenta-
pääll. Aulis Tienpää, suunn.pääll. Tuure Lehto, toim. 
joht . Juhani Luukkonen, talousjoht. Aarre Sinisalo, 
to imistotutk i ja Lars Forsman ja tutki ja Pertti Solavaa-
ra (24.9. 2846 §) 
— to imikunta laatimaan suunnitelma ja sen kustan-
nusarvio suppeahkon sosiaalitoimen historian kirjoitta-
mista varten, sekä tekemään ehdotus historian kir joit-
tajasta ja kaupunginhallitukselle puh.johtajana lähetys-
töneuvos Reino Kuusi ja jäseninä huoltotoimen toim. 
joht . Usko Tiainen, lastensuojelun to im joh t . Kaarina 
Heinonen, vs. apul.tarkast. Kristina Johnson ja kaup. 
arkistonhoit. Sirkka Impola (1.10. 2913 §) 
— työryhmä selvittämään kaupungin lastensuojelutoi-
minnan päämäärä, yleiset suuntaviivat ja toiminnalliset 
periaatteet sekä niiden pohjalta määrittelemään uudel-
leen lastensuojeluviraston tehtävät, ottaen mahdolli-
suuksien mukaan huomioon odotettavissa olevan uu-
den lainsäädännön sekä tekemään selvitystensä perus-
teella tarpeellisiksi katsomansa esitykset kaupunginhal-
litukselle, puh.johtajana apul.kaup.joht. Pentti Pusa ja 
jäseninä os.pääll. Ant t i -Veikko Perheentupa sosiaali-
hallituksesta, os.pääll. Pekka Raivio Uudenmaan lää-
ninhallituksesta, toim.joht. Kaarina Heinonen, lasten-
huollontarkast. Maija Kar io ja nuorisonhuoltaja Kaarlo 
Helasvuo lastensuojeluvirastosta sekä apul.kaup.siht. 
Rauno Kervinen ja organisaatiopääll. Pertti Forström 
kaupunginkansliasta (26.3. 1063 §) 
— työryhmä seuraamaan aikana 1.9.1973—31.5.1974 
yleisessä kasvatusneuvolassa ja lastensuojeluviraston 
sosiaalilääkärin toimistossa toteutettavaa koulutusneu-
volatoimintaa sekä käsittelemään koulutustoimintaa 
koskevia kysymyksiä ja antamaan lukuvuoden päätyt-
tyä selvityksen toiminnasta saaduista kokemuksista, 
puh.johtajana lastensuojelun toim.joht. Kaarina Heino-
nen ja jäseninä lastenpsykiatri Saara Torman, johtava 
psykologi Heikki Hint ikka ja sosiaalihoit. Ann ikk i Lin-
nala yleisestä kasvatusneuvolasta, sosiaalilääk. Sirkka 
Syvänne, johtava psykologi Esteri Piiroinen ja sosiaali-
tarkkaaja Liisa Tontt i la lastensuojeluvirastosta sekä 
dos. Juhani; Hirvas ja sosiaalihuollon leht. Mervi Ahla 
Helsingin yliopistosta (22.10. 3144 §) 
— työryhmä selvittämään sairaan lapsen päivähoidon 
erityisongelmien ratkaisua hnnkilökuntajärjestelyineen 
siten, että työryhmän työn tulokset olisivat käytettä-
vissä, mikäli mahdollista, seuraavaa 5-vuotissuunnitel-
rriaa laadittaessa, puh.johtajana apul.tarkast. Outi 
Laukkanen lasten päivähoitotoimistosta ja jäseninä ter-
veyskeskuslääk. Soili Ilmonen terveydenhoitovirastos-
ta, talousarviopääll. Erkki Kokkonen kaupunginkans-
liasta, toim.esimies Ritva Tuominen huoltovirastosta 
ja kansliasiht. Antero Makkonen (siht.) kaupungin-
kansliasta (24.9. 2811 §) 

— komitea suunnittelemaan ja järjestelemään kulloin-
kin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisia 
suomenkielisten opettajien opintopäiviä sekä muuta 
mainitun sopimuksen mahdollisesti edellyttämää kou-
lutusta, puh.johtajana fil.kand. Yrjö Larmola ja jäseni-
nä yksi henkilö kaupungin koulusuunnittelutoimikun-
nasta, yksi Helsingin seudun oppikoulujen rehtoreiden 
yhdistyksestä, yksi Oppikoulunopettajien keskusjärjes-
tön Helsingin piiristä sekä Helsingin opettajayhdistyk-
sestä kaksi henkilöä, joista toinen on koulunjohtaja 
(11.6. 1940 §, 18.6. 1994 §, 17.9. 2715 §, 5.11. 3298 
§) 
— komitea suunnittelemaan ja järjestämään kulloinkin 
voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisia ruot-
sinkielisten opettajien luentopäiviä sekä muuta maini-
tun sopimuksen mahdollisesti edellyttämää koulutus-
ta, puh.johtajana ruotsinkielisen koulutoimen joht. 
Paul Hägglund ja jäseninä yksi henkilö kaupungin kou-
lusuunnittelutoimikunnasta, yksi Finlands Svenska 
Läroverksföreningistä ja yksi Helsingfors Svenska 
Lärarföreningistä (24.9. 2812 §) 
— toimikunta valmistamaan peruskoulun opetussuun-
nitelmakomitean mietinnön pohjalta ehdotus uudeksi 
ruotsinkiel. kansakoulujen varsinaisen kansakoulun 
opetussuunnitelmaksi peruskoulujärjestelmään siirty-
mistä edeltäväksi ajaksi, puh.johtajana opett. Saga 
Sundqvist sekä jäseninä opett. Margareta Jansson ja 
Ruth Nordman (24.9. 2813 §) 
— toimikunta neuvottelemaan kaupungissa sijaitsevien 
yksityisten oppikoulujen ylläpitäjien kanssa koulun 
asemasta kaupungin siirtyessä peruskoulujärjestelmään 
sekä käytyjen neuvottelujen perusteella valmistele-
maan koulujärjestelmän perusteista annetun lain 19 §: 
ssä tarkoitettujen haltuunottosopimusten luonnokset 
kaupunginhallitukselle esitettäviksi ja valmistelemaan 
po. lain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sopimus-
ten luonnokset koulun käyttämisestä kaupungin perus-
koulua korvaavana kouluna sekä hankkimaan perus-
kouluasetuksen 163 §:n 1 momentin 2-7 kohdissa tar-
koitetut selvitykset, puh.johtajana fil.kand. Yr jö Lar-
mola, henkilökohtaisena varamiehenä tekn. Vi lho Kor-
ja ja jäseninä kansak.opett. Inkeri Airola, ja yl iopett. 
Börje Mattson (varamiehinä valistussiht. Seppo Patri-
kainen ja kouluneuvos Martt i Miettinen) sekä koulu-
toimonjoht. Walter Erko ruotsinkiel. koulutoimenjoht. 
Paul Hägglund, talousarviopääll. Erkki Kokkonen, ja 
kaup.asiamies Raimo Reivinen (26.11. 3552 §) 
— komitea tarkistamaan oppikoulujen rehtoreilta saa-
tua ehdotusta oppikoulujen vanhempainneuvostoiksi 
v:ksi 1973-1976, puh.johtajana past. Jouni Apajalah-
ti ja jäseninä opisk. Pekka Aro, yli-ins. Henrik Kalliala, 
varat. Gustaf Laurent ja valistussiht. Seppo Patrikainen 
(12.2. 529 §) 
— komitea kartoittamaan Helsingin oppikoulujen kou-
luterveyshuollon tämänhetkinen tilanne sekä anta-
maan selontekonsa mahdollisine ehdotuksineen kau-
punginhallitukselle 30.4. mennessä, puh.johtajana kou-
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I uy I i lääkäri Anja Helve ja jäseninä reht. Margareta Gri-
go rko f f , reht. Antero Pentti lä, reht. Aarne Sipilä, lääk. 
f is. Sirpa Huovinen, terv.sisar Pirkko Klossner, vs. kou-
luy l iho i t . Ta im i Vel lonen, kouluyl ihamm.lääk. Paul 
Mart inmaa ja os.pääll. Erik Wirén (29.1. 397 §) 
— komitea laatimaan kaupungin uimalaohjelma, jossa 
on selvitettävä myös Kumpulan maauimalan kattami-
nen ja Uimastadionin kokovuotisen käytön mahdoll i-
suudet sekä koko ohjelman toteuttamisen teknil l iset ja 
taloudell iset edel lytykset, puh.johtajana sosiaalineuvos 
Väinö Soininen ja jäseninä varat. Per-Erik Förars, rak. 
mest. Kai Hagelberg, valt iot .kand. T imo Honkala, va-
rat. Gustaf Laurent, ekon. Jarl Lundström ja valistus-
siht. Mauri Reutsalo (1.10. 2873 §) 
— komitea tu tk imaan kaupungin oman asuntotuotan-
non muoto ja ja asuntoasiain hoidon organisaation ke-
hit tämistä ja tekemään tarpeellisiksi katsomansa esi-
tykset , puh.johtajana os.pääll. Arvo Pörhönen ja jäse-
ninä vt. apul.prof. P i rkko K. Koskinen, varat. Gustaf 
Laurent, sosiaalipääll. Olavi Laine sekä varat. A n t t i 
Seppälä (26.2. 716 §, yjsto 8.8. 6226 §) 
— komitea laatimaan yleisselvitys Herttoniemen ja 
Laajasalon öljyvarastoalueiden paloturvallisuudesta ja 
öljyvahinkovaarasta sekä selvittämään nykyinen tor-
juntavalmius, laatimaan yhtenäinen po. varastoalueita 
koskeva palontor junta- ja öl jyvahinkojentor juntasuun-
nitelma sekä ehdotus alueen pysyväksi torjuntaorgani-
saatioksi ja tekemään esitykset po. alueiden palo- ja öl-
jyvahinkojen tor juntavalmiuden tehostamiseksi, puh. 
johtajana p alopääll. Rainer A Iho ja jäseninä katurak. 
pääll. Seppo Hirvonen, satamakapt. Eino O. V ihko , 
arkk i t . Eero Oulasvirta sekä dipl.ins. Erkk i Korjus-
lommi Neste Oy :stä (8.10. 2998 §) 
— komitea tekemään suunnitelma li ikennelaitoksen ja 
kaupungin omistukseen si irtyneiden yht iö iden harjoit-
taman l i ikenteen rationalisoimiseksi, puh.johtajana toi-
minnanjoht .E ino \. Le inoja jäseninä talouspääll. Sigurd 
Norrmén, pi i r is iht. Aul is Leppänen, varat. Lauri Nord-
berg, maat. ja metsät.lis. V u o k k o Juhola, t iedotussiht. 
I lkka Saulo, autoi l i ja Juho Mehto, kauppat.lis. Ingvar 
S. Melin ja varat. T imo Kyl l iä inen (10.12. 3748 §) 
— to im ikun ta Kampin lähil i ikenteen terminaalin han-
kesuunnit telun suorittamista varten, puh.johtajana vi-
rastopääll. Pentti Lehto ja jäseninä li ik.suunn.pääll. 
Heikk i Salmivaara ja tstopääll. Kalevi Hietanen kau-
punkisuunnitteluvirastosta, dipl.ins. Erik Durchman 
l i ikennelaitokselta, arkk i t . T imo Niininen metrotoimis-
tosta, apul.pääll. Kur t Scheiber ki inteistöviraston tont-
tiosastolta, Helsingin kaupunkiseudun l i ikennesuunnit-
telun koord ino in t i to imis ton joht . Vel i Himanen, dipl . 
ins. Mar t t i Lund sekä dipl. ins. Jouko Rantanen (28.5. 
1773 §) 
— yhte is työto imikunta , kaupungin ja Valt ionrautatei-
den, Helsingin seudun valt ionrautateiden paikallisli i-
kenteeseen l i i t tyvää yleissuunnittelua varten, puh.joh-
tajana l i ik.suunn.pääll. Heikk i Salmivaara ja jäseninä 
apul. joht. E. Nieminen, apul. joht. E. Vainio inen, rata-

ins. V. Kovanen, dipl.ins. R. Pitkänen, os.pääll. Teuvo 
Ri i t inen, tstopääll. Erik Durchman, dipl. ins. Unto Kal-
l ioniemi, asemakaava-arkkit. Jy rk i Lehikoinen, d ip l . 
ins. Mar t t i Koivumäki , dipl.ins. Mart t i Lund ja apul.os. 
pääll. T i m o Ni in i sekä sihteerinä tstopääll. Mauno Pih-
laja (12.11. 3383 §) 
— komitea elintarvikekeskuksen ruokatehtaan ennak-
kosuunni t te lun suorittamista varten, puh.johtajana 
elintarvikekeskuksen lautakunnan puh. joht . , dipl.ins. 
Loa Karjalainen ja jäseninä elintarvikekeskuksen 
to im. joht . Risto Hovi, suunn.ins. Mart t i Lund, suunn. 
Jukka Harkki la ja tstopääll. Heikki Ranki (12.2. 562 
§) 
— komitea selvittämään kaupunginhall i tuksen 9.4. te-
kemän päätöksen koht ien 2, 3, 4 , 5 ja 6 toteuttamis-
vaihtoehdot ja niiden aiheuttamat kustannukset sekä 
tekemään kaupunginhall i tukselle ehdotukset to imi-
paikkaruokai lun käytännön kehittämissuunnitelmaksi 
ja rahoituksen järjestämiseksi, puh.johtajana to im. joht . 
Risto Hovi ja jäseninä os.pääll. Mart t i Suhonen, työ-
voimasuunn. A r t o An tman,s ih t . Kalevi Oksanen, koti-
talousneuvonnan tarkast. Sirkka-Liisa Taipale ja cs. 
pääll. Olavi Juut i sekä kaksi T V K : n virkamiesjärjestöt 
T V K - V ry:n ja Kunnal l is tentyönteki jä in ja viranhalti-
jain l i i t to ry:n (KTV) toimesta nimettävää edustajaa 
(6.8. 2236 § ,20 .8 . 2386 §). 

Yleisjaosto o ikeut t i opistoinsinöörien pätevyyskomite-
an suorittamaan esittämänsä kent tätutk imuksen viras-
toissa ja laitoksissa (y jsto 11.4. 5642 §). 

Oppikoulu jen terveydenhuoltokomiteal le myönnet t i in 
jatkoaikaa 31.10. asti (7.5. 1559 §, 21.5. 1706 §, 
20.8. 2397 §). 

Kaupunginhal l i tus päätt i , ettei ki inteistörekisterikomi-
tean esitys rekisterineuvottelukunnan perustamisesta 
t ietokeskuksen neuvoa-antavaksi elimeksi antanut sii-
nä vaiheessa aihetta toimenpiteisi in ja kehot t i komite-
aa jatkamaan toimintaansa siihen asti, kunnes tietokes-
kuksen perustamiseen l i i t tyvät lopulliset päätökset on 
tehty , ku i tenk in kauintaan kertomusvuoden loppuun 
( 2 . 1 . 3 2 § ) . 

Kaupunginhal l i tus päätti , että sen 1971 asettaman sa-
tamalautakunnan alaisena toimivan varastorakennus 
L7:n rakennustoimikunnan tehtävä rajoitetaan käsittä-
mään vain varastorakennus L7B:n töiden loppuun saat-
tamisen takuutarkastuksineen (11.6. 1 9 6 0 § , v : n 1971 
kert. s. 141). 

Seuraaviin komiteoih in ja to imikunt i in val i t t i in uudet 
jäsenet: 
— kaupunginvaltuuston 100-vuotisjuhlan viettoa var-
ten asetettu to im ikun ta : kansiiapääll. Sulo Hellevaaran 
t i lal le kansliapääll. Y r j ö Salo (12.11. 3359 §) 
— ehdotusta kaupungin yleiseksi järjestyssäännöksi tar-
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kistamaan asetettu komitea: aikaisemmin valittujen li-
säksi os.pääll. Eino Österman (15.1. 220 §) 
— nimistötoimikunta: arkistoneuvos Aulis Ojalan tilal-
le f i l .kand. Matt i Oja (19.3. 964 §) 
— katastrof i toimikunta: valmiuspääll. Pentti Louhen 
ti lalle valmiuspääll. Lauri Makkonen (19.11. 3516 §) 
— Kil l inmäen keskuslaitoksen suunnittelutoimikunta: 
ero myönnett i in varat. Kalervo Juuriselle (puh.joht.) ja 
dipl.ins. Heikki Rankil le,toimikuntaan nimett i in kaup. 
arkki t . Sakari Siitonen (puh.joht.), tarkast. Lea Pitkä-
nen lastensuojeluvirastosta ja dipl.ins. Jaakko Koski-
nen rakennusvirastosta (12.11. 3410 §) 
— majoituskomitea: opetusneuvos Kerttu Vainikaisen 
ti lalle vt Eva-Maija Pukkio (9.4. 1248 §) 
— oppikouluneuvottelukunta: ekon. Juhani Kauhasen 
tilalle taloussuunn., ekon. Oll i Leskinen (8.1. 87 §) 
— rakentamisohjelmatoimikunta:dipl. ins. Terttu Rave-
alan tilalle yleisten töiden lautakunnan puh.joht. Kaar-
lo Pettinen ja edesmenneen VVeijo VVainion tilalle rak. 
mest. Yr jö VVirmalainen (9.4. 1193 §, 1.10. 2885 §) 
— urakkaneuvottelukunta: dipl.ins. Eljas Muurisen ti-
lalle satamalaitoksen satamarakennusosaston työpääl-
l i kkö, dipl.ins. Juha Komsi (9.4. 1242 §) 
— elinkeinokomitea: edesmenneen kunnallisneuvos Yr-
jö Rantasen tilalle valtuuston I varapuh.joht. Keijo Lii-
namaa. Samalla komitealle myönnett i in lisäaikaa 31.5. 
saakka (15.1. 162 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi rakennusjärjestyk-
sen uudistamiskomitean selvityksen, vapautti komite-
an tehtävistään sekä päätti samalla ettei komitean mie-
tinnössä tutkittavaksi esitetty kysymys rakennustar-
kastustoimintaa koskevan erityislainsäädännön laatimi-
sesta Helsingin kaupunkia varten antanut aihetta e-
nempiin toimenpiteisiin (25.6. 2132 §). 

Kaupunginhallitus päätti katsoa työll isyyskomitean 
suorittaneen sille määrätyt tehtävät loppuun ja lak-
kauttaa komitean. Samalla kaupunginhallitus kehotti 
henkilöasiainkeskuksen työvoimaosastoa laatimaan 
työllisyyslain edellyttämät työohjelmat työmääräraho-
ja käyttävien virastojen ja laitosten esityksien pohjalta 
yhteistoiminnassa kaupunginkanslian kanssa (2.1. 42 
§). 

Kaupunginhallitus totesi v. 1963 asetetun kaatopaik-
kakomitean työn päättyneen (3.9. 2503 §). 

Kaupunginhallitus päätti katsoa v. 1968 asettamansa 
kaupungintalokorttelien saneeraustoimikunnan työn 
päättyneeksi ja kehotti rakennusvirastoa ja yleisten 
töiden lautakuntaa huolehtimaan toimikunnan työn 
pi ir i in kuuluneiden vielä jäljellä olevien rahatoimistota-
lon viimeistelytöiden suorittamisesta (27.8. 2448 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa eräät palolautakun-
nan, suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan, 

koulusuunnittelutoimikunnan, suomenkielisen työvä-
enopiston johtokunnan ja yleisten töiden lautakunnan 
asettamat jaostot kokoontumaan enemmän kuin kol-
me kertaa (5.3. 783 §, 7.5. 1517 §, 28.5. 1776 §, 
26.11. 3555, 3596 §,17.12. 3804 §). 

Organisaatiokomitean työskentelystä aiheutuneet me-
not 3 861 mk ja komitean toiminnasta vielä kertomus-
vuoden aikana aiheutuneet muut menot saatiin maksaa 
muiden yleisten hallintomenojen t i l i l tä »Komiteain ja 
toimikuntien menot» ja asuntotuotantokomitea oikeu-
tett i in käyttämään samalla ti l i l lä olevasta määrärahasta 
enint. 75 000 mk komitean työssään tarpeellisten tut-
kimusten suorittamista varten. Edelleen myönnett i in 
taksikomitea 71 :lle 2 800 mk:n suuruinen lisämäärära-
ha po. t i l i l tä (25.6. 2077 §, yjsto 8.8. 6228 §, 17.10. 
6513 §). Yleisjaosto päätti myös palkkioiden maksa-
misesta opetussuunnitelmatoimikunnalle kertomus-
vuoden I ja II vuosineljänneksen ajalta, lukuvuoden 
1972—73 koulutuspäiväkomitealle I neljänneksen ajal-
ta sekä asuntotuotantotoimikunnalle ja sen teknillisel-
le jaostolle v:n 1972 IV-neljänneksen ajalta (yjsto 
17.1. 5117 §, 25.4. 5724,5725 §, 16.5. 5814 §). 

Kaupunginhallitus päätti nimetä toiminnanjoht. Seppo 
Nummen kaupungin edustajaksi Viapori-näytelmän ai-
kaansaamista tarkoittavaan neuvottelukuntaan (4.6. 
1842 §). 

Lausuntonaan Suomenlinnakomitea 1969:n mietinnös-
tä ja Suomenlinnan ja kantakaupungin välisen liiken-
teen järjestämisestä kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston sekä 
esittelijän ehdotusten mukaisen lausunnon sekä lähet-
tää samalla ministeriölle tiedoksi erj lautakuntien asias-
ta antamat lausunnot (8.1. 104 §). 

Kaupunginhallitus i lmoit t i opetusministeriölle, ettei 
sillä ol lut huomauttamista Suomenlinnan väliaikaisen 
hoitokunnan asettamisesta tehdyn ehdotuksen suhteen 
(9.4. 1216 §). 

Kauppa- ja teollisuusministeriön i lmoitus jäsenen vaih-
tamisesta Suomenlinnatoimikunnassa merki t t i in tie-
doksi (15.1. 178 §). 

Hajasijoituskomitean I osamietinnöstä valtioneuvoston 
kanslialle antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus 
totesi mm., että virastojen ja laitosten hajasijoittami-
seen tulisi suhtautua mietintöä varovaisemmin. Toi-
menpiteiden työllistävä vaikutus jakaantuu laajalle alu-
eelle eikä ilmeisesti ole niin huomattava kuin on arvioi-
tu. Luettelo hajasijoitettavista virastoista ja laitoksista 
tulisi ottaa vielä uudelleen tarkastelun kohteeksi, jol-
loin olisi tarkemmin tutkittava siirtojen seurausvaiku-
tukset lähtöpaikkakunnalla, harkittava sijoituskohteita 
esitettyä monipuolisemmin, mm. Uudenmaan mahdol-
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lisuudet huomioon ottaen ja erityisesti tutkittava uusi-
en sijaintipaikkakuntien sopivuutta. Virastojen ja lai-
tosten toiminnalle välttämättömät yhteydet ja ehdo-
tettavien sijaintipaikkojen väliset todelliset yhteydet 
olisi otettava realistisesti suunnittelun lähtökohdiksi. 
Samalla tulisi vielä uudelleen pyrkiä määrittelemään, 
millä siirtotoimenpiteil lä on todella aluepoliittista mer-
kitystä. 

Aluepoli itt isista toimenpiteistä tulisi asettaa etusijalle 
sellaiset, joil la turvataan monipuolisen elinkeinoelä-
män mahdollisuudet koko maassa ja siten vähennetään 
muuttopainetta maan eteläisiin osiin. Valt ion eri viras-
tojen ja laitosten siirtäminen Helsingin seudulta on tus-
kin paras ratkaisu kehitysalueongelmiin tai Helsingin 
seudun ongelmiinkaan. Sen sijaan, että lähdetään siir-
tämään Helsingin seudulle jo sijoittuneita ja juurtunei-
ta toimintoja, tulisi pääpaino työpaikkakehityksen oh-
jaamisessa panna uusille syntyville työpaikoil le, jol loin 
teollisuuden ja kaupan sekä niihin l i i t tyvien palvelu-
elinkeinojen alueellisesti tarkoituksenmukaisen kehit-
tämisen pitäisi saada etusija esitetynlaisiin hallinnon 
hajasijoitussuunnitelmiin nähden (12.11. 3355 §•). 

O p i n t o - j a virkamatkat, edustustila i-
suudetym. 

Opintomatka-apurahoista myönnett i in eri virastojen ja 
laitosten viranhaltijoille apurahoja tavanomaisilla eh-
doilla. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että niissä tapauksis-
sa, jol loin kaksi tai useammat henkilöt osallistuvat sa-
malle matkalle, saadaan kulloinkin laatia yksi yhteinen 
matkakertomus (2.4. 1087 §, yjsto 9.7. 6107 §). 

Hesperian sairaalan kotisairaanhoit. Sirkku Tuomikos-
ki oikeutett i in virkatehtävänä osallistumaan Boston 
University Medical Centerissä Yhdysvalloissa järjeste-
tyl le lääkeaineitten haitallisten vaikutusten kartoitus-
kurssille (7.5. 1510 §). 

Matkakertomukset. Kaupungin myöntämän matka-
apurahan saaneiden henkilöiden matkoistaan laatimat 
matkakertomukset lähetettiirv säilytettäväksi kaupun-
ginarkistoon. 

Virkamatkat, kongressit, edustustilaisuudet. Kerto-
musvuoden aikana oikeutetti in eri virastot ja laitokset 
lähettämään edustajiaan virkamatkalle useihin Euroo-
pan maihin sekä Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Japaniin 
tutustumaan oman alansa laitoksiin ja niiden toimin-
taan. 

Lisäksi oikeutett i in useat viranhaltijat ja luottamus-
miehet tekemään virkamatka käyttäen tarkoitukseen 

talousarvioon sisältyviä määrärahoja »Virkamatkat» ja 
eräitä muita määrärahoja sekä osallistumaan eri kong-
resseihin, kokouksiin, kursseihin, seminaareihin tai 
opinto- ja neuvottelupäiviin ulkomailla ja kotimaassa. 
Mm. kansanterveystyön johtava lääkäri Olavi Kilpiö 
oikeutett i in osallistumaan Roomassa 23. -28.9. pidet-
tyyn sosiaali- ja oikeuslääketieteen kansainväliseen 
kongressiin, kiinteistöviraston os.pääll. Kalevi Korho-
nen Ruotsin Kunnallisteknillisen Yhdistyksen Västerä-
sissa 23. -24.8 . pidettyyn vuosikokoukseen ja tsto-
pääll. Heikki Saxän 13.-17.11. ryhmämatkalle Sveit-
siin tutustumaan Sitora Oy:n edustamaan TASKI-sii-
vousjärjestelmään ja sen sovellutuksiin, kaikki ehdolla, 
ettei matkoista aiheutunut kustannuksia kaupungille 
(yjsto 29.8. 6285, 6286 §,31.10. 6599 §). 

Kaupungin kustannuksella järjestettiin kertomusvuon-
na vastaanotto-, päivällis- ym. tilaisuuksia mm. Neu-
vostoli iton Presidentin N.V. Podgornyin ja Tanskan 
Kuningattaren Suomen vierailujen johdosta, erilaisten 
kansainvälisten konferenssien osanottajille ym. 

Seuraavien kaupunkien edustajille esitettiin vierailu-
kutsu: Bukarestin ja Belgradin kaupunginjohtajille sekä 
Lontoon Lord Mayorille seurueineen, Oslon ja Pariisin 
valtuuskunnille, Varsovan kaupunginjohtajalle seuruei-
neen ja Moskovan kaupunkineuvoston toimeenpane-
van komitean puheenjohtajan ensimmäiselle sijaiselle 
puolisoineen (14.5. 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 
1582, 1583 §). 

Reykjavikin kaupungin lähettämän kutsun johdosta 
kaupunginhallitus päätti i lmoittaa, että siellä 9.—11.5. 
pidettävään pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen 
osallistuu 17 henkilöä. Valtuuskuntaan valitt i in kaup. 
valtuuston puh.joht. Pentti Poukka, apul.kaup.johtajat 
Pentti Pusa ja A.K. Leskinen, 12 kaupunginvaltuutet-
tua sekä valtuuskunnan sihteereiksi hallintopääll. Yr jö 
Salo ja apul.kaup.siht. Simo Somiska (29.1. 347 §, 
5.3. 782 §, 24.4. 1367 §, 7.5. 1509 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa vastaan kutsun kaupun-
gin valtuuskunnan lähettämisestä Reykjavikin kaupun-
gin vieraaksi (17.9. 2711 §). 

Göteborgin kaupungin kunnallisvaltuuston puheenjoh-
tajan kutsun johdosta päätettiin Göteborgissa 17.— 
19.5. järjestettyyn vanhojen keskeisten kaupunginosi-
en saneerausta koskevaan symposiumiin lähettää kau-
pungin edustajina kaupunkisuunnittelulautakunnan jä-
sen An t t i Vi inikka sekä kaupunkisuunnitteluvirastosta 
tstopääll. Pertti Nykänen ja Kalevi Hietanen (yjsto 
17.1.5100 §,25.4. 5706 §, 7.5. 5777 §). 

Ylipormestari Teuvo Aura, kansanterveystyön johtava 
lääkäri Olavi Kilpiö ja os.pääll. Harri Sormanen oikeu-
tett i in tekemään Pekingin kaupungin kutsusta virka-

66 



2. K aupunginhallitus 

matka Kiinaan 5.—21.10. siten, että menomatka saa-
t i in suorittaa Moskovan ja paluumatka Honkongin ja 
Bangkokin kautta tutustumisineen asianomaisiin kau-
punkeihin (14.5. 1584 §). 

Jyväksylässä 9 . -10 .8 . järjestetyille XX kaupunkipäi-
ville val i t t i in kaupungin ylimääräisiksi edustajiksi yli-
pormestari Teuvo Aura, apul.kaup.joht. Gunnar Smeds 
ja A .K . Leskinen, neljä kaupunginhallituksen jäsentä 
sekä vs. kansliapääll. Erkki Lintur i (11.6. 1934 §). 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan matkalla 
Puolaan 24 . -28 .4 . järjestetyille v:n 1973 kevätneuvot-
telupäiville, joiden pääteemana oli julkisen liikenteen 
järjestelyyn pääkaupunkiseudulla l i i t tyvät kysymyk-
set, oikeutett i in osallistumaan apul.kaup.joht. Aatto 
Väyrynen ja Gunnar Smeds, kaup.reviisori Einar Leh-
to, rahoitusjoht. Erkki L intur i , apul.kaup.siht. Tauno 
Lehtinen, Pekka Lehtonen ja Simo Somiska, suunn. 
ins. Martt i Lund, Helsingin kaupunkiseudun liikenne-
suunnittelun koordinoint i toimiston pääll. Veli Hima-
nen, terveystarkast. Sirkka Vuorela, kiinteistöviraston 
pääll. Pentti Lehto, asemakaava-arkkit. Pirkko Vit ikai-
nen ja liikennesuunn. pääll. Heikki Salmivaara, toim. 
joht. Matt i Laamanen, dipl.ins. Ritva Puonti, linja-au-
tonkul j . Vi l jo Nieminen, metrotoimiston os.pääll. Ol-
li Laine ja tutk i ja Jaakko Nevalainen sekä tarkast.ins. 
Tert tu Raveala (24.4. 1364 §, yjsto 18.4. 5677 §). 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan työvalio-
kunnan Tukholmaan 29. -30.11. tekemälle matkalle, 
jonka aikana tutustut t i in Stor-Stockholms landsting'in 
toimintaan, oikeutett i in osallistumaan ylipormestari 
Teuvo Aura, apul.kaup.joht. Aat to Väyrynen ja Gun-
nar Smeds, tarkast.ins. Tert tu Raveala sekä apul.kaup. 
siht. Simo Somiska ehdolla, ettei matkasta aiheutunut 
kaupungille kustannuksia (yjsto 26.11. 6745 §). 

Ylipormestari Teuvo Aura oikeutett i in tekemään päi-
vän kestävä virkamatka Turkuun 22.3. Turun Kauppa-
korkeakoulun päivään liittyvään keskustelutilaisuuteen 
»Kaupungit ja elinkeinoelämä» osallistumista varten 
(yjsto 21.3. 5483 §). 

Atlas Copco Ab -nimisen konetuotantolaitoksen 100-
vuotisjuhlatilaisuuteen Tukholmassa oikeutett i in osal-
listumaan kaup.ins. Martt i Antt i la ja os.pääll. Eero 
Puomi ehdolla, ettoi matkasta aiheudu kaupungille 
kustannuksia (yjsto 29.8. 6287 §). 

Kaupunginhalliuts päätti, että Pohjoismaiden pääkau-
punkien henkilöstöpoli itt inen konferenssi järjestetään 
Helsingissä 6. -7.6.1974 (19.11.3466 §). 

Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Helsingin piirijärjestölle 
myönnett i in 20 000 mk käytettäväksi kertomusvuon-
na ensisijaisesti Helsingin ja Moskovan välistä kulttuu-

ritoimintaa varten (5.2. 407 §). 

Kaupunginjohtaja oikeutett i in allekirjoittamaan Hel-
gin ja Prahan kaupunkien välisistä ystävyyssuhteista ja 
yhteistyöstä pöytäkir ja, jonka kaupunginhallitus myö- ' 
hemmin hyväksyi (29.10. 3177 §, 19.11. 3467 §). 

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille 
sekä eräille virkamiehille järjestettiin 31.1. kaupungin 
kehitystä ja tulevaisuuden suunnitelmia koskeva seios-
tustilaisuus ja sen jälkeen Kaupungintalon juhlasalissa 
päivällistilaisuus, yht . n. 100 henkilölle (15.1. 163 §). 

Brysselin kaupungille päätettiin lahjoittaa joulukuusi 
ja sen kävivät luovuttamassa ylipormestari Teuvo Aura 
ja os.pääll. Harri Sormanen (17.9. 2712 §, yjsto 12.12. 
6820 §). 

Muut asiat 

Helsinki-päivän tunnuslauseeksi vahvistettiin »Viihdy 
Helsingissä - Trivs i Helsingfors» (26.3. 1017 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti Helsinki-päivän ohjelman 
esitetyn mukaiseksi oikeuttaen kuitenkin Helsinki-vii-
kon säätiön toiminnanjohtajan ja kaupunginkanslian 
tiedotuspäällikön tekemään siihen myöhemmin tar-
peellisiksi osoittautuvat pienehköt muutokset. Tässä 
yhteydessä kaupunginhallitus teki seuraavat järjestely-
jä koskevat päätökset: 
— Helsinki-päivän toimikunta oikeutetti in asettamaan 
keskuudestaan työryhmä sopimaan ulkopuolisten jär-
jestöjen tms. kanssa tilaisuuksien järjestämisestä po. 
päivänä niin, että kaupungin osuus kustannuksista su-
pistuu asianomaisten tilaisuuksien mainitsemiseen leh-
ti-ilmoituksissa 
— Helsinki-viikon säätiön käyttöön myönnett i in 1 200 
mk kahden nukketeatteriesityksen järjestämistä varten 
sekä Jugendsali korvauksetta näitä esityksiä varten 
Helsinki-päivänä 
— Helsingin kaupunginorkesteri velvoitetti in korvauk-
setta esiintymään po. päivänä Senaatintorilla klo 20— 
21 
— kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotetti in suun-
nittelemaan ja toteuttamaan esitetyt liikennejärjeste-
lyt Esplanadilla ja Kauppatorilla siten, että kustannuk-
set ovat enint. 20 000 mk 
— liikennelaitosta kehotetti in järjestämään ilmainen 
kuljetus kaikilla raitiolinjoil la 12.6. klo 17 -02 , josta 
järjestelystä aiheutuvat kustannukset korvataan liiken-
nelaitokselle 
— kaupunginmuseo oikeutett i in pitämään Hakasalmen 
huvilan ja Tuomarinkylän museon kokoelmat 12.6. 
maksutta avoinna yleisölle 
— helsinkiläisessä sairaalassa 12.6. ensimmäisenä synty-
välle helsinkiläislapselle saatiin lahjoittaa kaupungin 
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puolesta 250 mk:n suuruinen pankkitalletus 
— Nikkilän sairaalan käyttöön myönnett i in 1 000 mk 
omaisten päivän 12.6. kuljetusten järjestämistä varten 
— Helsinki-päivästä päätettiin ilmoittaa sanomalehdissä 
kaksi kertaa em. työryhmän sopiviksi katsomina päivi-
nä 

Helsinki-päivän kustannukset suoritetaan osittain Hel-
sinki-viikon säätiön varoista osittain kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista kaupunginkanslian hyväksyminä 
(24.4. 1362 §). 

Helsingin Juhlaviikkojen aikana 23.8. -9.9. saatiin kau-
pungin kustannuksella järjestää Kaupungintalon ja Kal-
lion virastotalon juhlavalaistus jokaisena iltana ja juhla-
liputus Kaupungintalon edessä valtakunnan l ipuin, kol-
me lipputankoa juhlaviikko- ja Finlands Festivals -lip-
puja varten Kluuvin virastotalon eteen ja Havis Aman-
da -patsaan länsipuolelle sekä 10 tangon lippulinna Ar-
kadian puistikkoon, Hakaniemen toril le ja Finlandia-
talon edustalle samoin kuin juhlaliputus Aleksanterin-
kadulle osanottajamaiden lipuin. Liputuskustannusten 
suorittamista varten myönnett i in rakennusvirastolle 
4 200 mk (yjsto 1.8. 6196 §). 

Uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjestämistä Se-
naatintorilla aiheutuneista kustannuksista päätettiin 
suorittaa Helsinki-Seuralle 3 009 mk (yjsto 25.4. 5715 

Kaupungin vaakuna. Yhteisöille, yrityksil le ym. annet-
t i in oikeus käyttää kaupungin vaakunaa seuraavasti: 
Jääkenttäsäätiölle, julkaisemassaan selostuslehtisessä, 
Suomen Rintamamiesveteraanien Asunto- ja Tuki l i i ton 
Pohjois-Helsingin osastolle ja Rintamamiesveteraanien 
Helsingin Piiriyhdistykselle lipuissaan, Erkki Kohvalle 
valmistamissaan kuparipakotusesineissä ja Taisto Nik-
kaselle ja Markus Kaistiselle valmistamissaan auton 
kotipaikkatunnuksissa, ehdolla, että vaakuna on heral-
disesti oikea (yjsto 17.1. 5105 §, 28.3. 5546 §, 31.10. 
6595 §, 4.4. 5599 §, 4.7. 6051 §). Suomen kaupunki-
l i i ton toimistolle ja Rautaruukki Oy:lle luovutett i in 
kaupungin vaakuna (yjsto 14.2. 5275 §). 

Finlandia-talon värilyhytelokuvan lisälaskun suoritta-
mista varten myönnett i in 10 600 mk (2.4. 1094 §). 

Julkaisut. Muuttaen v. 1972 tekemäänsä päätöstä kau-
punginhallitus oikeutt i »Helsingin kaupungin hallinto» 
-nimisen kirjan toimituskunnan ottamaan valmisteilla 
olevasta kirjasta 3 500 kpl käsittävän suomenkielisen 
ja 500 kpl käsittävän ruotsinkielisen painoksen sidot-
tuina kirjoina. Toimituskunnalle myönnett i in samalla 
20 000 mk:n lisämääräraha toimitustyön loppuunsaat-
tamista varten sekä myöhemmin myöskin 20 000 
mk:n lisämääräraha samaan tarkoitukseen. Yleisjaosto 
päätti kirjan jakamisesta kaupungin luottamusmiehille 
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ja eräille virkamiehille (5.3. 781 §, 29.12. 3875 §, 
yjsto 19.12. 6866 §). 

Yleisjaosto päätti myös prof. Heikki Wariksen teoksen 
»Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsil-
lan pohjoispuolelle» jakamisesta valtuutetuille ja eräille 
viranhaltijoille (yjsto 12.12. 6824 §). 

Kaupungin kustantamaa Carl Ludvig Engeliä käsittele-
vää kirjasta saatiin yleisjaoston päätöksen mukaan 
myydä yleisölle 30 mk:n kappalehinnasta Engel näyt-
telyssä, samoin saksankielistä kirjasta, joita saatiin ti-
lata lisää Saksasta 10 Dmk:n kappalehinnasta se määrä, 
joka myyt i in näyttelyn aikana. Yleisjaosto päätti myös 
kirjasen ilmaisjakelusta taideasiainsihteerin esityksen 
mukaisesti. Kaupunginarkistoon luovutetti in suomen-, 
ruotsin- ja englanninkielisiä laitoksia 10 kpl kutakin 
(yjsto 22.8. 6266 §, 19.9. 6374 §, 3.10. 6452 §). 

Kaupungille päätettiin lunastaa 300 kpl khr Vo i t to Vi-
ron kirjoittamaa, Helsingin vanhaa hautausmaata kos-
kevaa opaskirjaa (yjsto 31.10. 6597 §). 

Yleisjaosto vahvisti v:n 1973-1977 jav:n 1974-1978 
asuntotuotanto-ohjelmien, lasten päivähoitokomitean 
mietinnön, ilmasuojelua koskevan II osamietinnön ja 
Meilahden kartanoa esittävien postikortt ien myynt i-
hinnat (yjsto 10.1. 5057 §, 5.9. 6331 §, 21.11. 6739 
§ ,3 .12 .6778 §, 19.12. 6879 §). 

Huomionosoitukset. Kaupungin julkaisemia teoksia 
lahjoitett i in mm. eräille kirjastoille, museoille, taide-
laitoksille ja yrityksil le sekä yksityisille henkilöil le ja 
eräille kaupungin virkamiehille heidän merkkipäivä-
nään. 

Kaupungin pöytästandaari lahjoitetti in Sotakorkea-
koululle, Finnair Oy:lle yht iön täyttäessä 50 vuotta 
sekä Uudenmaan lääninhallitukselle sijoitettavaksi 
maaherran virkahuoneeseen (yjsto 14.2. 5275 § ,4 .4 . 
5597 §,7.11. 6639 §) 

Kunnallisvaalit. Kaupunginhallitus päätti anoa läänin-
hallitukselta lupaa saada muodostaa sellaisia äänestys-
alueita, joiden asukasluku ylittää 3 000, mutta ei 
4 500, valtuuston 1972 vahvistamaan äänestysalueja-
koon sisältyvien äänestysalueiden n:o 38, 40 ,90 ,94— 
99, 116, 120, 125, 128, 130-136, 139, 141-146, 
148, 162-163, 170, 173, 177-179, 189, 192, 196, 
198 ja 200 osalta (10.9. 2631 §, 17.9. 2710 §). 

Yleisjaosto hyväksyi maksettavaksi keskusvaalilauta-
kunnan sihteerin v:n 1972 kunnallisvaalien valmistelu-
töistä ja hoitamisesta aiheutuneet palkkio, 94 mk sekä 
laskut, yht. 5 394 mk (yjsto 10.1. 5051, 5052 §, 23.5. 
5853 §,18.7. 6132 §). 
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2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Oikeudenhoito- ja järjestystehtävät 

Ns. vanhojen kaupunkien erityisrasitusten poistamises-
ta johtuvat asiat. Helsingin Kunnallisvirkamiehet ja 
-toimihenkilöt ry. i lmoi t t i , että viranhaltijain neuvotte-
luoikeuslain tarkoit tamat hallituksen lakiesitysluon-
noksiin sisältyviä eräitä kunnallisia viranhalti joita ja 
työnteki jöi tä koskevia säännöksiä kaupunkien erityis-
rasitusten poistamiseksi koskevat neuvottelut, päättyi-
vät 29.11.1972. Näiden neuvottelujen yhteydessä oli 
järjestöille i lmoitet tu, että lakiluonnosten mukaan 
maistraatit, Helsingin kaupungin ulosottovirasto ja 
kaupunginvoudinkonttorit lakkautetaan v:n 1974 
päättyessä ja niiden tehtävät siirtämään muille viran-
omaisille mm. valtion hall intoon perustettaville paikal-
lishallintovirastoille. Samalla i lmoitet t i in, että valtio ei 
voi ottaa palvelukseensa kaikkia niitä henkilöitä, jotka 
vapautuvat kunnan palveluksesta. Erityisrasituskomi-
tea oli mietinnössään vielä katsonut, ettei sen mielestä 
ol lut aihetta asettaa kunnille lailla velvollisuuksia huo-
lehtia po. virastojen lakkauttamisen yhteydessä virkan-
sa menettävien virkamiesten sijoittamisesta toisiin kun-
nan virkoihin. Yhdistys pyysi kaupunginhallitusta 
ajoissa ryhtymään toimenpiteisiin hallinnonuudistuk-
sen yhteydessä virkansa tai toimensa menettävien si-
joittamiseksi heidän ansiotasonsa ja muut edut säilyt-
täen toisiin kaupungin tehtäviin. 

Henkilöasioita ja sosiaalitointa johtava apul.kaup.joh-
taja totesi, että kaupunki tämän lainuudistuksen pitkä-
aikaisen valmistelutyön aikana on pyrk inyt siihen, et-
tei ko. virastoissa ja laitoksissa hoidettavissa tehtävissä 
ole liikatyövoimaa. Koska samat tehtävät siirtyvät val-
t iol le, olisi kiinnitettävä valtion viranomaisten huomio-
ta siihen, että näiden virastoiden ja laitosten henkilö-
kunnan tulisi hallinnonuudistuksen yhteydessä voida 
mahdollisimman laajassa määrin siirtyä valtion palve-
lukseen. Lisäksi olisi syytä painottaa, että kaupungin 
mahdollisuus sijoittaa po. virastojen henkilökuntaa ai-
van olennaisesti ri ippuu siitä, että ajoissa saadaan tieto 
sijoitustarpeesta. 

Edelleen apul.kaup.johtaja ki inni t t i huomiota siihen, 
että lakiluonnoksen mukaan kaupunki vapautuessaan 
ylläpitämästä raastuvanoikeutta, syyttäjälaitosta, mais-
traattia ja ulosottotointa sekä osallistumasta poliisilai-
toksen kustannuksiin, joutuisi 10 kalenterivuoden ajan 
suorittamaan valtiolle juuri mainituista velvollisuuksis-
ta aiheutuneiden kustannusten perusteella määrättävää 
maksua, joka vuosittain alenisi 10 %:lla. Lisäksi kau-
punki olisi velvollinen hankkimaan ja kunnossapitä-
mään raastuvanoikeutta, syyttäjälaitosta, paikallishal-
lintovirastoa ja poliisilaitosta varten kaupungin alueella 
tarpeelliset huoneistot ja muut ti lat sekä huolehtimaan 
niiden vedestä ja lämmöstä. Kaupungilla olisi oikeus 

saada näistä t i loista, käyvän vuokratason mukainen 
korvaus. Lakiluonnoksen mukaan kuitenkin oikeusmi-
nisteriöllä ja vastaavasti sisäasiainministeriöllä olisi 
kaupungin kannalta katsoen aivan liian vapaa mahdol-
lisuus määrätä po. t i lojen hankkimisesta, kunnossapi-
dosta ja muista niille asetettavista vaatimuksista sekä 
ajasta, jonka kuluessa kaupungin olisi huolehdittava 
huoneistojen hankkimisesta. Valtioneuvoston huomio-
ta olisi kiinnitettävä myös siihen, että kaupungin vel-
vollisuudet huoneistojen ja ti lojen hankkimiseen rajat-
taisiin siten, että se rajoittuisi tarpeellisten ja kohtuul-
liset vaatimukset täyttävien huoneistojen ja ti lojen 
hankkimiseen ja etteivät po. ministeriöt voisi antaa asi-
asta yksipuolisia määräyksiä. 

Kaupunginhallitus päätti lähettää edellä esitettyjen 
näkökohtien mukaisen kirjeen valtioneuvostolle (2.1. 
59 §). 

Kaupunginhallitus päätti varata Kampin ammattikou-
lun rakennuksen sen jälkeen, kun se vapautuu ammat-
tikoulukäytöstä, käytettäväksi raastuvanoikeuden ja 
syyttäjälaitoksen toimit i lo ina (22.1. 305 §). 

Hallituksen annettua kertomusvuoden valtiopäivien 
kevätistuntokaudella esitykset lainsäädännöksi, jolla 
ns. vanhojen kaupunkien erityisrasitukset poistettai-
siin, kaupunginhallitus päätti Kaupunkil i i tol le lähetet-
tävässä kirjeessä pyytää l i i t toa ryhtymään toimenpitei-
siin kaupungin velvollisuutta rajoittavien säännösten 
sisällyttämiseksi po. lainsäädäntöön hankkia toimit i lo-
ja valtion virastoille. Ellei tällaista rajoitusta saada, on 
todennäköistä, että kaupungin po. t i lojen hankkimista 
koskeva velvollisuus laajenee ainakin samassa tahdissa 
kuin valtiolle siirtyvien virastojen toimintaan siirtymis-
hetkellä sisältyvät tehtävät laajenevat tai edellyttävät 
esim. organisaatiomuutosten vuoksi lisätiloja. Kaupun-
gille jäävä velvollisuus tulisi rajoittaa koskemaan sitä ti-
lantarvetta, jota valtion viranomaisille siirtyvät tehtä-
vät edellyttävät lainsäädännön voimaantulohetkellä 
(5.11. 3329 §, v:n 1970 kert. s. 160). 

Maistraatti. Korkein oikeus myönsi kunnallispormesta-
ri Weio Henrikssonille eron virastaan 31.12.1972 luki-
en. Helsingin hoivoikeus määräsi vanh. oikeusneuvos-
mies Rolf Laxin 1.1. lukien hoitamaan kunnallispor-
mestarin virkaa toistaiseksi kunnes virka vakinaisesti 
täytetään (8.1. 111 §). 

Avoinna ollut kaupunginpalvelijan virka saatiin jättää 
täyttämättä kuitenkin kauintaan v:n 1974 loppuun 
saakka (27.12. 3934 §). 

Rakennustarkastusviraston virkasuhteessa sopimuspal-
kalla olevien osastopäälliköiden palkat tarkistetti in 
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seuraaviksi: Arvid Ekelund 4 470 mk /kk , Olavi Törmä-
nen ja Taisto Vainio 4 370 mk/kk (4.6. 1879 §). Kun-
nallinen sopimusvaltuuskunta hyväksyi valtuuston 
päättämät palkat sekä yl iarkkitehdin viransijaisen so-
pimuspalkkauksen (25.6. 2128 §,27.8. 2468 §, 17.12. 
3842 §). 

Rakennustarkastusvirasto oikeutett i in suorittamaan 
eräille viranhaltijoilleen määrätystä lisä- ja ylityöstä 
korvausta virkaehtosopimuksen mukaan (25.6. 2122, 
2125 §, 19.11. 3508 §). 

Tarkastusinsinöörin (31. pl.) viran hoitamisesta viran 
ollessa täyttämättä 15.6.-30.9.1972 maksettiin kerta-
kaikkisena korvauksena tarkastusins. Tert tu Ravealalle 
300 mk, ins. Eero Saloselle 850 mk ja ins. Pentti Berg-
ille 230 mk (25.6. 2121 §). 

Kansliaosaston vahtimestarin virka (Y 9) saatiin jättää 
täyttämättä kauintaan v:n 1974 loppuun saakka 
(29.10. 3218 §). 

Ins. Pertti Linna vali t t i maistraatin antamasta virasta 
irtisanomista koskevasta päätöksestä kaupunginhalli-
tukselle ja sen hylättyä valituksen, edelleen lääninhal-
litukselle, joka saatuaan kaupunginhallituksen selityk-
sen asiasta, katsoi, että maistraatilla oli oikeus kaupun-
gin virkasäännön 3 ja 10 §:n nojalla irtisanoa Linna 
(13.8. 2505 §, 17.9. 2751 §, 10.12. 3754 §). 

Kaupunginhallitus päätti, kumoten v. 1969 tekemänsä 
päätöksen, korottaa katumaan aitaamisesta rakennus-
työtä varten perittäviä maksuja rakennustarkastusviras-
ton esityksen mukaisesti (26.11. 3584 §, v:n 1969 
kert. s. 181, kunn.as.kok. s. 308). 

Kaupunginhallitus päätti puoltaa rakennustarkastusvi-
rastolle annettavassa lausunnossa Oy Wärtsilä Ab:n 
anomusta katualueen aitaamisesta Länsisataman kaup. 
osan tont in 20122/16 kohdalla sekä aitaamisluvun jat-
kamista 28.7. saakka (12.2. 546 §, 21.5. 1686 §, 
yjsto 18.7. 6170 §) ja Helsingin Sato Oy:n anomusta 
katualueen aitaamisesta Pasilan tont in 17006/1 koh-
dalla, että rakennusviraston ehdottamat muutokset 
otetaan huomioon (19.2. 636 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti puoltaa rakennustar-
kastusvirastolle annettavassa lausunnossa rakennuslu-
van myöntämistä Helsingin ev.lut. seurakuntien kiin-
teistötoimistolle kerrosalaltaan 58 m^.n suuruisen sau-
narakennuksen rakentamiseen rakennusjärjestyksen 57 
§:n säännöksistä poiketen lähemmäksi kuin 50 m ran-
taviivasta ehdolla, että rakennuksen ja rannan välinen 
puisto säilytetään näkösuojana (15.10. 3066 §). 

Maistraatin velvoitettua omistajan purkamaan raken-
nusviraston suorittaman tarkastuksen perusteella Val-

lilassa tilalla RN:o 2, Kumpulankatu 16, sijaitsevat 
kolme kaksikerroksista asuinrakennusta niiden huono-
kuntoisuuden vuoksi, valitt i omistaja päätöksestä lää-
ninhallitukseen, joka katsoi, ettei ol lut syytä muuttaa 
maistraatin päätöstä. Lääninhallitus siirsi kuitenkin 
maistraatin määräämän toimituksen määräajan v:n 
1971 elokuun 1 pv:stä kertomusvuoden toukokuun 31 
pv:ään. Omistaja valitt i edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jolle annetussa selityksessä rakennustarkas-
tusviraston valvontaosasto esitti valituksen hylättäväk-
si (5.3. 806 §, 26.3. 1064 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle, että ministeriön antamia riipputelineohjei-
ta tarkistettaisiin rakennusjärjestyksen uudistamisko-
mitean ehdottamalla tavalla sellaisiksi, että rakennus-
valvontaviranomaiset voisivat vaatia asentamaan jo uu-
disrakennusvaiheessa riipputelineiden kiinnityslaitteet 
rakennuksen katolle (2.4. 1157 §). 

Tilastokeskuksen rakennustoimintaan l i i t tyviä tilasto-
tietoja koskevan kirjeen johdosta kaupunginhallitus 
päätti pyytää Kaupunkil i i t toa ryhtymään toimenpi-
teisiin joilla 
— rajoitetaan rakennustoiminnasta kerättävät tilasto-
tiedot koskemaan vain todella merkityksellisiä raken-
tamiseen l i i ttyviä asioita ja 
— määrätään rakennustoimintaa koskevien tilastotie-
tojen antamisvelvollisuus kussakin tapauksessa sille 
henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle, jolla ilman 
erityistoimenpiteitä on käytettävissään t ieto kysymyk-
sessä olevasta asiasta (9.4. 1245 §). 

Ulosottovirasto. Johtava kaupunginvouti k i inni t t i kir-
jeessään huomiota viraston henkilökunnan palvelusuh-
teen ja ansiotason pysyvyyden turvaamiseen ns. vanho-
jen kaupunkien erityisrasitusten lakkauttamisen yhtey-
dessä tapahtuvan ulosottoviraston lakkauttamisen ai-
heuttamassa tilanteessa. Koska valtio ja kaupunki eivät 
kumpikaan ole voineet antaa lupausta siitä,että jokai-
sen viraston palveluksessa olevan vastaava työll isyys 
olisi turvattu, ol i virastosta eronnut tavallista enem-
män henkilökuntaa, joka taas puolestaan vaikeutti vi-
raston toimintaa. 

Koska sisäasiainministeriössä selvitettiin valtion paikal-
lishallintoviraston organisaatiota ja sen työvoimatar-
vetta , päätti kaupunginhallitus lähettää sinne esitetty-
jen näkökohtien mukaisen kirjeen (27.8. 2464 §). 

Vt . kaupunginvouti oli 1.3.1971 valinnut viraston kes-
kusosaston konttoripääll ikön virkaan merkon. Jorma 
Erikkilän. Merkon. Eila Jokisen valitettua vaalista 
maistraatille, tämä oli kumonnut vt. kaupunginvoudin 
päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Erikkilän valitettua maistraatin päätöksestä, lääänin-
oikeus hylkäsi hänen valituksensa ja Erkkilä valitt i täs-

70 



2. K aupunginhallitus 

tä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Korkein hallinto-
oikeus katsoi 20.1. antamassaan päätöksessä, että kun-
nallislain 179 §:n mukaan valitetaan tällaisen viranhal-
ti jan ottamista koskevasta johtavan kaupunginvoudin 
päätöksestä kaupunginhallitukselle. Tämän vuoksi hal-
l into-oikeus kumosi maistraatin ja lääninhallituksen 
päätökset ja siirsi Jokisen valituksen kaupunginhalli-
tuksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus päätti hylätä 
Jokisen valituksen, koska virkaan val i t tu täyt t i sitä var-
ten asetetut pätevyysvaatimukset (2.4. 1147 §). 

Eräälle viraston viranhaltijalle päätetti in korvata hänel-

tä virkapaikalla anastettu omaisuus (yjsto 17.10. 6546 

§). 

Virasto oikeutett i in hankkimaan seppele kaup.vouti 
Juho Ståhlbergin hautajaistilaisuutta varten (yjsto 
26.11.6747 §). 

Raastuvanoikeuden kahdeksannelle osastolle saatiin 
palkata ajaksi 1.9.1973-31.3.1974 tp. rikosasiainno-
taari (Y 14) ja tarkoitukseen myönnet t i in yht . 8 764 
mk (20.8. 2391 §, 27.12. 3930 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että asunto-oikeuksien jäsen-
ten riittävänä määränä on pidettävä neljää sekä pyysi 
toisaalta Helsingin Kiinteistöyhdistys ry:tä vuokranan-
tajapiirejä edustavana sekä Pääkaupungin vuokralaisyh-
distys ry:tä vuokralaispiirejä edustavana yhdistyksenä 
kumpaakin tekemään kaupunginhallitukselle esitykset 
kahden asunto-oikeuden jäsenen sekä kunkin jäsenen 
kolmen varajäsenen valitsemista sekä näiden sijaantulo-
järjestyksen määräämistä varten (17.9. 2750 §, 24.9. 
2843 §). 

Perustettavaa asunto-oikeutta varten oikeutett i in raas-

tuvanoikeus ryhtymään toimenpiteisiin seuraavien uu-

sien tp. virkojen julistamiseksi haettaviksi: vanhempi 

oikeusneuvosmies (Y 35), kaksi kaupunginpalvelijaa 

(Y 15), kanslisti (Y 13) ja kaksi toimistoapulaista (Y 9 

ja 8). 

Samalla kaupunginhallitus kehott i raastuvanoikeutta 
ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että asunto-oi-
keusosasto voi aloittaa toimintansa 1.1.1974 lukien ja 
pyytää oikeusministeriötä lainsäädäntömuutosta val-
mistellessaan varautumaan sellaiseen vaihtoehtoon, jos-
sa kaupunki välittömästi palkkaisi asunto-oikeusosas-
tolla tarvittavan kansliahenkilökunnan ja valtio mak-
saisi kaupungille joko osaksi tai kokonaan tästä aiheu-
tuvat menot (8.10.3004 §). 

Kiinteistövirastoa kehotett i in hankkimaan kaksi istun-
tohuonetta, niihin l i i t tyvät kaksi oikeuden jäsenten 
työhuonetta, yleisön odotushuoneen, kansliahuoneen, 
haastemiehen huoneen ja asianajajien huoneen sekä 
tarvittavat arkisto-, WC- ja peseytymistilat käsittävä 

huoneisto asunto-oikeuden käyttöön siten, että toi-

minta siellä voidaan aloittaa 1.1.1974 (1.10. 2915 §). 

Raastuvanoikeuden tekemän asunto-oikeuden virkajär-
jestelyjä ja uusien virkojen perustamista koskevan esi-
tyksen johdosta kaupunginhallitus päätti, ettei esitys 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin, että yh-
teisraastuvanoikeutta kehotett i in tarkoin seuraamaan 
asunto-oikeusosaston toimintaa ja sitten kun on saatu 
riittävästi kokemuksia, tarvittaessa tekemään kaupun-
ginhallitukselle uusi esitys osaston työvoimajärjeste-
lyistä (10.12. 3752 §). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Tp. kaupunginviskaalin 
(29. pl.) palkkaamiseksi 1.5.—31.12. väliseksi ajaksi 
myönnett i in yht . 18 912 mk (16.4. 1331 §). 

Kaupunginviskaalien sijaisten palkkiot olivat lomanan-
tokaudella 1973 seuraavat: oikeustieteen kandidaatit 
1 900 mk/kk ja oikeustieteen yl ioppilaat 1 450 mk/kk 
(4.6 1876 §). 

Poliisilaitos o ikeutett i in suorittamaan yhdelle poliisi-
laitoksen kaluston kunnossapidosta huolehtivalle kons-
taapelille lisäpalkkiona 200 mk /kk 1.3. lukien (26.2. 
746 §, v:n 1968 kert. s. 145). 

Yleisjaosto hyväksyi v. 1972 maksetuista ennakoista 
t i l i tysten mukaisesti 12 090 mk ja vahvisti tuloutetta-
van summan 2 903 mk:ksi (yjsto 21.2. 5357 §). Sa-
moin hyväksytt i in v.n 1973 maksetut ennakot kalus-
ton kunnossapitoa ja pidätettyjen huoltoa varten ja ke-
hotett i in rahatoimistoa maksamaan poliisilaitokselle 
loppuosat ti leil le merkityistä määrärahoista myöhem-
min tehtävää t i l i tystä vastaan (yjsto 18.7. 6153 §, 
12.9. 6364 §). 

Kaupungin osuutena v:n 1972 poliisilaitoksen ylläpito-
kustannuksina suoritett i in yht . 15 329 025 mk (6.8. 
2262 §, 10.9. 2678 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että talo Kasarmikatu 25 
luovutetaan toistaiseksi poliisilaitoksen käyttöön, sitä 
mukaa kun talossa olevat t i lat vapautuvat ja ne saa-
daan kunnostetuksi, lukuun ottamatta varastotiloja, 
jo tka ovat kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston 
käytössä. Kiinteistölautakunnan käyttöön myönnet-
t i in enint. 250 000 mk talon muutos- ja korjaustöiden 
suorittamista varten (9.4. 1256 § ,21 .5 . 1702 §). 

Lausuntonaan poliisin huostaan ottamien henkilöiden 
säilyttämisestä ja sen aiheuttamien kustannusten kor-
vaamisesta kaupunginhallitus päätti esittää Suomen 
Kaupunkil i i tol le pitävänsä periaatteessa tarkoituksen-
mukaisena sisäasiainministeriön esittämää poliisipiirien 
yhteistyön kehittämistä edellyttäen, ettei yhteistoi-
minta-aluejärjestelmä haittaa Helsingin poliisilaitoksen 
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nykyistä toimintaa ja ettei kaupunkia velvoiteta järjes-
telyn johdosta hankkimaan lisätiloja poliisilaitokselle, 
sekä että kaupungille suoritettava korvaus on riittävä 
korvaamaan järjestelystä aiheutuvat kustannukset sa-
moin kuin että poliisilaitos saa mahdollisten lisätehtä-
vien edellyttämän henkilökunnan (2.4. 1161 §). 

Kaupunginhallitus kehotti sairaalatointa viransijaisena 
johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa ottamaan erikseen 
valmisteltavaksi kysymyksen esityksen tekemisestä ao. 
valtion viranomaisille poliisin henkilökunnan lisäämi-
sestä sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehosta-
van lainsäädännön aikaansaamisesta (19.11. 3463 §). 

»Ivar Gordien rahaston» ylijäämä annettiin vanhempi 
konst. Matti Taljalle (21.5. 1641 §). 

Helsingin Poliisien Yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan osal-
listuville jäsenille ja kutsuvieraille pidett i in Kaupungin-
talossa 28.9. vastaanotto kaupungin kustannuksella 
(25.6. 2048 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Palolaitos. Palolautakunta oikeutett i in jättämään vaki-
naisesti täyttämättä seuraavat virat, kunnes palolaitok-
sen organisaatiouudistus on toteutettu, kuitenkin kau-
intaan suluissa mainitun vuoden loppuun: talouspäälli-
kön virka (1974), kaksi tp. jaospäällikön virkaa 
(1973) ja paloteknikon virka (1974) (26.2. 747 §, 
28.5. 1807 §,27.12. 3942 §). 

Kolmen tp. hätäkeskuksenhoitajan (11. pl.) palkkaa-
miseksi Kallion keskuspaloasemalle kauintaan kerto-
musvuoden loppuun saakka myönnett i in enint. 14 365 
mk (8.10.3009 §). 

Palolaitoksen kapellimestarin palkkio korotett i in 1.4. 
alkaen 786 mk:ksi/kHc(8.10. 3008 §). 

Palolaitos oikeutetti in hankkimaan A-ryhmään kuulu-
va virkamieslippu paionehkäisyosaston paloteknikolle 
ja palolautakunta oikeutett i in hankkimaan samanlai-
nen virkamieslippu v:ksi 1974 (yjsto 21.3. 5534 §, 
19.12. 6909 §). 

Palolautakunta päätti 3.10. Kuntien Palopäällystö ry: 
Ile lähetettävässä kirjeessä ilmoittaa käsitelleensä apul. 
palomest. Sainion palkan tarkistusta ja päivystysoi-
keutta koskevaa asiaa ja ettei kyseinen kirje siinä vai-
heessa antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin et-
tä lautakunta merkitsi tiedoksi palopäällikön i lmoituk-
sen Sainion osallistumisesta päivystystoimintaan aikai-
semman tavan mukaan. Sainio valitt i tästä lautakun-
nan päätöksestä kaupunginhallitukselle, joka päätti hy-
lätä valituksen kunnallislain 175 ja 179 §:n nojalla 

(26.3. 1069§). 

Apul.palomest. Yr jö Sainio pyysi lääninhallitukselta, 
että hänelle suoritettaisiin korkoineen kärsimänsä pal-
kan menetykset, kun hänen ei sallittu suorittaa vara-
päivystys- tai päivystystyötä. Lääninhallitus katsoi 
4.10. hakemuksen siltä osin kuin se koski v:lta 1969 ja 
1970 vaadittua palkkausta saapuneen liian myöhään. 
V:lta 1971 ja 1972 vaaditun korvauksen osalta läänin-
hallitus totesi, ettei palopäällikkö ole määrännyt Sai-
niota ko. aikana toimimaan päivystävänä palomesta-
rina tai suorittamaan varapäivystystä ja ilman nimen-
omaista määräystä hänen ei ole katsottava olleen oi-
keutetun suorittamaan po. tehtäviä. Lääninhallitus 
hylkäsi hakemuksen. Sainion valitettua korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, päätti kaupunginhallitus sille an-
netussa selityksessä uudistaa aikaisemmin esitetyn ja 
esittää valituksen hylättäväksi (9.4. 1250 §, 5.11. 
3336 §, 17.12. 3854 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti palolaitoksen erikoisajoneu-
vojen käyttömaksut 1.7. lukien (25.6. 2138 §, kunn. 
as.kok. s. 215). 

Palolaitoksen teatterivartioinnista perittävä maksu vä-
hintään kolme tuntia kestävästä vartioinnista vahvis-
tett i in 30 mk:ksi 1.9. lukien (20.8. 2396 §). 

Palolaitos oikeutett i in poistamaan jäämäluetteloihin 
merki tyt yht. 601 mk:n suuruiset saatavat ja sairaskul-
jetusmaksujen v:n 1971 poistoluetteloihin merki tyt 
yht. 67 463 mk.n suuruiset saatavat (yjsto 26.9. 6434 
§,3.10. 6473 §). 

Palolaitos oikeutett i in poistamaan liikenteestä ja kalus-
tokirjanpidosta kaksi sairaan kuljetusautoa sekä paket-
t i-, henkilö- ja sammutusautot ja luovuttamaan ne 
myytäväksi kaupungin julkisella huutokaupalla (yjsto 
10.1. 5084 §, 28.2. 5404 § ,4 .4 . 5622 §). Palolauta-
kunta oikeutett i in poistamaan esittämänsä irtaimisto 
kalustokirianpidosta (yjsto 4.4. 5623 §). 

Kallion paloaseman 31.1. päivätyt muutospiirustukset 
hyväksytti in (10.9. 2677 §). 

Eräille laitoksen henkilökuntaan kuuluville päätettiin 
maksaa vahingonkorvausta heidän palotarkastuksen, 
sairaankuljetuksen sekä sammutustyön ja -harjoituksen 
yhteydessä vahingoittuneen omaisuutensa korvaami-
seksi (yjsto 17.1. 5131 §, 21.3. 5538 §, 27.6. 6040 §, 
18.7. 6156 §,26.9. 6433 §). 

Haagan paloasemalla oleva virvokekioski vuokratt i in 
kertomusvuodeksi edelleen Helsingin Palokunnan 
Urheilijat r.y:lle (yjsto 21.2. 5354 §). 

Helsingin Palomiesyhdistykselle myönnett i in 5 000 
mk avustuksena palomiesten pohjoismaisten opinto-
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päivien järjestämisestä aiheutuneiden menojen peittä-
miseksi (yjsto 11.4. 5669 §). 

Helsingin Palokunnan Urheilijat ry:lle myönnett i in 
5 000 mk:n suuruinen avustus edustajien lähettämistä 
varten Oslossa 29.—30.8. pidettyihin palomiesten poh-
joismaisiin mestaruuskilpailuihin (yjsto 20.6. 6013 §). 

Öljyvahinkojen torjuntaviranomaisen määrääminen. 
Kaupunginhallitus päätti, että palopäällikön tehtävänä 
on toimia aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torju-
misesta annetun lain 8 §:n edellyttämänä öljyvahinko-
jen torjuntaviranomaisena kaupungin alueella. Samalla 
palopäällikkö määrättiin toimimaan kaupunginhalli-
tuksen 1966 kaupungin öljyntorjuntajärjestelmästä an-
taman päätöksen mukaisten öljyvahinkojen torjunta-
töiden johtajana niissä tapauksissa, jol loin öljyvahinko-
jen tor junta edellyttää useamman kuin yhden kaupun-
gin laitoksen toimintaa (2.4. 1143 §). 

Sairaankuljetuksen järjestäminen. Kaupunginhallitus 
oikeutt i terveydenhoitoviraston ja palolaitoksen yh-
teistoiminnassa neuvottelemaan yksityisten sairaankul-
jetusliikkeenharjoittajien kanssa kansanterveyslaissa 
edellytetyn sairaankuljetustoiminnan järjestämisestä 
kaupungissa etsitetyn sopimusmallin pohjalta (12.3. 
918 §). 

Nuohoustoimi. Kaupunginhallitus päätti esittää sisäasi-
ainministeriölle, että ministeriö suorittaisi valtakunnal-
lisen tutkimuksen eri lämmitysmenetelmien edellyttä-
mästä nuohoustoiminnasta sekä antaisi tähän tutki-
mukseen perustuvat valtakunnalliset määräykset tai 
suositukset nuohouskertojen määrästä ja nuohoukseen 
li i ttyvistä muista teknillisistä vaatimuksista (27.12. 
3883 §). 

Väestönsuojelu. Kunnallinen sopimusvaltuuskunta hy-
väksyi suojarakenneins. Anssi Pulkkasen sopimuspal-
kan valtuuston päätöksen mukaisena (24.9. 2844 §). 

Väestönsuojelukeskuksen käytettäväksi myönnett i in 
3 500 mk suojahenkilöstön terveystarkastuksista ai-
heutuneen laskun maksamiseksi Työterveyslaitokselle 
(11.6. 1970 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että väestönsuojelulautakun-
nan hallinnossa olevien kalliosuojien muuntamoiden 
hoitotyöstä ja -vastuusta saadaan maksaa 100 mk/kk 
ensimmäisestä muuntajasta, 50 mk/kk kahdesta seu-
raavasta ja kolmen ylittävältä määrältä 30 mk/kk 
muuntajaa kohden ehdolla, että muuntamoiden hoi-
toon l i i ttyvät työt suoritetaan normaalityöajan ulko-
puolella ja mikäli po. työ tehdään työaikana, vastaava 
normaalitehtäviin kuuluva työ suoritetaan työajan ul-
kopuolella ilman ylityökorvausta (15.1. 214 §). 

Väestönsuojelulautakunta oikeutett i in pitämään väes-
tönsuojien polttoainevarmuusvarastoihin sidottuna 
kassavaroja enint. 200 000 mk (27.12. 3877 §). 

Väestönsuojelukeskuksen irtaimistoluettelolomake 
saatiin korvata esitetyllä kir janpitokort i l la (yjsto 10.1. 
5088 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat piirustuk-
set: 
— Tähtitorninvuoren yleisen kalliosuojan 24.4. päivä-
ty t , muutetut pääpiirustukset sekä 27.3. päivätyt julki-
sivupiirustukset (27.8. 2474 §) 
— Vuosaaren laitesuojan 28.8. päivätyt pääpiirustukset 
(24.9. 2847 §) 
— Dagmarinkadun kalliosuojan 19.9. päivätyt, muute-
tut pääpiirustukset. Rakennusvirasto oikeutett i in aloit-
tamaan suojan louhintatyöt ennen maistraatin raken-
nusluvan myöntämistä. Kalliosuojan autopaikat pää-
tett i in varata etupäässä Etu-Töölön asuntoalueiden 
käyttöön (29.10. 3227 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää maistraatille, että Fin-
landia-taloa palvelevan väestönsuojan rakentamiselle 
myönnettäisiin lisäaikaa 31.12.1976 saakka, samoin 
Kontulan yhteisen väestönsuojan ja Myl lypuron asun-
toalueen yhteisen kalliosuojan valmistumiselle 31.3. 
1974 saakka (13.8. 2282 §, 12.11. 3418 §, 3421 §). 

Myl lypuron kalliosuojan viimeistelytöihin saatiin käyt-
tää v:n 1970 talousarviossa Kontulan kalliosuojaa var-
ten varatusta määrärahasta 400 000 mk ja Dagmarin-
kadun kalliosuojaa varten varatusta määrärahasta 
40 000 mk (10.12. 3720 §). 

Kulosaaren yhteisväestönsuojan lämmitysputkistojen 
uusimista varten myönnett i in 105 000 mk (27.12. 
3884 §). 

Useat Myl lypuron asukkaat ja tällä alueella toimivat 
järjestöt pyysivät kaupunginhallitusta osoittamaan val-
mistuvasta Myl lypuron kalliosuojasta ti loja vapaa-, 
ajanvietto- ja harrastustoimintoja varten, koska alueel-
ta puuttuvat palloilijoiden ja muiden urheilun harras-
tajien tarvitsemat ti lat, orkestereiden ja kuorojen har-
joitustilat sekä askastelu- ja kokoustilat. 

Väestönsuojelulautakunta totesi, että mikäli suojaan 
vielä siinä vaiheessa haluttaisiin tehdä näiden ti lojen 
edellyttämät muutokset, viivästyisi suojan valmistumi-
nen vuodella ja kustannukset olisivat huomattavat. 
Nuorisolautakunta, urheilu- ja ulkoilulautakunta, mu-
siikkilautakunta ja kotitalouslautakunta pitivät kallio-
suojan ti loja soveltumattomina tarkoituksiinsa mm. 
matalan huonekorkeuden ja kustannusten vuoksi ja 
esittivät esim. kouluti lojen käyttämistä tai monitoi-
mitalon rakentamista. Myöskään terveydenhoitoviras-
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to ei voinut puoltaa t i lojen käyttöä ehdotetulla tavalla. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kirje antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että järjestöille lähetettiin 
jäljennökset kirjeestä annetuista lausunnoista (3.9. 
2571 §). 

V t Taipale esitti väestönsuojelutarkoituksiin rakennet-
tujen terveydenhuoltoti lojen käyttämistä rauhanaikai-
sen terveydenhuollon tarpeisiin ja mainitsi Naulakalli-
on väestönsuojan jo valmiina olevat sairaala-ja polikli-
nikka tilat sekä Pitäjänmäen väestönsuojaan suunnitel-
lun sairaalan. Terveyslautakunta katsoi, ettei Naulakal-
lion tiloja siinä vaiheessa olisi tu l lut käyttää rauhanai-
kaisiin sairaanhoitotarkoituksiin huomioon ottaen 
huonot liikenneolosuhteet ja ti lojen ja varusteiden 
asettamat rajoitukset. Lääkintöhallitus oli terveyden-
hoitovirastolle antamassaan lausunnossa todennut, et-
tei maanalaisia ensiaputiloja tulisi käyttää potilaiden 
majoitustiloina tavanomaisissa olosuhteissa. Sairaala-
lautakunta yh ty i edellä mainit tuihin käsityksiin, mutta 
esitti, että harkittaisiin Malmin sairaalan läheisyyteen 
rakennettavan kalliosuojan käyttömahdollisuuksia sai-
raalan pol ik l inikka tai muuhun toimintaan. Sairaala-
toimen johtaja mainitsi väestönsuojelulautakunnan 
esittäneen kyseisen Malmin sairaalan läheisyyteen suun-
nitellun kalliosuojan ensiapuaseman suunnittelutehtä-
vän antamista hoitolaitosten suunnittelutoimikunnalle, 
joka selvittäisi myös ensiapuaseman normaaliajan käyt-
tömahdollisuudet. 

Kaupunginhallitus päätti lähettää vt Taipaleelle asiaan 
l i i t tyvät lausunnot sekä i lmoittaa po. Malmille suunni-
tellun Kunnantien väestönsuojan yhteyteen tulevan 
ensiapuaseman suunnittelusta (24.9. 2845 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää sisäasiainministeriön 
väestönsuojeluosastolle, että valtion teknillisen tutki-
muskeskuksen esittämä tutkimus erillissuojien osalta 
toteutettaisiin valtion toimesta ja rahoittamana (25.6. 
2134 §). 

Yhteiskalliosuojien rahoitusosuuden periminen yksi-
tyisten tonttien osalta. Väestönsuojelukeskuksen teh-
täväksi annettiin huolehtia, että niiden yksityisten 
omistamien tontt ien osalta, joiden rakennussuunnitel-
miin sisältyy rakennuskohtaisen väestönsuojan korvaa-
minen yhteisväestönsuojaosuudella, vaaditaan ennen 
rakennustarkastusvirastolle annettavaa puoltavaa lau-
suntoa sitoumus yhteisväestönsuojan rahoitusosuuden 
maksamisesta. Väestönsuojelulautakunta oikeutett i in 
hyväksymään yhteissuojan käyttäjiksi ne kiinteistöt, 
joi t ten osalta oli annettu po. sitoumus ja väestönsuoje-
lukeskuksen tehtäväksi annettiin huolehtia korvauksen 
perimisestä. Näiden tul i yhdessä laatia esitykset tar-
peellisten muutosten tekemiseksi ohje- ja johtosääntöi-
hin. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että niissä tapauksis-
sa, joissa rakennuslupa oli jo saatu ilman maksusitou-
musta, rahatoimiston tulee huolehtia maksujen perimi-
sestä. Mikäli maksuja ei saada nerityksi vapaaehtoises-
t i , periminen on annettava kaupunginkanslian lainopil-
lisen osaston tehtäväksi (10.12. 3696 §). 

Lausunto sisäasiainministeriölle yhteisten kalliosuojien 
rakentamisesta. Ministeriö pyysi kaupunginhallituksel-
ta selvitystä uusien asuntoalueiden yhteisväestönsuoji-
en rakentamisen jälkeenjääneisyyden syistä. 

Väestönsuojelulautakunta totesi, että vaikka rakennut-
tajien maksuosuudet yhteissuojiin on peritty t ie t tyyn 
rakennusvaiheeseen mennessä, on suojien rakennusoh-
jelman toteuttaminen kaupungin rahoitusosuuden vii-
västyessä pahasti viivästynyt ja ruuhkautunut. Myös-
kin valtuuston hyväksymä yleisten väestönsuojien to-
teuttamisohjelma, joka koskee kantakaupunkia, on 
suuresti viivästynyt. Väestönsuojien rakentamiseen 
osoitetut määrärahat olivat v:n 1971 jälkeen jyrkästi 
laskeneet. Ohjelman toteuttaminen vaatisi kuitenkin 
riittävän rahoituksen lisäksi suunnittelu- ja työvoiman 
käytön tehostamista käyttämällä enemmän tilaus- ja 
urakointimenetelmiä. 

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto totesi, 
etteivät viime vuosien talousarvioihin merkityt määrä-
rahat ole olleet riittäviä toteuttamaan yhteisväestön-
suojien rakentamista vaaditussa laajuudessa. Tähän on 
ollut syynä sekä kaupungin taloudellisten mahdolli-
suuksien olennainen väheneminen että asuntoraken-
nustoiminnan erittäin nopea kasvu. Rakennusalalla ta-
pahtunut epäsuotuisa kustannuskehitys on vielä huo-
nontanut tilannetta. 

Taloussuunnitelmassa 1974—1983 on väestönsuojien 
rakentamiseen merki t ty n. 60 000 000 rnk, mikä on 
huomattavasti enemmän kuin keskimäärin kolmen vii-
meisen vuoden talousarvioissa. Näiden määrärahojen 
puitteissa on mahdollista rakentaa ne väestönsuojat, 
joista on toistaiseksi tehty päätös. Tämä tapahtuisi ra-
kentamisohjelman mukaan v:n 1979 loppuun mennes-
sä. Suhdannevaiheen ja julkisiin menoihin kohdistu-
neet supistamistoimenpiteet huomioon ottaen osaston 
mielestä ei siinä vaiheessa olisi syytä kiihdyttää väes-
tönsuojien rakentamistoimintaa, kun kysymyksessä ei-
vät ole tuotannolliset investoinnit. Lisäksi Helsingin 
seudulla tapahtunut runsas tunnelinrakentamistoimin-
ta oli johtanut alalla vaikeaan työvoimapulaan, jol loin 
oli tärkeätä pyrkiä turvaamaan mm. metron rakenta-
miseen tarvittava työvoima. 

Kaupunginhallitus päätti antaa ministeriölle talous- ja 
suunnitteluosaston ehdotuksen mukaisen lausunnon 
(1.10. 2921 §). 
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Yleisohjeet virastoille ja laitoksille poikkeuksellisten 
olojen varalta. Väestönsuojelukeskus oli yhteistoimin-
nassa kaupunginkanslian valmiuspäällikön kanssa laa-
t inut sisäasiainministeriön antaman ohjeen mukaisesti 
yleisohjeet kaupungin virastojen ja laitosten väestön-
suojelusta sekä niiden toiminnan jatkuvuuden turvaa-
misesta poikkeuksellisissa oloissa. Kaupunginhallitus 
hyväksyi ohjeet. (27.8. 2469 §, 3.9. 2573 §). 

Kaupungin osallistuminen EMP-tutkimukseen. Kau-
punginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen toimesta suoritettavaan 
EMP-tutkimukseen 20 000 mk:n suuruisella summalla 
ehdolla, että kaupunki saa käytettäväkseen ilman eri 
korvausta tutkimustulokset. EMP (Electromagnetic 
Pulse) eli sähkömagneettinen pulssi on ydinräjäytyk-
sessä syntyvä sähkömagneettinen i lmiö, joka aiheuttaa 
suojaamattomissa elektronisissa laitteissa virhetoimin-
toja ja suoranaisia viottumisia (10.9. 2647 §). 

Ensiapukoulutuksen tehostaminen. Kaupunginhallitus 
kehotti terveydenhuoltovirastoa yhteistoiminnassa 
väestönsuojelukeskuksen, sairaalaviraston ja palolai-
toksen kanssa käymään neuvotteluja Suomen Punaisen 
Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin kanssa yleisen 
ensiapuopetuksen järjestämisestä sekä tekemään aika-
naan esityksen tarvittavista toimenpiteistä. Väestön-
suojelulautakuntaa kehotetti in harkitsemaan määrära-
han sisällyttämistä v:n 1974 talousarvioehdotukseensa 
yhden uuden ensiapukouluttajan palkkaamiseksi kau-
pungin virastojen ja laitosten henkilökunnan ensiapu-
opetusta varten (5.3. 816 §). 

Meluntorjunta. Ilma- ja melutoimikunnan II osamietin-
nön painattamista varten myönnett i in terveyslauta-
kunnalle 5 500 mk (2.4. 1158 §). 

Kaupunki esitti v. 1972 Kaupunkil i i tol le, että se eh-
dottaisi ja suosittelisi meluntorjunnan suunnittelua oh-
jaavia normeja sekä selvittäisi, millä toimenpiteillä 
moottoriajoneuvojen joutokäynt ik iel to saataisiin koko 
valtakuntaa käsittäväksi. Kaupunki l i i t to i lmoit t i , että 
sen hallitus oli 4.5. päättänyt tehdä liikenneministeri-
ölle aloitteen, jossa sitä pyydetään ryhtymään toimen-
piteisiin turhan joutokäynnin rajoittamiseksi taajaan 
asutuilla alueilla. Kaupunki l i i t to totesi meluntorjun-
nan suunnittelua ohjaavien normien osalta, että melun-
torjuntaa koskeva lainsäädäntö ja hallinto olivat sillä 
hetkellä varsin sekavia, mutta tilanteen selkiintyminen 
oli ' odotettavissa varsin nopeasti. Kaupunki l i i t to kat-
soi, ettei sen toiminnalla siinä vaiheessa voitu asiaa kii-

rehtiä (6.8. 2149 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi merenkulkuhalli-
tuksen kirjeen, joka sisälsi luonnoksen veneiden melu-
normeiksi (13.8. 2269 §). 

Ympäristönsuojelu. Helsingin seudun luonnonsuojelu-
yhdistys i lmoit t i valinneensa edustajakseen ympäris-
tönsuojelu toimi k untaan valt.yo. Pentti K. Väisäsen 
(7.5. 1507 §). 

Ympäristönsuojelutoimikunnan laatimat puidensuoje-
luohjeet päätettiin lähettää kaikille kaupungin hallin-
toelimille käytettäviksi suunnittelutöissä ja toiminnois-
sa puiden tarpeettoman vahingoittamisen ehkäisemi-
seksi. Nämä ohjeet päätettiin toimittaa myös Kaupun-
kil i i tol le, Suomen Rakennustyönantajain Liitolle sekä 
Helsingin seutukaavaliiton laatimassa rakennuttajaluet-
telossa mainituil le rakennuttajille ja rakennusliikkeille 
(11.6. 1925 §). 

Lääninhallitus määräsi 9.1. Lohjan Kalkkitehdas Oy -
Lojo Kalverk Ab:n hakemuksesta Vuosaaressa sijaitse-
van Kallahdenharjun luonnonsuojelualueeksi (5 2 438 

Lääninhallitus oli lähettänyt valtioneuvoston vahvistet-
tavaksi päätöksensä, joka koski Munkkiniemen karta-
non päärakennuksen ympäristöineen määräämistä suo-
jeltavaksi kulttuurihistoriallisesti huomattavien raken-
nusten suojelusta v. 1964 annetun lain nojalla. Kau-
punginhallitus oli valittanut päätöksestä ja esittämil-
lään perusteilla pyytänyt, että lääninhallituksen pää-
tös, sikäli kun se koskee Kartanonpuiston aluetta, ku-
mottaisiin. Valtioneuvosto hylkäsi valituksen ja vahvis-
ti ko. lääninhallituksen päätöksen, johon kaupungin-
hallitus päätti tyytyä (5.2. 448 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää Espoon kaupungin-
hallitukselle ja pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikun-
nan ympäristönsuojelun neuvottelukunnalle jäljennök-
sen Helsingin kaupungin ympäristönsuojelutoimikun-
nan kirjeestä pyytäen siinä esitetyn luonnonsuojelulle 
vähiten vahinkoa tuottavan voimalinjan hyväksymistä. 
Toimikunta toteaa, että Imatran Voima Oy :n suunnit-
telema Nuuksion Pitkäjärven länsipuolitse kulkeva säh-
kölinja pirstoisi erittäin pahoin luonnonsuhteiltaan ai-
nutlaatuisen Nuuksion järvi- ja metsäalueen. Bodomin-
järven itäpuolitse kehätien tuntumassa kulkeva vaihto-
ehto olisi parempi (29.10. 3213 §). 
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3. Terveyden-ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito 
sairaaloiden ulkopuolella 

Kansanterveystyön toimintasuunnitelma. Lääkintöhal-
lituksen vahvistus v:n 1972 ja 1973 toimintasuunnitel-
mien osalta merki t t i in tiedoksi (25.6. 2135 §). Pää-
kaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan suositeltua ter-
veyskasvatuksen ottamista jäsenkuntien kansanterveys-
työn toimintasuunnitelmiin, kaupunginhallitus ilmoit-
t i , että po. terveyskasvatus oli sisällytetty kaupungin 
kansanterveystyön toimintasuunnitelmiin v.lle 1974— 
1978 (29.10. 3225 §). 

Lääkärien kotikäyntipäivystysjärjestelyt. Helsingin lää-
käriyhdistys mainitsi että sen ja sairaalaviraston neu-
vottelun tuloksena syntyi v. 1971 koti käy ntipäivystys-
tä koskeva sopimusehdotus, joka päätettiin saattaa 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Yhdistys tieduste-
l i, miksi sopimuksen jatkokäsittelyä on viivytelty ja 
mitä kaupungin taholta aiotaan tehdä lääkärinavun 
saannin turvaamiseksi äkillisissä sairastumistapauksissa. 

Terveyslautakunta totesi, että potilaiden hoito äkilli-
sissä sairaustapauksissa tapahtuu terveyskeskuksen ko-
kopäivätoimisten lääkäreiden ja sen palkkaamien ulko-
puolisten lääkärien toimesta ja että lääkintöhallituksen 
päätöksen mukaan lääkärinpäivystys on hoidettava ter-
veyskeskuksen toimintona. Lautakunta katsoi, ettei 
yhdistyksen ehdottama lääkäripäivystys ole mahdollis-
ta ja toivoi, että yhdistys kehottaisi jäseniään osallistu-
maan terveyskeskuksen toimesta ylläpidettävään koti-
käyntipäivystykseen. Yhdistykselle päätettiin lähettää 
jäljennös lautakunnan lausunnosta (9.4. 1251 §). 

Yleisjaosto myönsi 1 500 mk päivystyspalvelujen käyt-
töä selvittävän tutkimuksen suorittamiseksi (yjsto 
11.4. 5668 §). 

Vanhusten kuntoliikuntaa koskevan tutkimuksen suo-
rittamista varten myönnett i in terveyslautakunnan käy-
tettäväksi 10 000 mk (13.8. 2310 §). 

Ehkäisy neuvonnan ilmaislääkkeiden jakelu. Helsingin 
apteekkaripiiri k i inni t t i kirjeessään huomiota siihen, 
että kaupungin pohjoisosan asukkaille kokeilumielessä 
annetun ehkäisy neuvonnan ilmaislääkkeet jaetti in yk-
sinomaan Yliopiston apteekin Kätilöopiston lääkeva-
rastosta. Apteekkaripi ir in mielestä oli kohtuutonta, et-
tä kaupunki suosi yritystä, joka ei maksa veroa kau-
pungille. Terveyslautakunta totesi kokeilun jatkuvan 
vain neljä kuukautta ja ilmaislääkkeiden jakelun olleen 
varsin vähäistä ja pi t i näin pienen reseptimäärän keskit-
tämistä kokeilun ajaksi yhteen apteekkiin tarkoituk-
senmukaisena. Kaupunginhallitus päätti lähettää ap-
teekkaripiiri l le jäljennöksen em. lausunnosta (24.4. 

1419 §). 

Poliisimiehistön terveystarkastukset ks. Itäinen lääkä-
riasema. 

Terveyslautakunnan pöytäkirjanotteiden lähettäminen 
kokonaisuudessaan tiedoksi. Asunto Oy Kivalterintie 
21 esitti jätteenpolttouunin terveydellistä haittaa kos-
kevan valitusasian yhteydessä vaatimuksen, että kau-
punki sakon uhalla velvoitettaisiin huolehtimaan siitä, 
että terveyslautakunnan pöytäkirjanotteet lähetetään 
kokonaisuudessaan tiedoksi kunnallislain 31 §:n mu-
kaisella tavalla. Kaupunginhallitus päätti antaa läänin-
halllitukselle terveyslautakunnan selitykseni ja kau-
punginhallituksen lausunnon lainopillisen osaston lau-
sunnossa esitetyn perusteella. Molemmissa esitettiin, 
ettei kantelu antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin 
(18.6. 2031 §). 

Terveyden hoitovirastoon päätettiin perustaa ts. kes-
kusvarastonhoitajan virka (Y 14) ja kertomusvuoden 
palkkauksen maksamista varten myönnett i in 8 490 mk 
(13.8. 2315 §). 

Terveyslautakunta oikeutett i in kokei luluonteisest i 
palkkaamaan enint. yhdeksän apuhoitajaa 10. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin tai vaihtoehdoisesti enint. 12 hoito-
avustajaa 5. pl:n mukaisin palkkaeduin toistaiseksi sik-
si, kunnes avoinna olevat terveydenhoitajien virat saa-
daan täytetyiksi, kuitenkinkauintaan vuoden loppuun 
(15.1. 213 §). 

Kylvetystoimintaa varten saatiin palkata neljä ts. kyl-
vettäjää (8. pl.) sekä yksi apuhoitaja( 11. pl.) 1.9. luki-
en kauintaan vuoden loppuun. Palkkausmenoihin ja 
kylvetystoiminnan aiheuttamien muiden kustannusten 
suorittamiseen myönnett i in enint. 68 000 mk (3.9. 
2577 §). 

Eräät terveydenhoitoviraston ja terveyskeskuksen tila-
päisten virkojen ja työsopimussuhteisten toimien vir-
kanimikkeet muutet t i in (19.11. 3520 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että terveydenhoitoviraston 
ja huoltoviraston välisestä laskutuksesta huollettaville 
annettujen avosairaanhoitopalvelujen osalta luovutti in 
1.7.1972 lukien (18.6. 2032 §). 

Muutos- ja korjaustöiden suorittamista varten tervey-
denhoitoviraston käyttöön luovutettavissa Kallion vi-
rastotalon huonetiloissa myönnett i in 163 000 mk 
(12.11.3401 §). 

Yleisjaosto oikeutt i terveydenhoitoviraston myymään 
käytöstä poistettua irtaimistoaan esityksen mukaisesti 
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(yjsto 28.2. 5403 §, 10.10. 6506 §). 

Terveydenhoitovirastoa kehotett i in selvittämään huol-
toviraston avustuksella ja Kuulonhuoltol i i ton kanssa 
neuvotellen, miten ja missä laajuudessa kuulokojeiden 
lainaamistoimintaa voitaisiin käytännössä järjestää ja 
kuinka paljon kustannuksia siitä aiheutuisi (8.10. 2967 

Ammattientarkastustoimisto. Valtuuston päätettyä 
1.7. lukien muuttaa terveysolojen valvontaosaston am-
mattientarkastustoimiston työsuojelutoimistoksi, kau-
punginhallitus päätti samasta ajankohdasta lukien lak-
kauttaa tp. ammattientarkastajan viran (27. pl.) ja tp. 
toimistoapulaisen viran (9. pl.) ja perustaa 1.7. lukien 
tp. työsuojelutarkastajan viran (Y 27) pätevyysvaati-
muksena rakennusalan diplomi- insinööri tutkinto sekä 
tp. toimistoapulaisen viran (Y 9). Lakkautetun toimis-
toapulaisen viran viranhaltija siirretti in perustettuun 
toimistoapulaisen virkaan (25.6. 2044 §). 

Elintarvikkeiden valvontaosasto. Apu ».elintarvikehygi-
eenikon (= II kaupungineläinlääkärin) virkaa (30. pl.) 
määrättiin hoitamaan eläinlääk. Oll i Kokko ajaksi 
15.1.—15.4. Valtuuston valittua virkaan eläinlääk.tiet. 
t r i Carl-Heinz Klatt in kaupunginvaltuusto vahvisti vaa-
lin 1.8. lukien. Maa- ja metsätalousminsteriön viransi-
jaisuutta ja virkaa koskeva määräys merkit t i in tiedoksi 
(12.2. 573 §, 19.3. 986 §, 27.8. 2471 §, yjsto 18.7. 
6172 §). 

Terveyskeskukseen saatiin ajaksi 1.5.—31.12. palkata 
työsopimussuhteeseen seuraavat toimihenki löt : apul. 
yl ihoitaja (A 20), sairaanhoitaja (A 15), kotilääkintä-
voimistelija (A 16), seitsemän apuhoitajaa (A 10), vah-
timestari (A 10), kaksi toimistoapulaista (A 9) ja kaksi 
vastaanottoapulaista (A 7). Palkkausmenoihin myön-
netti in enint. 122 800 mk (9.4. 1253 §). 

Terveyskeskukseen saatiin palkata ulkopuolisia lääkä-
reitä suorittamaan kotikäyntejä maksamalla kunnalli-
sen yleise;n virkaehtosopimuksen liitteen n:o 9 mukai-
set palkkiot. Nämä lääkärit saivat suorittaessaan koti-
käyntejä käyttää omaa autoa sekä vuokra-autoja samo-
jen määräysten mukaan kuin terveyskeskuslääkärit 
(22.1. 314 §). 

Kaupunginhallitus päätti terveydenhoitoviraston esi-
tyksen mukaisesti esittää lääkintöhallitukselle, että 
kaupungin terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkä-
rin virat määrättäisiin eläkeryhmään (3.9. 2576 §). 

Terveyskeskuksen röntgenhoitajat olivat anoneet, että 
heille myös kertomusvuonna olisi myönnetty säteily-
vahingollisessa työssä toimivil le kuuluva lisäloma. Palk-
kalautakunta oli päättänyt, ettei terveyslautakunnan 
yleisen osaston anomusta puoltava kirje antanut aihet-

ta toimenpiteisiin. Koska palkkalautakunnan pöytäkir-
janotteeseen ei oltu l i i tetty valitusosoitusta, pyysivät 
anojat kaupunginhallitusta velvoittamaan palkkalauta-
kuntaa liittämään tämä pöytäkirjanotteeseen. 

Palkkalautakunta katsoi, ettei tässä tapauksessa ollut 
edellytyksiä valitusosoituksen' antamiseen, vaan vir-
kaehtosopimuksen soveltamisesta syntynyt ristiriita 
olisi käsiteltävä ns. pääsopimuksen määrittelemässä 
neuvottelujärjestyksessä. Kaupunginhallitus päätti ää-
nestyksen jälkeen palauttaa asian palkkalautakunnalle 
esitettyjen näkökohtien huomioon ottamiseksi (12.11. 
3413 §, 19.11. 3509 §). 

Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen helsinki-
läispotilaiden hoitokustannusten korvaamiseksi kan-
santerveyslain mukaisesti myönnett i in enint. 200 000 
mk (17.9. 2755 §). 

Helsingin seutukaavaliitto esitti kirjeessään li i ton hen-
kilökunnan työterveydenhuollon järjestämistä kaupun-
gin terveyskeskuksen toimesta. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei kirje antanut aihetta muihin toimenpitei-
siin kuin, että l i i tolle lähetettiin terveyslautakunnan 
asiasta antama lausunto, jossa todett i in, ettei kaupun-
gin kansanterveystyön toimintasuunnitelmaan v:ksi 
1974—1978 ole voitu lainkaan ottaa sopimuksen va-
raista työterveydenhuoltoa terveyskeskuksen riittä-
mättömän kapasiteetin vuoksi (20.8. 2399 §). 

Neuvolat. Kaupunginhallitus päätti esittää sosiaalihalli-
tuksen harkittavaksi, olisiko äitiysavustuspakkausten 
jakelussa mahdollista ja tarkoituksenmukaista siirtyä 
ainakin Helsingin osalta postitse suoraan avustusten 
saajille tapahtuvaan jakeluun (17.9. 2743 §). 

Terveydenhoitovirasto haki kansanterveyslain voi-
maantulon jälkeen sairausvakuutustoimikunnalta kor-
vausta kansanterveyslaissa tarkoitetun terveyskeskuk-
sen toimesta vakuutetulle annetun sairaanhoidon kus-
tannuksista neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuol-
lon osalta. Helsingin I sairausvakuutustoimikunta hyl-
käsi t i l i tykset sairausvakuutuslain 4 §:n ja 11 a §:n 2 
momentin nojalla, koska kysymyksessä olivat sellaiset 
neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon aiheut-
tamat kustannukset, joita ei voida pitää sairausvakuu-
tuslain tarkoittamina sairaanhoidon kustannuksina. 
Neuvoteltaessa asiasta päädyttiin siihen, että Helsingin 
terveyskeskuksen osalta neuvolatoiminta ei kuulu sai-
rausvakuutuskorvauksen piir i in, mutta mm. röntgen-ja 
laboratoriotutkimukset, jotka tehdään neuvolasta lähe-
tetyil le potilail le terveysasemalla, korvataan. Myös 
kouluterveydenhuollossa on selviä sairaanhoitotapauk-
sia, jotka ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia. 

Kaupunginhallitus merkitsi sairausvakuutustoimikun-
nan päätöksen tiedoksi ja päätti tyytyä siihen (3.9. 
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2575 §). 

Odottavien äitien hammas- ja ravintotottumuksia kos-
kevan tutkimuksen tietojenkäsittelyn suorittamista 
varten myönnett i in terveyslautakunnan käytettäväksi 
enint. 9 500 mk ehdolla, että tutkimuksen tulokset 
saatetaan kaupunginhallituksen tiedoksi ja sisällyte-
tään mahdollisesti johonkin kaupungin julkaisusarjaan 
(19.11. 3515 §). 

Helsingin yl iopiston hammaslääketieteen kandidaatit 
oikeutett i in tutustumaan kaupungin äitiys- ja lasten-
neuvolatyöhön (yjsto 10.1. 5087 §). 

Sosiaalihallitus myönsi luvan koulutusneuvolatoimin-
nan harjoittamiseen Helsingissä lukuvuonna 1973— 
1974 (20.8. 2393 §). 

Terveysasemat. Kall ion terveysasemalla päätettiin edel-
leen kokei lu luonteisest i jatkaa yleislääkäritasoista 
päivystystoimintaa kertomusvuoden ajan (8.1. 118 §, 
6.8. 2259 §). 

Kall ion päivystysasemalle ja Laajasalon terveysasemal-
le myönnett i in kummallekin 100 mk.n suuruiset vaih-
tokassat. Suomenlinnan ja Susitien terveysasemien 
vaihtokassaoikeudet lakkautett i in (yjsto 20.6. 5981 §). 

Harjukadun terveysaseman siirtämistä helpompikulkui-
seen paikkaan ja laajempiin t i lo ihin ehdott i Sörnäisten 
Naiset ry., mainiten tont in Vaasankatu 17. Terveys-
lautakunta totesi po. tont in olevan yksityisen omistuk-
sessa Suunnitelmien mukaan kaupunki on tarkoitus ja-
kaa peruspalvelupiireihin, joihin tulisi kuhunkin oma 
asemansa. Tällöin puolet Harjukadun nykyisistä poti-
laista siirtyisi Valli lan terveysasemalle. Vallilan ase-
man rakentaminen sisältyy kansanterveystyön toimin-
tasuunnitelmaan v.lle 1974-1978. Myös Harjukadun 
tiloissa tehdään muutoksia ja korjauksia. Yhdistykselle 
päätettiin i lmoittaa näistä suunnitelmista (8.10. 3011 
§). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1972 tekemään-
sä päätöstä, ettei Pasilan kortt : i in n:o 17014 sijoiteta 
väliaikaisesti terveysasemaa. Sen käyttöön tarkoitetut 
ti lat suunnitellaan tavallisiksi toimistoti loiksi, joiden 
käytöstä päätetään myöhemmin (2.4. 1159 §). 

Tont i l la 46161/1 (Konalantie 13) olevasta rakennusoi-
keudesta päätettiin varata 2 000 m^ kerrosalaa terve-
ysasemaa varten (25.6. 2136 §). 

Herttoniemen, Laajasalon ja Pihlajiston terveysasemien 
perushankintojen suorittamista varten myönnett i in 
150 000 mk (17.12.3851 §). 

Eräät Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Paloheinän, Torppa-

rinmäen ja Tuomarinkylän asukkaat esittivät terveys-
aseman perustamista Länsi-Pakilaan. Terveyslautakun-
ta i lmoi t t i lausunnossaan, että suunnitellussa peruspal-
velu piirijaossa Patola, Veräjämäki Itä-Pakila ja Tuoma-
rinkartano muodostaisivat piir in, jonka terveysasema 
olisi Oulunkylän tai Patolan alueella ja Pirkkolan, Mau-
nulan, Metsälän, Länsi-Pakilan, Paloheinän, Torpparin-
mäen, Haltialan ja Niskalan muodostaman piirin terve-
yskeskus Suursuon vanhainkodin läheisyydessä. Vm. 
terveysaseman perustamiskustannukset on sisällytetty 
v:n 1974-1978 toimintasuunnitelmaan (10.9.2680 
§). 

Kotisairaanhoito. V t Hänninen ym. esittivät kirjees-
sään kaupunginhallitukselle, että y l i 65-vuotiaille van-
huksille annettaisiin korvauksetta kotisairaanhoitajien, 
terveyssisarten ja kotilääkintävoimistelijoiden suoritta-
mat palvelukset. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kirje antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että asianomaisille lähete-
tään jäljennös terveyslautakunnan ja huoltolautakun-
nan lausunnoista, joissa katsottiin kansanterveyslain 
huomattavassa määrin lisänneen kotisairaanhoitopalve-
lujen maksuttomuutta (19.2. 656 §). 

Hammashuolto-osaston ts. hoitola-apulaisten palkko-
jen maksamista varten myönnett i in 118 245 mk (25.6. 
2139 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain yh-
teisjärjestö ki inni t t i huomiota kouluhammashoitolan 
ylihoitajan takuupalkkaluokan tarkistamiseen ja eh-
dot t i , että palkkauksen siirryttyä sopimusvaltuuskun-
nan esityksen perusteella 20. pl:stä 21. pl:aan, siirryt-
täisiin takuupalkkauksessa valtion A 22 plraan, johon 
kaupungin vastaavat muut 21. plraan kuuluvat ylihoi-
tajan virat on siirretty. Kaupunginhallitus päätti lähet-
tää järjestölle terveyslautakunnan ja palkkalautakun-
nan lausunnot, joissa todett i in, ettei sen jälkeen kun 
valtuusto v. 1968 määritteli po. takuupalkan, ole yli-
hoitajan tehtävissä tapahtunut muutoksia, jotka edel-
lyttäisivät takuupalkkaluokan tarkistusta. Kouluharn-
mashoitolaitoksen ylihoitajan työaika on lisäksi huo-
mattavasti lyhyempi kuin muilla yl ihoitaji l la (26.3. 
1070 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen entisen ylihoitajan Liisu 
Virtasen palkka- ja eläkesaatavaa koskevassa asiassa 
kaupunginhallitus antoi kaksi selitystä lääninhallituk-
selle ja lähetti Virtaselle jäljennöksen terveyslautakun-
nan lausunnosta (19.2. 660 §, 26.3. 1071 §, 27.8. 
2473 §). 

Terveyskeskusylihammaslääkärin viran täyttämistä 
koskevasta terveyslautakunnan päätöksestä valitt i kak-
si terveyskeskushammaslääkäriä mm., sillä perusteella, 
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että virkaan valitulta puuttui muodollisesti pätevä kie-
litodistus. Kaupunginhallitus päätti kumota lautakun-
nan po. vaalin ja kehott i julistamaan viran uudelleen 
haettavaksi päätöksen saatua lainvoiman. Virkaan va-
l i t tu val i t t i puolestaan tästä päätöksestä lääninhallituk-
selle, jol le annetussa selvityksessä kaupunginhallitus 
esitti valituksen hylättäväksi (17.9. 2754 §, 19.11. 
3514 §). 

Hammashuolto-osaston työasujen hankintaa varten 
myönnett i in 25 000 mk (18.6. 2029 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen ennakkokassa päätettiin 
lakkauttaa (yjsto 7.3. 5441 §). 

Kouluhammashoidosta pois jättäytyneitä lapsia koske-
van tutkimuksen suorittamista varten myönnett i in 
enint. 2 000 mk (26.2. 743 §). 

Helsingin Hammaslääkärit -yhdistys, jonka järjestämä-
nä hammaslääkäri päivystys to imi i , esitti, että kaupun-
ki ottaisi kokonaisuudessaan vastatakseen päivystyk-
sen aiheuttamista kustannuksista. Asiasta annetuissa 
lausunnoissa ilmeni, että Kallion paloaseman hälytys-
keskuksen valmistuttua ja lääkärinvälityksen siirryttyä 
sinne, oli suunniteltu myös hammaslääkärivälityksen 
siirtämistä tämän keskuksen hoidettavaksi vuoden 
1974 alusta lukien. Asiaa koskevat lausunnot päätet-
t i in lähettää yhdistykselle (27.8. 2472 §). 

Kouluterveydenhuolto. Terveyskeskuksen kouluterve-
ydenhuoltotyötä varten saatiin kertomusvuoden ajaksi 
palkata 21 terveydenhoitajaa A 18 pl:n mukaisin palk-
kaeduin ja ajaksi 1.4.-31.12. kanslisti K 11 pl:n mu-
kaisin palkkaeduin (9.4. 1254 §). 

Huonoryhtisten koululaisten kuntoutusohjelmaan liit-
tyvän tutkimuksen suorittamiseksi myönnett i in enint. 
2 575 mk, ehdolla, että tutkimuksen tulokset saate-
taan kaupunginhallituksen tiedoksi ja sisällytetään 
mahdollisesti johonkin kaupungin julkaisusarjaan 
(12.11. 3416 §). 

Oppikoulujen terveydenhuollon tarvitsemiin perushan-
kintoihin myönnett i in käytettäväksi 70 000 mk sen 
jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksy-
nyt hankkeesta aiheutuvat kustannukset valtionavun 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (14.5. 
1619 §). 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
desinfioimislaitoksen suorittamista tehtävistä ja toi-
menpiteistä perittävät uudet maksut. Maksut tulivat 
voimaan 1.9. lukien, kuitenkin siten, että rottien hävit-
tämisestä koskevissa nykyisissä vuosisopimuksissa mää-
rätyt maksut ovat voimassa sopimuskauden loppuun 
(27.8. 2470 §, kunn.as.kok. - 74 s. 1). 

2. Kaupunginhallitus 

Desinfektiouunin hankkimista koskevassa asiassa oli 
korkein oikeus 11.4. hylännyt kaupungin muutoshake-
muksen, joten hovioikeuden päätös jäi pysyväksi. Kau-
punginhallitus kehott i rahatoimistoa suorittamaan A. 
Wilson A/S -nimiselle yhtiöl le korvaukset korkoineen 
sekä oikeudenkäyntikulut (7.5. 1555§,v :n 1972 kert. 
s. 162). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion ja maidon-
tarkastamon suorittamista tehtävistä ja toimenpiteistä 
perittävät maksut tarkistetti in 1.1. 1974 lukien 
(10.12. 3762 §, kunn.as.kok. -73 s. 363). 

Maidontarkastamon laboratorioeläinlääkärin virkaa 
määrättiin väliaikaisena hoitamaan eläinlääket.lis. Riit-
ta-Liisa Heinonen ajaksi 13.8.—31.12. sekä tarkastavan 
eläinlääkärin virkaa Outi Tierala ajaksi 1.8.—31.12. 
Maa- ja metsätalousministeriön asiaa koskevat määrä-
ykset merkit t i in tiedoksi (29.10. 3223 §, 10.12.3764 

Yleisjaosto päätti anoa työneuvostolta lupaa siihen, et-
tä maidontarkastamossa saadaan pitää ylikatsastajaa ja 
näytteidenottajia yhtenä päivänä viikossa työssä yh-
denjaksoisesti ilman laissa säädettyä tunnin lepoaikaa 
ehdolla, että työnteki jöi l le annetaan mahdollisuus ate-
rioida työn aikana sekä siihen, että laboratorioapulais-
ten esimiehen, laboratorioapulaisten ja vahtimestarin 
osalta saadaan keskiviikkoisin tunnin lepoaika lyhen-
tää 30 minuutiksi. Työneuvoston päätökset n:o 328 ja 
329/1973 merki t t i in tiedoksi (y jsto21.2. 5355§ ,4 .4 . 
5624 §). 

Helsingin veropiirin päätös niiden vähennyskelpoisten 
kustannusten määrästä, jotka ennen ennakonpidätyk-
sen toimittamista voidaan vähentää maidontuotanto-
paikkojen hygienisistä tarkastuksista maksettavista 
palkkioista merki t t i in tiedoksi (yjsto 24.1. 5175 §, 
21.3. 5537 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi yleisjaoston päätöksen, 
jonka mukaan Espoon ja Kauniaisten kaupunkien, 
Vantaan kauppalan sekä Sipoon ja Vihdin kuntien 

kanssa maito- ja muiden elintarvike- sekä vesinäyttei-
den tutkimisesta tehdyt sopimukset irtisanottiin päät-
tyväksi 31.12. sekä oikeutt i terveyslautakunnan teke-
mään mainittujen kuntien kanssa uudet sopimukset, 
joissa on otettu huomioon maidontarkastuslain muu-
tokset. Sopimukset tehdään kalenterivuodeksi kerral-
laan (1.10. 2926 §, yjsto 26.9. 6435 §). 

Vahingon- ym. korvaukset. Yleisjaosto suoritt i kerto-
musvuoden aikana korvauksia vahingoittuneesta tai va-
rastetusta omaisuudesta (yjsto 27.6. 6039 §, 10.10. 
6508 §). 
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Kyyhkysten myrkyttämisen yhteydessä tapahtuneesta 
vahingoittumisesta suoritettavaa korvausta päätettiin 
edelleen jatkaa siten, että korvaus on 172 mk/kk siltä 
ajalta, jol loin potilas on laitoshoidossa. Korvausta suo-
ritetaan kauintaan v:n 1974 loppuun (yjsto 31.10. 
6224 §, v:n 1972 kert. s. 160). 

Kaupunginhallitus antoi kertomusvuoden aikana useita 
lausuntoja, jotka koskivat yleisvaaralliseen tartuntatau-
t i in verrattavan valvottavan tartuntataudin kantajien 
oikeutta saada korvaus työansion menetyksestä ja 
muustakin taloudellisesta vahingosta siltä ajalta, jonka 
he olivat olleet eristettynä tai poissa työstä terveyden-
hoitoviraston toimesta. Lääninhallituksen ko. korva-
uksen myöntämistä koskevat päätökset merkit t i in tie-
doksi. Kahdessa tapauksessa annettiin selvitys läänin-
hallitukselle valituksen johdosta ja kahdessa tapaukses-
sa päätettiin valittaa lääninhallituksen päätöksestä kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen (12.3. 923 §, 924 §, 
15.10.3078 §, 12.11. 3425 §). 

Jäsenmaksuna Työterveyslaitoksen kannatusyhdistyk-
selle maksettiin 1 200 mk (yjsto 19.9. 6409 §). 

Sairaalat 

Kaupungin sairaaloiden pysyttäminen paikallissairaa-
loina. Valtioneuvosto teki 20.9. päätöksen kaupungin 
ylläpitämien sairaaloiden toiminnan jatkamisesta eri-
koislääkärijohtoisina sairaaloina v:n 1975 loppuun, 
kuitenkin edellyttäen, että 30.6.1974 mennessä toimi-
tettaisiin selvitys siitä, tulevatko sairaalat siirrettäväksi 
terveyskeskuksen hallintaan. Kaupunginhallitus mer-
kitsi päätöksen tiedoksi ja kehotti terveydenhuollon 
järjestelykomiteaa yhteistoiminnassa terveys-, sairaa-
la· ja huoltolautakunnan kanssa tekemään po. selvi-
tyksen (9.4. 1255 §, 15.10. 3076 §). 

Sairaanhoitohallinnon uudistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että Hel-
singin kaupungille sen erikoisolosuhteet huomioon ot-
taen turvattaisiin kaavaillussa sairaanhoitohallinnon 
uudistuksessa itsenäisen sairaanhoitopiirin asema ja et-
tä ministeriön sairaanhoitolakiesitykseen lisättäisiin 
seuraava 4. momentt i : 

»Helsingin kaupungissa hoitaa sairaanhoitopiirin kun-
tainl i i tol le kuuluvat tehtävät kuitenkin Helsingin kau-
punki, mutta kaupunki on myös jäsenenä Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntainliitossa. Mitä tässä laissa on 
säädetty sairaanhoitopiirin kuntainliitosta, on soveltu-
vi l ta osin voimassa myös Helsingin kaupungista, jollei 
toisin ole sanottu» (1.10. 2920 §,8.10. 3012 §). 

Lausunto sairaanhoidon alueellisesta toimintasuunni-
telmasta v:ksi 1974-1978. Kaupunginhallitus päätti 

antaa lausunnon Helsingin yliopistollisen keskussairaa-
laliiton liittohallitukselle po. toimintasuunnitelmasta 
ao. virastoilta ja lautakunnilta saamiensa lausuntojen 
perusteella. Sairaalalautakunnan mielestä ei suunnitel-
massa oltu ki innitetty tarpeeksi huomiota yleiseen 
väestönkasvun kehitykseen ja lisäksi lautakunta edel-
ly t t i , että Helsingin kaupunki muodostaa oman sai-
raanhoitopiirinsä. Terveydenhoitovirasto kehotti 
suunnitelmia ja etenkin lainsäädäntöä kehitettäessä 
kiinnittämään huomiota sairaanhoitopiirin kuntain-
liittojärjestelmää toteutettaessa organisatoorisiin ja 
hallinnollisiin vaikeuksiin, joita on odotettavissa, jos 
kuntainl i i t to omistaa sairaalat ja terveyskeskustoimin-
noista vastaa kaupunki. Huoltovirasto katsoi, ettei 
suunnitelmassa oltu riittävästi otettu huomioon pitkä-
aikaissairaiden hoitopaikoista vallitsevaa pulaa Helsin-
gissä. Hoitolaitosten suunnittelutoimisto k i inni t t i 
myös huomiota em. hallinnollisiin ja organisatoorisiin 
vaikeuksiin (21.5. 1709 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi keskussairaalalii-
ton hallituksen lähettämän alueellisen suunnitelman 
sairaanhoitolaitosten järjestämisestä Helsingin yliopis-
tollisessa keskussairaalapiirissä vuosina 1974—1978 
(17.12. 3849 §). 

Kaupunginhallitus i lmoit t i Hämeenlinnan, Kotkan, 
Seinäjoen ja Vaasan keskussairaaloiden kuntainli i tol le, 
että kaupunki antaa lausuntonsa vain Uudenmaan alu-
eellisesta sairaanhoidon toimintasuunnitelmasta (21.5. 
1700 §). 

Kaupungin sairaalatoimen toimintasuunnitelma v:ksi 
1975—19791 hyväksytti in ja lähetettiin edelleen Helsin-
gin yliopistollisen keskussairaalaliiton li ittohallituksel-
le (29.11. 3666 §, 10.12. 3763 §). 

Opetussairaalaoikeudet. Kaupunginhallitus päätti esit-
tää lääkintöhallitukselle, että eräille Auroran ja Kive-
län sairaalan osastoille sekä Hesperian ja Laakson sai-
raaloille myönnettäisiin edelleen opetussairaalaoikeu-
det 1.1.1974 alkaen ja Aurooran sairaalan anestesia-
osasto sekä Marian ja Malmin sairaaloiden sisätautien 
osasto hyväksyttäisiin rajoitetuiksi opetussairaaloiksi 
(12.3. 920 §, 19.11. 3517 §). 

Syöpäsairaiden sairauskulujen korvaaminen. Syöpäpo-
tilaat - Cancerpatienterna esitti kirjeessään, että Helsin-
gin kaupunki useiden muiden kuntien tavoin ryhtyisi 
toimenpiteisiin syöpäsairaiden sairauskulujen korvaa-
miseksi. Sairaalalautakunta katsoi, että helsinkiläispo-
tilaat ovat muualla asuvia edullisemmassa asemassa 
korkeatasoisten hoito-olosuhteiden vuoksi. Lautakun-
nan mielestä ei ole tarkoituksenmukaista erottaa syö-
päsairaita muista kroonikkopotilaista. Huoltolautakun-
ta totesi, että syöpäsairaiden ja muiden kroonikkopoti-
laiden erityistuki tulisi järjestää sairausvakuutuslain ja 
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kansanterveyslain puitteissa. Kaupunginhallitus päätti 
lähettää molempien lautakuntien lausunnot yhdistyk-
selle (8.10. 3010 §). 

V t Hänninen ym. esittivät kirjeessään, että kaupunki 
ryhtyisi toipilasrahan maksamiseen syöpäsairaille ku-
ten tuberkuloosi- ja reumapotilaille ja että samalla tut-
kittaisiin mahdollisuudet maksaa syöpäpotilaille tie-
ty in edellytyksin sairaanhoito, röntgen- ja radiumhoi-
to sekä lääkekustannukset ja hoidossa käyntien aiheut-
tamat matkakustannukset. Huoltolautakunta selvitti 
lausunnossaan toipilasrahajärjestelmää, sairausvakuu-
tuksen päivä rahajärjestelmää sekä kaupungin antamaa 
maksutonta poliklinikka- ja terveyskeskuspalvelua kan-
saneläkkeen tukiosaa saaville henkilöille. Edelleen lau-
takunta viittasi Syöpäpotilaat ry.n kirjeen johdosta 
antamaansa lausuntoon. Kaupunginhallitus päätti, et-
tei kirje antanut aihetta muuhun kuin, että vt Hänni-
selle lähetettiin huoltolautakunnan lausunto (29.10. 
3216 §). 

Reumasairauksien hoidon järjestäminen. Lääkintöhalli-
tus pyysi kaupunginhallituksen lausuntoa asettamansa 
reumasairauksien hoitoa suunnittelevan toimikunnan 
muistiosta. Sairaalalautakunnan ehdotuksen mukaisessa 
lausunnossa hyväksytti in suunnitelmat reumahoidon 
yleisjärjestelystä ja reumalääkäreiden koulutuksesta. 
Lautakunta esitti, että yliopistollisen keskussairaalan 
yhteyteen perustettaisiin reumatautien erikoisosasto 
lääkärien koulutusta ja nimenomaan piir in muita kuin 
helsinkiläispotilaita varten ja Kivelän sairaalan reuma-
tautien erikoisosasto toimisi entisessä laajuudessaan. 
Koska Helsingin asema on poikkeava suuren väestö-
pohjansa ja Kivelän sairaalan korkeatasoisen reuma-
osaston vuoksi, lautakunta esitti, että Kivelän sairaa-
laan nimettäisiin johtava reumatologi Helsingin alueel-
lista hoitoa järjestämään (17.9. 2752 §). 

Avustuksena avohoidon diaiyysiaseman perustamiseksi 
myönnett i in Helsingin Munuaistautiyhdistykselle 
127 000 mk ehdolla, että helsinkiläisten potilaiden 
käyttöön luovutetaan avustusta vastaava osuus hoito-
paikkoihin (22.1. 313 §). 

Yhdistyksen anomuksen 100 000 mk:n suuruisen 
avustuksen myöntämisestä ennalta ehkäisevää valistus-
toimintaa varten kaupunginhallitus hylkäsi (12.11. 
3417 §). 

Helsingin Sydäntautiyhdistys ry ja Suur-Helsingin Sy-
däntoipilaat ry. anoivat tilojen luovuttamista 
kuntouttamistoimintaa varten. Kaupunginhallitus kat-
soi, ettei kirje siinä vaiheessa antanut aihetta toimenpi-
teisiin. Yhdistykselle lähetetyssä sairaalalautakunnan 
lausunnossa todetti in henkilökunnan puutteen vaike-
uttavan tilojen luovuttamista ulkopuolisil le ja terveys-
lautakunta i lmoit t i , ettei terveysasemilla ole t i loja täl-

laiseen toimintaan. Yhdistyksille i lmoitett i in myös 
työryhmästä, jonka kaupunginjohtaja oli asettanut sel-
vittämään kaupungin kuntoutus- ja fysikoterapiare-
surssit ja -tarpeet sekä eri hallinnonhaarojen välisen 
työnjaon ja laatimaan kokonaissuunnitelman kaupun-
gin väestön kuntoutus- ja fysikoterapiatarpeiden tyy-
dyttämiseksi (26.11. 3594 §). 

Työterveyslaitoksen pienoisröntgenkuvaukset. Kau-
punginhallitus merkitsi tiedoksi Työterveyssäätiön il-
moituksen kaupungin ja säätiön välillä 1967 allekirjoi-
tetun sopimuksen irtisanomisesta siltä osin kuin se 
koskee pienoisröntgenkuvauksia päättyväksi 31.8. 
(4.6. 1883 §). 

Sairaankuljetuskurssien järjestämiseksi sairaankuljetus-
komitean esityksen mukaisesti v. 1973 myönnett i in 
23 363 mk kahden kurssin järjestämistä varten (12.2. 
575 §). 

Sairaaloiden laskentatoimen uudistamisesta Sairaalalii-
tolle antamansa lausunnon kaupunginhallitus päätti 
antaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston, 
rahatoimiston, sairaalalautakunnan ja hoitolaitosten 
suunnittelutoimiston antamien lausuntojen pohjalta ja 
mainita erityisesti, että ehdotettua laskentajärjestel-
mää olisi edelleen kehitettävä ja ehdotusta täydennet-
tävä sairaaloiden laskentatoimen uudistamiseksi siten, 
että se nivoutuisi yhteen sekä peruskuntien että valti-
on laskentatoimen kanssa (4.6. 1882 §). 

Sairaalalautakunnan hallintoon, edelleen nykyiseen 
tarkoitukseen käytettäväksi, päätettiin siirtää kiinteis-
tölautakunnan hallinnosta 1.1.1974 lukien seuraavat 
psykiatrisen huoltotoimiston asuntolat: 
- huoneisto Laivanvarustajankatu 7 C 30, vuokrattu 
Maria Tul inof f i l ta 
- huoneisto Iso Roobertinkatu 11 B 12 - Annankatu 5 
A 4 , vuokrattu Stiftelsen Sedmigradskys småbarnskola 
och Marias Asyl - nimiseltä säätiöltä 
- huoneisto Fredrikinkatu 38 A 12, kaupungin omis-
tama (26.11. 3593 §). 

Virkojen täyttäminen. Yhteensä 103 tilapäistä viran-
haltijaa saatiin virkoja haettavaksi julistamatta ottaa 
näiden viranhaltijain nykyisten tehtävien suorittamista 
varten perustettuihin vakinaisiin virkoihin (26.11. 
3592 §), 

Sairaalassa työskentelevien lääketieteen kandidaattien 
palkkausta koskeva kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
yleiskirje merkit t i in tiedoksi (15.1. 218 §). 

Ulkopuolisten lääkärien palkkaaminen päivystystehtä-
viin. Sairaalalautakunta oikeutett i in edelleen v. 1974 
palkkaamaan Malmin sairaalan kirurgian ja sisätautien 
osastoille sekä Auroran ja Marian sairaalain kirurgian 
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osastoille päivystystehtäviin ulkopuolisia laillistettuja 
lääkäreitä korvausta vastaan, joka arkipäivystyksestä 
on 400 mk ja lauantai- tai pyhäpäivystykseltä 500 mk, 
käyttämällä tarkoitukseen Malmin sairaalan osalta 
enint. 10 000 mk/kk , Auroran sairaalan osalta enint. 
5 000 mk /kk sekä Marian sairaalan osalta enint. 6 000 
mk/kk (10.12. 3765 §). 

Yksityisvastaanottojen järjestäminen sairaaloissa. Eräil-
le kaupungin sairaalain lääkäreille myönnett i in oikeus 
kertomusvuoden aikana käyttää sairaalain välineitä ja 
hoitohenkilökuntaa yksityispotilaiden vastaanottami-
seen. Sairaalalautakunta teki sopimukset ko. lääkärei-
den kanssa ja huolehti tavanomaisten ehtojen täyttä-
misestä. Kaupunginhallitus päätti tehdä esityksen asian 
osalta myös v:ksi 1974 (22.1. 310 §, 15.10. 3074 §, 
22.10. 3152 §, 26.11. 3590 §, 17.12. 3853 §). 

Terveydenh uo/tohenkilökunnan kokeilunluon teinen 
ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto saatiin järjestää 
Kivelän sairaalan t i loihin. Sairaalavirasto oikeutett i in 
palkkaamaan ko. toimintaa varten ts. osastolääkäri 
(A 29-h sairaalalisät) sekä työterveyshoitaja (18. pl.). 
Hesperian sairaalaan vastaavan työn aloittamista var-
ten palkattu ts. toimistoapulainen siirretti in 1.3. luki-
en sairaalavirastoon (29.1. 396 §). 

Lääkintävoimistelijoiden virkojen porrastaminen. Suo-
men Lääkintävoimistelijali itto k i inni t t i kaupungin 
huomiota virkaehtosopimuksessa sovittuihin lääkintä-
voimistelijanvirkojen porrastamiseen sekä ehdott i eräi-
tä toimenpiteitä asian järjestämiseksi. Kaupunginhalli-
tus katsoi, ettei kirje antanut aihetta enempiin toimen-
piteisiin. Li i tol le lähetettiin jäljennös sairaalalautakun-
nan lausunnosta, jossa esitettiin porrastuksen toteutta-
mista muuttamalla jo olemassa olevat vastaavan lääkin-
tävoimistelijan virat osastonhoitajan viroiksi. Koska 
nykyisillä lääkintävoimistelijan viranhalti joil la ei ole 
sopimuksen edellyttämää pätevyyttä muutettaviin vir-
koihin, on muutokset toteutettava avoimeksi tulevien 
virkojen puitteissa (19.2. 659 §). 

Vahingonkorvaukset. Sairaaloiden potilail le ja henkilö-
kunnalle suoritetti in useita korvauksia sairaaloissa tai 
kotihoidossa vahingoittuneesta tai kadonneesta omai-
suudesta. 

Eräälle potilaalle maksettiin korvausta hoitotoimenpi-
teen yhteydessä sattuneen teknisen häiriön aiheutta-
man, työansion menetykseen johtaneen vamman 
vuoksi yht. 25 264 mk (yjsto 31.1. 5219 §, 31.10. 
6625 §). 

Sairaalavirastoon palkatt i in ajaksi 1.9.-31.12. sairaa-
lain väestönsuojelusuunnitelmien laatimista varten ts. 
erikoistutkijaksi ev.luutn. evp.. Aatos Savunen. Tarkoi-
tukseen myönnett i in 8 412 mk (25.6. 2137 §, 6.8. 

2261 §). 

Auroran sairaalan anestesiaylilääkärin virkaan (B 3) 
valitt i in dos., lääket. ja kir.tri Seppo Takki (15.1. 216 
§, 14.5. 1616 §, 21.5. 1708 §) ja kliinisen laboratorio-
osaston laboratorioylilääkärin virkaan (B 3) lääket. ja 
kir . tr i Theodor Weber (6.8. 2263 §). 

Työsuhteessa olevien hengityskoneen valvojien palkki-
oksi vahvistettiin 1.4. lukien 5.40 mk:ksi/ t sekä luku-
ja kirjoitushäiriöitä poteville nuorille oppikoululaisille 
sairaalassa annettavasta erityisopetuksesta palkkioksi 
30 mk/ t , ehdolla että opettaja täyttää asetetut päte-
vyysvaatimukset (5.3. 819 §, 820 §). 

Influenssaepidemian takia tarvitun lisähenkilökunnan 
palkkaamiseksi myönnett i in enint. 34 800 mk (26.2. 
744 §). 

Ortopedi lääkäri i Veijo Vahvanen oikeutett i in hoita-
maan potilaita erikoismaksuluokassa (15.1. 215 §). 

Sairaalan keittiörakennuksen peruskorjaustyöhön 
myönnett i in 332 600 mk v:n 1970 talousarvion ao. ti-
liltä (17.9. 2719 §). Keittiörakennuksessa sijaitsevien 
henkilökunnan asuntojen kunnostamista ja sairaalan 
ruokasalien tarjoilutiskien uusimista varten myönnet-
t i in 289 400 mk (29.10 3226 §). 

Trooppisten tautien osasto. Kaupungin ja lääkintöhal-
lituksen välillä v. 1970 tehty sopimus trooppisten tau-
tien tutkimuksesta ja hoidosta Auroran sairaalassa pää-
tett i in kaupungin puolesta irtisanoa päättyväksi 31.12. 
Kaupunginhallitus päätti esittää uuden sopimuksen te-
kemistä 1.1.1974 lukien, jonka lääkintöhallitus il-
moi t t i hyväksyvänsä. Sopimus uusitt i in lähinnä siltä 
pohjalta, että valtio osallistuu aikaisempaa laajemmin 
mainitusta toiminnasta johtuvan ja välttämättömäksi 
osoittautuvan henkilökunnan palkkaamiseen (19.3. 
985 §, 11.6. 1969 §). 

Lääkintöhallitus hyväksyi hankittavaksi trooppisten 
tautien osastolle sairaalalautakunnan esittämät aika-
kauslehdet, käsikirjat ja erikoisvälineet (12.2. 572 §, 
16.4. 1335 §, 25.6. 2133 §, 29.11. 3667 §). 

Marian ja Auroran sairaaloiden poikkeuksellisten olo-
jen ensiapuasemien instrumenttien hankintaa varten 
myönnett i in 41 100 mk (29.10. 3224 §). 

Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus määräsi sairaalan 
johtajaksi sisätautien osaston ylilääkärin Curt Wasa-
stjernan 27.3. sekä hänen tilalleen sairaalan johtajaksi 
ylilääkäri Aarne Konttisen 1.1.1974 lukien . Lääket. ja 
kir.tr i Kontt inen val i t t i in 26.3. sisätautien osaston yli-
lääkäriksi (26.3. 1065 §, 16.4. 1336 §, 2.5. 1481 §. 
27.12. 3944 §). 
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Kivelä-Hesperian sairaaloiden hammaslääkärin virka 
saatiin edelleen jättää täyttämättä kertomusvuoden 
aikana ja tarkoitukseen palkatti in konsultoiva ham-
maslääkäri Suomen Hammaslääkäriliiton ohjepalkkioi-
den mukaisin palkkioin (19.2. 657 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Kivelän ja Hesperian sai-
raaloiden modernisointia koskevan perussuunnitelman 
toiminnallisen suunnitelman ja huonetilaohjelman laa-
t imistyön pohjaksi. Suunnitelma lähetettiin lääkintö-
hallituksen hyväksyttäväksi samoin kuin hakemus sai-
raaloiden tont in hyväksymisestä uudistustöihin sovel-
tuvaksi (7.5. 1558 §). 

Yleisjaosto hyväksyi kahdessa tapauksessa ja hylkäsi 
yhdessä tapauksessa eläkkeelle jäävän henkilökunnan 
anomuksen saada asua sairaaloiden asuntolassa eläk-
keelle jäämisen jälkeen (yjsto21.3. 5536 §, 13.6. 5974 
§ ,29.8 . 6303 §). 

Malmin sairaalan sisätautiosaston ylilääkärin virkaan 
(Y 33) val i t t i in dos., lääket. ja kir.tr i Jouko Palohei-
mo. Lääket. ja kir.tr i Rolf Koulumiehelle myönnett i in 
ero tästä virasta 1.11. lukien (2.5. 1482§,1 .10 . 2919 
§). 

Odottamatta ratkaisua valtionapuasiassa saatiin sairaa-
laan palkata tp. anestesialääkäri (A 29 4 sairaalalisät) 
ajaksi 1.5.-31.12. siten, että tämä lääkäri huolehtii 
myös itäisen lääkäriaseman anestesiatoiminnasta (2.4. 
1156 §). 

Ajaksi 1.4.-31.12. saatiin sairaalaan palkata yksi tp. 
laboratoriohoitaja ja yksi tp. röntgenhoitaja A 15 pl:n 
mukaisin palkkaeduin. Kaksi apuhoitajan virkaa jätet-
t i in samana aikana täyttämättä (19.3. 987 §). 

Marian sairaalan johtajaksi määrättiin kirurgian osas-
ton ylilääkäri Juhani Railo (22.1. 315 §, 9.4. 1252 §, 
2.5. 1480 §). 

Sisätautien osaston ylilääkärin virkaan (B 3) valitt i in 
lääket. ja kir.tri Eero Jokinen (26.3. 1067 §). 

Sairaalaan perustettavan tp. anestesiaosastolääkärin 
palkkauskustannukset päätettiin anoa valtionapuun 
oikeuttaviksi 1.9. alkaen (13.8. 2313 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi sairaalan keitt iön perus-
korjaustyön ja rakennuksen n:o 4 hissityön pääpiirus-
tukset (6.8. 2256 §,26.11. 3591 §). 

Lauttasaaren osaston peruskorjausta koskevat pääpii-
rustukset hyväksytti in lääkintöhallituksessa, osaston 
kalustohankintoja varten myönnett i in enint. 700 000 
mk ja sosiaali- ja terveysministeriölle päätettiin esittää, 
että se lopullisesti hyväksyisi Marian sairaalan laajenta-

mista koskevan suunnitelman siltä osin kuin siinä tar-
koitetaan yleislääkärijohtoisen hoito-osaston perusta-
mista Lauttasaaren yhteiskoulun entiseen peruskorjat-
tavaan kiinteistöön (26.2. 742 §, 11.6. 1974 §, 17.12. 
3850 §). 

Marian sairaalan ensiapuaseman hankintoja varten 
myönnett i in enint. 160 000 mk ja sosiaali- ja terveys-
ministeriön päätös ensiapupoliklinikan perustamiskus-
tannusten valtionapuhakemuksesta merki t t i in tiedoksi 
(2.5. 1483 §, yjsto 24.7. 6191 §). 

Marian sairaalan itäinen poliklinikka (itäinen lääkäri-
asema). Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi Marian 
sairaalan itäisen erikoislääkäri polikl inikan perustamis-
ia toimintasuunnitelman. Suunnitelmien mukaan Itäi-
sen lääkäriaseman tukisairaalana toimi i Marian sairaala, 
kunnes itäinen sairaala valmistuu (26.2. 745 §, 3.9. 
2574 §). 

Lääkintöhallitus hyväksyi Itäisen lääkäriaseman sairaa-
lakäyttöön 15.3. lukien (26.2. 748 §, 17.9. 2753 §). 

Lääkäriasemalle saatiin ajaksi 1.3.-31.12. palkata puo-
lipäivätoimisen tp. vahtimestarin sijasta kokopäivätoi-
minen vahtimestari (8. pl.) sekä työsopimussuhtee-
seen puolipäivätoimisen osastoavustajan asemesta ko-
kopäivätoiminen osastoavustaja (8. p l j , yksi kokopäi-
vätoiminen ja yksi puolipäivätoiminen arkistoapulai-
nen (6. pl.) ja kokopäivätoiminen lähetti. Palkkausme-
noja varten myönnett i in yht. 28 775 mk (19.2. 661 

Poliisimiehistön terveystarkastukset päätettiin järjestää 
siten, että Itäinen lääkäriasema huolehtii laboratorio-
palveluista ja tulosten tarkastelu jää poliisilääkärin teh-
täväksi. Terveystarkastustoimintaa varten palkatti in 
lääkäriasemalle ts. sairaanhoitaja (A 15) vuoden lop-
puun asti. Palkkausmenoja varten myönnett i in enint. 
10 200 mk ja terveystarkastustoiminnasta aiheutuneita 
kustannuksia varten 32 000 mk (11.6. 1971 §). 

Yleisjaosto vahvisti Itäisen lääkäriaseman käteisvarojen 
enimmäismäärän, johon ei lueta palkkojen maksuun 
tarvittavia varoja, 3 000 mk:ksi (yjsto 28.3. 5553 §). 

Itäisen sairaalan perustamissuunnitelmia koskevat asi-
at. Roihuvuoren sosiaalidemokraatit ry. mainitsi kir-
jeessään itäisen sairaalan suunnitelmista käyvän selvil-
le, että sairaalaa on tarkoitus käyttää opetussairaalana. 
Yhdistys katsoi, ettei kaupungin pitäisi kouluttaa lää-
käreitä koko maan tarvetta varten ja edellytt i , että tä-
mä otetaan huomioon sairaalaa suunniteltaessa. Edel-
leen yhdistys ki inni t t i huomiota pitkäaikaissairaiden 
hoitopaikkojen puutteeseen sekä avohoidon kehittämi-
seen. Sairaalalautakunta i lmoit t i , ettei se ol lut tarkoit-
tanut sairaalaa varsinaiseksi opetussairaalaksi, mutta 
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käytännössä on pidettävä luonnollisena, että uusi sai-
raala jou tuu to imimaan ainakin jossain määrin eri aloil-
la lääkinnällisen koulutuksen opetuskenttänä nimen-
omaan kaupungin sairaalalaitoksen omia tarpeita sil-
mällä pitäen. Hoitolai tosten suunni t te lu to imikunta sel-
v i t t i suunnitelmia sekä itäisen sairaalan että pitkäai-
kaishoidon ja avohoidon järjestämisen osalta. Kaupun-
ginhall i tus päätti lähettää yhdistyksel le sairaalalauta-
kunnan ja hoitolai tosten suunni t te lu to imikunnan lau-
sunnot (12.3. 922 §). 

Veronmaksajain Keskusli i ton Helsingin osasto esitt i , 
että kaupunginhall i tus ryhty is i toimenpiteisi in itäisen 
sairaalan toiminnall isen suunnitelman ja huoneti laoh-
jelman korjaamiseksi reaalisia taloudellisia edellytyksiä 
vastaavaksi. Hoitolai toksien suunni t te lu to imikunta sel-
v i t t i mm. sairaalan to iminnan laajuutta ja vaiheittaista 
rakentamista. Yhdistykselle päätett i in lähettää jäljen-
nös suunni t te luto imikunnan antamasta lausunnosta 
(9.4. 1249 §). 

Nikkilän sairaala. Työneuvostol ta päätett i in anoa, että 
sairaalan puutarhur i ja apulaispuutarhuri saisivat kerto-
musvuoden aikana yl i t tää y l i t yö tun t ien vuosittaisen 
enimmäismäärän (yjsto 3.12. 6810 §). 

Mielenterveys- ja Kehitysvamma-alan L i i ton M K L . n 
Nikk i län osasto esitti sairaalan johtajan määränneen 
vastoin sairaalan t y ö a l a t o i m i k u n n a n päätöstä si irryt-
täväksi yövalvonnassa seitsemän yötä kestävästä val-
vontajärjestelmästä kolme yötä kestävään. Yhdistys 
esitti palattavaksi entiseen järjestelmään syksyyn asti, 
johon mennessä voitaisiin suorittaa miel ip idetutk imus 
mielisairaanhoitajien keskuudessa. Sekä sairaalalauta-
kunta että kaupunginhall i tuksen lainopil l inen osasto 
katsoivat, että sairaalan johtajal la on oikeus päättää 
tästä työnjohdoll isesta asiasta, työa ikato imikunta voi 
tehdä ainoastaan ehdotuksia sairaalan johdol le. Kau-
punginhal l i tus päätti , ettei asia antanut aihetta toimen-
piteisiin (11.6. 1973 §). 

Kaupunginhall i tus kehott i kaupunginkanslian lainopil-
lista osastoa hakemaan muutosta Porvoon kihlakun-
nanoikeuden 7.9. antamaan päätökseen sairaalan eräi-
den poti laiden varojen käyttöä koskevassa asiassa 
(1.10. 2922 §, v:n 1969 kert. s. 205). 

Sairaalan entisen sikalarakennuksen kunnostamiseksi 
verstas-, terapia- ja autotal l i t i lo iksi myönnet t i in 
198 000 mk sekä vannesahan hankkimiseksi 4 702 mk 
(27.8. 2475 § ,8 .10 . 3016 § ,27 .12 . 3945 §). 

Sairaala o ikeutet t i in hankkimaan 100 kpl teatteri l ip-
puja kaupunginteatterin näytäntöön käytettävissään 
olevilla määrärahoilla (yjsto 5.9. 6336 §). 

Nikk i län sairaala o ikeutet t i in julkaisemaan kahdessa 

Tampereella ilmestyvässä paikallislehdessä Tampereen 
Taidehallissa M . 3 . pidettyä sairaalan taidekokoelmien 
näyttelyä koskevat i lmoitukset käyttäen tarkoitukseen 
enint. 300 mk (visto 7.3. 5442 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairaalan raken-
nuksen n:o 10 peruskorjaustöiden ja perushankintojen 
hyväksymisestä valt ionavun suorittamista koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan merk i t t i in t iedoksi. 5 549 000 
mk:n suuruisesta hakemuksesta oli vähennetty laina-
kustannukset ja eräitä i r ta imistohankintoja, yh t . 
84 500 mk. Kaupunginhall i tus päätti t yy t yä päätök-
seen (17.12. 3855 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriön hylät tyä anomuksen 
Nikk i län sairaalan ja Sipoon kunnan yhteisen jätevesi-
puhdistamon rakentamisen hyväksymisestä valtion-
avun suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, 
kaupunginhall i tus päätti kehottaa lainopil l ista osasto-
aan hakemaan muutosta tähän päätökseen (5.3. 817 §). 

Röykän sairaalan lämminvesikatti lan uusimista varten 
myönnet t i in enint. 80 000 mk (15.10. 3080 §). 

Nurmijärven terveyslautakunnan Röykän sairaalan jä-
tehuoltoa koskevan kirjeen johdosta kaupunginhalli-
tus i lmoi t t i katsovansa, ettei toistaiseksi ole aihetta 
ryhtyä toimenpiteisi in sairaalan jätevesihuollon uudel-
leen järjestämiseksi vireillä olevan Röykän pohjaveden-
ot tamon suoja-alueen katselmustoimituksen takia ja 
että ennen uudelleen järjestelyä olisi saatava Länsi-
Suomen vesioikeuden pohjavedenottamon suoja-aluet-
ta koskeva lupa. Kaupunginhall i tus katsoi, että sairaa-
lan jätevedenhuolto edellyttää puhdistamon rakenta-
mista. Sairaalalautakuntaa' kehotett i in huolehtimaan 
siitä, että puhdistamoa ryhdytään suunnittelemaan 
mahdoll is imman pian (19.11. 3513 §). 

Psykiatriseenhuoltotoimistoonsaatiin kertomusvuoden 
loppuun asti palkata ts. vahtimestari (10. pl.). Naisvah-
timestarin ti lapäinen virka jätet t i in täyt tämättä vuo-
den loppuun saakka (19.3. 988 §). 

Toimistol le myönnet t i in virastokohtainen oikeus käyt-
tää toistaiseksi vuokra-autoa virka-ajoihin tavanomai-
sin ehdoin. Luvan antamisesta kussakin yksityistapa-
uksessa päättää to imiston johdossa oleva yli lääkäri 
(yjsto 21.3. 5535 §). 

Sairaalalautakunta o ikeutet t i in vuokraamaan kaksi ta-
lossa Kivisaarentie 5 sijaitsevaa huoneistoa kalustoi-
neen psykiatrisen huol to to imis ton potilasasuntolaksi, 
molemmat 1 360 mk:n kuukausivuokrasta. Huoneis-
toissa asuvilta pot i lai l ta päätett i in periä vuokrana 4 mk 
vuorokaudelta« (26.3. 1068 §, 20.8. 2398 §). 

Lääkintöhall i tuksen päätös huo l to to imis ton v:n 1971 
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kunnossapito- ja käyttökustannusten valtionavusta 
merki t t i in tiedoksi ja kaupunginhallitus päätti tyy tyä 
siihen. Anotusta 506 924 mk:n summasta oli vähen-
netty sairaalaviraston palkkausten ylitysten ja luon-
toisetujen vastikkeiden osuus, yht. 47 221 mk (5.11. 
3337 §). 

Laakson sairaalaan saatiin 1.3. lukien palkata konsul-
toiva hammaslääkäri Suomen Hammaslääkäriliiton oh-
jepalkkioiden mukaisin palkkioin (19.2. 658 §). 

Sairaalan ts. osastoavustajan Mirja Lampun työsuhdet-
ta päätetti in jatkaa eroamisiän jälkeen kauintaan vuo-
den loppuun (15.10. 3075 §). 

Sairaalan farmaseutin viran täyttämistä koskevasta 
päätöksestä valitett i in kaupunginhallitukselle. Valitta-
ja katsoi, että häntä koskevassa esittelyssä oli hänen 
virkavuotensa mainit tu liian vähäisiksi. Lainopillinen 
osasto totesi, että puutteelliset hakupaperit jättänyt vi-
ranhaltija on yksin vastuussa tästä puutteellisuudesta 
eikä esittelijän velvollisuutena voi olla hankkia hakijas-
ta lisätietoja. Kaupunginhallitus hylkäsi anomuksen 
(5.3. 815 §,26.3. 1066 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Laakson sairaalan laajenta-
mista koskevan toiminnallisen suunnitelman ja huone-
tilaohjelman rakennussuunnittelun pohjaksi siten, että 
jatkosuunnittelussa otetaan huomioon kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosaston esittämät näkö-
kohdat. Suunnitelma lähetettiin lääkintöhallituksen 
hyväksyttäväksi. Lääkintöhallitus pi t i kuitenkin poti-
lashuoneita liian suurina, eikä pitänyt hyväksyttävänä 
neuvotteluhuoneen ja keskusteluhuoneen rakentamista 
erikseen ja huomautti myös kansliatiloista ja tutkimus-
ja toimenpidehuoneista. Hoitolaitosten suunnittelutoi-
mikunnan tarkistettua huonetilaohjelman, kaupungin-
hallitus hyväksyi sen ja lähetti lääkintöhallituksen hy-
väksyttäväksi (5.2. 467 §, 12.2. 574 §, 10.12. 3767 

Sairaalan v:n1968 kunnossapito- ja käyttökustannuk-
siin anotti in valtionapua 3 669 852 mk, mutta lääkin-
töhallitus myönsi 18 934 mk vähemmän, mikä merkit-
t i in tiedoksi ja päätettiin tyytyä siihen (5.2. 468 §). 

Sairaanhoito-oppilaitokseen saatiin palkata tp. sairaan-
hoitaja C 31 pl.n mukaisin palkkaeduin ja määrävuosi-
lisin 1.1.1974 alkaen ja kauintaan vuoden 1974 lop-
puun (27.12. 3943 §). 

Merkit t i in tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus oppi-
laitoksen neuvottelukunnan jäsenten valitsemisesta ja 
sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämi-
sestä (5.3. 814 §). 

Oppilaitoksen käteisvarojen enimmäismääräksi hyväk-

sytt i in 2 000 mk, mihin ei lueta palkkojen maksuuntar-
vittavia varoja (yjsto 28.1. 5553 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan hoitopaikkoi-
hin v:n 1972 aikana käytetyistä perustamiskustannuk-
sista suoritetti in kaupungin varaamien sairaansijojen 
osalta 437 mk (6.8. 2257 §). 

Merkit t i in tiedoksi keskussairaalan li i ttohall ituksen il-
moitukset hallintoelinten ja tilintarkastajien vaaleista 
(6.8. 2258 §,26.11. 3595 §). 

Kaupunginhallitus i lmoit t i keskussairaalaliiton l i i t to-
hallitukselle suhtautuvansa myönteisesti keskustelui-
hin l i ittohallituksen esittämän suurpesulan aikaansaa-
misesta ja katsovansa, että kysymystä selvittämään oli-
si asetettava toimikunta. Samalla kaupunginhallitus 
esitti l i ittohallitukselle toimikunnan asettamista selvit-
tämään terveydenhuollossa tarvittavien välineiden ja 
tekstiilien huollon keskittämismahdollisuutta sekä tar-
vittavien välineiden standardisoimistyön aloittamisek-
si. Kaupungin edustajat neuvotteluihin ja to imikunt i in 
päätettiin nimetä sen jälkeen, kun l i i ttohall i tus oli kä-
sitellyt asian (29.1. 395 §). 

Li i t tohall i tus nimesi edustajikseen suurpesulaa koske-
viin alustaviin neuvotteluihin talousjoht. Nils Härkä-
pään ja keskuspesulan joht. Elsa Salmen sekä kaupun-
ginhallitus toim.pääll. Tuure Lehdon ja keskuspesulan 
joht. Raili Hämäläisen (27.12. 3949 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan l i i t tohall i tuk-
sen yleislääkäritasoisen polikl inikkatoiminnan tehosta-
mista koskevan kirjeen johdosta kaupunginhallitus 
päätti i lmoittaa, että kaupungin yleislääkäritasoista 
avosairaanhoidon päivystystoimintaa tehostetaan ja 
laajennetaan kansanterveystyön toimintasuunnitelman 
puitteissa (21.5. 1701 §). 

Lääkäriambulanssitoiminnan järjestelyjä varten myön-
netti in 12 700 mk kahden sairaanhoitajan palkkaami-
seksi 30.6. saakka. Ajaksi 1.7.-31.12. oikeutett i in sai-
raalalautakunta palkkaamaan toinen sairaanhoitaja Y 
15 mukaisin palkkaeduin (29.1. 394 §,20.8. 2394 §). 
Sairaalalautakunta oikeutetti in myös suorittamaan lää-
ket.kand. Pekka Honkavaaralle laskujen mukaisesti 
2 826 mk (2.4. 1154 §). 

Kätilöopiston sairaalan järjestelyjä koskeviin neuvotte-
luihin nimetti in kaupungin edustajiksi apul.kaup.joht. 
Aarne K. Leskisen, sairaalatoimen toim.joht. Reino 
Oksasen ja apul.kaup.siht. Kurt Söderholmin (27.12. 
3941 §). 

Rahatoimistoa kehotetti in maksamaan Kätilöopiston 
sairaalalle yht. 300 mk.n määräiset laskut sairaalalle 
hiirilavantaudin hoidosta aiheutuneista potilaiden hoi-
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dosta aiheutuneista potilaiden hoitopäivämaksuista 
(yjsto 14.2. 5303 §). 

Helsingin Lastenlinna. Kaupunginhallitus myönsi Hel-
singin Lastenlinnan kuntainl i i ton lähettämien Manner-
heimin Lastensuojeluliitolle maksettavaa korkoa ja 
pääoman lyhennystä koskevien laskujen suorittami-
seen yht. 92 167 mk ja eräitä pääomamenoja koskevi-
en laskujen suorittamiseen yht. 4 362 mk (8.1. 117 §, 
22.1. 316 §). 

Helsingin Lastenlinnan kuntainl i i ton terveydenhoito-
lain perusteella tekemästä hakemuksesta kaupungin-
hallitus päätti terveyslautakunnan ja lainopillisen osas-
ton lausunnon perusteella i lmoittaa katsovansa, että 
korvaushakemus olisi jätettävä tutkimatta (15.1. 219 

Kaupunginhallitus katsoi, ettei Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton kirje Lasten Lääkäri-ja Kuntoutusaseman 
vuokraamisesta kaupungille antanut aihetta muihin 
toimenpiteisiin, kuin että li itolle lähetetään sairaalalau-
takunnan ja terveyslautakunnan asiaa koskevat lausun-

not ja ilmoitetaan, että alle kouluikäisten tarvitsemia 
erikoislääkärin näkö- ja kuulotutkimuksia suoritetaan 
Itäisellä lääkäriasemalla (12.11. 3420 §). 

Toipilaskoti Jokelan helsinkiläispotilaiden hoitokus-
tannusten suorittamista varten myönnett i in 233 730 
mk:n suuruinen lisämääräraha (22.10. 3150 §). 

Veikkolan parantola. Kaupunginhallitus kehotti sairaa-
lalautakuntaa sopeuttamaan parantolassa hoidettavien 
helsinkiläisten potilaiden määrän myönnetyn määrära-
han mukaisesti (26.3. 1019 §). 

Parantolassa hoidettujen Helsingin mielisairaanhuolto-
piir in potilaiden hoitokorvausten suorittamiseksi 
myönnetti in 319 000 mk.n suuruinen lisämääräraha 
(3.9. 2572 §). 

Jäsenmaksut. Rahatoimistoa kehotett i in suorittamaan 
kertomusvuoden jäsenmaksuja seuraavasti: Pai kali issai-
raalain Liitol le 54 680 mk ja Tuberkuloosipiirien li itol-
le 21 313 mk (yjsto 21.2. 5351 §, 7.5. 5795 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Sosiaalihuollon hallintoa koskevan lainsäädännön uu-
distaminen. Sosiaalihallintokomitea pyysi kaupungin-
hallituksen lausuntoa mietintöluonnoksesta, johon si-
sältyy ehdotus uudeksi laiksi ja asetukseksi sosiaali-
huollon hallinnosta. Kaupunginhallitus i lmoi t t i , ettei 
se voinut lausunnon antamiselle varatun ajan lyhyyden 
vuoksi ottaa kantaa mietintöluonnokseen. Samalla 
kaupunginhallitus pyysi, että kaupungille varattaisiin 
tilaisuus antaa lausuntonsa sosiaalihallintokomitean lo-
pullisesta, sosiaalihuollon hallintoa koskevan lainsää-
dännön uusimista käsittelevästä mietinnöstä (14.5. 
1614 §). 

Huoltovirasto. Huoltolautakunta oikeutett i in otta-
maan esittämiinsä 32 virkaan niitä haettavaksi julista-
matta vastaavia tehtäviä hoitaneet viranhaltijat 1.1. 
1974 lukien (10.9. 2668 §). 

Viraston ts. tutkimuspääll ikkö, dipl.ins. Paavo Jense-
nin palkkaus tarkistetti in 1.4. lukien 3 880 mk /kk , mi-
hin ei sisälly kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden 
työehtosopimuksen mukainen 1.4. voimaan tu l lut ko-
rotus (25.6. 2120 §). 

Huoltovirasto oikeutett i in suorittamaan lääket.lis. Juk-
ka Häivälle sosiaalilääkärin tehtävien hoitamisesta tä-
män vuosiloman aikana 16.-24.4. ja 2 . -28 .7 . konsul-
taatioluonteisena peruspalkkiona 30 mk jokaiselta päi-

vältä, jona hän osapäivätoimisesti tarpeen mukaan 
huolehtii sosiaalilääkärin tehtävistä sekä sen lisäksi ns. 
suppeista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista 5 mk/ 
kpl ja muista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista 20 
mk/kpl ehdolia, ettei em. tehtävien hoitaminen supista 
Häivän terveyskeskuslääkärin viransijaisena suoritetta-
vaa viikottaista työaikaa (16.4. 1332 §, 25.6. 2131 §). 

Huoltolaitosten johtokunnan alaisissa laitoksissa kon-
sultoiville lääkäreille, jotka eivät ole kaupungin palve-
luksessa, suoritetaan palkkio sairausvakuutuslain 7 §: 
ssä tarkoitetun taksan mukaisesti siten, että aikana 
1.1.—30.9. palkkio määräytyi kaupunginhallituksen 
9.10.1972 vahvistamien perusteiden mukaisesti ja 
1.10. lukien palkkio on toistaiseksi, kunnes kaupun-
ginhallitus toisin päättää, ensimmäisestä uudesta poti-
laasta 48 mk, seuraavista uusista potilaista 24 mk/po-
tilas ja uudesta käynnistä potilaan luona 15 mk/poti las 
(1.10. 2917 §). 

Huoltoviraston toimistoapul. Helmi Elovaara oli ano-
nut palkkalautakunnalta palkatonta virkavapautta 1.9. 
1972-31.8.1973 väliseksi ajaksi opiskelua varten Tam-
pereen yliopiston sosiaaliturvan opetusjaostolla ja 
palkkalautakunta oli hylännyt anomuksen. Kaupun-
ginhallituksen ja lääninhallituksen hylättyä palkkalau-
takunnan päätöstä koskevat valitukset ja valittajan vie-
tyä asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka katsoi, 
että virkavapuden myöntäminen riippuu kaupungin 
virkasäännön mukaan palkkalautakunnan harkinnasta 
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ja hylkäsi valituksen (15.1. 207 §,26.3. 1060 §,24.4. 
1417 §,25.6. 2117 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto tekivät lisäksi ker-
tomusvuonna päätöksiä, jotka koskivat mm. eräiden vi-
ranhaltijoiden vuosilomakorvauksen suorittamista raha-
na, erään viranhaltijan siirtämistä toisiin tehtäviin, vir-
kamieslipun myöntämistä tiedotussihteerille, kassan-
hoitajan erhesuorituksen korvaamista sekä toimitusjoh-
tajan oikeuttamista asumaan kaupungin ulkopuolella 
(2.4. 1149 §, 7.5. 1546 §, 18.6. 2018 §, 12.11. 3415 
§, yjsto 25.4. 5737 §,3.10. 6470 §, 26.11. 6758 §). 

Huoltolautakunta oikeutett i in käyttämään ti l i l le »Huol-
totoimen rakennusten perusparannukset» merkittyjä 
siirtomäärärahoja esittämiinsä tarkoituksiin sopeutta-
malla määrärahoilla suoritettavat työt työll isyyden 
kausivaihteluiden mukaisesti (yjsto 21.2. 5346 §). 

Huoltolautakunta käsitteli 22.10. toipilasrahaa hake-
vien taloudellisen aseman arvioimisessa noudatettavien 
ohjelukujen tarkistamista. Esittelijä esitti v. 1971 vah-
vistettuja ohjelukuja tarkistettavaksi 30 %:lla, mutta 
lautakunta päätti äänestyksen jälkeen tarkistaa lukuja 
vielä 20 %:lla esitetystä. Kaupunginhallitus kumosi lau-
takunnan 22.10. tekemän päätöksen ja päätti, että po. 
ohjeluvut tarkistetaan esittelijän ehdotuksen mukaisik-
si eli 30 %:lla käytännössä olleista 1.1.1974 lukien. 
Kaupunginhallitus kehotti huoltolautakuntaa tarkista-
maan ennen 1.1.1974 myönnetyt toipilasrahat 1.1. 
1974 tai sen jälkeen alkavien täysien kuukausijaksojen 
osalta uusia ohjelukuja vastaaviksi (29.10. 3171 §, 
27.12. 3937 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä kolme eri huoltojaos-
tojen toipilasraha-anomuksen hylkäämistä koskevaa 
valitusta (11.6. 1968 §, 27.8. 2467 §, 10.12.3761 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hylkäsi erään huoltojaos-
ton vanhusten väliaikaisen asumistuen lisää koskevasta 
päätöksestä tehdyn valituksen sekä jätt i ottamatta tut-
kittavakseen erään huoltoavun velkomista koskevan 
valituksen toimivaltaansa kuulumattomana. Vm. vali-
tus siirretti in lääninhallituksen käsiteltäväksi virheelli-
sen valitusosoituksen vuoksi (29.10. 3221 §, 26.11. 
3588 §). 

Huoltolautakunnan alaisesta vanhusten jalkojenhoidos-
ta muilta kuin varattomilta ja vähävaraisilta perittävä 
korvaus vahvistettiin 1.5. lukien 5 mk:ksi hoitokerralta 
(24.4. 1414 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi eri huoltotoimistossa sat-
tuneet järjestyshäiriöt, ilkivallanteon ja murron ja 
kehott i kaupunignkanslian lainopillista osastoa kol-
messa tapauksessa ryhtymään syyte- ja korvausvaati-
mustoimenpiteisiin (yjsto 3.1. 5039 § ,21 .3 . 5532 §, 

23.5. 5877 §,31.10. 6621 §). 

Tilapäismajoitustoiminta. Huoltovirasto oikeutett i in 
luovuttamaan 6. huoltotoimiston huonetiloista tar-
peelliset toimisto- ja asiakastilat ym. vuokravastikkeet-
ta majoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen tilapäis-
majoitustoimintaa keskitetysti ohjaavan majoituskes-
kuksen käyttöön kauintaan ajaksi 15.9.1973—15.5. 
1974 entisin ehdoin. Yleisjoasto päätti, ettei majoitus-
toiminnan harjoittajien esitys, että kaupungin tulisi 
vastata 1.1.1974 lukien kaikista majoitustoiminnan 
kustannuksista talvikauden 1974 osalta, antanut aihet-
ta toimenpiteisiin (yjsto 12.9. 6363 §, 21.11. 6738 §). 

Alkoholistien aiheuttamien haittojen vähentäminen. 
Kaupunginhallitus kehotti huoltolautakuntaa mahdol-
lisuuksiensa mukaan edelleen tehostamaan asunnotto-
mien alkoholistien hoitoon saattamiseen sekä hoitoon 
ja huoltoon tähtääviä toimenpiteitään. Yleisten töiden 
lautakuntaa kehotetti in edelleen kiinnittämään huo-
miota yleisten alueiden siisteyden parantamiseen. Kau-
punginhallitus päätti saattaa asian käsittelyn yhteydes-
sä annetut esitykset, lausunnot ja selvitykset poliisilai-
toksen tietoon esityksin, että poliisilaitos mahdolli-
suuksiensa mukaan pyrkisi osaltaan vähentämään al-
koholistien ja juopuneiden ympäristöljeen aiheuttamia 
häiriöitä. Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää 
Kaupunkil i i tol le, että se pyytäisi sosiaali- ja terveysmi-
nisteriötä kiirehtimään asunnottomien alkoholistien 
huoltotoimikunnan mietintöön sisältyvien ehdotusten 
käsittelyä (27.12. 3935 §). 

Alkoholistien suojatyökokeUun järjestäminen. V t Mat-
vejev esitti kirjeessään, että kaupunginhallitus ryhtyisi 
toimenpiteisiin kevyen työn järjestämiseksi miesalko-
holisteille ja mainitsi samalla, että keväällä ja kesällä 
olisi rakentamattomien tontt ien ja yleisten alueiden ja 
esikaupunkialueiden metsien siivoaminen sopivaa työ-
tä. Huoltolautakunta i lmoi t t i , että mikäli tehdyt mää-
rärahaesitykset hyväksytään v:n 1973 talousarvion kä-
sittelyn yhteydessä, voidaan alkoholistien suojatyötoi-
minta aloittaa kertomusvuoden aikana. Kaupunginhal-
litus päätti, ettei kirje antanut aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin, että Matvejeville lähetettiin huoltolauta-
kunnan lausunto (26.2. 740 §). 

Kaupunginhallitus myönsi v:n 1971 talousarvion var-
roista huoltolautakunnalle 10 200 mk työtupien toi-
mesta 10 miehen ryhmälle aikana 1.7.-30.9. järjestet-
tävän alkoholistien suojatyökokeilun edellyttämiä 
työnjohdon palkkamenoja ja kuljetuskustannuksia var-
ten. Työtupien johtokunnan selvitys po. suojatyöko-
keilun järjestämisestä kesällä 1973 merki t t i in tiedoksi 
(18.6. 2023 §,27.12. 3932 §). 

Huoltolautakunta oikeutett i in jatkamaan Suoja-Pirtti 
ry.n kanssa hoitokoti Sillanpirtin rakennusta koskevaa 
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vuokrasopimusta entisin ehdoin. Samoin lautakunta 
oikeutettiin jatkamaan saman yhdistyksen kanssa teh-
tyä sopimusta Porkkalan-katu 1 ssä sijaitsevan kiinteis-
tön hallinnasta kauintaan 31.10.1974 saakka. Sopimus 
tehtiin muuten entisin ehdoin paitsi 8. kohta muutet-
ti in seuraavaksi: Ensisuojaan otetut maksukykyisiksi 
todetut henkilöt on heti selviämisen ja välttämättömän 
siistimisen jälkeen pyrittävä siirtämään muualle. Sa-
moin on meneteltävä työhön sijoittuneiden suhteen. 
Mikäli tällaisia henkilöitä tai heihin verrattavia muiden 
majoitussuojien tilanpuutteen vuoksi on pidettävä tila-
päisesti ensisuojassa, Suoja-Pirtti ry. on oikeutettu pe-
rimään heiltä huoltolautakunnan asinaomaisen jaoston 
vahvistaman maksun. Näillä henkilöillä ei yleensä ole 
ensisuojassa ateriointioikeutta. 

Edelleen huoltojaosto oikeutettiin jatkamaan Kotkan-
katu 14 B-portaassa sijaitsevien 597 käsittävien 
huonetilojen vuokrasopimusta entisin ehdoin (yjsto 
31.10. 6616,6617,6618 §). 

Mustalaisten huoltoavun korvaaminen. Kaupunginhal-
litus päätti esittää Kaupunkiliitolle, että valtioneuvos-
tolle tehtäisiin esitys mustalaisten saaman huoltoavun 
korvaamisesta kunnille huoltoapulain 61 §:n 2 mo-
mentin nojalla täysimääräisesti. Kaupunkili iton ilmoi-
tus sosiaali- ja terveysministeriölle tehdystä esityksestä 
merkitt i in tiedoksi (15.1. 206 §, 24.4. 1410 §). 

Näkövammaisten koulun oppilaiden lomamatkat. Jy-
väskylän näkövammaisten koulu anoi kaupungilta 
määrärahaa Helsingistä kotoisin olevien oppilaiden lu-
kuvuoden aikana kotipaikkakunnalle tekemistä enin-
tään viidestä lomamatkasta aiheutuvien kustannusten 
korvaamiseksi oppilaiden huoltajille. Kaupunginhalli-
tus päätti palauttaa anomuksen huoltolautakunnalle 
po. viikonloppumatkojen kustannusten selvittämisek-
si (26.11.3534 §). 

Työtuvat. Kaupunginhallitus päätti, että huoltolauta-
kunnan työtupien kirjanpidossa otetaan käyttöön yh-
teishankintatavaroita varten varastotili ja että tilillä 
saadaan hankkia ja säilyttää tavaroita samanaikaisesti 
enint. 800 000 mk.n arvosta. Näitä varastoon hankit-
tuja tavaroita toimitetaan muille kaupungin virastoil-
le ja laitoksille omakustannusperiaatetta noudattaen 
ja käyttäen kaupungin hankintaohjeiden 16 §issä edel-
lytettyä varastoi isää (18.6. 2024 §,8.10. 3006 §). 

Työajan ulkopuolella suoritetusta työstä maksettiin 
työtuvanhoitajalle 563 mk ja kassanhoitajalle 100 
mk (yjsto 26.11. 6755 §). 

Työtupien ompelimoihin ja verho-sastolle v:na 1971 
ja 1972 kerääntyneet jätepalat, yht. n. 3 000 m, saa-
ti in myydä yksityisille 20—70 % alennuksella (yjsto 
28.3. 5591 §). 

Vanhusten huoltolaitoksiin 1.1.1974 lukien perustet-
tuihin 38 vakinaiseen virkaan oikeutettiin ottamaan 
niitä haettavaksi julistamatta vastaavia tehtäviä hoita-
neet tilapäiset viranhaltijat (8.10. 3007 §). 

Ylipormestari Teuvo Auran varinustenhuoltolaitoksiin 
sijoitettaviksi lahjoittamat televisio ja radio otettiin 
kiitollisuudella vastaan (5.3. 808 §). 

Koskelan sairaskoti. Eräille sairaskodin lääkäreille 
myönnettiin erinäisin ehdoin oikeus yksityisvastaan-
oton harjoittamiseen laitoksen tiloissa sekä oikeus 
käyttää laitoksen välineitä ja henkilökuntaa tähän tar-
koitukseen (29.1. 388 §). 

Huoltolaitosten johtokunta oikeutettiin vuokraamaan 
Nylands Nationilta ajaksi 15.5.-31.8. yht. 24 opiskeli-
ja-asuntoa sairaskodin vuosilomasijaisia varten 115 
mk:n suuruisesta kuukausivuokrasta henkilöltä siten, 
että vuokra suoritetaan rahatoimiston osoittamalta ta-
lousarvion ulkopuoliselta ti l i l tä ja vuosilomasijaisilta 
peritään asunnosta vastaavan suuruinen vuokra. Johto-
kunnalle myönnetti in em. vuokramenoja varten 10 000 
mk (7.5. 1548 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi lääkintöhallituk-
sen hylkäävän päätöksen sairaskodin kirurgian osaston 
erikoistumissairaalaoikeuksien jatkamista koskevassa 
asiassa ja päätti tyytyä siihen (8.10. 3003 §, 10.12. 
3760 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi hoitolaitosten suunnittelu-
toimikunnan esittämän, 7.10.1970 päivätyn Koskelan 
sairaskodin modernisointia koskevan perustamissuun-
nitelman sairaskodin alueelle suunnitellun 200 vuode-
sijaa käsittävän pitkäaikaissairaiden hoitorakennuksen 
rakentamisen osalta jatkosuunnittelun pohjaksi (12.2. 
567 §). 

Sairaskodille vanhusten virkistystoimintaa varten lah-
joitettu 2 000 mk otetti in kiitollisuudella vastaan 
(2.4. 1148 §). 

Kustaan kartanon vanhainkoti. Huoltolautakunta oi-
keutettiin käyttämään vanhainkodin yhtä kolmen hen-
gen huonetta kahden hengen huoneena ja 83 kahden 
hengen huonetta yhden hengen huoneena toistaiseksi 
harkintansa mukaan siten, että järjestely toteutetaan 
asteittain v:n 1973—1974 aikana edellyttäen, että van-
hainkotipaikkaa tarvitsevien vanhusten sijoitustilanne 
sen sallii. Kun po. järjestelmä on toteutettu, kehotet-
ti in lautakuntaa selvittämään, olisiko se toteutettava 
pysyväluonteisestikin ja tekemään hoitopaikkaluvun 
muuttamisesta tarpeellisiksi katsomansa esitykset 
(19.2.651 §). 

Myllypuron sairaskoti. Kaupunginhallitus päätti,muut-
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taen 16.10.1972 tekemäänsä päätöstä, oikeuttaa täyt-
tämään sairaskotiin 1.1. lukien vastaavien tilapäisten 
virkojen tilalle perustetut kuusi vakinaista hoitajan 
virkaa sekä kolme keittiöapulaisen virkaa niitä haetta-
vaksi julistamatta (29.1. 386 §). 

Sairaskodin väestönsuojasta päätettiin vuokrata 49 
m2;n suuruinen huonetila Suomen Punaisen Ristin 
Myllypuron-Puotinharjun osastolle 24 mk:n suuruises-
ta kuukausivuokrasta toistaiseksi yhden kuukauden 
irtisanomisajoin, kuitenkin kauintaan 31.12.1974 
saakka (yjsto 7.3. 5439 §). 

Hirvihaaran vanhainkodin lämmitysjärjestelmän muut-
tamiseksi öljy käy ttöiseksi myönnett i in 10 000 mk 
(27.8.2462 §). 

Vanhusten asuintalot. Huoltolautakunnan laitoshuol-
tojaosto päätti 24.5., että erään vanhusten asuintalon 
asukkaan omaisuus otetaan huoltoapulain 35 §:n 2 
momentin perusteella lautakunnan hoitoon ja hänen 
vanhusten asuintalossa oleva huoneensa luovutetaan 
toisten asunnontarvitsijoiden käyttöön, tämä henkilö 
oli huoltoapulain 18 § :n perusteella hoidettavana Myl-
lypuron sairaskodissa ja oli lääkärin lausunnon mukaan 
koko loppuikänsä laitoshoidon tarpeessa. Asianomai-
nen henkilö valitt i tästä laitoshuoltojaoston päätökses-
tä lääninhallitukselle, jolle annetussa selityksessä huol-
tolautakunta totesi valittajan olevan vuodepotilaan, jo-
ka kerran päivässä autetaan r rul latuol i in. Lääninhalli-
tuksen pyydettyä huoltolautakunnalta selvitystä siitä, 
millainen vuokrasuhde kaupungilla on vanhusten asuin-
talojen asukkaiden kanssa, tämä totesi, ettei sen mie-
lestä kysymyksessä ole vuokrasuhde, vaan huoltosuhde 
huoltolautakunnan ja vanhustentalojen asukkaiden vä-
lillä. Pyydetyssä lausunnossaan kaupunginkanslian 
lainopillinen osasto myöskin katsoi kysymyksessä ole-
van huoltosuhteen (17.12.3847 §, 27.12. 3938 §). 

Pasilan vanhusten asuintaloon päätettiin hankkia sisäi-
nen puhelinjärjestelmä. Huonepuhelinlaitteiden ja jää-
kaappien hankkimista varten myönnett i in huoltolauta-
kunnalle 122 850 mk v:n 1970 talousarvion ti l i l tä 
(25.6.2111 §. 12.11. 3409 §). 

Kaupunginhallitus päätti, antaa asuntohallitukselle 
Kontulan vanhusten asuintalon osalta sitoumuksen sii-
tä, että kaupunki sitoutuu huolehtimaan hanketta var-
ten myönnettävien omien varojen ja ensisijaisten luot-
tojen lisäksi myös niistä rakennusaikaisista ja ensisijai-
sista luotoista, joi ta ko. hanketta varten mahdollisesti 
saadaan raha-ja vakuutuslaitoksilta (28.1. 1778 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutett i in allekirjoitta-
maan Kontulan vanhustenhuollon keskuksen asuinta-
lon pääurakkaa koskeva, 8.11. tekemäänsä päätökseen 
perustuva urakkasopimus (19.11. 3483 §). 

Vanhusten asuintalon suunnittelemisesta ja rakentami-
sesta Tapaninvainion k o r t t n n:o 39049 tonti l le n:o 2 
päätettiin luopua (17.9. 2746 §). 

Vahingonteot. Yleisjaosto merkitsi kertomusvuonna 
tiedoksi sairas-ja vanhainkodeissa sekä vanhusten asuin-
taloissa sattuneet lukuisat murrot ja ilkivallan teot. 
Useissa tapauksissa lainopillista osastoa kehotettiin 
ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin edun valvomi-
seksi (yjsto 3.1. 5040 §, 24.1. 5173 §, 21.2. 5349 §, 
14.3. 5476 §, 2.5. 5764 §, 16.5. 5839 §, 31.10. 6622 
§, 19.12. 6907 §). 

Vanhusten virkistystoiminta. Sipoon kunnanhallitus 
nimesi kaupunginhallituksen pyynnöstä edustajansa 
työryhmään, jonka tehtävä on selvittää Talosaaren 
alueen käyttömahdollisuuksia vanhusten virkistystoi-
mintaan (21.5. 1698 §,25.6. 2118 §). 

Vanhusten Viikko. Huoltovirasto, terveydenhoitovi-
rasto sekä urheilu-ja ulkoiluvirasto oikeutett i in yhdes-
sä osallistumaan 7.—14.10. järjestettävään Vanhusten 
Vi ikon näyttelyyn, edellinen kaupungin vanhusten-
huoltoa esittelevällä osastolla käyttäen enint. 10 200 
mk kustannusten suorittamiseen ja jälkimmäiset ra-
vitsemusta ja li ikuntaa esittelevällä osastolla käyttäen 
enint. 4 000 mk. Samalla kaupunginhallitus kehotti ra-
kennusvirastoa nimeämään näyttelysuunitteluun pe-
rehtyneen sisustusarkkitehdin osallistumaan näyttelyn 
valmisteluun virkatehtävänään (6.8. 2245 §, 20.8. 
2395 §). 

Vanhainsuojelun keskusliitolle myönnett i in 9 000 mk 
kaupunignteatterissa 7.10. Vanhusten Päivän pääjuh-
lan yhteydessä järjestetyn teatterinäytöksen aiheutta-
mien kustannusten suorittamiseksi (4.6. 1844 §). 

Kuolinpesien omaisuus. Kaupunginhallitus kehotti 
huoltolautakuntaa noudattamaan seuraavia ohjeita 
tehdessään kaupunginhallitukselle esityksiä valtioneu-
voston toimesta perintökaaren 5 luvun 2 §:n nojalla 
kaupungille luovutettujen ja vastaisuudessa luovutetta-
vien kuolinpesien varojen käyttämisestä niissä tapauk-
sissa, joissa valtioneuvosto on hyväksynyt varojen 
käyttötarkoitukseksi yksityisten järjestöjen ylläpitämi-
en vanhainkotien avustamisen: 
— varat jaetaan yksityisten järjestöjen ylläpitämissä 
vanhainkodeissa jakoa edeltäneenä vuonna hoidettavi-
na olleiden helsinkiläisten henkilöiden hoitopäiväluvun 
mukaisesti, mutta erityisestä syystä voidaan kuitenkin 
myöntää avustusta myös jakovuonna toimintansa 
aloittaville vanhainkodeille, sekä erityisten syiden ta-
kia voidaan myöntää myös lisäavustusta 
— varat jaetaan yleensä vuosittain niiden yksityisten 
järjestöjen kesken, joi l le myönnetään ao. vuonna avus-
tusta ko. vuoden talousarvioon merkitystä vanhainko-
tien tukemismäärärahasta; mikäli kuolinpesistä kerty-
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neitä varoja on niin vähän, että helsinkiläisten henki-
löiden kutakin hoitopäivää kohti tuleva avustus olisi 
vähemmän kuin 0.10 mk/hoi topv, siirtyy määräraho-
jen jako seuraavaan vuoteen 
— anomusmenettelyssä, anomuksia käsiteltäessä ja 
avustusmäärärahojen jakoesityksiä tehtäessä noudate-
taan muuten soveltuvin osin kaupunginhallituksen vah-
vistamia, yhteisöille myönnettävien avustusten käsitte-
lyä, maksamista ja valvontaa koskevia ohjeita (15.1. 
209 §). 
Kertomusvuonna kaupunginhallitus oikeutt i huolto-
lautakunnan jakamaan em. varoista vanhainkotien 
avustuksina yht . 430 784 mk lautakunnan esittämille 
järjestöille (5.11. 3326 §). 

Valtioneuvostolle päätettiin tehdä esitys eräiden kuo-
linpesien luovuttamisesta kaupungille perintökaaren 5 
luvun 2 §:n nojalla käytettäväksi yksityisten järjestö-
jen ylläpitämille vanhainkodeille annettavina avustuk-
sina (19.3. 984 §, 14.5. 1615 §, 18.6. 2025 §, 20.8. 
2392 §, 10.9. 2673 §, 22.10. 3149 §, 26.11. 3589 §). 

Kaupunginkanslian lainopillista osastoa kehotetti in yh-
teistoiminnassa huoltoviraston kanssa huolehtimaan 
eräiden kuolinpesien selvityksestä. Kuolinpesien varat, 
joista on pidettävä erillistä t i l iä, määrättiin rahatoimis-
ton käytettäväksi em. vanhainkotien avustamiseen 
(12.3. 853 §, 24.9. 2811 §, 22.10. 3111 §, 19.11. 
3463 §,27.12. 3883 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi oikeusneuvosmies Henrik 
Boehmin suorittaman rak.mest. Mathias Uddin ja hä-
nen leskensä Agnes Uddin kuolinpesien selvityksen ya 
osituksen sekä oikeutt i Boehmin luovuttamaan hallus-
saan olevista ylijäämävaroista puolet Agnes Uddin hau-
dan hoitoon (5.2. 465 §, ks. myös Marian sairaala s. 
11). 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginhallitus hyväksyi 
puolestaan luonnospiirustuksiin pohjautuvan työlai-
toksen asuinrakennuksen perustamissuunnitelman ja 
lähetti sen työlaitoksen muutossuunnitelmana sosiaa-
lihallituksen hyväksyttäväksi. Henkilökunnan asuinra-
kennuksen 3.8. päivätyt pääpiirustukset hyväksytti in 
siten, että asemapiirroksessa purettavaksi merkittyä 
työpajaa ei pureta, mutta sensijaan saatiin purkaa 
suunnitellun asuinrakennuksen rakennuspaikalla sijait-
seva huollettavien entinen asuinrakennus eli hoidokki-
rakennus n:o 4 (22.10. 3145 §, 19.11. 3506 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa Länsi-Suomen vesioi-
keudelle maanvilj. Sulo ja Selma Lindroosin työlaitok-
sen ojitustoimenpiteitä koskevan virka-apuhakemuk-
sen johdosta lainopillisen osaston lausunnon mukaisen 
selityksen: ja esittää, että kanne hylättäisiin (15.10. 
3072 §,22.10. 3146 §). 

Avustukset. Suomen Pelastusarmeijan säätiölle suori-
tett i in myönnettynä avustuksena korkojen maksuun 
yht. .10 724 mk ja Kuntokallio-Säätiölle talousarvioon 
merki t ty avustus 55 000 mk (yjsto 14.2. 5262 §, 24.9. 
2807 §). 

Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys anoi avustusta van-
husten askartelutoiminnasta v. 1972 yhdistykselle ai-
heutuneen tappion peittämiseksi tai vaihtoehtoisesti 
halpakorkoista lainaa samaan tarkoitukseen. Yleisjaos-
to päätti, ettei anomus antanut aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin että huoltovirastoa kehotetti in selvittä-
mään mahdollisuudet anomuksessa tarkoitetun yhteis-
työn kehittämiseen yhdistyksen ja kaupungin välillä 
(yjsto 21.2. 5347 §). 

Lastensuojelutoimi 

Lastensuojeiuvirasto. Varat. Louhi Vall in erottua las-
tenvalvojan virasta (Y 32) val i t t i in virkaan apul.lasten-
valvoja, varat. Vesa Virtanen. Virtaselle myönnett i in 
ero apulaislastenvalvojan virasta 1.8. lukien (15.1. 208 
§,25.6. 2112 §, yjsto 1.8. 6216, 6217 §). 

Fil.maist. Kaarlo Helasvuon erottua 1.1.1974 lukien 
nuorisonhuoltajan virasta (Y 32) vali t t i in virkaan kas-
vat.tiet.kand. Jyrki Ritamo (16.4. 1326 §, 29.11. 
3663 §, 10.12. 3759 §). 

Lastensuojelulautakunta ja ao. johtokunnat oikeutet-
t i in ottamaan 47 perustettuun virkaan niitä haettavak-
si julistamatta vastaavia tehtäviä hoitaneet, lautakun-
nan esityksessä mainitut, tilapäiset viranhaltijat 1.1. lu-
kien (22.1. 306 §). 

Elatusaputoimiston pienoistietokoneenkäyttäjien vir-
kajärjestelyjen vuoksi saatiin toimistoon palkata ajaksi 
1.7.—31.12. yksi ts. toimistonhoitaja ja kolme ts. ko-
nekirjaajaa palkkalautakunna puoltamin palkkaehdoin 
ehdolla, että toimiston yksi tp. tstoapulaisen virka 
(9. pl.) ja kolme tstoapulaisen virkaa (8. pl.) jätetään 
täyttämättä virkojen haltijoiden siirtyessä vastaaviin 
työsuhteisiin toimiin (11.6. 1965 §). 

Lastensuojelulautakunnan ja kaupunginkanslian lain-
opillisen osaston haastemiestehtäviä suorittavien vahti-
mestareiden tiedoksiantopalkkioiden tarkistamista 
koskeva virkaehtosopimus merki t t i in tiedoksi (25.6. 
2129 §). 

Lastensuojelu viraston johtavan huototarkastajan vaa-
lia koskevasta päätöksestä valitett i in kaupunginhalli-
tukselle ja tämän hylättyä valituksen edelleen läänin-
hallitukselle. Saatuaan pyytämänsä selityksen kaupun-
ginhallitukselta ja vielä eräitä lisäselvityksiä lastensuo-
jeluvirastolta lääninhallitus hylkäsi valituksen (5.3. 
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807 § ,7 .5 . 1547 §, 29.10. 3215 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, 
että lastensuojeluviraston sosiaalilääkärin toimisto hy-
väksyttäisiin lääkäreiden erikoistumispaikaksi lasten-
psykiatrian alalla ja sosiaalilääkäri Sirkka Syvänne vas-
taavaksi kouluttajaksi (26.11. 3586 §). 

Suomen Kaupunki l i i ton ilmoitus sosiaali- ja terveys-
ministeriölle tehdystä esityksestä korvauksen perimi-
seksi kaupungin lastenhuoltolaitoksissa olevien nuor-
ten ansiotulosta merki t t i in tiedoksi (26.3. 1062§,v :n 
1972 kert. s. 184). 

Työnohjauksen järjestämiseen lastensuojeluvirastossa 
syyskaudella 1973 myönnett i in 4 400 mk (yjsto 7.11. 
6662 §). 

Lastensuojelulautakunta oikeutett i in käyttämään ker-
tomusvuoden talousarvioon lastensuojelurakennusten 
suunnittelua ja rakentamista varten merkit tyä määrä-
rahaa (yjsto 7.2. 5257 §). 

Lastensuojelutoimen toimintakertomusta 1971 ja Hel-
singin kaupungin tilastollisen vuosikirjan ruotsinkielis-
tä eripainosta varten myönnett i in lautakunnalle enint. 
500 mk (yjsto 24.1. 5172 §). 

Työpaikan ihmissuhteet -seminaarin ja Lähi kasvattaja-
seminaarin järjestämiseen myönnett i in enint. 5 400 
mk (18.6.2021 §). 

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian lainopil-
lista osastoa yhteistoiminnassa rahatoimiston ja lasten-
suojeluviraston kanssa ryhtymään toimenpiteisiin tapa-
turmavakuutuksen ulottamiseksi käsittämään kaikki 
lastensuojelulautakunnan huostassa olevat lapset sa-
moin kuin vajaamielisten päivähuoltoloiden hoidokit 
(24.9.2837 §). 

Lastensuojeluvirasto oikeutett i in korvauksetta järjes-
tämään tiedotusseminaari Valkoisessa salissa lastensuo-
jelulautakunnan jäsenille, julkisen sanan edustajille ja 
lastensuojeluviraston johtaville työnteki jöi l le (yjsto 
31.1. 5187 §). 

Lastensuojelulautakunnalle myönnett i in 6 360 mk lau-
takunnan huostassa olevien enintään 12 lapsen ja kol-
men hoitajan Tanskan vierailua varten ja vastaavanlai-
sen tanskalaislasten Suomen vierailun toteuttamista 
varten (25.6. 2130 §). 

Perhehoito. Lastensuojelulautakunta oikeutett i in käyt-
tämään lasten perhesijoitustoiminnan tehostamiskamp-
panjan toteuttamista varten v. 1972 myönnetystä mää-
rärahasta käyttämättä jäänyt osa 9 680 mk samaan tar-
koitukseen v. 1973 (12.3. 913 §). 

Lastensuojelulautakunnan selvitykset perhesijoitustoi-
minnan tehostamiskampanjan toteuttamisesta v:ltä 
1972-1973 merkit t i in tiedoksi (21.5. 1694 §, 17.12. 
3838 §). 

Perhesijoitustoiminnan hoitomaksujen korottamista 
varten myönnett i in 300 000 mk (28.5. 1801 §). 

Sijaisvanhemmille tarkoitettujen tiedotus- ja neuvotte-
lutilaisuuksien järjestämistä varten myönnett i in kerto-
musvuonna yht. 28 528 mk (29.1. 342 §, 22.10. 3148 
§). 

Lastensuojeluvirasto oikeutett i in jatkamaan sijaisvan-
hemmille tarkoitetun Me Yhdessä -lehden julkaisemis-
ta kertomusvuonna. Tarkoitukseen myönnett i in 3 300 
mk (yjsto 13.6. 5950 §). 

Sofianlehdon vastaanottokotiin saatiin edelleen ajaksi 
1.7.—31.12. palkata seuraavat viran- ja toimenhalti jat: 
tp.johtava hoitaja (Y 16), kaksi tp. ohjaajaa (Y 15), 
kaksi tp. vastaavaa hoitajaa (Y 14), 14 tp. vajaamielis-
hoitajaa (Y 13) sekä 10 ts. hoitoapulaista (Y 5 - 7 ) 
(25.6. 2114 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että yleisanes-
tesiassa annettavaa hammashoitoa saataisiin antaa edel-
leen vastaanottokodin hammashoitolassa huomioon 
ottamalla lääkintöhallituksen antamat ohjeet anestesia-
toiminnan järjestelystä (1.10. 2923 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi vastaanottokodin B-ra-
kennuksen muutostyöpiirustukset (10.1. 1973) ja lä-
hett i ne sosiaalihallituksen vahvistettaviksi pyynnöin, 
että sosiaalihallitus hyväksyttyään suunnitelman myön-
täisi vajaamielisosastojen perustamiskustannuksiin va-
jaamielislain mukaisen valtionavun. Lastensuojelu lau-
takuntaa kehotetti in sisällyttämään Sofianlehdon vas-
taanottokodin osastot n:ot 2 - 5 lautakunnan laaditta-
vana olevaan suunnitelmaan kaupungin vajaamielisten 
keskuslaitostoiminnan aloittamisesta (9.4. 1192 §). 

Vastaanottokoti Lemmi/ään päätettiin hankkia Ford 
Transit 100 Van merkkinen pienoisbussi sekä valtio-
neuvostolta anoa autoveron takaisin palauttamista tä-
män auton osalta (yjsto 27.6.6035 §, 31.10. 6619 §). 

Naulakallion vastaanottokodin huonetilojen käyttötar-
koitusmuutoksen hyväksymistä koskeva sosiaalihalli-
tuksen kirje merki t t i in tiedoksi (2.1. 56 §). 

Kallion nuorisokoti ks. A-klinikkasäätiö s. 

Taival lahden nuorisokoti. Sosiaalihallitus hyväksyi las-
tensuojelulautakunnan esittämät järjestelyt Kuusaan 
keskuslaitoksesta poistettujen helsinkiläisten vajaamie-
listen väliaikaiseksi sijoittamiseksi. Taivallahden nuori-
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sokotiin saatiin palkata yksi ts. laitosapulainen puoli-
päivätyöhön ja yksi ts. pesuapulainen väliaikaisesti, 
kunnes Sofianlehdon vastaanottokodin leikki-ikäisten 
lasten osaston hoidettavat ovat vastaanottokodin va-
jaamielisosastojen muutostöiden valmistuttua siirty-
neet takaisin, kuitenkin kauintaan v:n 1973 loppuun 
asti (28.5. 1804 §,6.8. 2250 §). 

Laajasalon nuorisokoti päätettiin muuttaa toistaiseksi 
vajaamielisten hoito- ja asuinpaikaksi. Kaupunginhalli-
tus päätti pyytää asialle sosiaalihallituksen hyväksymi-
sen sekä kehotti lastensuojelulautakuntaa selvittämään 
mahdollisuudet liittää laitos suunniteltuun kaupungin 
vajaamielisten keskuslaitokseen (5.2. 464 §). 

Nuorten työkodin toiminnasta annettiin kaupungin-
hallitukselle sen pyytämä selvitys (15.1. 211 §, 2.5. 
1477 §). 

Oy International Business Machines Ab:n työkodil le 
lahjoittama sähkökirjoituskone otett i in kiitollisuudella 
vastaan (29.1.387 §). 

Hoitokoti Teinilän paikkaluvun muuttuminen entisel-
leen merki t t i in tiedoksi (24.4. 1413 §). 

Oppilaskoti Toivolan alueella ol lut pajarakennus puret-
t i in sen osien tallettamiseksi hirsirakennusten restau-
rointeja varten, myös alueella olleet perunakellari ja 
viemäriveden puhdistamo puretti in (4.6. 1852§,y js to 
6.6. 5933 §). 

Oppilaskodin ti loja luovutett i in Pakilan Naisvoimisteli-
jat ry:n ja Kiekko-Kerho ry:n käyttöön, yksi kahden 
hengen huone luovutett i in tarvittaessa Suomen Kirkon 
Sisälähetysseuran Kasvattajaopiston harjoittelijoiden 
asunnoksi ja Suojarinteen keskuslaitoksen 30 oppilasta 
sai yöpyä kevätretkellään oppilaskodin tiloissa (19.3. 
979 §, yjsto 31.1. 5216 §, 23.5. 5875 §, 24.10. 6585 
§). 

Malmin lastenkodin entisten huonetilojen vuokrasopi-
muksia päätettiin jatkaa edelleen (yjsto 10.1. 5081 §, 
31.1. 5215 §, 1.8. 6214 §, 19.9. 6406 §). 

Nukarin lastenkoti. Perustettavan vajaamielisten osas-
ton muutetut piirustukset lähetettiin sosiaalihallituk-
sen vahvistettaviksi pyynnöin,että sosiaalihallitus hy-
väksyisi osaston perustamissuunnitelman ja myöntäisi 
perustamiskustannuksiin vajaamielislain mukaisen val-
tionavun. Lastensuojelulautakunnalle myönnett i in yht. 
142 661 mk osaston perustamisesta ja aikana 1.7.— 
31.12. tapahtuneesta toiminnasta aiheutuneita menoja 
varten. Osastolle palkatt i in täksi ajaksi tp. apulaisjoh-
taja (19. pl.), kolme tp. ohjaajaa (15. pl.) sekä ts. keit-
täjä-laitosapulainen ja ts. laitosapulainen (25.6. 2044 

Päivähuoltola Tyynelän ja Päivähuoltola Vantaalan 
lakkautettujen hoitajan virkojen haltijat, joilla oli va-
jaamielishoitajan tai vastaava koulutus saatiin siirtää 
perustettuihin vajaamielishoitajan virkoihin (29.11. 
3624 §). 

Oy International Business Machines Ab:n Tyynelää 
varten lahjoittama sähkökirjoituskone otett i in kiitolli-
suudella vastaan (28.5. 1802 §). 

Sosiaalihallitus hyväksyi Päivähuoltola Vantaalan pans-
sariverkkoaidan rakentamissuunnitelman ja kustannus-
arvion ja myönsi sen rakentamista varten valtionavun 
(22.10. 3143 §, 29.10. 3214 §, yjsto 9.7. 6117 §). 

Vaihetyökeskuksen vakinaiseen johtajan virkaan otet-
t i in sitä haettavaksi julistamatta vastaavia tehtäviä hoi-
tanut sosion. Pauli Reivala 1.1.1974 lukien (3.9. 2567 

Solakallion erityiskoulu. Yleisjaosto teki kertomus-
vuonna päätöksiä, jotka koskivat Jyväskylän Yliopis-
tosta kouluun tulleen kymmenen opetusharjoittelijan 
ruokailua koulussa sekä koulun tilojen luovuttamista 
ja vuokraamista seurakunnalle, eräille yhdistyksille ym. 
(yjsto 28.2. 5399 §, 11.4. 5666 §, 15.8. 6251 §,3.12. 
6807 §). 

Oulunkylän erityislastenkotiin saatiin palkata tp. joh-
taja (Y 24) ajaksi 1.7.-31.12. (25.6. 2114 §). 

Koskelan nuorisokodin toiminnan aloittamista ja aika-
na 19.2.—31.12. tapahtunutta ylläpitoa varten myön-
netti in 102 645 mk (12.3. 911 §). 

Po h jo is-Haagan nuorisokodin toiminnan aloittamiseksi 
ja ylläpitämiseksi aikana 1.4.-31.12. myönnett i in v:n 
1971 ja 1972 talousarvion tileiltä yht. 186 400 mk ir-
taimiston perushankintoja, käyttömenoja ja seuraavan 
henkilökunnan palkkaamista varten: tp. johtaja (21. 
pl.), kolme tp. ohjaajaa (13. t. 14. pl.), tp. keittäjä (8. 
pl.), sekä ts. laitosapulainen (6. pl.) (12.2. 568 §). 

Sosiaalihallituksen ilmoitus nuorisokodin pääpiirustus-
ten ja hoitopaikkaluvun vahvistamisesta merkit t i in tie-
doksi (19.3. 980 §). 

Mellunmäen vajaamielisten päivähuoltolalle myön-
netti in yht. 255 500 mk irtaimiston perushankintoja, 
kertomusvuoden käyttömenoja ja seuraavan henkilö-
kunnan palkkaamista varten: ajaksi 11.6.—31.12. tp. 
johtaja (enint. Y 23) sekä ajaksi 1.8.-31.12. tp. eri-
tyisopettaja (Y 23), kolme tp. ohjaajaa (Y 15), kaksi 
tp. vajaamielishoitajaa (Y 13), tp. keittäjä (Y 8), puoli-
päivätoiminen tp. puheterapeutti (Y 22) ja puolipäivä-
toiminen tp. lääkintävoimistelija (Y 15) sekä neljä ts. 
hoitoapulaista, ts. laitosapulainen ja puolipäivätoimi-
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nen ts. laitosapulainen (11.6. 1966 §). 

Kaupunginhall itus hyväksyi omasta puolestaan päivä-
huoltolan 10.4.1972 päivätyt pääpiirustukset. Sosiaali-
hallituksen i lmoitukset perustamissuunnitelman vah-
vistamisesta, perustamiskustannusarvion hyväksymises-
tä ja pääpiirustusten vahvistamisesta merki t t i in tiedok-
si (16.4. 1325 §, 28.5. 1805 § , 6.8. 2251 §, 12.11. 
3411 §). 

Pasilan kehitysvammaisten päivähuoltola. Kaupungin-
hallitus hyväksyi lastensuojelulautakunnan esittämän 
huonetilaohjelman jatkosuunnittelun pohjaksi sekä ke-
hot t i asuntotuotantotoimikuntaa varaamaan Pasilan 
kort t :n n:o 17005 tont i l le n:o 1 perustettavan Kiin-
teistö Oy Pakkamestarinkatu 2:n rakennuksen pohja-
kerroksesta em. huonetilaohjelman mukaiset ti lat 
(17.9.2747 §). 

Lastensuojelutoimen alainen väliaikainen vajaamielis-
ten t eskuslaitos. Valtuuston oikeutettua lastensuoje-
lulautakunnan perustamaan väliaikaisen vajaamielisten 
keskuslaitoksen, johon kuuluu Sofianlehdon vastaan-
ot tokodin eräitä osastoja, sekä lisäksi eräitä lastenko-
teja, päivähuoltoloita ym. Suunnitelma lähetetti in so-
siaalihallituksen vahvistettavaksi, joka totesi myöntä-
neensä v. 1966 perustamisluvan Helsingin vajaamielis-
keskuslaitokselle ja katsoi, ettei ol lut tarkoituksenmu-
kaista muodostaa väliaikaista vajaamielislaitosta toi-
minnassa olevista laitosyksiköistä, vaan keskuslaitok-
sen to iminta voitaisiin aloittaa eräissä niistä väliaikaisin 
järjestelyin. Kaupunginhallitus lähetti lastensuojelulau-
takunnan tarkistaman, Helsingin kaupungin vajaamie-
listen keskuslaitostoiminnan aloittamista koskevan 
suunnitelman selvityksineen sosiaalihallitukselle esittä-
en, että valtuuston 15.11.1972 sekä 4.4. ja 20.6.1973 
tekemissä päätöksissä tarkoitetuissa vajaamielislaitok-
sissa ja -osastoissa aloitettaisiin ko. keskuslaitoksen 
toiminta väliaikaisjärjestelyin (5.2. 463 §, 25.6. 2115 

Vajaamielisten avohuollon valtionapu. Korkein hallin-
to-oikeus päätti kumota sosiaalihallituksen vajaamie-
listen avohuollon v:n 1970 valtionapua koskevan pää-
töksen sen valituksen alaiselta osalta. Kaupunki oli 
hakenut muutosta po. päätökseen hal l into- ja huoneis-
tomenojen osalta (2.1. 61 §, 21.5. 1704 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto merkitsi tiedoksi las-
tensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa kertomus-
vuonna tapahtuneet varkaudet ja vahingonteot, oikeut-
t i eräissä tapauksissa lautakunnan korvaamaan hoidok-
kien aiheuttamat vahingot ja kehotti joissain tapauksis-
sa kaupunginkanslian lainopillista osastoa valvomaan 
asiassa kaupungin etua (yjsto31.1. 5217 §, 14.2. 5299 
§, 28.2. 5400 §, 20.6. 6011 §, 27.6. 6038 §, 18.7. 
6150 §, 29.8. 6302 §, 19.9. 6405 §, 12.12. 6856 §, 

19.12. 6908 §). 

Rinnekoti-Säätiölle suoritetti in kaupungin rahoitus-
osuutena Rinnekodin laajentamisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin kaupungin saamien 253 hoitopaikan osalta 
yht. 53 011 mk (1.10. 2870 §). 

Kärkullan vajaamielislaitoksen perustamiskustannuk-
siin suoritetti in kaupungin rahoitusosuutena Kärkulla 
Centralanstalt Kommunalförbund -nimiselle kunta l i i -
tolle 45 000 mk (19.2. 655 §). 

Arkadian nuorisoklinikka. Kaupunginhallitus antoi 
Mannerheimin Lastensuojeluliitolle lausunnon nuoriso-
klinikan johtosääntöluonnoksesta (5.11. 3328 §). 

A-klinikkasäätiö esitti viikonloppupäivystyksen aloit-
tamista Helsingin A-klinikalla ja nuorisoasemalla. Kau-
punginhallitus hylkäsi esityksen, mutta i lmoi t t i kuiten-
kin säätiölle, että viikonloppupäivystyksen aloittami-
nen kokei luluonteisest i voidaan ottaa myöhemmin 
harkittavaksi, mikäl i säätiö toimittaa kaupungille em. 
toimintapisteiden asiakkaiden keskuudessa suoritet-
tuun mielipidetietusteluun pohjautuvan selvityksen 
päivystyksen tarpeellisuudesta sekä yksityiskohtaisen 
esityksen sen eri toteuttamismahdollisuuksista (2.4. 
1151 §). 

Hylättyään lastensuojelulautakunnan esityksen päivä-
tukitoiminnan aloittamisesta Kallion nuorisokodin 
huonetiloissa Wallininkatu 4:ssä kaupunginhallitus 
päätti luovuttaa kiinteistön päärakennuksen huonetilat 
A-klinikkasäätiön Helsingin nuorisoaseman käyttöön 
ajaksi 1.1.-31.12.1974 vuokran ollessa 1 800 mk/kk 
ehdolla, että lastensuojeluvirasto voi käyttää huoneti-
loja omiin tarpeisiinsa esittämällään tavalla (25.6. 
2119 §,3.9. 2569 §, 10.12. 3756 §). 

Hoitopedagogisen Rudolf Steiner -koulun kannatusyh-
distys anoi avustusta koulun oppilaina olevien helsinki-
läisten kehitysvammaisten lasten kesäsiirtolan järjestä-
mistä varten. Yleisjaosto eväsi anomuksen, mutta ke-
hott i lastensuojeluvirastoa selvittämään, olisiko helsin-
kiläisiä lapsia sijoitettava yhdistyksen kesäsiirtolaan 
käyttäen vajaamielisten huoltoon merki t ty jä, viraston 
käytettävissä olevia määrärahoja (yjsto 13.6. 5972 §). 

»Ihminen puhtaaksi - aineet pois» kampanjan v:n 1972 
jälkipuoliskon välttämättömien kustannusten korvaa-
mista varten* myönnett i in lastensuojelulautakunnalle 
enint. 12 000 mk (2.1. 58 §). 

Edelleen lautakunnalle myönnett i in 64 560 mk käy-
tettäväksi Helsingin nuorisotyötoimikunnan ja peruste-
tun Ihminen puhtaaksi - päihteet pois ry:n järjestämän 
huumausainehuollon ennalta ehkäisevän työn toteutta-
miseen v. 1973 (16.4. 1329 §). 
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Lasten päivähoito 
(Lastentarhat) 

Lasten päivähoidon uudistaminen. Lasten päivähoito-
komitean esitettyä mietintönsä kaupunginvaltuustolle 
kaupunginhallitus päätti kehottaa lasten päivähoitolau-
takuntaa laatimaan ehdotuksensa lasten päivähoito-oh-
jesäännöksi sekä päivähoitotoimen organisaatioksi vir-
ka- ym. henkilökuntajärjestelyineen siten, että mietin-
nössä esitetyt näkökohdat otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon. Lautakuntaa kehotetti in myös te-
kemään aikanaan esitykset kaupunginhallitukselle niis-
tä puol¡päiväosastojen muuttamisista kokopäiväosas-
toiksi ja lain edellyttämistä nykyisten päiväkotiosasto-
jen hoitopaikkalukujen alentamista, jotka vaikuttavat 
valtuuston aikoinaan hyväksymiin hoitopaikkalukui-
hin ja ottaen huomioon, että osastot voidaan sosiaali-
hallituksen luvan mukaan toistaiseksi säilyttää nykyi-
sellään. Edelleen lautakuntaa kehotetti in yhteistyössä 
t i lastotoimiston, tietokeskuksen sekä kaupunginkansli-
an talous-ja suunnitteluosaston kanssa laatimaan suun-
nitelma väestöennusteiden pohjalta määriteltävän päi-
vähoitotarpeen tutkimisesta. Sairaan lapsen päivähoi-
don erityisongelmien selvittämistä varten päätettiin 
asettaa työryhmä (ks. Komiteat ja toimikunnat) (24.9. 
2811 §). 

Viranhaltijat. Puistoleikkitoiminnan tarkastajan vir-
kaan (24. pl.) val i t t i in vastaava leikinohjaaja, luonnont. 
kand. Martta Schataloff (21.5. 1697 §). Tarkast. Siiri 
Vall i l le myönnett i in ero lastentarhain tarkastajan vi-
rasta 1.12. lukien (3.9. 2 5 7 0 § ) . T p . lastentarhanopet-
tajan (18. pl.) sijasta saatiin palkata samaan palkka-
luokkaan kuuluva tp. lastentarhanjohtaja (12.2. 570 §). 

Lasten päivähoitotoimistoon, päiväkoteihin ja leikki-
kenttätoimintaan saatiin ottaa 1.1.1974 lukien perus-
tettuihin yhdeksään virkaan niitä haettavaksi julista-
matta vastaavia tehtäviä hoitaneet, lasten päivähoito-
lautakunnan esittämät tilapäiset viranhaltijat (26.11. 
3583 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi yksityisten päivähoitolai-
tosten asemaa tutkineen työryhmän mietinnön tiedok-
si ja oikeutt i palkkaamaan lastentarhaintoimistoon 
kaksi ts. tutkimussiheeriä (enint. 24. pl.) ja yhden ts. 
toimistoapulaisen (10. pl.) yksityisen päivähoitotoi-
minnan laitoskohtaista selvitystyötä varten. Palkkauk-
sen suorittamista varten sekä työryhmän esittämiä 
muita toimintoja varten myönnett i in 57 000 mk (19.3. 
981 §). 

Lautakunnalle myönnett i in yht. 135 0 9 8 m k t p . toi-
minnallisen suunnittelijan (24. pl.) palkkaamiseksi 
ajaksi 1.7.—31.12. sekä seuraavan työsuhteisen lisähen-
kilökunnan palkkaamiseksi ajaksi 1.4.—31.12. lasten-
tarhain toimistoon: kuusi perhepäivähoidon ohjaajaa 

(enint. 18. pl.), kanslisti (enint. 13. pl.), toimistoapu-
lainen (enint. 10. pl.) sekä kolme toimistoapulaista 
(enint. 9. pl.) (2.4. 1150 §, 18.6. 2027 §). Lisäksi 
myönnett i in 11 680 mk tp. kanslistin (Y 11) ja tp. toi-
mistoapulaisen (Y 10) palkkaamiseksi lasten päivä-
huoltotoimistoon ajaksi 1.9.-31.12. (10.9. 2671 §, 
17.9. 2749 §). 

Lasten päivähoitolaitoksiin saatiin palkata niiden joh-
tajien osastotyöstä vapauttamista varten ajaksi 20.8.— 
31.12. kaksi tp. lastentarhanopettajaa enintään C 21 
pl:n mukaisin palkkaeduin. Tarkoitukseen myönnet-
t i in 7 840 mk (6.8. 2246 §). 

Ylityökorvausten maksamista varten lautakunnalle 
myönnett i in 16 000 mk (17.12. 3793 §). 

Päivähoitolaitoksissa palkattomina harjoitteli joina ol-
leet lastentarhaseminaari Ebeneserin oppilaat vapau-
tett i in ruokamaksuista siltä ajalta, jona he osallistuvat 
ruokailuun tehtävänään ohjata ja valvoa lasten ateri-
ointia (17.12. 3843 §). 

Kahdelle perhepäivähoidon johtavalle ohjaajalle sekä 
seitsemälle ohjaajalle myönnett i in haltijakohtainen vir-
kamieslippu (y jsto21.2. 5350 §, 19.9. 6408 §). 

Esi koulu kokeilun jatkaminen. Valtuuston tehtyä esi-
koulukokeilun jatkamista koskevan päätöksensä kau-
punginhallitus oikeutt i päivähoitolautakunnan käytet-
tävissään olleiden määrärahojen puitteissa toistaiseksi 
käyttämään Väinölä ja Kotivara -nimisiä koululasten 
päiväkoteja henkilökuntineen erityisohjauksen ja hoi-
don antamiseen valtuuston päätöksessä tarkoitetuil le 
oppivelvollisuusikäisille lapsille. Sosiaalihallituksen il-
moitus po. esikoulukokeilun jatkamisen hyväksymises-
tä merki t t i in tiedoksi (24.9. 2811 §, 12.11. 3408 §). 

Hoitomaksut. Sosiaalihallitus hyväksyi esityksen lasten 
päiväkodeissa perittävistä maksuista. Huoltaji lta kan-
nettavat hoitomaksut peritään 31.5. saakka saman suu-
ruisina kuin ne olivat lasten päivähoidosta annetun lain 
voimaantullessa ja tämän jälkeen siirrytään sosiaalihal-
lituksen yleiskirjeessä n:o B 9/1973/lv tarkoitettuun 
porrastettuun hoitomaksujärjestelmään (7.5. 1549 §, 
4.6. 1878 §). 

Lasten päiväkodit. Louhikon ja Melkon päivähoitolai-
toksille perustettiin yhteinen 100 mk:n suuruinen en-
nakkokassa (yjsto 28.2. 5371 §). 

Sosiaalihallitus hyväksyi kuulovammaisten lasten eri-
tyisosaston perustamisen Puotilan lastentarhaan sekä 
vahvisti Etelä-Jakomäkeen rakennettavan lasten päivä-
hoitolaitoksen paikkaluvun (2.1. 57 §, 25.6. 2113 §). 
Päiväkoti Suurmetsän perustamista ja aikana 20.8.— 
31.12. tapahtunutta toimintaa varten sekä seuraavan 
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henki lökunnan palkkaamiseksi myönnet t i in yht. 22 081 

mk : tp . lastentarhanopettaja (C 21) ja ts. har joi t te l i ja 

(30 v i i kko työ tun t ia ) päiväkoti Suurmetsään, ts. har-

jo i t te l i ja (30 v i i kko työ tun t ia ) päiväkoti Puot inhar juun 

ja ts. apulainen päiväkoti Pakilaan, kaikki em. ajaksi 

(6.8. 2249 §). 

Val tuuston päätettyä eräiden puol ¡päiväosastojen 

muuttamisesta kokopäiväosastoiksi kaupunginhall i tus 

myönsi päivähoitolautakunnan käytettäväksi yh t . 

133 755 mk seuraavan henki lökunnan palkkaamiseksi 

ajaksi 15.8.—31.12.eri päiväkoteihin seuraavasti: 

— ts. apulainen päiväkoti Suomenlinnaan, 

— tp. lastenseimenopettaja (15. pl.) ts. lastenhoitaja 

(11. pl.) ja ts. apulainen päiväkoti Val l i laan, 

— tp. lastentarha-apulainen (5. pl.) päiväkoti V i r kku -

laan, 

— tp. lastentarhanopettaja (C 21) ja lastentarha-apu-

lainen (5. pl.) päiväkot i Alppimajaan, 

- tp . lastenseimenopettaja (15. pl . ) , tp. lastenhoitaja 

(11. pl.) sekä ts. apulainen päiväkoti Valkamaan (24.9. 

2811 §). 

Kaupunginhal l i tus päätti kumota päivähoitolautakun-

nan 24.5. tekemän, eräiden päivähoitolaitosten hoi to-

paikkalukujen alentamista koskevan päätöksen (4.6. 

1829 §, 24.9. 2838 §). 

Jo tun in lastentarhan perustamis- ja to imintakustan-

nuksiin aikana 16.1. -31.12. myönnet t i in yh t . 158 050 

mk ja lastentarhaan palkatt i in täksi ajaksi ts. keittäjä, 

laitosapulainen ja harjoi t tel i ja (22.1. 303 §). 

Suurmetsän lastentarhan ja -seimen perustamis- ja toi-

mintakustannuksi in aikana 15.1.—31.12. myönnet t i in 

yh t . 485 200 mk. Lastentarhaan saatiin palkata tp. 

lastentarhanjohtaja (18. pl.), viisi tp . lastentarhanopet-

tajaa (17. pl . ) , kaksi tp. lastentarha-apulaista (5. p l . ) , 

ts. keittäjä (7. pl .) , ts. apulainen (3. pl.) ja 40 t vi ikos-

sa työskentelevä ts. harjoi t tel i ja sekä lastenseimeen 

tp. lastenseimenopettaja (15. pl.), tp. lastenhoitaja 

(11. pl .) , ts. apulainen (3. pl.) sekä ts. har joi t te l i ja 

(40 t /v i ikko) (22.1. 307 §). 

Lastentarha ja -seimi Melkon perustamis- ja to iminta-

kustannuksiin ajaksi 1 .2 . -31.12. myönnet t i in yh t . 

59 388 mk. Laitokseen saatiin palkata ts. keittäjä ja 

laitosapulainen (12.2. 565 §). 

Louh ikon lastentarhan ja -seimen perustamiskustan-

nuksia varten myönnettiin 95 000 mk (5.3. 811 §). 

Pihlajamäen II lastentarhan viimeistely- ja pihatöi tä 

varten saatiin käyttää enint. 100 000 mk v:n 1972 

talousarvion Itä-Pakilan lastentarhan 550 000 mk:n 

suuruisesta määrärahasta (2.4. 1108 §). 

Etelä—Jakomäen tilapäisen lastentarhan rakentamista 

varten si irrett i in enint. 100 000 mk Lauttasaaren las-

tentarhaa varten merkitystä määrärahasta (21.5. 1645 

§). 

Mellunmäen kor t t :n n:o 47216 tont i l le n:o 3 rakennet-

tavan, n. 1 003 m^:n suuruisen päiväkotirakennuksen 

rakennusurakka päätett i in ti lata Rakennus Oy: l tä si-

ten, että kokonaishintana oli 1 539 820 mk , johon tu-

livat lisäksi kiinteistöviraston esittämät korot (8.10. 

2967 §). 

Kaupunginhall i tus hyväksyi seuraavat lasten päivähoi-

tolaitoksia koskevat piirustukset: 

— Maria Jotun in t ie 6 kellarikerrokseen sijoitettavan 

lastentarhahuoneiston pääpiirustukset (päivätyt 8.2., 

10.2. ja 18.2.1972) (15.1. 159 §) 

— virastotaloon Hietaniemenkatu 9 tulevan lastentar-

han ja -seimen pääpiirustukset (päiv. 1.8. ja 6.9.1972), 

jo tka sosiaalihallitus hyväksyi ja vahvisti hoi topaikka-

luvuksi lastentarhassa 80 ja lasten seimessä 42 (5.2. 425 

§, 12.3. 915 §) 

— Patolan lastentarha ja -seim¡rakennuksen pääpiirus-

tukset (päiv. 11. ja 20.10.1972) (5.2. 462 §) 

— Laajasaloon rakennettavan Koulutanhuan lasten päi-

vähoitolaitoksen 25.1. päivätyt pääpiirustukset, jo tka 

sosiaalihallitus katsoi soveliaiksi esitettyä päiväkoti-

käyttöä varten (11.6.1964 §, 17.9. 2744 §) 

— Asunto Oy Jakolehdon b-talon pohjakerroksen 25.4. 

1972 päivätyn piirustuksen siltä osin kuin se koski tä-

hän kerrokseen sijoitettavaa päiväkotia (6.8. 2248 §) 

— Lauttasaaren Pajalahdentien varrelle rakennetavan 

lastentalon 26.4. päivätyt pääpiirustukset (10.9. 2672 

§) 

— Kiinteistö-Oy Liusketie 9:n luonnospiirustukset ja 

2.5. päivätyt pääpiirustukset siltä osin, kuin ne koski-

vat ki inteistöön sijoitettavaa lasten päivähoitolaitosta 

(12.3. 910 § ,8 .10 . 2967 §, 17.12. 3844 §) 

— Mellunmäkeen Saanatunturintien varrelle rakennet-

tavan päivähoitolaitoksen 25.5. päivätyt pääpiirustuk-

set (19.11. 3507 §). 

Merkitessään tiedoksi sosiaalihallituksen i lmoituksen 

Jotun in Lastentarhan pääpiirustusten ja hoi topaikkalu-

vun vahvistamisesta kaupunginhall i tus kehott i kiinteis-

tölautakuntaa vuokraamaan po. huonet i lat ja luovutta-

maan ne lasten päivähoitolaitokseksi kunnostettuina 

lastentarhain lautakunnan käyt töön. Lastentarhain 

lautakunnalle myönnet t i in 232 345 mk huoneti lojen 

kunnostamistöistä aiheutuneiden, ennakkovuokraksi 

katsottavien kustannusten suorittamista varten (19.2. 

650 §). 

Sosiaalihallituksen i lmoitus Itä Pasilaan perustetun las-

ten päivähoitolaitoksen pääpiirustusten hyväksymises-

tä merk i t t i in t iedoksi (4.6. 1872 §). 
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Kaupunginhallitus hyväksyi Vesalan ja Sepänmäen 
(Ala—Malmin uusien lasten päiväkotien huonetilaohjel-
mat (19.11. 3505 §, 26.11. 3587 §). 

Pitäjänmäen lastenseimitoimintaa varten kehotetti in 
lastentarhain toimistoa yhteistyössä Keskinäisen Va-
kuutusyhtiön Eläke-Varman kanssa laatimaan suunni-
telmat lautakunnan esittämien huonetilojen ja niihin 
l i i t tyvän piha-alueen rakentamiseksi päivähoitotoimin-
taa varten (12.2. 564 §). 

Asuntotuotantotoimikuntaa kehotetti in sisällyttämään 
Kiinteistö-Oy Pakkamestarinkatu 2:ta koskevaan ra-
kennussuunnitelmaan lasten päiväkotihuonetilojen ra-
kentaminen lastentarhain lautakunnan esittämällä ta-
valla (16.4. 1328 §). 

Salmonellatartunnan saaneiden lasten päivähoidon jär-
jestäminen. Talosta Susitie 2-6 päätettiin osoittaa 
kofme asuinhuoneistoa lasten päivähoitolautakunnan 
käyttöön po. lasten päiväkotitoimintaa varten 1.6. lu-
kien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 30.6.1974 asti. 
Päivähoitotoimistoa kehotetti in yhdessä terveydenhoi-
toviraston kanssa huolehtimaan päiväkodin aikaansaa-
misesta näihin huoneistoihin siten, että toiminta ta-
pahtuu terveydenhoitoviraston valvonnassa ja vastuulla 
ja virasto huolehtii tarvittavan henkilökunnan saami-
sesta, lasten sekä aikuisten jatkuvista tarkastuksista se-
kä huoneistojen terveyshygieniasta ja jätehuollosta si-
ten, ettei talon asukkaille aiheudu haittaa päiväkodin 
toiminnasta. Auroran sairaala huolehtisi 20-25 lapsen 
päivittäisestä ruokkimisesta sekä avustaisi päiväkodin 
kalustamisessa. Päivähoitolautakunnan käytettäväksi 
myönnett i in yht. 96 375 mk perustamis- ja ylläpito-
kustannuksia varten aikana 1.6.—31.12. sekä ts. päivä-
kodin johtajan, kahden lastenhoitajan', keittäjän, pesi-
jä-siivoojaan ja kahden apulaisen palkkaamista varten. 
Sosiaaliministeriö hyväksyi tämän päiväkotitoiminnan 
valtionapuun oikeuttavaksi sekä myöhemmin ko. päi-
väkodin erityispäiväkodiksi ja siten korotettuun valt-
i onapuun oikeutetuksi (4.6. 1877 §, 18.6. 2028 §, 
27.12. 3940 §). 

Koska tässä päiväkoti Oravalassa oli syksyllä vain 12 
lasta ja kaupungin ulkopuolelta oli tu l lut tiedusteluja 
mahdollisuudesta sijoittaa salmonellatartunnan saanei-
ta lapsia tähän päiväkotin, kaupunginhallitus päätti, 
että Oravalaan saatiin sijoittaa vapaanaoleville paikoil-
le muitakin kuin helsinkiläisiä salmonellatartunnan 
saaneita lapsia ehdolla, että ao. kunta korvaa varaa-
mansa paikan todelliset nettokustannukset ja lasten 
huoltaj i l ta peritään sosiaalihallituksen vahvistamien pe-
rusteiden mukainen hoitokorvaus. Mikäli Helsingissä 
ilmenee uusia salmonella tapauksia, voidaan muualta 
tulleiden lasten määrää tarpeen tullen vähentää, ja mi-
käli helsinkiläisten lasten parantumisen vuoksi ei enää 
ilmene tarvetta tämän päiväkodin toiminnan jatkami-

seen voidaan ulkopuolelta olevat velvoittaa siirtämään 
sijoittamansa lapset pois päiväkodista (5.11. 333 §). 

Päiväkoti Oravalalle vahvistettiin 50 mk:n suuruinen 
ennakkokassa 1.7. lukien (yjsto 18.7. 6127 §). 

Perhepäivähoito. Kaupunginhallitus kehott i lasten päi-
vähoitolautakuntaa huolehtimaan edelleen kertomus-
vuoden loppuun asti perhepäivähoitotoiminnan järjes-
tämisestä tätä toimintaa koskeneen kokeilun yhteydes-
sä kehitettyjen toimintamallien mukaisesti ainakin sii-
nä laajuudessa kuin sitä on harjoitettu kertomusvuo-
den alkupuoliskolla. Lautakunnan käytettäväksi myön-
netti in 275 000 mk po. perhepäivähoitotoiminnan ja 
lain edellyttämän perhepäivähoidon valvonnan toteut-
tamista varten sekä ts. perhepäivähoidon johtajan, kah-
den perhepäivähoidon johtavan ohjaajan, 18 perhepäi-
vähoidon ohjaajan sekä yhden ts. toimistoapulaisen 
palkkaamista varten ajaksi 1.7.—31.12. Samalla lauta-
kuntaa kehotetti in tekemään esitys määrärahan myön-
tämisestä mahdollisesti vielä tarvittavan lisähenkilö-
kunnan palkkaamiseksi. Lautakunnan tehtyä esityk-
sen kymmenen uuden ohjaajan palkkaamiseksi, kau-
punginkanslian talous- ja suunnitteluosasto totesi, että 
uusien ohjaajien palkkaaminen käsitellään talousarvio-
ehdotuksen yhteydessä (25.6. 2124 §,29.10. 3217 §). 

Lasten päivähoitolautakuntaa kehotett i in huolehti-
maan edelleen v:n 1974 perhepäivähoitotoiminnan jär-
jestämisestä vähintään entisen laajuisena talousarvioon 
merki t ty jen määrärahojen puitteissa (27.12. 3936 §). 

Koululasten päiväkodit. Lasten päivähoitolautakunta 
oikeutett i in kokei luluonteisest i jatkamaan kertomus-
vuonna koululasten päiväkoti Keinun aamu-ja iltapäi-
väosastojen toimintaa Rintinpolun nuorisotiloissa sekä 
päiväkoti Toimelan iltapäiväosaston toimintaa Suur-
suon nuorisotiloissa. Täksi ajaksi päiväkoteihin saatiin 
palkata kaksi tp. päiväkodinjohtajaa (Y 18) siten, että 
kaksi vakinaista opettajan virkaa (C 21) jätett i in täyt-
tämättä ja näin säästyneet määrärahat käytett i in em. 
johtajien palkkaamiseen. Palkkaluokkien erotusta vas-
taavan palkanosan suorittamista varten sekä kahden ts. 
lastenhoitajan, kahden ts. talousapulaisen ja ts. harjoit-
telijan palkkaamista varten sekä päiväkotien toimintaa 
varten aikana 1.1.-31.12. myönnett i in yht. 75 947 
mk (8.1. 113 §, 1.10. 2916 §). 

Laajasalon nuorisotiloissa päätettiin koke i lu luonte i -
sesti aloittaa syyslukukautena kouluikäisten lasten päi-
väkoti Kasperin toiminta. Päiväkotiin saatiin palkata 
tp. koululasten päiväkodin johtaja (18. pl.) ja ts. las-
tenhoitaja sekä osapäivätoiminen talousapulainen. Päi-
väkodin toiminnan aloittamista sekä aikana 13.8.— 
31.12. tapahtunutta toimintaa sekä mainituksi ajaksi 
palkatun henkilökunnan palkkamenoja varten myön-
netti in yht. 29 768 mk. Päiväkotiin saatiin 15.9. alka-
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en perustaa 50 mk:n suuruinen ennakkokassa (18.6. 
2020 §, yjsto 26.9. 6414 §). 

Myllypurossa päätettiin alkaa väliaikaisluonteisesti ker-
tomusvuoden syyslukukautena kouluikäisten lasten 
päiväkotitoiminta Helsingin evankelisluterilaisten seu-
rakuntien kiinteistötoimistolta vuokratuissa kerhoti-
loissa. Päiväkotiin saatiin ajaksi 1.11.-31.12. palkata 
tp. päiväkodin johtaja (Y 18), tp. päiväkodin opettaja 
(C 21) sekä ts. lastenhoitaja ja keittäjä. Palkkauksen 
suorittamista sekä toiminnan aloittamista ja ylläpitoa 
varten myönnett i in yht. 35 000 mk (29.10. 3222 §). 

Lasten kesävirkistystoiminnan edellyttämiä kuljetuksia 
varten aikana 25.6.—1.8. myönnett i in lasten päivähoi-
tolautakunnalle 4 200 mk (yjsto 6.6. 5932 §). 

Leikkikentät. Laajasalon leikkikenttää varten saatiin 

1.6. alkaen perustaa 30 mk:n suuruinen ennakkokassa 
(yjsto 20.6. 5980 §). 

Leikkikenttien ruoan kuljetusastioiden kuljetuskustan-
nuksia varten ajaksi 25.6. -20.8. myönnett i in 6 400 
mk (yjsto 27.6. 6046 §). 

Avustukset. Barnavärdsföreningen Finland r.t. -nimi-
sen yhdistyksen selvitys Senatorskan Julie Thildns 
fond -nimisestä lahjoitusrahastosta saamiensa varojen 
käytöstä merkit t i in tiedoksi (yjsto 30.5. 5892 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto päättivät kerto-
musvuonna myöntää lasten päivähoitolautakunnan 
käytettäväksi seuraavat summat avustuksena tai lisäa-
avustuksena jäljempänä mainittujen yhdistysten ym. 
ylläpitämien lasten päiväkotien ja -seimien toiminnan 
tukemiseksi tai palkan- ja vuokrankorotuksen aiheutta-
mien lisämenojen suorittamiseksi: 

- Barnavårdsföreningen i Finland r.f. 
- Hertonäs Svenska Barnträdgård 

Lauttasaaren yksityisen Päiväkodin Kannatusyhd. 

- Mannerheimin Lastensuojeluliiton H.gin os. r.y. 
- Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiö 
- Patolan Päiväkodin Kannatusyhdistys r.y. 
- Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 
- Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys r.y. 
- Yhdistys Töölön Lastenseimi r.y. 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Työllisyystoimi. Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin 
kaupungin v:n 1973 tarkistetun työohjelman, v:n 1974 
alustavan työohjelman sekä työsuunnitelman v:ksi 
1974-1978. Työvoimaministeriölle lähetettiin selvitys 
v:n 1972 työmäärärahojen käytöstä (29.1.360 §, 28.5. 
1769 §, 19.3. 949 §). 

Kaupunginhallitus päätti anoa työvoimaministeriöltä 
lupaa saada poiketa työll isyyslain 11 §:ssä säädetystä 
velvollisuudesta siten, että kaupunki saisi kesäkaudella 
1973 noudattaa tarkistettua työohjelmaa siitä huoli-
matta, että talvikauden keskimääräinen työvoimamää-
rä y l i t t yyk in kesäkaudella arvion mukaan n. sadalla 
työntekijällä. Poikkeusluvan saadessaan kaupunki pyr-
kii kuitenkin supistamaan kesäkauden työohjelmaa 
niin paljon kuin mahdollista, jotta työl l isyylain 11 
§:n velvollisuus tulisi leudosta talvesta huolimatta täy-
tetyksi (14.5. 1596 §). Ministeriön myöntämä poik-
keuslupa merkit t i in tiedoksi (6.8. 2189 §). 

Työvoiman käyttämistä koskevissa uusissa ohjeissa 

kaupunginhallitus kehotti viranomaisia laatimaan sopi-

mukset siten, että kaupungin urakalle antamissa, lai-

noittamissa ja sen takaamien lainojen avulla tehtävissä 

18 100 mk (5.3. 772 §), 
2 500 mk (yjsto 17.1. 5129 §). 

18 000 mk (17.12. 3794 §), 
22 940 mk (15.10. 3070 §), 
48 500 mk (8.10. 3005 §,27.12. 3933 §), 
10 000 mk (12.3. 912 §), 
11 200 mk (10.12. 3758 §), 
5 000 mk (yjsto 14.2. 5297 §), 

19 000 mk (17.9. 2748 §, yjsto 14.2. 5295 §, 

12.12. 6858 §). 

töissä vaaditaan noudatettavaksi ehtoa, jonka mukaan 
työvoiman on ensisijaisesti oltava Helsingissä asuin- ja 
kotipaikan omaavia. Muuta työvoimaa saadaan palkata 
vasta sen jälkeen, kun Helsingin työnvälitys ei ole voi-
nut osoittaa po. helsinkiläisiä asianomaisiin tehtäviin 
soveltuvia työnteki jöi tä (19.3. 983 §). 

Kasvatusneuvolat. Lääkintöhallituksen i lmoitus yleisen 
kasvatusneuvolan hyväksymisestä erikoistumispaikaksi 
lastenpsykiatrian alalla merki t t i in tiedoksi (15.1. 210 

Itäiseen Kasvatusneuvolaan ajaksi 1.1.-31.12. sopimus-
palkoin tilapäiseen virkasuhteeseen palkatut lastenpsy-
kiatri ja kaksi kasvatusneuvolalääkäriä kuuluvat 29. 
palkkaluokkaan kaupunginhallituksen päätöksen mu-
kaisesti. Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ilmoitus 
lastenpsykiatrin sopimuspalkan hyväksymisestä mer-
k i t t i in tiedoksi (9.4. 1246 §,3.9 . 2565 §). 

Itäisen kasvatusneuvolan kalusteiden hankkimiseen 
myönnett i in 44 700 mk (5.2. 461 §). 

Kasvatusneuvola oikeutett i in pitämään 10 mk:n suu-

ruista käteiskassaa (yjsto 25.4. 5716 §). 
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Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi Herttoniemen 
virastotalossa toimivan itäisen kasvatusneuvolan perus-
tamisen huomattavasti kaupunginhallituksen esittämää 
pienemmällä henkilökunnalla. Kaupunginhallitus ke-
hot t i kasvatusneuvolajaostoa selvittämään, mihin toi-
menpiteisiin ministeriön päätös ,huonetilojen tarkoi-
tuksenmukaisen käytön osalta ja muutoinkin antaa ai-
hetta (18.6. 2026 §). 

Kaupunginhallitus hylkäsi kasvatusneuvolajaoston esi-
tyksen lisähenkilökunnan palkkaamisesta kertomus-
vuonna itäiseen kasvatusneuvolaan ilman valtionapua 
sekä totesi, että jaostolle 27.12.1972 myönnetyt mää-
rärahat voidaan käyttää esitettyihin huoneisto- ja ka-
lustomenoihin sekä tarverahoiksi. Kaupunginhallitus 
päätti i lmoittaa sosiaalihallitukselle itäisen kasvatus-
neuvolan toiminnan aloittamisesta todeten samalla, 
että sen toiminta olisi pyrittävä saamaan 1.1.1974 lu-
kien käynti in alunperin suunnitellussa laajuudessa val-
tionapuun oikeuttavana toimintana (15.10. 3068 §, 
22.10.3147 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvola oi-
keutetti in laskua vastaan maksamaan käyttövaroistaan 
todelliset matkakulut kouluilla käynneistä niille viran-
halti joil le ja toimihenkilöi l le, joil la ei ole virkamieslip-
pua, kerta- tai sarjalipun mukaan (yjsto 28.2. 5402 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvola/le 
myönnett i in 798 mk lomakorvausten suorittamista 
varten (yjsto 10.1. 5080 §). 

Koulutusneuvolatoiminta. Kaupunginhallitus päätti 
esittää sosiaalihallitukselle, että kasvatusneuvolajaos-
ton alainen yleinen kasvatusneuvola ja lastensuojelu-
lautakunnan alainen sosiaalilääkärin toimisto yhdessä 
hyväksyttäisiin väliaikaiseksi, kasvatusneuvolalaissa tar-
koitetuksi koulutusneuvolaksi ajaksi 1.9.1973—31.5. 
1974 sekä että mainituil le kasvatusneuvoloille myön-

nettäisiin kasvatusneuvolalain 8 §:n 2 momentin mu-
kaisesti korotettu valtionapu (18.6. 2022 §). 

Kasvatusneuvolajaosto oikeutett i in palkkaamaan kou-
lutusneuvolaksi hyväksyttyyn yleiseen kasvatusneuvo-
laan ja lastensuojelulautakunta koulutusneuvolaksi hy-
väksyttyyn lastensuojeluviraston sosiaalilääkärin toi-
mistoon työsuhteeseen ajaksi 1.9.1973—31.5.1974 
kumpikin kaksi koulutettavaa psykologia (A 24), kak-
si koulutettavaa sosiaalityöntekijää (A 16) ja puolipäi-
vätoiminen toimistoapulainen (Y 9). Tämän henkilö-
kunnan palkkaamista ja muita toiminnan aikana 1.9.— 
31.12. aiheuttaneita menoja varten myönnett i in kasva-
tusneuvolajaostolle 52 000 mk sekä lastensuojelulauta-
kunnalle 56 000 mk (27.8. 2465 §). 

Oikeusaputoimisto. Virkaholhoojien t i l inpidon valvon-
taa koskevassa asiassa oli raastuvanoikeus saatuaan re-
visioviraston lausunnon, pyytänyt vielä holhouslauta-
kunnan lausuntoa. Holhouslautakunta totesi, ettei sillä 
ole mahdollisuutta muunlaiseen virkaholhoojien til in-
pidon valvontaan kuin tavanomaiseen holhouslain 
edellyttämään holhoustilien tarkastamiseen. Muutoin 
lautakunta katsoi, että kaupunki on vastuussa siihen 
virkasuhteessa olevan virkaholhoojan virheellisellä me-
nettelyllään holhottavalle mahdollisesti aiheuttamasta 
vahingosta yleisten periaatteiden mukaisesti. Lausun-
not saatuaan raastuvanoikeus katsoi 26.1., ettei asia 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin toteami-
seen, että virkaholhoojien osalta ei ole olemassa sellais-
ta rahavarojen hoidon ja kirjanpidon kokonaisvalvon-
taa, joka koskisi heidän hallussaan olevaa omaisuusko-
konaisuutta. Raastuvanoikeus yhty i päätöksessään hol-
houslautakunnan käsitykseen kaupungin vastuunalai-
suudesta asiassa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 
raastuvanoikeuden lähettämät pöytäkirjanotteet ja 
katsoi, ettei asia antanut aihetta enempiin toimenpitei-
siin (12.3. 908 §, 19.3. 982 §, v:n 1972 kert. s. 200). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakouluto im i 

O pettäjä kou lutusia in periaatteellisten ohjeiden muut-
taminen ja täydentäminen. Kaupunginhallituksen esi-
tettyä opetusministeriölle, että valtioneuvoston periaa-
tepäätös Helsingin yliopiston opettajavalmistuslaitok-
sen harjoituskouluista muutettaisiin siten, että yliopis-
ton toisen harjoittelukoulun peruskoulun ala-aste 
muodostettaisiin Snellmanin kansakoulun asemesta 
Tehtaankadun kansakoulusta, pyysi ministeriö asiasta 
lausunnot kouluhallitukselta ja yl iopiston konsistoril-
ta ja näihin lausuntoihin vastineen kaupunginhallituk-
selta. Vastineessaan kaupunginhallitus päätti edelleen 
esittää mainittua muutosta. Opetusministeriön pyyn-

nöstä kaupunginhallitus n imi t t i koulutoimen joht., 
kouluneuvos Walter Erkon, fi l.kand. Yr jö Larmolan, 
os.pääll. Mikko Katajiston ja varat. Raimo Reivisen 
kaupungin edustajiksi ministeriön 24.5. järjestämään 
neuvottelutilaisuuteen harjoittelukoulua koskevassa 
asiassa. 

30.8. valtioneuvosto päätti, että 2.3.1972 tehty peri-
aatepäätös muutettaisiin siten, että yl iopiston toisen 
harjoit telukoulun peruskoulun ala-aste muodostettai-
siin Tehtaankadun kansakoulusta (8.1. 84 §, 9.4. 1199 
§,21.5. 1658 §,24.9. 2814 §). 

Opetussuunnitelmatoimikunnan i lmoitus työnsä päät-
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tymisestä merki t t i in tiedoksi (2.5. 1454 §). 

Lausunnossaan kielitaidon laajentam is komitean mie-
tinnöstä kaupunginhallitus katsoi komitean ehdotta-
man tuntuvamman kielitaitolisän maksamisen edistä-
vän kielitaidon omaavien henkilöiden saamista julkisen 
hallinnon palvelukseen. Edelleen lausunnossa puollet-
t i in komitean ehdottamaa peruskouluasetuksen 22 §:n 
7 mom. muuttamista siten, että se mahdollistaisi rans-
kan, saksan tai venäjän opiskelun oppilaalle ensimmäi-
senä vieraana kielenä, jos kielen opiskeluun halukkaita 
olisi vähintään 12 entisen 32:n sijasta (13.8. 2272 §). 

Koulujen oppilashuollon väliaikaista järjestelyä selvit-
tämään asetetun työryhmän mietintö merki t t i in tie-
doksi ja lähetetti in ohjeluonteisesti noudatettavaksi 
suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen joh-
tokunni l le, koulusuunnittelutoimikunnalle, terveys-
lautakunnalle, lastensuojelulautakunnalle ja kaupun-
ginhallituksen kasvatusneuvolajaostolle. Kaupungin-
hallitus katsoi, etteivät mietinnössä mainitut eri hallin-
toelinten tekemät asiaa koskevat esitykset antaneet 
siinä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin 
(26.11. 3 5 3 5 § , 10.12. 3698 §). 

Opettajien palkanmaksujärjestelmän muuttamista 
joustavammaksi esitti Helsingin Opettajayhdistys kir-
jeessään kaupunginhallitukselle, joka päätti, ettei esi-
tys antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa keho-
tet t i in yhteistoiminnassa tietokeskuksen ja yhdistyk-
sen kanssa selvittämään, onko opettajien palkanselvi-
tys- ja maksujärjestelmä kehitettävissä tarkoituksen-
mukaisemmaksi ja lomakkeistoltaan yksinkertaisem-
maksi, sekä onko tarkoituksenmukaista ja mahdollista 
tietokonekäsittelyssä eritellä opettajien palkoista se 
osuus, josta kaupunki saa valtionapua (27.12. 3928 

Valtionapu. Kansakoululaitoksen yl läpitomenoihin v. 
1970 haettiin valtionapua yht. 11 726 937 mk ja kou-
luhallitus myönsi tarkoitukseen yht. 11 708 786 mk. 
Kaupunginhallitus päätti tyy tyä päätökseen (2.4. 1160 

Palkkiot. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 1.9. luki-
en kansakouluissa 9 kk:n ajalta vuodessa kirjastosih-
teerille, musiikinohjaajalle, ty t tö jen ja poikien käsi-
työnohjaajalle, matematiikan opetuksen ohjaajalle se-
ka kerhotyön johtajalle maksettavat palkkiot 474 mk: 
ksi/kk sekä 1.6. lukien koulu kasvitarhojen opettajil le 
3 1/2 kk.n työajalta maksettavan kuukausipalkkion 
869 mk:ksi ja koulu kasvitarhojen toiminnanjohtajan 
vuosipalkkion 2 453 mk:ksi (6.8. 2161, 2162 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kansakoulujen vahtimesta-
reille tai heidän sijastaan määrätyille henkilöil le ja sii-

voojil le sekä talonmies-lämmittäjille 1.4. lukien koro-
tetut palkkiot yl i työstä, jonka he arki-iltoina virallisen 
työaikansa jälkeen ja pyhäpäivinä joutuvat yhdistys-
ten ym. toiminnan vuoksi tekemään. Samalla tarkistet-
t i in eräiden ruoanjakajien jakelupalkkiot (20.8. 2361 
§, kunn.as.kok.s. 262). 

Opetussuunnitelmatoimikunnan esityksestä maksettiin 
virka-ajan ulkopuolella suoritetusta konekirjoitustyös-
tä palkkiota yht. 940 mk (yjsto 25.4. 5727 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi oppikouluneuvottelutoi-
mikunnan yht. 6 905 mk:n suuruisen kokouspalkkio-
laskelman kertomusvuoden I vuosineljännekseltä 
(14.5. 1590 §, yjsto 25.4. 5728 §). 

F il .tri Urho Somerkivelle maksettiin kaupungin kansa-
koululaitoksen historian kirjoituksesta tekijänpalkkion 
toinen erä sovittuine indeksikorotuksineen yht. 9 675 
mk (yjsto 26.11. 6748 §). 

Laitoskoulujen siirtäminen suomenkielisten kansakou-
lujen johtokunnan alaisuuteen. Kaupunginhallitus ke-
hot t i suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa ja 
lastensuojelulautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
lastensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja nuorison-
huoltolaitosten laitoskoulujen siirtämiseksi hallinnol-
lisesti ja toiminnallisesti suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunnan alaisuuteen 1.8.1974 lukien, mikäli 
kansakoulun ohjesäännön muutos on siihen mennessä 
vahvistettu kouluhallituksessa sekä opettajanvirat pe-
rustettu ja täytet ty, tai mikäli sanottuja valmistavia 
toimenpiteitä ei ole saatu suoritetuksi mainittuun päi-
vään mennessä, 1.8.1975 lukien (7.5. 1518 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Tahvonlahden kansakou-
lun vahtimestari-talonmiehen virkaan (12. pl.) saatiin 
täyttää virkaa haettavaksi julistamatta (19.11. 3471 §). 

Ruotsinkielen opetuksen ohjaajan virkaa koskevas-
sa asiassa oli f i l.kand. Henna Jäntti valittanut läänin-
hallituksen päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle, joka hylkäsi lääninhallituksen ja kaupunginhal-
lituksen päätökset sekä valituksen suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan päätöksestä, joka siis jäi 
pysyväksi (29.10. 3181 §, v:n 1972 kert. s. 202). 

Johtokunta oikeutett i in maksamaan kansakoululaitok-
sen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun 
lain 3 §:ssä tarkoitetun määrävuosi lisän sekä myös 
tästä maksettavan kaupungin kansakoulujen ohjesään-
nön 23 §:ssä mainitun prosenttuaalisen lisän esittämil-
leen opettajil le siitä ajankohdasta lukien, josta he lain 
mukaan ovat sanottuun korotukseen oikeutettuja 
(15.1. 168 § ,7 .5 . 1521 §, 13.8. 2275 §). 

Johtokunnan käytettäväksi myönnett i in 283 mk kor-
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vauksen maksamista varten opetussuunnitelmien muut-
tamista valmistelemaan asetettujen toimikuntien jäse-
nille siten, että toimikunt ien puheenjohtajille makset-
t i in kul lekin 33 mk sekä muille virka-ajan ulkopuolella 
kokoukseen osaa ottaneille opettajille 23 mk kullekin 
(yjsto 7^3. 5421 §). 

Johtokunnan käytettäväksi myönnett i in edelleen 
1 207 mk musiikki luokil le i lmoitettujen oppilaiden 
testauksesta ja valinnasta aiheutuvan y l i työn korvaa-
miseksi työn suorittaville opettajille (yjsto 7.3. 
5422 §), 8 400 mk ammatinvalinnan yhdysopettaji-
en koulutuksesta aiheutuvien kustannusten peittämi-
seksi (8.10. 2973 §), eräälle opettajalle ajalta 1 .1 . -
31.7.1971 hänen virkaehtosopimuksen voimaantulon 
johdosta menettämäänsä kot i työ korvausta vastaava-
na korvauksena 564 mk (5.3. 785 §) sekä 237 mk 
eräiden opettajien opintomatkan johdosta menettä-
män palkkauksen korvaamiseksi (yjsto 13.6. 5955 §). 

Koulutoimen apulaisjohtajalle saatiin maksaa 252 
mk/ kk ja sihteerille 221 mk/kk 1.9. alkaen sinä aika-
na, jol loin, he hoitavat osaa koulutoimen johtajan 
tehtävistä (6.8. 2163 §). 

Erityisopettaja Anja Sonnisen palkkausta koskevassa 
valitusasiassa merki t t i in tiedoksi korkeimman hallin-
tooikeuden päätös, jolla se kumosi lääninoikeuden 
päätöksen ja siirsi asian kouluhallituksen käsiteltä-
väksi, joka hylkäsi valituksen ja jätt i kaupunginhalli-
tuksen päätöksen lopputuloksen pysyväksi (15.1. 
164 §,5 .2 . 417 §). 

Kaupunginhallitus myönsi lukuvuodeksi 1973—74 
viidelle opettajalle sivutoimiluvan (12.11. 3364 §). 

Varsinaisen kansakoulun uuden opetussuunnitelman 
painattamista varten myönnett i in 12 500 mk (29.10. 
3183 §). 

Johtokunta oikeutett i in hyväksymään Aleksis Kiven 
koulun opetussuunnitelman vuositarkisteiden muut-
tamista koskeva koulunjohtajan esitys siitä riippu-
matta, saadaanko esityksen hyväksymisestä johtuvi in 
lisämenoihin valtionapua vai ei (12.3. 855 §, 28.5. 
1759 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan pyy-
dettyä selvitystä kouluviraston sijoittamisesta kau-
punginhallitus i lmoit t i , että Pasilan virastotaloon, jo-
ka on suunniteltu rakennettavaksi v. 1976-77, sijoi-
tetaan myös koulutoimen virastotilat. Siltasaarenka-
tu 14:ssa sijaitsevat verovitaston käytössä olevat ti lat 
on tarkoitus osoittaa suomenkielisten kansakoulujen 
toimistoti loksi välittömästi niiden vapauduttua 
(8.10. 2962 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää kouluhallitukselle, et-
tä Teuvo Pakkalantie 14:ssä sijaitsevasta lastentalosta 
vuokrattuja huonetiloja saataisiin toistaiseksi käyttää 
suomenkielisten kansakoulujen kouluhuoneistona 
(12.2. 526 §). 

Tahvonlahden kansakoulun rakennustyöhön saatiin 
käyttää v:n 1972 talousarvion Pihlajiston kansakou-
lua varten merkitystä siirtomäärärahasta 450 000 mk 
ja uusien kansakoulujen suunnittelua varten merki-
tystä siirtomäärärahasta 100 000 mk (12.2. 532 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaa keho-
tett i in ryhtymään toimenpiteisiin rakennusohjelman 
laatimiseksi Jakomäen kansakoulun tonti l le raken-
nettavan, 13 luokkahuonetta sisältävän lisärakennuk-
sen rakentamiseksi sekä tekemään aikanaan erillinen 
esitys Jakomäen alueelle vielä lisäksi tarvittavan kort-
tel ikoulun ja mahdollisten muiden ti lojen rakenta-
misesta (28.5. 1765 §). 

Metsolan kansakoulun tulipalossa tuhoutuneen ra-
kennuksen jäännösten purattamista ja alueen tasoit-
tamista varten myönnett i in kiinteistölautakunnalle 
5 450 mk (22.1. 264 §). 

Metsolan tilapäisten puukoulujen pääpiirustukset 
hyväksytt i in (9.4. 1201 §). 

Lapsi-invalidien Koulusäätiön kansakoulua käyvien 
eräiden oppivelvollisten lasten koulumatkat päätet-
t i in korvata (29.1. 358 §, 22.10. 3115 §). 

Suomenkieliset kansakoulut oikeutett i in myymään 
käytöstä poistettua irtainta omaisuuttaan talouspääl-
l ikön esityksen mukaisesti (yjsto 7.3. 5423 §, 25.4. 
5718 §, 19.9. 6376 §,17.10. 6524 §). 

Eräille opettajil le ja oppilaiden vanhemmille suoritet-
t i in korvaus koulussa kadonneesta tai vahingoittu-
neesta omaisuudesta (yjsto 17.1. 5110 §, 7.5. 5784 
§, 13.6. 5957, 5958 §, 4.7. 6061, 6062, 6063 §, 8.8. 
6237 §, 10.10. 6490 §, 21.11. 6724 §, 3.12 6782 §). 

Talouspäällikön ilmoitukset eri kansakouluissa tapah-
tuneista varkauksista ja murroista merkit t i in tiedoksi 
(yjsto 24.1. 5151 § ,28.2 . 5376 §). 

Koulul i ikuntal i i ton voimistelumestaruuskilpailuihin 
Turussa 28.4. ja yleisurheilumestaruuskilpailuihin 
Kaarinassa 21 . -22 .9 . lähetettyjen kansakoulujen 
joukkueiden kustannusten maksamiseksi myönnet-
t i in 3 500 mk (yjsto 11.4. 5639 §). 

Jakomäen kansakoulun oppilaiden vanhempien sano-
tua koulua varten lahjoittamat kolme televisiota ja 
pi i r toheit in otett i in kiitollisuudella vastaan (5.11. 
3296 §). 
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Pohjoismaiden pääkaupunkien koulutoimen johtajien 
ja apulaisjohtajien Helsingissä 5 . -7 .9 . pidetyn kokouk-
sen ohjelman toteuttamisesta johtuvat menot saatiin 
maksaa kaupungin varoista (20.8. 2358 §, yjsto 1.8. 
6197 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kanslian käytettäväksi 
myönnett i in 600 mk englannin- ja ruotsinkielen opet-
tajien Liedon kunnan kokeiluperuskouluun tehdyn 
tutustumismatkan kustannusten maksamista varten 
(yjsto 25.4. 5721 §). 

Johtokunnalle myönnett i in 11 500 mk 50 aluekoulut-
tajan osallistumisesta Uudenmaan lääninhallituksen 
järjestämään ns. pistekoulutukseen aiheutuneiden kus-
tannusten peittämiseksi (3.9. 2499 §). 

Ruotsinkielinen kansakoulu. Kaupunginhallitus vahvis-
t i ruotsinkielisen koulutoimen johtajan, fi l.kand. Paul 
Hägglundin vaalin 1.8. lukien (26.3. 1019 §, 17.9. 
2713 §). 

Johtokunta oikeutett i in suorittamaan sokeainkoulua 
käyvän oppilaan matkakustannukset syyslukukaudella 
1973 (19.11. 3473 §). 

Rouva Thyra Marklundin johonkin ruotsinkieliseen 
kansakouluun lahjoittama televisiovastaanotin otett i in 
kiitollisuudella vastaan (3.9. 2495 §). 

Kahdelle oppilaalle suoritetti in korvaus heidän koulun 
vaatenaulakosta kadonneista turkeistaan (yjsto 30.5. 
5897 §). 

Kertomusvuoden aikana ruotsinkielisissä kansakouluis-
sa tapahtuneet varkaudet ja murrot merki t t i in tiedoksi 
(yjsto 17.1. 5114, 5115 §, 24.1. 5150 §, 24.7. 6182 §, 
5.9. 6322 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ruotsinkielisten 
opettajien lukuvuoden 1972—1973 opintopäivien 
suunnittelu- ja järjestelytyötä suorittaneen komitean 
esityksen ja myönsi saman lukuvuoden toisesta koulu-
tuspäivästä aiheutuneiden kustannusten maksamiseksi 
3 703 mk (26.3. 1022 §). 

Opettajien koulutuspäivän järjestämiseksi kertomus-
vuoden syyslukukaudella myönnett i in 3 053 mk (yjsto 
14.11. 6683 §). 

Kesäsiirto/atoiminta. Suomenkielisten kansakoulujen 
oppilaille v. 1972 järjestetylle kesäsiirtolatoiminnalle 
myönnett i in valtionapua 102 460 mk ja vastaavasti 
ruotsinkielisten kansakoulujen kesäsiirtolatoiminnalle 
9 300 mk (5.2. 466 §, 5.3. 818 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi I i t in Kesäharjun kesäsiir-

tolan lasten uuden majoitusrakennuksen pääpiirustuk-
set edellyttäen, että palolaitoksen ja terveydenhoitovi-
raston esittämät huomautukset otetaan huomioon ra-
kennustyötä suoritettaessa (10.12. 3711 §). 

Kou/usuunnittelutoimikunta. Valtuuston tehtyä 28.11. 
päätöksensä eräiden korusuunni t te luun vaikuttavien 
tekijöiden ratkaisemiseksi, kaupunginhallitus päätti 
— kehottaa suomenkielisten kansakoulujen johtokun-
taa tutkimaan koulusuunnittelutoimikunnan esittämi-
en tarkkailuklinikoiden perustamismahdollisuuksia 
— hyväksyä koulusuunnittelutoimikunnan laatimat 
piirijako- ja toimintapistesuunnitelmat lopullisen kou-
lusuunnitelman pohjaksi 
— kehottaa toimikuntaa seuraamaan iltaoppikouluista 
mahdollisesti annettavia uusia säännöksiä ja tekemään 
mahdollisesti tarvittavat erilliset esityksensä iltaoppi-
koulujen aseman järjestämiseksi 
— kehottaa toimikuntaa vielä tarkistamaan kouluhal-
lintoa koskevat suunnitelmansa lopullista koulusuun-
nitelmaa varten 
— tehdä Suomen Kaupunkil i i tol le esityksen toimikun-
nan ehdotuksista, jotka koskevat tarkkailu-, apu- ja 
muiden erityisluokkien oppilasmääriä sekä kouluku-
raattorien ja koulupsykologien palkkaamisesta aiheu-
tuvien kustannusten sisällyttämistä valtionavun piir i in 
— hyväksyä toimikunnan esittämät ruotsinkielisen pe-
ruskoulun suunnittelun erityistavoitteet (29.11. 3624 

Kaupunginhallitus päätti esittää Suomen Kaupunkil i i-
tolle ryhdyttäväksi toimenpiteisiin suurten kaupunki-
en olosuhteisiin sopivan opetuksen ohjausjärjestelmän 
sisällyttämiseksi kokonaisuudessaan valtionavun pi ir i in 
sekä järjestelmän kannalta tarpeellisten eläke- sekä ikä-
lisäsäännösten muuttamiseksi (10.9. 2633 §, 17.9. 
2718 §). 

Koulusuunnittelutoimiston laskujen ja hankintojen hy-
väksyjäksi toim.pääll. Walter Erkon ollessa estyneenä 
määrättiin ajaksi 1.1.-14.1. ruotsinkielisen koulutoi-
men joht. Hilding Cavonius sekä 20.6. lähtien vuoden 
loppuun lainoppinut siht. Katri Teitt inen (yjsto 3.1. 
5023 §,20.6. 5991 §). 

Koulusuunnittelutoimiston käytettäväksi myönnett i in 
seuraaviin tarkoituksiin määrärahoja: 
— puolipäivätoimisen ruotsinkielisen koulusuunnitteli-
jan palkkakustannusten maksamista varten v. 1973 ja 
1974 yht. 18 701 mk (17.12. 3807 §) 
— ts. toimihenki lön palkkaamiseksi toimistoon ajaksi 
15.10.1973-31.5.1974 yht. 10 762 mk (29.10. 3182 
§) 
— toimiston henkilökunnan palkkakustannuksia varten 
ja niistä aiheutuvia sosiaaliturvamaksuja varten 20 996 
mk sekä painatusta ja sidontaa ym. varten 9 900 mk 
(10.12. 3709 §). 
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— materiaalin ja toimistotarvikkeiden hankkimista var-
ten 8 000 mk (4.6. 1846 §) 
— opettajarekisterin tietomateriaalin esikäsittelyä var-
ten 9 000 mk (27.8. 2435 §) 
— koulusuunnittelua koskevien tiedotustilaisuuksien 
järjestämistä varten oppikoulujen kouluneuvostoille ja 
vanhempainneuvostoille 3 234 mk (yjsto 3.10. 6453 §) 
— lukuvuoden 1972—1973 II koulutuspäivien järjestä-
mistä varten 29 180 mk (22.1. 259 §). 

Uudenmaan läänin koulusuunnittelulautakunnan jär-
jestämille neuvottelupäiville osallistuneiden henkilöi-
den matka- ja ateriakorvausten suorittamiseksi myön-
netti in 147 mk (yjsto 28.3. 5563 §). 

Lahdessa 2 . -3 .5 . pidetyil le, koulusuunnitteli joil le tar-
koitetuil le neuvottelupäiville saatiin lähettää kuusi 
koulusuunnittelijaa ja tarkoitukseen myönnett i in 628 
mk (yjsto 25.4. 5720 §). 

Peruskoulua koskevat asiat. Kunnallisen sopimusval-
tuuskunnan toimiston yleiskirje n:o 26/1973, joka kä-
sitteli muun kuin opetustehtävissä olevan henkilökun-
nan asemaa, kun yksityisoppikoulu muutetaan kunnal-
liseksi kouluksi, merki t t i in tiedoksi (20.8. 2388 §). 

Suomen Kaupunkil i i tol le päätettiin esittää ryhdyttä-
väksi toimenpiteisiin peruskouluasetuksen 106 §:n 2 
ja 3 mom. muuttamiseksi siten, että tulisi mahdolli-
seksi nimetä koulun varsinaisen johtajan tai rehtorin 
avuksi apulaisjohtaja tai apulaisrehtori (8.10. 2971 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa v. 1972 asettamansa 
oppikouluneuvottelukunnan tehtäväksi käydä myös 
kouluhallituksen ja kaupungin alueella sijaitsevien val-
t ion oppikoulujen kanssa alustavia neuvotteluja koulu-
järjestelmäkin 14 §:ssä tarkoitetuista suunnitelmista, 
koulusuunnittelutoimikunnan alustavista piirijakoeh-
dotuksista ja muista koulujen asemaan li ittyvistä kysy-
myksistä sekä esittää kouluhallitukselle sanotunlaisten 
neuvottelujen aloittamista (9.4. 1200 §). 

Kulmakoulun johtokunnalle päätettiin koulusuunnit-
telutoimikunnan mainitsemin perustein ilmoittaa, ettei 
kaupunki ilmeisesti voi käyttää peruskoulun yläastetta 
varten Kulmakoulun rakennusta sen ri i t tämättömän 
koon ja heikon kunnon sekä tarkoitukseen soveltumat-
tomien ti lojen vuoksi ja ettei kaupunki tarvitse koulua 
muutoinkaan peruskoulu käyttöä varten alueen oppi-
velvollisten vähyyden vuoksi (9.4. 1198 §). 

Ammatti opetustoimi 

Ammattioppilaitosten johtokunta ja toimisto. Kau-
punginhallitus kumosi ammattioppilaitosten johtokun-
nan 29.3. tekemän, kahden ammattiopettajan eriva-

pausanomuksesta annettua lausuntoa koskevan pää-
töksen (2.4. 1086 §, 21.5. 1647 §). 

Ammatinopett. Lahja Oksasen palkkausta koskevassa 
asiassa lääninhallitus hylkäsi hakemuksen siltä osin 
kuin se koski 1.8.1960-31.12.1969 väliseltä ajalta 
maksettavaa palkkaa, mutta velvoitt i kaupungin suo-
rittamaan Oksaselle pätevän ja epäpätevän opettajan 
palkkauksen eron 1.1.1970-30.10.1971 väliseltä 
ajalta 5 % vuotuisine korkoineen. Oksasen valitettua 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, se hylkäsi valituksen 
ja jätt i lääninoikeuden päätöksen pysyväksi (12.3. 859 
§,24.4. 1375 §,25.6. 2057 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää kunnalliselle sopimus-
valtuuskunnalle, että ammattikoulujen osastonjohtaji-
en opetusvelvollisuuden huojennuksen tarkistamista 
koskeva kysymys hoidettaisiin periaatteellisluonteise-
na keskitetysti valtakunnallisella tasolla sopimusval-
tuuskunnan toimesta (19.11. 3468 §, 26.11. 3553 §). 

Ammattioppilaitosten toimiston huonetilajärjestelyistä 
aiheutuneisiin kustannuksiin myönnett i in 450 mk 
(26.11.3551 §). 

Kurssianomukset. Kaupunginhallitus päätti lähettää 
ammattikasvatushallitukselle hyväksyttäväksi kerto-
musvuoden ja v:n 1974 aikana järjestettävien kurssien 
kurssianomukset valtionavustuksen saamiseksi sen jäl-
keen, kun kurssiselostukset on aikanaan lähetetty am-
mattikasvatushallitukselle (21.5. 1649, 1651 § ,28 .5 . 
1756 §, 11.6. 1941, 1942 §, 1.10. 2880, 2881 §, 5.11. 
3299 §,29.11. 3629 §). 

Rahatoimistoa kehotetti in maksamaan takaisin am-
mattikasvatushallitukselle käsinlatojan erikoiskurssi 
III :n tilityksessä virheellisesti valtion avustusta edellyt-
täviksi menoiksi hyväksytyn määrän 151 mk (yjsto 
12.12. 6861 §). 

Vallilan ammattikoulun varastonhoitajalle saatiin mak-
saa 100 mk/kk erilliskorvauksena niinä kuukausina, 
jol loin hänen johdollaan ja opastuksellaan metallivaras-
tossa työskentelee vähintään kuusi koulun oppilasta 
(14.5. 1585 §). 

Ammattikasvatushallituksen ilmoitus Vallilan ammat-
t ikoulun koneiden huutokaupalla myynnin hyväksy-
misestä merki t t i in tiedoksi (yjsto 24.7. 6181 §). 

Yleisjaosto vapautti Puhelinasentajien Keskustoimi-
kunnan, Rationalisointi l i i ton ja Suomen Ammatt ikou-
lujen Opettajali i ton parturi- ja kampaajaopettajajaos-
ton erinäisin ehdoin suorittamasta vuokraa Vallilan 
ammattikoulusta luovutetusta huonetilasta (yjsto 
16.5. 5811 §, 5.9. 6321 §, 26.9. 6418 §). 
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Kampin ammattikoulun rehtorille myönnett i in edel-
leen toistaiseksi, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden 
loppuun asti, neljän vi ikkotunnin opetusvelvollisuuden 
huojennus Herttoniemen ammattikoulun suunnittelu-
työtä varten (2.1. 35 §). Ammatt ikoulun myymälän-
hoitajan työsuhdetta jatkett i in 31.5. saakka (5.3. 788 
§). 

Ammattikasvatushallitukselta päätettiin anoa, että 
suurtalouden emännän opintolinja saadaan aloittaa 
kertomusvuoden syyslukukauden alusta alkaen (19.2. 
609 §). 

Samasta ajankohdasta alkaen saatiin ottaa yksivuotisel-
le ravintola-alan peruslinjalle 16 oppilasta pukuompeli-
jan opintolinjan vastaavan oppilasmäärän sijasta, mikä-
li ammattikasvatushallitus antaa tälle järjestelylle suos-
tumuksensa (27.8. 2437 §). 

Kahden suurtalousuunin hankkimista varten Kampin 
ammattikoulun ja siirrettäväksi aikanaan Herttonie-
men ammattikouluun myönnett i in 8 000 mk ja kurssi-
toiminnassa tarvittavien kalustoesineiden hankintaa 
varten 4 960 mk (25.6. 2056 §, yjsto 30.5. 5898 §). 

Haagan ammattikoulun varastonhoitajalle suoritetti in 
100 mk/kk erilliskorvauksena niinä kuukausina, jol loin 
hänen johdollaan työskenteli koulun oppilaita (18.6. 
1992 §). 

Johtokunta oikeutett i in muuttamaan ammattikoulun 
keskikoulupohjaisen 2-vuotisen varaosamiehen opinto-
linja ja kansakoulupohjainen 2-vuotinen autonhuolta-
jan opintolinja yhden luokan lentokoneyleisasentajan 
opintolinjaksi edellyttäen,että ammattikasvatushallitus 
antaa järjestelylle suostumuksensa. Uuden opintolinjan 
kustannuksia varten myönnett i in yht. 48 556 mk 
(19.3.941 §). 

Ammatt ikoulun maanrakennuskoneasentajan opinto-
linjan II luokan työnopetus saatiin syyslukukauden 
alusta järjestää koulun valitsemissa maanrakennusko-
neitten korjaamoissa ja tämän opetusryhmän opetuk-
sen ohjaamisesta saatiin opintolinjan työnopettajalle 
maksaa neljää vi ikkotunt ia vastaava korvaus, edellyttä-
en, että ammattikasvatushallitus antaa näihin järjeste-
lyihin suostumuksensa (28.5. 1755 §). 

Katastrofiapu ry. vapautettiin eräin ehdoin maksamas-
ta vuokraa ammattikoulussa järjestettyä tilaisuutta 
varten luovutetusta huonetilasta (yjsto 31.1. 5193 §). 

Käpylän ammattikoulun konttorikoneasentajan opin-
tolinja muutett i in nimeltään toimistoelektroniikan 
opintolinjaksi ja jaetti in kolmen sijasta neljään luok-
kaan, joilla kullakin on 12 oppilasta. Instrumenttiasen-
tajan opintolinjan 16 oppilaspaikkaa päätettiin muut-

taa 2-vuotiseksi sähköpiirtäjän keskikoulupohjaiseksi 
opintolinjaksi seuraavan vuoden alusta lukien. Molem-
mille muutoksille päätettiin anoa ammattikasvatushal-
lituksen suostumus (28.5. 1757 §, 15.10. 3044 §). 

Kirjapaino-osaston painokoneiden purkamisesta aiheu-
tuneiden kustannusten maksamista varten myönnett i in 
4 393 mk (yjsto 19.12. 6885 §). 

Käpylän ammattikoulun ja laboratoriokoulun opetuk-
sen muutoksista koulutiloissa aiheutuneita töitä varten 
myönnett i in yht. 9 123 mk (12.3. 856 §). Laborato-
riokoulun opetusvälineisiin myönnett i in käytettäväksi 
4 350 mk (26.11.3551 §). 

Kauneudenhoitoalan ammattikoulun varastonhoidosta 
vastaavaksi nimettävälle opettajalle saatiin suorittaa 
palkkiona kahta vuosiviikkotuntia vastaava korvaus 
(27.8. 2439 §). 

Ammatt ikoulun huonetiloja saatiin korvauksetta luo-
vuttaa Suomen kähertäjätyönantajaliiton ja SAKO:n 
parturi- ja kampaajaopettajajaoston järjestämiä kursse-
ja varten (yjsto 28.2. 5375 §, 15.8. 6242 §). 

Herttoniemen ammattikoulun luonnospiirustukset lä-
hetettiin ammattikasvatushallituksen hyväksyttäväksi 
(12.3. 853 §). 

Vallilan, Haagan ja Käpylän ammattikoulujen urhei-
lujoukkueen lähettämisestä 7 . -8 .9 . Tampereella pidet-
ty ihin Suomen Ammatt ikoulujen Urheilul i i ton XXV 
yleisurheilumestaruuskilpailuihin aiheutuneiden kus-
tannusten maksamiseksi myönnett i in 920 mk (yjsto 
12.9. 6349 §). 

Oppilaspaikkoja koskevat asiat. Kaupunginhallitus il-
moi t t i opetusministeriölle katsovansa valtion ja kau-
pungin kesken taideteollisen oppilaitoksen vuosittais-
ten oppilaspaikkojen luovuttamisesta v. 1965 tehdyn 
sopimuksen purkautuvaksi sopimuksen 3 kohdan mu-
kaan 1.7. lukien, koska laki taideteollisesta oppilai-
toksesta on kumottu 19.1. annetulla lailla. Opetusmi-
nisteriön i lmoitus sopimuksen purkautumisesta mer-
ki t t i in tiedoksi (19.3. 943 §,6.8. 2167 §). 

Kauniaisten kaupunginhallitukselle päätettiin i lmoit-
taa, ettei Helsingin kaupunki voi luovuttaa ammatti-
kouluista oppilaspaikkoja Kauniaisten kaupungille 
(10.9. 2635 §). 

Mellersta Nylands Yrkeskola -nimiselle koululle myön-
nettiin kaupungin kertomusvuoden maksuosuuden en-
nakkona perustamiskustannuksiin yht. 242 400 mk 
(10.9. 2636 §). 
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Muu opetustoimi 

Työväenopistoissa maksettavat palkkiot. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa suomenkielisessä ja ruotsin-
kielisessä työväenopistossa tuntiopettaji l le ym. mak-
settavat palkkiot 1.2. lukien sekä 1.9. lukien (22.1. 
258 §,27.12. 3888, 3889 §). 

Suomenkielisen työväenopiston itäisen ja pohjoisen 
osaston osastonjohtajien palkkaus vahvistettiin 825 
mk:ksi/kk sekä muiden osastojen osastonjohtajien 
palkkaus 660 mk:ksi/kk syyslukukauden alusta lukien 
(12.11. 3366 §). 

Opistoon saatiin palkata 1.9. lukien tp. toimistoapu-
lainen (V 7) kauintaan vuoden loppuun saakka ja tar-
koitukseen myönnett i in 4 084 mk (4.6. 1848 §, 13.8. 
2273 §). 

V:n 1969 valtionapua koskevassa asiassa korkein hal-
linto-oikeus hylkäsi kaupunginhallituksen valituksen 
(12.3. 925 §,24.4. 1420§,v :n 1972 kert. s. 211). 

Kaupunginhallitus muut t i v. 1969 tekemäänsä päätös-
tä opiston kirjaston osalta siten, että kirjasto pidetään 
avoinna yleisölle maanantaista perjantaihin opiston 
työkauden aikana klo 17—20. Samalla määriteltiin 
tarkemmin kirjastonhoitajan päivittäinen työaika, hä-
nen viikkotyöaikansa ollessa 35 1/2 tuntia (5.11. 
3297 §, v:n 1969 kert. s. 247 §). 

Suomenkielisen työväenopiston näyttämöpiir in Tuk-
holmaan tehtyä esitysmatkaa varten myönnett i in 
avustuksena 2 475 mk (yjsto 29.8. 6293 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta oikeutet-
t i in palkkaamaan 1.9. lukien tp. taloudenhoitaja 
(20. pl.), jonka työvelvollisuus on 20 t /v i ikko ja tar-
koitukseen myönnett i in 1 054 mk viranhaltijan palkan 
maksamista varten kertomusvuoden aikana (27.8. 
2438 §). Ts. toimistoapulaisen palkkaamista varten 
ajaksi 1.10.-31.12. myönnett i in 3144 mk (15.10. 
3046 §). 

Johtokunnan esitettyä kertomusvuoden talousarvioon 
merki tyn virkamieslipun siirtämistä opiston vahtimes-
tarille, päätti yleisjaosto peruuttaa ko. virkamieslipun 
(yjsto 3.1. 5025 §). 

Johtokunnalle myönnett i in 200 mk:n suuruinen kä-
teiskassa opiston pienehköjen menoerien suorittami-
seksi (yjsto 31.1. 5177 §). 

V:n 1970 valtionapua koskevaan kouluhallituksen pää-
tökseen päätettiin hakea muutosta korkeimmalta hal-
linto-oikeudelta (yjsto 24.7. 6190 §). 

Työväenopiston toimisto päätettiin pitää avoinna ylei-
sölle maanantaista perjantaihin klo 10-13 ja klo 17-20. 
Toimistohenkilökunnan työaika pysyi aikaisemmin 
tehdyn päätöksen mukaisena (6.8. 2165 §, v:n 1968 
kert. s. 213). 

Opiston kirjasto päätettiin pitää avoinna maanantaista 
perjantaihin klo 17-21. Ts. kirjastonhoitajan työaika 
on sama kuin kirjaston aukioloaika (17.12. 3803 §, v:n 
1969 kert. s. 248). 

Opistolehti-Studieringen -nimisen lehden tilaamista 
v:ksi 1974 koskeva johtokunnan päätös alistettiin kau-
punginhallituksen tutkittavaksi (20.8. 2355 §). 

Kotitalouslautakunnan alaisten neuvojina toimivien 
kotitalousneuvojien, käsityöneuvojien ja näitä vastaavi-
en tuntipalkkioksi vahvistettiin 1.9. lukien 16 mk sekä 
tuntiopettaj ina toimivien kotitalous- ja käsityönopet-
tajien ja näitä vastaavien tuntipalkkioksi 17.20 mk 
(27.8. 2432 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti 1.9. lukien kotitalouslauta-
kunnan toimialaan kuuluvien kurssien maksut. Käsi-
työkurssimaksu nousi 4 mk:sta 5 mk:aan ja talousalan 
kurssit vastaavasti (18.6. 1995 §). 

Suomen Kaupunkil i i tol le päätettiin esittää, että se ryh-
tyisi toimenpiteisiin valtionavun saamiseksi kuntien 
kotitalouslautakuntien kustannuksia varten (11.6. 
1943 §). 

Oppikoulut. Kaupunginhallitus päätti kouluhallituk-
selle annettavassa lausunnossaan ilmoittaa puoltavansa 
Jakomäen yhteiskoulun laajentamista 8-luokkaiseksi, 
yl iopistoon johtavaksi suomenkieliseksi linjajakoiseksi 
yksityisoppikouluksi (14.5. 1588 §). 

Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kannatusyhdistykselle 
päätettiin i lmoittaa, että koulun lisärakennusohjelmas-
sa tulisi ottaa huomioon koulusuunnittelutoimikunnan 
esittämät näkökohdat (28.5. 1763 §). 

Avustukset. Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa maksa-
maan seuraavat kertomusvuoden avustukset ja vuotuis-
avustuserät: 
— Yhtenäiskouluyhdistys ry., 35 000 mk:n avustus ja 
vuotuisavustuksen I erä, 
— Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, 174 000 mk:n 
avustus ja vuotuisavustuksen III ja IV erät, 50 553 mk, 
— Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys ry., vuotuisavus-
tuksen II ja I I I erä, 
— Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry., vuo-
tuisavustuksen IV erä, 44 250 mk (yjsto 10.1. 5044 
§, 24.1. 5135 §, 30.5. 5889 §, 7.2. 5228 §, 16.5. 
5800 §,27.6. 6017 §). 
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Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnalle myönnett i in 
5 000 mk käytettäväksi Kortepohjan yl ioppilaskylän' 
Vl-rakennusvaiheen omarahoituksen katteeksi (yjsto 
14.2. 5272 §). 

Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle myön-
netti in 2 000 mk puolalaisen kult tuuri- ja ylioppilas-
vi ikon toteuttamista varten Espoossa ja Helsingissä 
7 . -13 .5 . (yjsto 25.4. 5710 § § ) . 

Lahjoitusrahastojen korkojen käyttö. Viola Lewinin 
testamenttirahaston v:n 1972 ylijäämästä, 5 722 mk: 
sta puolet annettiin suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnalle ja toinen puoli ruotsinkielisen työväen-
opiston johtokunnalle käytettäväksi rahaston sääntö-
jen mukaisesti luentojen järjestämistä varten työ-
väenopistoissa (16.4. 1278 §). Gustav Pauligs Dona-
tionsfond -jaC.F. EkholmsStipendiifond -nimisten lah-
joitusrahastojen v:n 1972 ylijäämä lisättiin kokonai-
suudessaan rahaston pääomaan (16.4. 1277, 1278, 
1279 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Apulaiskirjastonjohtajan virkaa 
( 30. pl.) määrättiin hoitamaan osastonhoit., fil.maist. 
Eila Lindqvist 1.3. alkaen toistaiseksi ja kauintaan siksi, 
kunnes virka on vakinaisesti täytetty (26.2. 711 §). 

Fil.maist. Asta Pekonen valitt i kouluhallitukselle kau-
punginhallituksen 6.11.1972 suorittamasta apulaiskir-
jastonjohtajan vaalista. Kouluhallitukselle annetussa 
lausunnossa kaupunginhallitus päätti esittää valituksen 
hylättäväksi (27.8. 2434 §). Virkaan vali t tu kirjaston-
joht. , fil.kand. Elna Elonheimo peruutt i hakemuksensa 
ennen kuin valintapäätös oli saanut lainvoiman. Virka 
päätettiinjulistaauudelleenhaettavaksi 12.11.3370 §). 

Kirjaston talouspääll. Olavi Kuokkaselle myönnett i in 
ero virastaan 1.1.1974 lukien ja virkaa määrättiin tois-
taiseksi hoitamaan toimistonhoit., ekon. Tuula Suikki 
(8.10. 2972 §, 17.12. 3800 §). 

Kaupunginkirjastoon 1.1.1974 lukien perustettuihin 
22. pl:n osastonhoitajan virkaan, 19. pl.n vanh. kir-
jastoamanuenssin virkaan, neljään 18. pl:n kirjastoama-
nuenssin virkaan, 14. pl:n kirjastoautonkuljettajan vir-
kaan ja kolmeen 8. pl:n kirjastoapulaisen virkaan pää-
tett i in ottaa vastaavia tilapäisiä virkoja hoitaneet viran-
haltijat (12.11. 3363 §). 

Uudenmaan lääninhallituksen päätös sivukirjastonhoi-
tajan viran (22. pl.) jättämisestä haettavaksi julistamat-
ta merkit t i in tiedoksi (15.1. 166 §, 12.2. 530 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Laajasalon kirjasto- ja 

nuorisotalon pääpiirustukset sekä Kontulan kir jasto-ja 
nuorisotalon pääpiirustukset ja vm. rakennuksen 
3 128 510 mk:n suuruiset kustannukset ehdolla, että 
mainittu summa on kiinteä kokonaishinta, johon sisäl-
tyy myös kaupungin maksettavaksi tuleva 370 000 
mk:n suuruinen osakepääoma (4.6. 1849 §, 3.9. 2560 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen kouluhallitukselle 
v. 1971 tekemäänsä esitystä, pyytää ennakkopäätöstä 
siitä, onko vetovaunu- perävaunu- periaatteelle raken-
tuvan neljännen kirjastoauton hankintaa kaupunginkir-
jastolle pidettävä kirjastotoimen kannalta tarpeellisena 
(3.9. 2496 §). 

Kaupunginkirjasto oikeutett i in myymään käytöstä 
poistettu kalusto esityksensä mukaisesti (yjsto 12.12. 
6826 §). 

Kirjastolehti saatiin tilata kirjastolautakunnan jäsenille 
kertomusvuonna sekä v:ksi 1974 (yjsto 7.3. 5420 §, 
19.12. 6886 §). 

Töölön sivukirjastossa tapahtuneen varkauden johdos-
ta raastuvanoikeus tuomitsi kolme henkilöä yhteisvas-
tuullisesti korvaamaan kaupungille rikoksen kautta ai-
heuttamansa vahingon (18.6. 1996 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää Suomen Kaupunkili i-
tolle ryhdyttäväksi toimenpiteisiin kirjastojen kotipal-
velujen saattamiseksi valtionavun pi ir i in (8.10. 2967 
§). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan l i i t tohall i tuk-
sen ilmoitus laitoskirjastotoiminnan jatkamisesta kes-
kussairaalan polio- ja munuaisosastolla merki t t i in tie-
doksi (19.2.608 §). 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallitus antoi opetusmi-
nisteriölle museolautakunnan esityksen mukaisen lau-
sunnon museotoimen aluehallintokomitean mietinnös-
tä, jossa mm. selvitettiin museovirastoon liittyvää 
aluehallintoa ja yksityisen museolaitoksen valtionavun 
järjestämistä (21.5. 1657 §). 

Museokomitean mietinnön johdosta kaupunginhallitus 
kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa mm. Terassi-
tor in alueen jatkosuunnittelun yhteydessä selvittä-
mään myös mahdollisuudet kaupunginmuseon tilatar-
peen tyydyttämiseksi tällä alueella. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, ettei miet intö siinä vaiheessa antanut 
aihetta muihin toimenpiteisiin (10.12. 3710 §, 17.12. 
3808 §). 

Museolautakunta oikeutett i in jatkamaan Uudenmaan 
läänin paikallismuseoiden kokoelmien kort istointi työ-
tä Suomen Museoliitolta kertomusvuodelle tätä varten 
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anottavalla määrärahalla edellyttäen, ettei kaupungille 
aiheudu tästä suoranaisia kustannuksia (26.2. 712 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää virastoille ja laitok-
sille jäljennöksen v. 1949 tekemästään valokuvanega-
ti ivien keskittämistä kaupunginmuseoon koskevasta 
päätöksestä kehotuksin ottaa huomioon siinä määrätty 
valokuvanegatiivien keskittämien. Virastoja ja laitoksia 
kehotetti in antamaan kaupunginmuseon tietoon ku-
vausohjelmansa ja -suunnitelmansa päällekkäisyyden 
välttämiseksi kuvauksissa. Kaupunginmuseo oikeutet-
t i in valvomaan ja ohjaamaan virastoissa ja laitoksissa 
tapahtuvaa valokuvanegatiivien arkistointia ja säilytys-
tä (26.3. 1023 §). 

Kaupunginmuseon käteiskassa korotett i in 250mk:aan 
(yjsto 31.10. 6590 §)." 

Museoamanuenssi Leena Ark io ja museoassistentti Si-
nikka Vainio oikeutett i in edelleen käyttämään omia 
autojaan museon virkatehtävissä, enintään kuitenkin 
2000 km:iin saakka v:n 1973 aikana (yjsto 14.11. 
6686 §). 

Kaupunginmuseon kuva-arkistoa varten kehotetti in 
kiinteistölautakunta vuokraamaan talossa Fabianin-
katu 9 sijaitsevat 104 m^m suuruiset myymäläti lat ja 
kellarikerroksessa sijaitsevat 272 m 2 : n suuruiset varas-
tot i lat 1.11. lukien (29.10. 3184 §). 

Eduskuntatalon puiston kalliosuojasta kaupungin hal-
lintaan tulevista tiloista päätettiin varata kaupungin-
museon rauhanaikaisiksi varasto- ja tilapäisnäyttely-
t i loiksi 1 000 m2;n suuruiset t i lat sekä 2 0 0 m 2 : n suu-
ruinen ti la kriistitilanteessa käytettäväksi aikaisemmin 
Töölöntor in kalliosuojasta varattujen vastaavien ti lojen 
sijasta (10.12. 3714 §). 

Finlandia-talon kongressisiiven rakentamisen yhteydes-
sä suoritettujen räjäytystöiden johdosta vahingoittu-
neen museoesineistön korjaamiseen ja kunnostamiseen 
myönnett i in 3 500 mk (yjsto 27.12. 6921 §). 

Tuomarinkylän kartanon alueella Lukupolun varrella 
sijiatseva entinen muonamiehen mökk i päätettiin siir-
tää Tuomarinkylän kartanon rakennusten yhteyteen. 
Tarkoitukseen myönnett i in 36 000 mk (7.5. 1522 §). 

Lasten museo-osaston aikana 13.9.—15.10,oikeutettiin 
kaupunginmuseo pitämään pääosastonsa avoinna ylei-
sölle pääsymaksutta sekä pitämään museo avoinna 
myös lauantaisin klo 12-16 (yjsto 9.7. 6098 §). Myös 
näyttelyn »Käsityötä ja pienteollisuutta» aikana 
19.10. —11.11. saatiin museo pitää avoinna lauantaisin 
klo 12-16 (yjsto 26.9. 6419 §, 7.11. 6642 §). 

Museolautakunta oikeutett i in järjestämään kertomus-

vuoden syksyllä yhteistoiminnassa Pienteollisuuden 
Keskusliiton kanssa sen 75-vuotisjuhlallisuuksiin l i i t ty-
vä, elinkeinovapautta esittelevä näyttely kaupun-
ginmuseon pääosaston tiloissa mm. ehdolla, että l i i t to 
korvae painatuksesta, tekstityksestä ja osittain kuva-
suurennosten teettämisestä aiheutuvat kulut (yjsto 
21.2. 5324 §). 

Suomen rakennustaiteen museolle saatiin Helsingin 
juhlaviikkojen ajaksi järjestettävää näyttelyä »C.L. En-
gel» varten lainata kaupunginmuseon kokoelmista neljä 
C.L. Engelin akvarellia erinäisin ehdoin (yjsto 9.7. 
6097 §). 

Prins Eugens Waldermarsudde-nimiselle taidemuseolle 
lainattiin erinäisin ehdoin museon Tukholmassa kerto-
musvuoden kesällä järjestämää näyttelyä varten kaksi 
kaupungin museon kokoelmiin kuuluvaa Magnus von 
Wrightin teosta (yjsto 30.5. 5899 §). 

Björn Thunströmin maalaus »Helsingin entinen laivate-
lakka», joka oli sijoitettuna kaupungintalon huonee-
seen 251 A , palautettiin kaupunginmuseolle ja tilalle 
si joitett i in museon kokoelmiin kuuluva C. Loohmin 
maalaus »Näkymä Eteläsataman Valkosaarelta» (yjsto 
26.9. 6420 §). 

Museon kokoelmiin kuuluvat kassakaappi ja -kirstu 
saatiin väliaikaisesti sijoittaa rahatoimiston t i loihin 
(yjsto 13.6. 5960 §). 

Merimuseolle saatiin korvauksetta luovuttaa sen pyytä-
mät kypäräsukellusvälineet (yjsto 9.7. 6104 §). 

Kaupunginhallitus katsoi, ettei kaupunki voi vastaan-
ottaa leht. Anne-Marie Beaurainin Pacius-museoksi tar-
joamaa säveltäjä Frederik Paciuksen kesäkotina pitä-
mää Backas-nimistä huvilaa Espoon kaupungissa (2.5. 

' 1456 §). 

Kaupunginmuseossa vahingoittuneesta sisäturkista pää-
tett i in suorittaa 350 mk:n suuruinen korvaus (yjsto 
16.5. 5809 §). 

Kaupunginorkesterin yksi äänenjohtajan virka (23. pl.) 
ja kaksi soittajan virkaa (19. pl.) päätettiin jättää vaki-
naisesti täyttämättä toistaiseksi, kauintaan kertomus-
vuoden loppuun saakka ja yksi soittajan virka (20. pl.) 
kauintaan 30.9.1974 saakka (26.2. 710 §, 18.6. 1990 
§, 22.10. 3113 §). 

Viidelle kaupunginorkesterin soittajalle päätettiin suo-
rittaa ikälisää vastaava palkankorotus (2.4. 1103 §, 
8.10. 2975 §, 12.11. 3367 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi kaupunginorkesterin jä-
senten apukassan selvityksen Helene Bergbomin ra-

106 



2. K aupunginhallitus 

hastosta saamansa v:n 1971 ylijäämän käytöstä (yjsto 
23.5. 5854 §). 

Musiikkiteatteritoimikunnan mietinnöstä kaupungin-
hallitus päätti antaa opetusministeriölle musiikkilauta-
kunnan lausunnon mukaisen lausunnon opetus- ja si-
vistystointa johtavan apul.kaup.johtajan esittämin 
poikkeuksin. Samalla kaupunginhallitus kehotti mu-
siikkilautakuntaa selvittämään kysymyksen Kansallis-
oopperan orkesterin, radio-orkesterin ja Helsingin kau-
punginorkesterin yhdistämisen tai yhteistyön tarkoi-
tuksenmukaisuudesta ja mahdollisuuksista (18.6. 1989 
§,6.8 . 2170 §). 

Kaupunginorkesterin konserttien radioinnista soittajil-
le suoritettavaa mahdollista korvausta koskevassa asi-
assa kaupunginhallituksen yleisjaosto päätti pyytää 
prof. Matti Ylöstalolta asiantuntijalausunnon (yjsto 
1.8. 6203 §). 

Musiikkilautakunta oikeutett i in lainaamaan kaupun-
ginorkesterin nuotteja jäljennettäväksi siten, että jäl-
jentämisestä peritään puolet siitä hinnasta, jonka lai-
nattavien nuottien kir joit taminen on maksanut (15.1. 
170 §). 

Eräälle soittajalle myönnett i in soitt imen rikkoutumi-
sen vuoksi 250 mk.n suuruinen korvaus (yjsto 7.2. 
5238 §). 

Suomen sinfoniaorkesterit ry:lle maksettiin 450 mk:n 
suuruinen jäsenmaksu kertomusvuodelta (yjsto 30.5. 
5888 §). 

Finlandia-talon johtaja oikeutett i in palkkaamaan rak. 
mest. Aarno Erjamo 1.8. alkaen sivutoimiseksi ts. 
kunnossapitorakennusmestariksi oikeuksin saada 250 
mk/kk (25.6. 2067 §). Konsertti- ja kongressitalojaos-
ton käytettäväksi myönnett i in 24 276 mk ts. asentajan 
ja laitosmekaanikon palkkaamista varten (11.6. 1924 
§). 

Ohjelman järjestämistä varten Esplanadikappelin soit-
tolavalle kesällä 1973 myönnett i in Helsinki-viikon 
säätiön käytettäväksi 25 000 mk (19.3. 934 §, 26.3. 
1016 §,24.4. 1361 §). 

Hässelby-säätiö. Kaupungin osuutena säätiön kerto-
musvuoden käyttömenoista maksettiin yht. 85 000 
Rkr (yjsto 8.8. 6223 §). 

Oopperatalon suunnittelukilpailun kilpailulautakun-
taan nimitett i in kaupungin edustajaksi virastopääll. 
Lars Hedman (25.6. 2105 §). 

Avustukset. Yleisjaostoa kehotetti in maksamaan seu-
raavat vuotuisavustuserät: 

— Helsingin Ruotsalaiselle Teatterille I I I erä 243 000 
mk 
— Suomen Kansallisoopperan Säätiölle III erä 187 500 
mk 
— Käpylän musiikkiopistolle III ja IV erä, yht. 26 210 
mk 
— Helsingin Kansankonservatorion säätiölle III erä, 
125 000 mk 
— Suomen Solistiyhdistykselle III erä, 1 215 mk 
— Helsingin Kesäteatterin Kannatusyhdistykselle IV 
erä, 13 750 mk 
— Helsingin seudun kesäyliopiston säätiölle IV erä, 
40 000 mk (yjsto 7.5. 5772 §, 16.5. 5799 §, 23.5. 
5851 §, 30.5. 5890, 5891 §,27.6. 6018 §, 22.8. 6254 
§). 

Suomen Mitalitaiteen Killalle myönnett i in 5 000 mk 
avustuksena kansainvälisen mital inäyttelyn järjestä-
mistä varten Helsingissä elokuussa (19.2. 602 §). 

Suomen Kansallisteatterille myönnett i in sen täyttäes-
sä 100 ν nukke- ja lapsiteatterin toiminnan kehittämi-
seksi sekä nukketeatteria varten tarvittavien välineiden 
hankkimiseksi 12 000 mk:n suuruinen lahjoitus (26.2. 
707 §). 

Suomen teatterijärjestöjen keskusliitolle suoritett i in 
Helsingissä 16.—19.4. järjestettyjen teatteripäivien 
aiheuttamasta tappiosta 8 500 mk (2.4. 1102 §). 

Akademiska Damkören Lyranille myönnett i in 875 mk 
matka-avustuksena konserttimatkaa varten (yjsto 
14.11. 6685 §). 

Eri puolueiden nuorisojärjestöille myönnett i in yht. 
2 000 mk Berliinissä kesällä pidettyjen rauhan ja ys-
tävyyden festivaalien johdosta Helsingissä järjestetyn 
puistokonsertin järjestelykustannuksia varten (yjsto 
13.6. 5952 §). 

Helsinki-Viikon Säätiön kertomusvuoden määrärahasta 
säästynyt osa siirretti in käytettäväksi v. 1974 alkupe-
räiseen tarkoitukseensa (10.12. 3717 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi Suomen Kir jai l i jal i i ton ja 
Finlands Svenska Författareförening -nimisen yhdis-
tyksen selvitykset lahjoitusrahastoista saamiensa varo-
jen käytöstä (yjsto 7.5. 5782 §). 

Yleishyödyllisten yritysten mää rä-
rahat 

Määrärahojen jakaminen. Komitea, jonka kaupungin-
hallitus oli 22 1. asettanut jakamaan menosääntöön 
merkittyä yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avus-
tusmäärärahaa, i lmoit t i mietinnössään, että avustuksia 
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ol i kaupunginhallituksen toimesta julkaistun kuulutuk-
sen perusteella hakenut 107 järjestöä. Avustuksia pää-
tet t i in jakaa 150 000 mk jäljempänä mainituil le 87 jär-
jestölle seuraavasti: 

Alppila-Seura 300 
Au-yhdistys 1 000 
Barn teaterföreningen 1200 
Finnish Blues Society 250 
Folkpensionärer i Helsingfors 250 
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl . . . 900 
Föreningen Brage 3 500 
Haagan Eläkkeensaajat 220 
Haagan Taideseura 1 000 
Helsingfors Svenska Marthaförening . . . . 2 0 0 0 
Helsingin Eläkkeensaajat 250 
Helsingin Huonokuuloiset 1 400 
Helsingin Kansallinen Eläkeläisseura 

SENIORIT 250 
Helsingin kaupungin eläkkeennauttijain 

yhdistys 250 
Helsingin kaupunginosayhdistysten L i i t to . 2 600 
Helsingin Kaupunkilähetys 250 
Helsingin Kotien puolesta 850 
Helsingin Kummjkuntayhdistys 3 000 
Helsingin Kuurojen Yhdistys 1 600 
Helsingin liikennelaitoksen eläkeläisten 

kerho 250 
Helsingin Marttayhdistys 4 100 
Helsingin Nuorten Miesten Kristil l inen 

Yhdistys 2 500 
Helsingin Perheenemäntien yhdistys . . . . 350 
Helsingin Pohjola-Norden 1 500 
Helsingin Puutarhaseura 2 150 
Helsingin Reumayhdistys 2 000 
Helsingin Shakki l i i t to 300 
Helsingin Tuberkuloosi- ja Keuhkovamma-

yhdistys 
(ent. Helsingin Tuberkuloosiyhdistys) . . 16 500 

Helsingin Työväen Lapsilaulajat 2 200 
Helsingin Työväen Shakkikerho 330 
Helsingin Työväen Sivistystyö 2 500 
Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys 6 500 
Hermanni-Vallila Seura 300 
Herttonielmen Eläkkeensaajat 200 
Huopalahden Eläkkeensaajat 200 
Kalliolan Kannatusyhdistys 6 500 
Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1 300 
Kallion - Valli lan Eläkeläiset 250 
Kamarimusiikin kannatusyhdistys . . . . 3 0 0 0 

Kannelmäki-Seura 300 
Kansan-ja Sairaseläkeläisten Tuki 200 
Karjalan Sivistysseura 2 100 
Kasvatusopillinen kir jastoja lukusäätiö . . 5 000 
Katajanokka-Seura 300 
Kelkkala-Lomakodin Kannatusyhdistys . . 500 
Keski-Helsingin Eläkeläiset 250 
Kottby-Minsas Svenska Förening 500 
KRIM-Helsinki 500 
Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor i 

Helsingfors 1 200 
Kruunuhaka-Seura 300 
Kulttuurishakki 58 300 
Kuluttajat 550 
Käpylä-Seura 300 
Käpylän Eläkkeensaajat 220 
Laajasalo-Seura 300 
Lehtisaari-Seura 300 
Lomal i i t to 10 500 
Loma ja Virkistys 1 000 
Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
Malmi-Seura 300 
Munkkiniemen Kerho 300 
Mustalaislähetys 1 600 
Paavalin Siirtolayhdistys 240 
Pitäjänmäen Eläkkeensaajien yhdistys . . . 220 
Pohjois-Haaga Seura 300 
Pohjois-Haagan Kotien puolesta 200 
Pojista Miehiä 1 800 
Pol io inval id i t 3 500 
Puotila-Seura 300 
Roihuvuori-Seura 300 
Ruskeasuo-Seura 300 
Sokeainopetuksen Tuki 1 000 
Suomalainen Shakkikerho 500 
Suomen Kansan Ryhti l i ike 3 000 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 6 300 
Suomen Pikakirjoittajayhdistys 500 
Suomen Poliohuolto 2 600 
Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uu-

denmaan piir i 3 000 
Suur-Helsingin Kotiteollisuus-yhdistys . . . 1 100 
Suur-Helsingin Valkonauha 2 000 
Svenska Hörselskadade 1 200 
Svenska Upplysningsbyrän i Helsingfors . . 800 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 13 800 
Töölön Eläkkeensaajat 200 
Vallilan Eläkkeensaajat 220 
Vanhusten Turva 1 000 
Ylioppilasterveys - Studenthälsan ry 3 800 

Yhteensä 150 000 

Tavanomaisten ehtojen lisäksi, jotka koskivat kaikkia 
avustuksen saajia mm. avustusten käytön valvontaa, 
määrättiin Polioinvalidit ry:lle ja Suomen Poliohuollol-

le ehdoksi, että kaupungin avustusten turvin ylläpidet-
tävä toiminta kohdistuu nimenomaan helsinkiläisiin, 
Förbundet De Utvecklingstördas Väl r.f.lle ehdoksi, et-
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tä yhdistys antaa myönnetystä avustussummasta vä-
hintään 80 % Helsingin paikallisen yhdistyksen käyt-
töön ja Lomali i tol le ehdoksi, että kaupunki saa kaikki 
ne alennukset ja muut taloudelliset edut, jotka Loma-
l i i t to myöntää jäsenilleen (11.6. 1944 §). 

Nuorisotyö 

Kerhokeskukset. Nuorisotoimiston yksi kerhokeskuk-
sen hoitajan tp. virka saatiin jättää täyttämättä kauin-
taan kertomusvuoden loppuun saakka (25.6. 2052 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 7.6.1971 teke-
määnsä päätöstä, oikeuttaa kiinteistölautakunnan suo-
rittamaan vuokrana moottorihal l in ja kerhohuoneiston 
käsittävästä huonetilasta Kiinteistö-Oy Pakkalantielle 
sen esittämää yksikkövuokraa 13.15. m k / m 2 / k k vas-
taavan, tarkistusmittauksessa todettavan pinta-alan 
mukaan määräytyvän kuukausivuokran (12.3. 873 §, 
v:n 1971 kert. s. 223). 

Kaupunginhallitus päätti kumota nuorisolautakunnan 
kokouksessaan 7.3.1972 tekemän päätöksen teräsbeto-
nilaiturin tilaamisesta Vuorilahden kesäkotiin (15.1. 
165 §, v:n 1972 kert. s. 219). 

Valtionavut. Kaupunginhallitus päätti tyytyä opetus-
ministeriön 16.1. tekemiin päätöksiin Kiinteistö Oy 
Salpausseläntie 14:n ja Kiinteistö Oy Pakkalantien 
nuorisotoimintati lojen v:n 1972 rakentamiskustannuk-
siin anotun valtionavun kieltämisestä, mutta päätti ke-
hottaa lainopillista osastoa hakemaan muutosta minis-
teriön 16.7. tekemään päätökseen valtionavun myön-
tämistä Kiinteistö Oy Pakkalantien nuorisotilojen 
hankkimista koskevassa asiassa. Samoin päätettiin tyy-
tyä Hietaniemenkatu 9:ään, Korvatunturinne 2:een ja 
Koulutanhua 2:een rakennettavien nuorison kerhohuo-
neistojen rakennustöistä aiheutuvien kustannusten val-
tionavustusten hylkäämistä koskevaan päätökseen (9.4. 
1257 §, 15.10. 3077 §, 12.11. 3423 §). 

Vierailut ja virkamatkat. Nuorisolautakunta oikeutet-
t i in kutsumaan kaupungin vieraaksi kaksi Moskovan 
kaupungin edustajaa n. vi ikon ajaksi nuorison 17. ystä-
vyysviikon aikana sekä yhden edustajan Bonnin kau-
pungin nuorisotoimistosta ajaksi 16.—26.5. Em. vierai-
lun menoihin myönnett i in 5 000 mk ja jälkimmäisen 
4 000 mk (yjsto 7.2. 5237 §,25.4. 5719 §). 

Yleisjaosto oikeutti nuorisolautakunnan lähettämään 
edustajansa 18 vrk kestävälle virkamatkalle Saksan de-
mokraattiseen tasavaltaan 28.7. -5.8. Berliinissä pidet-
täville nuorison ja ylioppilaiden 10. festivaaleihin. Sa-
malla yleisjaosto päätti, mitä matkalaskussa saadaan 
ottaa huomioon. 

V t Irina Matvejevv jätt i 11.7. Uudenmaan lääninhalli-
tukselle tätä yleisjaoston päätöstä koskevan valituksen, 
jossa hän katsoi ko. kokouksen olevan senlaatuisen, et-
tei kunnallisen määrärahan myöntäminen siihen osal-
listumista varten voi olla sopusoinnussa kunnallislain 
kanssa. Kokous on päämäärältään yksipuolisesti pol i i t-
t inen, mikä selvästi ilmeni festivaaliesitteestä. 

Kaupunginhallitus päätti antaa lääninhallitukselle sen 
pyynnöstä selvityksen, joka oli kaupunginhallituksen 
lainopillisen osaston lausunnon mukainen. Lausunnon 
yhteenvedossa todett i in, että kunnan yleisestä toimi-
alasta ei ole kunnallislaissa annettu täsmällistä ja kiin-
teää määritelmää. Ajan kuluessa kunnan yleinen tehtä-
väpiiri on huomattavasti muovautunut uudelleen. Käy-
tettävissä olevat oikeustapaukset taasen osoittavat, et-
tei ko. toimenpidettä nyt vallitsevan oikeuskäytännön 
mukaan voitane pitää kunnan toimivaltaan kuuluvana. 
Toisaalta saattaa olla mahdollista, että korkein hallin-
to-oikeus katsoo olosuhteiden ja käsitysten kunnan 
toimialan laajuudesta muuttuneen. 

Saatuaan valittajalta festivaal¡esitteen lääninhallitus 
pyysi kaupunginhallitukselta selitystä. Lainopillisen 
osaston lausunnon mukaisessa selityksessä todett i in 
kokous saadun esitteen perusteella yksipuolisesti po-
liittiseksi. Toisaalta osoituksena siitä, että pol i i t t inen 
toiminta katsotaan kuuluvaksi kuntien nuorisotyöhön, 
on kuntien nuorisolautakunnista ja kuntien nuoriso-
työhön annettavasta valtionavusta 21.1.1972 annettu 
laki (20.8. 2359 §, 27.8. 2436 §, 10.12. 3713 §, 
17.12. 3809 §, yjsto 27.6. 6022 §). 

Nuorisoasuntoliiton ja kaupungin välisen yhdysmiehen 
nimeäminen. Nuorisoasuntoliitto, joka v. 1971 perus-
tett i in Suomen Kaupunkil i i ton, Invalidil i iton ja Pelas-
takaa Lapset ry:n toimesta edistämään nuorisoasunto-
toimintaa, pyysi kaupunkia nimeämään yhdysmiehen, 
joka voisi hoitaa laajemmin yhteyksiä l i i t toon. Samalla 
l i i t to pyysi kaupunkia ottamaan huomioon seuraavan 
talousarvion valmisteluissa nuorisoasunto-ongelmat. 
Kaupunginhallitus nimesi yhdysmieheksi asuntotuo-
tantoasiamies Kari Koskimaan ja lähetti yhdistykselle 
kirjeen, jossa kaupunginjohtajan ja rakentamisohjelma-
toimikunnan lausuntojen perusteella todett i in kaupun-
gin vuokra-asuntoja saaneista v. 1970 olleen 40 % alle 
30-vuotiaita. Tilastotoimistossa oli meneillään perus-
teellinen helsinkiläisten nuorten asumista koskeva tut-
kimus, joka valmistunee v. 1974. Lisäksi valtuusto on 
tehnyt periaatepäätöksen Helsingin seudulle rakennet-
tavien opiskelija-asuntoloiden rakennuslainojen takaa-
misesta aina 75 %:n määrään saakka (1.10. 2869 §). 
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Taide - ja k irjaiiisuusapurahoj en j a-
kotoimi kunta 

Helsinki-palkinto ja taide-ja kirjallisuusapurahat. Jako-
to imikunta i lmoi t t i , että Helsinki-palkinto 7 500 mk, 
ol i päätetty antaa kirjail i ja Eila Pennaselle sekä jakaa 
150 000 mk:n suuruinen määräraha apurahoina toimi-
kunnan esityksen mukaisesti (6.8. 2144 §). 

Kuvataidetoimikunta 

Taideteosten hankkiminen, sijoittaminen ja lainaami-
nen. Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto tekivät kerto-
musvuonna muutamia taideteosten hankintaa ja sijoit-
tamista koskevia päätöksiä (15.10. 3040 §, 5.11. 32.86 
§, 12.11. 3362 §, yjsto 31.1. 5190 §, 28.3. 5549 §, 
4.4. 5601 §, 11.4. 5641 §,25.4. 5729 §). Eräille taitei-
l i joi l le lainatti in näyttelyitä varten heidän kaupungin 
hallussa olevia teoksiaan (yjsto 3.1. 5019 §, 8.8. 6220 
§, 19.9. 6372 §, 3.10. 6450 §, 17.10. 6522 §, 3.12. 
6781 §). 

Näyttelyt. Bäcksbackan kokoelmien näyttely kaupun-
gintalon ala-aulassa päätettiin purkaa kesäkuun lop-
puun mennessä. Suomen rakennustaiteen museo oi-
keutett i in yhteistyössä kaupungin kanssa valmista-
maan kaupungintalon ala-aulaan C.L. Engelin arkkiteh-
tuuria esittelevä näyttely. Rakennustaiteen museo vas-
tasi kaikista muista näyttelykustannuksista paitsi näyt-
telyn vartioinnista ja sanomalehti-ilmoituksista. Kau-
punginkanslian käytettäväksi näyttelyn vartioimis- ja 
i lmoituskuluihin myönnett i in 15 000 mk. Avajaiset 
päätettiin järjestää 23.8. ja näyttely pitää avoinna 
24.8 . -9 .9 . arkisin klo 9-18 ja lauantaisin ja sunnuntai-
sin klo 11-18. Näyttelyn aukioloaikaa päätettiin myö-
hemmin jatkaa 7.10. saakka. Taideasiainsihteerin il-
moitus näyttelyssä käyneiden henkilöiden määrästä ja 
näyttelyluetteloiden myynnistä merki t t i in tiedoksi 
(28.5. 1748 §, yjsto 5.9. 6315 §, 17.10. 6523 §). 

Taideasiainsihteeri oikeutett i in järjestämään kaupun-
gintalon ala-aulaan pienehkö Helsinki-näkymiä -näytte-
ly (yjsto 3.10. 6449 §). 

Kluuvin Galleria. Eräille taiteili joil le ja yhdistyksille 
ym. myönnett i in oikeus kertomusvuoden syksyllä ja 
v:n 1973 keväällä järjestää näyttelyjä Kluuvin galleri-
aan tavanomaisin ehdoin. Kaupunkisuunnitteluvirasto 
oikeutett i in korvauksetta järjestämään 30.5.-26.6. 
näyttely »Maisema ja virkistysaluesuunnittelu» sekä 
30.10.-13.11. näyttely »Kantakaupungin kortteli-
suunnitelma» (yjsto 31.1. 5189 §, 21.3. 5494 §, 16.5. 
5807 §, 8.8. 6221 §, 22.8. 6263 §, 24.10. 6558 §, 
31.10. 6596 §). 

Meilahden kartanon talonmies-vahtimestarille saatiin 

teettää virkapuvut huoltoviraston työtuvil la (yjsto 
13.6. 5951 §). 

Yleisjaosto päätti ottaa kiitollisuudella vastaan f i l . t r i 
I. Bäcksbackan lahjoittamat, Bäcksbackan kokoelman 
taideteoksista otetut väripostikortit ja kehotti kaupun-
ginkanslian yleistä osastoa huolehtimaan siitä, että 
Bäckbackan kokoelman teosten korjaus- ja kehystä-
miskustannuksiin käytetään talousarvioihin osaston 
käytettäväksi taidekokoelmien hoitoa ja näyttelyitä 
varten merkittävistä määrärahoista vähintään lahjoitet-
tujen postikortt ien myynnistä tuloti leil le vuosittain tu-
loutettavaa markkamäärää vastaava summa (yjsto 
3.10. 6451 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutett i in käyttämään 
v:n 1972 talousarvion Meilahden taidekokoelmaraken-
nuksen suunnittelua ja rakentamista varten merkittyä 
määrärahaa (26.2. 715 §). 

Lahjoitusrahastojen varojen käyttö. »Alex och Axel 
Ärts gäva t i l i Helsingfors stad»-nimisen lahjoitusrahas-
ton varat päätettiin toistaiseksi sijoittaa tuloa tuotta-
vasti ja kuvataidetoimikuntaa kehotetti in aikanaan te-
kemään ehdotus po. rahaston ylijäämävarojen käyttä-
misestä (4.6. 1837 §). 

Urh eiIu- ja ulk oi!u toi mi 

Alueiden ja laitureiden siirtäminen urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallintoon ym. Vartiokylänlahden venesa-
tama-alueen kaupungin omistuksessa olevat 9 000 
m^:n suuruinen maa-alue siirretti in 90 000 mk:n pää-
oma-arvosta ja 81 000 m2.n suuruinen vesialue 12 150 
mk:n pääoma-arvosta lautakunnan hallintoon (4.6. 
1847 §). 

Vihdin kunnan Olli lan kylässä sijiaitsevaan tilaan Saari-
järvi RN:o 2 * 1 k u u l u v a l l a , Iso Lehmälammen rannal-
la sijaitsevalla n. 0.5 ha:n suuruisella entisellä vuokra-
alueella olevat rakennukset ja rakennelmat samoin 
kuin itse alue siirretti in lautakunnan hallintoon 12 000 
mk:n suuruisesta pääoma-arvosta (16.4. 1314 §). 

Urheilu- ja ulkoiluviraston hallintaan siirrettiin satama-
laitoksen hallinnosta seuraavat laiturit : 
— Ramsaynrannassa Meilahden sillan vieressä oleva 
ent. l i ikennelaituri 
— Lauttasaaren Tallbergin puistotien päässä oleva lai-
tur i 
— Merisatamassa Kapteeninkadun päässä oleva laituri 
— Merisatamassa Neitsytpolun päässä oleva laituri 
— Merisatamassa Ehrenströmintien varrella olevat lai-
tur i t , lukuun ottamatta Uunisaaren liikennelaituria 
— Pohjoisrannassa oleva ent. Nihtisaaren lähtölaituri 
— Sörnäisten rantatien varrella Kaikukadun ja Lintu-
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lahden kadun välinen rantalaituri 
— Kulosaaressa Nandelstadhin venesataman vieressä 
oleva laituri 
— Hietalahden rannan altaan venepaikat. 

jalkapallohallin pääpiirustukset hyväksyttäisiin ehdoin, 
että terveyden hoitoviraston esittämät huomautukset 
otetaan huomioon työpiirustuksia laadittaessa (3.9. 
2498 §). 

Viraston hallinnasta siirretti in liikennelaitoksen hallin-
taan 12 liikennelaituria, ks. liikennelaitos (22.1. 301 
§). 

Urheilu- ja ulkoiluviraston ulkoiluosaston osastopäälli-
kön virkaan val i t t i in lakit.Iis. varat. Pentti Mäkelä (2.1. 
36 §, 15.1. 171 §,28.5. 1762 §). 

Siirtomäärärahojen käyttö. Urheilu- ja ulkoilu lauta-
kunta oikeutett i in käyttämään seuraavat siirtomäärä-
rahat esittämiinsä tarkoituksi in: 
— Urheilulaitokset ja kentät 2 800 000 mk 
— Ulkoilualueiden ja puistojen ra-

kennustyöt 600 000 mk 
-Venesatamat 700 000 mk 
— Korkeasaaren rakennustyöt 600 000 mk 
— Urheilu- ja ulkoi lutoimen raken-

nusten ja laitosten perusparannuk-
set 1 500 000 mk 

(yjsto 31.1. 5192 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi urheilu- ja ulkoiluviraston 
teknillisen toimiston laatimat Tattarisuon keskusvaras-
ton varastorakennuksen pääpiirustukset (18.6. 1993 
§). 

Käyttöomaisuuden myyminen. Lautakunta oikeutet-
t i in esityksensä mukaisesti myymään käytöstä poistet-
tava maasto-henkilöauto (yjsto 7.11. 6632 §). 

Rakennusten purkaminen. Lautakunta oikeutett i in 
purkamaan Lauttasaaren hyppyrimäen puurakenteiden 
yläosa. Purkamiseen ja maaston kunnostamiseen 
myönnett i in 5 000 mk (yjsto 29.8. 6292 §). Edelleen 
saatiin purkaa Mustikkamaalla sijaitseva kuivakäymälä 
ja vuorovenelaiturin valvontakoppi, Salmen ulkoilualu-
eella sijiatseva Uudenkylän sauna-liiterirakennus ja Ka-
naholman pukusuojarakennus. Seurasaaren ulkoilu-
puistoon kuuluvassa Mustasaaressa sijaitsevat koju n:o 
10, käymälät n :o 11 ja 13 sekä jäähuone n:o 14 ja Tu-
lisaaren leirintäalueella sijaitseva pesu- ja keittokatos 
(yjsto 24.10. 6563 §). 

Myl lypuron urheilupuiston hallirakennussuunnitelmas-
ta, jonka arkkit. Risto Sammalkorpi oli laatinut, pää-
tett i in luopua muuttuneen tilanteen takia. Urheilu-
puiston maankäyttösuunnitelman tarkistamisen poh-
jaksi hyväksytti in urheilu- ja ulkoilulautakunnan esit-
tämä tila- ja toteuttamissuunnitelma siten muutettuna, 
että uimahallin rakentaminen asetetaan tärkeysjärjes-
tyksessä ensisijalle, jol loin kuitenkin pallokenttien 
pohjatyöt suoritetaan uimahallin rakennuspaikan kui-
vatus- ja viemäröintitöiden yhteydessä, mikäli se talou-
delliselta kannalta on edullista. Lautakuntaa kehotet-
t i in vielä tutkimaan altaan rakentamista 50 m:n pitui-
seksi. Yleisten töiden lautakuntaa kehotetti in teke-
mään arkkit. Sammal korven kanssa uusi sopimus 
maankäyttösuunnitelman tarkistamisesta muuttuneen 
tilanteen huomioon ottaen ja rakennusten suunnitte-
lusta lähtökohtana vaiheittain rakentamisen mahdolli-
suus (8.1. 83 §). 

Jäähalli ja luistinradat. Pirkkolan urheilupuiston teko-
jääradan kattamisen ja pukusuojatilojen laajentamisen 
suunnittelemiseksi myönnett i in urheilulaitoksia ja 
kenttiä varten merkitystä siirtomäärärahasta 200 000 
mk (yjsto 17.1. 5109 §). 

Pirkkolan jäähallin maarakennus- ja kaivinpaalutyöt 
saatiin aloittaa kevätkaudella 1973 jo ennen kuin hal-
lin pääpiirustukset oli hyväksytty ja rakennuslupa 
saatu (24.4. 1374 §). Kaupunginhallitus hyväksyi 
26.4. päivätyt jäähallin pääpiirustukset (18.6. 1991 

Suomen Jääpalloliiton jääpalloilun v:n 1975 MM-kiso-
jen järjestämismahdollisuuksia koskeneen tiedustelun 
johdosta kaupunginhallitus i lmoi t t i , että kaupunki voi-
nee osoittaa päiväottelut pidettäviksi ensisijaisesti Ve-
lodromilla ja mahdolliset i l taottelut vaihtoehtoisesti 
Pirkkolassa (6.8. 2168 §). 

Suomen Taitoluistelul i i ton ilmoitus v:n 1975 Euroo-
panmestaruuskisojen myöntämisestä Kööpenhami-
nan järjestettäväksi merki t t i in tiedoksi (5.11.3291 §). 

Urheilukentät ja -puistot. Vuosaaren urheilukentän pu-
kusuojarakennuksen pääpiirustukset hyväksytti in si-
ten, että rakennustyötä suoritettaessa tulee ottaa huo-
mioon terveydenhoitoviraston tekemät huomautukset 
(2.1. 34 §). 

Talin urheilupuiston alueella olevien vesijohtojen siir-
rättämistä varten myönnett i in urheilu- ja ulkoiluviras-
tolle 250 000 mk (5.3. 773 §). Talin urheilupuiston 

Uimahallit. Kaupunginhallitus päätti sitoutua maksa-
maan opetusministeriölle takaisin Yrjönkadun uima-
hallikiinteistöä varten ministeriöltä v. 1954-1964 saa-
tujen rakennusavustusten kuoleutumattoman osan 
mainitun kiinteistön urheiluti lojen jäädessä pois varsi-
naisesta urheilukäytöstä ehdolla, että Suomen Valta-
kunnan Urhei lul i i t to SVUL ry. puolestaan takaa tä-
män summan kaupungille (19.2. 592 §). 
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Keilahallit. Nordator Oy valitti lääninhallitukselle 
vuokrasopimuksen tekemisestä Oy Bowling Ab:n kans-
sa Talin keilahallialueesta. Urhei lu- ja ulkoilulautakun-
nan lausunnon pohjalta annetussa selityksessään kau-
punginhallitus esitti valituksen hylättäväksi (19.2. 
607 §). 

Ulkoilu- ja leirintäalueet. Itäisen Pihlajasaaren telttai-
lua koskevassa asiassa oli lääninhallitus hylännyt Pää-
kaupungin Telttail i jat ry:n kanssa valituksen ja kulu-
vaatimuksen (5.10. 3043 §). 

Kaupunginhallitus kehott i urheilu- ja ulkoilulautakun-
taa vuokraamaan Helsingin poliisien kesäkotitoimikun-
nalle kertomusvuoden kesäkaudeksi molemmat toimi-
kunnan Läntisestä Pihlajasaaresta vuokrattavaksi ano-
mat huvilat (11.6. 1936 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat piirustuk-
set: 
— Tullisaaren ulkoilupuiston leirintäalueen vastaanot-
torakennuksen pääpiirustukset (18.6. 1987 §) 
— Uutelan ulkoilualueen traktorisuojan pääpiirustuk-
set (20.8. 2360 §) 
— Elisaaren ulkoilualueen isännän asunnon pääpiirus-
tukset (2.4. 1100 §). 

Kaunissaaren ulkoilualueen isännän työsuhdetta pää-
tet t i in jatkaa 31.10. saakka (2.5. 1453 §). 

Helsinginseudun luonnonsuojeluyhdistyksen kalavesi-
en yhteiskäyttömahdollisuutta koskevan kirjeen joh-
dosta kaupunginhallitus esitti Pääkaupunkiseudun yh-
teistyötoimikunnalle, että sen toimesta selvitettäisiin 
po. kalavesien yhteiskäyttö koko laajuudessaan. Toi-
mikunnan työvaliokunta i lmoit t i , ettei yhteiskäyttö-
mahdollisuuksien selvittämiseen ole henkilökunnan vä-
häisyyden eikä asian laajuuden vuoksi mahdollisuuksia 
(5.2. 416 §, 19.3. 940 §). 

Veneulkoilu. Rahatoimistoa kehotetti in maksamaan 
ins. Lauri Aitokari l le kertakaikkisena korvauksena 
kaupungin käytössä olevista, Aitokarin patentin mu-
kaisista veneenkiinnityslaitteista, kutakin laitetta kohti 
20 mk eli yht . 29 600 mk (yjsto 31.1. 5191 §). 

Korkeasaaren WC-tilojen muutostyön pääpiirustukset 
hyväksytti in edellyttäen, että lopullisia työpiirustuk-
sia laadittaessa otetaan huomioon terveyden hoitoviras-
ton esittämät huomautukset (27.8. 2433 §). 

Korkeasaaren työhuoneen suljetulla alueella tapahtu-
vaan ajoon saatiin käyttää sähkölaitoksen käytöstä 
poistettua pakettiautoa (yjsto 16.5. 5810 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta oikeutett i in lahjoitta-
maan Ähtärin reitin loma Oy:n omistamaan eläinpuis-
toon sen avajaisissa Korkeasaaren eläintarhan huuhka-
japari (7.5. 1520 §). 

C-messuhallin käyttö. Kaupunginhallitus kumosi urhei-
lu· ja ulkoilulautakunnan 10.10. tekemän päätöksen 
C-messuhallin vuokraamisesta Vene 74 -näyttelyä var-
ten ja kehotti lautakuntaa luovuttamaan hallin Osuus-
kunta Suomen Messujen käyttöön anomuksen mukai-
sesti venenäyttelyn, rakennusmessujen ja konttoritek-
niikan näyttelyn järjestämistä varten ajaksi 1.—25.2., 
8.4. sekä 15.-21.10. (15.10. 3037 §, 26.11. 3549 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto myönsi urheilu- ja ul-
koilualueilla sekä uimaloissa sattuneiden tapaturmien, 
tavaroiden häviämisen, ym. aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseksi yht. 1 041 mk (yjsto 13.6. 5956 §, 
19.9. 6377-6381 §, 19.12. 6887 §). 

Avustukset Urheiluhallit Oy:lle päätettiin suorittaa 
kertomusvuoden avustus 492 100 mk välittömästi yh-
tenä eränä, Seurasaarisäätiölle myönnetyn vuotuisavus-
tuksen III erä 8 715 mk ennen juhannusta ja Krogars 
Vattenskydds r.f:lle enint. 1 000 mk yhdistyksen esit-
tämään tutkimukseen osallistumisesta aiheutuneiden 
kustannusten maksamiseksi (yjsto 17.1. 5094, 13.6. 
5939 §,7.11. 6643 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 12 000 mk urheilu- ja ulkoi-
luviraston käytettäväksi helsinkiläisen koripallojouk-
kueen lähettämiseksi Islannin asuttamisen 1100-vuotis-
juhlallisuuksien yhteydessä Reykjavikin kaupungin 
joukkuetta vastaan pelattavaan otteluun (12.11. 3353 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Kaupunginhallitus päätti, muut-
taen v. 1967 tekemäänsä päätöstä, siirtää Lauttasaa-
reen jätevedenpuhdistamon tont in yleisten töiden lau-
takunnan hallintoon siten, että puhdistamon alue kä-
sittää 1.1.1974 lukien 31. kaup.osankortt:n n:o 31125 
n. 22 453 m 2 : n suuruisen tont in n:o 2 aikaisemman 
n. 20 880 m 2 xi suuruisen, osittain samalle tonti l le 

ulottuvan alueen sijasta. Puhdistamotontin maapää-
oma-arvoksi määrättiin 807 900 mk aikaisemman 
754 000 mk:n asemesta (17.9. 2721 §). 

Rakennusviraston rakennuttajapäällikön virkaan (35. 
pl.) val i t t i in dipl.ins. Jouko Rantanen, katurakennus-
päällikön virkaan (35. pl.) I apul.katurak.pääll. Seppo 
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Hirvonen ja talousosaston osastopäällikön virkaan 
(34. pl.) dipl.ins. Eero Puomi, kaikki 1.5. alkaen (2.5. 
1457 - 1459 §). 

Kampin alueen rakentamisen toteuttamisvaiheen pro-
jektinjohtajaksi päätettiin 1.4. alkaen palkata dipl.ins. 
Taisto Venermo sekä itäisen aluekeskuksen toteutta-
misvaiheen projektinjohtajaksi 1.5. alkaen arkkit. 
Hubert Federolf, molemmat 3 903 mk:n kuukausi-
palkoin (19.3. 947 §, 2.5.1460 §). 

Rakennusviraston seuraavien työsopimussuhteissa ole-
vien teknill isten toimihenkilöiden palkat tarkistetti in 
1.4. lukien: dipl.ins. Jorma Niemelä ja Aatos Saario 
4 050 mk/kk , dipl.ins. Olavi Enqvist 3 950 mk/kk , 
dipl.ins. Erkki Raimovaara 3 900 mk/kk ja ins. Klas-
Erik Blomqvist 3 600 mk/kk (12.3. 914 §) sekä seu-
raavien 1.9. lukien: dipl.ins. I lkka Varis, Rolf Johans-
son, Leo Helminen, T imo Kareoja ja Jaakko Koskinen 
3 800 mk /kk , dipl.ins. Seppo Lundgren, Matt i Sallinen 
ja Juha Mustonen sekä arkkit . Ingrid Hansson, Teemu 
Koroma ja Mauno Haimi 3 700 mk/kk ja dipl.ins. Pek-
ka Leppänen ja arkkit. Risto Löyskä ja Pentti Myl ly-
mäki 3 600 mk/kk (27.8. 2447 §). Kunnallinen sopi-
musvaltuuskunta hyväksyi rakennuttajapääll. Jouko 
Rantasen palkaksi 5 200 mk/kk ja katurak.pääll. Sep-
po Hirvosen palkaksi 4 900 mk/kk (8.10. 2980 §). 

Toistaiseksi päätettiin jättää täyttämättä I koneinsi-
nöörin, I apul.katurakennuspäällikön, kaksi raken-
nusmestarin, kaksi suunnitteluteknikon sekä koneen-
hoitajan virka (19.2. 616 §, 5.3. 790 §, 16.4. 1285 §, 
1.10. 2882 §, 5.11. 3300 §, 19.11. 3474 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto tekivät kertomus-
vuonna eräitä rakennusviraston virkojen viransijaisuut-
ta ja hakuilmoituksia koskevia päätöksiä (2.4. 1111 §, 
16.4. 1292 §, yjsto 18.4. 5684, 5685 §, 16.5. 5821 §, 
8.8. 6227 §, 14.11. 6725 §, 19.12. 6891 §). 

VR:n ja kaupungin siltatoimikunnan jäseneksi kaupun-
gin palveluksesta eronneen katurak.pääll. Hans Kors-
bäckin tilalle nimetti in vt. katurak.pääll. Seppo Hir-
vonen (26.3. 1035 §). 

Rakennusvirasto oikeutett i in vuokraamaan puhtaana-
pito-osaston käyttöön konttori t ietokone Nixdorf 820/ 
35 siihen l i i t tyvine periferialaitteineen enintään kah-
den vuoden ajaksi 4 620 mk.n kuukausivuokrasta 
(yjsto 24.1. 5152 §). Kopiokoneen kaupan yhteydessä 
virasto oikeutett i in luovuttamaan käytetty kone Oy 
Wul f f Ab:lle sovitusta hinnasta (yjsto 9.7. 6099 §). 

Määrärahojen käyttö. Kaupunginhallitus ja yleisjaosto 
oikeuttivat yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
eräitä v:n 1971 ja 1972 sekä kertomusvuoden talousar-
vion pääomamenoihin merki t ty jä määrärahoja (22.1. 

268 §, 5.2. 421, 423 ,424 §, 19.2. 615 §,6 .8 . 2174 §, 
17.9. 2720 §, yjsto 31.1. 5198 §) sekä käyttämään 
eräitä kokonaismäärärahoja keskinäistä jakoa muutta-
en (6.8. 2176 §). 

Liputuksen ym. järjestäminen. Rakennusvirasto oikeu-
tett i in järjestämään lippujen vartiointi Mannerheimin-
tiellä ja Aleksanterinkadulla 4.7. alkaen siihen asti kun 
liputus ETV-kokouksen johdosta jatkui (yjsto 4.7. 
6050 §). 

Helsingin Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen käyt-
töön korvauksetta lainaksi annettujen Suomen lippu-
jen ja tankojen kuljetukseen myönnett i in 70 mk sekä 
liputuksen järjestämiseen Kansallisteatterin edustalle 
Diabetes-yhdistyksen 25-vuotisjuhlan johdosta 246 
mk (yjsto 4.7. 6069 §, 17.10. 6520 §). 

Rakennusvirastolle myönnett i in 2 613 mk Senaatin-
tor in itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlan järjestelykus-
tannusten peittämiseksi (yjsto 12.12. 6821 §). 

Helsingin Juhlaviikkojen liputus ks. Helsingin Juhla-
vi ikot s. 68. 

Talorakennus. Yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi myönnett i in 112 000 mk Rautatientorilta pois-
tetun li ikennekioskin monipalvelukioskiksi muutta-
mista sekä Hämeentien ja Intiankadun risteykseen 
siirtämistä varten talosuunnitteluosaston piirustusten 
mukaisesti, paitsi että sistustustyöt jätetään suoritta-
matta. Mainitussa risteyksessä sijainnut virvoitusjuo-
makioski purett i in (11.6. 1932 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Kimmo Söderhol-
min laatimat virastotalon Hietaniemenkatu 9 pääpii-
rustukset sekä lähetti ne lastentarhan ja -seimen osalta 
sosiaalihallituksen vahvistettavaksi (5.2. 425 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että virastotalo Hietaniemen-
katu 9:n rakennustyöt saatiin aloittaa odottamatta val-
tionapupäätöstä (24.4. 1384 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi valtion ja kaupungin väli-
sen lisäsopimuksen Tähtitorninvuoren maanalaisten ti-
lojen jatkorakentamisen urakointimenettelystä ja oi-
keutti rakennusviraston ryhtymään hankkeen toteutta-
miseen suunnitelmien mukaisesti (10.9. 2676 §). 

Kaupunginhallitus oikeutt i yleisten töiden lautakun-
nan aloittamaan Itä-Pasilan yhteisväestönsuojan sisään-
käyntien louhintatyöt (29.11. 3624 §). 

Saneeraustarkastelu 1974-1983 -nimisen julkaisun 
painattamista varten myönnett i in rakentamisohjelma-
toimikunnalle 4 000 mk (yjsto 10.10. 6479 §). 
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Katupiirustusten vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti vahvistaa seuraavien kaupunginosien eräiden ka-
tujen katupiirustukset: Oulunkylä (2.4. 1107 §), 
Munkkin iemi (21.5. 1659 §), Konala (22.1. 273, 274 
§), Vart iokylä (9.4.1206 §), Pitäjänmäki (25.6. 2061, 
2062 §) , Mellunkylä (22.10. 3119 §), Laajasalo (9.4. 
1206 §) ja Vuosaari (2.4. 1106 §). 

Kadut ja tiet Yleisten töiden lautakunta oikeutett i in 
käyttämään allamainitut määrärahat niiden keskinäistä 
jakoa muuttaen seuraavasti: 
— v:n 1970 talousarviotilin »Uusia katuja ja teitä» eri 
alamomenteilta 285 000 mk Mannerheimintien järjes-
telytöihin ja »Liikenneväylät»-tilin eri alamomenteilta 
1 650 000 mk Helsingin - Lahden moottor i t ien raken-
tamisen johdosta kaupungin tehtäviin tai kustannetta-
vi in tö ih in ja 
— v:n 1971 talousarviotilin »Liikenneväylät» toiselta 
alamomentilta saman t i l in alamomentilla mainit tuun 
Mannerhieimintien uudelleen järjestelyyn (6.8. 2176 
§) 
— v:n 1970 talousarviotililtä »Uusia katuja ja teitä» 
196 073 mk Malmin ja Tapaninkylän katutöihin 
(12.11. 3376 §) 
— v:n 1971 talousarviotililtä »Uusia katuja ja teitä» 
500 000 mk Konalan, Pitäjänmäen ja Martti lan katu-
töihin (12.11. 3377 §) 
— saman vuoden ti l i l tä »Liikenneväylät» 600 000 mk 
Suurmetsäntien rakentamiseen rautatien alikulkusil-
toineen Tapanilassa ja väli Vanha Porvoontie - Jako-
mäki sekä 400 000 mk Pitäjänmäentien liikennejärjes-
telyyn välillä Kaupintie - l i ikenneympyrä ja rautatien 
alikulkusillan rakentamiseen (13.8. 2280 §) 
— v:n 1972 talousarviotililtä »Liikenneväylät» 400 000 
mk Helsinginkadun korjaustöiden jatkamista varten vä-
lillä Mäntymäentie - Sturenkatu (5.2. 422 §) 
— saman vuoden samalta t i l i l tä 1 000 000 mkNui ja-
miestentie - Nurmijärventie t ietöihin (24.9. 2815 §). 

Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa 
huolehtimaan jalkakäytävän rakentamisesta Männikkö-
tielle koillisreunaan välillä Rajametsäntie - Koivikko-
tien aukio sekä hyväksyi kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen n:o 702 liiken-
nejärjestelyistä po. alueella ja kehott i rakennusvirastoa 
suorittamaan järjestelyn vaatimat työt (21.5. 1660 §). 

Asunto-Oy Runeberginkatu 30 vali t t i kirjeessään ajora-
dan ja jalkakäytävän muuttumisesta ja painumisesta 
katuosuudella suoritettujen useiden kaivantojen ym. 
töiden vuoksi. Yleisten töiden lautakunnan ja sähkö-
laitoksen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus 
päätti, ettei kirje aiheuttanut muita toimenpiteitä kuin, 
että yhtiöl le lähetettiin ko. lausunnot (8.10. 2977 §). 

Lapinmäentien ja Koskelantien välisen yhdystien ra-
kentamista koskevassa asiassa korkein hallinto-oiekus 

antoi päätöksensä 22.11.1972 ja katsoi, ettei ol lut 
syytä muuttaa valituksenalaista päätöstä (29.1.369 §, 
v:n 1971 kert. s. 236). 

V t Laurilan ym. suojateiden näkyvyyden parantamista 
koskevan kirjeen johdosta kaupunginhallitus kehotti 
yleisten töiden lautakuntaa mahdollisuuksiensa mu-
kaan tehostamaan suojateiden ajoratamerk intojen 
kunnossapitoa sekä tutkimaan valoa heijastavan suoja-
tiemassan käytön tarkoituksenmukaisuutta. Sähkölai-
tosta kehotettiin selvittämään mahdollisuudet suoja-
teiden valaistuksen tehostamiseen nimenomaan vilkas-
liikenteisillä väylillä (20.8. 2381 §). 

Kevyen liikenteen tiet. Tuusulantien varteen Maunu-
laan päätettiin rakentaa jalankulku- ja pyörätie kau-
punkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 
piirustuksen n:o 34-737/30.8.1973 mukaisesti. Liiken-
nejärjestelyyn saatiin käyttää 105 000 mk (22.10. 
3135 §). 

Rautatiehallituksen rataosaston kirjeen johdosta kau-
punginhallitus päätti i lmoittaa, että Pasilan asemalta 
TV-keskukseen rakennettavan kävelytien ristikkosillan 
ja llmalan välisen osuuden kunnossa- ja puhtaanapidos-
ta tulee kaupunki huolehtimaan edellyttäen, että ase-
makaavan vahvistamisen jälkeen po. tien kunnossa- ja 
puhtaanapitovelvollisuus siirtyy rakennusjärjestyksen 
mukaan kunnossa- ja puhtaanapitovelvolliselle (26.2. 
714 §). 

Porintie. Kaupunginhallitus päätti puolestaan, että kau-
pungin toimesta laaditaan Porintien tiesuunnitelma vä-
lille rantarata - kaupungin raja yhteistyössä t ie- ja vesi-
rakennuslaitoksen kanssa siten, että suunnittelukustan-
nukset jaetaan tasan. Tie- ja vesirakennushallitus 
myönsi kaupungille luvan suunnitelmaehdotuksen laa-
timiseen ja i lmoit t i tarkemmin osallistumisestaan suun-
nitelmakustannuksiin (24.4. 1382 §, 10.12. 3729 §). 

Helsinki - Lahden moottoritien I vaiheen rakentamises-
ta moottorit ienä välillä Änäs - Arola koskevassa lau-
sunnossaan tie- ja vesirakennushallitukselle kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa, ettei kaupunki esitä muutos-
vaatimuksia po. tiesuunnitelman suhteen edellyttäen, 
että kaupungille kuuluvat korvaukset käsitellään tie-
lain 9 luvun mukaisesti (3.9. 2504 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi tie- ja vesirakennushalli-
tuksen 17.9. esittämän rakennussuunnitelman Helsin-
gin - Lahden moottori t ien parantamiseksi välillä Kos-
ke lan t ie -V i i kk i (12.11.3371 §). 

Helsingin - Tuusulan maantien parantamiseen välillä 
Pohjolankatu-kaupungin raja myönnett i in 87 231 mk 
(2 .1 .43§ ) . 
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Itäväylä. Kaupunginhallitus päätti Itäväylän paranta-
misesta Kuusistonlinnantien ja Riskutien välillä katu-
rakennusosaston piirustusten n:o 17182 ja 17183 mu-
kaisesti. Tie- ja vesirakennushallitukselta päätettiin 
pyytää hyväksyminen suunnitelmalle siltä osin kuin se 
koski valt ion hallussa olevaa tiemaata (18.6. 1997 §, 
19.11. 3479 §, 26.11. 3565 §). 

Paikallistiet. Tie- ja vesirakennushallituksen päätökset, 
jotka koskivat Uudenmaanläänin kuntien maksetta-
vaksi tulevia korvauksia valtion toimesta v. 1972 ra-
kennetuista paikallisteistä ja paikallistieli ittvmistä mer-
k i t t i in tiedoksi. Rakennusvirastoa kehotetti in suoritta-
maan kaupungin maksettavaksi määrätty korvaus 
(15.10. 3048 ,3049 §). 

Kadun kunnossapito. Maistraatin hylättyä 1971 kau-
punginhallituksen vaatimuksen, että Valtionrautatiet 
velvoitettaisiin pitämään kunnossa osa Pitäjänmäentie-
nimisestä kadusta, joka rajoittui rautateiden omista-
maan liikennealueeseen, lääninhallitus hylkäsi kaupun-
ginhallituksen maistraatin päätöksestä rakennusjärjes-
tyksen, verrattuna rakennuslakiin tekemän valituksen. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi 28.2., ettei ole syytä 
muuttaa lääninhallituksen päätöstä (24.4. 1381 §). 

Lääninhallituksen Asunto Oy Puistokaari 13 -nimisen 
yht iön valitusta koskeva päätös kadun kunnossapito-
velvollisuudesta merkit t i in tiedoksi (10.12. 3728 §). 

Maistraatin poistettua Asunto Oy Urheilukatu 32 -ni-
miselle yht iöl le antamansa katuosuuden korjausmäärä-
yksen, päätti kaupunginhallitus hakea muutosta tähän 
päätökseen (10.12. 3753 §). 

Li ikk.harj. Toivo Auvisen anomus katualueen kunnos-
sapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi ei antanut 
aihetta toimenpiteisiin (11.6. 1945 §). 

Katujen ja teiden päällystäminen. /Cestopäällystämis-
kustannusten korvaamista valtion varoista v:n 1971 ai-
kana tehdyistä töistä koskevasta asiasta kaupunginhal-
litus päätti i lmoittaa liikenneministeriölle annetussa 
lausunnossa, ettei sillä ole huomauttamista tie- ja ve-
sirakennushallituksen antaman lausunnon johdosta, 
joka koski kaupunginhallituksen rakennuslain 93 §:n 
mukaisten korvausten saamiseksi tekemää hakemusta 
(13.8. 2312 §). 

Lääninhallituksen hylättyä eräiden Kuusisaaren tontin-
omistajien Kuusisaarentien ajoradan uudelleen päällys-
tämistä koskevat valitukset korkein hallinto-oikeus 
katsoi, ettei ollut syytä muuttaa näitä lääninhallituk-
sen päätöksiä (18.6.1998 §,25.6. 2066 §,6.8. 2177 §). 

Asunto Oy Näkinkulman anomus kaupungin osallistu-
misesta yht iön kunnossapidettävän katualueen päällys-

tämiskustannuksiin ei antanut aihetta toimenpiteisiin 
(16.4. 1294 §). 

Tiehoitokuntien avustukset. V:n 1972 kunnossapito-
kustannuksiin myönnett i in avustus Aamuruskontien, 
Etelä-Kaarelan, Tapanilan ja Vesimiehentien tiekunnil-
le (yjsto 21.2. 5329 §, 7.3. 5425, 5426 § ,21.3 . 5511 
§). Kertomusvuoden kunnossapitokustannuksiin 
myönnett i in avustus Ala-Tikkuri lan, Etelä-Kaarelan, 
Hannukselantien, Jokihaaran, Paloheinän, Puistolan, 
Sunnuntaipalstain, Uussillantien, Vart ioharjun, Vaski-
pellontien ja Vesalan tiekunnil le (yjsto 19.9. 6384— 
6389 §, 12.12. 6831 -6835 §). 

Tapanilan kunna/listeknil/iset työt. Yleisten töiden 
lautakuntaa kehotetti in huolehtimaan esittämiensä 
teitten päällystämisestä ja viemäreiden rakentamisesta 
Tapanilan alueella huomioon ottaen kaupunkisuunnit-
telulautakunnan esittämät näkökohdat ja sillä ehdolla, 
että Tapanilan tiekunta antaa töihin suostumuksensa 
ja että teiden kunnossapito palautuu työn valmistuttua 
tiekunnälle siihen saakka, kunnes kaupunki ryhtyy ra-
kentamaan po. teitä kaduiksi. Päällystämistyön tuotta-
ma hyöty otetaan huomioon myönnettäessä tiekunnal-
le yksityistielain 95 §:n mukaista avustusta vuotuisiin 
kunnossapitokustannuksiin (12.2. 531 §). 

Martinlaakson rata. Kaupunginhallitus hyväksyi Poh-
jois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon asemien 
luonnosvaiheen suunnittelun pohjaksi esitetyt tilaoh-
jelmat ja päätti, että Malminkartanon aseman eteläisen 
lippuhallin ja tunnelin välinen avolouhintaosuus kate-
taan ja että Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malmin-
kartanon asemilla käytetään lippuhallien ja laiturien 
välisessä tasonvaihdossa aina kahta hissiä kumpaakin 
laituria kohden. Lumenpoistojärjestelmänä näillä ase-
milla käytetään pienillä alueilla kuten ulko-ovien sisä-
puolisilla alueilla, luiskissa ja portaissa sähkölämmitys-
tä ja isoilla alueilla eli laituritasoilla mekaanista lumen-
poistoa (2.1. 40 §). 

Alikäytävät, sillat ja tunnelit. Kaupunginhallitus hy-
väksyi seuraavien alikäytävien, siltojen ja tunnelin 
yleispiirustukset: 
- jalankulkusilta Savonkadun yl i (14.5. 1593 §) 
- Metsämäentien ja Ratapihantien alikäytävät (12.3. 
863 §) 
- Ratamestarinkadun yl i t tävät Vislauskujan jalankul-
kusilta S5 ja Resiinakujan jalankulkusilta S6 sekä vm. 
sillan länsi- ja itäpäässä sijaitsevat jalankulkutasot T6L 
ja T6I (5.11. 3303 §) 
- Asemapäällikönkadun ylittävät jalankulkusillat S1, 
S2, S3 ja S4 sekä Asemapäällikkökadun eteläpuoliset 
jalankulkukannet T i e , T2E, T3E jaT4E (15.1. 181 §, 
26.2. 719 §) 
- Pasilan - Metsälän yhdystielle rakennettavan Veturi-
tien yl ikulkusilta (15.10. 3050 §) 
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— Ratapihantien alitse rakennettava rautatietunneli 
(9.4. 1207 §) 
— Käskynhaltijantien alikäytävä kuitenkin siten, että 
pohjan leveyden tulee olla 6 m (14.5. 1592 §) ' 
— Vihdintien ylikulkusilta ja rantaradan alikäytävä (ul-
koilureitin alikäytävä) (8.1.91 §) ja 
— Muurimestarintien alikäytävä Koulumestarintien 
kohdalla (14.5. 1594 §). 
Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi rautatiehallituk-
sen rataosaston esittämät Suokadun jatkeen ylikulku-
sillan ja Veturitunnelin yleissuunnitelmat sekä Huopa-
lahden - Martinlaakson rataan liittyvän Kannelmäen ja-
lankulkusillan yleissuunnitelman (29.1. 361 §, 8.10. 
2982 §). Rautatiehallituksen Lapinmäentien - Koske-
lantien yhdystielle rakennettavien, ratapiha-alueen 
ylittävien siltojen yleispiirustusten hyväksyminen mer-
ki t t i in tiedoksi (27.8. 2445 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä 
rautatiehallituksen kanssa tehtäväksi sopimuksen Huo-
palahden asemajärjestelyn suorittamisesta sekä siihen 
l i i ttyvine Angervontien ja Kauppalantien alikäytävien 
ja Eliel Saarisen tien alikulkusillan rakentamisesta 
VR:n ja kaupungin siltatoimikunnan esityksen mukai-
sesti. Kaupunginhallitus hyväksyi myöhemmin sopi-
muksen rautatiehallituksen siihen tekemine muutok-
sineen. Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi ko. ali-
käytävien ja alikulkusillan yleispiirustukset edellyttä-
en muutamien seikkojen selvitystä (25.6. 2102 §,6.8. 
2224,2175 §). 

Airamin alikulkukäytävän rakennuskustannusten jako 
päätettiin kaupungin puolelta hyväksyä tie- ja vesira-
kennushallituksen ehdottamalla tavalla siten, että kau-
pungin osuus alikulkukäytävän kokonaiskustannuksis-
ta 540 500 m k :sta on 55.5 % eli n. 300 000 mk ja val-
t ion osuus 44.5 % eli n. 240 500 mk. Valtio vastaa yk-
sinään alikulkukäytävään liittyvän pumppaamon ra-
kennuskustannuksista (22.1. 275 §). 

Hannes Ingnatius esitti kirjeessään jalankulkusillan ra-
kentamista Kaskisaaren ja Lauttasaaren välille. Yleis-
ten töiden lautakunta i lmoitt i , että Lauttasaaren poh-
joiskärjen, Laukkaniemen käsittävään asemakaavaan 
on merkitty Kaskisaaresta Laukkaniemeen jalankulku-
tie, joka edellyttää sillan rakentamista Laukkaniemen 
salmeen. Asemakaavan mukaiset kadunrakennus- ja 
viemärityöt tehdään rakennusviraston toimesta nor-
maalissa järjestyksessä ja myönnettävien määrärahojen 
puitteissa (5.3. 805 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Keravanjoen yli raken-
netaan jalankulku- ja pyörätiesilta ja sille johtava ja-
lankulkutie katurakennusosaston piirustuksen n:o 
18309 mukaiseen paikkaan. Silta hyväksyttiin raken-
nettavaksi katurakennusosaston piirustuksen n :o 
18512 mukaan (22.1. 290 §). Kaupunginhallitus hy-

väksyi myös Keravanjoen yli Suutarilassa johtavan sil-
lan piirustuksen, kuitenkin siten, että sillan leveydek-
si tulee 2 m (13.8. 2277 §). 

Viemäripiirustusten vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti vahvistaa jäljempänä mainittujen kaupunginosi-
en eräiden alueiden katu -ja viemäripiirustuksia ja 
suunnitelmat ym. seuraavasti: Kaivopuisto ja Eteläsa-
tama (kokoojaviemärit) (26.11. 3564 §), Sörnäinen, 
Hanasaaren ja kaasutehtaan alue (16.4. 1284 §), Rus-
keasuo, katu- ja viemäripiirustukset (16.4. 1291 §), 
Suutarila (26.3. 1027 §), Suurmetsä (15.1. 179 §), 
Herttoniemi, Hiihtäjäntien metroaseman sadevesitun-
nelit (12.11. 3386 §), Mellunkylä (12.2. 533 §), 
(22.10. 3124 §), Laajasalo (16.4. 1283 §), Vuosaari 
(12.3. 865 §,26.3. 1026 §, 26.11. 3561 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi Savila-Tivolintie 
viemä ritunnel ¡suunnitelman luonnospiirustukset 
(26.11. 3563 §) sekä rakennushallituksen esittämän 
Hakuninmaan alueen viemäröintisuunnitelman ehdol-
la, että rakennushallitus vastaa hankkeen kustannuksis-
ta ja että piirustus ja työselitys hyväksytetään kaupun-
gin rakennusvirastossa ennen työn alkamista (15.1. 
174 §). 

Viemärityöt. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään v:n 1972 talousarvion 
Puistolan asemaseudun viemäreihin merkittyä 900 000 
mk:n määrärahan mainittuun tarkoitukseen sekä ra-
kennusviraston hoidossa olevien ojien perkaus-, perus-
parannus- ja kaivuutöihin merkittyä 200 000 mk:n 
määrärahaa töiden jatkamiseen (19.2. 611 §, 3.9. 2505 
§). Edelleen kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan 
käyttämään määrärahojen keskinäistä jakoa muuttaen 
seuraaviin kohteisiin jäljempänä mainitut määrärahat: 
— Haaga-Vantaan projektin viemäritöiden jatkaminen, 
yht. 260 000 mk »v:n 1972 uusia viemäreitä»-tilin eri 
alamomenteilta (19.11. 3475 §) 
— Pasila projektin viemärityöt, v:n 1972 ja 1973 sa-
man ti l in eri alamomenteilta käyttämättä jääneet, yht. 
300 000 mk (26.11. 3554 §) 
— Pukinmäen viemärityöt, v:n 1971 talousarvion Pato-
lan asuntoalueen viemärirakennusmäärärahasta säästy-
nyt 100 000 mk (10.12. 3721 §) 
— Kivikon pienteollisuusalueen ja lentokentän kokoo-
javiemäri- ja pumppaamotyöt, v:n 1971 talousarvion 
Tattarisuon pienteollisuus- ja varastoalueen viemäritöi-
den määrärahan säästö 795 902 mk (10.12. 3723 §), 
— Suutarilan viemärityöt, v:n 1970 talousarvion »Uusia 
viemäreitä» -tilin eri alamomenteilta yht. 240 946 mk 
ja v:n 1971 samalta ti l i ltä yht. 220 357 mk (6.8. 2176 
§,29.10. 3185, 3186 §), 
— Suurmetsän viemäreiden rakentaminen, v:n 1971 ta-
lousarvion Patolan asuntoalueen viemärirakennusmää-
rärahasta säästynyt 255 796 mk (10.12. 3721 §) 
— Vartioharjun viemäritöiden jatkaminen, v:n 1972 
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Herttoniemen puhdistamon kokoojaviemäreitä ja tul-
vajohtoa varten varatusta määrärahasta 300 000 mk 
(27.8. 2444 §) 
— Vuosaaren viemärityöt, v:n 1971 talousarvion Kona-
lan, Pitäjänmäen ja Martti lan viemäreihin varatusta 
määrärahasta 350 000 mk (29.10. 3186 §) 
— viemäriverkon pienet muutostyöt, v:n 1970 ja 1971 
»Uusia viemäreitä» -ti l i ltä toiselta alamomentilta sääs-
tyneet määrärahat, yht . 633 730 mk (10.9. 2644 §). 

Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa 
ryhtymään Kruunuhaan kortt:n n:o 45 tonti l la n:o 5 
sijaitsevan viemäritunnelin uusimista ja siirtämistä kos-
keviin toimenpiteisiin (7.5. 1506 §). 

Suutarilan Omakotiyhdistyksen kirjeen johdosta kau-
punginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa 
mahdollisuuksien mukaan kiirehtimään viemäröintiä 
niillä kaupungin koillisosien omakotialueilla, joil la kaa-
voitukselliset seikat eivät aseta esteitä (4.6. 1855 §). 

Reino Miettinen ym. esittivät anomuksen viemärin ja 
vesijohdon rakentamisesta Tapanilaan Rintamasoti-
laantien suunnalta Aapontielle. Anoji l le lähetetyssä 
lausunnossa todett i in ohjeellisen rakentamisaikataulun 
mukaan alueelle rakennettavan viemäri v:ina 1976—77 
(27.12. 3917 §). 

Eräät Riimusauvantien, Seulastentien ja Vesimiehen-
tien omakotitalojen asukkaat pyysivät kirjeessään kii-
reellisiä toimenpiteitä alueen vesijohtojen ja viemärei-
den rakentamiseksi. Asianomaiset lautakunnat totesi-
vat lausunnoissaan, että rakentaminen on mahdollista 
vasta v:ina 1974-75 aikana (17.9. 2739 §). 

Espoon vesi- ja viemärijohdot. Espoon kaupungille 
myönnett i in erinäisin ehdoin luvat Konala - Leppävaa-
ran päävesijohdon sijoittamiseen korvauksetta Helsin-
gin kaupungin alueelle sekä Uuraantien pumppaamon 
paineviemärin, vesijohtolinjan Laajalahti - Turvesuo ja 
Pikkalantien vesi- ja viemärijohtolinjan rakentamiseen 
Suurhuopalahden kylän tilan Alberga RN:o 2 1 1 9 0 
kohdalla (yjsto 24.1. 5166 §, 12.12. 6848 - 6850 §). 

Yksityisen vesi-ja viemärijohdon rakentamiseen myön-
netti in kertomusvuonna erinäisin ehdoin seuraavat lu-
vat: 
— Tuottajain Lihakeskuskunta, viemärin ja rasvanero-
tuskaivon sijoittaminen Sörnäisten tonti l le 272/19 
(kortt :n n:o/tontin n:o) (yjsto 26.9. 6421 §) 
— Pohja-Yhtymä Oy Sakkaroosi Ab, kaukolämpöjohto 
ja viemäri puistoalueelle Taka-Töölön tont in 472/1 
kohdalle, korvaus 1 000 mk (yjsto 21.3. 5525 §) 
— Uudenmaan piirirakennustoimisto, viemäri puisto-
alueelle Taka-Töölössä (yjsto 5.9. 6326 §) 
— Lohjan Kalkkitehdas Oy, viemärin ja vesijohdon ra-
kentaminen Veturintie-nimisen kadun alle, korvaus 

500 mk (yjsto 27.6. 6026 §) 
— Oy Mainos-Tv-Reklam Ab, sadevesien johtaminen 
Vähä-Huopalahden kylässä tilalta RN:o l 1 ^ , osittain 
myös länsisuuntaan (yjsto 21.3. 5510 §) 
— Erik Lagerström, viemärin ja vesijohdon rakentami-
nen puistoalueelle Oulunkylän tonti l ta 28245/10, kor-
vaus 300 mk (yjsto 28.3. 5588 §) 
— Rakennustoimisto V. Kyllönen Ky, tarkastuskaivon 
rakentaminen Oulunkylään Aidasmäentien katualueel-
le (yjsto 12.9. 6353 §) 
— rautatiehallitus, jätevesiviemärin rakentaminen An-
gervontien länsipään ja Angervotien alikulkutunnelin 
väliseltä osuudelta katu- ja puistoalueelle (yjsto 14.11. 
6693 §) 
— Platzer Bygg Ab , vesijohdon rakentaminen Kielipo-
lun katualueelle Kannelmäessä (yjsto 17.10. 6540 §) 
— Sauna-Seura ry., viemärin rakentaminen Vaskinie-
men puistoalueelle Lauttasaaressa (yjsto 7.11. 6646 §) 
— Julia Gärkman, viemärin rakentaminen puistoalueel-
le Konalan tont i l ta 32004/1, korvaus 300 mk (yjsto 
26.9. 6422 §) 
— Jouko Waire, viemärin ja vesijohdon rakentaminen 
Tapanilan kylän Päivölänkujan ja Päivöläntien katualu-
eelle (yjsto 21.3. 5508 §) 
— Aatto Suoniemi ja Kauko Huovinen, viemärin ja ve-
sijohdon rakentaminen Tapaninkylässä kaupungin 
maalle, korvaus 400 mk (yjsto 5.9. 6325 §) 
— Oy O.J. Dahlberg Ab, viemärin rakentaminen katu-
ja puhdistamoalueelle Kulosaaren ti lalta RN.o 1?85 f 

korvaus 400 mk (yjsto 24.1.5154 §) 
— Simo Schultz, pumppauslaitteiden ja viemärin sijoit-
taminen Kulosaaren uuden asemakaavan mukaisen 
tont in Bertel Jungintie 5 :n katualueelle (yjsto 4.7. 
6070 §) 
— As. Oy Tammiterassi, jäte- ja sadevesiviemärin ra-
kentaminen puistoalueelle Tammisalon tont i l ta 
44041/7, korvaus 500 mk (yjsto 11.4. 5643 §) 
— Neles Oy, sadevesiviemärin rakentaminen Vartiohar-
jun tonti l ta 45193/5 puistoalueelle (yjsto 1.8.6206 § ) 
— ekon. A.C. Candolin, viemärijohdon rakentaminen 
Laajasalossa Svanströmintien katualueelle (yjsto 28.3. 
5565 §) 
— Ai l i Jaakkola, tonttivesijohdon sijoittaminen kau-
pungin viemärikanavaan (yjsto 2.5. 5755 §). 

Yleisjaosto päätti irtisanoa Helsingin Suomalais-Venä-
läisen koulun kannatusyhdistykselle v. 1962 annetun 
luvan tilapäisen muovisen painejohdon rakentamiseen 
Kannelmäessä sijaitsevalle Tanatorventielle (yjsto 4.4. 
5608 §). 

Kalle Antt i la Oy:lle, Suomen Pelastusarmeijan säätiöl-
le ( tontt i 38161/2) ja Oy VVärtsilä Ab :lle ( tont t i 669/2) 
myönnett i in lupa viemärin siirtämiseen (5.2. 427 §, 
yjsto 24.10. 6567 §,31.10. 6603 §). 

Teollisuusjätevesien ja jätevesien johtamiseen k au pun-
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gin viemärilaitokseen myönnett i in erinäisin ehdoin 
lupa seuraaville yht iöi l le ym. jäljempänä mainitulta 
alueelta: 
- Oy Mainos-TV-Reklam Ab , Pasilan tont i l ta 17051/ 
119 (yjsto 14.11. 6695 §) 
- Painokytkentä Oy Lauttasaaren tont i l ta 311126/7 
(yjsto 7.3. 5429 §) 
- Val t ion eläinlääketieteellinen laitos Hermannin ton-
t i l ta 649 /Yo 3 (6) (yjsto 17.10. 6534 §) 

- Riista -ja kalatalouden tutkimuslaitos Vall i lan tonti l-
ta 696/1 (yjsto 21.3. 5506 §) 
- Viljavuuspalvelu Oy Vanhan Kaupungin tont i l ta 
671/6 (yjsto 21.3. 5509 §) 

- Kuva-Sampo Oy Lauttasaaren tont i l ta 31112/10 
(yjsto 2.5. 5752 §, v:n 1966 kert. s. 222) 
- Yhteiskirjapaino Oy Konalan tont i l ta 32046/6 
(yjsto 7.3. 5428 §) 
- valt ion painatuskeskus Hakuninmaan korttelista 4^ 
(yjsto 7.2. 5241 §) 
- Helsingin yliopiston V i ik in koetila V i ik in latokarta-
non kylän ti lalta RN:o 1 2 6 (yjsto 24.1. 5153 §) 
- Kassakaappi Oy Suutarilan tont i l ta 40/Kasola RN:o 
2^47 (y j s to 5.9. 6324 §) 
- Oy Teboil A b Herttoniemen Kaivolahdenkatu 6:sta 
(yjsto 5.9. 6323 §) 

- Marimekko Oy Herttoniemen tont i l ta 43062/2 

(yjsto 3.10. 6461 §) 

- Oy Tillander Ab Vart iokylän tont i l ta 45191/30 

(yjsto 2.5. 5754 §) 

- Suomi-Filmi Oy Roihupel lontontei l ta45191/5 ja 6 

(yjsto 3.10. 6462 §) 
- Oy Strömberg Ab Pitäjänmäen tont i l ta T 46018/1 
(yjsto 21.3. 5507 §). 
Yleisjaosto suostui tilapäisratkaisuna Asunto Oy Lai-
vastokonnun anomukseen jätevesien johtamisesta kau-
pungin viemäriin ilman hajoituskaivoa (yjsto 14.11. 
6697 §). 

As. Oy Salpa-Kanteleelle myönnett i in erinäisin ehdoin 

lupa kuivatus- ja pintavesien johtamiseen pysäköinti-

tont i l ta 33176/1 puistoalueelle Kannelmäessä (yjsto 

2.5. 5753 §). 

Laajasalon Opiston säätiölle i lmoitet t i in, ettei kaupun-
gin puolesta ole estettä jätevesien johtamiseen tyhjen-
nyskaivon ja kolmen saostuskaivon kautta mereen Laa-
jasalon kortt:ssa 49012 sijaitsevalta t i lalta RN.o 1 2 7 

mikäli saostuskaivojen säännöllisestä ja tarkoituksen-
mukaisesta tyhjentämisestä huolehditaan (yjsto 14.11. 
6694 §). 

Asunto Oy Laivanrakentaja -nimiselle yht iöl le päätet-
t i in suositella jätevesien johtamista pienpuhdistamon 
kautta avo-ojaan Vuosaaren kylässä olevalta tilalta 
RN:o 3 1 51 puhdistamon käyttöä ja huoltoa sekä avo-
ojan kunnostamista koskevin ehdoin (yjsto 7.2. 5240 

Vantaan kauppalalle antamassaan lausunnossa yleis-
jaosto puolsi erinäisin ehdoin seuraavien yhtiöiden 
anomusta teollisuusjätevesien johtamiseen Vantaan 
kauppalan yleiseen viemärilaitokseen:Oy Accumalator 
Ab, Kunnallispaino, Haato Oy, Työmaahuolto Oy ja 
Eka-kuvavalmistamo (yjsto 21.3. 5504 §, 7.3. 5430 §, 
2.5. 5751 §, 17.10. 6533 §, 14.11. 6696 §) sekä Ku-
mitehdas Oy Nokia Ab.n anomusta teollisuusjätevesien 
johtamiseen Keravan kaupungin yleiseen viemärilaitok-
seen ja sieltä edelleen Vantaan kauppalan yleiseen vie-
märilaitokseen (yjsto 21.3. 5505 §). 

Lausuntonaan Länsi-Suomen vesioikeudelle Järven-
pään kaupunginhallituksen hakemuksesta saada lupa 
jäteveden johtamiseen kaupungin viemäriverkosta bio-
logisesti puhdistettuna Keravanjokeen kaupunginhalli-
tus päätti antaa yleisten töiden lautakunnan selvityk-
sen mukaisen lausunnon, jossa todett i in, ettei kaupun-
gilla ole huomauttamista hakemuksen suhteen (26.2. 
718 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Länsi-Suomen ve-
sioikeuden päätöksen lupaehdoiksi, joil la kaupunki saa 
johtaa Tervalammen työlaitoksen puhdistettuja jäteve-
siä Siuntionjokeen (6.8. 2207 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Tuusulan kunnanhalli-
tuksen hakemuksen johdosta saada johtaa jätevedet 
kunnan eteläosan viemäriverkoista Tuusulanjokeen ole 
aihetta tehdä muistutusta (18.6. 2000 §). 

Kaupunginkanslian lainopillinen osasto määrättiin 
edustamaan kaupunkia Heinolan maalaiskunnan vesi-
lautakunnan kokouksessa, jossa käsiteltiin Juha ja In-
keri Hakotien vaatimusta jäteveden johtamisesta kau-
pungin omistamalta Heinolan maalaiskunnan Heinolan 
kylässä sijaitsevalta sahalaitokselta Hakotien omista-
man Ylä-Pessalan tilan alueelle (yjsto 24.1. 5169 §). 

Jätevesien poistotunneiijärjesteimä. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä rakennusviraston katurakennusosaston 
laatiman jätevesien poistotunnelijärjestelmän yleis-
suunnitelman ja päättää sen mukaisen tunnel¡järjestel-
män toteutettavaksi sekä kehotti lainopillista osastoa 
hakemaan Länsi-Suomen vesioikeudelta asiaankuulu-
van luvan (13.8. 2276 §). 

Linjasuunnittelu Oy:lle myönnett i in erinäisin ehdoin 
iupa koepumppausten suorittamiseen Rautatientorin 
alueella Kluuvin ruhjeen pohjavesivarastojen ja virtaus-
ten selvittämiseksi (yjsto 14.2. 5279 §). 

Puhdistamot. Kaupunginhallitus oikeutt i yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään v:n 1972 talousarvion 
»Jäteveden puhdistus -ja poistojärjestelyt» -ti l i l le mer-
kitystä määrärahasta yht. 6 560 000 mk puhdistamo-
jen rakennus- ja kunnostustöihin ym. sekä v:n 1971 
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»Uusia viemäreitä» -t i l i l tä 150 000 mk V i i k in puhdista-
mon kokoojaviemäri- ja pumppaamotöihin (24.4. 
1376 §, 4.6. 1854 §, 6.8. 2179 §, 3.9. 2516 §, 24.9. 
2816 § ,29.10. 3186 §). 

Kaupunginhall i tus vahvisti Munkkisaari - Rajasaari lie-
tepainejohdon piirustukset huomautuksin, että johtoa 
rakennettaessa olisi erityistä huomiota kiinnitettävä 
puustovahinkojen välttämiseen sekä hyväksyi Rajasaa-
ren lietepumppaamon luonnospiirustuksen huomau-
tuksin, että po. rakennusalalla kasvavat nuoret puut 
olisi pyrittävä siirtämään toiseen kohtaan samassa puis-
tossa (15.1. 173, 175 §). 

Kaupunginhall itus hyväksyi Kyläsaaren vesiensuojelu-
ja tielaboratoriorakennuksen pääpiirustukset ja päätti, 
että paalutustyöt saatiin aloittaa rakennuslupaa odot-
tamatta (18.6. 2001 §, 25.6. 2075 §). 

Kaupunginhall itus hyväksyi Ala-Tikkur i lan ja Rastilan 
pumppaamoiden pääpiirustukset sekä Herttoniemen 
puhdistamon uuden esikäsittelyaseman pääpiirustukset 
(15.1. 177 § ,8 .10 . 2978 § , 5 . 1 1 . 3 3 0 2 §). 

Lemmilän vastaanottokodin jätevesien puhdistamisek-
si esitti Hyvinkään kaupunginhall itus pienpuhdistamon 
rakentamista. Hyvinkään kaupunginhallitukselle pää-
tet t i in i lmoittaa, että Lemmilän jäteveden puhdistami-
nen on tarkoituksenmukaista edelleen hoitaa erillise-
nä, jo l lo in kaupunki huolehti i siitä, että vastaanotto-
kodin jätevesien puhdistusaste pysytetään vähintään 
samalla tasolla kuin muiden Ridasjärveen laskettavien 
jätevesien (13.8. 2308 §). 

Kaupunki l i i ton jätevesimaksulakia ja eräitä muita sii-
hen l i i t tyviä lakeja koskeva kir je merk i t t i in tiedoksi 
(10.9. 2628 §). 

Viemärilietteen sijoittaminen. Kaupunginhall i tus päät-
t i , seuraavaa Pääkaupunkiseudun yhte is työto imikun-
nan suositusta noudattaen, merkitä sen t iedoksi: 
»Kaupunki/kauppala päättänee, 
1. että jätevedenpuhdistamojen lietemäärät pyritään 

ensisijaisesti sijoittamaan hyväksikäyttökohteisi in 
kuntakohtaisesti, 

2. että Pääkaupunkiseudun yhte istyöto imikunnan 
jonk in jäsenkunnan alueella sijaitsevien puhdista-
mojen lietettä voidaan maanparannusaineena ja 
kasvualustana sijoittaa kaupungin/kauppalan hoi-
dettavina oleviin puistoihin, pel toihin ja tiepenke-
reisiin sekä tarvittaessa kaatopaikoil le, edellyttäen, 
että ajokustannuksista vastaa toistaiseksi yksin se 
kunta, jonka alueelle lietettä kuljetetaan, 

3. että kunta mahdollisuuksiensa mukaan edesauttaa 
yksityisten peltoalueiden saamista edellä 2) koh-
dassa tarkoi tetun lietteen sijoituspaikoiksi.» (8.1. 
89 §). 

Kaatopaikat. Länsi-Suomen vesioikeuden pyydettyä 
lausuntoa ja lisäselvitystä ylimääräisten maa-ainesten ja 
asumisjätteiden kaatopaikan perustamista Laajalahden 
länsiosan vesi- ja vesijättöalueelle koskevan v. 1965 
kaupunginhallituksen jättämän anomuksen johdosta, 
kaupunginhallitus päätti luopua v. 1965 tekemästään 
hakemuksesta (28.5. 1771 §). 

Kiinteistölautakunnan kantojen hävittämistä koskevan 
esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti, että kiin-
teistölautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle lä-
hetetään jäljennös kaatopaikkakomitean kirjeestä, jos-
sa pidett i in kaatopaikkoja parhaiten sopivina kantojen 
sijoituspaikoiksi siten, että kantojen tuojat ohjataan 
tarkoitukseen sopiville kaatopaikoil le, joissa kannot 
välittömästi peitetään. Rakennusvirastoa ja kiinteistö-
virastoa kehotett i in seuraamaan Pääkaupunkiseudun 
yhteistyötoimikunnan alaista jätteiden käsittelyn sel-
vittelyä koskevaa työtä ja esittämään käsiteltäväksi 
myöskin kantoja koskeva kysymys (3.9. 2502 §). 

Yleisökäymälät. Kal l ion seurakunnan kirkkoherran esi-
tettyä uuden yleisökäymälän rakentamista Kall ion alu-
eelle, yleisten töiden lautakunta totesi Kall ion seura-
kunnan kirkkoherran esittäneen v. 1960 Kall ion kir-
kon puistossa olleen miesten yleisen vedenheittosuo-
jan poistamista. Vleisökäymäläkomitean ehdotuksesta 
käymälä poistett i in ja Kall ion urheilukentän kaakkois-
kulmaan rakennettuun l ipunmyynt i - ym. kioskiraken-
nukseen si jo i tet t i in uusi yleisökäymälä. Terveydenhoi-
tolautakunta totesi Kalliossa olevan useita valvottuja 
yleisökäymälöitä. Kaupunginhall i tus päätti, ettei ano-
mus antanut aihetta muihin toimenpiteisi in kuin asi-
aan hankit tujen lausuntojen lähettämiseen kirkkoher-
ralle (21.5. 1661 §). 

Kauppatorin yleisökäymälän eoäkoht i in olivat vt Aal-
to ym. jä valtionrautateiden terveysolojentarkastaja 
ki innittäneet huomiota kirjeessään. Yleisten töiden 
lautakunta totesi, että vanha vedenheittosuoja oli pois-
tet tu ja ti lalle rakennetaan toistaiseksi uusi ruostumat-
tomasta levystä, koska kaupunginhallitus oli v. 1965 
päättänyt, että käymäläkysymys on hoidettava tila-
päisratkaisun avulla kunnes alueiden lopullisen järjes-
telyn yhdeydessä voidaan rakentaa varsinainen käymä-
lä. Koska po. suoja oli palvellut myös valtionrautatei-
den vahti kojussa työskenteleviä, lautakunta ehdot t i , 
että käymälä yhdistettäisi in suunnittei l la olevaan Suo-
menlinnan lauttali ikenteen terminaali in tai uuteen ra-
kennukseen, jossa olisi rautateiden t i lo jen lisäksi puhe-
l inkioski ym. yleisöpalveluti loja (17.12. 3812 §). 

Kaupunginpuutarha. Kaupunginhall i tus hyväksyi kas-
vihuoneen n:o 5 uudelleenrakentamisen II vaiheen pää-
piirustukset (3.9. 2515 §). 

Puistot ja istutukset. Yleisten töiden lautakunta oikeu-
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tett i in käyttämään v:n 1971 talousarvion Lauttasaaren 
uuden sillan aiheuttamia liikennejärjestelyjä varten va-
ratusta määrärahasta, sen keskinäistä jakoa muuttaen, 
35 000 mk Lauttasaaren liikennepuiston rakentamis-
töihin (12.11. 3378 §). 

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka oikeutett i in suorit-
tamaan louhintaa Kontulassa tont in 47021/5 itäpuo-
lella olevalla puistoalueella anomuksen mukaisesti eh-
dolla, että luiska louhitaan siten, että se verhotaan 40 
cm:n paksuisella multakerroksella, joka nurmetetaan 
sekä että em. toimenpiteet ja työn jälkeen siistiminen 
puiston puolella suoritetaan anojan kustannuksella 
(yjsto 17.10. 6536 §). 

Asunto Oy Myl ly t ie 3 esitti Kaivopuiston Myl ly-
mäen aitaamista ja vartiointia jatkuvien järjestyshäi-
riöiden poistamiseksi. Yleisten töiden lautakunta tote-
si kaupungissa olevan useita sellaisia asuinkiinteistöjä, 
joiden tont i t rajoittuvat puistoon tai vastaavaan aluee-
seen eikä yhden tont in saattaminen muita edullisem-
paan asemaan puistoalueen eristämisellä voi kaupungin 
toimenpitein tulla kysymykseen. Järjestyksen yl läpito 
puistoissakin kuuluu poliisilaitokselle eikä puisto-osas-
tolla ole valtuuksia niihin puuttua (6.8. 2180 §). 

Asunto Oy Oltermannintie 18 oikeutett i in omalla kus-
tannuksellaan rakennusviraston puisto-osaston ja kiin-
teistöviraston metsäosaston ohjeiden mukaan suoritta-
maan pensaiden istutustöitä meluntorjuntasuojaksi yh-
t iön tont in ja Tuusulantien välissä olevalle kaupungin 
omistamalle alueelle yht iön esittämillä jaem. ohjeisiin 
sisällytettävillä ehdoilla (5.11. 3334 §). 

Veikko Loppi, Henrik Kalliala ja E.J. Paavola kiinnit-
tivät kirjeessään huomiota Tammisalon puisto-olojen 
parantamiseen. Yleisten töiden lautakunta mainitsi 
esittäneensä tarkoitukseen määrärahoja, mutta ne ovat 
supistuksissa karsiutuneet, koska Tammisalo on luon-
nostaan vihreätä aluetta. V:n 1974 talousarvioehdo-
tuksessa on esitetty 100 000 mk Tammisalon puisto-
alueiden kunnostamiseen (3.9. 2517 §). Tammisalo-
laisten yhdistyksen kirjeen johdosta kaupunginhallitus 
päätti kehottaa lautakuntaa huolehtimaan Porolahdes-
ta ja sen rantojen sekä Vanhan väylän puistoalueen 
kunnostamisesta suunnitelmien mukaisesti (3.9. 2518 
§). 

V t Kalevi Ki lpi esitti kirjeessään Vuosaaressa sijaitse-
van Kangaslammen puhdistamista. Kiinteistövirasto 
kannatti esitystä ja rakennusvirasto totesi puistoalueen 
suunnitelman olevan tekeillä. Rakennustyöt aloitetaan 
kertomusvuoden syksyllä ja niitä jatketaan määräraho-
jen puitteissa (13.8. 2290 §). 

Rakennusvirasto oikeutett i in suorittamaan puhtaana-
pito-osaston määrärahoista 1 000 mk Helsingin Nuor-

kauppakamarin järjestämän ympäristönhoitokampan-
jan toteuttamisen tukemiseksi (yjsto 18.4. 5687 §). 

Muistomerkit ym. Kaupunginhallitus hyväksyi talo-
suunnitteluosaston laatimat valtakunnallisen rakenta-
japatsaan pääpiirustukset ja myönsi yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi 19 700 mk patsaan pysty-
tystä, valaisemista ja ympäristön kunnostusta varten. 
Patsas pystytetään Linnanmäen kalliolle Helsinginka-
dun varteen (7.5. 1527 §, v:n 1970 kert. s. 256). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa kiitollisuudella vastaan 
Lauttasaaren sankaripatsastoimikunnan Lauttasaaren 
sankarihauta-aluetta varten teettämän ja prof. A imo 
Tukiaisen veistämän teoksen »Katkennut kasvu». Ra-
kennusvirastolle myönnett i in 2 000 mk teoksen kul-
jetusta ja pystyttämistä varten ja virastoa kehotetti in 
huolehtimaan teoksen jatkuvasta hoidosta käytettävis-
sään olevien määrärahojen puitteissa (14.5. 1589 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi kiinteistöviraston selvi-
tyksen Takaniemen puiston historiallisten varustus-
ten vaurioitumista koskevassa asiassa ja päätti, ettei 
asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin (yjsto 17.1. 
5121 §). 

Vahingonkorvaukset. Kertomusvuonna suoritetti in yh-
teensä 33 914 mk korvauksina mm. tierakennustyön 
yhteydessä sattuneesta kaukokaapel¡vauriosta sekä 
eräille autoil le sattuneiden vahinkojen korvaamiseksi 
(yjsto 10.1.5058,5061 §, 17.1. 5119 §, 14.3. 5455 §, 
21.3. 5512 §, 7.5. 5787 §, 27.6. 6027 §, 19.12. 6890 
5 ) . 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vahingonkor-
vausta koskevassa jutussa merki t t i in tiedoksi ja ra-
kennusvirastoa kehotetti in suorittamaan autoili ja 
Veijo Järveläiselle tuomitun korvauksen, yht. 7 809 
mk 5 %:n korkoineen 7.1.1970 lukien sekä oikeuden-
käyntikulujen korvauksena 2 613 mk (yjsto 16.5. 
5820 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyy tyä Helsingin hovioikeu-
den 5.9. antamaan päätökseen lumenkaatopaikalla v. 
1968 mereen suistuneelle kuorma-autolle aiheutunei-
den vahinkojen korvausta koskevassa asiassa. Kaupun-
ki määrättiin maksamaan yht . 12 141 mk korvausta 
korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen (22.10. 3121 
§). 

Yleisjaosto hylkäsi korvausanomuksen autovauriosta, 
joka oli aiheutunut auton törmäämisestä suojapuomei-
hin Kulosaaren sillalla. Lainopillista osastoa kehotet-
t i in huolehtimaan kaupungin omaisuudelle aiheutu-
neen yht. 470 mk:n vahingon perimisestä auton liiken-
nevakuutusyhtiöltä (yjsto 17.10. 6530 §). 
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7. Kiinteistöjä koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistölautakunnan hallintoon siirrettiin 1.1. lukien 
satamalautakunnan hallinnosta Ruoholahden, Sörnäis-
ten ja Herttoniemen yht. n. 114 018 m ^ n suuruiset 
määräalueet 140 688 mk:n pääoma-arvosta. Kiinteistö-
lautakunta oikeutett i in purkamaan Ruoholahden alu-
eella sijaitsevat kuusi varasto- ja kojurakennusta. Em. 
rakennusten pääoma-arvo 29 150 mk sekä myös Ruo-
holahden ja Herttoniemen lautakunnan hall intoon 
siirtyvillä alueilla olevien rautatiealueitten päällysra-
kenteiden omaisuusarvo yht. 166 180 mk poistetaan 
1.1. lukien kantaomaisuuden kirjanpidosta. Marian ra-
tapihan n. 8 900 m 2 suuruinen maa-alue siirretti in 
kiinteistölautakunnan hallinnosta satamalautakunnan 
hall intoon 44 500 mk:n pääoma-arvosta ja ratapiha-
alueen päällysrakenteen arvo 263 523 mk merki t t i in 
satamalaitoksen kir janpitoon (11.6. 1957 §). 

Pasilan tont in 17040/1 kuuluvat, urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan hallinnossa olevat alueet siirrettiin kiin-
teistölautakunnan hallintoon 16.9. lukien ilman pää-
oma-arvoa (25.6. 2044 §). 

Herttoniemen kansakoulun Hiihtäjäntie 3:ssa olevat 
rakennukset siirretti in suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan hallinnosta kiinteistölautakunnan hallin-
toon (1.10. 2879 §,8.10. 2974 §). 

Viranhaltijat. Kiinteistöviraston talo-osastoon 1.1. 
1974 lukien perustettuun toimentajan virkaan (Y 13) 
saatiin sitä haettavaksi julistamatta ottaa vastaavan ti-
lapäisen viran haltija (29.11. 3639 §). 

Asuntotuotantotoimiston rakennuspäällikön toimeen 
otetulle dipl.ins. Lauri Rautiaiselle saatiin maksaa 
4 200 mk:n suuruista kuukausipalkkaa (15.1. 176 §). 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan eräitä palkkoja 
koskevat päätökset merki t t i in tiedoksi (16.4. 1313 §, 
24.9. 2833 §). 

Yleisjaosto oikeutt i kiinteistöviraston julkaisemaan 
useita toimia koskevat hakuilmoitukset eril l isi lmoituk-
sina. 

Kaupunginhallitus hylkäsi kaupunkimittausosaston 
mittausteknikon viran täyttämistä koskevan valituk-
sen (5.3. 801 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että viraston palveluksessa 
virkasuhteessa sopimuspalkalla olevien osastopäälliköi-
den Kalevi Korhosen ja Erkki Heikkilän palkat tarkis-
tett i in 1.4. lukien 4 565 mk:ksi/kk sekä toimistopäälli-
köiden palkat seuraaviksi: Kurt Schreiber 3 950 mk/kk , 
Tauno Talvio 3 850 mk/kk , Mauno Käyräkoski ja Paa-

vo Suninen 3 750 mk/kk sekä Pertti Viitanen 3 335 
mk/kk (4.6. 1879 §). 

Käteiskassat. Geoteknillisen toimiston käteiskassa ko-
rotett i in 300 mk:n suuruiseksi (yjsto 28.3. 5554 §). 

Pysäköinninvalvontatoimiston maksutarkkailun suorit-
tamiseksi automaattisin tietojen käsittelymenetelmin 
myönnett i in kertomusvuoden ajaksi 44 000 mk (15.1. 
193 §). 

Kadun ja viemärin rakentamiskorvaukset. katumaakor-
vaukset vm. Kaupunginhallitus vahvisti ennen 1.1. 
määrättyjen kadun ja viemärilaitoksen rakentamiskor-
vausten vuotuismaksujen rakennuslain 91 §:n 3 mom. 
mukaiset korotusprosentit (2.4. 1109 §). 

Eräiltä tontt ien omistajilta päätettiin periä kadun ja 
viemärilaitoksen rakentamisesta rakennuslain mukai-
nen korvaus ja eräiden tontt ien omistajien kanssa teh-
t i in sopimus em. korvauksen perimisestä. Eräässä tapa-
uksessa sopimusta täydennetti in ja joissakin tapauksis-
sa kaupunginhallitus kumosi päätöksensä niiltä osin 
kuin ne koskivat maksamatta olleiden erien suorituk-
sia. 

Edelleen kaupunginhallitus teki rakennuslain 148§:ssä 
ja asemakaavalain 34 §:ssä tarkoitettuja katumaakor-
vauksen perimistä eräiltä tont in omistajilta koskevia 
päätöksiä sekä rakennuslain 75 §:ään perustuvia katu-
aluekorvauksia eräiltä maan omistajilta koskevia pää-
töksiä. 

Tapanilankylän tilan P 39'3 RN:o 9^92 omistajalle suo-
ri tett i in rakennuslain 71 §:n 2 mom. mukaisena kor-
vauksena katualueesta 5 490 mk (7.5. 1536 §) sekä ti-
lan E 4 II RN:o 1 1 o m i s t a j a l l e Kankarepolun katu-
alueeksi erotetusta n. 360 alueesta saman pykä-
län perusteella korvauksena 3 600 mk ja em. katualu-
eella olleista rakenteista ja istutuksista rakennuslain 74 
§:n 1 mom:n mukaisena korvauksena 9 400 mk (1.10. 
2898 §). Vm. pykälän mukaisina korvauksina makset-
t i in edelleen Tapanilan kylän ti lan Päivölä RN:o7336 
omistajille 6 000 mk ja tilan Aamunkoi t to RN:o 3^68 
omistajille 1 300 mk (5.2. 441 §, 27.12. 3899 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi lääninhallituksen 
ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset kadun ja 
viemärin rakentamiskorvauksia sekä katualuekorvauk-
sia koskevissa asioissa (22.1. 269, 270, 277 §, 19.2. 
617, 618 §,26.2. 713 §, 12.3. 864§ ,2 .4 . 1110§,9 .4 . 
1205 §, 16.4. 1286, 1288, 1293 §,28.5. 1768 §,25.6. 
2058 §, 6.8. 2178 §, 10.9. 2637 - 2643 §, 1.10. 2884 
§, 22.10. 3118, 3120 §, 19.11. 3476, 3477 §). Eräässä 
tapauksessa annettiin selitys lääninhallitukselle (17.9. 
2733 §) ja eräässä tapauksessa lainopillista osastoa ke-
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l i o te t t i i n hakemaan muutosta lääninhallituksen pää-
tökseen (5.3. 792 §). 

Kaupunginhal l i tus hylkäsi erään asunto-osakeyhtiön 
anomuksen koron maksamisesta korkeimman hall into-
oikeuden päätöksen johdosta palautettavil le katu- ja 
viemärikorvauksi l le (19.11. 3478 §). 

Helsingin Pienki inteistöyhdistysten Paikallisjärjestö 
anoi kadun rakentamiskorvausten perinnän lopettamis-
ta vedoten Vantaan kauppalanvaltuuston 27.8. teke-
mään päätökseen. Ki inteistölautakunta totesi, että 
main i t tuna päivänä kauppalanvaltuusto hyväksyi uu-
den rakennusjärjestyksen, jossa omako t i ton t i t vapau-
te t t i i n kadun kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudes-
ta. Kadun rakentamiskorvauksesta vapauttavaa päätös-
tä ei kauppalanhanitus tehnyt . Lautakunta vi i t tasi kau-
punginvaltuuston v. 1966 tekemään päätökseen oma-
ko t i ton t t i en ja 3- ja 4- asuntoisten tont t ien omistaj i l le 
myönnettävistä alennuksista ja huojennuksista (10.12. 
3724 §). 

Tietoimitukset ym. Kaupunginhall i tus päätt i , ettei 
kaupunginhal l i tus toistaiseksi esitä korvausvaatimuksia 
rakennuslain 46 §:n 2 mom:n perusteella tont te ih in 
kuuluvaksi merk i t ty jen yhteisten teiden osalta (12.2. 
552 §). 

Yleisjaosto myönsi tarvit tavat varat t iemaksun suorit-
tamiseksi seuraaville t iekunni l le : V ihd in kunnan Kuik-
kulammen t iekunta 585 mk , Espoon kaupungin Määr-
lammen-Kolmperän t iekunta 621 mk ja Björkehems 
Ägoväg - niminen t iekunta 90 mk , Vantaan kauppalan 
Bisajärven tiekunta 69 mk (yjsto '11.4. 5650 §, 30.5. 
5903 §, 15.8. 6244, 6245 §). Etelä-Tapanilan t iekun-
nalle suor i tet t i in v:n1973 ja 1974 tiemaksuna yh t . 
420 mk (y jsto 19.12. 6892 §). 

Rahatoimisto o ikeutet t i in tallettamaan Uudenmaan 
lääninhall itukseen kertomusvuoden talousarvion t i l i l -
le Helsingin-Tuusulan maantien parantamista välillä 
Pohjolankatu-kaupungin raja koskeneessa t ie to imi tuk-
sessa n:o 76203 t i lo jen Petas RN:o 4 2 2 4 A ja Kot ivalo 
4161 osalle kaupungin suoritettaviksi määrätyt kor-
vaukset (12.3. 860 §). 

Kartat. Yleisjaosto myönsi eräin ehdoin muutami l le 
järjestöi l le, yhteistöi l le, yr i tyksi l le, posti laitoksi l le, 
u lkominister iö l le ym. oikeuden käyttää kaupungin 
karttaa julkaisuissaan. Eräät luvat myönnet t i in kor-
vauksetta. 

Mataiaharan ja Nuottakarin rauhoittaminen. Va l t ion 
luonnonsuojeluvalvojan esitettyä kahden luonnonsuo-
jelualueen perustamista, kaupunginhall i tus päätti il-
moit taa, että kaupungin kannalta on tarkoi tuksenmu-
kaisinta vielä toistaiseksi jatkaa nykyistä menettelyä 

Mataiaharan ja Nuot takar in rauhoituksessa, koska pe-
simisrauhan turvaaminen luodoil la näyttää onnistu-
neen tyydyt täväst i ja koska merialueella tapahtuvan 
u lko i lun kehit tymisen seuraamiseen tarvitaan vielä ai-
kaa (13.8. 2295 §, v:n 1954 kert. s. 226). 

Maanmittaustoimitukset 

Yleisten alueiden mittausten vireille paneminen. Mais-
traat i l ta päätett i in pyytää kaavoitusalueiden jakolain 
5. luvun mukaisia yleisen alueen mit taustoimituksia, 
joissa eräät Pasilan, Oulunkylän, Haagan, Munkkinie-
men, Etelä-Kaarelan ja Tuomarinkylän kaupunginosi-
en katu- ja jalankulul le varatut alueet muodostetaan 
yleisiksi alueiksi (9.4. 1220 §, 24.4. 1396 §, 10.9. 
2655 §, 17.9. 2729 §, 1.10. 2900 §, 12.11. 3396 §). 

Maa- ja metsätalousministeriön i lmoi tus tontinmittaus-
taksan vahvistamisesta merkittiin t iedoksi (5.11. 3315 

Korvauksena tontin mittauksesta ja siitä laadituista 
asiakirjoista suor i tet t i in Kiinteistö-Oy Kunnall iskodin-
tie 6 -nimiselle yht iö l le 482 mk (yjsto 3.1. 5027 §). 

Kaupungin edustus eri toimituksissa. Yleisjaosto val-
t uu t t i kaup.geod. Erkk i Heikkisen tai hänen määrää-
mänsä valvomaan kaupungin etua v:n 1974 aikana suo-
ritettavissa sellaisissa katselmustoimituksissa, joissa ka-
tuja luovutetaan yleiseen käyt töön sekä kaikissa maan-
mittaustoimituksissa sekä tont in mit tausta, yleisten 
alueiden mittausta ja rasitteita koskevissa toimituksissa 
oikeuksin hyväksyä toimitukset kaupungin puolesta 
(yjsto 27.12. 6925, 6926 §). 

Helsingin lunastustoimikunnan puheenjohtajan ja jä-
senten yh t . 3 042 mk:n suuruinen lasku päätett i in suo-
rittaa (yjsto 24.1. 5158 §). 

Kiinteän omaisuuden hankintaa ja 
luovutusta koskevat asiat 

Huoneistojen ostot. A b Akt iehold ing Oy: l tä päätett i in 
ostaa Asunto Oy Vuorimiehenkatu 12:n huoneiston 
n:o A 1 hall intaan oikeuttavat osakkeet 248 940 mk:n 
suuruisesta kauppahinnasta koululasten päiväkoti Toi-
melan to imintaa varten ehdolla, että ennen lopullisen 
kaupan tekemistä selvitetään rakennustarkastusviraston 
kanta huoneiston käyt tötarkoi tuksen muuttamiseen 
(17.9. 2730 §). 

A l t ius Fort ius Oy:l tä ostett i in Asunto Oy Kotkankatu 
1 :n huoneistot n:o A 14 ja 15 yhdistämällä muodostu-
neen 190 m 2 : n suuruisen asuntohuoneiston hallintaan 
oikeuttavat osakkeet 285 000 mk:n suuruisesta kaup-
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pahinnasta käytettäväksi Nukarin lastenkodin alaisuu-
dessa toimivana vajaamielisten asuntolana (21.5. 1695 
§). 

Arvo Westerlund Oy:ltä päätettiin ostaa Asunto Oy 
Kasöörinkatu 3:n osakkeet, jotka oikeuttavat Itä-Pasi-
lan tont i l le 17001/1 rakennettavan tornitalon ensim-
mäiseen kerrokseen rakennettavan 306 m 2 : n suuruisen 
lasten päiväkotihuoneiston hallintaan. Kauppahinta 
402 755 mk (24.4. 1365 §). 

Helsingin Asuntokeskuskunta Hakan toimesta Kontu-
lan tont i l le n:o 47021/1 Kontulan Palvelutalo Oy:n lu-
kuun rakennettavasta uudistalosta päätettiin merkitä 
kirjasto- ja nuorisokerhohuoneiston n:o 5 hallintaan 
oikeuttavat 740 osaketta 370 000 mk:n merkintähin-
nasta (24.4. 1400 §). 

Kommandi i t t iyht iö Palkki Oy & Co:lta päätetti in os-
taa Mellunmäessä sijaitsevat Asunto Oy Saariseläntie 
4:n osakkeet, jotka oikeuttavat asunto-osakeyhtiön 
yhteyteen rakennettavan 402 m 2 : n suuruisen päivähoi-
tolarakennuksen hallintaan 574 860 mk:n suuruisesta 
kauppahinnasta (24.4. 1411 § ,4 .6 . 1873 §). 

Vuorineuvos Aarne Aarniolta päätettiin ostaa seuraa-
vien Kiinteistö Oy Mellunmäen Li ike- ja toimintakes-
kuksen huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet: 
— poiketen kaupunginhallituksen 1971 tekemästä pää-
töksestä Mellunmäen rakennusviraston työtukikohdan 
käyttöön tuleva huoltohuoneisto nro 13 339 820 
mk:n suuruisesta kauppahinnasta (13.8. 2292 §, v:n 
1971 kert. s. 258). 
— valmiiksi rakennettava ja sisustettava kerhohuoneis-
to (n. 761 m 2 ) 660 000 mk:n suuruisesta kauppahin-
nasta (22.1.261 §,25.6. 2053 §). 
— vajaamielisten päivähuoltolan käyttöön tuleva huo-
neisto n:o 10, muuttaen kaupunginhallituksen v. 1972 
tekemää päätöstä (25.6. 2123 §, v:n 1972 kert. s. 190). 

Kaupunginhallitus myönsi 300 mk:n suuruisen lisä-
määrärahan päivähoitolaitoksen hallintaan oikeuttavi-
en Asunto Oy Melkontornin osakkeiden kauppahinnan 
ja leimaveron maksamista varten (1.10. 2918 §). 

Kaupungille päätettiin ostaa eräillä ehdoilla seuraavilla 
vuokra-alueilla sijaitsevat rakennukset', rakenteet ym.r 

Kaup. 
osa 

Kor t t . / tont t i 
tai ti la 

Myyjä Hinta 
mk 

Päätös 

15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

17 
21 
22 

22 
22 
22 
22 
28 

29 
33 
41 
45 
46 
49 

huvila-alue n:o 23 
562/6 
562/13 
563/9 
567/14 
569/4 
569/19 
571/27 

573/34 
662/1 ja 2 
530/9 

540/2 
540/9 
550/14 
550/18 
Sarkapelto n:o 6 

171/7 
33014/3 
Askola RNro 7 5 2 4 

Toivola RN:o 2 7 2 1 

22/3 
49009/T3 RNro 2396 

Olga Aikalan oik.omistajat 
E. Vasankari 
As. Oy Kyl l ik inkatu 13 
As-Oy Hertan katu 9 
P.,J. ja T. Sievänen 
V. Takanen ja A. Toivonen 
O. Nupposen kuolinpesä 
A. ja H. Wallenius, I. Heikkkilä ja 
A. Wuori 
Y., M. ja K. Koskinen 
Mallasjuoman Helsingin Myynt i Oy 
A., A. , A., T., L., N. ja A. Onnela, 
E. Hentunen, E. Sirro ja O. Saava-
lainen 
F. Voutilainen ja A. Kaljunen 
A. Poikosen kuolinpesä 
M. ja I. Perttilä 
H., K. ja V. Mikkola ja I. Mäkinen 
K., S. ja G. Berggren, G. Malmgren, 
A. Lindqvistin oik.omist. ja D. Mo-
liisin oik.omist. 
T. ja F. Smolsky, V. Lääniläinen 
V. ja S. Hämäläinen 
E. Pessin kuolinpesä 
K.Bäck 
L. Varonen 
A. Peräkylä 

115 000 
20 000 
30 560 

103 730 
40 150 
19 000 
24 000 

26 000 
45 000 

300 000 

39 831 
28 000 
25 000 
24 000 
31 500 

15 000 
2 100 

220 000 
40 000 
10 000 
17 000 

100 000 

26.3. 1037 § 
25.6. 2092 § 
24.4. 1391 § 
25.6. 2086 § 
25.6. 2085 § 
24.9. 2829 § 
24.4. 1398 § 

10.12. 3737 § 
8. 1. 102 § 
2. 4. 1123 § 

8.10. 2987 § 
27. 8. 2452 § 
19. 2. 625 § 
21. 5. 1668 § 
10.12. 3738 § 

26.11. 3570 § 
12. 2. 544 § 
26. 3. 1036 § 
24. 9. 2831 § 

8.10. 2991 § 
9. 4. 1221 § 

12.11. 3397 § 
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Osuuskunta Suomen Messuilta ostett i in Taka-Töölön 

ton t i l la 524 /1 olevat A- ja B- hall irakennukset 12 

mmk :n suuruisesta kauppahinnasta. Kauppaehdoissa 

edel ly te t t i in mm. ettei kaupunki käytä rakennuksia 

kaupallisen messu- eikä näyt te ly to imintaan (25.6. 

2044 §). 

käteishinnasta (19.3. 966 §). 

Kiinteistöjen hankinnat. Kaupunginhall i tus myönsi 

tarvit tavat varat ki inteistölautakunnan käytettäväksi 

valtuuston kertomusvuoden aikana päättämien kiin-

teistökauppojen maksamista varten. 

V ihd in kunnan Oll i lan kylässä sijaitsevaan Saarijärven Kaupunginhall i tus o ikeut t i k i inteistölautakunnan osta-

ti laan RN:o 2 k u u l u v a l l a . Ison Lehmälammen ran- maan kertomusvuonna seuraavat ton t i t ja t i lat erinäi-

nalla sijaitsevalla vuokra-alueella olevat rakennelmat sin ehdoin: 

päätet t i in ostaa M. Keinäseltä 12 000 mk:n suuruisesta 

Kaup. Ko r t t . / t on t t i Myy jä Hinta Päätös 

osa t. t i la/ rek.n:o mk 

28 28053/3 Fisk.inspekt. J.AIb.Sandmans Stiftelsen 

för understödjande av Finlands havsfiskare 170 000 18. 6. 2008 § 

28 28064/9 C. ja E. R af n 186 000 26. 2. 725 § 

29 Torpebo/290 E. Ahlqvist 50 000 2. 5. 1468 § 

37 Fäcksängen 4 /16 E. Yt terberg 80 000 13. 8. 2296 § 

37 » 2 /110 H. Häggström ja E. Häggströmin oikeuden 

omistajat 42 000 10. 9. 2652 § 

38 Terhola/2225 P. ja V . Suominen 73 000 29. 1. 368 § 

38 Toivo la/7236 j a 

M 32/7101 R. Järvinen ja N. Sundberg 81 000 24. 4. 1401 § 

38 M 18/736, M27/768 V. , U. ja K. Gustafsson 122 500 7. 5. 1538 § 

38 V i l po 33/7276 A. ja T . Peräkylän perill iset 87 400 25. 6. 2101 § 

38 » 35 /7278 P. ja M. Li ikanen 84 330 26. 3. 1038 § 

38 » 42 /7285 L. L indström 100 000 29 .11 .3651 § 

38 » 44 /7287 M. Eskelisen kuolinpesä 75 000 8.10. 2996 § 

38 » 51/7294 H. ja L. Rumpunen 100 000 26. 2. 731 § 

38 » 58/7301 K. T u o k k o 153 520 2. 5. 1473 § 

39 Granebo/1496 E. Träskmanin kuolinpesä 400 000 12. 3. 884 § 

39 B j 4 119/4116 U. Vi i ta lehdon kuolinpesä 54 000 2. 4. 1130 § 

39 Jaakko la /11 5 9 ja 

Bj 2162 c /1160 S. Räisänen 70 000 21. 5. 1669 § 

39 Br 350^ /10146 L. ja A . Nieminen 50 000 13. 8. 2291 § 

39 Ä 177/5148 G. ja A . Enroth 85 000 10. 9. 2660 § 

40 Ni i t tyv i l la 3 /2375 

(määräala) P. Kauppinen 5 600 29.11. 3640 § 

40 Sund/496 j a 

Kul lan/4168 D. Ekhom 210 000 25. 6. 2097 § 

41 Pu ¡storinne/7476 E. Leiqvist ja E. Louh imo 50 000 8. 1. 100 § 

41 P 3 2 0 / 9 2 7 3 S. Uusivuon 100 000 12. 2. 549 § 

41 Lyckobo/4251 A. ja I. Vir tanen 48 000 2. 4. 1120 § 

41 Us 339/6196 J. Hjelm 40 000 9. 4. 1222 § 

41 K o i v u l a / 7 3 1 3 U. Talvalan kuolinpesä 30 000 8.10. 2993 § 

41 K 411/7432 I. ja T. Kuisma 75 000 29.11. 3643 § 

45 Yhdyskulma/2901 Pohjoismaiden Yhdyspankki Oy 100 000 25. 6. 2100 § 

45 K.45125T4/2946 M. ja T. Turusen kuolinpesä 30 000 15.10. 3059 § 

47 Borg i s /1 5 8 4 Å. ja E. Wih to l , B. Thur ing 

(määräala) 185 000 5. 2. 439 § 

47 Bo rg i s /1 5 8 4 

(määräala) H., E., E., ja Ä. Wihto l ja B. Thur ing 75 000 24. 9. 2830 § 

47 Tasan ko/1321 0 . Bert tula 13 000 29.10. 3207 § 

49 Stenberga/1213 J. Herrala 290 000 26. 2. 723 § 

49 Li t t .2. L .U . /2114 E. Hämäläisen kuolinpesä 40 000 9. 4. 1226 § 

49 P.T.N :o 11/1669 F. Westerholm 55 000 2. 5. 1467 § 
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Oikaisten v. 1971 tekemänsä päätöksen II kohtaa, kau-
punginhallitus oikeutt i kiinteistölautakunnan osta-
maan Kiinteistö Oy Villasaarelta Vuosaaren kylässä si-
jaitsevan tilan K 64 T 4 RN:o 2120 sanotussa päätök-
sessä mainitui l la ehdoilla (4.6. 1865 §, v:n 1971 kert. 
s. 262). 

Oulunkylässä sijaitsevan Käpylän yksinäistaloon kuu-
luvista ti loista Linsved RN :o 1 1 3 7 , Kot tby RN :o 1 1 4 8 , 
Grindbacka RN:o 1 1 3 5 , Redjan RN:o 1^33 ja Ängs-
åker RN :o 1129 päätettiin ostaa yht. n. 22 067 m 2 : n 
suuruinen määräala 300 000 mk:n kauppahinnasta 
A. Lönngrenin kuolinpesän osakkailta (29.11.3641 §). 

Sipoon kunnasta päätettiin ostaa seuraavat t i lat : 
- Gumbölen kylän Kusas -nimisestä tilasta RN:o 224 
n. 23 ha:n suuruinen määräalaJ. Bergströmiltä 300 000 
mk:n käteishinnasta (19.2. 631 §) 

- Immersbyn kylän tilasta Fiskträskskogen RN:o 130 

L. Wickströmiltä 250 000 mk:n käteishinnasta (5.3. 

796 §) 
- Hinsbyn kylän tilaan Kuras RN:o 413 kuuluva eril-
linen n. 11.3 ha:n suuruinen metsäpalsta B. ja O. 
Lönnqvistiltä 67 000 m k :n käteishinnasta (17.9. 
2731 §). 

Valtuuston 7.2. päättämässä aluevaihdossa valtiolle 
luovutettavalla alueella Hannan katu 8:ssa sijaitseva 
asuinrakennus päätettiin luovuttaa valtiolle korvauk-
setta talon vapauduttua asukkaista (19.3. 967 §). 

Pakkolunastukset. Kaupunginkanslian lainopillista 
osastoa kehotetti in ryhtymään kiireellisiin toimenpi-
teisiin seuraavien tonttien ja t i lojen pakkolunastami-
seksi kaupungille sulkeissa mainittujen rakennuslain 
§:ien perusteella: 

- Oulunkylän asuntotontti 28064/2 (50 ja 54 §) 
- Malmin kylän ti lat n:o 97 R N : o 3 1 1 7 , N :o98 RN:o 
3119, N :o 1 4 5 RN :o 3179 f |\| : 0 189 RN:o 3 2 3 2 ja Kul-
mala RN :o 3248 (53 § 2 mom.) 

- Malmin kylän ti lat M.7 RN:o 7 2 5 f M.46 RN:0 
7110, M.47 RN:o 7 H I , M.50 RN.o 7114, M . 5 1 RN:o 
7115, Päivölä RN:o 7138# v i l po 57 RN:o 7300 ja T a u . 
nola RN:o 7349 (52 § 1 mom. 2 kohta) (3.9. 2544 §, 
26 .11.3579,3580 §). 

Helsingin lunastustoimikunnalle suoritett i in yht. 4 495 
mk toimikunnan puheenjohtajan ja jäsenien kuluista ja 
palkkioista lausunnon antamisesta lääninhallitukselle 
Myl lypuron asemakaava-alueella urheilualueeksi mää-
rätyn Botby Sandtag RN:o 2404 -nimisen tilan pakko-
lunastusasiassa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 
em. lausunnon (22.10. 3141 § ,y js to 10.10. 6497 §). 

Rakennuspiirustusten, kustannusarvioiden ym. hyväk-
syminen. Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin Kaup-
piaitten Kauppaoppilaitoksen 5.2. päivätyt muutos-

piirustukset sekä vahvisti Aktiebolaget Läroverket för 
gossar och f l ickor -nimisen yht iön koulukiinteistön, 
johon kuuluu Kaartinkaupungin kaup.osassa sijaitseva 
tont t i sekä sillä oleva koulurakennus, arvon 3 500 000 
mk:ksi (5.3. 802 §, yjsto 18.7. 6157 §). Yleisjaosto 
vahvisti Kulosaaren Yhteiskoulun hankintakustannuk-
siksi 2 500 000 mk (27.12. 3879 §). 

Aluerakentamissopimusta koskeva valitus. Dipl.ins. 
Hannu Ettala valitt i valtuuston 7.2. tekemästä päätök-
sestä, jolla valtuusto oikeutti kiinteistölautakunnan te-
kemään Polar-rakennusosakeyhtiön ja Kommandiit t i-
yht iö Palkki Oy & Co:n kanssa sopimuksen Puistolan 
asemanseudun kerrostaloalueen kaavoittamisesta ja ra-
kentamisesta. Valittaja katsoi, että po. sopimuksessa 
oli rakentajan ja siten asukkaiden maksettavaksi pan-
tu rakennuslain vastaisesti kunnallisteknillisiä kustan-
nuksia sekä päätetty katualueiden, torien, aukioiden 
jne. luovuttamisesta korvauksetta kaupungille. Läänin-
hallitus katsoi, että valtuusto on voinut harkintansa 
mukaan rakennuslain säännösten estämättä tehdä po. 
aluerakentamissopimuksen ja hylkäsi valituksen. Tästä 
lääninhallituksen päätöksestä tehdyn valituksen joh-
dosta kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle kaupunginkanslian lainopillisen osas-
ton lausunnon mukaisen selityksen , jossa valitus esi-
tett i in hylättäväksi (16.4. 1315 §, 10.9. 2656 §, 29.10. 
3205 §). 

Anomus rakentamisvelvollisuutta koskevan ehdon 
poistamisesta. Sotainvalidien Veljesliiton Leppävaaran 
seudun osasto anoi yhdistyksen v. 1956 kaupungilta 
ostaman, Espoon kaupungin Laajalahden kylässä sijait-
sevan n. 3 193 m2:n suuruisen kiinteistön kauppaan 
li i ttyvän rakentamisehdon poistamista. Kaupunginhal-
litus hylkäsi anomuksen ja kehotti kiinteistölautakun-
taa perimään rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnin 
johdosta yhdistyksen v. 1956 allekirjoittaman velka-
kirjan ehtojen mukaisesti 14 370 mk 7%:n suuruisine 
vuotuisine korkoineen eräpäivästä, 11.5. lukien maksu-
päivään saakka (18.6. 2009 §). 

Työryhmään, jonka opetusministeriö asetti valmistele-
maan maa-alueiden hankkimista pääkaupunkiseudun 
opiskelija-asuntotuotantoa varten, nimitett i in kaupun-
gin edustajaksi tonttiosaston pääll. Kalevi Korhonen ja 
hänen varamiehekseen asuntotuotantoasiamies Kari 
Koskimaa (yjsto 4.7. 6072 §). 

Tonttien varaaminen. Kaupunginhallitus varasi Polar-
rakennusyhtiön, Matkatoimisto Oy Lomamatkan ja 
Rakennustyöläisten Li i t to ry:n toimesta perustettavalle 
yhtiöl le alustavasti 31.12.1974 saakka hotell in raken-
mista varten Kampin kaup.osasta, Malminkadun, Ru-
neberginkadun ja Salomonkadun jatkeen rajoittamalta 
alueelta n.5 000 m^m suuruisen alueen, jonka raken-
nusoikeus on n. 20 000 m 2 kerrosalaa (16.4. 1305 §). 
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Taka-Töölöstä varattiin tont t i 478/33 (Töölönkatu 33, 
Ruusulankatu 6) toistaiseksi huoltolautakunnalle van-
husten asuintalon ja palvelukeskuksen rakentamista 
varten. Kiinteistölautakuntaa kehotett i in irtisanomaan 
Oy Suomen BP Ab:n ja Oy Union-öljy Ab:n kanssa te-
kemänsä vuokrasopimukset siten, että tont t i on tyhjä 
ennen rakennustöiden aloittamista (9.4. 1244 §). 

Etelä-Haagan tont t i 29039/11 (Laajasuontie 5-7) va-
ratt i in toistaiseksi lastentarhainlautakunnalle lastentar-
hatarkoituksiin (12.2. 566 §). 

Pohjois-Haagasta varattiin seuraavat alueet: 

— li iketalokorttelien n:o 15 ja 16 alueelta Vakuutus-
osakeyhtiön Fennialle toimistotalon rakentamista var-
ten tonttialue, johon saadaan rakentaa n. 10 000 m 2 

kerrosalaa ehdolla, että yht iön ja kaupungin välillä voi-
daan sopia tätä tonttialuetta ja Unioninkatu 25:ssä si-
jaitsevaa kiinteistöä koskevasta aluevaihdosta (26.2. 
724 §) 

— tont t i 29101/4 Rakennus Oy.lle mm. Liberaalisen 
kansanpuolueen ja Stählberg-säätiön tiloja varten alus-
tavasti 31.12.1974 saakka (14.5. 1602 §) 

— korttelista n:o 12 muodostettava tont t i , jonka ra-
kennusoikeus on n. 5 000 - 6 000 m 2 kerrosalaa Oy 
Vesi-Hydro Ab:lle 

— samasta korttelista muodostettava tont t i , jonka ra-
kennusoikeus on n. 3 000 - 4 000 m 2 kerrosalaa Insi-
nööritoimistojen Tauno Nissinen Ky:n, Olof Granlund, 
An t t i Oksanen Ky.n ja K. Hanson & Co:n toimesta pe-
rustettavalle kiinteistöyhtiölle, ehdolla, että myös 
Arkki teht i to imisto Einari Teräsvirta on otettava perus-
tajaosakkaaksi, mikäli se laadittavassa asemakaavassa 
muodostettavan tont in rakennusoikeuden puitteissa 
on mahdollista.(14.5. 1608 §) molemmat 31.12. 1975 
saakka 
— myöhemmin yksilöitävä alue, jonka rakennusoikeus 
on n. 4 200 m 2 kerrosalaa, Rakennusyhtymä Mattinen 
& Niemelä Ky :lle ehdoilla, että vähintään n. 2/3 alueen 
rakennusoikeudesta on käytettävä toimistoti loiksi ja 
että n. 1 000 m 2 kerrosalaa on rakennettava asuntoja 
rakennusten yl impi in kerroksiin sekä 
— Insinööritoimisto Oy Vesi-Pekalle samoin myöhem-
min yksilöitävä alue, jonka rakennusoikeus on n. 
5 000 m 2 kerrosalaa, samanlaisin ehdoin, molemmat 
31.12.1975 saakka (9.11. 3487 §). 

Helsingin Puhelinyhdistykselle varatti in puhelinkeskus-
ten rakentamista varten kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston piirustuksiin n:o 6891 ja 6892 
merki tyt , puhelinkeskustonteiksi Mellunkylään ja Myl-
lypuroon suunnitellut alueet 31.12.1974 saakka (28.5. 
1786 §). 

Tehtaanpuiston Yhteiskoululle varattiin 1.11.1976 

saakka Vuosaaresta, Vuosaarentien ja Punakiventien 

risteyksen eteläpuolella sijaitseva, myöhemmin muo-

dostettava n. 3.5-4 ha:n suuruinen koulutont t i edelly-

126 

tyksellä, että tont t i si irtyy kokonaisuudessaan kaupun-
gin omistukseen (26.11. 3571 §, 29.11. 3654 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti varata asuntotuotan-
totoimikunnalle ym. tontteja asuntotarkoituksiin. 
Asuntotuotantotoim¡kunnalle tai sen toimesta perus-
tettaville kiinteistöyhtiöil le varattiin seuraavat ton t i t : 
— Haagasta tont i t 29164/1 ja 2, 29165/1 sekä 
29167/2 (Kiinteistö-Oy Lassinlaakso) 
— Suutarilasta tont i t 40100/1, 40101/1 (vanhusten 
asuintalo), 40101/2, 40104/1, 40105/1 (autopaikka-
tontt i ) ja 40106/1 (Kiinteistö-Oy Puistolan asemaseu-
tu) sekä 40100/3 (Asunto-Oy Puistolan asemaseutu) 

— autopaikkatontit 29166/1, 40100/2, 40100/2, 
40103/1 ja 40106/2 ehdolla, että kutakin tontt ia ra-
kentamaan ja hallitsemaan perustetaan yht iö , jonka 
osakkaina ovat ne tontinhalt i jat, joiden tontteja po. 
autopaikkatontt i asemakaavan mukaan palvelee, auto-
paikkojen määrän mukaisessa suhteessa, kuitenkin si-
ten, että kolmea vm. tontt ia varten voidaan perustaa 
myös yhteinen yht iö; kaikki em. tont i t 31.12.1974 
saakka (17.9. 2732 §) 

— Pohjois-Haagan keskustasta n. 16 000 m 2 kerros-
alaa käsittävä alue ja itäkeskuksen alueelta 20 000 m 2 

kerrosalaa käsittävä alue aravatalojen rakentamista 
varten sekä Oulunkylästä tont t i 28307/2 aravaomistus-
asuntojen rakentamista varten ehdolla, että 20 % ton-
ti l le tulevista asunnoista varataan asunnon tarpeessa 
oleville, asuntolainakelpoisille ja rintamamiestunnuk-
sen täyttäville helsinkiläisille rintamamiesveteraaneille, 
ja että muut asunnot varataan ensisijaisesti Kustaan-
kartanon vanhainkodin ja Koskelan sairaskodin henki-
lökunnalle sekä toissijaisesti kaupungin muiden viras-
tojen ja laitosten palveluksessa oleville (15.10. 3060 §) 

— Kannelmäen tont i t 33170/2 ja 33173/1 Kiinteistö-
Oy Pelimannintie 15:lle 31.12.1973 saakka (12.2. 
548 §) 
— opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevat yleisen ra-
kennuksen tont i t 29161/1 ja 33170/3 sekä autopaik-
katont i t 29162/1 ja 38243/1 1.12.1973 saakka (7.5. 
1532 §). 

Muille yrityksil le ja yhdistyksille varatti in asuntotont-
teja seuraavasti: 
Haagan-Vantaan alueelta: 
— tont t i 33172/1 ns. kovan rahan asuntojen rakenta-
mista varten Salpa Oy.lle 
— tont t i 33170/1 samoin kovan rahan asuntojen ra-
kentamista varten Laaturakenne Oy:lle 
— tont t i 33149/1 puoleksi Kannelkotisäätiölle vanhus-
ten asuntojen ja puoleksi VVärtsilä Oy:lle työsuhde-
asuntojen rakentamista varten valtion asuntolainan 
turvin 
— n. 15 000 m 2 : n kerrosalaa käsittävä alue Lassilasta 
ns. kovan rahan asuntojen rakentamista varten Sato 
Oy.lle 
— Kannelmäestä ja mahdollisesti lisäksi Myllypurosta 
yht. n. 1 500 m 2 kerrosalaa käsittävä alue samoin 



2. K aupunginhallitus 

kovan rahan asuntoja varten Helsingin asuntokeskus-
kunta Hakalle Itäkeskuksen alueelta 
— yht. 7 500 m 2 kerrosalaa käsittävät alueet arava-
asuntojen rakentamista varten Valtakunnalliselle vuok-
ratalo-osuuskunnalle, Vuokralaisten keskusliitto ry:lle, 
Väinö Tannerin säätiölle, Osuuspankki Yhteistuen toi-
mesta osoitettavalle rakentajalle ja Kustannusosakeyh-
t iö Yhteistyölle 
— n. 5 000 m 2 kerrosalaa käsittävä alue Vuokra-asun-
tojen tuotanto ja rahoitus Oy:lle Helsingin Osuuskau-
pan ja Vuoristo-yhtiöiden henkilökuntien työsuhde-
asuntojen rakentamista varten valtion asuntolainan 
turvin 
— tont t i 43141/1 Osuusliike Elannolle aravatyösuhde-
asuntojen rakentamista varten 

Oulunkylästä: 
— tont t i 28038/1-3 yhteisesti Oy A lko Ab:lle ja Hel-
singin seudun opiskelija-asuntosäätiölle arava-asunto-
jen rakentamista varten 

Reimarlan alueelta: 
— tont t i 46165/1 Otto VVuorio Oy:lle arava-asuntojen 
rakentamista varten liikennelaitoksen henkilökunnalle 
— tont t i 46117/13 Rakennus Oy:lle arava-asuntojen 
rakentamista varten Helsingin Myyntimiehet ry:n jäse-
nille 
— tont t i 46162/1 Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin 
Sotainvalidit ry:lle, Keski-Helsingin Sotaveteraanit ry: 
Ile, Itä-Helsingin Sotaveteraanit ry:lle ja Helsingit Sota-
veteraanit ry:lle palvelutalon rakentamista varten yh-
teistoiminnassa Keskus-Sato Oy:n ja Polar-rakennus-
osakeyhtiön kanssa, kaikki 31.12.1975 saakka (15.10. 
3060 §). 

Valmet Oy:lle varattiin v. 1972 tehtyä päätöstä muut-
taen, osa Vuosaaren tontt ia 54033/3 Vuosaaren tela-
kan henkilökunnan työsuhdevuokra-asuntojen raken-
tamista varten 30.6.1973 saakka (12.2. 554 §), 

Polar-rakennusosakeyhtiölle ja Kommandi i t t iyht iö 
Palkki Oy & Co:lle varattiin 31.12.1973 saakka myö-
hemmin suoritettavaa aluevaihtoa varten 4.1. laaditun 
kaavarunkoluonnoksen mukaisen Puistolan asemaseu-
dun eteläisimmän korttelin alueelta asuntokerrostalo-
alue, jonka rakennusoikeus on n. 12 500 m 2 kerros-
alaa (2.4. 1128 §). 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle varattiin 
Pohjois-Haagan uudesta keskustasta opiskelija-asunto-
latontt i , jonka rakennusoikeus on n. 2 000 - 3 000 m 2 

kerrosalaa perheettömien opiskelijoiden asuntolaa var-
ten (14.5. 1608 §). 

Helsingin suomalaisille ja ruotsalaisille evankelisluteri-
laisille seurakunnille varattiin 31.12.1975 saakka Pu-

kinmäen suunniteltu tont t i 37044/3 aluevaihtoa var-
ten ja tont t i 37044/2 valtion asuntolainan turvin ra-
kennettavaa vuokrataloa varten ehdolla, että 80 % ton-
ti l le tulevista asunnoista varataan kaupungin osoittamil-
le vuokralaisille (29.11. 3645 §). 

Suomen Pelastusarmeija Säätiölle varattiin 31.12.1974 
saakka Malmilta tont t i 38161/2 yksinäisille asunnotto-
mille helsinkiläisille tarkoitetun yhteisasuntolan raken-
tamista varten ehdolla, että rakennuksen suunnittelus-
sa otetaan huomioon huoltolautakunnan esittämät nä-
kökohdat (11.6. 1953 §). 

Helsingin Asuntokeskuskunta Hakalle varatun Itä-Pasi-
lan tont in 17012/1 varausehtoja muutett i in siten, että 
tont i l le saadaan rakentaa valtion asuntolainan turvin 
vuokrataloja (4.6. 1862 §). 

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto-Normaalikauppa-
oppilaitos -nimiselle opistolle varattu Itä-Pasilan tont-
t i 17039/1 varattiin Kiinteistö Oy Opetustalolle Suo-
men Liikemiesten Kauppaopisto-Normaalikauppaoppi-
laitoksen ja ATK-inst i tuut in yhteistä koulutaloa varten 
31.12. saakka (8.1. 99 §). 

Kir jayhtymä Oy:n varaus Itä-Pasilan tont t i in 17022/1 
merki t t i in päättyneeksi ja mainittu tont t i päätettiin 
varata yksin Rakennustoimisto Matti Vuorela Oy:lle 
31.12. saakka entisin ehdoin (20.8. 2380 §). 

Vesilaitokselle päätettiin varata Vanhankaupungin ve-
denpuhdistuslaitoksen henkilökunnan asuinrakennusta 
varten Oulunkylän asuntotontti 28038/4 31.12.1974 
saakka ja aikaisemmin samaan tarkoitukseen tehty 
tont in 28038/1 varaus merkit t i in päättyneeksi (8.10. 
2994 §). 

Kaupunginhallitus päätti jatkaa seuraavien tontt ien va-
rausaikaa: 
— Itä-Pasilan Eläketurvakeskukselle varattu tont t i 
17019/1 31.12. saakka (8.1. 99 §) 
— Itä-Pasilan rautatiehallituksen sosiaalijaostolle varaa-
ma tont t i 17024/1 31.12.1974 saakka (22.10. 3140 §) 
— Pohjois-Haagan Svenska Handelsinstitutet-Köpman-
naläroverket Ab:lle varattu tont t i 29103/1 31.12.1974 
saakka (10.9. 2653 §) 
— Pakilan Keskus-Sato Oy:lle varattu tont t i 34094/3 
30.6. saakka (12.3. 874 §) 
— palolautakunnalle 1967 varatut Pukinmäen tont t i 
37039/1, Laajasalon tont t i 49074/1 ja Vart iokylän 
tont t i 45195/4 31.12.1974 saakka (19.2. 632 §) 
— asuntotuotantotoimistolle varatut seuraavat tont i t 
31.12.1975 saakka; Pohjois-Haagan tont i t 29160/1, 
29161/1 ja 29162/1, Pukinmäen tont i t 37043/1 ja 
37057/2 ja 3, Pihlajamäen tont i t 38016/4 ja 5, Puisto-
lan suunniteltu tont t i 40125/6, Myl lypuron eteläosas-
ta myöhemmin yksilöitävä alue, jonka rakennusoikeus 
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on n. 10 000 m 2 kerrosalaa, sekä Länsi-Vesalan tontt i 
47100/1 (29.11.3646 §). 

Malmin tont in 38162/1 varaaminen kroonikkolasten 
hoi tokot ia varten peruutett i in ja kaupunginhallitus 
kehotti kiinteistövirastoa yhteistyössä lastensuojelu-
viraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tutki-
maan uuden alueen varaamista samaan tarkoitukseen 
ja tekemään asiasta esityksen (24.4. 1365 §). 

Laatu rakenne Oy:lle Patolasta varatun tont in 28307/2 
varausaika katsottiin päättyneeksi 31.12.1972 (3.9. 
2559 §). 

Rakennushallitus oikeutett i in suorittamaan valtiolle 
luovutettavalla Itä-Pasilan tonti l la 17016/1 Pasilan 
virastokeskusta varten tarvittavia louhintatöitä (26.2. 
732 §). 

Kiinteän omaisuuden vuokra-ym. 
nautintaoikeutta koskevat asiat 

Huoneistojen vuokraaminen kaupungille. Kiinteistö-
lautakuntaa kehotetti in vuokraamaan seuraavilta yhti-
öiltä ym. jäljempänä maini tut huonetilat osoitettaviksi 
lasten päivähoitolautakunnalle käytettäviksi perhepäi-
vähoidon toimistoti loina: 
— Asunto Oy Kot ikonnunt ie 2, 47 m 2 : n suuruinen 
huonetila talosta Kot ikonnuntie 2, vuokra 282 mk/ 
kk (19.2. 653 §) 
— rva G. Bornstein, 48 m 2 : n suuruinen huonetila ta-
losta Lauttasaarentie 6, vuokra 609 mk /kk (5.3. 812 
§) 
— Maunulan Kansanasunnot Oy, 36 m 2 : n suuruinen 
huonetila talosta Metsäpurontie 26, vuokra 252 mk/kk 
(4.6. 1874 §) 
— Kiinteistö Oy Pakkalantie, n. 58.6m2 :n suuruinen 
palveluhuoneisto talosta Teuvo Pakkalantie 9, vuokra 
10mk /m2 /kk (6.8. 2243 §) 
— Fastighets Ab Babord, 40 m 2 : n suuruinen toimisto-
ti la talosta Merikortt i kuja 6, vuokra 360 mk/kk (10.9. 
2670 §). 

Lasten päivähoitolautakunnan käyttöön päätettiin 
vuokrata myös Kiinteistö-Oy Kokkokal l ionne 1 :n 
omistukseen tulevasta talosta yht. 246 m2;n suuruiset 
päiväkotiti lat 10 m k / m 2 vastaavasta kuukausivuokras-
ta. Kaupunginhallitus hyväksyi samalla em. huoneistoa 
koskevat piirustukset (17.12. 3799 §). 

2. K aupunginhallitus 

Kiinteistölautakuntaa kehotetti in tekemään Mikon-
mäen Huolto Oy:n kanssa esisopimus Kannelmäkeen 
suunnitellun lasten päivähoitolaitoksen huonetilojen 
vuokraamisesta (6.8. 2247 §). 

Vuokra-alueiden järjestelytoimitusten aiheuttamat toi-
menpiteet. Kaupunginhallitus päätti tyytyä toimitus-
miesten käsiteltäväksi palautetuissa vuokra-alueiden 
järjestelytoimituksissa n:o 70727, 70677 ja 70687 an-
nettuihin toimitusmiesten päätöksiin (15.10. 3065 §). 

Merkit t i in tiedoksi, että järjestelytoimituksiin n:o 
70680, 70739, 70744, 74734, 78684, 82113 ja 
100398 kuuluvien eräiden Pasilan, Valli lan, Käpylän, 
Oulunkylän, Haagan ja Pitäjänmäen vuokratonttien 
vuosivuokria ja muita vuokraehtoja, rakennusten lu-
nastushintoja, muita korvauksia ja oikeutta asunnon 
saamiseen koskevat toimitusmiesten päätökset olivat 
saaneet lainvoiman (5.2. 440 §, 9.4. 1217 §, 1.10. 
2894 §). 

Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa kiireellisesti maksa-
maan järjestely toimituksessa n:o 74734 tehtyyn toi-
mitusmiesten lainvoimaiseen päätökseen perustuen 
Asunto-osuuskunta Käpylälle 18 485 mk korvauksena 
tont t i in 825/1 merkityl lä alueella olevista puutarhais-
tutuksista, rakenteista ja laitteista (yjsto 12.12. 6846 
§>. 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä Turun maaoikeuden 
antamiin, järjestelytoimituksia n:o 70679, 70681, 
70686, 70743, 70744, 82111, 82112 ja 82115 koske-
viin päätöksiin (2.4. 1129 §,21.5. 1684 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle oikeudel-
le vuokra-alueiden järjestelytoimitusta koskevassa asi-
assa lausunnon Asunto-osuuskunta Käpylän tuomion 
purkua ja menetetyn määräajan palauttamista koske-
van anomuksen johdosta (19.11. 3498 §). 

Vuokra-alueiden järjestelytoimituksissa uskottuina 
miehinä olleille kahdelle maatalouslautakunnan jäse-
nelle päätettiin suorittaa palkkioina yht. 1 170 mk 
(yjsto 3.1. 5030 § ,13.6 . 5962 §). 

Tonttien ja alueiden vuokralleanto. Kaupunginhallitus 
oikeutt i kiinteistölautakunnan vuokraamaan seuraavat 
tont i t , niiden osat tai alueet erinäisin ehdoin: 

128 



2. K aupunginhallitus 

Kaup. 
osa 

23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
28 

Kor t t . / 
tont t i 

905/1 
810/1 
811/1 
812/1 
817/1 
818/1 
819/1 
824/13 
28296/4 
lisäalue 

Vuokraaja 

Oy VVärtsilä Ab 
Helsingin Kansanasunnot Oy 

Koneteollisuus Oy 

Vuokra-
kausi 
päätt. 

31.12.1982 
31.12.1982 

» 
» 
» 

20.12.1982 

31.12.1985 

Alku-
vuosi 
vuokra 

8 600 
13 986 
17 759 
17 401 
26 055 

7 108 
21 672 
26 385 

Perus-
vuosi 
vuokra 

3 440 
5 379 
6 830 
6 692 

10 021 
2 734 
8 335 

10 148 

Päätös 

15.1. 194 § 

21.5. 1665 § 
28.5. 1790 § 

3 m k / m 2 20.8. 2382 § 

Konserttitalon rakennustoimikunnalle vuokrattua Fin-
landia-talon lisärakennuksen työmaavarastoaluetta saa-
t i in suurentaa n. 1 600 m2:stä n. 2 200 m 2 : n suurui-
seksi ehdolla, että vuokraksi 800 mk:n asemesta tulee 
1 080 mk /kk (22.1. 297 §, v:n -72 kert. s. 260). 

Taitoluistelun Tuk i ry:lle varattiin v:n 1974 loppuun 
saakka Talin urheilupuiston alueelta jäähallin ja luis-
tinradan rakentamista varten urheilupuiston käyttö-
suunnitelman tarkistusehdotukseen merkit ty alue eh-
dolla, että alueeseen voidaan tehdä maankäyttösuun-
nitelman tarkistuksen edellyttämiä muutoksia. Lopul-
linen vuokrausesitys päätettiin käsitellä sen jälkeen, 
kun jäähallin ja siihen l i i t tyvien kenttien luonnospii-
rustukset ovat valmistuneet ja hyväksytty (28.5. 
1760 §,4.6 . 1851 §). 

Rak.mest. Aulis Rautkylän ja Rakennuskylä Oy:n te-
kemän, Malmin tont in 38093/9 vuokraamispäätöstä 

koskevan valituksen johdosta kaupunginhallitus päät-
t i antaa lääninhallitukselle kaupunginkanslian lainopil-
lisen osaston lausunnon mukaisen selityksen sekä kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle osoitetussa selityksessä 
esittää valituksen hylättäväksi lainopillisen osaston 
esittämin perusteluin (22.1. 293 §, 11.6. 1952 §, v:n 
1972 kert. s. 262). 

Asunto Oy Ulvilantie 11 a -nimisen yht iön valitus, jo-
ka koski kiinteistölautakunnan Munkkivuoressa sijait-
sevien jakeluasematonttien vuokraamisesta 23.5. ja 
12.9.1972 tekemiä päätöksiä, jätetti in ottamatta tut-
kittavaksi, koska valitusta ei oltu tehty säädetyssä 
ajassa ja vm. päätös oli lisäksi sen laatuinen, ettei sii-
hen voida valittamalla hakea muutosta (22.1. 289 §). 

Kiinteistölautakunta oikeutett i in jatkamaan seuraavien 
tontt ien ja tilan vuokra-aikaa: 

Kaup. Kort t . / Vuokraaja Vuokra- Alku- Perus- Päätös 
osa tont t i kausi vuosi- vuosi-

päätt. vuokra vuokra 

5 jakeluas. Oy Gulf Ab 28.2.1978 44 100 21 000 26 .2 . 726 § 
25 865/33 Vainio, P. 31.12.1983 2 663 918 22.10.3130 § 
25 867/32 Karhes, S., Herranen, H. 30.11.1982 1 566 602 15. 1. 195 § 
25 868/3 Odell, A . ja A., Jalo, A. 1. 6.1982 2 080 800 16. 4.1309 § 
47 Borgs /1 4 0 6 Holm, K.-G., perikunta 31.12.1974 - 20 000 6. 8.2222 § 

Helsingin Kaupunkilähetykselle vuokratt i in edelleen 
ajaksi 1.1.1974-31.12.1978 yhdistyksen talossa Meri-
miehenkatu 43 hallitsemat 227 m 2 suuruiset huoneti-
lat 133 mk:n vuosivuokrasta (10.12. 3740 §). 

Oy Renlund Ab oikeutett i in, poiketen v. 1972 tehdyn 
vuokrasopimuksen määräyksistä, käyttämään Tampe-
reen Teräshallit Oy:n asennusryhmää, n. 4-8 henk., 
anojalle vuokratulle alueelle Ruoholahden yleisestä 

alueesta SZ1 pystytettävän varastorakennukseen asen-
nustyössä (yjsto 16.5. 5824 §). 

Oy Bowling Ab:n kanssa tehtyä vuokrasopimusta kos-
keva Nordator Oy:n valitus hylätt i in lääninhallitukses-
sa (1.10. 2878 §). 

Roihupellon pienteollisuusalueen 13 vuokraajaa ja 
Lämpövartio Oy esittivät kirjeessään, että kaupunki 
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vm. yht iön lainojen takaajana ja teollisuusalueen tont-
tien omistajana suorittaisi Lämpövartio Oy:lle vuok-
raamatta olevien tontt ien osalta li ittymismaksut kor-
koineen perien ne myöhemmin tulevilta vuokramiehil-
tä. Lämpövartio Oy perustettiin, koska vuokraehdot 
edellytt ivät kaikkien korttrien 45191-45195 pienteol-
lisuustonttien vuokramiesten osallistuvan maksimi-ker-
rosalaa vastaavassa suhteessa lämpökeskuksen rakenta-
mis-ja ylläpitokustannuksiin. V :ina 1970 ja 1971 tont-
tien vuokraus eri syistä viivästyi ja ko. yht iö joutui ta-
loudellisiin vaikeuksiin. Kiinteistölautakunta i lmoi t t i 
päättäneensä vuokrata alueelta 15 pienteollisuustont-
tia v:n 1972 alusta ja katsoi, että yht iö näiden uusien 
vuokralaisten li ittymismaksujen turvin selviytyisi tois-
taiseksi. Myöhemmin lautakunta totesi kertomusvuo-
den alusssa olleen alueella vuokraamatta kuusi tontt ia, 
jotka oli päätetty vuokrata 1.3. lukien. Lautakunta ei 
pi tänyt Lämpövartio Oy:n kannalta välttämättömänä, 
että kaupunki maksaisi uusien vuokramiesten osuudet 
yht iöl le, mutta pit i kohtuullisena, että kaupunki suo-
rittaa mahdollisesti vapautuvien rakentamattomien 
tontt ien osalta ko. maksuosuudet yhtiölle. Kaupungin-
hallitus päätti lähettää kiinteistölautakunnan lausunnot 
anojille (26.3. 1047 §). 

2. Kaupunginhallitus 

Vuokria koskevat asiat. Lasten Päivän Säätiölle palau-
tett i in Linnanmäen huvipuiston v:n 1972 vuokramak-
susta 13 687 mk ja v:n 1973 vuokramaksusta 16 322 
mk puiston kunnostamiseen käytettyjä kustannuksia 
vastaavana osana laskujen mukaisesti (yjsto 10.1. 5063 
§, 19.12. 6898 §). 

Kansanasuntojen asukastoimikunnan Puu-Käpylässä 
saneerattavien asuntojen vuokrien alentamista ym. 
koskevan kirjeen johdosta kaupunginhallitus päätti lä-
hettää asukastoimikunnalle jäljennöksen Helsingin 
Kansanasunnot Oy:n johtokunnan selvityksestä ja Ta-
panilan Urheilutalosäätiölle vuokramaksun alentamista 
koskevan anomuksen johdosta kiinteistölautakunnan 
lausunnon mukaisen selvityksen (8.1. 103 §, 2.5. 1469 
§). 

Lämpöjohtokanavien, jalankulku- ja laitetunneleiden 
ym. rakentaminen. Yleisjaosto myönsi jäljempänä mai-
nituil le yht iöi l le ym. luvan erinäisin ehdoin rakentaa 
seuraaville alueille tai niiden viereisille katu- ym. alueil-
le erilaisia laitteita ja rakennelmia: 

Kaup. 
osa 

3 
3 

_4 
4 

30 
33 

43 
46 
49 
54 

Alue 

50/10 
katualueet 
192/2 
77/3 

Kalastajatorpant. 
33170/2,33173/1 

katualueet 
46117/11 
Kuminakuja 
katualue 

Rakenne 
tai laite 

sulku laatta 
kaapelitunneli ym. 
portaat katualueelle 
puistokaistan aitaa-
minen 
2 tunnelia ja viem. 
lämpöjohto ja häly-
tyskaapeli 
lämpöjohto 
luiska katualueelle 
ohjauskaapeli 
lämpöjohto 

Luvan 
saaja 

Kansallis-Osake-Pankki 
H:gin Puhelinyhdistys 
Oy A lko Ab 
Uudenmaan piirirakennus-
toimisto 
Oy Yhtyneet Ravintolat Ab 

asuntotuotantotsto 
rakennusvirasto 
Oy Glorial Ab 
Oy Starckjohann Ab 
As. Oy Säästöpurje 

Päätös 
(yjsto) 

7. 3.5435 § 
29. 8.6294 § 
14.11.6699 § 

30. 5.5904 § 
7. 3.5427 § 

24. 1.5160 § 
16. 5.5822 § 
24. 7.6184 § 
12.12.6853 § 

7. 5.5789 § 

Sähkölaitos oikeutett i in rakentamaan muuntamo ja pi-
tämään sitä paikallaan vuokratta siinä tapauksessa, että 
kaupunki omistaa maan ja muuntamon paikka on mer-
kit ty vahvistettuun asemakaavaan. Sähkölaitos korvaa 
rakennusviraston puisto-osastolle aiheutuvan vahingon 
ja haitan sekä muut muuntamosta mahdollisesti aiheu-
tuvat puistolle ylimääräiseksi katsottavat kustannuk-
set. Jos muuntamon paikka on muun kuin kiinteistö-
lautakunnan hallussa, paikasta ja korvauksista on sovit-
tava asianomaisen hall intokunnan kanssa (26.2.729 §). 

Yr jö Johanssonin säätiölle myönnett i in lupa tontinra-
jan ylittämiseen eräin ehdoin Vallilan tonti l la 696/1 
(yjsto 21.2. 5336 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että Olavi 
Lounan omistamalle Espoon kaupungin Suur-Huopa-
lahden kylässä sijaitsevalle tilalle R N : o 2 9 2 5 rakennet-
tava rakennus sijoitetaan vähintään kolmen metrin 
päähän kaupungin omistamasta alueesta (1.10. 
2892 §). 
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2. K aupunginhallitus 

Espoon kaupungille annettiin lupa rakentaa ja pitää 
kunnallistekniikkaan kuuluvia rakenteita ja laitteita 
Suur-Huopalahden kylän tilan Alberga RN:o 2 1 1 9 0 

alueella erinäisin ehdoin sekä lupa kadunrakennustöi-
den suorittamiseen ja linja-auton kääntöpaikan raken-
tamiseen ja pitämiseen samaan tilaan kuuluvalla alueel-
la (18.6. 2005 §,20.8. 2379 §, 12.11. 3398 §). 

Yleisjaoston valtioneuvoston kalliosuojan kulkutunne-
liyhteyksien rakennus- ja kunnostustöiden suorittami-
seen 29.11.1972 antaman luvan lupaehtoja täsmennet-
t i in ja muutett i in eräiltä osin (yjsto 7.2. 5250 §, v:n 
1972 kert. s. 264). 

Puistoalueiden käyttäminen tiealueena. Valli lan Halko-
ja Lautakeskuksen omistaja val i t t i kiinteistölautakun-
nan tontti jaoston 28.3. tekemästä päätöksestä puisto-
alueen käyttämistä tiealueena koskevassa asiassa. Kau-
punginhallituksen päätettyä hylätä valituksen, vali t t i 
asianomistaja asiasta lääninhallitukseen, jolle päätettiin 
esittää lainopillisen osaston lausunnon mukainen selvi-
tys (13.8. 2293 §, 12.11. 3404 §). 

Kaupunginhallitus hylkäsi myös l i ik.harj. A. Kettusen 
tontt i jaoston 28.3. tekemästä päätöksestä puistoalu-
een käyttämistä tiealueena koskevassa asiassa tekemän 
valituksen (22.10. 3136 §). 

Kiinteistölautakunta oikeutett i in sopimaan Sairaus- ja 
Tapaturmainvalidit ry:n, Helsingin Raitt i i t Automie-
het ry:n ja Helsingin Insinöörit ry:n kanssa kaupungin 
osallistumisesta porakaivon rakennuskustannuksiin 
enint. 4 500 mk:lla. Kaivo on yhdistysten toimesta tar-
koitus rakentaa Vuosaaressa sijaitsevalle tilalle Tal lmo 
RN:o489(7 .5 . 1534 §). 

Torit. Kauppatorilla tapahtuvaa torikauppaa päätettiin 
Tanskan kuningattaren 4.9. tapahtuneen vierailun ai-
kana rajoittaa siten, että sitä saatiin harjoittaa vain to-
rin länsipäässä raitiotiesilmukan sisäpuolella (3.9. 
2494 §. visto 29.8. 6290 §). 

Sähköliesien asentaminen. Helsingin Ateljeetalosäätiön 
toimesta Myl lypuron tonti l le 45154/3 (Myllypadont. 
5) rakennettaviin 22 ateljee-asuntoon saatiin kaasulie-
sien asemesta asentaa sähköliedet (yjsto 21.2. 5345 §). 

Edelleen yleisjaosto myönsi neljälle henkilölle oikeu-
den asentaa kaasulieden asemesta sähköliesi siksi ajak-
si, kun ao. anoja asuu huoneistossa (yjsto 18.4. 5698, 
5699 §, 20.6. 6007 §, 24.10. 6579 §). 

Siirtolapuutarhat 

Marjaniemen siirtolapuutarhapalstojen 30.4. päätty-

nyttä voimassaoloaikaa päätettiin pidentää 1.5. lukien 
siten, että palstojen vuokra-aika päättyy 31.12.1976 ja 
vuotuinen vuokramaksu on 48 p /m 2 (19.3. 968 §). 

Konalan puutarha-alueen asukkaiden häätöjen kes-
keyttämistä ja asuntojen osoittamista häädetyille kos-
kevan Konalan siirtolapuutarhayhdistys ry:n ja eräiden 
henkilöiden kirjeen johdosta kaupunginhallitus päätti 
lähettää anojille kaupunginkanslian lainopillisen osas-
ton ja asunnonjakotoimikunnan lausuntojen jäljennök-
set. Lausunnossaan kiinteistölautakunta totesi alueen 
olevan Rakennustoimisto Karme Oy:n omistuksessa, 
joka on pannut vireille ko. häätötoimenpiteet. Kau-
punki ei ole niissä osallisena, eikä voi myös estää hää-
töjen toimeenpanoa. Asunnonjakotoimikunta i lmoi t t i 
Konalan mökkien asukkaiden, varsinkin lapsiperheiden 
ollessa kysymyksessä, varsin hyvin saaneen kaupungin 
vuokra-asuntoja. Konalan häädettyjä ei kuitenkaan 
voida erottaa etuoikeusryhmäksi muihin häädettyihin 
verrattuna (11.6. 1946 §). 

T a l o j a ja huoneistoja koskevat 
asiat 

Kokoontumistilakomitean mietintö ja kaupungin huo-
neistojen luovuttaminen poliittisluonteisten kokous-
ym. tilaisuuksien järjestämistä varten. Kaupunginhalli-
tus kumosi v. 1961 kaupungin hall intoelimille anta-
mansa yleisohjeen, jonka mukaan kaupungin omista-
mia tai sen hallinnassa olevia huonetiloja ei saa luovut-
taa poliittisluonteisten kokous- ym. tilaisuuksien jär-
jestämistä varten ja päätti, että kaupungin hallintoeli-
met saavat, mikäli tämä voi tapahtua aiheuttamatta 
haittaa huonetiloja hallitsevan viraston tai laitoksen 
omalle toiminnalle tahi syrjäyttämättä kaupungin 
muuta tarvetta sanottujen huonetilojen käyttöön näh-
den, luovuttaa määräysvaltaansa kuuluvia kokous- ym. 
kokoontumistarkoituksiin soveltuvia huonetilojaan ta-
sapuolisesti ja kohtuullista korvausta vastaan kansalais-
järjestöjen ja niihin verrattavien yhteisöjen sanotunlai-
seen käyttöön ottaen huomioon, että luovutettaessa 
huonetiloja poli itt isten järjestöjen käyttöön ja yleisten 
vaalien yhteydessä järjestettäviin tilaisuuksiin on nou-
datettava kokoontumisti lakomitean mietinnön IX lu-
vussa esitettyjä periaatteita. 

Huoltolautakuntaa ja sairaalalautakuntaa kehotetti in 
harkitsemaan, kiinnittäen huomiota em. mietinnössä 
huoltolaitosten ja sairaalain osalta esitettyihin näkö-
kohti in,mahdoll isuutta huollettaville ja potilail le tar-
koitettujen poli i tt isten tilaisuuksien sallimiseen alaisis-
saan huoltolaitoksissa ja sairaaloissa. 

Yhteisöjen kokous- ym. kokoontumistarkoituksiin so-
veltuvia huonetiloja hallitsevia hallintoelimiä kehotet-
t i in harkitsemaan toimenpiteitä ti loja ja niiden käyttö-
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2. K aupunginhallitus 

mahdollisuutta koskevan informaation parantamiseen 
ottaen huomioon myös mahdollisuuden mietinnössä 
tarkoitettujen kirjallisten esitteiden laatimiseen. 

Kaupungin rakennussuunnitelmia laativia hallintoeli-
miä kehotett i in ottamaan huomioon kaupungin toi-
mesta rakennettavia koulu-, nuorisotalo- yms. kokoon-
tumistiloja sisältäviä rakennuksia ja huoneistoja sekä 
niiden varusteita ja kalusteita suunniteltaessa mahdol-
lisuus t i lojen käyttämiseen kansalaistoiminnan ko-
koontumistarkoituksiin. 

Kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotettiin ottamaan 
asemakaavoja ja niiden muutoksia laadittaessa huomi-
oon alueilla tapahtuvan kansalaistoiminnan kokoontu-
mistilojen tarve (19.3. 970 §). 

Siivoustyön palkkaperusteiden vahvistaminen ym. 
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupungin virasto-
ja poliisitalojen ns. pinta-alasiivoojien sekä nuorisolau-
takunnan kerhokeskusten siivoustyön palkkaperusteet 
(5.11.3331 §). 

Talo-osaston käytettäväksi myönnett i in953 mksi ivoo-
jakurssista aiheutuvien luentopalkkioiden maksamista 
varten (yjsto 26.9. 6425 §). 

Kaupungin omistamien julkisten rakennusten juhlava-
laistus ja mainosvalojen käyttö päätettiin lopettaa säh-
kön säästämiseksi. Myöhemmin kaupunginhallitus 
päätti lopettaa ko. valaistuksen toistaiseksi itsenäisyys-
päivän ja uuden vuoden aaton juhlavalaistusta lukuun 
ottamatta. Yleisjaostolla on oikeus päättää juhlavalais-
tuksen järjestämisestä poikkeuksellisesti jonkin erityi-
sen tapahtuman johdosta (19.11. 3464 §, 26.11. 
3541 §). 

Vartioinnin järjestäminen. Kiinteistövirastoa kehotet-
t i in tekemään kiireellinen esitys kaupungintalokortte-
lissa, Kluuvin virastotalokorttelissa ja kiinteistö virasto-
talokorttelissa sijaitsevien kaupungin omistamien talo-
jen vartioinnin järjestämisestä (yjsto 24.1. 5140 §). 

Viraston käytettäväksi myönnett i in yht. 10 800 mk 
kiinteistöjen Pohjoisesplanadi 5, 11 -13 , 15—17 ja 19, 
Katariinankatu 1—3 sekä Aleksanterinkatu 14, 16—18, 
20, 26 ja 28 vartioinnin järjestämiseksi koke i lu luon-
teisesti aikana 1.3.-31.12. (26.2. 708 §). 

Julkisten rakennusten merkitsemistä koskevassa kir-
jeessään Helsingin Kauppakamari totesi, että kauppa-
kamarin mahdolliset omat toimenpiteet asiassa voivat 
siinä vaiheessa olla vain informatiivistä laatua (4.6. 
1835 §, v:n 1971 kert. s. 251). 

Kaupungintalon tarkkailu-TV-järjestelmän laajentami-
seksi kehotetti in rakennusviraston talorakennusosastoa 

ryhtymään toimenpiteisiin käyttäen tarkoitukseen ta-
lon saneerausta varten tarkoitettua määrärahaa (yjsto 
20.6. 5984 §). 

Samaa määrärahaa käyttäen kehotetti in talosuunnitte-
luosastoa yhteistoiminnassa kaupunginkanslian kanssa 
ryhtymään toimenpiteisiin juhlasalin akustiikan paran-
tamiseksi prof. Ruusuvuoren piirustusten mukaisesti 
(9.4. 1186 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Esplanadikappelin muu-
tospiirustukset (10.9. 2659 §). 

Puotinkylän kartanon muutos- ja korjaustöiden rahoit-
tamista varten myönnett i in Tuut ink i Oy:lle 120 000 
mk lisäkorvauksena ehdolla, että yhtiöltä po. kartanos-
ta perittävä vuokra samalla korotetaan niin, että se tu-
lee vastaamaan myös tästä suorituksesta kaupungille 
aiheutuneiden pääoman kuoletus- ja korkomenoja 
(29.1,340 §). 

Pakin talo. Kaupunginhallitus määräsi Pakila—Seura 
ry:!tä perittäväksi muodolliseksi vuokraksi Pakin talos-
ta 100 mk/kk . Seuran anomuksesta myönnett i in 4 464 
mk esitetyn kaluston hankkimiseksi (14.5. 1603 §). 

Muutos- ja korjaustyöt. Talossa Aleksanterinkatu 
16—18 suoritettujen kaupunkisuunnitteluviraston toi-
mitilajärjestelyistä aiheutuneiden töiden suorittamista 
varten myönnett i in 160 000 mk (21.5. 1670 §). 

Hyväksyessään talon Unioninkatu 27 muutospiirustuk-
set kaupunginhallitus myönsi töiden suorittamista var-
ten enint. 212 000 mk (8.10. 3013 §). 

Muuttaen v. 1972 tekemäänsä päätöstä kaupunginhalli-
tus oikeutt i sähkölaitoksen suorittamaan esittämissään 
kiinteistön Pieni Roobertinkatu 1—3 tiloissa ilmastoin-
tijärjestelmään l i i t tyviä rakennusluvan alaisia töitä 
(13.12. 3774 §). 

Helsinginkatu 24:ssä poliisin passitoimistolta vapautu-
neista ti loista varatti in n. 300 m 2 : n suuruinen ti la kau-
pungin henkilökunnan terveydenhuoltoa varten. Kiin-
teistövirastoa kehotetti in tekemään suunnitelma ja 
kustannusarvio po. tilan kunnostamiseksi (2.4. 
1146 §). 

Huonetilojen luovuttaminen eri tarkoituksiin. Kaupun-
gintalon juhlasali, Jugendsali ja Meilahden kartano 
vuokratt i in tai luovutett i in erinäisin ehdoin seuraavia 
konsertteja varten: Sällskapet M.M. r.f:n konsertti, se-
kakuoro Vox Urbanan 20-vuotisjuhlakonsertti, Poly-
teknikkojen Orkesterin konsertti ja kenraaliharjoitus, 
DDR—Kulturzentrumin konsertti, Radion nuoriso- ja 
lapsikuorojen konsertti, Radion kamarikuoron kon-
sertti, Den danske f löj tetr ion konsertti, Helsingin Tor-

132 
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visoittokunnan konsertti kaupungin viranhaltijoille ja 
työnteki jöi l le sekä Munkkiniemen yhteiskoulun nais-
toimikunnan järjestämä mil jöö konsertti (yjsto 17.1. 
5107 §, 24.1. 5146 §, 14.2. 5276 §, 21.3. 5495 § f 

25.4. 5709 §, 7.5. 5779 §, 16.5. 5808 §,3.10. 6447, 
6448 §). 

Jugendsalissa järjestettiin kertomusvuonna seuraavat 
näyttelyt: Suomen Kansallisoopperan säätiön suoma-
laisen oopperataiteen 100 vuotisjuhlien kunniaksi jär-
jestämä näyttely ja konsertteja, kaupunginmuseon jär-
jestämä näyttely »Kaupunkikuvan muuttuminen» ja 
kaupunkisuunnitteluviraston järjestämät »Autoton 
ydinkeskus» -näyttely sekä Pasilan suunnittelua ja to-
teuttamista esittelevä näyttely (yjsto 21.2. 5319 §, 
28.2. 5366 §, 18.4. 5678 §, 1.8. 6194 §, 3.12. 6780 §). 
Korean Demokraattista Kansantasavaltaa esittelevää 
näyttelyä varten varattua salia ei käytetty (yjsto 31.1. 
5185 §,23.5. 5850 §). 

Yleisjaosto oikeutt i kaupunkisuunnitteluviraston jär-
jestämään näyttelyn »Autoton ydinkeskus» avajaisten 
yhteydessä kahvitarjoilun käyttäen tarkoitukseen käy-
tettävissään olevia määrärahoja, mutta i lmoit t i samalla 
kaikille virastoille ja laitoksille, ettei se pidä tarkoituk-
senmukaisena, että näyttelyiden yms. tilaisuuksien 
avajaisten yhteydessä järjestetään mitään tarjoilua, ei 
edes siten, että tarjoi lun järjestämiseen käytetään näyt-
telyiden pystyttämistä varten varattuja määrärahoja 
(yjsto 12.9. 6346 §). 

Kaupungintalon juhlasali, Valkoinen sali ja Sofiansali 
sekä Jugendsali ja Kallion virastotalon kokoustilat luo-
vutett i in seuraavia tilaisuuksia varten, joista joidenkin 
osanottajille kaupunki tarjosi kahvit, ruokailun tai 
kiertoajelun: Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan oi-
keusapulakimiesten kokous, lounas ja kiertoajelu n. 
100 henk:lle (yjsto 17.1. 5103 §), Valamo-seuran Va-
lamo-kirjan julkistamistilaisuus (yjsto 17.1. 5108 §), 
Maitohygieniali iton vuosikokous, kahvitarjoilu n. 80 
henk.lle; Helsinki-seuran järjestämä esitelmä- ja keskus-
telutilaisuus sekä vuosikokous (yjsto 24.1. 5144, 5145 
§, 21.2. 5318 §), Stadion-säätiön edustajiston vuosiko-
kous (yjsto 31.1. 5186 §), Helsingin seutukaavaliiton 
l i i ttovaltuuston kokoukset (yjsto 21.2. 5320 §, 24.10. 
6560 §), Suomen Arkk i teht i l i i ton tilaisuus jäsenille 
(yjsto 21.2. 5321 §), Kaupunkien Kunnallistaloudelli-
sen yhdistyksen vuosikokous, päivällinen n. 150 henk: 
Ile (26.2. 706 §), kadettien nimittämistilaisuus ja 
Ehrensvärd-seuran keskustelu kokous Suomenlinnan 
tulevaisuudesta sekä Uudenmaan Maakuntali iton ke-
vätkokous ja syysmaa kuntapäivä, molempina kahvit n. 
100 henk:lle (yjsto 7.3. 5406, 5417, 5418 §, 12.9. 
6342 §), Suomen Kunnallisten Teurastamoiden yhdis-
tys ry:n 25-vuotiskokous, päivälliset n. 40 henk:lle 
(yjsto 21.3. 5490 §), sosiaali- ja terveysministeriön 
hintaneuvottelupäivät, lounas n. 50 henk:lle (yjsto 

(28.3. 5544 §), Malminkartanon aate-ja suunnittelu-
kilpailun informaatiotilaisuus (yjsto 4.4. 5598 §), Uu-
denmaan läänin läänin- ja piirihallintoviranomaisten 
neuvottelukunnan suunnittelujaoston kokous, kahvit 
ja lounas n. 25 henk:lle (yjsto 18.4.5680 §), Helsingin 
Nukketeatterin Kannatusyhdistykselle nukketeatteri-
esityksiä varten (yjsto 20.6. 5987 §), Paikallissairaalain 
L i i t to ry:n vuosikokous, kahvitarjoilu ja lounas n. 
6 0 - 7 0 henk:ile ja illallinen n. 14 henk:lle (yjsto 22.8. 
6265 §), Uudenmaan lääninhallituksen järjestämä 
maanpuolustuskurssi, kahvit ja päivällinen n. 80 henk: 
Ile (yjsto 5.9. 6311 §), Helsingin Kunnallisvirkamiehet 
ja toimihenki löt ry:n toimistovirkail i jain alaosaston 
20-vuotistilaisuus (yjsto 7.11. 6636 §). 

Valokuvaaja Seppo Savekselle myönnett i in korvauk-
setta oikeus käyttää Jugendsalia Marimekon syysmal-
liston kuvauksen taustana (yjsto 24.1. 5143 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Helsingin vapaa-ajatteli-
jat ry:n esitys Jugendsalin ja Kaupungintalon juhlasalin 
varaamisesta siviilivihkimisten suorituspaikaksi antanut 
aihetta toimenpiteisiin (26.2. 705 §). 

Rakennusten purkaminen. Kaupunginhallitus ja sen 
yleisjaosto myönsivät tarvittavat määrärahat jäljempä-
nä mainittujen rakennusten purkamiseen: 
— Meilahdessa rakennukset vuora-alueilla n:o 20 ja 26 
— Ruskeasuolla Kytösuontie 46 ja vuokra-alueella 

Reijola 14a 
— Pasilassa Kyl l ik inkatu 11, Magdaleenankatu 1 ja 4, 

Raakelinkatu 3 ja 6, Pasilankatu 16, Böhlen huvila-
palsta Mäkitupa 5 ja kioski Pasilan kadun ja Kylli-
kinkadun risteyksessä 

— Vallilassa Valli lantie 9 
— Käpylässä Kotoni i tynkuja 1 ja Kymin t ie97 (tulipa-

lossa vaurioitunut parakki) 
— Oulunkylässä Mikkolantie 1, Torivoudintie 20 sekä 

2 7 - 2 9 

— Pohjois-Haagassa llkantie 1 ja Poutuntie 12 
— Lauttasaaren Koivusaaressa toimisto- ja varastora-

kennukset 
— Kaarelassa Kalannintie 50 
— Tuomarinkylässä lato ti lalla RN :o 1*125 
— Pukinmäessä Sunilankuja 6 
— Malmilla Joutsentie 1, Karviaistie 42 ja tilalla N:o 

17 RN:o 3 3 1 9 

— Tapanilassa Eskolantie 40 ja tilalla Fattiggården 
R N : 0 7620 ( | a t o ) 

— Suurmetsässä Puistolantie 88, Oltermannintie 10 ja 
12 sekä Kela 1 

— Kulosaaressa ent. Melakarin vuokra-alueella sauna-
ja käymälärakennukset 

— Herttoniemessä ent. poliisiasemarakennus ym., 
kansakoulun rakennukset Hiihtäjäntie 3, huvilat 
n:o 57 ja 62 sekä kioski Roihuvuorentie 3 

— Vartiokylässä Sauramatie 3 
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— Pitäjänmäellä Pitäjänmäentie 21, Turkismiehentie 
8 ja Jännetie 8 

— Mellunkylässä Naulakall iontie 5 ja Tuukkalantien 
ns. vi ipalekoulun jäännökset 

— Laajasalossa Orisaarentie 97, t i lo i l la RN.o 1709 j a 

-|843 sekä Yl iskylän ti lan ns. uudempi päärakennus 
ym. 

— Vuosaaressa Rantakiventie 28 (15.1. 192 §, 5.2. 
435 §, 26.2. 728 §, 16.4. 1303 §, 14.5. 1604 §, 
10.9. 2654 §, 1.10. 2899 §, 22.10. 3132, 3134 §, 
12.11. 3402 §, 27.12. 3909 §, yjsto 7.2. 5248 §, 
21.2. 5335 §, 28.2. 5378 §, 21.3. 5523 §, 16.5. 
5823 §, 1.8. 6209 §, 19.9. 6395 §, 3.10. 6458 §, 
24.10. 6575 § ,31 .10 . 6606 §, 26.11. 6751 §). 

Vahingonkorvaukset. Kaatumisen, liukastumisen ym. 
aiheuttamina vahingonkorvauksina suori tett i in kolmel-
le henki löl le yht . 2 855 mk (yjsto 18.4. 5691 §, 6.6. 
5928 §, 19.9. 6396 §, 21.11. 6733 §). 

To im. joht . T imo Helin anoi korvausta r ikkoutuneista 
silmälaseista ym. vahingoista, jotka olivat sattuneet 
asianomaisen törmätessä Aleksanterinkadulla raastu-
vanoikeuden avattuun ikkunaan. Yleisjaosto hylkäsi 
anomuksen, samoin kuin lääninhallitus tästä yleisjaos-
ton päätöksestä tehdyn valituksen (yjsto 5.9. 6335 §, 
17 .106547 § ,26 .11 . 6756 §). 

Taion Eteläesplanadi 8 suojeleminen kulttuurihistori-
allisesti arvokkaana rakennuksena. Lausuntonaan lää-
ninhall i tukselle museoviraston anomuksen johdosta, 
joka koski Kaartinkaupungin tont i l la 48 /10 olevien 
eräiden rakennusten suojelua, kaupunginhall itus päätti 
antaa ki inteistölautakunnan ja kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan esitysten mukaisen lausunnon. Kiinteistö-
lautakunta puolsi rakennusten katujulkisivujen säilyt-
tämiseen tähtäävää asemakaavan muutosesitystä ja 
kaupunkisuunnittelulautakunta i lmoi t t i 16.8. päättä-
neensä esittää hyväksyttäväksi asemakaavan muutok-
sen, jonka mukaan po. tont i l la olevien rakennusten 
Eteläesplanadin puoleinen julkisivu ja Fabianinkadun 
puoleinen julkisivu valtioneuvoston juhlahuoneistoa 
vastapäätä määrätään säilytettäväksi (10.9. 2651 §). 

Asuntorakennustoimi n ta 

Asuntotuotannon sijoittamisohjelma 1974—1977. 
Kaupunginhall i tus päätti hyväksyä rakentamisohjelma-
to imikunnan hyväksymän kaupungin oman asuntotuo-
tannon sijoittamisohjelman v:lle 1974—1977 ja lähet-
tää sen toimintaohjeeksi kaupunkisuunnittelulauta-
kunnalle, ki inteistölautakunnalle, yleisten töiden lau-
takunnalle ja asuntotuotantotoimikunnal le (28.5. 
1766 § ,4 .6 . 1857 §). 

Asuntotuotanto-ohjelmaan 1975—1979 l i i t tyv ien asun-

topol i i t t is ten tutkimusten teettämiseen myönnet t i in 
rakentamisohjelmatoimikunnan käytettäväksi 70 300 
mk (10.12.3718 §). 

Asumistukiasioiden hoidon järjestäminen. Asunnonja-
kotoimikunnan esitettyä asumistukiasioiden hoidon 
siirtämistä huoltovirastolle, kaupunginhallitus päätti 
pyytää Kaupunki l i i ton toimenpiteitä po. asioiden hoi-
don yksinkertaistamiseksi sekä kehott i kaupunginhal-
l innon organisaatiokomiteaa kiireellisenä erillisselvi-
tyksenä antamaan lausunnon, miten asumistukiasioi-
den hoi to kaupungin hallinnossa olisi järjestettävä 
(3.9. 2501 §). 

Lausuntonaan tonttikustannusten hyväksymisessä 
noudatettavista periaatteista kaupunginhallitus päätti 
antaa asuntotuotantoneuvottelukunnalle kiinteistölau-
takunnan ehdotuksen mukaisen lausunnon (2.4. 
1105 §). 

Lausuntonaan Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikun-
nan suosituksesta pääkaupunkiseudun väestön vuotuis-
kasvuksi sekä suosituksesta, joka koski jäsenkuntien v. 
1972—1976 asuntotuotanto-ohjelmista asuntohallituk-
selle annettavaa lausuntoa, kaupunginhallitus päätti il-
moit taa yhteistyötoimikunnal le, että valtuusto on 
29.11.1972 hyväksynyt yleiskaavan 1970 ja 13.12. 
1972 asuntotuotanto-ohjelman v:ksi 1973—1977, jossa 
on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon suosi-
tuksessa esitetyt seikat. Seuraavassa yleiskaavassa ja 
asuntotuotanto-ohjelmassa tullaan edelleen ki innittä-
mään huomiota suosituksessa esitettyihin näkökoht i in 
(2 .1 .41 §). 

Kaupungin edustajaksi Itä-Pasilan huo l toyht iön perus-
tamista valmistelevaan työryhmään n imet t i in puht.pi t . 
pääll. Heikki Saarento (14.5. 1598 §). 

Asu n to rakennustöiden rahoittaminen. Kaupunginhalli-
tus o ikeut t i asuntotuotantotoimikunnan käyttämään 
v:n 1970 talousarvion ti leiltä määrärahasäästöt Kiin-
teistö-Oy Salpausseläntie 14:n osalta, yh t . 2 722 777 
mk sekä Maunulan Kansanasunnot Oy :n osalta 689 700 
mk, v:n 1971 t i lei l tä Kiinteistö Oy Kuusikkot ie 4:n 
osalta 654 200 mk , Kiinteistö-Oy Maunulantie 19:n 
osalta 548 400 mk ja Kiinteistö-Oy Juhana Herttuan-
tie 7 ja 11 osalta 973 000 mk eli yhteensä 5 588 077 
mk seuraavien yht iö iden hankintakustannusten rahoi-
tukseen myönnettävien lainojen rahoitukseen ja käyt-
tämään po. määrärahoja myös näiden yht iö iden raken-
nusaikaisena luottona: Asunto-Oy Pyynik int ie 5:lle, 
300 000 mk, Kiinteistö-Oy Sähköttäjänkatu 1:lle 
1 542 877 mk ja Kiinteistö-Oy Pelimannintie 15:lle 
3 745 200 mk (27.12. 3894 §). 

Asuntotuotanto to imikunta oikeutet t i in käyttämään 
kertomusvuoden talousarvion t i l i l lä asuntotuotantoon 
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käytettävissä olevia määrärahoja seuraavasti: 
— kaupungin merkitsemien osakkeiden rahoitukseen: 
Kiinteistö-Oy Liusketie 9:lle 435 800 mk, Kiinteistö-
Oy Kasöörinkatu 2:lle 719 800 mk ja Kiinteistö-Oy 
Lassinlaaksolle 1 499 800 mk, yht. 2 655 400 mk 
— hankintakustannusten rahoitusta varten myönnet-

tävien lainojen rahoitukseen: Asunto-Oy Kannel-
mäen pientalot -nimiselle yhtiöl le 200 000 mk, 
Asunto-Oy Kiertotähdentie 4:lle 2 430 000 mk, 
Kiinteistö-Oy Liusketie 9:lle 2 049 000 mk, Kiin-
teistö-Oy Kasöörinkatu 2:lle 8 830 000 mk ja Kiin-
teistö-Oy Lassinlaaksolle 12 835 600 mk, yht. 
26 344 600 mk (27.12. 3891 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Asunto-Oy Metsäpuron-
tie 9:lle ja Asunto-Oy Metsäpurontie 17:lle myönnettä-
vien lainojen laina-aika on 17 v. ja kuoletusehdot raha-
ja luottolaitosten asuntotuotantoon tarkoitettujen en-
sisijaislainojen ehtojen mukaiset. Lainojen vuotuinen 
korko on 8 % ja velkakirjoihin sisällytetään rahatoimis-
ton mainitsema ehto viivästyskorosta ja perimispalkki-
oista. Rakennusaikaisen luoton korko on 7 .5% (22.1. 
248 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa asuntohallitukselle 
kunkin yht iön osalta erillisen sitoumuksen 15.5.1973 
mennessä siitä, että kaupunki sitoutuu huolehtimaan 
perustettavilla Kiinteistö-Oy Pelimannintie 13:lle, 
Kiinteistö-Oy Liusketie 9:lle, Kiinteistö-Oy Lassinlaak-
solle, Kiinteistö-Oy Pelimannintie 15:lle, Kiinteistö-Oy 
Kasöörinkatu 2:lle, Kiinteistö-Oy Pakkamestarinkatu 
2:lle, Kiinteistö-Oy Kiertotähdentie 4:lle ja Kiinteistö-
Oy Puistolan asemanseudulle kaupungin varoista 
myönnettävien omien varojen ja ensisijaisten luottojen 
lisäksi myös niistä rakennusaikaisista sekä ensisijaisista 
luotoista, joita mainitut yht iö t mahdollisesti eivät tu-
le saamaan raha- ja vakuutuslaitoksilta. Sitoumus on 
kuitenkin Kiinteistö-Oy Kasöörinkatu 2, Kiinteistö-Oy 
Pakkamestarinkatu 2, Kiinteistö-Oy Kiertotähdentie 4 
ja Kiinteistö-Oy Puistolan asemanseutu-nimisten yhti-
öiden osalta voimassa ehdolla, että asuntohallitus 
myöntää puheena oleville yht iöi l le asuntolainaa sekä 
että kaupunki tulee tätä tarkoitusta varten vuoden 
1973 talousarvioon varattujen asuntorakennusmäärära-
hojen lisäksi varaamaan vuoden 1974 talousarvioon 
riittävän määrärahan puheena olevien rakennusohjel-
mien hankintakustannusten rahoitusta varten (14.5. 
1599 §). 

Asuntotuotantotoimikunta oikeutetti in aloittamaan 
Kiinteistö-Oy Kasöörinkatu 2:n rakennustyöt ennen 
kuin rakennusohjelman rahoitus oli lopullisesti selvi-
tetty. Rakennuskustannuksiksi hyväksytt i in 
12 000 000 mk (5.11. 3305 §, 12.11. 3385 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Asunto-Oy Kiertotäh-
dentie 4:n rakennustyöt saatiin aloittaa 18.9. (17.9. 
2724 §). 

Asunto-Oy Kannelmäen pientalot -nimisen rakennus-
kohteen työt saatiin aloittaa ennen valtion lainoituk-
sen ratkaisemista. Rakennusaikaiseen rahoitukseen saa-
ti in käyttää asuntotuotantoon varattuja määrärahoja. 
Rahoitusta, rakennuskustannuksia ja asuntojen jaka-
mista koskevat päätökset siirrettiin myöhäisemmäksi 
(14.5. 1597 §,21.5. 1662 §,4.6. 1856 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Asunto-Oy Kannelmäen 
pientalot -niminen rakennuskohde rakennetaan ilman 
valtion lainoitusta ja hyväksyi rakennuskustannuksiksi 
20 460 000 mk (29.10. 3187 §, 12.11. 3384 §). 

Asuntojen jakaminen. Kaupunginhallitus päätti, että 
mainitun Asunto-Oy Kannelmäen pientalot osakkei-
den ostajien ja kaupungin välisiin kauppakirjoihin ote-
taan osakkeiden luovutusta ja hallintaa rajoittavat seu-
raavat ehdot: 

»Jos allekirjoittanut ennen kuin 10 vuotta on kulunut 
tämän kauppakirjan allekirjoittamisesta, luovuttaa os-
tamansa osakkeet muulle kuin Helsingin kaupungin 
hyväksymälle henkilölle tai Helsingin kaupungille, si-
toutuu allekirjoittanut maksamaan kaupungille osak-
keiden jäljempänä mainitulla tavalla määritellyn yhtiö-
osuuden ja kaupungin kiinteistölautakunnan määritte-
lemän osakkeiden käyvän hinnan välisen erotuksen. 
Mikäli kaupunki ei halua käyttää oikeuttaan ostaa sille 
tar jotut osakkeet, ei al lekir joittanut kuitenkaan vapau-
du velvollisuudestaan myydä ne vain kaupungin hyväk-
symälle henkilölle. 

Edellä tarkoitetun yhtiöosuuden suuruutta määrättä-
essä on otettava huomioon yht iön omistaman raken-
nuksen tai rakennusryhmän valmistumisen jälkeen 
hankintakustannuksissa rakennuskustannusindeksin 
mukaan laskettuna tapahtuneet muutokset sekä koh-
tuulliset arvonvähennykset ja kiinteistön parannukset. 
Yhtiöosuuden arvoon lisätään kohtuull inen korvaus 
osakkeenomistajan kustannuksella huoneistoon ehkä 
tehdyistä parannuksista ja siitä vähennetään niiden 
kustannusten osuus, jotka ovat tarpeen huoneiston 
saattamiseksi siihen kuntoon, missä se oli omistajan sii-
hen muuttaessa, ottamatta kuitenkaan lukuun huo-
neiston luonnollista kulumista. 

Al lekir jo i t tanut ostaja on velvollinen huolehtimaan sii-
tä, että tässä mainitut yhtiöosuuden määräämiseksi 
tarvittavat tiedot saadaan yht iön hallitukselta. 

Jos allekirjoittanut ennen kuin 10 vuotta on kulunut 
tämän kauppakirjan allekirjoittamisesta, luovuttaa 
puolet huoneiston pinta-alasta vuokralle, sitoutuu alle-
kir joi t tanut maksamaan Helsingin kaupungille kiinteis-
tölautakunnan määrittelemän korvauksen laskettuna 
asuinhuoneiston lattiapinta-alan yhtä neliömetriä koh-
den vahvistettavan yksikkökorvauksen ja huoneistosta 
vuokratun osan pinta-alan mukaan.» 
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Kaupunginhallitus kehotti asunnonjakotoimikuntaa 
huolehtimaan po. yht iön osakkeitten ostajien valinnas-
ta huomioon ottaen, että ensi sijalle tulisivat Lassilan 
alueen kiinteistönomistajat ja myös muut kiinteistön-
omistajat ja vuokramiehet, joiden alueiden lunastami-
nen kaupungille tulee eteen lähivuosina tapahtuvien sa-
neerausten ja kaupungin asuntotuotanto-ohjelman to-
teuttamisen yhteydessä sekä että kaupungin palveluk-
sessa olevat ilman aikarajoitusta ja muut ainakin 1.1. 
1963 lukien Helsingissä asuneet helsinkiläiset tulevat 
huomioon otetuiksi heidän asumistilanteensa paranta-
misen tarpeellisuuden perusteella (29.10. 31d7 §, 
5.11. 3304 §, 12.11. 3384 §). 

Kaupunginhallitus oikeutt i asunnonjakotoimikunnan 
kuuluttamaan kaupungin v:n 1973 rakennusohjelmaan 
kuuluvat sekä Kiinteistö Oy Sähköttäjänkatu 1 :n 
vuokra-asunnot sopivaksi katsottuna ajankohtana haet-
taviksi kuin myös ilmoittamaan yleisesti Kiinteistö Oy 
Hirsipadontie 2:n vuokra-asuntojen jaosta siten, että 
vm. jaossa otetaan huomioon v:n 1972 aikana ja sen 
jälkeen jätetyt hakemukset noudattaen kuitenkin 
asuntohallituksen v:ksi 1973 määräämiä tulorajoja ja 
voimassa olevia jako-ohjeita (5.2. 420 §). 

Asunto Oy Pyynikint ie 5:n asuntoihin oikeuttavien 
osakkeiden ostajia hyväksyttäessä päätettiin noudattaa 
seuraavaa tärkeysjärjestystä: 1) kiinteistönomistajat tai 
vuokramiehet, jotka myyvät hallitsemansa kiinteistön 
kaupungille, 2) kaupungin palveluksessa olevat, 3) kau-
pungin vuokra-asunnoissa asuvat, joiden tu lot tai omai-
suus ovat niin suuret, etteivät voi saada asuntolainoi-
tettua omistusasuntoa tai henkilökohtaista osakelai-
naa. Asunnonjakotoimikuntaa kehotetti in kuulutta-
maan em. asunto-osakkeet haettaviksi (16.4. 1295 §, 
24.4. 1383 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Asunto Oy 
Pyynikint ie 5:n osakkeitten ostajien ja kaupungin väli-
siin kauppakirjoihin otetaan osakkeitten luovutusta ja 
huoneistojen hallintaa rajoittavat vastaavat ehdot kuin 
Asunto-Oy Kannelmäen pientalot -nimisen yht iön 
osakkeiden myynnin yhteydessä, kuitenkin siten, että 
määräaika on viisi vuotta (25.6. 2063 §). 

Asunnonjakotoimistoa kehotett i in jakamaan helmi-
huhtikuussa 1974 valmistuvat Ki inteistöyhtiö Sähköt-
täjänkatu 1 :n asunnot toimikunnalla olevien hakemus-
ten perusteella sekä tämän jälkeen kuuluttamaan Kiin-
teistöyhtiöiden Liusketie 9:n ja Pelimannintie 15:n v:n 
1974 loppupuolella ja osittain seuraavan vuoden alussa 
valmistuvat asunnot haettaviksi. Em. jaoissa on nouda-
tettava kaupunginhallituksen v:ksi 1972 vahvistamia 
yleisiä jako-ohjeita huomioon ottaen asuntohallituksen 
ohjeet ja v.ksi 1974 vahvistettavat tulorajat (17.12. 
3814 §). 

Asun to- ja lisälainahakem ukset. K au pu n gi n h ai I i tu s h y I -
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käsi yhdeksässä tapauksessa kiinteistölautakunnan 
asunto- tai lisälainahakemuksen hylkäämistä koskevas-
ta päätöksestä tehdyn valituksen (3.9. 2546-2554 §). 

Mustalaisten asuntotilanteen parantaminen. Kaupun-
ginhallitus kehotti asunnonjakotoimikuntaa yhteistoi-
minnassa huoltoviraston ja lastensuojeluviraston kans-
sa sijoittamaan viisi mustalaisruokakuntaa pääasiassa 
kaupungin omistamista puutaloista Patolaan ja Pasi-
laan v. 1973 ja v:n 1974 alkupuoliskolla valmistuviin 
kaupungin uusiin vuokra-asuntoihin sekä sijoittamaan 
näin vapautuviin asuntoihin ensisijaisessa asunnontar-
peessa olevia mustalaisperheitä. 

Kiinteistövirastoa kehotett i in huolehtimaan avustuk-
sen hausta valtion v:n 1973 talousarvioon varatusta 
määrärahasta mustalaisten asunto-olojen parantamisek-
si po. asuntojen hankkimiseksi mustalaisperheille. 

Asunnonjakotoimikuntaa ja kiinteistövirastoa kehotet-
t i in edelleen jatkamaan toimenpiteitä kaupungin asun-
tojen osoittamiseksi mustalaisperheille (20.8. 2362 §). 

Aravahuoneistojen ostamista, myymistä ym. koskevat 
asiat. Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto tekivät v:n 
1973 aikana useita päätöksiä, jotka koskivat myytä-
väksi i lmoitettujen aravahuoneistojen myymistä edel-
leen asunnonjakotoimikunnan sopiviksi katsomille 
henkilöille toimikunnan määräämillä ehdoilla ja yht iön 
lunastuslaskelmien mukaisilla hinnoilla. Mikäli huoneis-
tot myyt i in henkilölle, jotka voit i in hyväksyä kulloin-
kin kysymyksessä olevassa tapauksessa, kaupunki ei 
käyttänyt etuosto-oikeuttaan. Viidessä tapauksessa 
kaupunki antoi suostumuksensa huoneistojen vaihta-
miseen ja yhdessä tapauksessa hylkäsi vaihtoanomuk-
sen. 

»Minne asumaan» -näyttelyn kertomusvuoden kustan-
nuksista suoritett i in Osuuskunta Asuntomessuille en-
simmäisenä eränä 93 100 mk (yjsto 14.2. 5261 §). 

Uudenmaan läänin asuntotuotantopäiville 19.—20.2. 
nimitett i in kaupungin edustajiksi apul. kaup.joht. Jär-
vinen, tstopääll. Matt i Loukola ja suunn.pääll. Jaakko 
Tolonen (yjsto 14.2. 5278 §). 

Kaupunkisuunnittelu 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki-
suunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimis-
topäällikön toimeen valitulle dipl.ins. Erkki Ryynäsel-
le saatiin maksaa 3 600 mk:n suuruinen kuukausipalk-
ka ja yleiskaavaosaston yleisen toimiston teknisen 
jaoksen jaospäällikön toimeen valitulle dipl.ins. Mauri 
Isotalolle 3 900 mk:n suuruinen kuukausipalkka (26.3. 
1048 §, 10.12.3741 §, 17.12. 3834 §). 



2. K aupunginhallitus 

Viraston seuraavien osasto- ja toimistopäälliköiden pal-
kat tarkistett i in 1.4. lukien: osastopäälliköt Salmivaa-
ra ja Terho 4 565 mk/kk , toimistopääll iköt Vikkula, 
Lehikoinen, Sanaksenaho, Koivu ja Vitikainen 4 000 
mk /kk , Hietanen 3 875 mk/kk , Nykänen 3 800 mk/kk , 
Schmidt, Heino, Leppo ja Korhonen 3 750 mk/kk , se-
kä Pihlaja ja Pietiläinen 3 600 mk/kk (12.3. 914 §, 
4.6. 1879 §). 

Viraston liikennesuunnitteluosaston insinöörin virka 
(30. pl.) sekä toimistoapulaisen virka (10. pl.) päätet-
t i in jättää toistaiseksi vakinaisesti täyttämättä (5.3. 
798 §,10.9. 2657 §). 

Kaupunginhallitus hylkäsi asemakaavaosaston jaospääl-
l ikön sijaisen vaalia koskevasta vt. virastopäällikön pää-
töksestä tehdyn valituksen (22.10. 3129 §). 

Kaupunginhallitus hylkäsi myös eräiden viraston työ-
sopimussuhteisten toimihenkilöiden valituksen palkka-
lautakunnan työloma-ajan palkkaetuja koskevasta pää-
töksestä (20.8. 2387 §). 

Kuntasuunnittelun järjestäminen v. 1973-1974. Kau-
punginhallitus päätti, että v. 1973—1974 suoritettavas-
sa kuntasuunnittelussa pidetään ohjeena SK-lähivai-
heen ryhmän esittämiä suosituksia. Kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitteluosaston, kaupunkisuunnitteluvi-
raston ja metrotoimiston päälliköiden muodostama 
johtoryhmä (JR=73) perusti 26.6.1972 työryhmän 
laatimaan lähivaiheen suunnitteluohjelmaa ja tämä 
työryhmä ot t i nimekseen SK-lähivaiheen ryhmä. Ohjel-
moint i työn keskeiset puitteet muodostivat laadittavina 
olevat yleiskaava 1972 ja kaupungin osa-yleiskaava, 
valmistuva taloussuunnitelma v:ksi 1973-1983 sekä 
laadittaviksi tulevat taloussuunnitelma, talousarviot 
1974 ja 1975 ja sektorisuunnitelmat 1974-1978 ja 
1975-1979. 

Kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa ja taloussuunnittelutoimikuntaa asettamaan 
kummankin keskuudesta jaoston, joi l la kummallakin 
tahollaan ja yhdessä on tehtävänä valmistella maankäy-
tön ja taloussuunnittelun kysymyksiä ja tehdä sitä kos-
kevia suorituksia ja päätösesityksiä (11.6. 1927 §). 

Eräiden kaavamuutosten a/istamisve/vol/isuuden pois-
taminen, lausunto. Sisäasiainministeriölle annetussa 
lausunnossaan kaupunginhallitus i lmoi t t i pitävänsä 
kaavoitustoimen tarkoituksenmukaisen hoidon kan-
nalta suotavana rakennuslain 137a §:n 2 mom:ssa ta r -
koitettua alistamisvelvollisuuden poistamista Helsingin 
osalta. Ministeriölle päätettiin antaa kaupunkisuunnit-
teluviraston ja kaupunkisuunnittelu-ja kiinteistötointa 
johtavan apul.kaup.johtajan ehdotuksen mukaiset sel-
vitykset eräistä kaavoitusasioiden hoitoon Helsingissä 
liittyvistä kysymyksistä (17.12. 3826 §). 

Helsinkiä ympäröivän Unnoitusvyöhykkeen tutkimi-
nen. Kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuunnittelu-
virastoa yhteistyössä museoviraston ja sotahistorialli-
sen tutkimuslaitoksen kanssa tarkentamaan museovi-
raston rakennushistorian osaston laatiman Helsingin 
maalinnoituksen linnoituslaitteiden alustavan luette-
lon. Edelleen kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuun-
nittelulautakuntaa, tarvittaessa yhteistyössä museovi-
raston ja sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen kanssa, 
asemakaavoituksen yhteydessä merkitsemään ne lin-
noituksen alueet ja kohteet, jotka olisi säilytettävä eri-
tyisesti sotahistoriallisina muistomerkkeinä, erityisalu-
eiksi. Muut hyväkuntoiset linnoitusalueet olisi osoitet-
tava virkistyskäyttöön (22.10. 3133 §). 

Töölönlahti—Terassitori -komitean raportti merki t t i in 
tiedoksi ja lähetettiin liitteineen kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle kehotuksin ot-
taa akateemikko Alvar Aallon laatima Töölönlahden— 
Terassitorin alueen miljöösuunnitelma ja komitean toi-
mesta laadittu alueeseen kohdistuvia rakennushankkei-
ta koskeva selvitys huomioon alueen jatkosuunnittelun 
ja -toimenpiteiden pohjahahmotelmana, kuitenkin 
niin, että kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehotett i in 
alustavasti tutkimaan erilliskysymyksenä oopperatalon 
sijoittamismahdollisuuksia koskeva asia. Kaupungin-
hallitus totesi komitean tehtävän päättyneen (5.11. 
3317 §). 

Lausuntonaan alustavasta vai he kaavaluonnoksesta kau-
punginhallitus päätti antaa Helsingin seutukaavaliitolle 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukai-
sen lausunnon kuitenkin niin, että siitä poistetti in Vii-
kin metsäisen pohjoisosan merkitsemistä virkistysalue-
merkinnällä koskeva lause (19.11. 3491 §, 26.11. 
3578 §). 

MaTaPuPu -alueen kunnallistekniikan puutteita koske-
va Helsingin sosiaalidemokraattisen piir in pohjoisen 
aluejärjestön ym. kirjeen johdosta kaupunginhallitus 
kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa kiirehtimään 
kaikkia asemakaavoitustoimenpiteitä ja yleisten töiden 
lautakuntaa ns. MaTaPuPu -alueen kunnallistekniikan 
edistämistä (6.8. 2188 §, 13.8. 2281 §). 

Kaupunginosien, osa-alueiden ja pienalueiden rajat 
vahvistettiin 27.9. päivätyn aluejakokartan mukaisiksi. 
Samalla vahvistettiin Pasilan kaupunginosan neljän osa-
alueen nimiksi Länsi-Pasila — Västra Böle, Keski—Pasi-
la - Mellersta Böle. Itä-Pasila — Östra Böle ja Pohjois-
Pasila — Norra Böle. 

Oulunkylän kaupunginosan uuden osa-alueen nimeksi 
vahvistettiin Maunulanpuisto - Mänsasparken. 

Vuosaaren kaupunginosan neljän osa-alueen nimiksi 
vahvistettiin Keski-Vuosaari — Mellersta Nordsjö, 
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Nordsjön kartano — Nordsjö gård, Uutela-Niinisaari — 
Nybondas-Bastö sekä Meri-Rastila — Havs-Rastböle 
(22.10. 3138 §). 

Katujen ym. nimien vahvistaminen. Ulkoasiainministe-
riön esitettyä sopivan kadun tai aukion nimeämistä Ni-
kolaus Kopernikuksen mukaan hänen 500-juhlavuo-
tensa kunniaksi, kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
puistoalueella Unioninkadun jatkeena tähtitorniraken-
nukseen johtavalle ajotielle nimen Kopernikuksenne -
Kopernikusvägen (13.8. 2298 §). 

Erottajankadun alla olevan kalliotunnelin nimeksi vah-
vistettiin Erottajantunneli - Skillnadstunneln (9.4. 
1224 §). 

Suutarilan kaupunginosan Suutarinkyläntie - Skoma-
karbölevägen -nimiselle tielle vahvistettiin uudeksi ni-
meksi Vanha Suutarinkyläntie - Gamla Skomakarböle-
vägen (8.10. 2989 §,15.10. 3064 §). 

Suurmetsän kaupunginosan Puistolan osa-alueella si-
jaitsevan rautatiestä Puistolan toriin päättyvän Puisto-
lantien nimeksi vahvistettiin Puistolantanhua - Parks-
stadstået (18.6. 2003 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että väylästä, jonka muodos-
tavat mm. Muurimestarintie, Seppämestarintie ja Myl-
lymestarintie käytetään viitoituksessa nimeä Kehä-
Ring I (12.3. 885 §, 19.3. 972 §). 

Osoitenumeroinnin vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti vahvistaa Kaivopuiston, Lauttasaaren, Tapanin-
kylän ja Suurmetsän kaupunginosien eräiden tonttien 
uudet osoitenumeroinnit (12.3. 871 §, 26.3. 1045 §). 
Eka-Market - tavaratalon osoitteeksi vahvistettiin Kan-
telettarenne 1 (24.4. 1390 §). 

Kadunnimikiipien ym. opasteiden parantaminen. Kau-
punginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa yh-
teistoiminnassa kaupunkisuunnittelulautakunnan kans-
sa kokeilutarkoituksessa sijoittamaan jollekin sopivan 
kokoiselle yhtenäiselle alueelle Suomen Kaupunkilii-
ton yleisohjeiden mukaiset kadunnimikilvet, joista osa 
on varustettu heijastavalla pohjalla (2.4. 1126 §). 

Asemakaavamuutokset. Sisäasiainministeriön vahvista-
mat asemakaavan muutokset, ks. kunn.as.kok. s. 366— 
370. 

Kaupunginhallitus päätti peruttaa valtuuston 13.5. 
1964 tekemän päätöksen alistamisen sisäasiainministe-
riön vahvistettavaksi. Mainitulla päätöksellä hyväksyt-
ti in Vartiokylän kaupunginosan osaa koskeva asema-
kaava ja Herttoniemen kaupunginosassa sijaitsevia ka-
tu-, puisto- ja liikennealueita koskeva asemakaavan 
muutos (24.4. 1403 §). 

Sisäasiainministeriölle päätettiin ilmoittaa, ettei kau-
punginhallituksella ole huomauttamista sitä vastaan, 
että ministeriössä käsiteltävänä olevasta Malmin kort-
telia 38008 ja tonttia 38009/1 sekä katu- ja puistoalu-
eixa koskevasta asemakaavan muutoksesta poistetaan 
oikaisunluonteisena korjauksena kaksi Pl-merkinnällä 
varustettua pysäköimispaikkaa (1.10. 2891 §). 

Kaupunginhallitus esitti sisäasiainministeriölle, että mi-
nisteriössä käsiteltävänä olevaan Mellunkylän korttelei-
ta 47100-47121 ja 47123-47126 koskevaan asema-
kaavaan tehtäisiin rakennuslain 127 §:n 2 mom:n no-
jalla vähäinen muutos, jolla asuntojen enimmäismäärä 
kortt:ssa 47100 osoittava luku poistetaan (5.11. 
3316 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa sisäasiainministeriölle 
kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen 
selityksen tai lausunnon seuraavien alueiden asemakaa-
van muutoksesta tehtyjen valitusten ym. johdosta: 
- Kampin kortt:n n:o 68 tontt i n:o 5 (27.8. 2454 §) 
- Munkkiniemen kortteli n:o 30096, Läntisen moot-

toritien liikennealueen osa sekä puisto- ja katualue 
(18.6. 2010 §) 

- Oulunkylän urheilu- ja puistoalue (17.9. 2727 §) 
- Pukinmäen korttelin 37023 osa, kortteli 37024 se-

kä katualue (17.12. 3828 §). 

Sisäasiainministeriössä tehdyn huomautuksen johdosta 
kaupunginhallitus päätti esittää ministeriölle annetta-
vassa selityksessään, että Vuosaaren tontin 54084/2 
asemakaavan muutokseen tehtäisiin vähäinen muutos, 
jolla po. tontin autopaikkojen sijoittamista koskeva 
asemakaavamääräys tarpeettomana poistettaisiin 
(10.12. 3736 §). 

Kaupunginhallitus esitti sisäasiainministeriölle anne-
tuissa lausunnoissaan, ettei seuraavien alueiden asema-
kaavan hyväksymistä tai muuttamista vastaan tehdyt 
valitukset antaisi aihetta asemakaavan muuttamiseen: 
- Kaivopuiston tontt i 205/13 (3.9. 2558 §, 10.9. 

2661 §) 
- Oulunkylän tontt i 28076/8 (24.4. 1387 §) 
- Malmin korttelit 38161 ja 38162 sekä viereiset ka-

tu- ja puistoalueet (10.9. 2648 §) 
- Pihlajamäen korttelit 38033-38038 sekä katu-, py-

säköinti- ja puistoalueet (5.11. 3311 §) 
- Pihlajamäen korttelit 38247-38253 sekä katu-, ur-

heilu- ja puistoalueet (5.11. 3312 §). 

Uudenmaan lääninhallitus hylkäsi valtuuston 20.6. te-
kemästä Marjaniemen tonttia 45024/9 ja siihen li itty-
vää Vanamotie -nimistä katua koskevasta asemakaavan 
muutospäätöksestä tehdyn valituksen (10.9. 2650 §, 
29.11. 3642 §). 

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Haaga Seuran 
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ym. tekemän valituksen, joka koski Pohjois-Haagan 
eräiden alueiden osayleiskaavan hyväksymistä (24.4. 
1388 §, v:n 1972 kert. s. 283). 

Munkkiniemen puistotien länsipäässä olevan puisto-
alueen asemakaavan muuttamista ym. koskevassa asi-
assa merki t t i in tiedoksi eduskunnan oikeusasiamiehen 
päätös. Oikeusasiamies mainitsee päätöksessään, että 
kun kaupungin virkamiehet, joiden tehtävänä on ol lut 
po. asemakaavan muutoksen ja sillä muodostetun ton-
t in myynt iä koskevan asian valmisteleminen, ovat suo-
rittaneet nämä tehtävänsä lain ja virkavelvollisuutensa 
mukaisesti eivätkä ne kaupungin luottamusmiehet, jot-
ka ovat osallistuneet ko. asioissa tehtyihin asiallisiin 
ratkaisuihin, ole käyttäneet väärin heille kuuluvaa har-
kintavaltaa eivätkä menetelleet muutoinkaan lainvas-
taisesti, ei asia ole antanut aihetta enempiin toimenpi-
teisiin oikeusasiamiehen puolelta (8.1. 95 §, v:n 1972 
kert. s. 283). 

Kaupunginhallitus antoi suostumuksensa Tapanilan 
kylässä sijaitsevalla Toivola- nimisellä tilalla RN:o 
13^1 vireillä olevan lohkomisen suorittamiseen (26.2. 
730 §). 

Kaupunginhallitus antoi Vantaan kauppalanhallituksel-
le lausunnot Ylästön alueen k aava rungosta, Länsimäen 
korttelien 91200—91205 asemakaavaehdotuksesta se-
kä Rajakylän korttelien 91104—91165 asemakaavaeh-
dotuksesta (5.3. 800 §, 25.6. 2096 §, 29.10. 3199 §). 

Vuosaaren Venekerhon esitettyä Mustalahden ja Pikku 
Kallahden alueiden varaamista venesatamaksi kaupun-
ginhallitus kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
Vuosaaren kaavoitustyötä jatkettaessa asemakaavassa 
ottamaan po. alueet huomioon mahdollisina venesata-
ma-alueina (4.6. 1850 §). 

Kaupunginhallitus katsoi, ettei Pursiseura Sindbadin 
anomus Lauttasaaressa sijaitsevan Veijarivuoren puis-
ton osan muuttamisesta venesatama-alueeksi antanut 
aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että anojalle lähe-
tett i in kaupunkisuunnittelulautakunnan ja urheilu- ja 
ulkoilulautakunnan lausunnot, joissa katsottiin, ettei 
puistoalue ole sopiva venesatamaksi. Ns. rakennusaine-
laituri, joka on ol lut pursiseuran veneiden tilapäisenä 
laiturina, siirtynee urheilu- ja ulkoilulautakunnan hal-
lintaan, jol loin po. laituri voitaisiin vuokrata pursiseu-
ralle (19.3. 954 §). 

Rak.mest. Kauko Kolma ehdotti Vanhankaupungin-
lahden itäisten osien rakentamista virkistysalueeksi. 
Kaupunginhallitus päätti, ettei esitys antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin kuin että kaupunkisuunnittelu-
virastoa kehotetti in harkitsemaan Suomen luonnon-
suojeluliiton 25.9.1972 päivätyssä lausunnossa esitet-
tyjä toimenpiteitä Vanhankaupunginlahden luonnon-

suojelualueen käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi 
(14.5. 1595 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, etteivät Suutarilassa 
sijaitsevan tilan RN:o 3^81 kaavoittamista koskeva 
anomus eikä Pakilan kortt:n 34139 osan ja Elonkujan 
käsittävän asemakaavan muutoksen yhteydessä sattu-
neen virheellisyyden oikaisuanomus antaneet aihetta 
toimenpiteisiin (21.5. 1674 §, 13.8. 2289 §). 

Kiinteistö-Oy Kunnalliskodintie 6:lle päätettiin mak-
saa 1 290 mk asemakaavan muutoksen takia teetetyn 
autopaikoitusjärjestelyn tutkimisesta aiheutuneista ku-
luista (yjsto 10.10. 6498 §). 

Tonttijaot ja niiden muutokset. Kaupunginhallitus hy-
väksyi kertomusvuonna joukon tontt i jakoja ja niiden 
muutoksia, ks. kunn.as.kok. s. 375—377. 

Karttojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannusten 
periminen. Rahatoimiston tehtäväksi annettiin periä 
eräiltä asunto-osakeyhtiöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä 
asemakaava- ja tonttijakoasioita koskevien karttojen 
laatimispalkkiot ja kuulutuskustannukset. 

Korkeuslukujen vahvistaminen. Kaupunginhallitus vah-
visti seuraavien kortteleiden ja tonttien korkeusluvut 
ja niiden muutokset: Oulunkylän korttel i 28091 
(27.8. 2450 §), Konalan korttel i t 32001, 32003 ja 
32044 (8.10. 2986 §), Tammisalon korttel i t 44041 
(19.2. 620 §) ja Pitäjänmäen tont t i 46014/5 (7.5. 
1531 §). 

Rakennuskiellot. Sisäasiainministeriön päätös Pitäjän-
mäen eräiden kortteleiden rakennuskiellon pidentämi-
sestä merki t t i in tiedoksi (27.12. 3910 §). 

Rakennuslupia koskevat asiat. Kaupunginhallitus päät-
t i pyytää sisäasiainministeriöltä poikkeuslupaa raken-
nuskiellosta kiinteistöviraston asuntotuotantotoimis-
tolle seuraavien rakennusten rakentamista varten: 
— Pasilan tonteille 17004/1 ja 17005/1 kaksi asuin-

kerrostaloa, yht. 187 huoneistoa (12.11. 3394 §) 
— Oulunkylän tonteil le 28309/1 ja 2 asuinkerrostalo 

ym. (12.3. 883 §) 
— Etelä-Kaarelan tonti l le 33148/1 rivitalo, 155 huo-

neistoa, sekä asuinkerrostalo, 36 huoneistoa (11.6. 
1956 §) 

— Malmin tonti l le 38242/1 asuinkerrostalo, 108 huo-
neistoa (25.6. 2088 §) 

— Suutarilan tonti l le 40100/1 lasten päivähoitolaitos, 
tonti l le 40100/2 autopaikat ja tonti l le 40100/3 
asuinkerrostalo, (53 huoneistoa), tont i l le 40106/1 
asuinkerrostalo (6 huoneistoa) ja autopaikat tonti l-
le 40106/2, tonti l le 40101/1 asuinkerrostalo, 140 
huoneistoa, tonti l le 40101/2 2-kerroksinen liikera-
kennus ja tonti l le 40103/1 autopaikat, tonti l le 
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40104/1 asuinkerrostalo, 133 huoneistoa, sekä 
autopaikat tonti l le 40105/1 (29.10. 3196, 3197, 
3200,3201 §). 

Rakennusvirastolle päätettiin anoa poikkeuslupaa seu-
raavien rakennusten rakentamista ym. varten seuraa-
vasti : 
— Kaartinkaupungissa yleisten alueiden rekisteriin 

Bf1 merkityl lä tunnuksella sijaitsevan ravintolara-
kennuksen kellarikerroksessa olevien li iketilojen 
muuttaminen po. rakennuksen kerrosalaan lasket-
taviksi työhuone- ja ravintolatiloiksi (2.5. 1470 §) 

— Oulunkylässä oleville t i loi l le RN :o 65® ja 2§ talous-
rakennus sekä tekojäärata (5.2. 443 §) 

— Haagan kylässä taaja-asutusalueella olevalle tilalle 
RN:o 1142 jäähallirakennus (24.4. 1394 §) 

— Munkkiniemen kylässä taaja-asutusalueella olevalle 
osalle tilaa RN:o 11172 j a Talin kylässä olevalle 
osalle tilaa RN:o 1 a s e m a r a k e n n u s (24.4. 
1395 §) 

— Etelä-Kaarelan kylässä olevalle osalle tilaa R N : o 4 9 

asemarakennus (17.12. 3835 §) 
— Vuosaaressa olevalle puistoalueelle viemäriveden 

pumppaamo (29.11. 3634 §). 

Sähkölaitokselle pyydett i in poikkeusluvat seuraavien 
rakennusten rakentamista varten: 
— Sörnäisten yleisten alueiden rekisteriin tunnuksilla 

X d 1 , Ud 1 ja Uc1 merki t ty jen alueiden osalle sekä 
tonteil le 252/4 ja 12 voimalaitosrakennus (28.5. 
1791 §) 

— Länsisatamaan osalle yleisten alueiden rekisteriin 
tunnuksella Vs^ merkitystä alueesta öl jylaiturin 
valvontarakennus (20.8. 2383 §). 

Väestönsuojelukeskukselle pyydett i in poikkeuslupa 
— Munkkiniemenosalle yleistä aluetta Bv^ rakennetta-

vaa väestönsuojan lisärakennuksen rakentamiseen 
(17.12. 3827 §) ja 

— Vuosaaren tonti l le 54048/3 rakennettavan suurte-
hohälytt imen konetilojen laitesuojan rakentami-
seen (16.4. 1312 §). 

Lisäksi ministeriöltä anotti in poikkeuslupia seuraavien 
rakennusten pitämiseen edelleen paikoillaan: 
— Vähä-Meilahden yksinäistalon tilaan RN:o 12 kuu-

luvalla vuokra-alueella sijaitseva tp. varastoraken-
nus (14.5. 1607 §) 

— Länsisataman tonti l la 788/43 sijaitseva varastora-
rakennus (9.4. 1223 §) 

— Munkkiniemen tonti l la 30203/2 sijaitseva tp. kan-
sakoulurakennus (12.3. 879 §) 

— Vartiokylän tonti l la 45005/8 sijaitseva tp. koulura-
kennus (12.3. 881 §) 

— Pitäjänmäen tonti l la 46047/1 sijaitseva tp. kansa-
koulurakennus (26.3. 1039 §) 

— Laajasalon kylän tilaan RN:o 1840 kuuluvalla alu-

eella sijiatseva tp. kansakoulurakennus (12.3. 
892 §) 

— Vuosaaren tonti l la 54066/1 sijaitsevat kolme tp. 
kansakoulurakennusta (12.3. 891 §). 

Sisäasiainministeriölle annetuissa lausunnoissa kau-
punginhallitus tai sen yleisjaosto puoli 198 tapaukses-
sa ja vastusti 15 tapauksessa rakentamista koskevan 
poikkeusluvan myöntämistä. 

Rakennushallitukselle päätettiin ilmoittaa, ettei kau-
punginhallituksella' d e huomauttamista 
— pumppaamon, hissikuilujen ja lastaussillan laittei-

den ja rakenteiden tarvitsemien ti lojen rakentami-
sesta Kruununhaan kortteli in n:o 2 siten, että lat-
tiapinnan taso on pumppaamon kohdalla enint. 
- 9.30 m, hissikuilujen kohdalla enint. - 7.35 m ja 
lastaussillan kohdalla enint. - 6.60 m (12.2. 547 §) 

— siihen, että saman korttelin tonti l le n :o4 rakennet-
tavan valtioneuvoston lisärakennuksen salaojakai-
vot, puhdistusputkikaivot, hiakanerottimet, hissi-
kui lut, bensiinierotin, likavesien pumppaamo, pe-
rusvesien pumppaamo ja perusvesikaivo rakenne-
taan y l i 6 m:n syvyyteen tont i l le vahvistetun alim-
man kulmapisteen korkeusasemasta (2.4. 1125 §) 

— siihen, että tonti l le n:o 5 rakennettavan paviljonki-
rakennuksen alakellarin lattiataso, salaojakaivot ja 
hissikuilut rakennetaan yl i 6 m:n syvyyteen tonti l le 
vahvistetun alimman kulmapisteen korkeusasemas-
ta (27.8. 2451 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että korttelissa 17018 oleval-
le Rakennus- ja insinööritoimisto Teräsbetoni Oy:lle ja 
Kansallissäätiölle vuokratulle tonti l le sallitaan rakentaa 
kellari- ja muita t i loja korkeintaan 10.6 m :n syvyyteen 
tont in pihamaan korkeusasemasta laskettuna. Tonti l le 
tulevan rakennuksen maanalaisten ti lojen savunpoisto-
aukot saadaan sijoittaa rakennuksen viereiselle katu-
alueelle ehdolla, että niitä ei tule Opastinsillan katualu-
eelle ja että niiden sjoittamisessa ja rakentamisessa 
noudatetaan kaupungin virastojen antamia ohjeita 
(14.5. 1610 §). 

Sisäasiainministeriölle annettavassa lausunnossaan 
kaupunginhallitus päätti puoltaa poikkeusluvan myön-
tämistä Valmet Oy:lle asuntokerrostalon rakentami-
seen Vuosaaren tonti l le 54033/3 (12.2. 554 §). 

Espoon kaupunginhallitukselle annetussa lausunnossa 
puollett i in poikkeusluvan myöntämistä varast.hoit. 
H. Korpil le pientalon rakentamiseen Espoon kaupun-
gin Mäkkylän kylässä olevalle tilalle R N : o 6 1 1 5 (26.3. 
1040 §). 

Rakennusten suojeleminen. Suomen Arkk i teht i l i i t to -
Finlands Ark i tekt förbund ym. esittivät hakemukses-
saan lääninhallitukselle, että Eiran tonti l la 226/6 
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(Armfel t int ie 8) oleva arkkit . Jarl Eklundin suunnitte-
lema rakennus pengerryksineen, aitamuureineen ja 
muine rakennusosineen määrättäisiin suojeltavaksi 
kulttuurihistoriall isesti huomattavien rakennusten suo-
jelusta annetun lain nojalla. Lääninhallitus hylkäsi ha-
kemuksen (19.2. 652 §,22.10. 3131 §). 

Lääninhallitus hylkäsi myös Katajanokkaseuran ym. 
Katajanokan korttelissa n:o 138 sijaitsevien tiil imaka-
siinien suojelua koskevan hakemuksen (28.5. 1792 §). 

Uudenmaan lääninhallitus oli lähettänyt valtioneuvos-
ton vahvistettavaksi 8.8.1972 antamansa päätöksen, 
jolla Munkkiniemen Kone Osakeyhtiön omistamalla 
tont i l la 30039/1 sijaitseva Munkkiniemen kartanon 
päärakennus ympäristöineen oli kulttuurihistoriallises-
t i huomattavien rakennusten suojelusta annetun lain 
nojalla määrätty suojeltavaksi. Kaupunginhallitus päät-
t i hakea tähän päätökseen muutosta valtioneuvostolta. 
Valt ioneuvosto hylkäsi valituksen ja vahvisti lääninhal-
lituksen päätöksen. Kaupunginhallitus merkitsi valtio-
neuvoston päätöksen tiedoksi ja päätti tyy tyä siihen 
(5.2. 448 §). 

Katajanokan aatekilpailun palkintolautakunnan t i l i tys 
lautakunnan käyttöön myönnetyistä varoista hyväk-
sytt i in ja rahatoimistoa kehotetti in palauttamaan valti-
olle sen osuus ylijäämästä eli 1 927 mk (yjsto 9.7. 
6102 §). 

Kaupunkisuunnittelulautakunta oikeutett i in lähettä-
mään maisema- ja virkistysaluesuunnittelunäyttely 
Tampereelle ehdolla, että Tampereen teknillisen kor-
keakoulun arkkitehtiosasto sitoutuu omalla kustan-
nuksellaan huolehtimaan näyttelyn kuljetuksesta ja 
korvaamaan näyttelylle mahdollisesti aiheutuvat vahin-
got (yjsto 21.3. 5487 §, 5.9. 6314 §). 

L ii ken ne turvallisuuspoliittinen ohjelma. Kaupungin-
hallitus merkitsi tiedoksi kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston julkaisussa n:o 6/72 esite-
tyn liikenneturvallisuuspoliittisen ohjelman sekä ke-
hot t i kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunki-
suunnitteluvirastoa nykyisten säännösten puitteissa te-
hostamaan yhteistyötä liikenneturvallisuuskysymyksis-
sä muiden hallintoelinten kanssa (24.9. 2827 §, 1.10. 
2903 §,5.11. 3313 §). 

Joukkoliikenteen hoidon pitkän tähtäyksen rahoitus-
suunnitelma v :l le 1974—1985 merki t t i in tiedoksi 
(22 .10 .3110§ ,29 .10 .3174 §). 

Ehdotuksesta joukkoliikenteen tarkastusmaksua kos-
kevaksi laiksi päätettiin antaa oikeusministeriön lain-
säädäntöosastolle liikennelaitoksen lautakunnan, met-
rotoimikunnan ja kaupunginkanslian lainopillisen osas-
ton esittämän mukainen lausunto (21.5. 1691 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi pääkaupunkiseu-
dun kulkulaitosten toteuttamisohjelman ville 1974— 
1978 sekä pääkaupunkiseudun kulkulaitosten kehittä-
missuunnitelma v.ksi 1974-1985 (9.4. 1203, 1204 §). 

Mielipiteenään seudullisesta joukkoliikenneinformaa-
tiojulkaisusta kaupunginhallitus päätti i lmoittaa pää-
kaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan työvaliokun-
nalle, että siinä vaiheessa oli tarkoituksenmukaisinta 
laatia Helsingin seudulle vain yhteinen li ikennekartta, 
johon voitaisiin sijoittaa seudun li ikennetietoutta. Hel-
singin kaupungin kustannusosuutta laskettaessa olisi 
otettava huomioon, että kartan merkitys on helsinki-
läisille vähäisempi kuin muiden pääkaupunkiseudun 
kuntien asukkaille (14.5. 1612 §). 

Tieliikenneasetuksen muutosesityksestä päätettiin an-
taa liikenneministeriölle kaupunkisuunnittelulautakun-
nan ehdotuksen mukainen lausunto, jossa yhteenveto-
na todett i in, että huolto- ja jakeluliikenteen asemaa pa-
rantava asetuksen muutos olisi tarpeellinen. Muutok-
sen yhteydessä olisi varmistettava, että säännöksistä 
tulee kyl l in selviä, jotta niitä osattaisiin noudattaa ja 
noudattamista valvoa. Muutostyössä olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, että kevyen liikenteen kul-
kumahdollisuuksia ja turvallisuutta ei heikennetä eikä 
kohtuuttomasti häiritä muuta liikennettä (9.4. 
1231 §). 

Paikallisliikenteen liikennemääräysten hyväksyminen. 
Kaupunginhallitus päätti, ettei esitystä liikenneminis-
teriön hyväksymisen saamiseksi paikallisille liikenne-
määräyksille valtuuston v. 1965 hyväksymässä muo-
dossa enää jatketa (11.6. 1951 §). 

Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssin Hiken-
neturvallisuusjärjestelyt. K au pu n k isu u n n i ttel u v i rastoa 
kehotetti in ryhtymään toimenpiteisiin televisiokame-
ran hankkimiseksi ja sen luovuttamiseksi poliisilaitok-
sen käyttöön Finlandia-talossa mahdollisesti pidettä-
vän konferenssin ajaksi. Tarkoitukseen myönnett i in 
40 000 mk (19.3. 973 §). 

Finlandia-talon ympäristön liikennejärjestelyt päätet-
t i in konferenssin ajaksi toteuttaa liikennesuunnittelu-
osaston piirustuksen mukaisesti ehdolla, että niistä ai-
heutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista 
(14.5. 1609 §,21.5. 1685 §). 

Liikenneonnettomuuksien aiheuttamien kustannusten 
tutkimisesta teki esityksen vt E.J. Paavola. Sairaalalau-
takunta pi t i tarkoituksenmukaisimpana liikenneonnet-
tomuuksien tutkimista ensisijaisesti tapaturmien hoito-
mahdollisuuksissa esiintyvien puutteiden selvittelyn ja 
niiden korjaamisen kannalta. Hoitolaitosten suunnitte-
lutoimikunta katsoi, että olisi ryhdyttävä toimenpitei-
siin liikenneturvallisuustyötä suorittavan yhteisorgani-
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saation kehittämiseksi ja vastaavien toimintaohjeiden 
laatimiseksi. Kaupunkisuunnitteluviraston piirissä py-
ritään selvittämään mahdollisuudet liikenneturvallisuu-
den tehostamiseksi tavoitteiden ja päämäärien kartoit-
tamisella, löytämään keinot, joil la turvallisen liikenne-
ympäristön toteuttamiseen voidaan tällä sektorilla vai-
kuttaa, selvittämään saatavilla olevat resurssit ja varat 
sekä miten eriasteisessa suunnittelussa voitaisiin suun-
nittelu- ja päätöksentekovaiheessa kiinnittää liikenne-
turvallisuuskysymyksiin riittävää huomiota. Liikenne-
turva—Liikenneturvallisuustyön Keskusjärjestö katsoi, 
että luontevimmalta kaupungin liikenneturvallisuus-
työn parantamisen mahdollisuudelta vaikuttaisi jo val-
miin organisaation kehittäminen, esim. Uudenmaan 
läänin liikenneturvallisuuslautakunnan Helsinki-jaok-
sen toiminnan kohentaminen. Ao. apulaiskaupungin-
johtaja esitti, ettei esitys antaisi siinä vaiheessa aihetta 
enempiin toimenpiteisiin, koska liikenneturvallisuus-
poliittisen ohjelman toteuttamisen yhteydessä tehoste-
taan ja laajennetaan liikenneturvallisuuteen vaikuttavi-
en tekijöiden tutkimusta sekä otetaan harkittavaksi 
myös mahdollinen eri hall intokuntien muodostaman 
toimikunnan perustaminen. Kaupunginhallitus teki 
kaupunginjohtajan esityksen mukaisen päätöksen 
(24.9. 2828 §). 

Liikennejärjestelyjä päätettiin suorittaa seuraavilla ka-
duil la, katuosuuksilla jne.: Eteläranta ja Unioninkatu 
(12.11. 3399 §), linja-autoasema (13.8. 2294 §), Sa-
vonkatu ja Viipurinkatu välillä Savonkatu-Porvoonka-
tu (3.9. 2540, 2541 §, 17.9. 2734, 2735 §), Läntinen 
Brahenkatu (19.3. 963 §), Asesepäntien, Metsäläntien, 
Ni i t tyläntien ja Nii t tylänpolun l i i t tymä (29.11. 
3644 §), Pirkkolan urheilupuistoalue (2.5. 1463 §), 
Kehä I n ja Kantelettarentien l i i t tymä (7.5. 1537 §), 
Vihdint ien välillä liikenneympyrä-rantarata (4.6. 
1864 §), Kaupintien välillä Vihdintie-Näyttel i jäntie 
(13.8. 2288 §), Klaukkalantien eteläpää ja Etupellon-
tien pohjoispää (1.10. 2897 §) sekä Pitäjänmäen teolli-
suusalue (2.1. 52 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1965 tekemään-
sä päätöstä, että Tiil imäen ja Nuottapolun risteyksessä 
oleva katulaajennus kunnostetaan puistoksi ja osittain 
pysäköintialueeksi säilyttäen pysäköintialueella olevat 
kaksi mäntyä. Alueen kunnostaminen toteutetaan kui-
tenkin vasta sitten, kun se osoittautuu tarpeelliseksi 
(20.8. 2384 §). 

Asunto-osakeyhtiö Ti i l imäki 24 ym. valittivat em. pää-
töksestä lääninhallitukselle, jolle annetussa selityksessä 
kaupunginhallitus esitti, että valitus jätettäisiin tutk i t -
tavaksi ottamatta, koska ko. päätös oli asian valmiste-
lua koskeva (5.11. 3314 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Laajasalon Marunapolul-
le rakennetaan ajorata linja-autoliikennettä varten lii-

kennesuunnitteluosaston piirustuksen mukaisesti 
(26.11. 3574 §). 

Hanasaaren liikennejärjestelyjä koskevien vt Vuokko 
Juholan, Lauttasaaren Säätiön, Linja-autoli iton ym. 
kirjeiden johdosta kaupunginhallitus päätti, että asia 
ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että 
yleisten töiden lautakuntaa kehotetti in ryhtymään toi-
menpiteisiin Hanasaarentien sulkemiseksi välillä Hana-
saari-Koivusaari muulta kuin tietyömaan liikenteeltä 
(21.5. 1672 §). 

Kaupunginhallitus päätti sekä lääninhallitukselle, että 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetuissa selityksis-
sä esittää rva Virve Voipion valituksen raitiovaunu kais-
tan järjestämisestä Caloniuksenkadulle aiheuttamasta 
kavennuksesta hylättäväksi kaupunginkanslian lain-
opillisen osaston esittämin perustein. Korkein hallinto-
oikeus katsoi päätöksessään, että rakennettu raitiovau-
nukaista edellytt i jalkakäytävän kaventamista. Kau-
punkisuunnittelulautakunnan päätös ei näin ollen ollut 
lain vastainen eikä loukkaa Voipion yksityistä oikeut-
ta. Korkein hallinto-oikeus jät t i valituksenalaisen pää-
töksen pysyväksi (22.1. 279 §, 4.6. 1866 §, 11.6. 
1954 §, 1.10. 2896 §, v:n 1972 kert. s. 291). 

Kevyen liikenteen osalta päätettiin tehdä seuraavat 
järjestelyt: 
— rakentaa Kaisaniemenpuistosta kevyen liikenteen 

väylä Helsinginkadulle (2.5. 1466 §) 
— rakentaa jalkakäytävä Näyttelijäntien länsireunaan 

Adol f Lindforsin tien ja linja-auton päätepysäkin 
välille (9.4. 1230 §) 

— rakentaa jalkakäytävät ja pyörätiet Tapanilantielle 
(26.11. 3575 §) 

— rakentaa jalankulku- ja pyörätie Kuusimiehentielle 
ja suorittaa samalla Kuusimiehentiellä Torpparin-
mäen liittymässä pienehköjä levennyksiä (29.1. 
374 §) 

— tarkentaa Martinlaakson radan kevyen liikenteen 
alikulkujen rakentamista koskevaa v. 1972 tehtyä 
päätöstä siten, että itäisen raiteen paalulle 105425 
esitetty alikulkusilta tehdään paalulle 105+45 si-
ten, että vapaa aukko on 8 m ja paalulle 110+90 
esitetty alikulkusilta paalulle 110-j-24, vapaa aukko 
myös 8 m (25.6. 2110 §, v:n 1972 kert. s. 234). 

K.A. Weiste Oy oikeutett i in eräin ehdoin omalla kus-
tannuksellaan rakentamaan tilapäinen liikenneyhteys 
Pukinmäenkaarelta yht iön omistamalle Pukinmäessä 
olevalle teollisuustontille (15.1. 198 §). 

Asunto Oy Säästöluoto ja Asunto Oy Neitsytsaarenne 
oikeutett i in toistaiseksi käyttämään entistä Neitsytsaa-
rentien pohjoisosaa Mustalahdentien kautta tapahtu-
vaan ajoon yhtiöiden tontil le sekä em. yht iötä käyttä-
mään toistaiseksi entistä Nuottakarintietä Niinisaaren-
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tien kautta tapahtuvaan ajoon tonti l le ehdolla, että yh-
t iöt pitävät ajoyhteydet kunnossa ja asettavat tarvitta-
essa asianmukaiset li ikennemerkit (17.12. 3823 §). 

Kaupunginhallitus oikeutt i rakennusviraston suoritta-
maan Etu-Töölön tonti l le 434/2 rakennettavan virasto-
talon rakennustyömaan vaatimat aitaukset ja tilapäiset 
liikennejärjestelyt 15.9.1975 saakka (19.11. 3492 §) 
sekä aitaamaan osan Itäistä Papinkatua rakennustyötä 
varten ajaksi 5.2.1973-31.12.1975 (5.2. 451 §). 

Espoon kaupungille myönnett i in lupa suorittaa Haga-
lundintien ja Kurkijoentien sekä Hagalundintien ja 
Valkjärventien l i i ttymäjärjestelyt Laajalahden kylän 
tilan Bredvik RN:o 1 2 5 9 kohdalla erinäisin ehdoin 
(yjsto 19.12.6899 §). 

Liikennevalot Kaupunginhallitus päätti yhtyä tie- ja 
vesirakennushallituksen esitykseen Helsingin ohikulku-
tien (kantatie nro 50) parantamisesta liikenteen valo-
ohjaussuunnitelmalla välillä Veromiehen kylä-Tikku rila 
ja i lmoi t t i kaupungin ottavan kustantaakseen po. alu-
eella liikennevalojen tarvitseman sähkön (15.10. 
3051 §). 

Liikennevaloja ohjaavan Vallilan alakeskuksen hankin-
toja koskevassa asiassa lääninhallitus hylkäsi tekn. 
Lindvallin valituksen (9.4. 1225 §, v:n 1972 kert. s. 
292). 

Liikennemerkit ja opasteet. Kaupunginhallitus päätti 
esittää liikenneministeriölle, että liikennemerkkien ai-
karajoitusta osoittavien lisäkilpien merkintöjä koske-
vat säännökset muutettaisiin siten, että arkipäivien ra-
joitukset eivät koskisi lauantaipäiviä eivätkä lauantai-
päivien rajoitukset pyhien aattopäiviä (5.2. 442 §). 

Liikennemerkkipäätöksen osittaisuudistuksesta kau-
punginhallitus päätti antaa liikenneministeriölle kau-
punkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mukaisen 
lausunnon (27.12. 3911 §). 

Kansainvälisten pääteiden opastuksen järjestämisestä 
kaupunginhallitus päätti antaa tie- ja vesirakennushal-
litukselle kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuk-
sen mukaisen lausunnon (19.2. 638 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväksyä tie- ja 
vesirakennushallituksen ehdotuksen kantatien n:o 51 
viitoitusreitiksi kaupungin alueella (28.5. 1775 §). 

Kaupunginhallitus päätti mm. seuraavien liikenne-
merkkien asettamisesta ja katujen merkitsemisestä 
etuajo-oikeutetuiksi: 
— Pasilankadun itäisen haaran ja Nordenskiöldinka-

dun, Vauhtit ien ja Nordenskiöldinkadun sekä lin-
ja-autoasemalta johtavan nimettömän tien ja Si-

monkadun risteykseen etuajo-oikeutettua risteystä 
osoittava liikennemerkki (15.10. 3058 §) 

— Angervotie 10:n kohdalle etuajo-oikeutettua ris-
teystä osoittava liikennemerkki siksi ajaksi, kun 
Paatsamatien ja Angervotien yhdistävä rautatien ta-
soristeys on käytössä (2.4. 1121 §) 

— Kuusisaarentie, Pikkuniementie ja Ramsaynranta 
merki t t i in etuajo-oikeutetuksi tieksi Lehtisaaren-
salmen ja Tammitien risteyksen välisellä osuudella 
(17.9. 2736 §,24.9. 2832 §) 

— Tapanilantie merkit t i in etuajo-oikeutetuksi tieksi 
välillä Kirkon ky läntie-Kehätie (26.11. 3575 §) 

— Linnanrakentajantie merkitt i in etuajo-oikeutetuksi 
Hitsaajan katuu n nähden (12.3. 886 §) 

— Vanhalle Porvoontielle ennen Suurmetsäntien ris-
teystä asetettiin etuajo-oikeuden päättymistä osoit-
tavat li ikennemerkit (29.11. 3648 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti Tuomarinkylä-Hel-
singin kk paikallistien varteen pystytettävistä Tuoma-
rin kylän kartanon museon ja kahvilan opastusmerkeis-
tä sekä Rastilan leirintäalueelta ja jousiampumaradalta 
Vuotielle johtaville teille asetettavista pakollista pysäh-
tymistä osoittavista liikennemerkeistä (24.4. 1393 §, 
21.5. 1653 §). 

Moottoriajoneuvoliikenteen kautta-ajo päätettiin kiel-
tää 
— linja-autoasemalla muun kuin linja-auto, huo l to- ja 

taksiliikenteen osalta (22.1. 292 §) 
— Tenholantien risteyksen pohjoispuolella olevalla 

Kiskontien osalla sekä Kivihaantien risteyksen itä-
puolella olevalla Metsämäentien osalla kuorma-au-
toi l ta (19.2. 635 §) 

— Jyrängöntiellä Hämeentien l i i t tymän ja Limingan-
tien välillä lukuun ottamatta moottor ipyöriä ja 
tonti l le ajoa (5.3. 797 §) 

— Pihlajamäentieltä Seppämestarintielle ja päinvas-
toin mujLin kuin linja-auto-ja taksiliikenteen osalta 
(28.5. 1789 §) 

— Hietapellontiellä lukuun ottamatta tonteil le ajoa 
(16.4. 1308 §). 

Lauri Mikonpojan tielle tiekunnan maistraatille osoit-
taman, kautta-ajon kieltämistä ja ajonopetuden rajoit-
tamista koskevan anomuksen johdosta kaupunginhalli-
tus päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esi-
tyksen mukaisen lausunnon, jossa todett i in, että kaut-
ta-ajon kieltäminen riittänee rahoittamaan tilannetta 
tiekunnan teillä. Lautakunnan mielestä voidaan pitää 
kohtuullisena, että t iekunta suorittaa merkinnän omal-
la kustannuksellaan yksityistielain ja liikennemerkki-
päätösten puitteissa (16.4. 1306 §). 

Kaupunginhallitus katsoi, ettei Pakilan Kiinteistön-
omistajain yhdistyksen anomus läpikulkuliikenteen 
kietämisestä Elontiellä antanut aihetta muihin toimen-
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piteisiin, kuin että anojalle lähetettiin jäljennös kau-
punkisuunnittelulautakunnan lausunnosta. Lautakun-
nan mielestä ajoneuvoyhteyden katkaiseminen Elon-
tiellä olisi epätarkoituksenmukaista Maununnevan yh-
teyksiä ajatellen (9.4. 1228 §). 

Etelärannan liikenteen kokeilutarkoituksessa tapahtu-
nutta yksisuuntaistamista päätettiin jatkaa 31.12. 
saakka (27.8. 2455 §, yjsto 27.6. 6045 §). 

Tiilimäellä Laajalahdentien ja Tuulaspolun välisellä 
osuudella päätettiin liikenne yksisuuntaistaa siten, että 
ajo on sallittu Tuulaspolun suuntaan, Nuottapolulla ja 
Tiil imäen ja Munkkiniemenrannan välisellä osuudella 
siten, että ajo on sallittu Munkkiniemenrannan suun-
taan, Nuottapolulla Tiil imäen ja Tuulaspolun välisellä 
osuudella siten, että ajo on sallittu Tuulaspolun suun-
taan sekä Tuulaspolulla Tiil imäen eteläisen risteyksen 
ja Munkkiniemenrannan välisellä osuudella siten, että 
ajo on sallittu Munkkiniemenrannan suuntaan (26.11. 
3572 §,29.11. 3655 §). 

Yleisjaosto päätti, että Kimmontien liikenteen yksi-
suuntaistamista välillä Mäkelänkatu-Tursontie ja Tur-
sontien sulkemista ajoneuvoliikenteeltä välillä Kim-
montie-Turjantie saatiin eräiden rakennustöiden takia 
jatkaa 31.8. saakka (yjsto 18.7.6171 §). 

Nopeusrajoitukset. Kaupun kisuunn ittelu lautakunnan 
laatima selvitys voimassa olevien ajonopeusmääräysten 
tarkoituksenmukaisuudesta päätettiin jakaa kaikille 
valtuutetuil le tiedoksi (18.6. 2004 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää maistraatille, että ajo-
neuvojen suurin sallittu nopeus rajoitettaisiin kaupun-
kisuunnitteluviraston esityksen mukaisesti Pirkkolan 
urheilupuiston alueella 30 km :ksi tunnissa sekä että 
kokeilutarkoituksessa määrättäisiin yhden vuoden 
ajaksi suurimmaksi sallituksi nopeudeksi viraston 
osoittamalla alueella Pakilassa ja sen ympäristössä 40 
km/ t ja Etelä-Haagassa 30 km/t (17.12. 3831 §, 27.12. 
3912 §). 

Leppäsuonkadun liikenteen nopeusrajoitusta koskevas-
sa asiassa kaupunginhallitus päätti lähettää Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnalle kaupunkisuunnittelulau-
takunnan lausunnon, jossa todett i in kadulla olevien 
lapsista varoittavien liikennemerkkien ja suojateiden jo 
edellyttävän riittävän alhaisen nopeuden käyttämistä 
(9.4. 1227 §, 16.4. 1316 §). 

Savelan alueen tiekunnan, As. Oy Ritokall iontie 11 — 
13 ym:n ja museoviraston Suomenlinnan rakennustoi-
mikunnan nopeusrajoituksia koskevien anomusten joh-
dosta kaupunginhallitus päätti antaa maistraatille kau-
punkisuunnittelulautakunnan ehdotusten mukaiset 
lausunnot (24.4. 1392 §, 2.5. 1465 §, 6.8. 2226 §). 

Pysäköintipaikat. Sisäasiainministeriön ilmoitus yleisil-
lä pysäköintipaikoilla perittävän pysäköintimaksun 
vahvistamisesta merkit t i in tiedoksi (6.8. 2219 §). 

Kaupunginhallitus päätti, hyläten Oy Maan Auto Ab.n 
valituksen kiinteistölautakunnan 23.1. tekemästä, ve-
loitusta pysäköintialueen käytöstä ym. koskevasta pää-
töksestä muilta osin, alentaa yht iöl le määrätyn veloi-
tuksen Lauttasaaressa Särkiniementie 7:n edustalla ole-
van puistoalueen käytöstä 1 785 mk:ksi ajalta 1.8. 
1971-31.12.1972 (9.4. 1229 §). 

Pienyritysten pysäköintipaikkojen tarvetta koskevan 
kirjeen johdosta päätettiin vt E.J. Paavolalle lähettää 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ja -viraston lausunto-
jen mukainen selvitys, jossa käsiteltiin kaupungin pysä-
köintit i lannetta kokonaisuudessaan (19.2. 628 §). 

Linjaliikennettä koskevat asiat. Kaupunginhallitus ja 
sen yleisjaosto päättivät puoltaa maistraatille Oy Lii-
kenne Ab:n anomuksia ruuhka-ajan linja-autolinjan 
n:o 97 S (Senaatintori-Kontula-Mellunmäki) ja linja-
autolinjan 94 N (Puotinharju-Kontula, Naapurintie) 
perustamisesta (22.1. 300 §, yjsto 24.7. 6189 §) sekä 
Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n anomusta Kasarmi-
tori-Pihlajamäki ruuhka-ajan linjan perustamisesta 
(26.2. 734 §). 

Edelleen kaupunginhallitus puolsi maistraatille anne-
tuissa lausunnoissaan eri l i ikenneyhtiöiden anomuksia, 
jotka koskivat 
— linjojen aikataulun muuttamista (26.2. 735 §, 26.3. 

1054,1055 §) 
— liikenneluvan uudistamista (8.1. 105 §,2.4. 1144 §# 

27.8. 2461 §, 1.10. 2910 §, 5.11. 3318 §) 
— liikenneluvan osittaista muuttamista (29.1. 379 §, 

9.4. 1232, 1233 §, 24.4. 1405,1406 §, 13.8. 
2301 §, 29.10. 3210, 3211 §, 5.11. 3323, 3324 §, 
19.11. 3499 §). 

Kaupunginhallitus esitti hylättäväksi T:mi Xenotexin 
hakemuksen tilaus!iikenneluvan saamisesta sekä Hel-
sinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n hakemuksen reitin ja ai-
kataulun muuttamiseksi linjalla Rautatientori-Malmi-
Tapanila-Puistola (7.5. 1544 §, 28.5. 1797 §, 4.6. 
1870 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi lääninhallituksen 
päätöksen V.J. Huttunen Oy:n ym. valituksen hylkää-
misestä linja-autolinjojen reitin muuttamista koskevas-
sa asiassa (10.12. 3735 §, v:n 1972 kert. s. 296). 

Kaupunginhallitus päätti etteivät vt Nordbergin, eri 
yhteisöjen ja yritysten kirjeet Jakomäen linja-autolii-
kenteen parantamisesta antaneet aihetta toimenpitei-
siin, koska Oy Liikenne Ab:n ko.linja-autolinjojen uu-
delleen järjestetty liikenne alkoi 1.5. (3.9. 2562, 
2563 §). 
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Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi liikenneministe-
riön tieliikenneosaston kirjeen Heisinki-kiertoaieluien 
opastusta koskeviin l i ikennelupiin liitettävästä koulu-
tettujen oppaiden käyttöä koskevasta määräyksestä 
(4.6. 1833 §). 

Yhteistariff¡linjat ja vesiliikenne ks. Liikennelaitos. 
Suomenlinnan liikenne ks. Suomenlinna komitea 
1969:n miet intö s. 65 (8.1. 104 §). 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Kaivokadun 
raitiovaunukorokkeiUa päätettiin korokkeiden itäpääs-
sä olevat betonikaiteet korvata kevyillä kaiderakenteil-
la (12.11. 3400 §). 

Martinlaakson radan aiheuttama häiriö. Asunto-Oy 
RM-talo 59 Kannelkuja 4:n kirjeessä esitettiin Martin-
laakson sähkörautatien yht iön osakkeen omistajille ai-
heuttamaa vahinkoa ja häiriötä sekä niiden korvaamis-
ta esim. suomalla osakkaille asunnonvaihtomahdolli-
suus. Kaupunginhallitus päätti, ettei kirje antanut ai-
hetta toimenpiteisiin. Yhtiöl le päätettiin lähettää yleis-
ten töiden lautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakun-
nan ja kaupunginkanslian lainopillisen osaston asiaa 
koskevien lausuntojen jäljennökset (16.4. 1289 §). 

Henkilövuokra-autoia koskevat asiat. Helsingin Tak-
siautoilijat ry:n henkilövuokra-autojen taksan korotus-
ta koskevan anomuksen johdosta maistraatille anta-
massaan lausunnossa kaupunginhallitus päätti puoltaa 
todellista kustannustasoa vastaavaa taksan .korotusta ja 
edellytt i , että menettelytavan suhteen pitäydytään 
käytännössä, jonka mukaan maistraatilla tulee asiaa 
ratkaistaessa olla käytettävissään myös elinkeinohalli-
tuksen lausunto (1.10. 2895 §,8.10. 2990 §). 

Taksiajomiehet ry:n ja Liikennepoli i t t inen yhdistys 
Enemmistö ry:n henkilövuokra-autolle vahvistetun 
enimmäismäärän muuttamista koskevien anomusten 
johdosta kaupunginhallitus päätti antaa maistraatille 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen ja esitte-
lijän toteamusten mukaisen lausunnon. Lautakunta 
puolsi lupien lisäämistä 1200:aan ja esittelijä totesi, et-
tä lisäämisen tulisi tapahtua vähitellen, jot ta uusien 
taksien sovittaminen ajovuorojärjestelmään tapahtuisi 
mahdollisimman joustavasti. Kaupunginhallitus totesi 
samalla lausunnossaan, että uusia lupia tulisi ensisijai-
sesti antaa sellaisille toisen palveluksessa oleville henki-

lövuokra-auton kuljettaji l le, jotka täyttävät taksiluvan 
saajalle asetettavat ehdot (2.4. 1127 §, 16.4. 1304 §, 
24.4. 1402 §). 

Pääkaupungin Taksikuljettajat ry:n samaa asiaa koske-
van anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti an-
taa lääninhallitukselle vastaavan lausunnon (4.6. 
1861 §, 11.6. 1955 §). 

Helsingin Taksiautoili jat ry. anoi maistraatilta henkilö-
vuokra-autoilijain virkapukua koskevan päätöksen osit-
taista muuttamista siten, että yhdistyksen liikennetar-
kastajien puku paremmin erottuisi kuljettajien puvus-
ta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen mu-
kaisessa lausunnossa kaupunginhallitus päätti puoltaa 
anomusta (21.5. 1675 §). 

Kuorma- ja pakettiautojen taksojen korottamista kos-
kevan Helsingin Kuorma-autoliikennöitsijät ry:n ano-
muksen johdosta kaupunginhallitus päätti antaa mais-
traatille kaupunkisuunnittelulautakunnan ehdotuksen 
mukaisen lausunnon, jossa puollett i in maksujen korot-
tamista enintään kustannusten nousua vastaavalla mää-
rällä (8.10. 2992 §). 

Taksan vahvistamista tavarankuljetukseen tarkoitetuil-
le moottoripyörille koskevan Pika Oy F ix Express 
Ab:n anomuksen johdosta maistraatille antamassaan 
lausunnossa kaupunginhallitus päätti kaupunkisuunnit-
telulautakunnan ehdotuksen mukaisesti puoltaa ano-
musta (2.5. 1464 §). 

Kaupungin edustajiksi Leppävaaran alueen yleispiirtei-
sen ja Helsingin kaupungin Leppävaarassa omistamien 
maiden yksityiskohtaisen kaavoituksen valmistelua 
varten asetettuun työryhmään nimetti in virastopäälli-
köt Pentti Lehto ja Lars Hedman sekä kaup.ins. Martt i 
Ant t i la (yjsto 23.5. 5861 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto teki kertomusvuonna 
19 päätöstä, jotka koskivat yhteenajosta ym. kaupun-
gin autoille aiheutuneista vahingoista maksettavia kor-
vau ksia. 

Helsingin kaupunkiseudun liikennesuunnittelun koor-
dinointitoimiston (Heikon) johtajalle, tekn.lis. Veli Hi-
maselle saatiin 1.4. alkaen maksaa 4 300 mk:n suuruis-
ta kuukausipalkkaa (12.3. 866 §). 

8. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamalautakunnan hallintoon siirrettiin 1.1. lukien 
satama-alueen maarajojen tarkistamisen yhteydessä 
Marian ratapihan n. 8 900 m 2 : n suuruinen maa-alue 
44 500 mk:n pääoma-arvosta. Ratapiha-alueen päällys-
rakenteen arvo 263 523 mk merki t t i in satamalaitoksen 

kir janpitoon samasta päivästä lukien. Satamalautakun-
nan hallinnosta siirretti in kiinteistölautakunnan hallin-
toon Ruoholahden, Sörnäisten ja Herttoniemen yht. n. 
114 018 m 2 : n suuruiset maa-alueet yht . 140 68b mk:n 
pääoma-arvosta (11.6. 1957 §). 
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Satamalautakunnan hallintoon 1.9.1971 siirtyneen 
yht . 13 200 m 2 : n suuruisen Hernesaaressa sijaitsevan 
alueen arvoksi vahvistettiin 1.1. lukien 291 575 mk ja 
rakennusviraston entisen autokorjaamon arvoksi 
120 000 mk. Kiinteistön kirjanpitoarvosta kantaomai-
suuden kirjanpidossa poistetti in 71 537 mk (3.9. 
2564 §). 

Satamalaitoksen hallinnasta siirretti in eräiden laiturei-
den hallintasuhteiden muutosjärjestelyjen yhteydessä 
liikennelaitoksen hallintaan seuraavat laiturit: 
— Kuusisaarensalmessa oleva Pikkuniemen laituri 
— Seurasaaren tien varrella oleva laituri 
— Taivallahden pohjukassa oleva liikennelaituri 
— Hietalahdenrannan liikennelaituri 
— Pihlajasaaren liikenteen lähtölaituri 
— HSS:n liikennelaituri 
— Uunisaaren liikenteen lähtölaituri 
— Ullanlinnan laituri 
— Luodon liikenteen lähtölaituri 
— Korkeasaaren liikenteen lähtölaituri ja vieressä ole-

va ns. höyrypursilaituri 
— Hakaniementorin rantalaituri 
— Bomansonintien päässä Kulosaaressa oleva laituri 
— Loppilahden laituri Tammisalossa. 

Urheilu- ja ulkoiluviraston hallintaan siirrettiin jäljem-
pänä mainituissa paikoissa sijaitsevat laiturit: 
— Ramseynranta, Meilahden sillan vieri 
— Lauttasaari, Tallbergin puistotien pää 
— Merisatama, Kapteeninkadun pää. Neitsytpolun 

pää sekä Ehrenströmintien varsi (lukuun ottamatta 
Uunisaaren liikennelaituria) 

— Pohjoisranta, ent. Nihtisaaren laituri 
— Sörnäisten rantatie,Kaikukadun ja Lintulahdenkadunväli 
— Kulosaari, Nandelstadhin venesataman vieressä 
— Hietalahdenranta, venepaikat. 

Urheilu- ja ulkoiluviraston hallinnasta siirretti in samal-
la liikennelaitoksen hallintaan Seurasaaren, Mustasaa-
ren, Pihlajasaaren, Uunisaaren, Vasikkasaaren, Korkea-
saaren, Mustikkamaan, Kivinokan, Tullisaaren länsiran-
nan ent., Satamasaaren, Malkasaaren ja Koti luodon lii-
kennelaiturit. 

Kauppatorin ja Eteläsataman laitureiden hallintasuh-
teista tehdään eri päätös alueiden uudelleen järjestely-
jen tapahduttua. 

Pohjoissataman T-laiturin hallintasuhteiden mahdolli-
sesta muuttamisesta kehotetti in satamalautakuntaa te-
kemään eri esitys sen jälkeen kun asia on valmisteltu 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 
(22.1.301 §). 

Viranhaltijat. Satamarakennusosaston uudisrakennus-
jaoksen päällikön tehtäviin palkatt i in arkkit. Kari Une-
lius (6.8.2241 §, 19.11. 3502 §). 

Satamalaitoksen nosturiosastolla saatiin jättää neljä 
avoinna olevaa tp. nosturinhoitajan virkaa (18. pl.) 
täyttämättä. Osastolle saatiin 1.5. lukien palkata yksi 
uusi tp. nosturinhoitajan apulaisesimies (20. pl.) (16.4. 
1320 §). 

Satamakapteenille saatiin suorittaa erityispalkkiona 
kaupungin vesialueilla öljyntorjunnasta vastaavana 
henkilönä johtuvasta lisätyöstä 1.12.1972 alkaen ja 
niin kauan kun satamakapteeni toimi i po. tehtävässä 
31. ja 32. pl:ien välinen erotus (15.1. 199 §, 29.10. 
3212 §). Kaupunginhallitus teki kertomusvuonna pää-
töksiä virkojen ja tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta 
sekä niistä suoritettavista korvauksista (5.2. 454 §, 
19.2. 642 §, 6.8. 2238 §, 2240 §). 

Vuokra-auton käyttöoikeus virka-ajoihin myönnett i in 
satamalaitokselle toistaiseksi kaupunginhallituksen v. 
1964 tekemän päätöksen mukaisin ehdoin (yjsto 24.1. 
5170 §). 

Määrärahojen käyttö. Kaupunginhallitus ja sen yleis-
jaosto oikeuttivat satamalaitoksen käyttämään eräitä 
kertomusvuoden talousarvioon merkit tyjä siirtomäärä-
rahoja yht. 14 360 000 mk sekä eräitä v:n 1972 ja 
1973 määrärahoja niiden keskinäistä jakoa muuttaen 
(5.2. 456 §, 29.10. 3208 §, 29.11. 3657, 3658 §, yjsto 
24.1. 5168 §). 

Käyttöomaisuus. Yleisjaosto oikeutt i satamalaitoksen 
poistamaan laitoksen käytöstä ja myymään kahdeksan 
haarukkatrukkia, joista yksi siirretti in korvauksetta 
sähkölaitoksen kirjanpitoon, kaksi proomua ja yhden 
erikoisaluksen sekä kahdeksan laiturinosturia (yjsto 
9.7. 6103 §, 19.9.6401 §,31.10. 6610 §). 

Sompasaaren väliaikainen matkustajapaviljonki saatiin 
antaa purettavaksi eniten tarjoavalle purkamisliikkeelle 
ja poistaa käyttöomaisuudesta (yjsto 20.6. 6006 §). 

Länsisatama. Kaupunginhallitus hyväksyi varastora-
kennusten L5, L6 ja L7A käyttöön l i i t tyvät raidejär-
jestelyt satamarakennusosaston piirustusten mukaisesti 
(19.3. 974 § ,26 .11 .3582 §). 

Satamalaitosta kehotetti in huolehtimaan Sörnäisten 
satamaradan tunnelin vahvistamisesta siten, että sen lä-
heisyydessä voidaan rakentaa normaaliin tapaan (27.8. 
2446 §). 

Herttoniemen asemarakennuksen kunnostustöiden pii-
rustukset, jotka ovat satamarakennusosaston laatimat, 
hyväksytti in (12.3. 897 §, 8.10. 2999 §). 

Sillat ja laiturit. Satamalautakuntaa kehotett i in siirtä-
mään Tallbergin puistotien päässä Pajalahden venesa-
tama-alueella sijaitseva pyykki la i tur i esitettyyn toiseen 

146 



2. K aupunginhallitus 

paikkaan venesatama-alueella tehtävien töiden vuoksi 
(12.3. 857 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kaitalahden pyykkilai-
tur i jätetään edelleen käyttöön. Kaupunkisuunnittelu-
lautakuntaa kehotett i in ryhtymään toimenpiteisiin py-
säköintikiellon aikaansaamiseksi tarpeen mukaan laitu-
rille johtaville teille (11.6. 1961 §). 

Oy Yhtyneet Ravintolat Ab:n irtisanoma, Kulosaaren 
ja Valassaaren välisessä salmessa sijainneiden venelaitu-
reiden pito-oikeus katsottiin päättyväksi helmikuun lo-
pussa (yjsto 10.1. 5069 §). 

Oy Lars Krogiukselle myönnett i in lupa ajosillan raken-
tamiseen Mittaajankadulla olevien raiteiden väliin esi-
tyksen mukaisesti ja eräillä ehdoilla (yjsto 14.2. 
5291 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä Länsi-Suomen vesioi-
keuden päätökseen, joka koski luvan myöntämistä 
penkereitten rakentamiseen merialueelle Hylkysaaren 
ja Korkeasaaren väliseen salmeen (29.10. 3179 §). 

Oy A lko Ab oikeutett i in sijoittamaan kuvanveist. Rai-
mo Utriaisen veistos Tammasaaren laiturille eräillä si-
joittamista, perustustyötä ja valaistusta koskevilla eh-
doilla (13.8. 2284 §). 

Alueiden ym. vuokraaminen. Satamalautakunta oikeu-
tett i in vuokraamaan erinäisin ehdoin Verkkosaaresta 
435 m 2 : n suuruinen alue Helsingin Kalapojat, J. Pyyh-
käläinen -nimiselle toiminimelle sekä Herttoniemessä 
sijiatseva 13 327 m 2 :n suuruinen varastoalue Oy Tel-
ko Ab:lle (26.3. 1053 §,2.4. 1138§) . 

Väylien ruoppaaminen. Kaupunginhallitus oikeutt i sa-
tamalaitoksen suorittamaan Loppilahden (Tii l iruukin-
lähden) väylän ruoppaamisen siten, että väylän va-
paaksi syvyydeksi tulee 1.8 m (19.2. 645 §). 

Jäätiet. Kaupunginhallitus päätti i lmoittaa Helsingin 
sotilaspiirin esikunnalle, että kaupunki ottaa Suomen-
linnan jäätien kulkusillan kokonaan satamalaitoksen 
rakennettavaksi ja kunnossapidettäväksi ehdolla, että 
maihintulokohdat Pikku-Mustasaaressa pidetään enti-
sissä kohdissaan ja Puolustuslaitos luovuttaa satamalai-
tokselle korvauksetta jalankulkutien osan puuelemen-
t i t sekä osoittaa Suomenlinnasta korvauksetta sopivan 

paikan niiden kesäsäilytystä ja korjausta varten (19.2. 
640 §). 

Vahingonkorvaukset ym. Kahdelle henkilölle suoritet-
t i in korvauksena heidän satama-alueella vahingoittu-
neesta yksityisomaisuudestaan yht. 2 278 mk (yjsto 
10.1. 5067 §,28.3. 5589 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi korkeimman oi-
keuden päätöksen Mäntsälä Oy:n korvauksen hakua 
koskevassa asiassa sekä kehotti satamalaitosta suoritta-
maan tuomi tu t korvaukset korkoineen ja oikeuden-
käyntikuluineen (28.5. 1798 §, v:n 1969 kert. s. 353, 
v:n 1972 kert. s. 304). 

Kaupunginhallitus hylkäsi Vakuutusyhtiö Pohjolan va-
lituksen satamalautakunnan päätöksestä. Lautakunta 
oli hylännyt yht iön korvausanomuksen, joka koski 
kuljetuksen tai säilytyksen aikana kadonneita autora-
dioita ja kasettinauhureita (26.3. 1049 §). 

Yleisjaosto vapautti erään proomun omistajan korvaa-
masta po. proomun siirrosta kaupungille aiheutuneet 
kustannukset (yjsto 10.1. 5068 §). 

Satamalaitoksen historia. Kaupunginhallitus oikeutt i 
satamalaitoksen teettämään Helsingin sataman ja sata-
malautakunnan historian. Teoksen kustannukset saa-
vat nousta 70 000 mk:aan. Historian kirjoittajan valin-
ta ja kir joi tustyön valvonta annettiin valtuuston histo-
riatoimikunnan tehtäväksi (6.8. 2232 §). 

Satamapäivän yhteyteen v. 1974 järjestettävää, ylei-
sölle avoinna olevaa näyttelyä varten asetettuun näyt-
telytoimikuntaan määrättiin puheenjohtajaksi os.pääll. 
Veikko Mielonen sekä jäseniksi lehdistösiht. Pertti 
Mustonen, taideasiainsiht. Marja-Liisa Bell ja tutk i ja 
Seppo Palminen (17.9. 2740 §). 

Suomen Satamaliiton 50-vuotisjuhliin nimett i in kau-
pungin edustajiksi satamalautakunnan puh.joht. Sven 
Erik Sjögren ja varapuh.joht. Esko Poltto sekä sata-
manjoht. Keijo Tarnanen ja lautakunnan jäsen Jarl 
Storgårds, varalle lautakunnan jäsen Veikko Aalto 
(15.1. 205 §). 

Yleisjaosto hyväksyi maksettavaksi kertomusvuodelta 
Suomen Satamaliiton 37 583 mk:n suuruisen jäsen-
maksun (yjsto 28.2. 5391 §). 

9. Liikelaitoksia koskevat asiat 

Teollisuuslaitosten lautakunta 

Lautakunnan hallintoon määrättiin kaupungin osuudet 
Lars ja Tyra Homdnilta ostetuista, Espoon kaupungin 
Koskenmäen yksinäistaloon kuuluvasta tilasta Frid-

hem RN:o 1 4 ja samaa taloa olevaan tilaan Forsbacka 
RN:o 1*10 kuuluvasta n. 4.4 ha:n suuruisesta määrä-
alasta 60 000 mk.n suuruuisesta pääoma-arvosta (5.2. 
436 §). 
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Nestemäisten polttoaineiden varmuusvarasto intimak-
su. Kaupunginhallitus päätti esittää Suomen Kaupun-
kil i i tolle, että se esittäisi valtioneuvostolle ryhdyttä-
väksi toimenpiteisiin nestemäisten polttoaineiden 
varmuusvarastointimaksusta annetun lain muuttami-
seksi. Selvityksessään teollisuuslaitosten lautakunta 
toteaa, että po. maksulla pyritään siirtämään valtion 
hoitamasta varmuusvarastoinnista aiheutuvat kustan-
nukset polttoaineiden käyttäjien kannettavaksi. Olisi 
kuitenkin tarkoituksenmukaisinta, että energiantuo-
tantolaitokset hoitaisivat itse polttoaineen varmuusva-
rastoinnin ja sähkölaitos onkin tähän johdonmukaises-
t i pyrkinyt . Mikäli nyt kuitenkin valtio tulee hoita-
maan varastoinnin keräämillään maksuilla, on sähkö-
laitoksen luovuttava varastointisuunnitelmistaan, jot-
teivät kuluttajat joutuisi maksamaan varmuusvaras-
toinnista aiheutuvia kustannuksia kahteen kertaan. 
Tämän epäkohdan korjaamiseksi lautakunta ehdottaa, 
että energiatuotantolaitokset, jotka itse huolehtivat 
varmuusvarastoinnista, vapautettaisiin varmuusvaras-
tointimaksuista (19.3. 975 §). 

Suomen Kaupunki l i i t to i lmoit t i hallituksensa päättä-
neen esittää valtioneuvostolle, että se asettaisi työryh-
män selvittämään, missä määrin olisi kansantaloudelli-
sesti edullista kaupungin hallussaolevan säiliötilan 
käyttäminen varmuusvarastointitarkoituksiin ja millä 
ehdoin tämä voisi tapahtua (11.6. 1958 §). 

Energiahuo/totoimikunnanuusiksi jäseniksi nimett i in 
teollisuuslaitosten lautakunnan jäsenet Aarne Helle ja 
Eero Piimies, apul.kaup.joht. Gunnar Smeds, sähkölai-
toksen toim.joht. Eino Toiviainen sekä sähkölaitoksen 
uudisrakennusosaston vs. os.pääll. Martt i Aho (26.2. 
736 §). 

Sähkölaitos 

Sähkölaitoksen hallintoon määrättiin kiinteistö Pieni 
Roobertinkatu 1 - 3 . Sähkölaitosta kehotett i in vuok-
raamaan kiinteistöstä vapautuvat huonetilat kiinteistö-
lautakunnalle. Kaupunginhallitus hyväksyi po. kiinteis-
tön korjaus- ja muutostöiden pääpiirustukset (19.3. 
936 § ,9 .4 . 1183 §). 

Ruskeasuon huippu- ja varalämpökeskuksen tont in 
(kortt . 743) maapääoma-arvoksi määrätti in 450 000 
mk ja Munkkisaaren huippu- ja varalämpökeskuksen 
tont in (20178/2) maapääoma-arvoksi 675 750 mk 
(29.11.3649, 3650 §). 

Viranhaltijat. Sähkölaitoksen osastopäällikön virkaan 
(35. pl.) val i t t i in dipl.ins. Martt i Aho, joka myös mää-
rätti in hoitamaan tätä virkaa viransijaisena, kunnes 
ryhtyy sitä vakinaisesti hoitamaan (29.1. 376 §, 9.4. 
1234 §). 

Edelleen kaupunginhallitus teki kertomusvuonna pää-
töksiä, jotka koskivat työterveydenhoitolääkärin palk-
kausta (9.4. 1239 §), kahden insinöörin palkan tarkis-
tamista (12.3. 907 §, 10.9. 2666 §) sekä erään aliko-
nemestarin työsuhteen jatkamista (19.2. 641 §,27.12. 
3916 §). 

Yleisjaosto teki joukon päätöksiä erillisilmoitusten jul-
kaisemisesta sekä merkitsi tiedoksi niiden tuottamat 
tulokset. 

Päivystysluokan ja -ajan tarkistamista sähkölaitoksen 
eräissä päivystyslajeissa koskeva teollisuuslaitosten lau-
takunnan päätös kehotetti in alistamaan kaupunginhal-
lituksen tutkittavaksi (12.11.3351 §). 

Tariffit. Sähkön yleisiä tariffeja ja erikoistariffeja pää-
tett i in korottaa tililaskutuksen piir i in kuuluvilta 1.2. 
lukien ja muiden kuluttajien osalta saman päivän jäl-
keen suoritetusta mittarinluvusta alkavaan kulutuk-
seen (5.2. 457 §, kunn.as.kok. -73, s. 77). 

Kaupunginhallitus päätti sähkönmyyntitarif f ien uudis-
tamisesta siten, että sähkön laskutuksessa otetaan huo-
mioon uudet tar i f f i t ja näiden maksut seuraavasti: 
— tehotari f f i t v:n 1974 ensimmäisestä laskutuksesta 

alkaen 
— energia- ja kaksiaikatariffit saman vuoden helmi-

maaliskuun vaihteessa suoritetusta mittarinluvusta 
alkaen 

— asumistariffi maaliskuun ensimmäisestä päivästä 
lähtien tapahtuvaksi arvioituun kulutukseen 

— suurjännitetehotariff i t kaikilla kuluttaji l la samanai-
kaisesti sitten kun muutoksen edellyttämät mit tar i t 
on vaihdettu kuluttaji l le (5.11. 3322 §, 12.11. 
3407 §, 19.11. 3501 §, kunn.as.kok. -73, s. 297). 

Määrärahat. Sähkölaitos oikeutett i in käyttämään ker-
tomusvuoden siirtomäärärahoja yht. 116 020 000 
mk:n arvosta (yjsto 24.1. 5167 §). 

Käyttöomaisuus. Sähkölaitos oikeutett i in luovutta-
maan kaksi käytöstä poistettua traktoria osamaksuna 
(yjsto 4.7. 6077 §). 

Voimalaitokset. Kaupunginhallitus hyväksyi Hanasaa-
ren B-voimalaitoksen toisen rakennusvaiheen pääpii-
rustukset (29.11. 3659 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi ympäristönsuojelutoimi-
kunnan selvityksen »Hanasaaren voimalaitosten ilman-
saasteiden tarkkailu- ja valvontajärjestelmä» ja katsoi 
samalla toimikunnalle v. 1971 antamansa tehtävän tul-
leen täytetyksi (17.12. 3836 §). 

Mannerheimintien valaistukseen k i inni t t i kirjeessään 
huomiota Auto l i i t to , jolle päätettiin lähettää teolli-
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suuslaitosten lautakunnan ja kaupunkisuunnittelulau-
takunnan lausunnot, joissa selvitettiin Mannerheimin-
tien valaistussuunnitelmia (2.1. 55 §). 

Kaukolämmön hinta. V t Veikko Aal to ym. ki innit t ivät 
kirjeessään huomiota aluelämpökeskusten toimitta-
man kaukolämmön hintaan. Erityisesti maini t t i in 
Koskelan Ruutimäen alueen ja Pihlajiston alueen kiin-
teistöjen kaukolämmön laskentaperusteet ja korkea 
kulutusmaksu. Valtuutetui l le päätetti in lähettää jäljen-
nös teollisuuslaitosten lautakunnan lausunnosta, jossa 
selvitettiin maksujen perusteita (19.3. 978 §, 26.3. 
1058 §). 

Vahingonkorvaukset. Kadussa olleen kuopan aiheutta-
masta vahingosta myönnett i in korvauksia yht . 1 165 
mk sekä kaukolämpöjohdon rikkoutumisen kahdelle 
autolle aiheuttamista vahingoista korvauksia yht . 
1 275 mk (yjsto 4.4. 5620 §, 7.11. 6657 §). 

Vesilaitos 

Virat. Vesilaitos oikeutett i in jättämään toistaiseksi 
täyttämättä seuraavat avoinna olleet virat: putkimesta-
ri (24. pl.), varastonhoitaja (19. pl.), ali konemestari 
(17. pl.), koneenhoitaja (15. pl.) ja toimistoapulainen 
(8. pl.) (26.2. 733 §, 12.3. 899 §, 16.4. 1322 § ,24 .9 . 
2834 §). 

Kaupunginhallitus teki myös päätöksen erään työsuh-
teen jatkamisesta ja yleisjaosto päätöksiä useita toimia 
koskevien eril l isilmoitusten julkaisemisesta (12.2. 
560 §). 

Vuokra-auton käyttöoikeus myönnett i in vesilaitoksen 
rakennusosaston päällikölle, dipl.ins. Matt i Kolpolle 
poikkeuksellisen kiireellisissä virkatehtävissä, ellei lai-
toksen autoa tai omaa autoa ole käytettävissä sekä hä-
tätyön luontoisissa päivystystehtävissä (yjsto 16.5. 
5834 §). 

Vedenhinnan korottaminen. Vesilaitoksen veden 
myynt ih intaa korotett i in 54 p.stä/m8 65 p. i in/m^. 
Korotettua myynt ih intaa sovellettiin heinäkuun alusta 
ensiksi tapahtuneen mittari luennan jälkeen (4.6. 
1868 §). 

Määrärahat. Vesilaitos oikeutett i in käyttämään kerto-
musvuoden talousarvioon merki t ty jä määrärahoja yht . 
13 750 000 mk (yjsto24.1. 5167 §). 

Käyttöomaisuus. Vesilaitoksen käytöstä poistetut 
kuorma-auto ja neljä pakettiautoa saatiin luovuttaa so-
vitusta hyvityshinnasta uusien autojen oston yhteydes-
sä (yjsto 16.5. 5835 §). 

Vesijohdon rakentaminen. Merk i t t i in tiedoksi Länsi-

Suomen vesioikeuden lupapäätös Hernesaaresta Pihla-
jasaareen rakennettavaa vesijohtoa varten (24.4. 
1373 §). 

Vesipostit. Vuosaaren Rastilantielle saatiin rakentaa 
yleinen vesiposti Poijutien kulmaukseen ja vesipostit 
saatiin poistaa Kolsintien - Halistentien risteyksestä 
(Myl lypuro) sekä Asesepäntien - Tinasepäntien risteyk-
sestä (Metsälä) (24.9. 2835 §, yjsto 11.4. 5659 §). 

Kaupunginhallitus oikeutt i vesilaitoksen asentamaan 
kertomusvuoden kesäkaudeksi tilapäisiä vesijohtoja 
yht . 13 275 jm ja vesiposteja 90 kpl Konalaan, Oulun-
kylään, Pukinmäelle, Malmi-Tapaninkylään, Suutari-
laan.Puistola-Heikinlaaksoon, Mellunkylään, Vart ioky-
lään ja Laajasaloon. Lisäksi saatiin asentaa tilapäisiä ve-
sijohtoja enint. 1 000 m (7.5. 1541 §). 

Suutarilan Omakotiyhdistyksen anottua kesävesijohto-
verkoston laajentamista, kaupunginhallitus päätti lä-
hettää anojille teollisuuslaitosten lautakunnan lausun-
non, jossa selvitettiin kesävesijohto-ohjelmaa Suutari-
lan kohdalta (7.5. 1543 §). 

Raakaveden hankintaa koskevan kolmisopimuksen 
edellyttämän toimikunnan toimintakertomus vuodelta 
1972 hyväksytt i in (12.2. 566 §). 

Muuttaen v. 1966 tekemäänsä päätöstä kaupunginhal-
litus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin, Espoon 
kaupungin ja Vantaan kauppalan kesken solmitun raa-
kaveden hankkimista koskevassa sopimuksessa edelly-
tetyn toimikunnan eli kolmisopimustoimikunnan toi-
mintaohjeiden 2 §:ään uuden seuraavan d) kohdan: 

»d) ne pääkaupunkiseudun raakavedenhankintaa kos-
kevat yhteistoimintakysymykset, joi ta ei ole jo määri-
tel ty raakavedenhankintaa koskevissa sopimuksissa, 
YTT:ssä oleva kolmisopimustoimikunta valmistelee 
YTT:l le käsiteltäväksi ja suosituksen antamiseksi niistä 
jäsenkunnille.» (26.2. 738 §, v:n 1966 kert. s. 293). 

Kolmisopimustoimikunnan i lmoitus Päijänne-hanketta 
koskevan tutkimus- ja suunnitteluaineiston luovutta-
misesta Pääkaupunkiseudun Vesi Oy.lle sekä hankkeen 
tutkimus- ja suunittelutyöstä kolmisopimuskunnil le ai-
heutuneiden kustannusten toteamisesta merk i t t i in tie-
doksi (22.10. 3142 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyy tyä sekä Itä-Suomen vesi-
oikeuden että Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksiin 
asiassa, jo tka koskivat lupaa veden ottamiseen Päijän-
teestä ja veden johtamista varten suunnitellun tunne-
lin rakentamista (26.3. 1059 §, 21.5. 1693 §). 

Espoon ja Kirkkonummen välinen vedenmyyntisopi-
mus. Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hy-
väksyä Espoon kaupungin ja Ki rkkonummen kunnan 
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välisen vedenmyyntisopimuksen kuitenkin niin, että 
sen 12 §:ään tehtiin seuraava lisäys: »Sikäli kuin Hel-
singin kaupungin vedenpuhdistuslaitoksissa varataan li-
sätehoa Kirkkonummen kunnan vedenostoa varten, si-
toutuvat Espoo ja Ki rkkonummi käyttämään kyseessä 
olevan lisäkapasiteetin tehokkaasti hyväksi sittenkin, 
jos ne myöhemmin mahdollisesti rakentavat oman yh-
teisen puhdistuslaitoksen, niin kauan kunnes Helsingin 
kaupungin oman vedenkulutuksen kasvun katsotaan 
vastaavan Kirkkonummen vedenostoa varten varattua 
lisätehoa.» (8.1. 106 §). 

Tuusulan järven säännöstely. Kaupunginhallitus päätti 
peruuttaa Tuusulanjärven säännöstelyn muuttamista 
koskevan hakemuksensa (5.11. 3321 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Lohjanjärveen laskevi-
en vesistöjen uittosääntöjen kumoamista koskevassa 
menettelyssä ole aihetta kaupungin puolesta tehdä 
huomautuksia (6.8. 2242 §). 

Kaupungin edustajiksi Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokoukseen mää-
rätti in apul.kaup.joht. Gunnar Smeds, toim.joht. Sep-
po Priha, os.pääll. Kauko Tammela, katurak.pääll. Sep-
po Hirvonen sekä kaup.hygieenikko Oleg Gorbatovv. 

Kaupungin edustajiksi yhdistyksen hallitukseen kerto-
musvuodeksi päätettiin ehdottaa seuraavia: toim.joht. 
Priha, varamies dipl.ins. Seppo Heiniö, os.pääll. Tam-
mela, varamies ylikemisti Esko Heinonen, kaup.ins. 
Martt i Antt i la, varamies dipl.ins. Jorma Niemelä sekä 
kaup.hygieenikko Gorbatovv, varamies rak.hygieenik-
ko Aul i Jormalainen (19.2. 647 §). 

Saman yhdistyksen neuvottelukokoukseen määrättiin 
edustajaksi toim.joht. Priha (yjsto 14.11. 6709 §). 

Helsingin vesipiirin esittämään Vantaanjoen vesistön 
kalatalousvelvoitteita käsittelevään neuvottelukuntaan 
määrättiin edustajaksi os.pääll. Tammela (2.4.1139 §). 

Järvenpään, Keravan, Tuusulan ja Vantaan kunnallis-
valtuustojen yhteiseen Tuusulanjoen ja Keravanjoen 
alueiden vesiensuojelusta huolehtivaan valtuuskuntaan 
nimett i in Helsingin kaupungin asiantuntijoiksi kaup. 
ins. Martt i Ant t i la ja rahoitusjoht. Erkki Lintur i 
(17.12. 3813 §). 

Vesilaitoksen 100-vuotishistoriikki saatiin teettää si-
ten, että kustannusten enimmäismäärä on 60 000 mk 
(19.2. 644 §). 

Vahingonkorvaukset. Kertomusvuonna suoritett i in va-
hingonkorvauksina yht . 37 905 mk erilaisista auto- ja 
vesivahingoista (yjsto 28.2. 5392 §, 13.6. 5969 §, 
18.7. 6143 § ,6144 §, 10.10. 6495 §, 3.12. 6748 §). 

Raastuvanoikeuden tuomittua kaupungin maksamaan 
korvauksia Kiinteistö Oy Sähkötie 2:lle ja Valio 
Meijerien Keskusosuusliikkeelle, kaupunki haki asiaan 
muutosta hovioikeudelta. Hovioikeus totesi, että oi-
keuskäytännössä nykyisin vallitsee käsitys, jonka 
mukaan kaupunki voi vapautua vesilaitoksensa omis-
taman vesijohtoputken rikkoutumisesta johtuvien 
vahinkojen korvaamisesta vain siinä tapauksessa, että 
johdon rikkoutuminen on aiheutunut edellä arvaamat-
tomista syistä tai että vahinko on johtunut joko vahin-
koa kärsineen tai jonkun muun tuottamuksesta. Hovi-
oikeus katsoi 20.6. antamassaan tuomiossa, ettei ol lut 
syytä muuttaa raastuvanoikeuden päätöstä. Kaupun-
ginkanslian lainopillista osastoa kehotetti in hakemaan 
muutosta korkeimmalta oikeudelta (yjsto 9.7. 6116 §, 
v:n 1971 kert. s. 339). 

Teknillisen museon toimit i lojen peruskorjaustöihin 
saatiin käyttää tarkoitukseen merki t ty 100 000mk :n 
suuruinen määräraha (yjsto 21.2. 5343 §). 

Kaasulaitos 

Viranhaltijat. Kaasulaitoksen osastopäällikön virkaan 
(33. pl.) val i t t i in dipl.ins. Mauri Vainio. Hänet määrät-
t i in hoitamaan ko. virkaa sijiasena siihen asti, kunnes 
hän ryhtyy hoitamaan virkaa vakinaisesti (29.1. 377 §, 
12.3. 900 §). 

Ylisähkömestarin virka (25. pl.) sekä kaksi toimisto-
apulaisen virkaa (9. ja 8. pl.) saatiin jättää toistaiseksi 
täyttämättä (29.1. 378 §, 24.4. 1404 §, 19.11. 
3500 §). 

Edelleen kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto tekivät 
viran hoitamista ja erill isilmoituksen julkaisemista kos-
kevia päätöksiä (16.4. 1323 §, 18.6. 2013 §, yjsto 
17.1. 5128 §). 

Kaasunmyyntitariffi. Kaupunginhallitus päätti tarkis-
taa kaasun yleiset ja erikoistariff i t kaksi kertaa kerto-
musvuoden aikana (8.1. 107 §, 21.5. 1692 §, 28.5. 
1800 §, kunn.as.kok. -73 s. 3 ja 175). 

Kaasulaitoksen jätevesien johtamista koskevassa asiassa 
merkit t i in tiedoksi Länsi-Suomen vesioikeuden pää-
tökset, joihin kaupunginhallitus päätti tyytyä (8.1. 
90 §,29.11. 3631 §). 

Kaasunpaineen tasaajan ja kaasujohtojen siirtämistä 
varten korttelissa 38009 myönnett i in 35 000 mk 
(21.5. 1671 §). 

Vahingonkorvaus. Kaasu räjähdyksen aiheuttamista va-
hingoista Haukilahdenkatu 1 :n kohdalla myönnett i in 
Rakennus-Oy Cultoril le 1 116 mk:nsuuruinen korvaus 
(yjsto 23.5. 5870 §). 
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L ii k e n n e I a i t o s 

Liikennelaitoksen hallintaan siirrettiin laitureiden hal-
li ntasuhteiden järjestelyjen yhteydessä satamalaitok-
sen sekä urheilu- ja ulkoiluviraston hallinnasta joukko 
liikennelaitureita (ks. Satamalaitos 22.1. 301 §). 

Viran· ja toimenhaltijat. Kaupunginhallitus vahvisti 
valtuuston 13.12.1972 suorittaman vaalin dipl.ins. 
Matt i Laamasen valinnasta liikennelaitoksen toimitus-
johtajaksi (8.1. 108 §). 

Yleiseen osastoon kuuluvan toimistopäällikön virka 
(28. pl.) saatiin jättää vakinaisesti täyttämättä, tp. 
suunnitteluteknikon virka (23. pl.) muutett i in tp. 
työnjohtajan viraksi ja erään jaospäällikön työsuhdet-
ta jatkett i in 30.11.1974 asti (10.9. 2663 §, 8.10. 
2997 §, 12.11. 3406 §). Yleisjaosto päätti useiden, 
erill isilmoitusten julkaisemisesta. 

Laitoksen lippu kassanhoitajan tehtäviä suorittaville tp. 
virkojen halti joil le saatiin lisäpalkkiona suorittaa 15. 
pl:n mukaisen palkkauksen ja asianomaisen oman palk-
kauksen välinen erotus 1.1. alkaen ikälisäoikeuksineen 
1.1. alkaen ja kauintaan v:n 1974 loppuun saakka 
(22.1. 299 §, 5.2. 458 §). Raitiovaununkuljettaji l le, 
jotka koulutuksen saatuaan on määrätty kuljettamaan 
tai olemaan valmiina kuljettamaan sellaista raitiovau-
nua, jossa kuljettajan on suoritettavan rahastuspalve-
lua, maksetaan korvausta, jonka suuruus on 10% linja-
palveluksessa olevan raitiovaununkuljettajan viran pe-
ruspalkasta ja 1.5 % asianomaisen kuljettajan myymi-
en lippujen kokonaistulosta (5.11. 3330 §). 

Raitiovaununkuljettajakursseille opettajiksi määrätyil-
le raitiovaununkuljettajil le saatiin suorittaa kultakin 
ajo-opetustunnilta lisäpalkkio, jonka suuruus on 19. 
pl:n loppupalkkaa vastaavan tuntipalkan ja 14. pl:n 
loppupalkkaa vastaavan tuntipalkan erotus ikälisäoi-
keus huomioon ottaen, päätöstä seuraavan kuukauden 
alusta lukien. 

Linja-autonkuljettajakursseille ajo-opettajiksi määrä-
tyi l le liikennopettajaluvan omaaville linja-autonkuljet-
tajille saatiin 1.11. alkaen suorittaa kultakin opetus-
tunnil ta lisäpalkkio, jonka suuruus on Y 19 pl:n ja Y 
15 pl:n loppupalkkaa vastaavien tuntipalkkojen erotus 
(18.6. 2015 §,26.11. 3581 §). 

Kaupunginhallitus kumosi eräässä tapauksessa liiken-
nelaitoksen lautakunnan kurinpitojaoston erehdykses-
sä antaman varoituksen sekä hylkäsi kahdessa tapauk-
sessa jaoston päätöksestä tehdyn valituksen (18.6. 
2017 §, 1.10. 2912 §, 27.12. 3927 §). 

Kaupunginhallituksen 14.2.1972 hyväksymien työtur-
vallisuustoiminnan toimintaohjeiden 6 §:n 1. kohdan 

määräyksestä voi liikennelaitoksen työturvallisuustoi-
mikunta poikkeuksena olla 12-jäseninen siten, että 1/4 
jäsenistöstä edustaa työnantajaa, 1/4 työnjohtoa ja 1/2 
muuta henkilökuntaa (2.5. 1474 §). 

Tieliikenneasetuksen ja raitiovaunusäännön muutta-
minen. Kaupunignhallitus pyysi liikenneministeriötä 
ryhtymään toimenpiteisiin tieliikenneasetuksen muut-
tamiseksi liikennelaitoksen lautakunnan esittämällä ta-
valla raitiovaunujen valaistuslaitteita koskevien määrä-
ysten osalta (2.1. 54 §). 

Uudenmaan lääninhallitukselle annettiin lausunto rai-
tiovaunusäännön muuttamista koskevassa asiassa. 
Muutos koski mm. raitiovaununkuljettajan ikävaati-
muksen muuttamista samaksi kuin linja-autonkuljetta-
jan (28.5. 1799 §). 

Kassavarat. Muuttaen 15.11.1971 tekemäänsä päätös-
tä kaupunginhallitus määräsi liikennelaitoksen varas-
toihin sidottujen kassavarojen enimmäismääräksi 
7 000 000 mk (29.1. 339 §). 

Määrärahat. Liikennelaitoksen lautakunta oikeutett i in 
käyttämään eräitä kertomusvuoden talousarvioon mer-
kit tyjä siirtomäärärahoja (yjsto31.1. 5213 §). 

Tariffit. Kaupunginhallitus päätti, että uudet tariff i-
määräykset ja lippujen hinnat tul ivat voimaan 1.4. 
lukien. Alennus- ja vapaalippuja koskevat uudet mää-
räykset ja lippujen hinnat tulivat samoin voimaan 1.4. 
koululaisten ja invalidien osalta. Uuden tar i f f in mu-
kaista vuosilippua päätettiin myydä 205 mk:n hintai-
sena siten, että huhti-kesäkuun ajan kelpaavan lipun 
hinta on 115 mk ja heinä-joulukuun ajan kelpaavan li-
pun hinta on 90 mk sekä niin, että loppuvuoden lipun 
voi ostaa vain henkilö, joka on ostanut myös alkuvuo-
den lipun. Vanhan tar i f f in l iput päätettiin hyväksyä 
maksuksi niiden kelpoisuuksien rajoissa siten, että sar-
jal iput, kertaliput ja matkail i jal iput kelpaavat vielä ai-
kana 1.—15.4. ja kuukausiliput aikana 1.—3.4. (12.3. 
904, 905 §). 

Kaupungin virastoille ja laitoksille ja eräille valtion vi-
rastoille myönnettävien vuosilippujen hinnat tarkistet-
t i in 1.1.1974 alkaen seuraaviksi: henkilökohtainen 
vuosilippu 275 mk ja haltijakohtainen vuosilippu 460 
mk. Viran- ja toimenhalti joiden osuutena peritään hen-
kilökohtaisesta vuosilipusta 75 mk. 

Helsingin poliisilaitoksen vuotuinen korvaus poliisien 
matkoista määrättiin samasta ajankohdasta lukien 
66 000 mk:n suuruiseksi. 

Kiinteistövirasto suorit t i korvauksena liikennelaitoksel-
le pysäköintivalvontahenkilökunnan vapaasta matkus-
tusoikeudesta 1.1.1974 lukien 275 mk henkilöä koh-
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den (24.4. 1407 §). 

Alennus- ja vapaaliput. Kaupunginhallitus kumosi 
13.11.1972 tekemänsä päätöksen invalidilippujen uu-
sien myöntämisperusteiden ja niihin l i i t tyvän myöntä-
mismenettelyn sekä siirtymäsäännöksien voimaantulo-
ajankohdan osalta ja päätti toistaiseksi noudatettavan 
5.12.1962 tehtyä päätöstä. Myöhemmin yleisjaosto 
päätti näiden tulevan voimaan 1.10. lukien (12.2. 
559 § ,y js to 9.7. 6115 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei vammaisten koulutus-
poliittisen järjestön Kynnyksen kirje inva/ic/ikortin 
myöntämisestä ulkokuntalaisille vammaisille opiskeli-
joille antanut aihetta muuhun kuin liikennelaitoksen 
lautakunnan lausunnon lähettämisen järjestölle. Lau-
sunnossa todett i in, että uusien myöntämisperusteiden 
mukaan vapaa- ja alennuslippuja myönnetään vain Hel-
singin kaupungissa vakinaisesti asuville. Jos ulkokunta-
laisille vammasille opiskelijoille myönnettäisiin invali-
di l ippu, tulisi opiskelijan asuinkunnan korvata liiken-
nelaitokselle varsinaisen lipun ja invalidilipun välinen 
hintaero (9.4. 1235 §). 

Koululaisalennuslippujen ostoon oikeuttava koululais-
kort t i myönnetään vahvistettujen myöntämisperustei-
den mukaan käytettäväksi asunnon ja koulun välisiin 
matkoihin kaikkina arkipäivinä kansakoulujen ja val-
t ion tai kaupungin apua saavien oppikoulujen, ammat-
tioppilaitosten, teknillisten koulujen, kauppakoulujen, 
liikeapulaiskoulujen ja vieraskielisten yksityisten kou-
lujen varsinaisille oppilailleeräin ikää,ansiotyössä käyn-
tiä ja asuinpaikkaa koskevin ehdoin. Liput ovat voi-
massa arkipäivinä klo 22 saakka (22.1. 298 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti niiden oppilaitoksien luet-
telon, joiden oppilaille myydään uusien tariffimääräys-
ten edellyttämiä kuukausi- ja vuosilippuja edellyttäen, 
että oppilas asuu Helsingin kaupungissa ja harjoittaa 
oppilaitoksessa opintoja, jotka kestävät normaalisti vä-
hintään kaksi vuotta ja tapahtuvat kokopäiväperiaat-
teella (15.1. 202 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Teknillisen korkeakou-
lun ylioppilaskunnan esitys koulun oppilaiden oikeut-
tamisesta kuukausi- ja vuosilipun ostamiseen antanut 
aihetta toimenpiteisiin. Lisäksi päätettiin ylioppilas-
kunnalle ja Suomen ylioppilaskuntien l i i tol le ilmoit-
taa, että pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan 
piirissä valmistellaan seudullisen työmatkal ipun käyt-
töönottoa (2.5. 1475 §). 

Edelleen kaupunginhallitus katsoi, ettei ammattien-
edistämislaitoksen anomus kuukausilippujen myöntä-
misestä vaatetusteknisen opintolinjan oppilaille ja lai-
toksen ei-helsinkiläiselle lähetille antanut aihetta toi-
menpiteisiin. Liikennelaitoksen lautakunta viittasi lau-

sunnossaan uusiin tariffimääräyksiin (1.10. 2911 §). 

Eläkeläisten alennusliput. Eläkeläiset ry. Helsingin 
aluetoimikunnan kirjeen johdosta liikennelaitoksen 
lautakunta i lmoit t i , että kaupunginhallitus oli 20.11. 
1972 päättänyt, että alennuslippuja myönnetään sellai-
sille kaupungissa vakinaisesti asuville 60 v. täyttäneille 
kansaneläkkeen saajille, joiden kansaneläkkeisiin sisäl-
tyy tukilisä ja/tai asumistuki. Valtuusto päätti 29.11. 
1972 invalideille, koululaisille ja kansaneläkkeen saajil-
le myytävän 10 matkan alennuslipun hinnaksi 30 mk. 
Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että eläkkeen 
saajien alennusliput tulivat voimaan 1.8. lukien (12.2. 
557 § ,4 .6 . 1871 §). 

V t Kaarina Syrjänen ja 21 muuta valtuutettua kiireh-
tivät kirjeessään em. alennuslipun käyttöön ottamista. 
Kaupunginhallitus merkitsi kirjeen tiedoksi (25.6. 
2109 §). 

Muut alennus-ja vapaaliput. Liikennelaitoksen lauta-
kunnalle myönnett i in 4 200 mk käytettäväksi Helsin-
gissä 30.5.—4.6. pidettyjen kreikkalais-roomalaisen 
painin Euroopanmestaruuskilpailujen osanottajille, 
tuomareille ja tarvittaville toimitsi joi l le, yht . n. 350 
henkilölle, myönnetyn vapaan matkustusoikeuden ai-
heuttamiin kustannuksiin (yjsto 24.1. 5148 §). 

Oy Primula Ab:n henkilökunnan matkoja varten Kor-
keasaaren lautalla myönnett i in 85 kausialennuslippua 
ehdolla, että yht iö suorittaa korvauksena 4 250 mk 
(28.5. 1793 §). 

Liikennelaitoksen ja valtionrautateiden yhteislippu. 
Liikennelaitos oikeutett i in tekemään rautatiehalli-
tuksen kanssa esityksen mukainen sopimus liikennelai-
toksen ja valtionrautateiden yhteislippuna myytävästä 
kuukausilipusta (5.3. 804 §, 12.3. 906 §). 

Linja-autoalustojen hankinta. Kaupunginjohtaja kehot-
ti liikennelaitoksen lautakuntaa alistamaan kaupungin-
hallituksen tutkittavaksi lautakunnan 21.6. tekemän 
päätöksen, joka koski v:ien 1974 ja 1975 talousarvio-
määrärahoilla hankittavien linja-autojen ja niiden vaih-
to-osien tilaamista kertomusvuoden aikana. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi ko. päätöksen pantavaksi täytän-
töön siten muutettuna, että v. 1975 toimitettavaksi 
tarkoitettujen 40 Volvon alustan sijasta tilataan 20 
Volvon alustaa ja 20 Sisun alustaa (25.6. 2036 §, 13.8. 
2299 §). 

Kaupunginhallituksen jäsen, dipl.ins. Kari Rahkamo 
valitt i em. kaupunginhallituksen päätöksestä lääninhal-
litukselle. Hän katsoi, että asian käsittelyssä oli tapah-
tunut virhe, koska tarjousasiakirjoja ei oltu jaettu kau-
punginhallituksen jäsenille eikä niitä ol lut kokouksen 
esittelijällä. Asian johdosta lääninhallitukselle annetta-

152 



2. K aupunginhallitus 

vassa selityksessä kaupunginhallitus päätti esittää kau-
punginkanslian lainopillisen osaston lausunnon mukai-
sesti valituksen hylkäämistä lakiin perustumattomana 
ja aiheettomana (1.10. 2907 §). 

Johdinautojen hankinta. Suomen Työn L i i t to ki innit t i 
kirjeessään huomiota johdinautojen hankintaan ja 
etenkin niihin seuraus- ja johdannaisvaikutuksiin, jotka 
tilauksen suuntaaminen kotimaiselle teollisuudelle ai-
heuttaisi. Liikennelaitoksen lautakunta i lmoi t t i , että 
hankintapäätöksen teko viivästyy suoritettavien ko-
keilujen takia. Myöhemmin tullaan tekemään uusi tar-
jouskysely tai jätettyjen tarjousten tarkistuspyyntö. 
Li i ton esittämät näkökohdat otetaan huomioon har-
kittaessa tulevaa johdinvaunuhankintaa (28.5. 1795 §). 

Linja-autoiinjojen reittejä ym. koskevat asiat. Yleis-
jaosto päätti esittää maistraatille uuden linja-autolinjan 
94 N perustamista välille Puot inhar ju-Kontu la (Naa-
purintie) (yjsto 4.7. 6086 §). 

Kaupunginhallitus kumosi liikennelaitoksen lautakun-
nan 20.2. tekemän päätöksen ja kehotti lautakuntaa 
ryhtymään Kannelmäki—Kaarela -alueen linjaverkon 
muutosten toteuttamisessa kertomusvuoden aikana 
toimenpiteisiin linjan 38 jatkamiseksi Pelimannintielle, 
linjan 46 reitin muuttamiseksi sekä linjan 40 reitin jat-
kamiseksi EKA-market tavaratalolle asti (26.2. 697 §, 
26.3. 1056 §,2.4. 1142 S). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää maistraatille 
linja-autolinjan 38 jatkamista Pelimannintielle, linjan 
46 reitin ja aikataulun .muuttamista sekä linjan 42 ai-
kataulun muuttamista. Linjan 46 päätepysäkkijärjeste-
lyä koskevassa lausunnossaan maistraatille kaupungin-
hallitus päätti esittää, että toistaiseksi nykyinen pääte-
pysäkki muodostetaan pysäkkipariksi entiselle paikal-
leen ja linjan autot kääntyvät tyhjinä Vantaan kauppa-
lan alueella Kaivokselan liittymässä (13.8. 2300,2302, 
2303 §,24.9. 2836 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus esitti maistraatille 
— linjan 55 jatkamista kesäaikana arkipäivisin Hieta-

niemeen (18.6. 2014 §) 
— linjojen 55, 55A ja 55S reitin muutosta Koskelassa 

(26.2. 739 §) 
— linjan 93 reitin muuttamista Kulosaaressa (27.12. 

3925 §) 
— linjan 34 liikennöimisajan laajentamista (7.5. 

1545 §) 
— linjojen 12, 23A, 32, 42, 42N, 45, 46, 57, 63, 63A, 

63N, 502 ja 503 liikennelupien uudistamista (27.8. 
2459,2460 §, 27.12. 3919 -3924 §). 

Linjojen 94S ja 96V liikenneluvat päätetti in hakea yh-
teisesti liikennelaitoksen ja Oy Liikenne Ab.n nimiin 
(27.8. 2457, 2458 §). 

Linjojen 50 ja 50A reitin muuttamista koskevan vt 
Hännisen ym. kirjeen johdosta kaupunginhallitus päät-
t i lähettää asianomaisille liikennelaitoksen lautakun-
nan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, 
joissa todett i in, ettei muutos tässä vaiheessa ol lut tar-
koituksenmukainen (2.1. 53 §). 

SKDL—94 -yhdistyksen kirjeen johdosta päätettiin il-
moittaa, että maistraatille oli tehty esitys uuden linja-
autolinjan perustamisesta välille Puotinharju—Naapu-
rintie (6.8. 2235 §). 

Maistraatin pyydettyä selvitystä Esko I. Korhosen lin-
ja-autolinjan 94K (Rautatientori—Kontulankaan) hoi-
toa koskevan kirjelmän johdosta, kaupunginhallitus 
päätti liikennelaitoksen lautakunnan lausunnon mukai-
sesti selvittää meneillään olevat toimenpiteet liiken-
teen parantamiseksi ko. linjalla (1.10. 2909 §). 

Yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvia yhtiöitä 
koskevat asiat. Kaupunginhallitus i lmoi t t i maistraatille 
puoltavansa Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n, Tam-
melundin Liikenne Oy:n, Oy Liikenne Ab:n, Sirolan 
Liikenne Oy:n, Suomen Turistiauto Oy:n, Saaren Auto 
Oy:n ja Metsälän Linja Oy:n hakemusta uusien tariff i-
määräysten ja lippujen hintojen vahvistamisesta (12.2. 
563 §). 

Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n osake-enemmistön 
hankkimista kaupungin omistukseen koskevan valtuus-
ton päätöksen (20.6.) toimeenpanon yhteydessä kau-
punginhallitus totesi kaupungille tulevan 4 200 osaket-
ta myyjän kanssa tehtävän kauppakirjan perusteella 
5 225 000 mk.n kauppahinnasta sekä, että 1 800 osak-
keen osuus sisältyy STA:n (Suomen Turistiauto Oy :n) 
varoihin (25.6. 2108 §). 

Liikennelaitos oikeutett i in 31.12. mennessä irtisano-
maan kaupungin ja kaupungin alueella toimivien linja-
autoliikenteenharjoittajien yhteistoimintaospimus 
Suomen Turistiauto Oy:n linjojen 40 ja 51, Helsinki-
Maaseutu-Liikenne Oy:n linjojen 71A ja 74 sekä Oy 
Liikenne Ab:n linjan 96 osalta (27.12. 3926 §). 

Sirolan Liikenne Oy tiedusteli kaupunginhallitukselta, 
ol iko yht iö oikeutettu saamaan v. 1971 tehdyn yhteis-
työsopimuksen edellyttämän ajokilometrilaskelman 
mukaisen korvauksen myös linjalta 954 (Vuosaari-Mal-
mi-Pajamäki). Lausunnossaan liikennelaitos totesi, et-
tei se ole velvollinen maksamaan kilometrikorvausta 
ko. linjan osalta ennen kuin se to imi i yhteistariffissa 
yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla. Lii-
kennelaitos i lmoi t t i olevansa eräin ehdoin valmis neu-
vottelemaan asiasta Sirolan Liikenne Oy:n kanssa (6.8. 
2237 §). 

Siirto-oikeuden järjestäminen. V t Laurilan ym. siirto-

153 



2. K aupunginhallitus 

oikeuden joustavaa järjestämistä liikennelaitoksen lin-
joi l la koskevan kirjeen johdosta kaupunginhallitus 
päätti, että l injoil la, joiden yhden sivun aikataulun mu-
kainen ajoaika on pitempi kuin 40 min., asetetaan kel-
lonaika päätepysäkillä 10 min. lähtöaikaa edelle ja mi-
käli em. ajoaika on pi tempi kuin 50 min., asetetaan 
kellonaika 20 min. lähtöaikaa edelle (6.8. 2233 §, 
13.8. 2304 §, 17.9. 2742 §). 

JoukkoMkennekokeilu. Lausuntonaan pääkaupunki-
seudun yhteistyötoimikunnalle parlamentaarisen lii-
kennekomitean ehdottamasta joukkoliikennekokeilus-
ta kaupunginhallitus päätti i lmoittaa, että kaupunki 
suhtautuu myönteisesti ko. kokeiluun sekä esitti, että 
kokeilun yksityiskohtaista toteuttamista tutkittaisi in 
kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen yh-
teistyönä laaditun muistion aineiston pohjalta (10.9. 
2665 §, 17.9. 2741 §). 

Metron käyttö ja hoito. Kaupunginhallitus päätti, että 
rakenteilla olevan metro-osuuden Kamppi-Puotinharju 
käyttö ja hoito siirtyvät rakennustöiden valmistuttua 
liikennelaitoksen tehtäväksi (20.8. 2385 §). 

Vesiliikenne. Kaupunginhallitus oikeutt i Pihlajasaaren 
liikennettä hoitavat li ikennöitsijät käyttämään liiken-
nelaitoksen hallinnassa olevia Pihlajasaaren liikenteen 
lähtölaituria ja Pihlajasaaren laituria moottoriveneillä 
tapahtuvassa henkilöliikenteessä kertomusvuoden ke-
säkautena mm. ehdolla, että aikataulu on liikennelai-
toksen esityksen mukainen ja tar i f f i aikuisten osalta 
1.50 mk/kerta ja 11.00 mk/10 matkan sarjalippu sekä 
lasten osalta vastaavasti 60 p. ja 4 mk. Laitureiden 
käyttöoikeudesta on liikennelaitokselle suoritettava 
400 mk:n suuruinen korvaus (4.6. 1867 §, 11.6. 
1963 §, 18.6. 2016 §). 

Liikennelaitos oikeutett i in tekemään sopimus Santa-
haminan ja Eteläsataman välisen liikenteen hoitamises-
ta lautakunnan esityksen mukaisesti työpäivisin kesä-
elokuun aikana (28.5. 1796 §). 

Helsingin Vesibussit ry. oikeutett i in käyttämään lii-
kennöimiskautena 1973 liikennelaitoksen hallinnassa 
olevia Hakaniemen, Korkeasaaren ja Mustikkamaan 
laitureita moottoriveneillä tapahtuvaan henkilöliiken-
teeseen linjoil la Hakaniemi—Korkeasaari-Mustikka-
maa sekä Hakaniemi—Korkeasaari—Suomenlinna eräin 
ehdoin lautakunnan esittämän aikataulun mukaisesti 
siten, että maksu on em. linjalla aikuisten osalta 75 p. 
kertalippu ja 1.50 mk edestakainen lippu ja lasten osal-
ta vastaavasti 30 p. ja 60 p. sekä vm. linjalla aikuisten 
osalta 1.50 mk ja 3 mk sekä lasten osalta 60 p. ja 1.20 
mk. Käyttöoikeudesta liikennelaitokselle suoritettava 
korvaus oli 450 mk (4.6. 1869 §). 

Valitukset ja kantelut. Helsingin vapaa-ajattelijat ry:n 

valituksen johdosta, joka koski yhdistyksen mainok-
sien poistamista raitiovaunuista ja linja-autoista, kau-
punginhallitus päätti esittää korkeimmalle hallinto-oi-
keudelle annettavassa selityksessään, että valitus hylät-
täisiin (9.4. 1238 §, 16.4. 1321 §, v:n 1972 kert. s. 
318 ). 

Oikeuskanslerille annettavassa lausunnossaan, joka 
koski opisk. Mikko Alameren (Espoo) kantelua liiken-
nelaitoksen kahdessa hiomakoneessa käyttämistä va-
laistuslaitteista, kaupunginhallitus päätti esittää liiken-
nelaitoksen ja kaupunginkanslian lainopillisen osaston 
mukaiset lausunnot ja ilmottaa yhtyvänsä niissä esitet-
tyyn sekä katsovansa kantelun aiheettomaksi (28.5. 
1794 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto oikeutt i liikennlai-
toksen suorittamaan jatkokorvauksia raitiovaunuissa 
ym. loukkaantuneelle yht. 6 274 mk (yjsto 14.3. 5472 
§ ,23 .5 .5871 §,26.9. 6431 §). 

Muut asiat. Kaupunginhallitus oikeutt i liikennelaitok-
sen kutsumaan kansainvälisen julkisen liikenteen l i i ton 
UITP:n 43. kansainvälisen kongressin v. 1979 Helsin-
kiin (19.2. 605 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää posti- ja lennätinlai-
tokselle, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin nivelraitio-
vaunua esittävän postimerkin aikaansaamiseksi siten, 
että se voisi ilmestyä käyttöön em. konferenssin yh-
teydessä (15.10. 3067 §). 

Asuntotilanne. Liikennelaitos oikeutett i in järjestä-
mään kaupungintalossa 18.9. iltatilaisuus kiinteistölau-
takunnan ja liikennelaitoksen lautakunnan jäsenille lii-
kennehenkilökunnan asuntotilanteesta ym. (yjsto 
12.9. 6345 §). 

Liikennelaitoksen ammattikoulu. Kaupunginhallitus 
päätti esittää ammattikasvatushallitukselle, että liiken-
nelaitoksen ammattikoululle myönnettäisiin oikeus 
aloittaa ja pitää ABCD-luokan ajokortin saamiseen oi-
keuttavaa ammattiopetusta sekä, että ammattikasva-
tushallitus vahvistaisi linja-autonkuljettajien peruskurs-
sien opetusohjelman ja hyväksyisi niiden kustannusar-
vion (10.12. 3749 §). 

Metroto imi kun ta 

Rakennusten hallinta. Metrotoimikunnan hallintaan 
siirretti in yleisten töiden lautakunnan hallinnasta Hel-
singinkadun, Pengerkadun ja Vaasankadun risteysalu-
eella oleva yleisökäymälärakennus purettavaksi metron 
rakentamisen yhteydessä. Rakennuksen kirjanpitoarvo 
oli 46 392 mk (26.11. 3556 §). 

Ennakkokassa. Metrotoimikunnan ennakkokassa koro-
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tet t i in 1 000 m k :n suuruiseksi (yjsto 21.3. 5498 §). 

Telextoiminta. Metrotoimisto oikeutett i in jatkamaan 
v:n 1974 loppuun saakka telextoimintaa ehdolla, että 
samalla hoidetaan myös kaupungin muiden virastojen 
ja laitosten telexliikenne (yjsto 31.10. 6591 §). 

Metron suunnittelu ja rakentaminen. Kaupunginhalli-
tus kehotti metrotoimikuntaa jatkamaan metro-osuu-
den Puotinharju—Vesala suunnittelutyötä siten, että 
po. metro-osuus voi olla valmiina v:een 1982 mennessä 
valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa ja mi-
käli valtuusto myöhemmin metroverkon rakentamis-
järjestyksestä päättäessään sitä edellyttää (25.6. 
2044 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat piirustuk-
set ja suunnitelmat: 
— Siltavuori—Kamppi yleissuunnitelman ratageomet-

ria varajuna- ja kääntöraiteistoineen, pysty geomet-
ria ja Siltasalmen puhall inkuilun suunnitelmat 
(28.5. 1774 §, 1.10. 2888 §) 

— Roihupellon varikon yleissuunnitelma (18.6. 
1999 §) 

— varikon koetusraiteen linjauksen ja korkeusaseman 
sekä betonitunnelin yleispiirustukset (27.12. 
3893 §) 

— Kalasataman, Kulosaaren ja Siilitien sähkönsyöttö-
asemien pääpiirustukset (8.10. 2979 §) 

— Hakaniemen metroaseman ensimmäisen rakennus-
vaiheen pääpiirustukset 

— Sörnäisten metroaseman pääpiirustukset sekä ase-
man rakentamisen edellyttämä johtosi irtoja koske-
vat suunnitelmat ja liikennejärjestelyjä koskevat 
suunnitelmat. 

Hakaniemen metroaseman yhteyteen päätettiin raken-
taa liikennelaitoksen t i loja yht. 390 m 2 ja rakennusvi-
raston ti loja n. 150 m 2 (11.6. 1932 §). 

Metrotunneliosuuden Siltasalmi—Junatie varrella oleva 
i lmastointikuilu päätettiin sijoittaa Kallion paloaseman 
kaakkoiskulmaan (12.3. 861 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää sisäasiainministeriöltä 
poikkeuslupaa metrotoimistolle seuraavien rakentei-
den ym. rakentamista varten: 
— Hakaniemen metroaseman liukuportaat (19.11. 

3495 §) 
— Sörnäisten metroaseman liukuportaat (19.11. 

3494 §) 

— Sörnäisten metroaseman maanpäälliset liikenneyh-
teysrakenteet ja maanalainen lippuhalli (10.12. 
3739 §). 

Helsingin seudun tieneuvottelukunta esitti selvityksen 
laatimista metron seuraavaa rakennusvaihetta varten. 
Kaupunginhallitus päätti, että vaihtoehtoisten metro-
linjojen Kamppi—Lauttasaari—Matinkylä ja K a m p p i -
Töölö—Matinkylä vertailua varten käynnistetään esi-
suunnitteluprojekti metro-osuudesta Munkkiniemi— 
Otaniemi ja tutkimus Kamppi—Töölö—Matinkylä met-
ron vaikutuksesta raideliikenteen perusverkkoon. 
Munkkiniemi—Otaniemi esisuunnitteluprojekti pyri-
tään toteuttamaan Helsingin ja Espoon yhteistyönä. 
Helko-toimistolle päätettiin antaa tehtäväksi kiinteässä 
yhteistoiminnassa Helsingin, Espoon ja Vantaan 
suunnittelevien viranomaisten samoinkuin tie- ja 
vesirakennushallituksen sekä rautatiehallituksen kanssa 
selvittää Kamppi—Töölö—Matinkylä metron vaikutus 
raideliikenteen perusverkkoon ja sen jälkeen laatia ver-
tailu linjan Kamppi—Lauttasaari—Matinkylä kanssa 
(15.10. 3047 §,22.10. 3125 §). 

Jalankulkutunnelit. Kolmen Sepän Tunneli Oy esitti 
anomuksessaan sellaista asemakaavan muutosta, joka 
mahdollistaisi jalankulkutunnelin rakentamisen Alek-
santerinkadun ja Mannerheimintien risteyksessä. Kau-
punginhallitus katsoi, ettei anomus antanut aihetta 
toimenpiteisiin ja päätti samalla, että yleistavoitteena 
jalankulun järjestelyissä keskustassa on pidettävä 
kulkumahdollisuuden järjestämistä kadun pinnalla. 
Metroasemien suunnittelun yhteydessä voidaan kui-
tenkin metrotoimikunnan perusteltujen esitysten 
pohjalta edelleen kehittää metron lippuhalleja ja niitä 
täydentäviä hankkeita (26.3. 1042 §). 

Virkamatkat ym. Pariisin ja Münchenin metrolaitok-
siin tutustumista varten oikeutett i in metrotoimikun-
nan puh.joht. Veikko O. Järvinen ja jäsenet Pentti 
Poukka, Henrik Kalliala, Juho Mehto ja Ingvar S. Me-
lin sekä toim.joht. Unto Valtanen ja suunnitteluosas-
ton pääll. Olli Laine tekemään matkapäivineen enint. 
kuusi vuorokautta kestävän matkan (5.3. 789 §,27.8. 
2430 §). 

Kaupungin edustajiksi metron ja muun raskaan raide-
liikenteen suunnitteluun sekä toteuttamiseen liittyväs-
tä yhteistyöstä järjestettyyn neuvottelukokoukseen 
nimett i in toim.joht. Unto Valtanen ja apul.kaup.siht. 
Tauno Lehtinen (yjsto 19.9. 6383 §). 
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2. K aupunginhallitus 

Teurastamoja itos 

Viranhaltijat. Teurastamolaitos oikeutett i in täyttä-
mään avoimeksi tu l lut halliapulaisen virka sekä julkai-
semaan eräitä toimia koskevat hakuilmoitukset erillis-
i lmoituksina (3.9. 2561 §, yjsto 31.10. 6612 §, 12.12. 
6855 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi palkkalautakun-
nan ja kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ilmoitukset 
teurastamolaitoksen teurastuspalkkioiden tarkistami-
sesta sekä siihen li ittyvistä palkkajärjestelyistä (10.9. 
2664 §,5.11. 3320 §). 

Maksut. Yleisjaosto päätti korottaa teurastamolaitok-
sen maksuja teurastamolaitoksen lautakunnan esityk-
sen mukaisesti. Lihantarkastamon tarkastusmaksut ja 
lihan erikoiskäsittelymaksu päätettiin esittää lääninhal-
lituksen vahvistettavaksi (yjsto 9.7. 6114 §). 

Määrärahat. Teurastamolaitoksen lautakunta oikeutet-
t i in käyttämään kertomusvuoden talousarvioon syvä-
jäädyttämön laajennusta varten merkittyä 2 465 000 
mk:n suuruista määrärahaa (yjsto 6.6. 5930 §). 

Jäsenmaksut ym. Suomen Kunnallisten Teurastamoi-
den yhdistykselle suoritett i in kertomusvuoden jäsen-
maksuna 1 337 mk ja Suomen Kylmäyhdistykselle 
200 mk (yjsto 25.4. 5714 §, 13.6. 5938 §). 

Suomen Kunnallisten Teurastamoiden yhdistyksen 25-
vuotiskokoukseen määrättiin kaupungin edustajaksi 
teurastamolaitoksen lautakunnan puh.joht. Juho Meh-
to (yjsto 7.5. 5791 §). 

E li ntarvikekeskus 

Viranhaltijat. Elintarvikekeskus oikeutett i in jättämään 
seuraavat vakinaiset virat täyttämättä toistaiseksi: au-
tonkuljettaja (13. pl.), kasvisvaraston esimies (11. pl.) 
laskuttaja (10. pl.), autonapumies (kolme virkaa, 9. pl). 
sekä koulu keittäjä . (8. pl.) (21.5. 1687, 1688 §, 18.6. 
2012 §,10.9. 2667 §, 12.11. 3405 §). 

Käteiskassat. Elintarvikekeskuksen pääkassan ylärajak-
si vahvistettiin 5 000 mk sekä ruokaloiden vaihtokas-
sojen yhteiseksi enimmäismääräksi 9 000 mk (yjsto 
3.10. 6440 §, v:n 1969 kert. s. 368). 

Keskuspesula 

Viranhaltijat. Keskuspesulan ylimestarin Birger Sjöber-

gin eläkkeelle jääminen saatiin siirtää tapahtuvaksi 
31.12. (5.11. 3319 §). 

Keskuspesula oikeutett i in julkaisemaan eräitä hakuil-
moituksia erill isilmoituksina (yjsto 28.2. 5398 §, 2.5. 
5763 §, 13.6. 5966 §). 

Kalusto. Keskuspesula oikeutett i in myymään eniten 
tarjoaville 25 kpl prässejä ja kaksi linkoa sekä siirtä-
mään Nikki län sairaalalle kaksi prässiä. Kaksi pesuko-
netta, seitsemän prässiä ja kaksi linkoa sekä huopien-
harjauskone saatiin romuttaa ja käyttää varaosina ja 
tarvemateriaalina (yjsto 13.6. 5965 §). 

Keskuspesula jaosto. Kaupunginhallituksen keskuspesu-
lajaoston vaatetoimikunnan jäseniksi 3-vuotiskaudeksi 
1973—1975 määrättiin seuraavat: 
— sairaalatoimi: Malmin sairaalan talouspääll. Ole Ek-

lund (varajäsen Auroran sairaalan talouspääll. Lauri 
Ijäs), Laakson sairaalan yl ihoi t . Liisa Vuori-Leka 
(sairaalaviraston työntutk i ja Kaija Kinnunen) ja 
Auroran sairaalan os.hoit. Pirkko Mohell (sairaalan 
apul.os.hoit. Kaisu Tuomi) 

— huol toto imi : Kustaankartanon vanhainkodin yli-
hoit. Pirkko Kivimäki (Suursuon vanhainkodin yli-
hoit. Maija-Liisa Montdn), Koskelan sairaskodin os. 
hoit. Elsa Kosunen (sairaskodin os.hoit. Margaretha 
Berntson) ja työtuvanhoit. Kirsti Uksila (työtupien 
os.hoit. Svea Munnukka) 

— keskuspesula: joht. Raili Hämäläinen (liinavaateos. 
hoit. Maire Ukkonen (15.1.203 §). 

T i e t o k e s k u s 

Toimintaohje ja organisaatiosuunnitelma. Tietokes-
kuksen toimintaohje vahvistettiin keskuksen esityksen 
mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon tietojenkäsitte-
lyneuvottelukunnan täsmennykset. Toimintaohjetta 
noudatetaan toistaiseksi kunnes toisin määrätään kau-
intaan kuitenkin siihen saakka, kunnes tietokeskuksen 
asemasta kaupungin kokonaisorganisaatiossa on tehty 
lopullinen päätös ja siihen l i i t tyen keskuksen johto-
sääntö on vahvistettu (yjsto 21.3. 5496 §). 

Yleisjaosto hyväksyi tietokeskuksen organisaatiosuun-
nitelman väliaikaisesti noudatettavaksi sekä kehotti 
keskuksen toimitusjohtajaa valmistelemaan sen toteut-
tamista määrärahojen puitteissa (yjsto 4.4. 5602 §). 

Tietopalvelua ja ATK:n hyväksikäyttöä koskevat yh-
teistyöperiaatteet. Kumoten v. 1971 vahvistamansa 
»Automaattisen tietojenkäsittelyn toimintaperiaatteet» 
sekä niihin v. 1972 vahvistamansa täydennyksen kau-
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punginhallitus päätti vahvistaa tietopalvelua >a ATK:n 
hyväksikäyttöä koskevat yhteistyöperiaatteet nouda-
tettaviksi kaupungin hallinnossa (3.9. 2489 §, v:n 
1971 kert. s. 347, v:n 1972 kert. s. 320). 

Pääkaupunkiseudun kuntien tietotuotantoa koskevat 
yhteistyömahdollisuudet. Pääkaupunkiseudun yhteis-
työtoimikunnal le päätettiin tehdä aloite pääkaupunki-
seudun kuntien yhteistyömahdollisuuksien selvittämi-
sestä tietopalvelun, tietojärjestelmien suunnittelun ja 
toteuttamisen, tietokoneiden käytön sekä näihin teh-
täviin l i i t tyvän kehittämistyön osalta (11.6. 1930 §). 

Toimet. Tietokeskuksen toimitusjohtajan Juhani 
Luukkosen palkaksi tarkistett i in 1.4. alkaen 5 528 
mk/kk . Yleisjaosto myönsi Luukkoselle palkatonta 
työlomaa sekä sairausloman (yjsto 13.6. 5942 §, 9.7. 
6093 § ,7 .5 . 5768 §). 

Kehittämisosaston päällikön toimeen palkatti in 1.7. 
alkaen dipl.ins. Tauno Tirkkonen 4 500 mk:n kuukau-
sipalkalla. Tirkkonen määrättiin myös hoitamaan toi-
mitusjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa (25.6. 
2041 §, yjsto 6.6. 5912 §). 

Käyttöosaston päällikön virkaan palkatti in 1.11. alka-
en dipl.ins. Kurt Lindström 4 400 mk:n kuukausipal-
kalla (10.9. 2626 §). 

Useita tietokeskuksen toimia koskevat i lmoitukset 
saatiin julkaista erill isilmoituksina (ysjto 10.1. 5045 
§, 7.3. 5413 §, 6.6. 5913 §, 7.11. 6628, 6629 §, 
14.11. 6672 §). 

Tietokeskuksen ilmoitus kertomusvuoden III vuosinel-
jänneksen aikana tehdyistä lisä- ja ylitöistä merki t t i in 
tiedoksi (yjsto 14.11. 6673 §). 

Toim.joht. Luukkoselle myönnett i in vuokra-auton 
käyttöoikeus virka-ajoihin (17 .1 .5097§, 7.5. 
5769 §). 

Palveluksista perittävien veloitushintojen vahvistami-
nen. Virastoilta ja laitoksilta tietokeskuksen palveluk-
sista perittävät veloitushinnat vahvistettiin kertomus-
vuoden ajaksi seuraaviksi: suunnittelu 265 mk/pv, oh-
jelmoint i 195 mk/pv, tietokone D22 700 mk/ t , lävis-
tys- ja tarkastuslävistyskoneet 29 mk/ t , magneettinau-
hakir joi t in 34 mk/ t , reikänauhan lävistyskone 29 mk / t 
reikäkortt ikoneet ja lomakkeiden käsittelykoneet 48 
mk / t ja manuaalinen työ 24 mk/ t (yjsto 28.2. 5368 §). 

Veloitushinnat v:ksi 1974 vahvistettiin tietokeskuksen 
esityksen mukaisesti (yjsto 19.12. 6868 §, kunn.as. 
kok. s. 324 ). 

Huoneisto. Kaupunginhallitus oikeutt i yleisjaoston te-
kemään päätöksen On-line-tietokonelaitteiston sijoi-

tuspaikasta ja kehotti kiinteistövirastoa huolehtimaan 
siitä, että veroviraston käytöstä talosta Pohjoinen Hes-
periankatu 15 kesällä 1974 vapautuvat huonetilat vara-
taan edelleen kaupungin käyttöön ja näistä tiloista 
osoitetaan huonetilat mm. tietokeskukselle (15.1. 
156 §). 

Rakennusvirastoa kehotetti in yhteistoiminnassa tieto-
keskuksen ja kiinteistöviraston kanssa laatimaan talon 
Pohjoinen Hesperiankatu 15 l - V kerroksen huonetilo-
ja sekä tarpeellisia kellaritiloja koskeva korjaus-ja muu-
tostyösuunnitelma sekä kustannusarvio siten, että työ t 
voidaan aloittaa välittömästi huonetilojen vapauduttua 
veroviraston käytöstä ottaen huomioon, että tietokes-
kuksen tilaama tietokone otetaan käytäntöön helmi-
kuussa 1975 (27.8. 2456 §). 

Kalusto. Tietokeskus oikeutetti in tekemään Oy Inter-
national Business Machines Ab:n ja kaupungin väliseen 
koneen vuokrasopimukseen tarpeelliset muutokset 
näyttölaitepäätteen vahvistamiseksi (yjsto 22.8. 
6259 §). 

Tietokeskus oikeutett i in myymään Oy Datasaab-Val-
met Ab:l le 53 kpl käyttöä vailla olevaa magneettile-
vykköä ja Tietosavo Oy:lle 35 kpl magneettinauhahyl-
lyjen ritilöitä (yjsto 21.3. 5497 §, 28.3. 5555 §). 

Toimistotietokoneiden hankinnassa ja käytössä nouda-
tettavat periaatteet vahvistettiin seuraaviksi: 
1. Toimistotietokoneiden hankinta 

Toimistotietokoneen hankintaehdotuksen tulee pe-
rustua yksityiskohtaiseen suunnitelmaan koneen 
käyttötarkoituksesta, käytön tulevasta kehitykses-
tä sekä konetoimintoihin l i i ttyvien manuaalitehtä-
vien hoitamisesta. 

Suunnitelman tulee sisältää vähintään 
— kuvaus vanhasta järjestelmästä ja sen ongelmista se-

kä uusista vaatimuksista 
— tehtävän rajaus ja selvitys muihin järjestelmiin liit-

tymisestä 
— uuden järjestelmän kuvaus pääpiirteittäin, osasys-

teemeihin jaot, tehtäväjaot, työkulut 
— syöttötietojen keruu ja valmistelu 
— käsittely 
— tulostus 

— toteutussuunnitelma (ajoitus, suorittajat) 
— suunnitelma manuaalityön uudelleenjärjestämisestä 
— kannattavuuslaskelmat ja vertailulaskelmat 

manuaal¡järjestelmä ja tietokonejärjestelmä 
kaikki eri muodot vertailukohtina sekä vuokraus-
että ostomahdollisuus huomioiden 

— suunnitelma järjestelmän edelleen kehittämisestä. 

Suunnitelmasta ja siinä esitetyistä ratkaisuvaihtoeh-
doista tulee pyytää tietokeskuksen lausunto. Jo suun-
nittelu tulisi suorittaa mahdollisuuksien mukaan yh-
teistyössä tietokeskuksen kanssa. 

Toimistotietokonehankinnoissa tulee pitäytyämah-
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doll isimman suppeisiin konekokoonpanoihin. 
Kaikkien toimistotietokoneisiin l i i ttyvien hankin-
tojen tulee tapahtua hankintatoimiston välityksellä 
kirjallisin tilauksin. Toimistotietokoneiden hankin-
ta tulee tapahtua kirjallisin, vähintään tietojenkä-
sittelyneuvottelukunnan suosittelemat seikat sisäl-
tävin sopimuksin. Hankinnoissa tulee lisäksi ottaa 
huomioon voimassa olevissa tietopalvelua ja ATK:n 
hyväksikäyttöä koskevissa yhteistyöperiaatteissa 
esitetyt seikat. 

2. Toimistotietokoneiden ohjeelliset käyttöalueet 
Toimistotietokoneiden käyttöä harkittaessa tulisi 
ottaa huomioon kohdat 1—7 koskien pieniä ja 
kohdat 3—8 koskien välitöntä tietojenkäsittelyä 
edellyttäviä tietojenkäsittelytehtäviä. 
1. Kunkin sovellutuksen sisäänsyöttötoiminnot 

vaativat korkeintaan puolet yhdestä toimistotie-
tokoneen työvuorosta. Tämä vastaa 400—500 
tapausta päivittäin, mikä yleensä jo on kannat-
tava tietokonesovellutuksena. 

2. Tehtävämäärät ovat vakioita niin, että ne ko-
neen käyttöajan pysyvät kohdan 1 määrittele-
missä rajoissa. 

3. Samantyyppisten sovellutusten yhteismäärä ei 
yl i tä kahden toimistotietokoneen kapasiteettia. 
Pienten, samantyyppisten tietojenkäsittelyteh-
tävien suorittaminen on monipuolisella tietoko-
nejärjestelmällä usein kannattavampaa kuin 
usealla rinnakkaisella toimistotietokoneella täy-
sin erillisten järjestelmien avulla. Välitöntä tie-
tojenkäsittelyä edellyttävien sovellutusten hoi-
tamista reaaliaikaisella järjestelmällä tulisi harki-
ta, kun tehtävien hoitaminen edellyttää kolmea 
toimistotietokonetta ja siis 500 000 - 700 000 
mk.n toimistotietokoneinvestointia. 

4. Rakennettavia ohjelmistoja voidaan käyttää ko-
ko koneen käyttöajan korkeintaan vähäisin 
muutoksin. 

5. Tehtävät eivät edellytä laajojen tietomäärien 
talletusta eikä monimutkaisia tietojenkäsittely-
toimenpiteitä. 

6. Suoritettavat tehtävät ovat kaupungin ja viras-
tojen tai laitosten muusta tietojenkäsittelystä 
erillisiä. 

7. Tehtävien suorittamisessa ei ole merkittävää 
hyötyä valmisohjelmistoista. 

8. Tehtävät edellyttävät välitöntä tietojenkäsitte-
lyä (29.11. 3619 §). 

Keskusrekisteritietoja koskeva sopimus. Kaupungin-
kanslian lainopillista osastoa kehotetti in antamaan 
väestörekisterikeskukselle valtion tietokonekeskuksen 
ja kaupungin tietokeskuksen kesken solmittavassa tie-
topalvelusopimuksessa edellytetty sitoumus siitä, ettei 
kaupunki tule luovuttamaan saamiaan tietoja missään 
muodossa tietokonekielisinä (8.10. 2965 §). 

Vuokra-asukkaiden tuiotasotutkimus. Yleisjaosto tilasi 
tietokeskukselta kaupungin vuokra-asukkaiden tulota-
soa koskevan tutkimuksen sekä myönsi tarkoitusta 
varten 3 900 mk (yjsto 4.4. 5610 §). 

Kaupungin edustajat. ATK-inst i tuut in Kannatusyhdis-
tys ry. -nimiseen yhdistykseen kertomusvuodeksi mää-
rätti in kaupungin edustajaksi toim.joht. Juhani Luuk-
konen ja hänen varamiehekseen tietojenkäsittelykes-
kuksen pääll. Erkki Niiniskorpi (yjsto 25.4. 5712 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Pitkäaikaiset lainat. Kaup.joht. Teuvo Aura oikeutet-
t i in yksityiskohtaisesti päättämään valtuuston 24.1. 
pitkäaikaisen lainan ottamisesta tekemän päätöksen ja 
siihen mahdollisesti tehtävien muutosten rajoissa otet-
tavien lainojen lopullisista lainaehdoista ja suoritta-
maan kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat välttämättö-
miä tällaisten lainojen saamiseksi tai l i i t tyvät niihin. 
Kaup.joht. Auran estyneenä ollessa oikeutett i in rahoi-
tusjoht. Erkki Lintur i ja taloussuunn. Ilkka Eskolat, 
kumpikin erikseen, toimimaan tässä asiassa hänen sijai-
senaan mainitussa järjestyksessä edellä mainituin oi-
keuksin (12.3.852 §). 

Osave/kakirjalainat. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
kaupungille otettavalle 2 000 000 mk:n osavel ka kirja-
lainalle seuraavan velkakirjan mukaiset lainaehdot: 

VELKAKIRJA 

Helsingin kaupunki on saanut markan lai-
nan seuraavin ehdoin: 

1) Tämä laina sisältyy siihen kahden miljoonan 
(2.000.000) mk:n lainaan, joka kaupunginvaltuuston 
huht ikuun 4 päivänä 1973, asia n:o 7 ja kaupunginhal-
lituksen huhtikuun päivänä 1973 pöytäkirjan-
sa §:n kohdalla tekemien päätösten mukaisesti on 
otettu Helsingin kaupungille käytettäväksi liikelaitos-
ten investointeihin ja metron rakennuskustannuksiin. 
2) Laina erääntyy takaisin maksettavaksi toukokuun 
1 päivänä 1978. 
3) Lainanottaja suorittaa lainanantajalle tai hänen 
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määräämälleen lainasta seitsemän ja puolen (7 1/2) 
prosentin vuotuisen koron, joka suoritetaan puolivuo-
sittain toukokuun 1 päivänä ja marraskuun 1 päivänä, 
ensimmäisen kerran kuun 1 päivänä 197 . 
4) Ellei lainan korkoa ja erääntynyttä pääomaa 
suoriteta aikanaan, on niistä suoritettava edellä maini-
tun korkokannan mukainen korko eräpäivästä maksu-
päivään. 
5) Leimavero, joka mahdollisesti joudutaan lainas-
ta maksamaan, ja lainasta johtuvat muut kustannusket 
on lainanottajan maksettava. Lainanottajan on myös 
korvattava lainanantajalle velan mahdollisesta perimi-
sestä aiheutuvat kustannukset (4.4. 1366 §). 

Kaupungille myönnettyjen lainojen korko. Kaupungin-
hallitus päätti suostua siihen, että kansaneläkelaitok-
selta, eräiltä vakuutuslaitoksilta, kaupungin lahjoitus-
rahastoilta, kaupungin leski-ja orpokassalta ym. saatu-
jen lainojen korko nousi 1.7. lukien 1.5 %:lla (6.8. 
2154 -2157 §, 3.9. 2490 §, 5.11. 3283 §). 

Kansaneläkelaitoksen eräiden kaupungille myöntämien 
lainojen korko nousi 1.5 %:lla 4.12. lukien (27.12. 
3881 §). 

Kaupungin myöntämien lainojen korko. Kaupungin-
hallitus päätti määrätä jäljempänä maini tut kaupungin 
perimät ja hyvittämät korot maksettaviksi 1.11.1973 
lukien seuraavan suuruisina: 
1) Antolainan korko, joka velkakirjaehtojen mukaan 
on oleva sama kuin liike- tai säästöpankkien talletus-
korko tai Helsingin säästöpankkien korkein kuuden 
kuukauden talletuksista maksama korko, samoin 
kuin antolainan korko, joka on määräsuhteessa edellä 
mainit tuihin korkoihin, peritään 6.25 %:n suuruisena 
tai velkakirjaehtojen mukaisissa suhteissa tähän kor-
koon. 
2) Kaupungin myöntämien asuntolainojen korko, jo-
ka velkakirjan mukaan korkeintaan 2.5 %:lla ylittää 
sen koron, jonka säästöpankit kul loinkin maksavat 
kuuden kuukauden irtisanomisen varassa oleville talle-
tuksille, peritään 8.75 %:n määräisenä. 
3) Antolainan korko, joka velkakirjan mukaan on sa-
ma kuin Helsingin kolmen suurimman säästöpankin 
asuintaloille myöntämien kiinnelainojen antolainaus-
korko, peritään 10 %:n määräisenä. 
4) Antolainan korko, joka velkakirjan mukaan on sa-
ma kuin säästöpankkien antolainauskorko tai Helsin-
gin säästöpankkien ensimmäistä kiinnitystä vastaan 
myöntämän lainan korko, peritään 10%:n määräisenä. 
5) Huoltokassan jäsenille myönnettävistä asunnon-
hankkimislainoista peritään 9.5 %:n korko. 
6) Kaupungin myöntämien, pöytäkir jan liitteessä 1 
mainittujen korollisten lainojen korkoja nostetaan 1.5 
prosenttiyksiköllä ehdolla, että mikäli lainansaajat ei-
vät halua suostua koron korottamiseen, lainat katso-

taan irtisanotuiksi velkakirjaehtojen mukaisesti. 
7) Yksityisiä oppikouluja ylläpitäville yhteisöille 
myönnettävien lainojen korko peritään edelleen 5.25 
%:n suuruisena. 
8) Huoltokassan jäseniltä peritään tilapäisluotosta 
10 %:n korko. 
9) Huoltokassan jäsenten kaupunginkassassa oleville 
varoille hyvitetään 5.75 %:n talletuskorko. 
10) Kaupunginkassaan sijoitetuille lahjoitusrahastojen 
sekä leski- ja orpoelä ke kassan varoille hyvitetään 5.75 
%:n talletuskorko. 
11) Lahjoitusrahastojen varoista myönnettyjen laino-
jen korko peritään 8.5 %:n suuruisena. 
12) Lahjoitusrahastojen mahdollisesta tilivelasta kau-
punginkassaan peritään edelleen 7.5 %:n suuruinen vuo-
tuinen korko. 
13) Asuntotuotantoasetuksen mukaan lainoitettujen 
kiinteistöjen valtion lainaa paremmalla etuoikeudella 
kiinnitettävistä lainoista eli ns. primäärilainoista I, jot-
ka yhdessä valt ion myöntämän lainan kanssa vastaavat 
enintään 60 % kiinteistön hankintakustannuksista, pe-
ritään 6 %:n määräinen korko kuitenkin siten, että ko-
ronkorotusta sovelletaan vain niihin kiinteistö- ja asun-
to-osakeyhtiöihin, jotka ovat saaneet valtion asuntolai-
nan 1.7.1968 tai sitä ennen. Rahatoimisto tarkistaa 
vuosittain 1.7. kaupungin lainoittamien kiinteistö- ja 
asunto-osakeyhtiöiden saaman valtion asuntolainan 
myöntämispäivän ja mikäli valtion asuntolaina on täl-
löin 5 vuotta tai sitä vanhempi, alkaa periä tällaisen lai-
nan saaneelta yht iö l tä kaupungin lainasta vuosittain 
1.7. lukien 6 %:n määräistä korkoa. 
14) Kaupungin perustamille ki inteistöyhtiöil le myön-
nettävästä rakennusaikaisesta luotosta peritään 6 %:n 
määräinen korko, ja kaupungin perustamille asunto-
osakeyhtiöille myönnettävästä rakennusaikaisesta luo-
tosta peritään 9.25 %:n määräinen korko. 
15) Maansaantiin oikeutettujen kerrostalojen raken-
tamisen rahoittamiseen myönnetyistä toissijaisista lai-
noista peritään edelleen 3 %:n korko. 
16) Muista kaupungin asuntolainoista perittävää kor-
koa korotetaan 1.5 prosenttiyksiköllä kuitenkin siten, 
ettei korotusta sovelleta lainoihin, joista korkoa ei ole 
peritty tähänkään asti. 
17) Kaupungin myöntämistä lainoista peritään edel-
leen viivästyskorkona aina 4 % varsinaista lainakorkoa 
korkeampaa korkoa, ei kuitenkaan alle 10 % eikä yli 
12 % laskettuna viivästyserälle paitsi niissä tapauksissa, 
joissa maksamiseen on pyydetty lykkäystä ennen erä-
päivää ja joissa se on myönnetty, jol loin viivästyskor-
kona peritään aina 2 % varsinaista lainakorkoa kor-
keampaa korkoa, ei kuitenkaan alle 8.5 % eikä yl i 12 
% laskettuna viivästyserälle (27.8. 2427 §,· 3.9. 2491 
§, 29.10.3172 §). 

Kaupungin takaamien lainojen korko. Kaupunginhalli-
tus päätti omasta puolestaan suostua siihen, että eri 
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lainanantajien myöntämien, kaupungin takaamien lai-
nojen korko nostetaan 1.7. lukien enint. 1.5 %:lla 
(6 .8.2151 §). 

Tililuotot. Rahatoimisto oikeutett i in avaamaan Helsin-
gin Ilmailuyhdistyksen käyttöön luotollinen1 t i l i , jol ta 
myönnettävän luoton ylärajaksi vahvistettiin 60 000 
mk ja vuotuiseksi koroksi 7.5 %. Ti l i l tä käytettävä 
luot to on maksettava takaisin 31.12.1974 mennessä. 
Luoton vakuudeksi on rahatoimistolle luovutettava 
ki innitettyjä haltijanvelkakirjoja ja tarvittava määrä 
omavelkaisia henkilötakauksia (17.9. 2707 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää kertomusvuonna erinäisin ehdoin lainoja 
useille yhdistyksille, yhteisöille ym. Seuraavassa luette-
lossa mainitaan lainan saajan ja lainasumman lisäksi lai-
nan käyttötarkoitus, maksuaika ja korkoprosentti: 
— Helsingin Sokeat, 70 000 mk lyhytaikaisten luotto-

jen maksaminen, 15 v., 5 .5% (22.1. 251 §) 
— Suomen Sokeain Hierojain yhdistys, 15 000 mk, 

hieroma- ja fysikaalisen hoitolaitoksen korjaustyöt, 
1974-1983, 5.5 % (1.10. 2863 §) 

— Helsingin Sokeaintalo—Säätiö, 180 000 mk, Pen-
gerk. 11 hissien uusiminen, 1974-1984, 5.5 % 
(10.12. 3700 §) 

— Kalliolan Kannatusyhdistys, 2 700 000 mk, lyhyt-
aikaisten velkojen vakauttaminen, 1973—1992, 6 % 
(22.1. 252 §) 

— Kuntokallio—Säätiö, 500 000 mk, tien ja sillan ra-
kentaminen, 1973-1993, 5.5 % (5.2. 410 §) 

— Helsingin Ilmailuyhdistys, 70 000 mk, kestopääl-
lystystyöt, 1976-1987, 6 % (12.2. 515 §) 

— Kehitysvammatuki 57, 30 000 mk, vajaamielislai-
toksen perushankinnat, 1973—1998, 5.5 % sekä lei-
rintäalueen perustaminen, 53 000 mk, 1974-1984, 
5.5 % (26.2. 699 §, 29.11. 3623 §) 

— Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland, 57 000 
mk, nuorisopoliklinikan yl läpito, 1973-1982, 6 % 
(5.3. 771 §) 

— Danmarks Hjemmet Säätiö, 260 000 mk, vanhus-
ten asuintalon rakentaminen, 1974—1993, 5.5 % 
(18.6. 1984 §) 

— Kuurojen Huoltokotisäätiö, 300000 mk, Kuurojen-
koti Ävik in uuden keskusrakennuksen rakentami-
nen, 1974-1988, 5.5 %; tilan ja sillä olevien ra-
kennusten arvoksi vahvistettiin 2 490 000 mk 
(24.9. 2808 §) 

— Helsingin Kansanasunnot Oy, 2 000 000 mk, Puu-
Käpy lä kortteleiden 810 ja 812 saneeraus, 1974— 
2009 ,4 .5% (19.11. 3460 §, 10.12. 3701 §) 

— Suomen Tennisli i tto, 42 000 mk, tenniskenttien 
päällystäminen, 1975 -1984 ,7 .5% (17.12. 
3797 §). 

Neljälle kaupunginorkesterin soittajalle myönnett i in 
laina soitinhankintoja varten (2.5. 1449 §, 28.5. 1746 
§,25.6. 2043 §, 1.10. 2868 §). 

Alkujaan Siltalämpö Oy:lle tarkoitettu 250 000 mk:n 
laina myönnett i in Rakennustoimisto A. Puolimatka 
Oy:lle Siltamäen liikekeskukseeen rakennetun uima-
hallin rahoittamista varten. Lainaehdoissa edellytett i in 
mm., että laina on maksettava takaisin v. 1973—1982 
jäsen ko rkoon 7.5% (26.11. 3538 §). 

Suoja-Pirtti ry:lle myönnetyn, tunnuksella Ls 270 mer-
ki tyn lainan 1.6. jäljellä olleen pääoman tileistä poista-
mista varten myönnett i in rahatoimiston käyttöön 
32 510 mk (8.10. 2964 §). 

Kaupunginhallitus päätti v. 1972 tekemänsä Suomen 
Kaupunkil i i tol le Espoon Kivenlahteen rakennettavaa 
kaupunkiopistoa varten myönnettävää lainaa koskevan 
päätöksen lainaehtojen tarkoittamassa mielessä hyväk-
syä po. opiston pääpiirustukset sekä kustannusarvion, 
joka kevään 1973 hintatason mukaan johtaa enint. 
10.2 mmk:n kokonaiskustannuksiin. Kaupunkil i i tol le 
erikseen lähetettävässä kirjeessä kaupunginhallitus 
päätti esittää henkilöasiainkeskuksen näkökohdat ja 
kehottaa rakennuskustannusten rajoittamiseksi pyrki-
mään kustannusarviossa ilmenevää taloudellisempaan 
tulokseen (25.6. 2127 §). 

Lainojen maksujärjestelyt ym. Kiinteistö Oy Korois-
tentie 17 -nimiselle yhtiöl le myönnetyn lainan erään-
tyneet korko- ja lyhennyserät saatiin maksaa 30.8L 
mennessä, mikäli yhtiö suorittaa näille erille 8.5 %:n 
viivästyskoron (12.3. 848 §). 

Suomenlinnan Liikenne Oy: l lev. 1972 myönnetyn lai-
nan laina-aikaa pidennettiin 31.12.1974 saakka 
(27.12. 3880 §). 

Edelleen kaupunginhalitus teki kertomusvuonna eräitä 
päätöksiä, jotka koskivat lainaehtojen muuttamista 
(17.9. 2705 §, 24.9. 2809 §, 10.12. 3705 §), haltija-
velkakirjojen jättämistä uudelleen kiinnittämättä 
(14.5. 1574 §, 19.11. 3462 §) sekä ylivakuutena olevi-
en haltijavelkakirjojen luovuttamista takaisin lainanot-
tajalle (8.1. 76, 78 §, 12.2. 517 §, 19.2. 597 §, 26.2. 
700 §, 26.11. 3537 §,10.12. 3702 §). 

Lainojen takaaminen. Kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupungin omavelkaisen takauksen eräin ehdoin seu-
raaville: 
— Osuuskunta Suomen Messut, enint. 15 000 000 

mk:aan nousevat, uuden messukeskuksen rakenta-
mista varten tarvittavat lainat (5.11. 3285 §) 

— Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy ja Suomen Turisti-
auto Oy, enint. 11.5 mmk.aan nousevat pitkäaikai-
set lainat (27.12. 3885 §) 

— Kiinteistö-Oy Hirsipadontie 2, enint. 11 425 000 
mk:aan nousevat lainat 

— Helsingin Kansanasunnot Oy, enint. 615 000 mk: 
aan nousevat lainat (17.9. 2706 §) 

— Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS 4, 
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5 ja 7 -projekt ia varten yht . enint. 890 500 mk:aan 
nousevat lainat (22.10. 3109 §). 

Lisäksi kaupunginhall i tus teki eräitä kaupungin takaa-
mien lainojen järjestelyjä koskevia päätöksiä (12.3. 
847 §, 10.9. 2627 §, 12.11. 3357 §, 19.11. 3461 §). 

Lainojen myöntäminen yksityisille oppikouluille ym. 
Kaupunginhal l i tus päätti myöntää kertomusvuoden 
ao. määrärahoista yksityisi l le oppikoulu i l le uusien ope-
tust i lojen rakentamista varten seuraavat lainat: 

mk 
Di rekt ion för stiftelsen Botby svenska 

samskola 50 000 
Direkt ionen för Brändö svenska samskola . . 150 000 
Direkt ionen för Läroverket för gossar och 

f l ickor 50 000 
Direkt ionen för Tö lö svenska samskola . . . 50 000 
Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys ry 100 000 
Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiö . . . 150 000 
Oy Helsingin Yhte iskou lu- ja Real i lukio 
(Herttoniemen Yhteiskoulu) 50 000 
Jakomäen yhteiskoulun kannatusyhdis-

tys ry 450 000 
Karjalan yhteiskoulun joh tokun ta 100 000 
Kontulan oppikouluyhdis tys ry 250 000 
Kulosaaren Yhte iskoulun Osakeyhtiö . . . . 2 5 0 0 0 0 
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyh-

distys ry 150 000 
Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö 250 000 
Malmin yhte iskoulun joh tokun ta 50 000 
Mannerheimint ien yhteiskoulun kanna-

tusosakeyhtiö 100 000 
Meilahden yhteiskoulu Oy 150 000 
Munkk in iemen yhteiskoulun Kannatus Oy . 100 000 
My l l ypuron Oppikouluyhdis tys ry 200 000 
Oulunkylän yhteiskoulun joh tokun ta . . . . 50 000 
Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kannatus-

yhdistys ry 150 000 
Pukinmäen yhteiskoulun tuk i ry 50 000 
Puot inhar jun Oppikouluyhdis tys ry 250 000 
Rudol f Steiner-koulun kannatusyhdistys ry. 100 000 
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö . . . 300 000 
Svensk förening i Äggelby r.f 50 000 
Töö lön yhte iskoulun joh tokun ta 50 000 
Var t ioky län Oppikouluyhdis tys ry 150 000 
V i ipur in Real ikoulu Oy 50 000 
Vuosaaren Oppikouluyhdis tys ry 300 000 
Yhtenäiskouluyhdistys ry 100 000 

Yh t . 4 250 000 
(5. 3. 777 §, 26.3. 1014 §, 4.6. 1831 §). 

My l l ypuron oppikouluyhdistyksel le myönnet t i in 
150 000 mk:n laina, 100 000 mk.n lisälaina sekä kau-
pungin omavelkainen takaus enint. 1 000 000 mk:aan 
nouseville lainoil le koulun lisärakennusta varten (29.1. 
343 §, 5.3. 778 §, 6.8. 2152 §, 13.8. 2268 §). 

Stiftelsen Botby svenska samskola -nimiselle säätiölle 
myönnet t i in 2 200 000 mk:n lisälaina sekä enint. 
700 000 mk:aan nousevien rakennuslainojen takaus 
(8.1. 75 §, 18.6. 1981 §). 

Helsingin Suomalais-Venäläisen koulun kannatusyhdis-
tykselle myönnet t i in 100 000 mk:n laina (25.6. 
2042 §). 

Maanviljelyslyseon osakeyhtiöl le myönnet t i in yh t . 
430 000 mk:n suuruiset lainat (15.1. 150 §, 17.12. 
3796 §). 

Kaupunginhall i tus ja sen yleisjaosto tekivät kertomus-
vuonna eräitä päätöksiä, jo tka koskivat jäljempänä 
maini t tu jen yhteisöjen koulurakennusten rakentami-
seen saamien lainojen lainaehtojen muuttamista, laina-
ennakon saamista, vakuuksien järjestelyjä, y l ivakuuk-
sien käyttämistä tai palauttamista sekä korkojen ja ly-
hennysten maksujärjestelyjä: 
— Brändö skolförening (yjsto 7.2. 5229 §) 
- Byggnadsaktiebolaget Nya Svenska Samskolan 

(20.8. 2356 §) 
- Etelä-Kaarelan Oppikouluyhdis tys (2.5. 1446 §) 
- Helsingin Uusi yhte iskoulu Osakeyhtiö (9.4. 

1187 §, 17.12. 3795 §) 
- Kontu lan yhteiskoulu (26.11. 3540 §) 
— Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö (8.10. 2968 §, 

y jsto 28.2. 5372 §, 28.3. 5556 §, 7.11. 6631 §) 
- Malmin Kaupalliset' Oppi lai tokset Oy (29.10. 3173 

§, 10.12. 3703 §) 
— Mannerheimint ien Yhte iskoulun Kannatusosakeyh-

t iö (12.3. 849 §, 18.6. 1982 §) 
- Meilahden Yhteiskoulu Oy (2.5. 1447 §) 
— My l l ypuron Oppikouluyhdis tys (11.6. 1928 §, 

22.10. 3108 §, 12.11. 3358 §) 
— Pohjois-Helsingin yhte iskoulun kannatusyhdistys 

(4.6. 1841 §) 
— Puot inhar jun Oppikouluyhdis tys (28.5. 1744 §) 
— Rudol f Steiner -koulun kannatusyhdistys (17.9. 

2704 §) 
— Suomalaisen Yhte iskoulun Osakeyhtiö (22.10. 

3107 §) 
- Var t ioky län Oppikouluyhdis tys (11.6. 1931 §, 

26.11. 3536 §) 
- Yhtenäiskouluyhdistys (2.4. 1089 §). 

Lahjoitusrahastot. Yleisjaosto päätti si joittaa lahjoitus-
rahastojen käyttövarojen tarpeen yl i t tävän osan käteis-
varoista toistaiseksi siihen 7.5 %:n osavelkakirjalai-
naan, jonka valtuusto 4.4. päätti ottaa (yjsto 25.4. 
5713 H 

Yleisjaosto merki ts i t iedoksi Helsingin Kristi l l isen Työ-
väen Naisosaston, Helsingfors Skeppsbefälhavareföre-
ningenin ja Pro Helsingfors -säätiön selvitykset lahjoi-
tusrahastoista nii l le myönnet ty jen varojen käytöstä 
(yjsto 16.5. 5840 §, 10.10. 6480 §). 
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Valtuusto päätti 20.6. lakkauttaa »Rahasto vapausso-
dan muistopatsaan pystyttämistä varten» -nimisen lah-
joitusrahaston ja käyttää sen varat Haagan ja Pitäjän-
mäen sankarihautojen kunnostamiseen. V t Irina Mat-
vejew val i t t i päätöksestä Uudenmaan lääninhallituksel-
le, joka saatuaan kaupunginhallituksen selvityksen asi-
asta, päätti hylätä valituksen (10.9. 2630 §, 29.11. 
3622 §). 

Muut asiat.. Kaupunginhallitus kehotti kaikkia kaupun-
gin lauta- ja johtokunt ia sekä virastoja ja laitoksia sel-
vittämään esityksissään niiden vaikutukset kaupungin 
talouteen (1.10. 2871 §). 

Valt ion investointisuunnitelmista 1974—1978 annet-
t i in lausunto lääninhallitukselle (2.4. 1093 §). 

Sisäasiainministeriön ilmoitus yleisistä rahoitusavus-
tuksista vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville kun-
nille merki t t i in tiedoksi (7.5. 1557 §). 

Suomen Kaupunkil i i ton kirje ylitysoikeuden myöntä-
misestä kalenterivuoden jälkeen sekä i lmoitus hyödyk-
keiden hintavalvontaa koskevasta valtioneuvoston pää-
töksestä merki t t i in tiedoksi (12.3. 850 §, 11.6. 
1933 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 157 000 mk kaupungin 
osuuden maksamiseksi Oy Kunnallistieto—Kommun-
data A b -nimisen yht iön osakepääomasta (22.1. 250 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus vahvisti veroäyrin 
hinnaksi v:n 1972 tuloista 14 p. (10.9. 2629 §). 

Veroviraston ilmoitus v.lta 1971 toimitetussa verotuk-
sessa kaupungille määrätystä äyrimäärästä, yht. 
5 424 458 329, merki t t i in tiedoksi. Määrä jakautui 
seuraavasti: 

Äyriryhmä Äyrien Osuus koko 
lukumäärä äyrimäärästä 

Kiinteistötulot 187 289 393 3.45% 
Liike- ja ammatt i tulot . . 885 624 063 16.33 » 
Henkilökohtaiset tulot · 4 342 239 289 80.05 » 
Veronkorotus 9 305 647 0.17» 

Yhteensä 5 424 458 392 100.00% 
(12.2.511 §). 

Yleisjaosto myönsi 796 117 mk Helsingin veroviraston 
kunnallisveron kantotilityksestä v. 1972 tekemistä pa-

lautetuista veroista maksettujen korkojen kirjaamista 
varten (yjsto 28.2. 5367 §). 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus hyväksyi rahatoimiston 
laatiman kaupungin v:n 1972 tilinpäätöksen (9.4. 
1189 §). 

Talousarviota koskevat asiat. Kaupunginhallitus lähetti 
talousarvion noudattamista koskevan kehotuksen kai-
kille kaupungin lauta- ja johtokunnil le sekä virastoille 
ja laitoksille (12.2. 519 §). 

Kaupunginhallitus päätti myös lähettää v:n 1974 ta-
lousarvioehdotuksen laatimista koskevat ohjeet kaikil-
le hall intoelimille (19.2. 596 §). 

Talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestys merkit t i in 
tiedoksi, kaupunginhallitus ryhty i käsittelemään v:n 
1974 talousarviota hyväksymässään käsittelyjärjestyk-
sessä ja hyväksyi painetun talousarvioesityksen äänes-
tyksen jälkeen (3.9. 2493 §, 5.10. 2930, 2931 §, 
22.10. 3084 §, 19.11. 3458 §). 

Kaikille kaupungin hallintoelimille päätettiin lähettää 
menoylitysten välttämistä koskevat ohjeet sekä v:n 
1974 talousarvion ja tilisäännön noudattamista koske-
va kiertokirje (1.10. 2864 §, 27.12. 3874 §). 

Valitus ylitysoikeuksien myöntämistä koskevassa asias-
sa. Valtuusto päätti 21.2. oikeuttaa kaupunginhallituk-
sen sekä erikseen luetellut lauta-ja johtokunnat ylittä-
mään aikaisemmin mahdollisesti myönnettyjen ylitys-
oikeuksien lisäksi v:n 1972 talousarvion päätöksessä 
mainituil la tileillä olevia määrärahoja. Oik.tiet.lis. Vesa 
Majamaa katsoi korkeimman hallinto-oikeuden 13.12. 
antamaan päätökseen viitaten valtuuston ylittäneen 
toimivaltansa päättäessään määrärahojen korottamises-
ta varainhoitovuoden jälkeen ja valitt i po. päätöksestä 
lääninhallitukselle. Kaupunginhallitus antoi lääninhalli-
tukselle kaupunginkanslian lainopillisen osaston esi-
tyksen mukaisen selityksen asiasta. Lääninhallitus kat-
soi kunnallislain 113 §:n nojalla, että valtuusto vain va-
rainhoitovuoden aikana voi päättää talousarvioon otet-
tujen määrärahojen korottamisesta ja harkitsi oikeaksi 
kumota valituksenalaisen päätöksen. Kaupunginhalli-
tus kehotti lainopillista osastoa hakemaan muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta tähän lääninhallituk-
sen päätökseen (28.5. 1745 §, 25.6. 2045 §). 

Rahoitustasetta ja talousarvion toteutumista koskevat 
ilmoitukset merki t t i in tiedoksi (22.1. 254 §, 21.5. 
1644 §, 20.8. 2357 §, 12.11. 3360 §, 10.12.3706 §, 
yjsto 30.5. 5896 §, 18.7. 6123 §, 12.9. 6339 §, 3.10. 
6438 §). 
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12. Muut asiat 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta. Kaupungin-
hallitus antoi yhteistyötoimikunnalle lausunnon pää-
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaa koskevasta 
johtosääntöehdotuksesta (21.5. 1643 §, 28.5. 1747 §). 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnalle suoritet-
t i in Helsingin maksuosuuden I erä, 525 002 mk sekä 
II erä 513 450 mk (yjsto 17.1. 5093 §, 16.5. 5801 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan val i t t i in 
kertomusvuoden asevelvollisuuskutsuntoja varten kau-
pungin edustajiksi ajaksi 3.9.—21.9. lastensuojeluviras-
ton johtava huoltotark. Aarno Huhtala ja hänen vara-
miehekseen huoltotark. Tapani Rissanen sekä ajaksi 
22.9. -12.10. Pavi-huoltotoimiston huoltotark. Ossi 
Heiskanen ja hänen varamiehekseen huoltotark. Heikki 
Gröndahl (28.5. 1803 §). 

Kansalaisuusoikeudet. Kaupunginhallitus antoi kerto-
musvuonna lausuntonsa 67 kansalaisuushakemuksesta, 
jotka koskivat 1 Argentiinan, 1 Australian, 1 Brasilian, 
2 Bulgarian, 1 Englannin, 1 Espanjan, 1 Intian, 2 Iso-
Britannian, 1 Italian, 3 Itävallan, 1 Keski-Afrikan tasa-
vallan, 2 Kreikan, 12 Neuvostoliiton, 1 Portugalin, 3 
Puolan, 1 Ranskan, 2 Saksan, 6 Saksan Liittotasavallan, 
1 Singaporen, 2 Syyrian, 3 Tanskan, 1 Tsekkoslovaki-
an, 3 Turkin, 2 Unkarin, ja 1 Yhdistyneiden Arabitasa-
valtojen kansalaista sekä 12 kansalaisuutta vailla olevaa 
(15.1. 158 §, 29.1. 348 §. 19.2. 599 § ,26 .2 . 701 §, 
26.3. 1018 §, 2.5. 1451 §, 18.6. 1985 §, 6.8. 2153 §, 
17.9. 2708 §, 8.10. 2966 §, 5.11. 3289 §). 

Kaupungin edustajien valitseminen yhdistysten, sääti-
öiden, laitosten ym. hallintoelimiin. Kaupunginhallitus 
valitsi jäsenet ja tilintarkastajat sellaisten yhdistysten, 
säätiöiden, laitosten yhtiöiden ym. johtokunt i in , joi-
den hall intoelimiin lain, asetusten ja sääntöjen perus-
teella on valittava kaupungin edustaja (ks. Kunnalliska-
lenteri). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton sairaala-
suunnittelun yhteistoimintaelimeen nimett i in varsi-
naisiksi jäseniksi apul.kaup.joht. Aarne K. Leskinen, 
sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksanen ja toim.pääll. 
Tuure Lehto sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäse-
nekseen apul.kaup.siht. Kurt Söderholm, sairaalatutki-
ja Liisa Mantila ja suunn. Ingrid Hämelin (15.1. 217 §). 

Suojapirtin hoitokodin johtokuntaan v:ksi 1973 ni-
mett i in huoltotark. Seppo Niiranen ja varalle huolto-
tark. Heikki Gröndahl sekä Kotkankadun hoitokodin 
johtokuntaan huoltotark. Heikki Gröndahl, varalle 
huoltotark. Seppo Niiranenn (29.1. 383 §). 

Työterveyssäätiöön kolmevuotiskaudeksi 1974—1976 

nimetti in johtava työterveydenhuoltolääkäri Carl-Gus-
taf Gröndahl (17.12. 3852 §). 

Työterveyslaitokselle päätettiin i lmoittaa, ettei kau-
punki pitänyt tarkoituksenmukaisena osallistumistaan 
Urheilulääketieteen säätiöön sen perustajajäsenenä 
(15.10. 3045 §). 

Kuntokallio-Säätiön hallitukseen nimett i in kertomus-
vuodeksi hovioik.ausk. Ar i Rautanen ja Vuosaaren Ur-
heilutalo Oy:n hallitukseen valt.maist. Erkki Kokko-
nen ja lakit.Iis. Pentti Mäkelä sekä tilintarkastajaksi 
rev. Vesa Ikäheimo ja hänen varamiehekseen apul.rev. 
Sirkka Lehmus (22.1. 308 §, 2.4. 1098 §). 

Kannelkotisäätiön hallitukseen nimett i in v.ksi 1973 
huoltoviraston apul.joht. Pentti Arvo, varamiehenään 
saman viraston toim.pääll. Anneli Eerikäinen sekä sää-
tiön tilintarkastajaksi kaup.kamr. Raimo Kaarlehto, 
varamiehenään os.pääll. Erkki Kaarnakorpi (6.8. 
2244 §). 

Kaupunginkanslian lainopillista osastoa kehotetti in 
edustamaan kaupunkia Oy Satamavarastot Ab:n yhtiö-
kokouksessa ja ehdottamaan yht iön väliaikaiseen halli-
tukseen edustajiksi satamalautakunnan puh.joht. Sven-
Erik Sjögrenin ja apul.kaup.joht. Gunnar Smedsin 
(9.4. 1190 §). 

Kaup.lakimies Jarl-Erik Kuhlefelt määrättiin edusta-
maan kaupunkia Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n ja 
Suomen Turistiauto Oy:n yhtiökokouksissa ja ehdotta-
maan ensin mainitun johtokuntaan puheenjohtajaksi 
Carl-Gustaf Londenia ja jäseniksi Heikki Pakarista, 
RaimoLarjolaa, Vi l jo Niemistä ja Tuomo Yrjölää sekä 
varajäseniksi Eino I. Leinoa ja A imo Halosta sekä Suo-
men Turistiautot Oy:n johtokunnan jäseniksi em. viit-
tä Helsinki-Maaseutu-Liikenne Ov:n johtokunnan jä-
seniksi valittua. Yhtiöiden tilintarkastajiksi kehotetti in 
kaupungin edustajaa ehdottamaan rev. Olavi Wick-
strandia ja Vesa Ikäheimoa sekä edellisen yht iön vara-
tilintarkastajiksi apul.rev. Kari Salmea (25.6. 2107 §). 

Oy Kunnallistieto - Kommundata Ab:n varsinaiseen 
yhtiökokoukseen määrättiin kaupungin edustajaksi ra-
hoitusjoht. Erkki Lintur i ja ehdotett i in hänen valitse-
mistaan yht iön johtokunnan jäseneksi ja organisaatio-
pääll. Pertti Forsströmin valitsemista varajäseneksi, mi-
käli eroavien johtokunnan jäsenten ja varajäsenten ar-
vonnassa arpa lankeaa heidän kohdalleen, sekä kaup. 
rev. Einar Lehtoa tilintarkastajaksi (14.5. 1575 §). 

Takaniemi Oy:n yhtiökokoukseen määrättiin kaupun-
kia edustamaan apul.kaup.joht. A.K. Loimaranta ja 
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häntä kehotetti in ehdottamaan hallituksen varsinaisik-
si jäseniksi apul.kaup.joht. Aarne K. Leskistä, virasto-
pääll. Pentti Lehtoa ja rahoitusjoht. Erkki Linturia se-
kä varajäseniksi os.pääll. Harri Sormasta ja varsinaisek-
si tilintarkastajaksi kaup.kamr. Raimo Kaarlehtoa ja 
varatilintarkastajaksi apul.kaup.kamr. Jorma Salosta 
(yjsto 14.11. 6675 §). 

Lisäksi kaupungin edustajat val i t t i in useiden eri teolli-
suus- ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiö- ja vuosikokouk-
siin. 

Maanhankintalain 157 §:n mukaan perustettujen hel-
sinkiläisten asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin määrät-
t i in kaupungin edustajat ja heidän varamienensä (v:n 
1974 kert. s. 503). 

Kokouspalkkioina kaupungin viranhalti joil le toimimi-
sesta edustajana eri yhtiökokouksissa suoritetti in yht. 
2 385 mk (yjsto 24.1. 5157 §, 31.1. 5200 §, 4.4. 5615 
§, 7.5. 5790 §, 23.5. 5862 §, 3.12. 6799 §). 

Alkoholimyymälät. Lausuntonaan Oy A lko Ab.lle 
kaupunginhallitus päätti i lmoittaa, ettei sillä ole huo-
mauttamista alkoholimyymälän sijoittamista vastaan 
taloon Salomonkatu 1 edellyttäen, ettei sisäänkäyntiä 
sijoiteta Mannerheimintien puolelle (7.5. 1524 §). 

Kaupunginhallitus esitti Oy A lko Ab:l le toivomuksen 
Pakilassa talossa Lepolantie 14 sijiatsevan alkoholi-
myymälän siirtämisestä sopivampaan paikkaan, mikäli 
mahdollista kertomusvuoden aikana. A lkon kirje, jossa 
yht iö i lmoi t t i , ettei sillä huoneistovaikeuksien yuoksi 
ole mahdollisuutta suorittaa siirtoa toivotussa ajassa, 
merki t t i in tiedoksi (29.1. 354 §, 19.11.3469 §). 

Edelleen kaupunginhallitus i lmoi t t i lausuntonaan Oy 
A lko Ab:lle, ettei sillä ole huomauttamista alkoholi-
myymälän siirtämistä vastaan talosta Vanhaistentie 1 
Osuusliike Elannon Eka-Market tavaratalon laajennus-
osaan Kantelettarentien varrella (25.6. 2051 §). 

Anniskeluravintolat. Oy A lko Ab:l le annetuissa lausun-
noissaan kaupunginhallitus i lmoi t t i , ettei sillä ol lut 
huomauttamista anniskeluravintolan sijoittamisesta 
seuraaviin paikkoihin: Pohjoisesplanadi 17 (29.1. 
357 §), Esplanadikappeli (29.11. 3628 §), Arkadian 
puistikko (2.5. 1452 §), Eerikinkatu 4 (11.6. 1939 §), 
Annankatu 25 (6.8. 2169 §), Salomonkatu 1 (1.10. 
2874 §), Neitsytpolku 12 (5.2. 418 §), Sturenkatu 27 
(28.5. 1758 §), Nordenskiöldin katu 3 (11.6. 1937 §), 

Intiankatu 3 (11.6. 1938 §), Osmontie 5 (29.11. 
3625 §), Pirjontie 1 (22.10. 3106 §), Roihuvuorentie 
10 (29.11. 3626 §) ja Mustalahdentie 4 (26.2. 709 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti i lmoittaa Oy A lko 
Ab:lle, ettei sillä ole huomauttamista talossa Vuosaa-
rentie 8 sijiaitsevan ravintolan anniskeluoikeuksien laa-
jentamista vastaan siten, että ravintolaan liitetään kiin-
teistön ensimmäisessä kerroksessa keskiolutoikeuksin 
toimiva kahvilaosa (29.1. 356 §). Kaupunginhallituk-
sella ei ol lut myöskään huomauttamista Kaartinkuja 
1:ssä sijaitsevaan ravintolaan myönnettyjen anniskelu-
oikeuksien siirtoa vastaan Suomenlinnaan rakennuk-
seen C 9 (5.2. 419 §). 

Ulkomaalaisen oikeus harjoittaa elinkeinoa. Kaupun-
ginhallitus antoi myönteisen lausunnon poliisilaitok-
selle kahden ulkomaalaisen henkilön ja erään ulkomaa-
laisen yht iön anomuksesta saada harjoittaa elinkeino-
toimintaa Helsingissä (2.4. 1092 §, 16.4. 1276 §, 
12.11. 3356 §). 

Ulkomaalaisen oikeus saada hallita tai omistaa kiin-
teää omaisuutta. Kaupunginhallitus antoi yhdeksässä 
tapauksessa lääninhallitukselle myöntävän lausunnon 
(8.1. 101 §, 22.1. 287, 288 §, 12.2. 553 §, 19.2. 623, 
624 §,26.3. 1044 §,21.5. 1683 §,3.9. 2557 §). 

Kiertomyymäläkaupan harjoittaminen. Kaupunginhal-
litus antoi eräästä hakemuksesta kielteisen lausunnon 
Lapin lääninhallitukselle (1.10. 2866 §). 

Romukaupan harjoittaminen. Kaupunginhallitus puol-
si erään romu- ja lumppuliikkeen anomusta saada har-
joittaa l i ikettä uudessa toimipaikassa sekä i lmoi t t i vas-
tustavansa erään romuliikkeen ja erään käytettyjen ta-
varoiden kaupan anomusta saada harjoittaa po. li ikettä 
(2.4. 1090, 1091 §,4.6. 1840 §). 

Ampumatarvikkeiden, räjähdysaineiden ym. kauppa. 
Kaupunginhallitus i lmoi t t i lääninhallitukselle yhdek-
sässä tapauksessa puoltavansa anomuksia, jotka koski-
vat ampuma-aseiden- ja tarvikkeiden, räjähdysaineiden 
tai ilotulitusvälineiden kauppaa tai varastointia (22.2. 
246, 247 §, 29.1. 352 §, 19.2. 594 §, 25.6. 2 0 3 8 -
2040 §,6.8. 2145 §, 12.11. 3352 §, 29.11. 3621 §). 

Helsingin väkiluku. Merki t t i in tiedoksi tilastokeskuk-
sen ilmoitus, että kaupungin henkikir jo i tet tu väkiluku 
oli 1.1.1973 yht. 515 520 henkilöä, joista ulkomaiden 
kansalaisia 3 309 henkilöä (15.10. 3039 §). 
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3. A m m a t t i o p p i l a i t o s t e n j o h t o k u n t a 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. Ammatt i -
oppilaitosten johtokunnan kokoonpano oli v. 1973 
seuraava: puh.johtajana dipl.ins. Ingvar Blomqvist ja 
jäseninä edelleen hammastekn.mest. Sulo Nurto, rak. 
mest. Eino L. Penttinen ja kotitalousop. Rauni Rauti-
ainen sekä uusina jäseninä fi l .kand. Elina Hytönen, 
post.virk. An t t i Kaarne, jaostosiht. Pekka Lahtinen, 
pastori Pentti Pelkonen ja merkon. Pentti Hyvärinen, 
joka erosi ja tilalle valitt i in hallintopääll. Ar to Söder-
ström. Varapuheenjohtajaksi val i t t i in hammastekn. 
mest. Sulo Nurto. Yli tark. Veikko L iukko toimi esitte-
lijänä ja talouspääll. Karl Andersson sihteerinä. Kau-
punginhallituksen edustajina olivat opetus- ja sivistys-
tointa johtava apul.kaup.johtaja A.K. Loimaranta ja 
dipl.ins. Terttu Raveala. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana 14 ker-
taa ja käsitteli kokouksissaan 859 asiaa. Saapuneita 
kirjeitä oli 2 188 ja lähetettyjä 833 kpl. 

Päätökset. Johtokunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavia asioita koskevat päätökset: 
— ammattioppilaitosten tutki jan toimintasuunnitel-

man hyväksyminen v:ksi 1973 (26.4. 283 §) 
— ammattirakennetutkimuksen nykyvaihe, tutk i jan 

ilmoituksen merkitseminen tiedoksi (15.11. 743 §) 
— avoinna olevien virkojen jättäminen toistaiseksi 

täyttämättä (18.1. 12 §, 7.6. 411, 413, 414, 417 §, 
13.12. 804 §) 

— kerhotoimintasuunn¡telmien hyväksyminen Valli-
lan, Kampin, Haagan ja Käpylän ammattikoulujen 
sekä laboratoriokoulun rehtoreiden esitysten mu-
kaisesti kevätlukukaudeksi (1.2. 90 §, 22.2. 126, 
127, 129/138 §) ja syyslukukaudeksi 1973 (18.10. 
6 3 8 - 6 4 0 , 6 6 0 , 6 6 1 §) 

— kirjapainoalan ammatillinen neuvottelukunta: jä-
senten nimeäminen (22.2. 136 §) 

— koulun ja oppilasruokailun terveydellisten olojen 
valvontaa koskevan terveyslautakunnan yi.osaston 
kirjeen saattaminen koulujen rehtoreiden tiedoksi 

sekä kehottaminen yhteistoimintaan tarkastavien 
viranomaisten kanssa (22.2. 137 §) 

— kouluti lojen vuokrauslupien myöntäminen (useissa 
johtokunnan kokouksissa) 

— lahjoitusrahastojen ylijäämän jakaminen apurahoi-
na ja palkintoina ammattikoulujen oppilaille: raha-
toimiston ilmoituksen merkitseminen tiedoksi 
(26.4. 285 §) 

— opettajatilanteen selvittäminen ylitarkastajan toi-
mesta kevätlukukauden 1974 loppuun mennessä 
(13.12. 804 §) 

— terveyskeskuksen kouluterveydenhoidon työryh-
mä: rehtori Martt i Kokon nimeäminen jäseneksi ja 
rehtori Aulis Lumpeen nimeäminen varamieheksi 
(1.2. 95 §) 

— vi ikkotunti jakojen uusiminen ja opintol injojen 
muutokset: ammattioppilaitosten johtokunnan esi-
tyksiä koskevien ammattikasvatushallituksen pää-
tösten merkitseminen tiedoksi (1.2. 104, 105 §, 
26.4. 3505 §, 15.11. 771 §, 13.12. 852 §). 

Esitykset. Johtokunta teki kertomusvuoden aikana 

mm. seuraavia asioita koskevia esityksiä: 
— ammattikoulujen eräiden opintol injojen opetus-

suunnitelmien ja vi ikkotuntikaavioiden tarkistukset 
(eri kokouksissa) 

— ammattioppilaitosten ohjesäännön tarkistaminen 
(1.2. 94 §) 

— Haagan ammattikoulu: lentokoneyliasentajan opin-
tolinjan opetussuunnitelman sekä vi ikkotuntikaavi-
on hyväksyminen (22.2. 133 §), maanrakennus-
asentajan opintolinjan II luokan työnopetuksen jär-
jestäminen (26.4. 300 §) 

— Herttoniemen ammattikoulun suunnitelman kiireh-
timinen (7.6. 426 §) 

— Kampin ammattikoulu: luvan saaminen suurtalou-
den emännän opintolinjan aloittamiseksi syysluku-
kauden 1973 alusta (1.2. 89 §), kaksivuotisen ra-
vintola-alan peruslinjan rinnakkaisluokan aloittami-
nen (2.8. 490 §), modistin opintolinjan I ja II luok-
kien yhdistäminen lukuvuodeksi 1973—1974 
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(20.9. 591 §), vuosikorjausten teettäminen (7.6. 
426 §) 

— Käpylän ammatt ikoulu: määrärahan saaminen ope-
tuksen muutoksista aiheutuviin kustannuksiin 
(22.2. 142 §), konttorikoneasentajanopintolinjan 
nimen muuttaminen toimistoelektroniikan opinto-
linjaksi sekä opintolinjan jakaminen kolmen sijasta 
neljään luokkaan, jo l lo in oppilasmäärä olisi 12 
(10.5. 361 §), valokuvauslaborantin opintolinjan II 
luokan jakaminen kahteen työryhmään lukuvuon-
na 1973-1974 (23.8. 561 §) ja perustettavan säh-
köpiirtäjän opintolinjan aloittaminen (20.9. 594 §) 

— laboratoriokoulu: määrärahan saaminen opetuksen 
muutoksista aiheutuviin kustannuksiin (22.2. 
142 §), lääkärin vastaanottoavustajan opintolinjan 
konttor iopin ja kir janpidon opetuksen jakaminen 
kahteen ryhmään kevätlukukaudella 1974 (15.11. 
754 §) 

— osastonjohtajien opetusvelvollisuuden huojennus-
ten uudelleen määritteleminen (26.4. 288 §) 

— Vallilan ammatt ikoulu: valtionavustuksen ja raken-
nuslainan anominen laajennuksista aiheutuviin kus-
tannuksiin (26.4. 305 §) 

— välipalan tarjoi lun järjestely ammattioppilaitoksissa 
(18.1. 21 §). 

Lausunnot. Johtokunta antoi kertomusvuonna lausun-
toja mm. seuraavista asioista: 
— Ammattikoululaisten l i i ton kirjelmässä esitetty 

Vallilan ammattikoulun oppilaskunnan sääntöjä 
koskeva asia (13.12. 807 §) 

— ammattioppilaitoksen perustaminen palolaitokseen 
(18.10. 635 §) 

— Herttoniemen ammatt ikoulu: lopulliset luonnospii-
rustukset (18.1. 7 §), uudisrakennuksen perusta-
missuunnitelman lisäselvitys (2.8. 494 §) 

— kaupungin avustusta nauttivien koulujen avustus-
anomukset v. 1974 toiminnan tukemista varten, 
yht. 15 kpl (2.8. 4 7 2 - 4 8 6 §) 

— kouluhallinnon systemaattista informaatiojärjestel-
mää koskeva esitys (18.10. 637 §) 

— Kähertäjäkoulukomitean miet intö (13.12.824 §) 
— oppilaspaikkojen luovuttaminen Kauniaisten kau-

pungille (23.8. 552 §) 
— päivähoitoalan koulutustyöryhmän mietintö (23.8. 

556 §) 
— Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston esit-

tämä jatkolinjan perustamissuunnitelma (26.4. 
286 §). 
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Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Puh.johta-
jaksi val i t t i in vuosiksi 1973—1976 ylitarkastaja Veikko 
L iukko ja varapuh.johtajaksi rehtori Lars Lindfors. 
Työnantajia edustaviksi jäseniksi val i t t i in dipl.ms. 
Jaakko Lehtonen, toiminnanjoht. Leo Hämäläinen ja 
parturimestari Bror Bäckström sekä työnteki jö i tä 
edustaviksi jäseniksi toimitsija V i l jo Salminen, tiedo-
tussiht. Jan Furstenborg ja pääluottamusmies Rolf 
Löfman. Kaupunginhallituksen edustajana oli v. 1973 
fil.lis. Aarne Laurila. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 7 ker-
taa ja diaariin merkit t i in 615 saapunutta ja 111 lähe-
tettyä kirjelmää. 

Päätökset. Lautakunta päätti kertomusvuonna mm.: 
— hyväksyä yht. 25 työnantajaa oppisopimusoppilai-

den kouluttajiksi (2.2. 14 § ,23 .3 .41 §, 11.5. 53 §, 
15.6. 72 §, 31.8. 83 §, 26.10. 100 §, 14.12. 114 §) 

— suostua 15 työnopettajan vaihtoon (2.2. 16 §, 
23.3. 38, 39 §, 15.6. 69, 70 §, 26.10. 97, 98 §, 
14.12. 112, 113 §) 

— hyväksyä oppiajan muutoksen yht. 23 tapauksessa 

(23.3. 42 §, 11.5. 54 §, 15.6. 71 §, 31.8. 84 §, 
26.10. 101 §, 14.12. 115 §) 

— siirtää yht. 9 oppilaan oppisopimuskoulutuksen 
toisen ammattioppilaslautakunnan valvontaan eräi-
den työnantajien si irryttyä Helsingin kaupungin 
hallinnollisten rajojen ulkopuolelle (2.2. 20 §, 
11.5. 58 §). 

Esitykset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemistä 
esityksistä mainittakoon, että 
— kaupunginhallitukselle tehti in esitys v. 1974 talous-

arvioksi (15.6. 68 §) 
— ammattikasvatushallitukselle esitys lastentarhan-

opettajan tai muun tarkoitukseen sopivan lastentar-
hatyöntekijän keskikoulupohjaisen oppiohjelman 
laatimisesta ja vahvistamisesta sekä esitys koulutus-
tarkastajan virasta aiheutuvasta valtionavusta (2.2. 
18, 19 §,26.10. 96 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annetti in lausunto 
lastentarhainopettajain oppisopimuskoulutusmahdolli-
suuksista (2.2. 18 §) sekä ammattikasvatushallitukselle 
työnantajien koulutuskorvausanomuksista (11.5. 56 §, 
26.10. 103 §). 
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Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Elintarvi-
kekeskuksen lautakunnan puh.johtajana toimi dipl.ins. 
Loa Karjalainen, varapuh.johtajana kotitalousop. Mar-
jatta Kahiluoto sekä jäseninä toimitsija Mauno A ik io , 
kotitalousop. Al l i Häggman, toimitsi ja Pentti Lund-
ström, maat.- ja metsätiet, tohtori Seija Mäkinen, 
ekon. Esko Pihlström, ohjaaja Kaarina Syrjänen, toim. 
hoit. A ino Siimeslahti. Kaupunginhallituksen valitse-
mana edustajana oli apul.kaup.johtaja Gunnar Smeds. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 13 kertaa ja kä-
sitteli kokouksissaan 177 asiaa. 

Päätökset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavia asioita koskevia päätöksiä: 
— elintarvikehankinnat: kuorit tujen perunoiden ja pa-

kastetun ruusunmarjasoseen hankinta (24.1. 13 §, 
30.11. 157 §) sekä mehujuomien, juuston ja voin 
hankkiminen kouluille (24.1. 11, 12 §) 

— elintarvikkeiden yhteishankinnat koulujen opetus-
keitt iöil le, lasten päiväkodeille,lasten-ja nuorisoko-
deille ym. (30.11. 156 §), leipomo- ja l ihatuotteet 
(27.4. 55 §, 28.8. 104 §, 18.12. 168 §), maitota-
loustuotteet, mallas-, virvoitus- ja mehujuomat 
(28.5. 71 §, 26.6. 92 §), margariini, ruokaöljy 
(23.3. 33 §), säilykkeet, pakasteet, marjat, peru-
nat ym. (28.9. 121 -123 §, 24.10. 137 §) sekä vil-
ja-, sokeri-, kahvi- ym. tuotteet (26.2. 20 §) 

— koulumaitosopimuksen tarkistus (28.9. 119 §) 
— ruokien hinnat (27.4. 56 §, 28.8. 105 §, 28.9. 

120 §,24.10. 136 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle teke-
mät esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— käteisvarojen enimmäismäärän tarkistaminen ja ta-

lousarvio vuodeksi 1974 (26.6. 91, 94 §) 
— määrärahan käyttötarkoituksen muuttaminen ja 

ylitysoikeusanomus (16.11. 152 §, 28.8. 108 §) 

— toimipaikkaruokailua koskevan selvityksen suorit-
taminen (26.6. 95 §) 

— varastoihin sidottujen kassavarojen enimmäismää-
rän tarkistaminen (16.11. 149 §). 

Lisäksi lautakunta teki kertomusvuonna muille lauta-
kunnille mm. seuraavia asioita koskevia esityksiä: 
— kiinteistölautakunnalle: Alppirinteen ruokalahuo-

neiston hyväksyminen kokoushuoneeksi (28.8. 
109 §), esijäähdytystilan rakentaminen ja kypsy-
tyslaitteiden asentaminen ruokatehtaalle (18.12. 
170 §) ja ruokatehtaan lattian kunnostaminen 
(18.12. 169 §) 

— palkkalautakunnalle: hintasäännöstelyn alaisiksi 
tulki t tujen sekä hintasäännöstelyn ulkopuolella 
olevien ruokien annoshintojen korottaminen (28.5. 
78, 79 §, 18.12. 171 §) 

— terveyslautakunnalle: Nilsiänkatu 6:ssa olevan ruo-
kalan hyväksyminen toimipaikkaruokalaksi (26.2. 
26 §) 

— Yleisten töiden lautakunnalle: määrärahan varaami-
nen v. 1974 talousarvioon Helsinginkatu 24:n elin-
tarvikekeskuksen ruokatehtaan ja rakennusviraston 
Kasarminkatu 21:ssä sijaitsevan toimipaikkaruoka-
lan perusparannustöitä varten (26.2. 25 §), v. 1974 
talousarvioon tarkoitetut perusparannustyöt (23.3. 
35 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi vuoden aikana kaupun-
ginhallitukselle mm. seuraavia toimialaansa kuuluvia 
asioita koskevat lausunnot: 
— kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus v. 1972 

(26.6. 96 §) 
— liikennelaitoksen toimipaikkaruokailua koskeva 

kirje, vanhusten ateriapalvelun järjestäminen ja väli-
palan tarjoi lun järjestäminen ammattioppilaitoksis-
sa (24.10. 140 §,28.9. 124 § ,23.3 . 34 §). 
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Lautakunnan kokoonpano. Huoltolautakuntaan kuu-
lui kertomusvuonna 11 jäsentäjä 11 lisäjäsentä, varajä-
seniä ja varalisäjäseniä oli vastaava määrä. 

Lautakunnan puheenjohtajana to imi lähetystöneuvos 
Reino Kuusi ja varapuheenjohtajana lakit.lis. Georg 
Ehrnrooth. Jäsenet olivat fil.maist. Anna-Liisa Aro, 
diakonissa Anna-Liisa Järvinen, tarkast. Harry Lind-
gren, rovasti Vi lho Närhi, pääsiht. Veikko Porkkala, 
tarkast. Nils-Erik Ström, psykologi Kaarina Suonio, va-
rat. Usko Waismaa sekä sosiaalineuvos Kalevi Vatanen. 
Varajäsenet olivat: oik.t iet.yo Ilkka Holopainen, kir j . 
pit . Ritva Kaivola, valtiot.kand. Matt i Kopomaa, kir j . 
pit. Lahja Koski, valtiot.maist. Kaija Kurikka, piiri-
työnjoht. Aarne Lipasti, fil.maist. Irina Matvejevv, sai-
raala-apul. Hilkka Kilpinen, tarkast. Eva Sallavo, terv. 
tarkast. Kauko Salmela sekä varanotaari A i r i Äri lä. 
Kaupunginvaltuusto valitsi 6.6. varajäsen Kilpisen ti-
lalle sähköasent. Toivo Nummilan. Lisäjäsenet olivat: 
kansak.opett. Brita Cavonius, kir j .pi t . Helvi Heinonen, 
kirjastovirk. Leena Järvi, valtiot.maist. Maija Linna-
korpi, eläkel. Oiva Lunden, oik.t iet. kand. Outi Nuor-
vala— Knaapi, nuorisotyöntekijä Mikko Pantzar, val-
t iot .yo Määrettä Pukkio, konekirj. Eila Suomela, oik. 
t iet. kand. Risto Tarsala sekä lehtori Raili Vihonen. 
Varalisäjäsenet olivat: liikkeenharj. Seija Ahlstrand, 
apul.prof. Lars Eriksson, terv.sisar Birgitta Henrich-
son, eläkel. An t t i Kuparsaari, valt iot.yo Kaarina Lyy-
tikäinen, rehtori Mikko Mikkel i , fil.maist. Annikka 
Orvomaa, to imi t t . Seppo Salonen, autoil. T imo Seppä-
lä, yhteystoimitt . Ar ja To l t t i sekä talonmies Arvo Wir-
pi. 

Jaostot ja huoltolaitosten johtokunnat. Sosiaal¡ohje-
säännön mukaisesti huoltolautakunta asetti kertomus-
vuodeksi seuraavat 14 jaostoa: hallintojaoston, omai-
suus- ja holhousjaoston, 10 huoltojaostoa, päihdyttä-
vien aineiden väärinkäyttäjien ja irtolaishuolto- (PAVI) 
jaoston sekä työhuoltojaoston. 

Hallintojaostoon kuuluivat puheenjohtajana lautakun-

nan puh.joht. Kuusi sekä jäseninä varapuh.joht. Ehrn-
rooth, jäsenet Närhi, Porkkala ja Ström, huoltotoimen 
toim.joht. Usko Tiainen sekä huoltoviraston apulais-
johtajat Pekka Rantalainen, Matti Anttalainen, Pentti 
Arvo ja Eila MLIIIer. 

Omaisuus- ja holhousjaostoon kuuluivat puheenjohta-
jana huoltotoimen toim.joht. Tiainen sekä jäseninä jä-
sen Aro ja lisäjäsen Heinonen. 

Huoltojaostoissa 1 - 9 ja laitoshuoltojaostossa to imi 
puheenjohtajana lautakunnan määräämä huoltoviras-
ton apulaisjohtaja sekä jäseninä yksi lautakunnan jäsen 
ja yksi lisäjäsen, nimittäin 1. jaostossa Porkkala ja Jär-
vi, 2. jaostossa Lindgren ja Nuorvala-Knaapi, 3. jaos-
tossa Lindgren ja Cavonius, 4. jaostossa Järvinen ja 
Pukkio, 5. jaostossa Aro ja Heinonen, 6. jaostossa 
Lindgren ja Pantzar, 7. jaostossa Suonio ja Vihonen, 8. 
jaostossa Ström ja Lunden, 9. jaostossa Närhi ja Linna-
korpi sekä laitoshuoltojaostossa Kuusi ja Suomela. 

PAVI-huoltojaostoon kuuluivat puheenjohtajana en-
simmäinen apul.joht. Rantalainen ja jäseninä Waismaa 
ja Tarsala. 

Työhuoltojaoston puheenjohtajana oli ensimmäinen 
apul.joht. Rantalainen sekä jäseninä Lindgren ja Järvi. 

Huoltolautakunnan alaisten laitosten johtokunt i in 
kuuluivat seuraavat henkilöt: huoltolaitosten johto-
kuntaan Närhi, Aro, Ehrnrooth, Porkkala ja VVaismaa, 
joista Närhi puheenjohtajana; Tervalammen työlaitok-
sen johtokuntaan Porkkala, Vatanen ja Nuorva la-
Knaapi, joista Porkkala puheenjohtajana; Tervalam-
men työlaitoksen huoltoasiain johtokuntaan työlai tok-
sen joht. Arvo Laukas, apul.joht. Kauko Viherkoski, 
huoltolan esimies Paavo Jokinen ja kansak.op. Aatos 
Tanskanen, joista Laukas puheenjohtajana, 1.8. lukien 
Laukaksen tilalle Ange Vuoristo sekä työtupien johto-
kuntaan Ström, Suonio ja Cavonius, joista Ström pu-
heenjohtajana. 
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Kaupunginhallituksen edustajina oli huoltolautakun-
nassa apul.kaup.joht. Pentti Pusa, hallintojaostossa 
pastori Jouni Apajalahti, huoltolaitosten johtokunnas-
sa dipl.ins. Kari Rahkamo, työtupien johtokunnassa 
isännöitsijä Aulis Leppänen, Tervalammen työlaitok-
sen johtokunnassa dipl.ins. Terttu flaveala, omaisuus-
ja holhousjaostossa opett. Inkeri Airola sekä PAVI-
huoltojaostossa toimitsija Pentti Kauhanen. 

Tilisäännön edellyttäminä rahatoimiston Kallion osas-
ton hallussa olevien huollettaville kuuluvien arvopape-
reiden ja vakuuksien tarkastajina toimivat huoltolauta-
kunnan valitsemat jäsenet Ström ja Suonio. 

Päätökset. Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
— invalidijärjestöjen tukeminen: talousarvioon merki-

tystä ao. määrärahasta lautakunta jakoi avustuksina 
kaikkiaan 19 invalidijärjestölle 320 000 mk helsin-
kiläisten invalidien omatoimisuuden ja itse-elatusky-
kyisyyden edistämiseen tähtäävään toimintaan käy-
tettäväksi (31.5. 179 §) 

— vanhusten virkistystoiminnan tukeminen: talousar-
vioon huoltolautakunnan käytettäväksi merkitystä 
ao. määrärahasta jaett i in avustuksina 44:lle vanhus-
ten lomanvietto- ja kesävirkistystoimintaa harjoit-
tavalle järjestölle yht. 50 224 mk (31.5. 192 §) 

— vapaaehtoista alkoholist ihuoltotyötä harjoittavien 
järjestöjen tukemiseen varatuista määrärahoista 
huoltolautakunta jakoi avustuksina 8 järjestölle 
yht. 400 000 mk (12.2. 59 §,31.5. 189 §) sekä A-
klinikkasäätiölle 148 600 mk (22.1. 21 §, 18.6. 
221 §) 

— yksityisten kotiaputoimistojen tukeminen: huolto-
lautakunnan talousarvioon merkitystä ao. määrära-
hasta jaetti in avutuksina Kotiapu keskus ry :lle 
383 900 mk (22.1. 37 §, 12.2. 56 §) 

— yksityisten vanhainkotien tukeminen: Talousarvi-
oon huoltolautakunnan käytettäväksi merkitystä 
ao. määrärahasta huoltolautakunta jakoi avustuksi-
na kaikkiaan 46 vanhain- tai hoivakodin ja 13 asun-
tolatyyppisen vanhustenkodin ylläpitomenoihin 
helsinkiläisten vanhusten hoitopäivien osalta 
1 622 910 mk. Näissä yksityisissä vanhain- ja hoiva-
kodeissa oli yhteensä 2 000 hoitopaikkaa ja van-
husten asuntoloissa yhteensä 384 paikkaa eli kai-
kissa yhteensä 2 384 paikkaa. Niissä hoidettujen 
helsinkiläisten vanhusten hoitopäiväluku v. 1972 
oli vanhain- ja hoivakotien osalta yhteensä 636 686 
ja vanhusten asuntoloiden osalta yhteensä 121 953 
eli kaikkiaan 758 639. Avustukset myönnett i in näi-
den hoitopäivien perusteella (7.5. 147 §, 31.5. 
168 §) 

— äiti- ja lapsikotien tukeminen: huoltolautakunnan 
talousarvioon merkitystä ao. määrärahasta lauta-
kunta jakoi avustuksina kahdelle Helsingissä toimi-
valle ja helsinkiläisten tarvetta palvelevalle äiti- ja 

lapsi kodille yht. 40 997 mk (16.4. 123 §, 23.8. 
280 §) 

Edellisten lisäksi huoltolautakunta jakoi talousarvioon 
merkitystä määrärahasta avustuksia 7 järjestölle yht. 
300 973 mk (12.2. 56 §, 22.10. 368 §, 3.12. 412 §). 

Muista päätöksistä m ai n i tta koon: 

vanhusten jalkojenhoitajien suojavaatetuksen hankki-
minen (22.1. 20 §); helsinkiläisiä tuberkuloottisia ja 
reumaatikkoja koskevien toipilasrahaohjeiden muutta-
minen (22.1. 30 §); 8. ja 9. huoltotoimistojen välisen 
rajan tarkistaminen (12.2. 61 §); perhekohtaisten pe-
rusavustusten tarkistaminen ja kansaneläkkeiden ko-
rotusten huomioon ottaminen tulona (12.3. 87 §, 
18.6. 223 §, 24.9. 319 §, 22.10. 363 §, 3.12. 425 §); 
v:ien 1918 ja 1939-45 sotien takia vankileirissä, van-
kilassa tai sotavankeudessa olleille maksettavan kor-
vauksen huomioon ottaminen laitos- ja avohuollossa 
(16.4. 126 §, 24.9. 315 §); yleisohjeet korvauksen pe-
rimistä varten huoltoavun kotiavustustapauksissa 
(18.6. 213 §); huoltolautakunnan alaisten vanhusten 
asuintalojen asunnoista perittävien maksujen tarkista-
minen (7.8. 257 §); kokeilun suorittaminen 7. huolto-
toimistossa huoltoapumenettelyn yksinkertaistamisek-
si (23.8. 281 §); Toukolan hoitokodin hoitovuorokau-
simaksun korottaminen (24.9. 299 §); toipilasrahaa 
hakevien taloudellisen aseman arvioimisessa noudatet-
tavien ohjelukujen tarkistaminen (22.10. 356 §, 12.11. 
380 §); laitoshoidossa olevien lisä käyttövarat joulu-
kuussa (22.10. 364 §); huoltoavun kotiavustuksensaa-
jain lisä käyttövarat joulukuussa 1973 (22.10. 365 §); 
huoltotoimistojen piirirajojen tarkistaminen (12.11. 
378 §); huoltosisartoiminnan lakkauttaminen eräiltä 
osin (12.11. 392 §) sekä Kustaan kartanon vanhainko-
din G-rakennuksen muuttaminen enemmän hoivaa an-
tavaksi osastoksi E-rakennuksen asemesta (12.11. 
400 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle ym. tehti in esityk-
siä, jotka koskivat mm. seuraavia asioita: vanhusten jal-
kojenhoito korvauksen vahvistamista (12.3. 76 §); toi-
mikunnan perustamista laatimaan ehdotusta huoltotoi-
men historian kir joittamista varten (12.3. 77 §); eräi-
den rakenteilla olevien kiinteistöjen määräämistä kiin-
teistölautakunnan hall intoon (26.3. 97 §); vanhusten 
päiväkoti- ja palvelukeskustoimintaa tutkimaan asete-
tun toimikunnan mietintöä (16.4. 125 §); alkoholis-
tien suojatyökokeilun järjestämistä kesällä (31.5. 
186 §); vanhusten ateriapalvelukokeilun järjestämistä 
(18.6. 209 §); Hirvihaaran vanhainkodin korvaavan 
vanhainkodin rakentamista Tervalammen työlaitoksen 
alueelle (23.8. 275 §); majoituskeskuksen toiminnan 
aloittamista talvikaudeksi 1973-1974 (23.8. 278 §); 
valtioneuvoston kaupungille luovuttamien kuolinpe-
sien varojen käyttämistä yksityisten järjestöjen ylläpi-
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tämien vanhainkotien tukemiseen (22.10. 345 §, 
17.12. 436 §); Siltamäessä sijaitsevan vanhainkodin 
luovuttamista huoltolautakunnan hallintaan PAV—hoi-
totarkoitukseen (22.10. 346 §); näkövammaisten kou-
lun sekä kuurojen ja kuulovikaisten koulujen oppilai-
den vi ikonloppumatkojen korvaamista (22.10. 349 §); 
Porkkalankatu 1:ssä sijaitsevaa ensisuojaa, Kotkankatu 
14—16:ssa sijaitsevaa miesten hoitokot ia sekä hoitoko-
t i Sil lanpirtt iä koskevien vuokrasopimusten jatkamista 
(22.10. 3 5 9 - 3 6 1 §); ohivalintapuhelinjärjestelmän 
hankkimista Kontulan vanhusten asuintaloon (12.11. 
393 §); vanhusten asuintalojen puhelinjärjestelmiä 
(12.11. 394 §); P A V - h o i t o k o t i 11 :n perustamissuunni-
telmaa (3.12. 405 §); Helsingin Kotiaputoimiston pal-
veluksessa olevien kotitätien työpaikan turvaamista 
kaupungin toimenpitein (3.12. 413 §) sekä miesalko-
holistien ensisuojan toiminnall ista suunnitelmaa ja 
huonetilaohjelmaa (3.12. 422 §). Esitys urheilu- jau l -
koilulautakunnalle koski Pihlajasaaren ulkoi lupuiston 
ja kesähuvilan käyttöä vanhusten virkistystoimintaan 
(3.2. 415 §). 

Lausunnot. Vuoden kuluessa annetti in eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja. Kaupunginhallitukselle anne-
tu t tärkeimmät lausunnot koskivat mm. seuraavia asi-
oita: päivystyspolikl inikkatoiminnan aloittamista Kos-
kelan sairaskodissa (12.2. 54 §); pysyvän naistenasun-
tolan perustamiseen tarvittavan tont in vuokrausta kos-
kevaa Kodi t tomien Tuki -yhdistyksen anomusta (12.3. 
79 §); Hirvihaaran vanhainkodin toimintaa koskevaa 
Eläkeläiset ry.n kirjelmää (12.3. 80 §); vi ikonloppupäi-
vystyksen aloittamista Helsingin A-kl inikal la (12.3. 
88 §); varattomien ja vähävaraisten helsinkiläisten van-
husten ottamista lomakoteihin koskevaa valtuustoaloi-
tetta ja Lomal i i t to ry:n kirjelmää (26.3. 101 §); lasten 
päivähoidon järjestämistä koskevaa lasten päivähoito-
komitean mietintöä (16.4. 121 §); huoltolaitoksissa 
olevien vanhusten jalkojenhoidon järjestämistä koske-
vaa valtuustoaloitetta (16.4. 127 §); lääkintävoimisteli-
jain virkaporrastusta esittävää Suomen lääkintävoimis-
tel i jal i i ton kirjelmää (16.4. 128 §); asuntojen ja asuin-
ympäristön saneerausohjelmaa vv. 1974—85 (7.5. 
142 §); Yhdyskunnantie 2:ssa sijaitsevaa asuntolaa ja 
sen ympäristön olosuhteita (31.5.177 §); terveyslauta-
kunnan esitystä vanhusten kuntol i ikuntaa koskevan 
tutkimuksen suorittamisesta (31.5 181 §); asunnonja-
kotoimikunnan esitystä asumistukiasioiden siirtämi-
seksi huoltoviraston hoitoon (18.6. 201 §); vaikeavam-
maisten palvelukodin perustamista (18.6. 204 §); val-
tuustoaloitetta pitkäaikaissairaiden hoitopaikkati lan-
teesta (18.6. 207 §); Pakilan, Paloheinän ja Torpparin-
mäen asukkaiden vanhainkotitarvetta koskevaa kirjel-
mää (18.6. 208 §); kodinhoitoavun antamismahdolli-
suuksien lisäämistä koskevaa Keski-Helsingin Eläkeläi-
set ry:n kirjelmää (18.6 211 §); terveyslautakunnan 
alaisen kylvetystoiminnan tarvitsemaa lisätyövoimaa 
(18.6. 219 §); vanhusten asuintalojen palvelutasoa 

koskevaa valtuustoaloitetta sekä Eläkeläiset ry:n Hel-
singin aluejärjestön em. asiaa koskevaa kirjelmää 
(7.8. 244 §); Helsingin Kotiaputoimiston vastaista toi-
mintaa (7.8. 248 §); kotiaputoimintaa koskevaa val-
tuustoaloitetta (7.8. 249 §); ensiapu- ja sairaankulje-
tuspalvelusten tehostamista liikuntavammaisten kulje-
tuskysymysten osalta (7.8. 252 §); liikuntavammaisten 
kuljetukseen tarpeellisen auton hankintaa koskevaa 
valtuustoaloitetta (7.8. 253 §); psykiatristen potilai-
den asuntokysymyksen järjestämistä koskevaa mietin-
töä (7.8. 258 §); valtuustoaloitetta kotiavustajien mää-
rän lisäämiseksi (23.8. 274 §); vanhusten ateriapalvelu-
jen kehittämistä koskevaa valtuustoaloitetta (23.8. 
277 §); valtuustoaloitteita määrärahojen varaamiseksi 
eläkeläisten virkistystoimintaan sekä kesälomasijaisten 
palkkaamiseen kodinhoitaj i l le ja kotiavustajille (23.8. 
279, 286 §); radio- ja tv-lupamaksujen myöntämistä 
huoltoapuna vanhuksille ja invalideille koskevaa val-
tuustoaloitetta sekä Eläkeläiset ry:n kirjelmää (23.8. 
290 §); sotilasvammasta aiheutuneiden sairaanhoito-
kulujen korvaamista (24.9. 306 §); helsinkiläisten syö-
päsairaiden sairauskulujen korvaamista (24 .9 .311 §); 
valtuustoaloitetta syöpäsairaille maksettavasta toipilas-
rahasta yms. (24.9. 312 §); Herttoniemen teollisuus-
alueelle rakennettavaa asuntohotellia (22.10. 338 §); 
asunto-oloja koskevaa majoituskomitan mietintöä 
(22.10. 339 §); Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti-
säätiön asuintalon Krankantie 2 asukkaiden tekemää 
jalkojenhoitajan saantia koskevaa anomusta (22.10. 
340 §); sairaalapotilaiden hammashoidon järjestämistä 
(22.10. 351 §); Helsingin asuntotuotanto-ohjelmaa 
v:ksi 1974-1978 (22.10. 357 §); terveyslautakunnan 
ehdotusta ennakkokorvausten suorittamiseksi tartun-
tatautia sairastaville tai tartuntaa kantaville henkilöi l le 
(12.11. 379 §); taideteoksen sijoittamista Pihlajamäen 
vanhusten asuintalon pihamaalle (12.11. 383 §); asuk-
kaitten ja kaupungissa oleskelevien vieraitten turvalli-
suuden lisäämistä ja hoitopaikkojen hankkimista alko-
holisteille (12.11. 388 §); majoituskeskuksen kustan-
nusten maksamista kokonaisuudessaan kaupungin va-
roista (12.11. 390 §); virkistyskeskusten rakentamista 
koskevaa virkistyskeskustoimikunnan mietintöä 
(12.11. 399 §); Kunnantien ensiapuaseman toiminnal-
lista suunnitelmaa ja huonetilaohjelmaa (3.12. 408 §); 
vanhusten palvelutalon rakentamista Pohjois-Haagaan 
(3.12. 411 §); Koskelan vanhusten asuintalon luonnos-
piirustuksia (3.12. 416 §); sosiaalialan laitosten ja avo-
huol lon palveluksessa työskentelevien terveydenhuol-
tohenkilöstön työterveydenhuoltoa koskevaa valtuus-
toaloitetta (3.12. 423 §); Etelä-Haagan terveysaseman 
perustamissuunnitelmaa (17.12. 437 §); Torpan van-
hainkodin ja Kullatorpan lastenkodin tontt ien tulevaa 
käyttöä (17.12. 446 §) sekä 

seuraavien vapaiden huoltojärjestöjen toimintansa tu-
kemiseksi anomia avustuksia, halpakorkoisia lainoja 
yms.: Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys ry. (22.1. 
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18 §, 7.8. 263 §); Kuntokal l io-Säät iö (22.1. 27, 28 §, 
7.8. 256, 263 §); Helsingin Invalidien Yhdistys ry. 
(12.2. 65 §); Kodit tomien Tuki ry. (7.8. 263 §); Dan-
marks Hjemmet-säätiö (31.5. 176 §); KRIM-Helsinki 
ry. (18.6. 202 §); Suoja-Pirtti ry. (7.8. 250 §, 24.9. 
325 §); A-klinikkasäätiö (7.8. 263 §); Helsingin Soke-
ain talo-Säät iö (7.8. 263 §, 12.11. 396 §); Invalidiliit-
to ry. (7.8. 263 §); Kotiapukeskus ry. (7.8. 263 §); 
Kovaosaisten Ystävät ry. (7.8. 263 §); Kriminaalihuol-
to ry. (7.8. 263 §); Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 
(7.8. 263 §, 17.12. 447 §); Suomen Sokeain Hierojain 
Yhdistys ry. (23.8. 276 §); Kuurojen Huoltokotisäätiö 
(23.8. 283 §); Paanunmäen Vanhainkoti Oy (3.12. 
410 §) sekä Helsingin Sokeat ry. (17.12. 448 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 43 eri järjestön anomuksesta 
apurahojen saamiseksi yleishyödyllisten yritysten ja 
laitosten tukemiseen varatusta määrärahasta (16.4. 
131 §). 

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle annetut lausunnot 
koskivat itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen yleis-
suunnitelmaa (7.8. 245 §) sekä Malmin aluekeskuksen 
kaavarunkosuunnitelmaa (3.12. 407 §). 

Sairaalalautakunnalle annettu lausunto koski huolto-
laitosten lääketieteellisen kirjaston hoidon järjestämis-
tä (22.10. 352 §) sekä rakentamisohjelmatoimikunnal-
le annettu lausunto Helsingin asuntotuotanto-ohjel-
maan vv. 1974—1978 li ittyvää saneeraustarkastelua vv. 
1974-1983 (22.10. 358 §). 

K o k o u s t e n j a p y k ä l i e n l u k u 

pöytä-
kokousten kirjojen 
lukumäärä pykälien 

luku-
määrä 

Huoltolautakunta 16 455 
Hallintajaosto 12 140 

Huoltolaitosten johto-
kunta 12 686 

Tervalammen työlaitoksen 
johtokunta 12 141 

Tervalammen työlaitoksen 
huoltoasiain johtokunta . . . 5 54 

Työtupien johtokunta 12 186 
1. huoltojaosto 32 731 
2. » 25 430 
3. » 26 492 
4. » 54 994 
5. » 34 585 
6. » 45 469 
7. » 26 584 
8. » 49 867 
9. » 46 834 
Laitoshuoltojaosto 21 347 
PAVI-huol to jaosto 48 2 114 
PAV—lain 21. §:n 2. mom. . . 

säätämä toimikunta 2 4 
Omaisuus-ja holhousjaosto . . 10 61 
Työhuoltojaosto 20 151 

Yhteensä 507 10 325 

Huoltojaostojen sekä omaisuus- ja holhousjaoston py-
käliin sisältyy samanaikaisesti useaa huollettavaa kos-
kevia ratkaisuja. 
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7. K a u p u n k i s u u n n i t t e l u l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano. Lautakunnan puh.johtaja-
na toimi v. 1973 pääjoht. Ylermi Runko sekä jäseninä 
olivat kauppat.maist. Carl Johan Adolfsson, valt.kand. 
Timo Honkala, tstopääll. Jouko Kajanoja, oikeustiet, 
lis. Pentti Kivinen, varat. Lauri Nordberg, arkkit. Tau-
no Salo, yhteiskuntatiet, maist. Ant t i Viinikka ja toi-
mit t . Jutta Zilliacus (18.1. 35 §). Varapuh.johtajaksi 
valitt i in jäsen Kivinen (1.2. 144 §). 

Liikennejaostoon valitt i in kertomusvuodeksi jäsenet 
Honkala, Kajanoja, Nordberg, Salo ja Zilliacus (18.1. 
37 §). Jaoston puh.jöhtajaksi valitti in jäsen Salo ja va-
rapuh.johtajaksi jäsen Nordberg (1.2. 145 §, Lj. 13.2. 
8 §). 

Kaupunginhallituksen edustajana sekä lautakunnassa 
että liikennejaostossa toimi kaup.suunnittelu- ja kiin-
teistötointa johtava apul.kaup.joht. Aatto Väyrynen 
(khs 15.1. 157 §). 

Lautakunnan ja jaoston kokoukset. Lautakunnalla oli 
kertomusvuonna 54 ja liikennejaostolla 16 kokousta. 
Lautakunnan pöytäkirjojen pykäläluku oli 1 568 ja lii-
kennejaoston 69. Lautakunnalle saapuneiden kirjeiden 
lukumäärä oli 647. 

Tilapäiset jaostot. Lautakunta asetti kertomusvuonna 
keskuudestaan Kaivokadun metroaseman vaihtoehto-
jen valintaa valmistelevan tp. jaoston, jonka puh.johta-
jana toimi Runko ja jäsenenä Honkala (8.3. 315 §) se-
kä valitsi keskuudestaan kertomusvuodeksi yleiskaava-
jaoston puh.jöhtajaksi Adolfssonin ja jäseniksi Honka-
lan ja Viinikan (5.5. 610 §). 

Viraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuulu-
vat asiat 

Ratkaisemattomien asioiden luettelo. Luettelot lauta-
kunnan diaariin ennen 1.7.1972 merkityistä vielä 25.1. 
1973 ratkaisematta olleista asioista sekä ennen 31.12. 

1972 merkityistä ja 16.8.1973 ratkaisemattomista asi-
oista tarkastettiin (25.1. 101 §, 16.8. 930 §). 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
-^ Itäkeskus: kaavaruhkosuunnittelun ohjeet (28.8. 

951 §), kaavarunkoluonnos ja aloituskorttelin ase-
makaavaluonnos (20.9. 1058 §), kaavarunkoehdo-
tuksen esittäminen ensimmäisen asteen yleiskaava-
na (22.11. 1357 §) 

— kantakaupungin osayleiskaavaehdotus: asumisen, 
julkisen palvelutoiminnan ja teknisen huollon, ra-
kennussuojelun ja elinkeinotoiminnan erityisperus-
telujen osalta (21.6. 723 §, 23.8. 953 §, 30.8. 
971 §,8.11. 1310§,20.12 1500§) 

— kantakaupungin osayleiskaavatyö: maankäytön ti-
lanvaraussuunnitelmän sitovat rakennushankkeet 
(25.1. 102 §) ja liikenteen tilanvarausten jatkotyö-
suositukset jä niiden tarkistaminen (25.1. 103 §) 

— kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitel-
mien hyväksyminen (8.3. 303 §, 26.4. 543 , 544 
§, 30!8. 972 §) ja toiminnan tavoitteet vuodeksi 
1974 (13.12. 1479 §) 

— Puotinharjun ja Myllypuron välisen alueen suunnit-
telun lähtökohdat ja kaavarunkosuiinnitelmat (5.4. 
432 §,26.4. 545 §) 

— v. 1974 talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite 
(3.5. 578 §) sekä varsinaiset tulot ja menot (31.5. 
666 §) 

— yleiskaavan jatkotyössä tarkistettavat ti lankäyttö-
suunnitelmat v:lle 1985 (26.6. 746 §). 

Lautakunnan käyttövaroista päätettiin suorittaa mm. 
lautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston edustajien 
osallistumisesta lukuisiin erilaisiin koulutustilai-
suuksiin yms. aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi lau-
takunta päätti tehdä eräitä osamäärärahojen jakoa kos-
kevia muutoksia (18.1. 65 §, 24.5. 657 §, 29:11. 
1414 §), esittää kaupunginhallitukselle eräiden määrä-
rahojen käyttämättä jääneen osan siirtämisestä ville 
1973 (25.1. 118 §) sekä eräiden saatavien poistamista 
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ja anoa eräiden til ien ylitysoikeuksia (4.10. 1152 §, 
24.5. 659 §,27.9. 1111 §, 17.11. 1352 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna kaupun-
ginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat esityk-
set: 
— kurssit, opintomatkat ym.: opintomatkarahan 

myöntäminen neljälle kaup.suunnitteluviraston 
työntekijälle (22.2. 255 §), lautakunnan jäsenen 
lähettäminen koulutustilaisuuteen Joensuuhun 
(24.5. 654 §), sekä yht. 27 henkilön lähettäminen 
ulkomaille erilaisille kursseille, kongresseihin, ko-
kouksiin ym. (25.1. 120 §, 1.3. 285 §, 15.3. 348, 
349 §, 22.3. 380 §, 12.4. 485 §, 19.4. 521 §, 1.8. 
800 §, 9.8. 881 §, 16.8. 932 §, 30.8. 979 §) 

— Länsi-Pasilan saneeraukseen l i i t tyvät toimenpiteet 
(9.8. 868 §) 

— toimenpiteisiin ryhtyminen Itäkeskuksen yleiskaa-
vaehdotuksen hyväksymiseksi ensimmäisen asteen 
yleiskaavana (5.12. 1439 §) 

— Kaupunkil i i ton ansiomerkin myöntäminen (22.2. 
248 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita: 
— Hanasaaren voimalaitokseen liittyvä ilmansuojelu 

(7.6. 681 §) 
— Helsingin seutukaavaliiton laatima alustava vaihe-

kaavaluonnos (18.10. 1202 §) 
— Hernesaaren kaakkoisrantaan rajoittuvan vesialueen 

rakentaminen asuntoalueeksi (22.3. 368 §) 
— Itä-Pasilan jalankulkualueiden visuaalinen suunnit-

telu (30.8. 978 §) 
— Kamppi-Puotinharju metroradan jatkaminen Vesa-

laan (18.1. 44 §, 24.5. 640 §) 
— lasten päivähoitokomitean mietintö (15.2. 218 §) 
— metrovarikon yleissuunnitelma (5.4. 433 §) 
— Myllypuron kouluolot ja lisäalueen suunnittelu 

(11.10. 1167 §) 
— piilokonttoristumiskomitean mietintö (25.10. 

1236 §) 
— rakennusjärjestyksen uudistamiskomitean osamie-

t intö I ja II (2.8. 827, 828 §) : 

— vuositilintarkastajien v:n 1972 kertomus (1.8. 
783 §) 

— yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi saatettavat 
suunnitelmat (1.11. 1271 §). 

Lautakunta antoi lausuntoja myös mm. seuraavista val-
tuustoaloitteista: 
— Helsingin viherkaavan laatiminen (17.5. 616 §) 
— Itäisen aluekeskuksen nykyinen suunnittelutilanne 

ja rakentamisajoitus (18.1. 45 §) 
— Katajanokan korttelin n:o 138 rakennusten säilyttä-

minen ja hankkiminen kaupungin omistukseen 
(15.3. 336, 337 §) 

— kunnallisen palvelukeskuksen rakentaminen Alppi-

lan - Kallion keskukseen (14.6. 696 §) 
— lautakunnan velvoittaminen noudattamaan valtuu-

tettujen enemmistön ilmaisemia kannanottoja 
(27.9. 1103 §) 

— liikenneturvallisuuden tehostaminen (24.5. 641 §) 
— liikuntaesteisten tarpeet rakennustuotannossa ja ra-

kennuslupa-asioita käsiteltäessä (15.2. 217 §) 
— luettelon laatiminen säilytettävistä rakennuksista 

(13.9. 1037 §) 
— Messuhallin tuleva käyttö (7.6. 682 §) 
— Sörnäisten rantatien säilyttäminen (16.8. 915 §). 
— Uunisaaren ja mantereen väliset liikenneyhteydet 

(1.2. 147 §). 

Muille kaupungin elimille lautakunta antoi mm. seu-
raavat lausunnot: 
— urheilu- ja ulkoilulautakunnalle Myllypuron urhei-

lupuiston maankäyttömallista (18.1. 43 §) 
— metrotoimikunnalle Kaivokadun metroasemavaih-

toehtojen inventointiselvityksestä (17.5. 615 §), 
Puotinharjun metroaseman esi luon nossuunnitel-
masta (23.8. 952 §) ja länsisektorin esisuunnitel-
masta osuudella Kamppi-Lauttasaari (11.10. 
1165 §) 

— rakentamisohjelmatoimikunnalle Helsingin asunto-
tuotanto-ohjelmasta 1974-1978 (18.10. 1201 §) 
ja saneeraustarkastelusta 1974-1983 (13.12. 
1478 §). 

Asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— Alppiharju (12. kaup.osa): kortt. 358, 359 ja 347 

alustavat korttel ¡suunnitelmaluonnokset (26.4. 
555 §) 

— Etelä-Kaarela, Kannelmäki: kortt. 33156-33168 
asemakaavaluonokset (29.3. 404 §) 

— Haaga: kortt. 29175-29179 sekä 29170-29173 
lopullisen asemakaavaehdotuksen laatimisen poh-
jaksi tuleva asemakaavaluonnos (9.8. 876 §, 27.9. 
1110 §) 

— Kamppi: kaavarungon 2. vaiheen jatkotyössä nou-
datettavat ohjeet ja suunnittelun jatkotyöohjeet, se-
kä kaavarunkosuunnitelman käsittelyjärjestys (4.1. 
8 §,20.9. 1066 §, 20.12. 1509 §)· 

— Kannelmäki: osayleiskaavan korttelin n:o 47 jatko-
suunnittelussa noudatettavat vaihtoehdot sekä kes-
kustan kaavoituksen jatkosuunnittelussa käytettä-
vät vaihtoehdot (1.3. 272 S, 13.9. 1039 §) 

— kantakaupunkiosayleiskaavan käsittely- ja päätök-
sentekomenettely (31.5. 664 §) 

— Katajanokka: alueen jatkosuunnittelun työohjelma 
(1.2. 150 §) 

— Kumpula: projektialueen jatkosuunnitteluohjelma 
sekä moottorihotell in sijoittamismahdollisuudet 
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Intiankadun, Kumpulantien ja Kustaa Vaasan tien 
rajoittamalle alueelle (6.9. 999 §, 29.12. 1554 §) 

— Laajasalo, Yliskylä: Koirasaaren-, Laajasalon- ja 
Reiherintien rajaaman ns. keskeisen kolmien ase-
makaavaehdotuksen pohjaksi tuleva vaihtoehto 
(11.10. 1179 §) 

— Latokartanontien linjausvaihtoehdot välillä Vilppu-
lantie - Seppämestarinne (28.6. 754 §) 

— Lauttasaaren Vattuniemen teollisuusalueeen jatko-
suunnitteluvaihtoehdot (18.10. 1206 §) 

— Malmi: aluekeskuksen läheisten asuinvaltäisten alu-
eitten suunnitteluperiaatteet ja kaavarunkosuunni-
telman loppuraportt i sekä ns. testialueelle laaditta-
van lopullisen asemakaavan muutosehdotuksen 
pohjaksi tulevat aluettaiset kerrosalamäärät (29.3. 
402 §, 11.10. 1173 §, 8.11. 1316 §) ja jatkosuun-
nittelun sekä asukastoimikunnan ja hall intokuntien 
kanssa käytävien neuvottelujen pohjaksi valittava 
Malmin sairaalan ja siihen l i i t tyvän asuntoalueen 
maankäyttövaihtoehto (22.11. 1362 §) 

— Maununnevan pientaloalueen lopullisen asemakaa-
van laatimisen tuleva asemakaavaluonnos (16.8. 
922 §) 

— Mellunmäen pohjoisosan lopullisen asemakaavan 
muutosehdotuksen laatimisen pohjaksi tuleva ase-
makaavan muutosluonnos (20.9. 1068 §) 

— Pikku-Huopalahden projektialueen jatkosuunnitte-
luohjelma (6.9. 999 §) 

— Pohjois-Haaga: osayleiskaavan korttel in n:o 8 ase-
makaavaluonnos kortt. n:o 11 jatkosuunnittelun 
pohjaksi tuleva vaihtoehto sekä asemakeskuksen 
kortteleiden n:o 29178—29185 lopullisen asema-
kaavan laatimisen pohjaksi tuleva asemakaavaluon-
nos (29.3. 405 §,5.4. 440 §, 15.11. 1339 §) 

— Puistola: jatkotyön pohjaksi tuleva asemanseudun 
tarkistettu kaavarunko, lopullisen asemakaavaehdo-
tuksen laatimisen pohjaksi tuleva aloituskorttelei-
den asemakaavaluonnos sekä asemakaavoituksen ja 
toteutussuunnittelun ohjeeksi tuleva asemanseudun 
kerrostaloalueen vihersuunnitelma (25.1. 110 §, 
1.3. 273 §,4 .10. 1142 §) 

— Pukinmäki: korttel in 37025 sekä osien kortteleista 
37023, 37026 ja 37027 sekä niihin l i i t tyvien katu-
ja puistoalueiden lopullisen asemakaavan laatimisen 
pohjaksi tulevat asemakaava- ja asemakaavan muu-
tosluonnokset (19.4. 505 §) 

— Savelan alueen alustavan asemakaavaluonnoksen 
jatkotyötä varten annettavat ohjeet (20.9. 1067 §) 

— Taka-Töölö: korttelien n:o 492, 494, 499 ja 500 
alustavat korttelisuunnitelmaluonnokset ja asema-
kaavan muutosluonnokset (22.2. 246 §) 

— Ullanlinna: kort t : n:o 108 ohjeellinen korttelisuun-
nitelma (29.12. 1542 §) ja kort t . 129 korttelisuun-
nitelmaehdotus (4.10. 1145 §) 

— Vartioharjun alueen kaavarunkotyön suunnittelu-
ohjelma ja siihen l i i t tyvät jatkotyöperiaatteet 
(15.11. 1340 §) 

— Vuosaaren eteläosan osa-alueen I lopullisen asema-
kaavan muutosehdotuksen pohjaksi tuleva asema-
kaavaluonnos (8.11. 1319 §). 

Esitykset Lautakunta päätti lähettää kaupunginhalli-
tukselle seuraavat ehdotukset puoltaen niiden hyväk-
symistä: 
— asemakaavaehdotukset: Etelä-Kaarela-Kannelmäki, 

kortt. 33179 (22.2. 244 §), Haaga, Pohjois-Haaga 
kortt. 29164-29169 ja 29175-29177 (15.2. 219 
§, 11.10. 1175 §), Suutarila kortt . 40100-40113 
ja 40122-40127 (5.4. 439 §, 25.10. 1241 §), 
V i ikk i , Latokartano kortt . 36200-36201 katu-
ja puistoalueet (1.11. 1304 §) ja Vuosaari 
kortt. 54037-54043 (ns. Broändan alue (20.9. 
1069 §) 

— asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukset: 
Etelä-Kaarela, Kannelmäki kortt . 33148-33149 ja 
33156-33168 ja puistoalue (25.1. 112 §, 26.4. 
557 §), Laajasalo-Yliskylä kortt. 49002 tont in n:o 
2 viereinen vesialueen asemakaavaehdotus ja kortt. 
49002 ja tont in n:o 1 sekä viereisen katu- ja vesi-
alueen asemakaavan muutoshedotus (3.5. 585 §), 
Länsisatama-Ruoholahti (20. kaup.osa) kortt . 784 
tont t i n:o 4 (25.1. 140 §) sekä Pukinmäki kortt . 
37001 ja 37025 sekä osan kortt. 37023 ja 37026 
sekä niihin l i i t tyvien katu-, pysäköimis- ja puisto-
alueiden asemakaavan muutosehdotus sekä osan 
kortteleita 37045 ja 37046 asemakaavaehdotus 
(11.10. 1176 §). 

Lautakunta teki lisäksi lukuisia muita asemakaavan 
muutosehdotuksia 
— kortteleiden korkeussuhteet: khlle esitettiin mm. 

eräiden kortteleiden rakennuskiellon jatkamista, 
kortteleiden korkeustasojen vahvistamista ja niiden 
muutoksia. 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kau-
punginhallitukselle lausunnon mm. seuraavista asioista: 
— alueet: ampumarata-alueen vuokraaminen (1.8. 

820 §), Kalliossa (11. kaup.osa) kortt . 319 Portha-
ninkadun ja IV linjan kulmauksessa olevan osan 
käyttäminen lasten päivähoitolaitoksen ulkoilualu-
eena (22.11. 1393 §), Pihlajamäen kortt. 38024 
tont in 1 ja kortt. 38023 välissä sijiatsevan pysä-
köintialueen muuttaminen puistoksi (27.9. 1124 %\ 
Sipoon kunnassa sijaitsevien metsäalueiden ja eräi-
den Munkkiniemen asuntokerrostalotonttien vaih-
taminen (5.1. 11 §), Pohjois-Haagan eräiden puisto-
alueiden kunnostaminen ja jalankulkuteiden raken-
taminen (5.1. 32 §) 

— asemakaavat: Oulunkylä, Patola (28. kaup.osa), ur-
heilu- ja puistoalueen asemakaava- ja asemakaavan 
muutosehdotus n:o 6962 (8.2. 194 §) 

— Hämeentien oikaisu: khsn ja kvston toimivaltasuh-
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teitä koskeva kirje ja valtuustoaloite (26.4. 556 §, 
2.8. 844 §) 

— jalankulkuliikenne: Esplanadin jalankulkujärjeste-
lyt ja yhteyden järjestäminen Finlandia-talolta 
Kaupunginteatterin seudulta Kallioon (25.1. 136 
§,22.2. 242 §) 

— jätevedet ja jätteet: kaupungin jätevesien poistotun-
nel¡järjestelmän hyväksyminen ja päätöksen teke-
minen tunnelijärjestelmän toteuttamisesta sekä lu-
pahakemuksen lähettäminen Länsi-Suomen vesioi-
keudelle järjestelmän merenalaisten osien rakenta-
miseksi (14.6. 718 §) sekä jätevuoren sijoittaminen 
Vanhankaupunginlahden itäosaan (19.4. 507 §) 

— Kastanjatien rakentaminen (14.6. 720 §) 
— Kaunissaaren ulkoilualueen yleissuunnitelma (14.6. 

715 §) 
— koulutilojen lisääminen Jakomäessä (18.1. 72 §) 
— kunnallistekniikan toteuttamnen MATaPaPu-alu-

eella (1.3. 276 §) 
— maistraatti: toisen varamiehen määrääminen asema-

kaava- ja rakennusasioita varten (18.1. 73 §) 
— piirustusten hyväksyminen, luonnospiirustukset: 

Kannelmäen ja Pohjois-Haagan asema (1.8. 819 §, 
19.4. 506 §), Kampin metroaseman ja Malminkar-
tanon asema sekä Meilahden taidekokoelma (8.11. 
1317, 1318 §, 8.3. 333 §) ja sähkölaitoksen kanta-
kaupungin piirikeskus (12.4. 487 §), luonnos- ja 
pääpiirustukset: Hakaniemen ja Sörnäisten metro-
asema (19.4. 504 §), piirustukset: Hiihtäjäntien 
metroasema seudun sadevesitunneli (27.9. 1130 §), 
pääpiirustukset: Hanasaaren B-voimalaitos II rak. 
vaihe, kaupunginpuutarhan uusittavien kasvihuo-
neiden II vaihe(8.11. 1326 §,2.8. 846 §), Kannel-
mäen ja Pohjois-Haagan asemat, Kulosaaren, Siili-
tien ja Hiihtäjäntien metroasemat, metron ulkoalu-
een sähkösyöttöasemat (Kalasatama, Kulosaari ja 
Siilitie) sekä Tiilimäen kalliosuojan laajennusosa 
(25.10. 1254-1256 §, 7.11. 1353, 1354 §, 5.4. 
467 §, 9.8. 902 §) sekä y/eispiirustukset: Itä-Pasi-
laan rakennettava rautatietunneli sekä metrovari-
kon koetusraiteen linjaus, korkeusasema ja betoni-
tunneli (22.3. 386 §,8.11. 1334 §) 

— poikkeusluvat: ikkunattomat työhuoneet (11.10. 
1195 §) 

— rakentaminen: vuokra-asuntojen rakentaminen 
Tuomarinkylän alueelle (2.8. 847 §), väestönsuojan 
rakentaminen Pasilaan kortt. 17019 (27.9. 1129 §) 

— rakennusten ym. suojelu: Eiran (6. kaup.osa) kort-
telissa 226 olevalla tontil la n:o 6 sijaitsevan raken-
nuksen ja rakennusosien suojeleminen, Katajano-
kan (8. kaup.osa) korttelissa 138 sijaitsevien tiil i-
makasiinien säilyttäminen ja hankkiminen kaupun-
gin omistukseen sekä I maailmansodan aikaisten 
linnoituslaitteiden suojelu ja huomioon ottaminen 
kaavoituksessa (25.1. 113 §, 15.3. 338 §, 23.8. 
955 §) 

— rautatiet: Martinlaakson rautatien aiheuttamat hai-

tat (15.3. 361 §) 
— ravintola-aluksen sijoittaminen Kauppatorin ran-

taan (3.5. 591 §) 
— ruoppaaminen: Porolahden rantojen ruoppaus 

(16.8. 946 §) 
— sillat: Keravanjoen yli Suutarilassa Sateenkaaren-

tieltä Kotipolulle johtavan sillan rakentaminen 
(29.3. 426 §) 

— suunnitelmat: Länsisataman varastorakennusten 
L5, L6 ja L7 raidesuunnitelma (8.11. 1327 §), 
Kaunissaaren ulkoilualueen yleissuunnitelma sekä 
Suokadun jatkeen ylikulkusillan ja ns. Veruritunne-
I in yleissuunnitelma Pasila-Metsälä yhdystiellä 
(14.6. 715 §,5.1. 28 §) 

— taideteoksen sijoittaminen Tammasaaren laiturin 
lähelle Ruoholahteen (8.2. 195 §) 

— tontin käyttötarkoituksen muuttaminen, Sörnäi-
nen (10. kaup.osa) kortt. 284 tontt i n:o 7 (8.3. 
332 §) 

— valtuustoaloitteet: Itäväylä nimen muuttaminen 
Ystävyyden väyläksi ja Hämeentien oikaisusuunni-
telman vastustaminen kortt. 358 kohdalla (29.11. 
1411 §,26.4. 556 §) 

— varastorakennukset: raidejärjestelyt Jätkäsaaressa 
rakennuksissa L5 ja L6 sekä Länsisatamassa L5, L6 
ja L7 (18.1. 74 §, 8.11. 1327 §) 

— öljyvahinkojen estämiseksi polttoaineosuuskunnal-
ta vaadittavat toimenpiteet Herttoniemen satama-
alueella (25.1. 137 §) 

— vesijohtojen rakentaminen Riimusauvantien, Seu-
lastentien ja Vesimiehentien varrella oleviin omako-
titaloihin (15.3. 357 §). 

Lisäksi lautakunta antoi lausuntoja asemakaava-ja sen 
muutosehdotuksia koskevista lausunnoista, huomau-
tuksista, muistutuksista ja valituksista, poikkeuslupa-
hakemuksista, maantie- ja jalankulkusiltojen alikäytä-
vien, puhdistus- ym. laitosten piirustuksista, katupii-
rustuksista, viemärisuunnitelmien vahvistamisista sekä 
vuokraoikeuksien jatkamisia koskevista anomuksista. 

Muista lautakunnan kertomusvuonna antamista lau-
sunnoista mainittakoon: 
— Enso Gutzeit Oy:lle annettu lausunto Vuosaaren 

ns. Kortlahden (Kortvik) alueen maankäytöstä 
(15.3. 342 §) 

— kiinteistöviraston tonttiosastolle lausunto SVUL:n 
toimitaloa varten tehdystä tonttianomuksesta sekä 
Vaskiniemen saunan laajennuksesta Lauttasaaressa 
(13.9. 1038 §,8.11. 1329 §) 

— urheilu- ja ulkoiluvirastolle sekä venekerhoille lau-
suntoja lukuisista venesatamasuunnitelmista. 

Yleiskaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
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— Herttoniemen teollisuus- ja satama-alueen kaava-
runkotyön alustava ohjelma sekä Suutarilan ja Ta-
panilan kaavarunkotyön ohjelma (20.12. 1503 §, 
29.11. 1405 § f 23.8. 957 §) 

— saneeraussuunnitelma (15.3. 339 §,29.11. 1404 §). 

Lautakunta päätti myös eräistä v. 1973 talousarvion ti-
lin alamomenttien välisistä siirroista (7.6. 684 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausunto-
ja mm. seuraavista asioista: 
— suomenkielisen peruskoulun piirijako ja toiminta-

pisteet (18.1. 49 §) 
— Vantaan kauppala: Rajakylän ja kaksi Länsimäen 

asemakaavaehdotusta osalle Länsisalmen kylää, se-
kä Ylästön alueen asemakaavarunko (4.10. 1146§, 
15.3.341 §,1.2. 148 §), 

Liikennesuunnitteluosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunta päätti kertomusvuonna mm. 
seuraavista asioista: 
— Aleksanterinkadun ja Mariankadun risteys: raitio-

vaunuliikenteen järjestely (13.12. 1492 §) 
— esikaupunkialueen autopaikkanormit (22.11. 

1361 §) 
— joukkoliikenteen palvelutasotutkimuksen mielipi-

dekyselyn vastausalttiuden lisääminen (30.8. 
988 §) 

— Helsinginkatu: suojakaiteiden asentaminen rauta-
tiesillan kohdalla siltapilareiden jatkeiksi (17.5. 
633 §) 

— kantakaupungin julkisen pintaliikenteen parantami-
nen Kampille suuntautuvan länsisektorin linja-auto-
liikenteen osalta (26.4. 552 §) 

— liikennevalojärjestelmän I rakennusvaiheen laittei-
den hankintasopimuksen tekeminen (26.4. 551 §) 

— MaTaPuPu-alueen pääkatuverkon kehittämisohjel-
ma v:een 1985 mennessä (19.4. 500 §) 

— Oulunkylän aseman ja sen ympäristön järjestelyt 
(19.4. 498 §) 

— Puistolan aseman ja sen ympäristön liikennejärjes-
telyt (5.4. 437 §) 

— pysäköintimittareiden hankkiminen (12.4. 477 §) 
— Rastilan leirintäalueen l i i t tymän uudelleen järjeste-

lyt (15.3.351 §) 
— Ruoholahden liikenteen yleissuunnitelman jatko-

suunnittelun pohjana käytettävä vaihtoehto 
(15.11. 1345 §) 

— Sörnäisten rantatien ja Junatien välisen ajoyhtey-
den järjestely (30.8. 976 §) 

— työryhmän perustaminen rakennustöiden aikaisia 
liikennejärjestelyjä koskevien ohjeiden laatimista 
varten (25.1. 125 §) 

— Vihdintien ja Kaupuntien risteys: jalankulku- ja 

pyörätie sekä ryhmityskaista- ja pysäkkilevennys-
järjestelyt (17.5. 632 §) 

— yksityisen paikallisliikenteen linja-autopysäkkien 
perustaminen Kehä l:lle (27.9. 1115§). 

Lisäksi päätettiin lukuisista pienistä liikennejärjeste-
lyistä, liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta li-
säävistä ohjaustoimenpiteistä sekä tilapäisistä liikenne-
rajoituksista. 

Esitykset Kaupunginhallitukselle tehtiin kertomus-
vuonna esityksiä mm. seuraavista asioista: 
— Bulevardin läpiajon kieltävän kokeilun jatkaminen 

(29.12. 1566 §) 
— etuajo-oikeus: kumoaminen Vanhalla Porvoontiellä 

Suurmetsäntien risteyksen kohdalla sekä Linnanra-
kentajantien määrittäminen, etuajo-oikeutetuksi 
Hitsaajan kadun risteyksessä (1.11. 1295 §, 15.2. 
228 §) 

— Finlandia-talo - Kallio, kevyen liikenteen väylän ra-
kentaminen (22.2. 239 §) 

— Itäkatu - Radanvarsitien yleissuunnitelma välillä 
Suurmetsäntie - Latokartanonne (29.12. 1548 §) 

— Kaivokatu, raitiovaunu korokkeiden itäpäässä ole-
vien portaiden betonikaiteiden korvaaminen keveil-
lä kaiderakenteilla (13.9. 1054 §) 

— Kehätien yleissuunnitelma välillä Pukinmäki-Es-
poon raja (22.2. 238 §) 

— Keskuspuisto: ulkoilureitin rakentaminen välille 
Vannetie-Pakilantie (18.10. 1221 §) 

— Kirkonkyläntie, jalkakäytävän ja polkupyörätien 
rakentaminen välille Suutarinkyläntie - Tapanilan-
tie (25.1. 132 §) 

— Lahdentie, l i i t tymän rakentaminen Pihlajamäen 
kohdalle (25.1. 108 §) 

— Leppäsuon alueen pysäköinti- ja huoltoasemajärjes-
telyt (18.10. 1205 §) 

— liikennejärjestely kokeilun jatkaminen Etelärannas-
sa (14.6. 712 §) 

— liikennejärjestelyt: Etupellontiellä ja Klaukkalan-
tiellä, Hiihtäjäntiellä metroaseman rakennustyön 
aikana, Kaupintiellä välillä Vihdintie-Näyttelijäntie, 
Kehä l:n ja Kantelettaren tien l i i t tymän ympäristös-
sä (2.8. 863 §, 29.11. 1431 §, 17.5. 630 §, 22.3. 
374 §), Laajalahdentien ja Professorintien kevyt lii-
kenne, linja-autoasemalla korttelin 192 rakentami-
sen takia, Messukentän jaPirkkolan urheilupuiston 
alueella (27.9. 1121 §, 14.6. 699 §, 5.12. 1445 §, 
8.2. 207 §) sekä Pohjoisrannassa, Merihaan alueella 
ja Sörnäisten rantatiellä, Turunlinnan tien jatkeella 
Savonkadulla sekä Viipurinkadulla välillä Savonka-
tu-Porvoonkatu (5.12. 1443 §, 20.9. 1063 §, 5.4. 
435,436 §) 

— Martinlaakson radan erillisen kevyen liikenteen ali-
kulkujen tarkentaminen (17.5. 631 §) 

— Lyypekinlaiturin pysäköintijärjestelyt (6.9. 
1013 §) 
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— Niemenmäestä Ruskeasuolle kulkevan yhdistysrei-
t in parantaminen (11.10. 1190 §) 

— nopeusrajoitukset: alemman alueellisen nopeusra-
joituksen käyttämisen kokeilu Pakilan ja Etelä-Haa-
gan alueilla (8.11. 1315 §) 

— Nurmijärventie: kehotus yi. töiden Iklle meluvallien 
rakentamisesta väli Ile Muurimestarintie-Pirkkolantie 
(2.8. 835 §) 

— Pirkkolantie: kevyen liikenteen sillan rakentaminen 
tien yl i Maunulan uurnahautausmaan kohdalla 
(25.1. 124 §) 

— Puistolan aloituskorttelin liikenneyhteyksien järjes-
täminen (26.4. 550 §) 

— pysäköinti : pysäköintimaksujen määrääminen ja 
vuoropysäköintijärjestelmän käytäntöön ottaminen 
(4 .1 .4 . 5 §) 

— Val imon seisakkeen säilyttäminen ja jalankulkutun-
nelin rakentaminen (29.3. 400 §) 

— Vantaanjoen länsirannan ulkoi lu raitteja ja niihin 
l i i t tyviä siltoja koskevat suunnitelmat (16.8. 918 §) 

— Tuusulantie: jalankulku- ja pyörätien rakentaminen 
Maunulan kohdalla (30.8. 982 §) 

— Vi ik int ien parantaminen välillä Hämeentie-Pihlajis-
tontie (25.1. 109 §). 

Lisäksi lautakunta teki taloussuunnittelutoimikunnalle 
esityksen kulkulaitosjärjestelmän pitkän tähtäyksen ta-
loussuunnitelmasta vuosille 1974-1983 (4.1. 6 §). 

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle myös 
eräitä v. 1973 tilejä koskevia ylitysoikeusanomuksia 
(4.10. 1154 §, 25.10. 1265 §, 22.11. 1388 §) sekä lii-
kenteen laskenta ja tutkimusmäärärahan käyttämättä 
jääneen osan siirtämistä v:lle 1974 käytettäväksi alku-
peräiseen tarkoitukseensa (20.12. 1531 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annetti in kerto-
musvuonna lausuntoja mm. seuraavista asioista: 
— Alkut ie: liikenneturvallisuuden parantaminen välil-

lä Pakilantie-Tuusulantie (1.8. 789 §) 

— autottoman vapun järjestäminen ydinkeskustassa 
(29.3. 420 §) 

— avustusanomus: Liikennepoli i t t inen Yhdistys 
Enemmistö ry. (1.8. 803 §) 

— Eliel Saarisen tie, alikulkusillan yleispiirustukset 
(14.6. 709 §) 

— Elontien liikenne (25.1. 127 §) 
— Erottaja: jonotuskaiteiden rakentaminen (20.12. 

1523 §) 
— Finlandia-talo - Kallio, kevyen liikenteen väylän ra-

kentaminen (22.11. 1386 §) 
— Helsingin ohikulkutien parantaminen välillä Vero-

miehenkylä - Tikkuri la (27.9. 1108 §) 
— Huopalahden asemajärjestelyt: Angervotien ja 

Kauppalantien alkutunnelien sekä Eliel Saarisen-
tien alikulkutunnelin yleispiirustukset (14.6.709 §) 

— Jakomäen pohjoisosan joukkoli ikenne (1.8. 813, 
814 §) 
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— joukkoli ikennekokeilu pääkaupunkiseudulla, parla-
mentaarisen liikennekomitan ehdotus (23.8. 959 §) 

— kansainvälisten pääteiden opastus kaupungin alu-
eella (1.2. 167 §) 

— kantakaupunki: julkisen pintaliikenteen parantami-
nen Kampille suuntautuvan länsisektorin linja-auto-
liikenteen osalta (28.6. 753 §) 

— Kaupintie-Muurimestarintie -nimisen paikallistien 
n:o 11447 osien lakkauttaminen yleistienä (30.8. 
989 §) 

— Kauppalantie, linja-autokaistan avaaminen, valtuu-
tettujen kirje (11.10. 1172 §) 

— Kehä l:n ja Rusthollarintien eritasoli i ttymän vaih-
toehtoiset ratkaisut (5.12. 1442 §) 

— kolariauton näytteillepanosta saadut ulkomaiset 
kokemukset (13.12. 1481 §) 

— Konala-Frihers: jalankulku- ja pyörätien rakentami-
nen (27.9. 1109 §) 

— Laajasalo: ajoradan rakentaminen linja-autoliiken-
nettä varten llomäentien ja Marunakujan välille 
(9.8. 874 §) 

— Lahden moottor i t ien parantaminen välillä Koske-
lantie-Viikki (18.10. 1222 §) 

— liikennejärjestelyt: Asesepän-, Metsälän- ja Nii t ty-
läntien sekä Ni i t ty länpolun liittymässä, Galoniuk-
senkadulla, Estetiellä, Hanasaaressa ja Helsinginka-
dulla (2.8. 862 §, 20.12. 1505, 1506 §, 11.10. 
1189 §,2.8. 837 §,22.2. 237 §) sekä Huopalahden 
asemalla, Jakomäen-Mellunkylän ja Vuosaaren pai-
kallisteiden (Naulakalliontie ja Niinisaarentie) muo-
dostamalla risteysalueella, Koivikkotiel lä, Metsälän 
alueella, Rikhard Nymanin tiellä ja Sylvesterintiellä 
(29.3. 418 §, 20.12. 1525 §, 27.9. 1107 §, 9.8. 
899 §,20.9. 1062 §) 

— liikennemerkkipäätöksen osittaisuudistus (5.12. 
1446 §) 

— liikenneyhteyksien järjestäminen, parantaminen: 
Hakuninmaan länsiosan omakotialueella, Hanasaa-
ressa, Maununnevalta Muurimestarintielle, Pirkko-
lan urheilupuistossa ja Maununnevalla sekä Suutari-
lassa (13.12. 1495 §, 22.3. 388 §, 15.2. 231 §,2.8. 
836,852 §) 

— liikenneturvallisuus: hinattavat laitteet (9.8. 
886 §), parantaminen Pohjois-Haagassa Näyttelijän-
tiellä (5.12. 1463 §) 

— metro: tunnel¡osuuden Siltavuori-Kamppi linjauk-
sen ja korkeusaseman sekä Siltasalmen puhallinkui-
lun suunnitelmien hyväksyminen (29.3. 399 §) 

— Munkkisaari:katu- ja laiturialueen aitaaminen 
(20.9. 1090 §) 

— Männikkötien jalankulkujärjestelyt (26.4. 570 §) 
— Nordenskiöldinkadulta Käpylään johtavan paikal-

listien lakkauttaminen välillä Pasilankatu-Käpylä 
(22.3. 395 §) 

— Pasila: kävelytien rakentaminen matkustaja-asemal-
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ta TV-keskuksen liittymään (1.2. 165 §), Pasila-
Metsälän yhdystielle rakennettavan ylikulkusillan 
yleissuunnitelma (27.9. 1117 §) 

— Puotila eritasoliittymän toteutumisen ajankohta 
(5.12. 1442 §) 

— pysäköinti: mittarein varustettujen paikkojen käyt-
tö (1.11. 1299 §), vuoropysäköinti ja sen kokeilun 
aloittaminen ym. (18.1. 78 §, 26.4. 553, 554 §) 

— raitioliikenne: Mannerheimintien ja Aleksanterinka-
dun yhdysraide (1.8. 811 §) 

— Rakuunantie: kääntöpaikan rakentaminen eteläpää-
hän (20.12. 1528 §) 

— Santahamina-Isosaaren yksityisen tien muuttami-
nen maantien tai paikallistien luonteiseksi talvitiek-
si (30.8. 990 §) 

— Savonkadun jalankulkusillan piirustusten vahvista-
minen (12.4. 491 §) 

— taksiliikenne: autoilijoiden virkapukusäännön osit-
tainen muuttaminen (26.4. 572 §), taksan korotta-
minen (16.8. 921 §), taksikomitean 71 mietintö 
(25.10. 1245 §) 

— tieliikenneasetus: pysäköintiä ja pysähtymistä kos-
kevien sääntöjen muutosehdotus (29.3. 401 §) 

— Tuusulan moottorit ien parantaminen Asesepäntien 
ja Käskynhaltijantien l i i ttymien välillä (9.8. 900 §) 

— Uudenkaupungintien asuntojen suojaaminen Länti-
sen moottorit ien liikennemelulta (13.9. 1050 §) 

— valtuustoaloitteet: Alppiharjun liikenneolojen ke-
hittäminen (20.12. 1507 §), asematunnelin sulke-
minen yön ajaksi (13.12. 1483 §), Caloniuksen ka-
dun liikennejärjestelyt (20.12. 1505, 1506 ^ J o u k -

koliikenteen parantamistoimenpiteet (11.10. 
1171 §), liikennevalojen asentaminen Nordenskiöl-
din aukiolle ja ns. Viiskulmaan (18.1. 85 §,20.12. 
1508 §) 

— Vihdintien suunnittelu välille Rantarata-Ohikulku-
tie (22.2. 261 §). 

Lisäksi lautakunta antoi lausuntoja mm. linja-autojen 
reittien ja aikataulujen muutoksista, pysäköintijärjes-
telyistä, liikennöimisajan laajentamisista, liikennelu-
pien uudistamisista ja muutoksista sekä paikallisista 
nopeusrajoituksista. 

Muille kaupungin elimille ym. annetuista lausunnoista 
mainittakoon: 
— kiinteistölautakunnalle annettu elementtihän in 

pystyttämistä tilapäisesti Finlandia-talon pysäköin-
tialueelle koskeva lausunto (27.9. 1116 §) 

— yleisten töiden lautakunnalle Itä-Pasilan liikenne-
suunnitelmasta annettu lausunto (18.1. 52 §). 

Lisäksi annettiin Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n 
Yhdysneuvottelukunnalle Rautatientorin liikenneolo-
suhteita koskeva lausunto (11.10. 1184 §). 

Liikennejaosto valmisteli toimintaohjeidensa ja lauta-
kunnan johtosäännön mukaisesti lautakunnassa käsi-
teltäviä liikenneasioita sekä antoi kaupunginhallituk-
selle lausuntoja yksityisen linja-autoliikenteen aikatau-
luista ja pysäkkien sijoittamisista sekä tilausliikenteen 
taksoista. 
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Kiinteistölautakunnan kokoonpano. V. 1973 toimi 
lautakunnan puh.johtajana ips. Erkki Heikkonen ja va-
rapuh.johtajana os.pääll. Arvo Pörhönen sekä jäseninä 
varatuomarit Pirkko Koskinen, Harry Laakso ja Kai 
Törnblom, ,fil. maist Victor Procopä, yli-ins. Henrik 
Kalliala,. hitsaaja Pentti Ukkola ja rak.mest. Ar t tu r i 
Meriläinen. , v 

Lautakunnan jaostot olivat tontt i jaosto, maatalous^ ja 
metsäjaosto sekä talojaosto (ks. kertomusvuoden kun-
nalliskalpnterii.. 

Lautakunnan ja jaostojen kokoukset. Lautakunta päät-
t i pitää kokouksensa tiistaisin klo 9 ja ylimääräiset ko-
koukset tarvittaessa. Jos tiistai on pyhä- tai juhlapäivä, 
kokous pidetään, ellei toisin päätetä, seuraavana arki-
päivänä. Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa 
ajoista (16.1. 91 §). 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 53 kokousta, joiden 
pöytäkir jojen pykäläluku oli 2 193. Tontt i jaosto ko-
koontui 29 kertaa ja pöytäkir jojen pykäliä oli 748. 
Maatalous- ja metsäjaoston vastaavat luvut olivat 5 ja 
21 sekä talojaoston 3 ja 15. 

Lautakunnan käyttövaroista päätettiin myöntää varoja 

mm. seuraaviin tarkoituksiin: 
— viranhaltijain osallistuminen kursseille, luentopäi-

ville ym. (9.1. 13 §, 16.1. 127 §,29.5. 851 §, 11.9. 
1471 §, 18.9. 1545 § ,23.10. 1764 §,30.10. 1778 
§,20.11. 1923 §,27.11. 1985 §) 

— Taksinkuljetus Oy:n yht. 375 mk:n laskun maksa-
minen (6.11. 1816 §) 

— geoteknill. kartan maksaminen geotekniselle toi-
mistolle (27.3. 517 §). 

Vahingonkorvaukset. Lautakunnan käyttövaroista pää-
tett i in suorittaa korvauksena yht. 311 mk auton vahin-
goittumisesta ja vesivuodon turmelemista 22 uistimes-
ta (14.8. 1346 §,4.12. 2106 §). 

Alueiden j arakennusten hallinto 

Lautakunnan hoitoon siirretyistä määräaloista, tonteis-
ta ja rakennuksista päätettiin siirtää 

t o n t t i o s a s t o n h o i t o o n 
- Ala-Tikkurila, n. 11 905 m 2 tilasta Salomaa RN:o 

3 3 9 9 ja.n. 1 921 m 2 tilasta Sillankorva RN:o 3 2 0 4 
(9V1. 3 §) 

- Etelä-Kaarela, n. 11.98 ha tilasta Malmgård RN:o 
49 v 

-r Kallip, vaihdossa saatg n. 1 270 m 2 tontista 
1/296b ( i 1,9. 1469 §) 

- Kluuvi, 17 m 2 tontista 7/37 (13.2, 270 §) 
- Konala, tila Putki RN:o 235,1 (5.3. 349 §) sekä Ko-

nalan, Espoon, Suurhuopalahden, Nuijalan, Mäkky-
län sekä Kilon kylien ynnä Kuninkaisten yksinäis-
talon maapohjaiset alueet B 1 ja A 3 (17.4. 663 §) 

- Kumpula, n. 2.85 ha tiloista Sörnäisten sivurata-
alue RN:o 2 2 , Valt ion rautateiden alue RN:o 27 ja 
RN:o 28 ja Statsjärnvägarnas område RN:o 2^0 
(14.8. 1301 §) 

- Laajasalon, n. 625 m 2 tilasta Johnsas RN.o 2 4 0 2 

(20.3. 463 §) 
- Malmi, t i lat Vi lpo 48 RN:o 7388, V i l p o 49 RN:o 

7 2 9 2 , Vi lpo 50 RN.o 7 2 93 f N 6 RN:o 7 2 4 j a n 10 
RN:o 7 2 9 sekä tont t i 3/38143 (17.4. 662 §,29.5. 
856 §) 

- Mellunkylä, t i lat Rentola RN:o 1 4 4 7 ja Sorsala 
RN:o 1 238 (19.6. 1007 §, 26.6. 1070 §) ja vaih-
dossa saatu 85 m 2 tontista 1/47203 sekä määräalat 
tiloista Borgis RN:o 1 5 8 4 , n. 31 300 m 2 ; Kukka-
mäki RN:o l410 f n . 201 m 2 ; Borgis RN:o l584 . n> 

11 900 m 2 ; Tomtebo RN:o 1 4 4 6 , n. 81 m 2 (30.1. 
172 §, 10.4. 612 §, 5.6. 901 §, 30.10. 1770 §, 
4 .12.2047 §) 

- Pitäjänmäki, n. 6 940, 3 m 2 tiloista Spiken RN.o 
31 2 , S 25 RN.o 396, s 34 RN.o 3 j a 13 RN.o 
359 sekä tontista 8/46133 (24.7. 1121 §) 

- Suutarila, Siltakylän kylän ti lat Sandbacka1 RN o 
11 6 7 , Alberts ro RN:o 1118 ja Albertsro II RN:o 
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1168 Sekä t i la t Sund R N : o 4 9 6 , Kullan R N : o 4 1 6 8 

ja Lesti RN:o 1 1 0 6 (6.2. 224, 225 §, 28.8. 1386 §, 

18.12. 2113 §) 

— Tapanila, t i la t : K 375 RN:o 71133 Boe I I I RN:o 

1182 f r 155a RN:o 8291# Takala RN:o 139, Emi-

l ielund RN.o 5^04 (13.2. 266 §, 20.2. 306 §, 2.10. 

1607 §, 13.11. 1863 § ,27 .11 . 1982 §) sekä määrä-

alat t i loista: Uusitalo RN:o 9 2 6 5 ( n . 187 m 2 ) , Ko-

t i r inne RN:o 7335 ( n . 287 m 2 ) , P. 321 R N : o 9 2 6 4 

(n. 45 m 2 ) , Granebo RN:o 1 4 9 6 (40 599 m 2 ) , B 

125 RN:o 1230 (118 m 2 ) , Päivölä RN:o 7336 (84 

m 2 ) , P 296 RN:o 9 4 2 (52 m 2 ) , (16.1. 93 §, 6.3. 

350, 352 §, 8.5. 758 §, 24.7. 1120 § ,2 .10 . 1608 

§ ,23 .10 . 1722 §) 

— Tammisalo, vaihdossa saatu n. 140.9 m 2 tont ista 

4 /44041 (7.8. 1268 §) 

— Var t ioky lä , vaihdossa saatu t on t t i 1/45018 ja Tapa-

nila, t i la t Granhagen RN:o 85 ja Granhagen RN.o 

8? (12.6. 941 §) 

— Vuosaari, vaihdossa saatu 7 458 m 2 tilasta Niinisaa-

ri II RN.o 1188 (24.7. 1119§ ) . 

M e t s ä o s a s t o n h o i t o o n 

— Etelä-Kaarela, 50.1 ha:ri alueen metsäalueet tilasta 

Malmgård R N : o 4 9 (14.8. 1301 §) 

— Konala, Espoo, Suurhuopalaht i , Nuijala, Mäkky lä , 

K i lon kylät , Kuninkaisten yksinäistalo, vesialueet 

A 1 , A 2 . B 2 j a B3(17 .4 . 663 §) 

— Sipoon kunta: Hindsbyn kylästä t i la t Bakunkärr 

RN:o 6 1 2 ja n. 11.3 ha:n metsäpalsta tilasta Kuras 

RN:o 413 (23.1. 137 § ,9 .10 . 1637 §), Granön ky-

lästä t i la Svartholmen RN:o 1 2 4 7 (6.3. 354 §) , 

Gumbölen kylästä n. 23 ha tilasta Kusas RN:o 2 2 4 

(20.3. 467 §) ja Immersbyn kylästä t i la Fiskträsk-

skogen R N : o 1 3 0 (5.6. 900 §) 

— Tapani la , t i la Bj4 119 R N : o 4 1 1 6 (2 .5 . 7 0 8 §) 

— Vuosaari, t i la t Ormudden RN:o 1*77 j a Luotoperä 

RN:o 1147 ( 9 ^ 0 . 1641 §). 

M a a t a l o u s o s a s t o n h o i t o o n 

— Etelä-Kaarelaan. 50.1 ha.n alueen peltoalueet tilas-

ta Malmgård RN:o 49 (14.8. 1301 §). 

T a l o - o s a s t o n h o i t o o n 

— Alppi la , Kotkankatu 1 :n osakkeet N : o t 4 9 8 - 6 1 7 ja 

6 1 8 - 6 8 7 (19.6. 1010 §) 

— Eira, Vuor imiehenkatu 2:n osakkeet N:ot 1445— 

1504 ja 2 6 5 2 - 2 7 4 7 (6.11. 1814 §) 

— Haaga, ton t t i 7/171 rakennuksineen ja t i la Torpebo 

RN:o 290 ( 22.5. 822 §, 12.6. 940 §) 

— Kumpula, vuokra-alue KN I I I T N 8—9 asuinraken-

nuksineen (13.2. 267 §) 

- Laajasalo, t i lat P.T. N:o 11 RN:o 1^69 j a L i t t . 2 

L.u. RN:o 2114 (29.5. 854, 855 §) ja t i la l ta Sand-

kulia RN:o 170 asuinrakennus (23.10. 1721 §) 

- Malmi , t i lat V i l po 58 RN:o 7301 j a v i l p o 33 RN:o 

7 2 7 6 ( 1 2 . 6 . 9 3 9 § , 7 . 8 1 2 7 0 §) sekä t i la t Koivula 

RN:o 3 3 1 8 , Terhola R N : o 2 2 2 5 , V i l po 3 5 RN.o 

7 2 7 8 # Toivola RN:o 7 2 3 6 j a M 3 2 RN:o 7 I O I . M 

4 5 R N : o 7 l 0 9 / m 1 8 R N . o 7 3 6 j a m 2 7 R N : o 7 6 8 , 

1 4 9 3 m2 : 'n t i la Li isan kot i RN:o 7 3 6 7 # v i l p o 4 4 

RN.o 7 2 8 7 rakennuksineen ( 9 . 1 . 4 § , 2 0 . 2 . 3 0 7 § , 

1 5 . 5 . 7 9 5 § , 2 9 . 5 . 8 5 3 § , 5 . 6 . 9 0 2 , 9 0 3 § , 1 9 . 6 . 

1 0 0 8 § , 1 3 . 1 1 . 1 8 5 8 § ) 

- Mei laht i , Solhem -niminen vuokra-alue N:o 20 ja 

huvila-alue N:o 23 rakennuksineen (9.1. 6 §, 2.5. 

706 §) 

- Mel lunkylä, Asunto Oy Saariseläntie 4:n osakkeet 

N:ot 436—475 ja Ki inteistö Oy Mellunmäen Lii-

ke- ja toimintakeskus -yht iön osakkeet N:ot 

10535 -12056 ja 12066 -12821 (31.7. 1239 §, 

25.9. 1553, 1554 §) sekä t i la Tasanko RN.o 1 3 2 1 

rakennuksineen (20.11. 1921 §) 

- Oulunky lä, ton t i t 9 /28064 ja 3 /28053 rakennuksi-

neen (3.4. 559 §, 18.9. 1505 §) 

- Pasila, t on t i t 28 /571, 15/566, 34/573, 19/569, 13/ 

562, 9 /563 , 6 /560, 14/567, 9/56,1. 4 /959 raken-

nuksineen (6.3. 348 §, 13.3. 424 §, 2.5. 705 §, 

15.5. 792 §, 29.5. 857 §, 4.9. 1428 §, 2.10. 1609 

§, 9.10. 1639 §, 23.10. 1717, 1718 §) , Asunto Oy 

Käsöörinkatu 3:n osakkeet N.ot 1 4 8 7 6 - 1 5 4 6 9 

(16.10. 1681 §) 
- Pitäjänmäki, t on t i t 3 /21 ja 3 /22 rakennuksineen 

(3.4. 560 § ,31 .7 . 1238 §) 

- Pukinmäki , t i la Bäcksungen 4 RN:o 1® ja t i la Bäck-

sängen 2 RN:o 110 rakennuksineen (11.9. 1470 §, 

30.10. 1771 §) 

- Tali,Lassask-niminen t i l aRN:o 195 asuinl i ikeraken-

nuksineen (15.5. 793 §) 

- Tapanila, t i la t Br. 350h RN.o 10146 j a Ä 177 

RN:o 5148 (21.8. 1350 §, 18.12. 2120 §) ja t i la t 

Puistorinne RN:o 7 4 7 6 ( p. k 374 RN:o 7132 # 320 

RN:o 9 2 7 3 , Lyckobo RN:o 4 2 5 1 , Us. 339 RN:o 

6196, Koivula RN.o 7313 rakennuksineen ja t i la l ta 

Askola RN :o 7^24 a s u m . j a l i ikerakennus (6.2. 223 

§, 13.2. 266 §, 20.3. 464 §, 2.5. 704 §, 22.5. 821 

§ ,30 .10 . 1772 § ,20 .11 . 1920 §) 

- Val l i la, t on t i t 9 /540, 14/550, 2 /540, 9 /530 raken-

nuksineen (20.3. 465 §, 24.7. 1118 §, 9.10. 1638 

§, 13.11. 1859 §) 

- Var t ioky lä , Yhdysku lma-n im inen t i la RN.o 2901 

rakennuksineen (7.8. 1269 §) 

- Vuosaari, t i lat Ormudden RN:o 1 7 7 j a Luotoperä 

RN:o 1147 rakennuksineen ja piha-alueineen (9.10. 

1641 §). 
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Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Ratkaisemattomien asioiden luettelo. Luettelo lauta-
kunnan diaariin ennen 1.7.1972 merkityistä vielä 30.1. 
1973 ratkaisemattomista asioista tarkastettiin ja mer-
ki t t i in tiedoksi (6.2. 229 §). 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Lautakunta suoritti kiin-
teistöviraston hallussa olevien, myytyjen tonttien mak-
samatonta kauppahintaa ja rakentamisvelvollisuutta 
koskevien velkakirjojen tarkastuksen (21.12. 2192 §). 

Päätökset 

Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seuraavia asioi-
ta koskevia päätöksiä 
— aluevaihdot: Asunto Oy Perustie 35:n aluevaihdon 

toteaminen rauenneeksi ja Suomen valtion kanssa 
9.8. allekirjoitettuun vaihtokirjaan tehtävien ehto-
jen selventäminen (30.1. 180 §, 4.9. 1431 §) 

— osakekaupat: Alppilassa Asunto Oy Kotkankatu 
1:n osakkeiden n:o 4 9 8 - 6 1 7 ja 618 -687 ostami-
nen Altius Fortius Oy.ltä, Itä-Pasilassa lastenseimi-
huoneiston hallintaan oikeuttavien Asunto Oy Ka-
söörinkatu 3:n osakkeiden n:o 14876—15469 osta-
minen sekä MeUunmäessä lasten päivähoitoraken-
nuksen hallintaan oikeuttavien Asunto Oy Saarise-
läntien 4:n osakkeiden n:o 436—475 ostaminen se-
kä Liike- ja toimintakeskus Oy:n osakkeita koskevi-
en kauppakirjojen hyväksyminen ja Ullanlinnassa 
Asunto Oy Vuorimiehenkatu 12:n -nimisen yhtiön 
osakkeiden ostaminen (19.6. 1012 §, 4.9. 1432 §, 
19.6. 1011 §, 11.9. 1473 §,30.10. 1779 §) 

— ti lat: Sipoon kunnan Granön kylässä sijaitsevan ti-
lan Svartholmen RN:o 1^47 kauppaa koskevan 
päätöksen peruuttaminen (16.1. 100 §) 

— vuokrat: eräiden Ruoholahdessa voimassa olevien 
sopimuksien vuokrien tulouttaminen 1.10. lukien 
(13.11. 1888 §). 

Lisäksi käsiteltiin useita osakkeiden merkitsemistä, 
myymistä, haltijavelkakirjojen vaihtamista ja kiinnittä-
mistä sekä takauksia ym. koskevia asioita. 

Esitykset 

Lautakunnan kertomusvuonna kaupunginhallitukselle 
tekemät esitykset koskivat mm. seuraavia asioita 
— aluevaihdot: vaihto Suomen valtion, Kiinteistö Oy 

Hakaniemenkatu 4:n ja Kiinteistö Oy Zins-nimisen 
yhtiön kesken (6.3. 351 §, 20.3. 468 §, 18.9. 
1509 §) 

— avustukset: myöntäminen kertomusvuonna saman-
suuruisena kuin v. 1973 Helsingin kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestö ry:lle, 
Helsingin kunnallisvirkamiehet ja toimihenkilöt ry: 
Ile, Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:lle, 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys ry :lle ja Suomen 
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Elokuva-arkisto ry.lle (24.7. 1117 §) 
— kaupunginhallituksen erään päätöksen muuttami-

nen ja oikaiseminen (17.4. 667 §, 22.5. 828 §) 
— komitean asettaminen selvittämään huoneen- ja 

maanvuokrien vuokramaksujen määräämistä (29.5. 
852 §) 

— lautakunnan käsittelemien asioiden julkistaminen 
(20.11. 1924 §) 

— määräalojen, tilojen ym. määrääminen teollisuuslai-
tosten Ikn ja urheilu- ja ulkoilulkn hallintoon (9.1. 
5 §,3.4. 561 §, 15.5. 810 §) 

— määrärahat: siirtäminen kertomusvuonna käytettä-
väksi, ylittäminen (9.1. 16 §, 23.1. 140 § .28.8 . 
1390 §, 30.10. 1781 §, 6.11. 1818 §, 13.11. 
1865 §) 

— rakennukset: A- ja B-messuhallien ostaminen kau-
pungille ja Pasilan tont in vuokraaminen Osuuskun-
ta Suomen Messuille (22.5. 836 §) 

— tiemaksun suorittaminen Espoon kaupungin Määr-
lammen - Kolmperän tiekunnalle (15.5. 802 §) 

— tont i t : Pasilan tontin vuokraaminen Osuuskunta 
Suomen Messuille sekä Oulunkylän tontin 3/28053 
ostaminen rakennuksineen (22.5. 836 §, 29.5. 
863 §) 

— vahingonkorvaukset: autonkuljettaja-vahtimestarin 
vapauttaminen autojen yhteenajosta aiheutuneiden 
vahinkojen korvaamisesta (5.6. 906 §) 

— virat: 9. pl. toimistoapulaisen viran vakinaistaminen 
(6.3. 358 §) 

— virkamatkat: osanottajien lähettäminen virkamat-
kalle erilaisiin kokouksiin, konferensseihin ym. 
(30.1. 176 §, 20.3. 469 §, 3.4. 565 §, 8.5. 759 §, 
12.6. 942 §, 14.8. 1300 §, 4.9. 1429 §, 4.12. 
2054 §). 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle kertomusvuonna annetut lau-
sunnot koskivat mm. seuraavia asioita 
— julkisten palvelutilojen lisääminen alueella Kataja-

nokka-Kruununhaka-Kaartinkaupunki (16.10. 
1682 §) 

— kaupan sekä muun elinkeino- ja ansiotoiminnan 
harjoittaminen liikennelaitoksen liikenneterminaa-
leissa (18.12. 2121 §) 

— kaupunginvaltuustolle esitettävien tärkeiden ja laa-
jamittaisten asioiden valmistelun tarkoituksenmu-
kainen ajoittaminen (23.1. 133 §, 28.8. 1388 §, 
20.11. 1919 §) 

— kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus v:lta 
1972 (24.7. 1115 §) 

— Laakson sairaalan laajentaminen (16.1. 95 §) 
— majoituskomitean mietintö (4.12. 2053 §) 
— Pukinmäen kahden korttelin rakentamista koske-

van sopimuksen tekeminen Salpa Oy:n ja Komman-
di i t t iyht iö Palkki Oy & Co:n kanssa (29.5. 861 §) 
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— Suomenlinnan väliaikaisen hoitokunnan asettami-
nen (20.3. 471 §) 

— Teknillisen Oppilaitoksen Hietalahden torin puolei-

sen puistokaistan sulkeminen (15.5. 804 §) 
vuositilintarkastajien kertomus v:lta 1972 (7.8. 
1267 §). 

Kiinteistöviraston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 

Alueiden, tonttien, määräalojen y m. 
hankkiminen 

A l u e v a i h d o t 

— Haagaan suunniteltujen korttelien n:o 29164 ja n:o 
29167 alueista sekä suunnitellun Vaakatien yht. n. 
355 m 2 :n alueen. Etu-Lassilan kiinteistöjen omista-
jat saavat hallintaansa Hgin kaup. omistamat osat 
Haagan suunnitelluista kortteleista n:o 29167 ja 
n:o 29168 (16.7. 1084 §) 

— Tammisalo: varat. Veikko Kauppi luovuttaa kau-
pungille määräalan kortt. 44041 tontista N:o 4 ja 
kaupunki luovuttaa varat. Kaupille Tammisalon 
kortt. N:o 44041 tontt i in N:o 8 sisältyvän määrä-
alan pinta-alaltaan 144.8 m 2 sekä Kaupppi maksaa 
kaupungille välirahaa 200 mk (3.4. 587 §) 

— Tapanila: Emilia Lokkilinna luovuttaa kaupungile 
rasituksista vapaana tilasta U 75 RN:o 6^39 n 102 
m 2 :n alueen ja kaupunki luovuttaa Lokkilinnalle ti-

lasta Ullas RN.o 6371 n. 152 m 2 : n alueen maksaen 
kaupungille välirahaa 2 000 mk (20.2. 322 §) 

— Vantaa: Asunto Oy:t Leirinmäki, Leirinuotio, Lei-
rikallio, Leiripiha ja Leiripuisto luovuttavat kau-
pungille rasituksista vapaana Länsisalmen kylässä 
sijaitsevan Länsimaa-nimisen tilan RN:o ja kau-
punki luovuttaa yhtiöl le Pihlajamäen korttelin n:o 
38009 asuin- ja li iketalotontin n:o 3 ja asuintontin 
n:o 4 (4.12. 2070 §) 

- muut aluevaihtoja koskevat asiat: Laaturakenne 
Oy:n ja kaupungin välisessä aluevaihdossa suoritet-
tavan välirahan alentaminen sekä 20.2. Ikn teke-
män aluevaihtoa koskevan päätöksen peruuttami-
nen (9.1. 26 §, 11.9. 1478 §). 

O s t a m i n e n 

Katu- ja puistoalueiksi 

Lautakunta päätti ostaa kertomusvuonna seuraavat 
määräalat: 

Kaupun- Määrä- Kartta- Hinta 
ginosa ala 

m 2 
Tilasta tai alueesta piirros Myyjä mk Päätös 

Malmi 52 tontt i n:o *i 1/38119 730520/NA 51 As.Oy Markkinatie 7 1 050 19. 6.1017 § 
Tapanila 287 Kotirinne RN:o 7335 18365/NA 51 R. Rinne 3 000 23. 1. 151 § 

» 118 B 125 RN:o 1230 730516/NA 51 Tyyne Rimppi 1 200 12. 6. 954 § 
» 36 R 155a RN:o 8 2 91 730560/NA 51 E. Jonsson 400 21. 8.1351 § 
» 84 Päivölä RN:o 7336 730669/NA 51 E. Pastisen perikunta 1 160 21. 8.1353 § 
» 52 P 296 RN:o 9 4 2 730555/NA 51 S. ja L. Heinola 520 2.10.1610 § 

Tammisalo 40 tontt i 3/44041 730298/NA 51 Rak. Oy Laukkanen & Pöllänen 600 16. 7.1077 § 
Mellunkylä 201 Kukkamäki RN.o 

1410 730330/NA 51 A.A. Aut io 2 000 2. 5. 728 § 
» 81 Tomtebo RN:o 1446 730907/NA 51 M. Westermarck 800 13.11.1880 § 

Laajasalo 625 Johnsas RN:o 2402 730136/NA 51 E.l. Ja M. Snellman 8 000 13. 2. 276 § 

Lisäksi ostettiin seuraavat määräalat: 
- Malmilta tilat Toivola RN:o 7 2 3 6 ja M 32 RN:o 

7 1 0 1 81 000 m k:n kauppahinnasta (15.5. 801 §) 
- Meilunkylästä tilat Rentola RN:o 1 4 4 7 3 300 mk.n 

kauppahinnasta ja Sorsala RN:o 1 2 3 8 1 300 mk:n 
kauppahinnasta (3.4. 575 §) 

- Tammisalosta tontt i 3/44041 asemakaavan muu-

toksen mukaista Paasitietä varten 600 mk:n kaup-
pahinnasta (26.6. 1077 §, 14.8. 1304 §) 

— Tapanilasta n. 45 m 2 :n määräala tilasta P 321 RN:o 
g264 t o n t t j 1/41119, 1 300 mk.n kauppahinnasta 
(9.1. 22 §), tila Boe III RN:o 1182 700mk:n kätei-
sellä suoritettavasta kauppahinnasta (23.1. 145 §) 
ja tila Emilielund RN:o 5 4 0 4 4 100 mk:n kauppa-
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hinnasta (6.11. 1834 §) 
— Sipoon kunnan Granön kylästä t i la Svartholmen 

RN:o 1247 ehdolla, että sopimussakko on 102 000 
mk (9.1. 63 §). 

Katualueiden ottaminen kaupungin haltuun: i lmoitta-
minen maanomistaji l le Kluuvissa Kaisaniemenkatuun 
(9.1. 28 §) , Haagassa Nurmijärvent iehen ja Kaupintie-
hen (20.11. 1927 §, 27.11. 2004 §), Tapanilassa Läk-
syrinteeseen, Nummit iehen, Puistolantiehen ja Puisto-
lan ra i t t i in (9.1. 51 § , 6 . 3 . 375 §, 12.6. 961 §, 16.10. 
1688 §), Vartiokylässä So lk ipo lkuun (4.9. 1436 §) ja 
Laajasalossa Laajasalontiehen ja Laajasalon kaareen 
kuuluvien määräalojen ottamisesta kaupungin haltuun 
(6.3. 391 §). 

Katumaakorvauksia päätett i in suorittaa katumaaksi 
ym. tarvittavista kaupungin omistukseen siirtyneistä 
alueista seuraavasti: Malmi l la 5 540 mk (12.6. 960 §), 
Tapanilassa 38 050 mk (9.1. 52 §, 6.2. 241 §, 6.3. 
373 §, 19.6. 1029 §, 16.7. 1076 §, 24.7. 1167 § ,21 .8 . 
1352 §, 4.9. 1434 §, 2.10. 1610 §, 23.10. 1726 §), 
Laajasalossa 1 430 mk (20.2. 319 §). 

Kaupungin omistukseen si irtyneil lä katu- ym. alueilla 
sijainneista istutuksista, puista, pensaista, aidoista, lait-
teista ym. päätettiin suorittaa korvauksia eri kaupun-
ginosissa seuraavasti: Malmi l la 8 600 mk (16.1. 112 §, 
12.6. 959 §, 18.12. 2152 §), Tapanilassa 72 120 mk 
(16.1. 112 §, 20.2. 320 §, 6.3. 372 §, 17.4. 676 §, 
12.6. 959 § ,24 .7 . 1166 § ,4 .9 . 1437 §, 16.10. 1689 §, 
6.11. 1829 § , 4 . 1 2 . 2061 §, 18 .12 .2152 §), Kulosaa-
ressa 700 mk (12.6. 959 §), Vartiokylässä 2 050 mk 
(4.9. 1437 §, 16.10. 1689 §), Mellunkylässä 1 850 mk 
(4.9. 1437 §, 6.11. 1829 §) ja Vuosaaressa 870 mk 
(16.1. 112 §). 

V u o k r a a m i n e n 
— Kannelmäestä päätett i in vuokrata ton t t i n:o 

33155 /2 Mikonmäen Huo l to Oy: l tä 500 m 2 : n suu-
ruista lasten päiväkotirakennusta varten (18.9. 
1540 §). 

Alueiden, tonttien ym. luovutus 
m y y m i n e n . 

Kertomusvuonna päätett i in myydä tont inosia seuraa-
vasti : 

Ton t t i ja Pinta- Ostaja Ton t t i j akok . Myynt i - Päätös 
kort te l i ala tai karttap. hinta 
n:o m2 mk 

1/29204 250 L. Nikolsk i , T. Ikonen, V. Nikolski 3669 20 000 30.10.1795 § 
3 ja 4 /34070 23- f30 M. l . Wirtanen, P.M. Ojala 2029 2 000 6. 2. 234 § 
10/34075 126 Tukkukauppojen Oy 2033 5 000 2.10.1612 § 
9 /38166 25 Va l t io 70048 600 16. 1. 114 § 
4 /39048 187 T. E. Rimme 3601 4 700 2. 5. 724 § 
8 /41166 17 A . E. Hint ta la 3518 4 0 0 20. 3. 489 § 
7 /41115 317 A . Ikävalko 3467 9 000 10. 4. 620 § 
2/41129 288 E. Jouhk i 3433 17 000 19. 6.1018 § 
3 /41106 9 M. Sorvari 3662 350 31. 7.1252 § 
9 /41146 219 I .V. Lehtinen 3598 6 000 7. 8.1276 § 
6 /41115 179 A . Ikävalko 3467 5 100 7. 8.1277 § 
4 /41121 113 T. K. Rasku 3476 2 300 9.10.1647 § 
3 /41121 108 S. S. Stenman 3476 2 100 30.10.1791 § 
15/42009 55 As. Oy Silversundsvägen 41 B 3666 10 000 24. 7.1145 § 
12/45269 603 O. M. Ojala 2546 21 500 9. 1. 21 § 
1/45272 289 A. M. Lumme 2540 12 500 19. 6.1019 § 
14/45219 156 Rak.toim. Klaus Groth Oy 2806 18 000 24. 7.1142 § 
10/47221 49 A. J. ja P - L I i t t i 3193 2 000 31. 7.1248 § 
4 /54067 238.3 E. Gottberg 72250 1 700 16. 1. 116 § 
3 /54067 238.4 T. Sarparanta 72249 1 700 16. 1. 116 § 
1/54150 8.7 ha Valmet Oy 3532 5 265 6. 3. 362 § 
3 /54068 133 G. Nyberg N A 51/730301 930 3. 4. 574 § 
4 /54068 436 R. Lönnberg NA 51/730299 3 050 3. 4. 574 § 
5 /54068 112 G. ja E. Johansson 3414 700 3. 4. 574 § 

Lisäksi päätett i in seuraavista myynneistä: — Espoon Laajalahti: 153 m 2 : n suuruisen määräalan 
- Itä-Pasila: ton t t i i n 2 /17009 kuuluvan 1765.4 m 2 : n myyminen tont ista 2 /17016 6 100 mk.n kauppa-

suuruisen osan myyminen Helsingin Puhelinyhdis- hinnasta tont t i jakokar tan 17016 mukaisesti L .V. 
tykselle (24.7. 1132 §) Männi l le (9.1. 48 §) ja 202 m 2 : n suuruisen määrä-
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alan myyminen tontista 5/17020 8 000 mk:n 
käteishinnasta tontti jakokartan N:o 17020 mukai-
sesti M. Nyströmille (6.11. 1833 §) 

- Vart iokylä: 349 m2:n alueen myyminen tiloista 
RN:o 2315 ja RN.o 21085, jotka kuuluvat tont t i in 
9/45026, kauppahinta 18 000 mk, tontti jakokar-
tan N:o 1857 mukaisesti (25.9. 1573 §, 27.11. 
1997 §). 

Sotainvalidien Veljesliiton Leppävaaran seudun osas-

tolle myydystä Laajalahden kylässä sijaitsevasta n. 
3193 m 2 : n suuruisen kiinteistön rakentamisvelvolli-
suuden laiminlyönnin johdosta päätettiin periä 14 370 
mk 7 %:n vuotuisine korkoineen (24.7. 1136 §). 

V u o k r a a m i n e n 

Asunto· ja autopaikkatonteiksi 

Lautakunta päätti antaa vuokralle seuraavat tont i t : 

Alkuv. 
vuokra 
mk 

Inde k. Päätös 
sidottu 
perusvuo-
si vuokra 
mk 

Alue Tont t i 
ja kort-
teli n:o 

Rak.oi-
keus 
huone-
yksik-
köä 

Pinta-
ala 
m 2 

Vuokraaja Vuokra-
kausi 
päättyy 

Asuntotont i t : 
Pasila: 1/17017 — 6 000 Hgin seudun opiskeli-

ja-asunto säätiö 31. .12.2035 44 075 16 952 

» 17010/1 9 000 As Oy Sato-Pasila » 89 723 34 509 
» 17003/1 _ 12 100 As Oy Resiina » 117 990 43 700 
» 17006/1 — 9 500 As Oy Asemapääll.k. 2 » 97 802 36 223 
» 17018/2 _ 6 000 Kiint.Oy As.pääll.k. 7 31 .12.2025 122 609 42 279 
» 17013/1 — 6 200 As Oy Sähköttäjänk.2 31. .12.2035 72 236 24 909 
» 17011/1 — 9 500 Kiint.Oy Sähköttäjä- 31. .12.2035 205 992 71 032 
» 17014/1 — 7 200 jänk. 1 
» 17022/1 — 6 000 As Oy Asemapääll. 

hovi » 87 606 30 209 
Suurmetsä 41119/1 258 9 021 As Oy Maamiehentie 2 » 71 010 24 490 
Kontula 47034/1 223 7 800 Valtakunnallinen vuok-

ratalo-osuuskunta » 61 668 22 840 

Autopaikkatont i t : 
Harju 360/17 -
Kannelmäki 33176/1 

1 400 Autoykkönen Oy 
6 079 Salpa-Kannel 

700/kk 
31.12.1973 3 161 

20. 2. 
6. 3. 
6. 3. 
8. 5. 
8. 5. 

331 §, 
398 § 
392 § 
780 § 
780 § 

28. 9.1600 § 
9.10.1658 § 
6.11.1838 §, 

20.11.1958 § 

27.11.2015 § 

23.10.1729 § 
1 215 16. 7.1095 § 

sekä lisäksi vuokrata tontteja seuraavasti: 

- Etelä-Kaarela: tont t i n:o 33176/2 As Oy Salpa-
Kannel -nimiselle yhtiöl le ajaksi 1.3.1973-28.2. 
1974 sekä autopaikkatontt i 33176/1 ajaksi 1.9. 
1973-31.12.2035, 3 404.41 mk.n alkuvuosivuok-
rasta ja 1 215.86 mk:n perusvuosivuokrasta (20.3. 
482 § ,21.8 . 1363 §) 

- Haaga: tont i t 1,2,3 ja4/29144 sekä 2,3,4 ja 5/29145 
As Oy Maria Jotunintie 4 -12 : l l e ajaksi 1.1.-31.12. 
1974 10 290mk:n kuukausivuokrasta asuntokerros-
talojen ja autopaikkojen rakennustöitä varten (16.7. 
1089 §, 27.11. 1996 §) 

— Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatus-
yhdistys ry :lle tont t i n:o 29115/1 kehitysvammais-
ten päivähuoltolaa ja koulua varten ajaksi 1.8. 
1973-31.1.1974 273 mk:n kuukausivuokrasta 
(24.7. 1173 §) 

— Kannelmäki: Asunto Oy Kannelmäen Pientalot-ni-
miselle yht iöl le tont t i n:o 33148/1 ajaksi 1.8. 

1973-31.1.1974 kuukausittain etukäteen makset-
tavasta 12 670 mk.n kuukausivuokrasta (24.7. 
1182 §), tont t i n:o 33176/2 As Oy Salpa-Kannel-
nimiselle yhtiöl le 61 807.14 mk:n alkuvuosivuok-
rasta ja 21 312.81 mk:n perusvuosivuokrasta ajaksi 
1.3.1974-31.12.2035 (16.10. 1694 §), Kiinteistö 
Oy Pelimannintie 15:lle tont t i 2/33170 ajaksi 1.11. 
1973-31.12.2035 alkuvuosivuokran ollessa 
116 870 mk ja indeksiin sidotun perusvuosivuok-
ran 29 100 mk ja Pelimannintie 15 - 17 tont t i 
1/33173 alkuvuosivuokran ollessa 84 390 mk ja in-
deksiin sidotun perusvuosivuokran 29 100 mk, Pe-
limannintie 13:lle tont t i 1/33174 alkuvuokra 
19 700 mk ja indeksiin sidottu perusvuosivuokra 
19 700 mk (6.11. 1841 §,20.11. 1952 §) 

— Ruoholahti: n. 2850 m 2 : n suuruisen alueen vuok-
raaminen Porkkalankadun ja Länsiväylän jatkeen 
risteyksen kaakkoispuolelta 31.12.1977 saakka 
Veikko Pöllälle autojen pesulinjan rakentamista 
varten, vuosivuokra 31.12.1975 asti 8 500 mk ja 
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1.1.1976 alkaen 11 400 mk, irtisanomisaika 3 kk 
(16.7. 1087 §) 

— Sörnäinen: tont t i 6/283 Kiinteistö Oy Sörnäisten 
Rantatie 33:lle ajaksi 1.12.1973-31.12.2020 
(4.12. 2082 §) 

— Töölö: n. 4600 m2;n suuruisen alueen vuokraami-
nen Messu kentän pohjoispäästä Osuuskunta Suo-
mea Messujen käyttöön ajaksi 1.—12.3. koeajoau-
tojen ja näytteilleasettajien autojen pysäköintiä 
varten 1 380 mk:n kertakaikkisesta korvauksesta 
(20.2. 327 §), Osuuskunta Suomen Messujen oi-
keuttaminen järjestämään autojen paikoituksen 
Eteläisen Stadionin etupihalla 10.—17.9.1973 väli-
senä aikana 300 mk:n kertakaikkisesta korvaukses-
ta ja paikoituksesta on sovittava - Stadion-säätiön 
kanssa (21.8. 1362 §). 

L iikerakennustonteiksi 
vuokratt i in tontteja ym. seuraavasti: 
— Itä-Pasila: tont t i n:o 17015/1 Kiinteistö Oy Asema-

päällikönkatu 12:lle pääasiallisesti Huhtmäki-Vhty-
mä Oy.n pää konttor i t i loja varten ajaksi 1.3.1973— 
31.12.2025 alkuvuosivuokran ollessa 201 206.20 
mk sekä indeksiin sidotun perusvuosivuokran 
77 387 mk (6.3. 389 §), ton t t i nro 17018/1 Teräsbe-
toni Oy:lle ja Kansallissäätiölle ajaksi 1.4.—30.6. 
1973 kertakaikkisen kolmen kuukauden kuukausi-
vuokran ollessa 36 641 mk (6.3. 390 §) sekä tont t i 
n:o 17040/1 messukeskuksen rakentamista varten 
ajaksi 16.9.1973-31.12.2025 (11.9. 1479 §, 
16.10. 1702 §) 

— Laajasalo: Gunillantien Liikekeskus Oy:lle tont t i 
n:o 49080/1 ajaksi 1.1.-28.2.1974 (18.12. 
2157 §), tont t i n:o 49080/1 Osuusliike Elannolle 
tai sen perustaman, yht iön käyttöön (18.12. 
2158 §) 

- Munkkiniemi: tont t i n:o 30096/2 Oy International 
Business Machines Ab:l le ajaksi 1.2.-31.12.1973 
25 000 mk:n kuukausivuokrasta (16.1. 109 §) 

- Oulunkylä: l i iketalotontista n:o 28052/3 n. 6 273 
m 2 : n suuruinen osa Keskusosuusliike Hankkijalle 
kaupunkimittausosaston laatiman karttapiirrok-
sen n:o NA 52/730281 mukaisesti 16.4.1973-1.7. 
1976 väliseksi ajaksi 18 819 mk:n vuosivuokrasta 
ja myöhemmin vuokra-aika muutet t i in päättyväksi 
1.9.1973 (3.4. 571 §,21.8. 1360 §) 

- Reimaria: l i iketontt i n:o 46117/11 Oy Glorial Ab: 
Ile 15.2.-31.12.1973 väliseksi ajaksi 4 000 mk:n 
kuukausivuokrasta (13.2. 275 §) 

- Roihuvuori: n. 3000 m 2 : n alue tontista n:o 43224/1 
kauintaan 31.12.1975 saakka Kulutusosuuskuntien 
Keskusliitto ry:lle 18 000 mk:n vuosivuokrasta 
(5.6. 913 §) 

Maankaivuu-, louhinta ym. rakennustöiden aloittamis-
ta varten 
vuokratt i in tontteja seuraavasti: 

— Itä-Pasila: Eläketurvakeskukselle tont t i n:o 
17019/1 louhinta- ja rakennustöiden aloittamista 
varten ajaksi 1.12.1973-28.2.1974 kertakaikkisen 
vuokranmaksun ollessa 77 326.50 mk, joka on 
31.12.1973 mennessä suoritettava rahatoimistoon 
(23.10. 1746 §,20.11. 1942 §) 

— Mellunkylä: Rakennus Oy:n oikeuttaminen varas-
toimaan rakennustyömailtaan poistettavat kannot 
kortteleiden 47208 ja 47209 välissä olevalle auki-
olle (3.4. 572 §) 

— Oulunkylä: Keskusosuusliike Hankkijalle toimisto-
talotontista n:o 28052/3 n. 15 200 m 2 : n suuruinen 
osa vuokrasopimukseen liitettävän karttapiirroksen 
mukaisesti 1.11.1973—1.7.1976 väliseksi ajaksi 
maankaivuu ja louhintatöiden suorittamista varten 
vuotuisen vuosivuokran ollessa 121 600 mk (30.10. 
1789 §), sekä vuokraaja oikeutett i in käyttämäään 
korttel in n:o 28052 ja Vantaanjoen välistä puisto-
aluetta korttelista 28052 kertyvien kaivuumassojen 
läjitysalueena mm. seuraavin ehdoin: Keskusosuus-
liike Hankkija vastaa kaikesta vahingosta ja haitas-
ta. mitä po. täyttötyöstä ja alueen kunnostamisesta 
puisto-osaston edellyttämällä tavalla mahdollisesti 
koituu kaupungille tai kolmannelle henkilölle (16.1. 
102 §,27.11. 2019 §) 

— Pasila: Osuuskunta Suomen Messujen oikeuttami-
nen sijoittamaan korvauksetta messukeskuksen alu-
eelta tulevan kaivuumassan korttel in n:o 566 koil-
lispuolelle 22.8.1973 alkaen mm. seuraavin ehdoin: 
lupa on voimassa toistaiseksi kahden vi ikon irtisa-
nomisajoin, kuitenkin kauintaan 31.12.1973 saak-
ka (21.8. 1361 §) 

— Pihlajisto: Asunto Oy Tiirismaantie 11:lle tont t i 
n:o 38311/2 maankaivuu—louhinta- ja rakennustöi-
den aloittamista varten ajaksi 1.12.1973—30.6. 
1974 kuukausivuokran ollessa 2 217.86 mk (23.10. 
1743 §). 

Rakennusten ja rakennelmien rakentamista varten 
päätettiin vuokrata mm. seuraavat tont i t : 
— Helsingin Puhelinyhdistys oikeutett i in käyttämään 

Ratapihantien alapuolella olevaa n. 500 m 2 : n suu-
ruista osaa ns. Pasilan luolasta laitesuojana 28.6. 
1973 lukien 9 000 mk:n vuosivuokrasta (16.7. 
1099 §) 

— Herttoniemestä, sähkölaitokselle Kirvesmiehen ka-
dun ja korttel in TK 43062 väliseltä liikennealueelta 
n. 112 m 2 : n suuruinen alue 448 mk:n vuositilitys-
vuokrasta kauintaan 31.12.1978 saakka, irtisano-
misaika 3 kk (16.10. 1684 §) 

— Itä-Pasila: Rakennusosakeyhtiö Hartelalle n. 180 
m 2 : n alue tontista 17003/1 tilapäisen hissiraken-
nelman pystyttämistä varten kauintaan 31.12.1973 
saakka 54 mk:n kuukausivuokrasta, irtisanomisaika 
kaksi vi ikkoa (27.3. 527 §) 

— Kluuvista, n. 700 m 2 : n alue Oy Ravintola Kalanie-
melle 100 mk:n kuukausivuokrasta (16.7. 1083 §) 
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- Reimarlasta, sähkölaitokselle 21 m 2 : n suuruinen 
alue Kolkkapojantienja Rakentajantien kulmaukses-
ta 16.11.1973 lukien kauintaan 31.12.1975 saak-
ka, 100 mk:n vuositil itysvuokrasta (13.11. 1879 §) 

- Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun oikeutett i in 
pystyttämään 1 747 m 2 : n suuruinen näyttelyhall i 
Finlandia-talon edustalla olevalle paikoitusalueelle 
6.7.—8.8.1975 väliseksi ajaksi 875 mk:n kertakaik-
kisesta korvauksesta (23.10. 1730 §). 

Rakennustöiden aloittamista varten 
lautakunta päätti vuokrata tontteja ja alueita seuraa-
vasti : 
- Itä-Pasila: ton t t i n:o 17018/2 Teräsbetoni Oy:lle 

ajaksi 1.7.—30.9.1973 mm. seuraavin ehdoin: ker-
takaikkinen vuokra kolmelta kuukaudelta on 
28 538 mk, joka on maksettava 31.8.1973 mennes-
sä ym. sekä tont t i n:o 17018/3 Kansallissäätiölle 
31.12.2025 saakka alkuvuosivuokran ollessa 
38 051.10 mk ja indeksiin sidotun perusvuosivuok-
ran 14 093 mk (24.7. 1160 §), tont t i n:o 17022/1 
Asunto Oy Asemapäällikönhoville ajaksi 1.10.— 
31.12.1973 kertakaikkisen vuokranmaksun ollessa 
19 272.50 mk (25.9. 1579 §), tont t i n:o 17007/1 
Kiinteistö- Oy Kasöörinkatu 2:lle ajaksi 16.11. 
1973—28.2.1974 kertakaikkisen vuokranmaksun 
ollessa vuokra-ajalta 21 753 mk (4.12. 2084 §) 

- Kannelmäki: asuntokerrostalotontti n:o 33178/1 
As Oy Salpa-Sello -nimiselle yhtiöl le ajaksi 15.1.— 
30.6.1973 kuukausivuokran ollessa 3 813.34 mk 
(9.1. 54 §, 19.6. 1027 §) sekä tont t i nro 33176/2 
As Oy Salpa-Kannel -nimiselle yhtiöl le ajaksi 1.3. 
1973-28.2.1974 (6.3. 369 §), Salpa Oyrlle AK-
tont t i n:o 33172/1 ajaksi 1.12.1973-31.5.1974 
2 755 m k m kuukausivuokrasta (20.11. 1953 §) 

- Pakila: tont t i n:o 34094/5 Keskus-Sato Oy:lle ajak-
si 1.8.-31.12.1973 242.66 mk:n kuukausivuokras-
ta sekä esityksen tekeminen kaupunginhallitukselle 
ko. tont in vuokraamisesta 31.12.2035 saakka 

3 640 mkrn vuotuisesta vuokrasta (7.8. 1275 §) 
- Pihlajamäki: Kiinteistö-Oy Liusketie 9:lle tont t i 

38242/1 ajaksi 15.10.1973-31.3.1974 4 250 mk.n 
kuukausivuokrasta sekä esityksen tekeminen kau-
punginhallitukselle sen vuokraamisesta 31.12.2035 
saakka (13.11. 1890 §) 

- Suurmetsä: tont t i n:o 41119/1 As Oy Maamiehen-
tie 2:lle ajaksi 1.9.-31.12.1973 4 575.20 mk:n 
kuukausivuokrasta (21.8. 1357 §) 

- Herttoniemi: tont t i n:o 43227/1 Itä-Helsingin Ui-
mahallisäätiölle uima- ja keilahallin rakennustöiden 
aloittamista varten ajaksi 1.11.1973-31.3.1974 
1 822.17 mk:n kuukausivuokrasta (6.11. 1830 §) 

- Kontula: tontista n:o 47021/1 Kontulan Palveluta-
lo Oy:lle 3 434.5 m 2 : n suuruinen alue ajaksi 1.8. 
1973-31.12.1974 9 030 mk:n vuosivuokrasta 
(31.7. 1246 §) 

- Suutarila: asuntokerrostalotontti 40010/1 As Oy 

Kiertotähdentie 4:lle rakennustöiden aloittamista 
varten ajaksi 1.11.1973-31.3.1974 2 150 mkrn 
kuukausivuokrasta, ton t t i 40010/3 ajaksi 1.11. 
1973-31.3.1974 3 250 mkrn kuukausivuokrasta, 
autopaikkatontt i 40010/2 ajaksi 1.11.1973-31.3. 
1974 4 510 mkrn kuukausivuokrasta (13.11. 

" 1889 §) 
— Vuosaari: määräala Valmet Oy:n Eläkesäätiön 

Asunnot Oy:lle ajaksi 1.9.1973-28.2. 1974 
4 947.60 mk:n kuukausivuokrasta (11.9. 1489 §). 

Työmaa-alueiksi 
Lautakunta vuokrasi kertomusvuonna seuraavat maa-
alat: 
— Etu-Töölö: Karamzininkadun varrelta vuokratun 

työmaavarastoalueen suuruudeksi merki t t i in 1.2. 
1973 lukien n. 2200 m 2 aikaisemman n. 1600 
m 2 : n sijasta ja kuukausitil itysvuokraksi vastaavasti 
1 080 mk entisen 800 mk:n asemesta (6.2. 235 §) 

— Meilahti: Seurasaaren sillan pohjoispäästä Helsingin 
kaupungin satamalaitoksen satamarakennusosastol-
le n. 300 m 2 : n suuruinen alue työmaatukikohta-
alueeksi 1.1.1973 alkaen yhden kuukauden irtisa-
nomisajoin90 mkrn kuukausitil itysvuokrasta (9.1. 
31 §) 

— Itä-Pasila: Polar-rakennusyhtiölle n. 1 200 m 2 : n 
alue Ratavartijantien ja Kumpulantien risteyksessä 
olevalta puistoalueelta tp. työmaan huoltoraken-
nuksen pystyttämistä varten 1.5.1973 alkaen kah-
den vi ikon irtisanomisajoin, kuitenkin kauintaan 
31.8.1974 saakka, 360 mk:n kuukausivuokrasta 
(2.5. 734 §), Paraisten Kalkki Oy:lle autopaikoitus-
tontista 17038/1 n. 200 m 2 : n määräala väliaikaista 
beton¡asemaa varten ajaksi 1.5.1973—31.12.1974 
ja tämän jälkeen kolmen kuukauden irtisanomis-
ajoin eräin ehdoin; vuosivuokra on 12 000 mk ym. 
(10.4. 627 §) 

— Jakomäki: n. 200 m 2 : n suuruinen alue Insinööritoi-
misto Rakennesampo Oy.lle korttel in n:o 41220 
länsipuolelta Huokotien ja Jakomäenkujan kulmas-
ta tp. rakennusaikaista työmaaparakkia varten 
16.8.73 alkaen kahden vi ikon irtisanomisajoin kau-
intaan 15.12.73 saakka 160 mk:n kertakaikkisesta 
korvauksesta (tontt i j . 8.8. 466 §) 

— Kallio: n. 1200 m 2 : n alue Kommandi i t t iyht iö Palk-
ki Oy & Co:lle Hakaniemen sillan länsipuolelta tp. 
rakennusaikaisen nosturiradan ja huoltorakennuk-
sen rakentamista varten 16.9.73 alkaen kahden vii-
kon irtisanomisajoin 600 mk:n kuukausivuokrasta 
(tontt i j . 5.9. 526 §) 

— Käpylä: rakennusviraston puisto-osastolle n. 800 
m 2 : n alue Kullervonkadun ja Osmontien kulmasta 
korttelista n. 25800 Käpylän hoitopi ir in työmaa-
suojien sijoittamista varten 1.4.1973 alkaen kol-
men kuukauden irtisanomisajoin 500 mk.n tilitys-
vuokrasta (3.4. 588 §) 

— Lauttasaari, n. 750 m 2 : n alue Insinööritoimisto 
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Maa ja Vesi Oy:lle tont in n:o 10/31120 edustalla 
olevalta puistoalueelta Itälahdenkadun varrelta tp. 
työmaan huoltorakennuksen pystyttämistä varten 
1.3.1973 alkaen 2 vi ikon irtisanomisajoin kauin-
taan 31.5.1974 saakka 225 mk:n kuukausivuokras-
ta ( tontt i j . 28.2. 108 §), n. 1 400 m 2 :n alue Raken-
nusliike Lauri Salo Oyrlle tont in n:o 10/31120 län-
sipuoleiselta puistoalueelta tp. työmaaparakin ja 
torninosturin pystyttämistä varten sekä tiemaaksi 
tarvittava alue Särkiniementien eteläpäästä kysei-
selle kalliollfe 1.6.1973 alkaen kahden vi ikon irtisa-
nomisajoin kauintaan 31.5.1974 saakka 420 mk:n 
kuukausivuokrasta (tontt i j . 6.6. 327 §), n. 300 
m 2 : n suuruinen alue Kommandi i t t iyht iö Palkki Oy 
& Co:lle tont in n:o 311119/2 ja Särkiniementien 
väliseltä puistoalueelta rakennusaikaiseksi työvara-
alueeksi (19.6. 1046 §) sekä Lauri V id ingOy: l le n. 
120 m 2 : n alue Särkiniementie 19 edustalta beto-
ninvastaanottosiilon ja rakennustarvikkeiden varas-
toimista varten 15.8.1973 alkaen kahden vi ikon ir-
tisanomisajoin kuitenkin kauintaan 31.3.1974 
saakka 60 mk.n kuukausivuokrasta (28.8. 1400 §) 

— Pasila, n. 3 800 m 2 : n suuruinen alue Helsingin 
Asuntokeskuskunta Hakalle korttelin n:o 17051 
eteläreunasta ja sen etelänpuoleiselta puistoalueelta 
tp. työmaaparakin pystyttämistä ja henkilökunnan 
autojen pysäköintiä varten 6.8.73 alkaen kahden 

vi ikon irtisanomisajoin kauintaan 31.12.1974 saak-
ka 760 mk:n kuukausivuokrasta ( tontt i j . 8.8. 464 §) 

— Pitäjänmäki, Insinööritoimisto Terminal Oy oikeu-
tett i in käyttämään n. 550 m 2 :n suuruista aluetta 
tont in n:o 46023/7 länsipuoleiselta paikoitusalueel-
ta Takkatien varrelta tukimuuritöiden aikaisena 
työvara-alueena 16.6.—15.8.1973 välisenä aikana 
220 mk.n kertakaikkisesta korvauksesta (19.6. 
1042 §) 

— Ruoholantie, tontt ien 786/2 ja 47 väliseltä alueelta 
n. 500 m 2 : n alue Lemminkäinen Oy:lle tp. työ-
maan huoltorakennuksen pystyttämistä varten 
15.3.1973 alkaen kahden vi ikon irtisanomisajoin 
kauintaan 31.12.1973 saakka 250 mk:n kuukausi-
vuokrasta (27.3. 525 §) 

— Ruskeasuo, Rakennustoimisto V. Kyllönen ry:lle 
383 m 2 : n alue korttelin n:o 729 itäpuoleiselta puis-
toalueelta tonttiosaston osoittamasta paikasta tp. 
työmaaparakin pystyttämistä varten 15.4.1973 al-
kaen kahden vi ikon irtisanomisajoin, kauintaan 
31.1.1974 saakka 191.50 mk.n kuukausivuokrasta 
(3.4. 581 §) 

Varasto-ja pien teollisuusalueiksi 
Lautakunta vuokrasi kertomusvuonna alueita seuraa-
vasti : 

Alue 
Tont t i ja 
korttel i 
n:o 

Pinta-ala 
m 2 Vuokraaja 

Vuokra-
kausi 
päättyy 

Alku-
vuosi-
vuokra 
mk 

Indeks. 
sidottu 
perusv. 
vuokra 
mk 

Päätös 

Haaga 5/29081 1 338 Tammiholma Oy 31.12.1995 6 677 2 565 6. 3. 388 § 
Malmi 2/38173 2 988 Matt i Heusala Kom-

mandi i t t iyht iö 30. 6.1978 7 470 — 9. 1. 19 § 
» 5/38096 2 625 RST-Rakenne Oy 28. 2.1983 6 925 2 625 13. 2. 283 § 
» 11/38096 5 488 Kavika Oy 31.12.1995 14 271 5 488 10. 4. 624 § 
» 10/38171 4 270 Tynnyrikeskus Oy 31.12.1995 11 760 3 843 31. 7.1253 § 
» 1/38174 11 000 Oy Martor Ab 31.12.2004 41 250 15 950 16.10.1704 § 
» 2/38155 950 Työnjoht . Lauri 

Laukkanen — 2 375 — 13.11.1870 § 
Tattarisuo 4,5/41012 5 300 Finn-Betoni Oy 30. 6.1983 8 613 3 445 9. 1. 19 § 

» 7/41021 2 400 Rakennustoimi Oy 28. 2.1978 4 060 - 13. 2. 283 § 
» 5/41011. 2 040 Tynnyrikeskus Oy 30. 6.1983 3 448 1 326 » 
» 12/41020 1 500 Auto- ja Lavahuolto 

C. Weckman » 2 5 3 5 975 » 
» 4/41012 2 000 Oy Hemming & Co » 3 380 1 300 » 
» 9/41012 2 000 Rakennusraudoitus 

Majasalo & Co » 3 250 1 300 9. 1. 19 § 
» 10/41012 2 000 Eristerakenne Oy » » » 9. 1. 19 § 
» 11/41012 . 1 800 Yr jö Saarela » 2 925 1 170 9. 1. 19 § 

12. 6. 946 § 
» 12/41012 1 500 Arvo Olavi Kärkkäinen » 2 438 .975 9. 1. 19 § 

16. 7.1092 § 
» 3/41013 2 100 Säiliö ja Kaide Oy » 3 4 1 3 1 365 9. 1. 19 § 
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Jatkoa 

Alue 
Tont t i ja 
kortteli 
n:o 

Pinta-ala 
m 2 

Vuokraaja 
Vuokra-
kausi 
päättyy 

Alku-
vuosi-
vuokra 
mk 

Indeks, 
sidottu 
peru sv. 
vuokra 
mk 

Päätös 

» 4/41013 » Rakennusliike Vuorak 
Oy » » » 9. 1. 19 § 

» 5/41013 » Saastamoinen Yhty-
mä Oy » » » 9. 1. 19 § 

» 6/41013 1 820: Ragnar Mallenius » 2 957 1 183 9. 1. 19 § 
» 8,9/41015 3 000 Gunnar Alanko 31. 3.1978 5 070 - 30. 1. 192 § 

. » 12/41012 1 500 . Oy Peltikulma 30. 6.1984 2 925 975 18.12.2143 § 
» 2/41002 1 900 . Kestoasfaltti Oy 31. 3.1978 3 2 1 1 - 6. 3. 360 § 

20. 3. 484 § 
» 5/41006 » Laatuasfaltti Oy » » - 6. 3. 360 § 
» 3/41005 1 500 Rakennusliike Talon-

tekijät Oy » 2 535 - 6. 3. 360 § 
» 4/41005 1 500 Kaivuu ja Raken-

nus Oy » » » 6. 3. 360 § 
» 7/41007 1 900 Olavi Lindström 31. 3.1978 3 211 - 20. 3. 477 § 
» 2/41006 » Alfred A. Palmberg Oy » 3 334 - 24. 7.1139 § 
» 23/41015 1 500 Tauno K. Heinonen ja 

Esko Häyhä 30. 9.1978 2 632 - 24. 7.1140 § 
» 5/41015 1 500 Oy Rakennuspartio 30. 6.1977 2 827 - 11. 9.1476 § 
» 11/41012 1 800 Maalaamo Pauli Hie-

tanen Ky 30. 6.1984 3 395 1 170 25. 9.1571 § 
» 41018 1 200 A.W.Liljeberg Osa-

keyhtiö 31. 3.1984 23 400 7 800 30.10.1796 § 
4.12.2081 § 

Herttoniemi 4/43067 12 000 Puu konttori Oy 31.12.2000 91 906 35 348 27, 3. 540 § 
Vart iokylä 29/45191 2 350 Lehikoinen Oy » 7 332 2 820 6. 2. 236 § 

5,6/45191 2 400 Suomi-Filmi Oy 28. 2.1983 7 488 2 880 6. 2. 239 § 
15,16/45191 » Oy Lundia Ab » » » » 

33,17/45191 2 420 I.P. Produkter Oy » 6 989 2 688 » 
9/45192 1 280 Rafu Lönnström 

Osakeyhtiö 31.12.1983 4 608 1 536 18.12.2128 § 
Vart iokylä 9/45192 1 280 Oy Kenno-Wende-

lin Ab 30. 4.1983 3 994 1 536 10. 4. 633 § 
16. 7.1096 § 

» 12/45192 1 280 Tapiro Ab » » » 10. 4. 633 § 
» 5/45192 1 280 Oy Cyklop Ab 30. 6.1983 4 174 » 15. 5. 811 § 

Lisäksi vuokratt i in mm. seuraavat alueet ym.: 
— Kannelmäki, Rakennustoimisto Mattinen & Nieme-

lä Oy:lle n. 500 m 2 : n alue korttelista n:o 33174 
Klaneettipolun ja Purpuripolun risteyksestä tila-
päistä huoltorakennusta ja rakennustarvikkeiden 
varastoimista varten 16.10.1973 alkaen kahden vii-
kon irtisanomisajoin kauintaan 30.4.1975 saakka 
100 mk:n kuukausivuokrasta (tontt i j . 3.10. 595 §) 

— Metsälä: Pasilan maaliikennekeskuksen alueelta: 
rakennuspaikka C:n vuokraaminen Oy Huolintakes-
kus Ab:lle tavaraterminaalin rakentamista varten 
ajaksi 1.1.1973-31.12.1995 alkuvuosivuokran ol-
lessa 50 700 mk sekä indeksiin sidotun perusvuosi-
vuokran 19 500 mk vapaalla siirto-oikeudella ym. 
ehdoin (16.1. 122 § ,6 .3 .371 §): 
A.W. Liljeberg Oy :lle n. 4 850 m 2 : n suuruinen alue 

Oy Huolintakeskus Ab:lle vuokratun tavaratermi-
naalin rakennuspaikan länsi- ja pohjoissivulta 15.5. 
1973 alkaen kahden vi ikon irtisanomisajoin väliai-
kaista varastointia ja sosiaalitilojen sijoittamista 
varten 485 mk:n kuukausivuokrasta ym. ehdoin 
(5.6. 911 §) sekä Finnexpress Oy.lle rakennuspai-
kan D vuokraaminen tavaraterminaalin rakentamis-
ta varten ajaksi 1.3.1974-31.12.1995 alkuvuosi-
vuokran ollessa 56 550 mk sekä perusvuosivuokran 
19 500 mk vuodessa (18.12. 2146 §) 

- Oulunkylä: n. 1 100 m 2 : n tont t i n:o 5/28092 
Asunto Oy Sohlberginrinteelle rakennustarvikkei-
den väliaikaista varastoimista varten 1.1.1974 al-
kaen kahden vi ikon irtisanomisajoin kauintaan 
31.12.74 saakka 330 mk.n kuukausivuokrasta 
(14.11. 684 §), Helsingin Kalasavustamon oikeus 
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vuokrata enintään puolet Ni i t ty län pienteollisuus-
alueen tonti l la n:o TK 28295/4 olevasta rakennuk-
sesta Kont io & Kont io Oy:lle1.1.1974 lukien kau-
intaan 31.12.1978 saakka varastotarkoitukseen 
(4.12. 2092 §) 

— Pakila: urakoitsija E. Mäkilälle kallioluola Klaukka-
lantien pohjoispäässä olevasta Klaukkalanpuistosta 
maanrakennuskoneiden varastoimista varten 1.3. 
1973 alkaen 300 mk:n kuukausivuokrasta 3 kk:n 
irtisanomisajoin (tontt i j . 28.2. 133 §) 

— Pasila, Arvo Westerlund Oy:lle n. 1450 m 2 . n suu-
ruinen alue korttelista 17002 tp. huoltorakennusta-
ja rakennustarvikkeiden varastoimista varten 1.2. 
1973 alkaen 2 vi ikon irtisanomisajoin, kauintaan 
31.10.1974 saakka, 435 mk:n kuukausivuokrasta 
eräin ehdoin (30.1.183 §), Rakennustoimisto Mat-
t i Vuorela Oy:lle n. 1460 m 2 : n suuruinen alue 
korttelista n:o 17021 tilapäistä huoltorakennusta ja 
rakennustarvikkeiden varastoimista varten 1.10. 
1973 alkaen kahden vi ikon irtisanomisajoin kauin-
taan 30.6.1975 saakka 438 mk:n kuukausivuokras-
ta eräin ehdoin (28.9. 1601 §) sekä Teräsbetoni 
Oy:l le n. 600 m 2 : n suuruinen maa-alue korttelista 
n:o 17019 väliaikaista rakennustarvikkeiden varas-
toimista varten kahden vi ikon irtisanomisajoin 300 
mk:n vuosivuokrasta (tontt i j . 18.7. 417 §) 

— Pitäjänmäki: Kiinteistö Oy Zins.lle n. 2000 m 2 : n 
suuruinen alue tont in n:o 8/46033 pohjoispuolella 
olevalta liikennealueelta tilapäistä rakennustarvik-
keiden varastoimista varten 16.11.1973 alkaen yh-
den kuukauden irtisanomisajoin, kauintaan 31.12. 
1974 saakka 600 mk:n kuukausivuokrasta ym. eh-
doin (20.11. 1941 §) sekä Oy Teräsvoima Ab:lle 
tont t i n.o 46016/6 ajaksi 1.1.1976-31.12.1995 al-
kuvuosivuokran ollessa 12 916.77 mk ja indeksiin 
sidotun perusvuosivuokran 4 967.99 mk (2.5. 
715 §) 

- Suutarila: Betonikone Oy:lle n. 9 925 m 2 : n suurui-
nen ti la RN:o 2 1 3 3 24.10.1972 alkaen 1 500mk :n 
kuukausivuokrasta sekä 9 950 m 2 : n suuruinen ti la 
RN:o 2*134 Rakennus ja insinööritoimisto Teräsbe-
toni Oy-Ile 24.10.1972 alkaen 1 500mk:n kuukau-
sivuokrasta (16.1. 106 §) 

- Tattarisuo: Oy Rengasala Ab:lle alue 30.9.1973 
saakka (16.1. 120 §) 

- Vall i la: Auto-Prima R.W. Tallberg-Kommandiitti-
yht iöl le n. 1 750 m 2 : n alue korttelista 532 b Mäke-
länkadun varrelta 

— Vart iokylä: Ulkomarkkinat Oy:lle n. 4 469 m 2 : n 
suuruinen tont t i n:o 8/45193 1 335mk:n kuukau-
sivuokrasta (10.4. 636 §) 

- V i i kk i : l i ikkeenharjoittaja T.K. Nauskalle n. 260 
m 2 : n suuruinen lisäalue varastoalue n:o 4 / I I etelä-
puolelta 1.7.1973 lukien 1 kk:n irtisanomisajoin 
624 mk:n vuosivokrasta (tontt i j . 20.6. 345 §) 

Viljelys- ja laidunmaiksi ym. 
Lautakunta päätti vuokrata 
— Laajasalon Jollaksesta kesäkaudeksi 1973 Kauppa-

puutarha A. Johansson & Co:lle n. 5 000 m 2 : n suu-
ruisen alueen tilasta RN:o 1 R a n t a l a i v u r i n t i e n 
varrelta 100 mk:n kertakaikkisesta korvauksesta 
käytettäväksi juurikasviviljelymaana (2.5. 737 §) 

L u o v u t t a m i n e n e r i l a i s i i n t a r k o i -
t u k s i i n 

Erilaisia rakennelmia varten 
Lautakunta myönsi kertomusvuonna lupia seuraavasti: 
— Etelä-Kaarela: n. 10 000 m 2 : n suuruinen alue katu-

rakennusosastolle työmaatukikohdan sijoittamista 
varten 1.9.1973 alkaen (28.8. 1395 §) 

— Kallio: lupa l ipunmyynt ikopin pystyttämistä var-
ten Hakaniemen rantaan (16.7. 1085 §) 

— Sipoo: HKR:n katurakennusosastolle lupa rakentaa 
Talosaaren kylässä meriveden korkeuden ja lämpö-
tilan mittausaseman tilan RN:o 1 2 4 eteläpuolella 
olevalle, kantatilaan RN:o 1^0 kuuluvalle alueelle 
(18.9. 1512 §) 

— Suutarila: Sund-nimisen tilan RN:o 4^6 vuokraami-
nen Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirille tietyö-
maan tukikohtaa varten 1.1.1974 lukien (18.12. 
2140 §) 

— Tammisalo: korttel in n:o 44014/9 länsirajalta kau-
pungin omistamalle maalle Vanhanväylän puistossa 
ulottuvan rakennuksen osan pitäminen paikallaan 
(19.6. 1020 §) 

Kesäkahviloita ja ulkotarjoilua varten 
Lautakunta myönsi lupia kertomusvuoden kesäkauden 
ajaksi kaupungin omistamilla katu- ja puistoalueilla 
seuraavasti: Tit-Bit Oy:lle, Toivon katu 1—3 150 mk:n 
kertakaikkisesta korvauksesta, Ravintola Elite Oy:lle, 
Hesperiankatu 22, 300 mk:n kerta kaikkisesta kor-
vauksesta (15.5. 809 §), Kylteri Oy:lle Vaasankatu 10 
(16.7 1094 §) sekä Ravintola Messenius Oy:lle 150 
mk:n kertakaikkisesta korvauksesta (tontt i j . 20.6. 
350 §) 

Laitureita ym. 
Lautakunta oikeutt i pitämään seuraavasti: 
— Koivusaari: alueiden osoittaminen veneily-, ilmailu-

ja nuorisotoimintaa varten niille aatteellisille yhtei-
söille, joil la on ennestään tällaista toimintaa saarel-
la ja joille ei ole osoitettavissa lähistöllä sopivampaa 
aluetta (6.2. 632 §) 

— Lauttasaari: Asunto Oy Särkiniementie 8:n ja 10:n 
oikeuttaminen yhteisesti pitämään kaupungin 
omistamalla alueella laituria kolmen kuukauden ir-
tisanomisajoin 250 mk:n vuosivuokrasta (2.5. 
711 §) 

— Tammisalo: Asunto Oy Pyörökivenpuiston oikeut-
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tarninen pitämään tontin n:o 2/44022 ja Loppilah-
den välisellä kaupungin omistamalla puistoalueella 
laituria kolmen kuukauden irtisanomisajoin 200 
mk:n vuosivuokrasta jne (28.8. 1399 §) 

Pienoisgolfkenttiä varten 
lautakunta myönsi lupia seuraavasti: 
— eräät yhdistykset oikeutett i in pitämään kenttiään 

toiminnassa kesäkautena 1973 100 mk:n kertakaik-
kisesta korvauksesta ( tontt i j . 11.4. 211 §) 

— Helsingin Poliisi-Voimailijat oikeutett i in pitämään 
kenttänsä toiminnassa aikana 15.5.—30.9. 100 
mk:n kertakaikkisesta korvauksesta (22.5. 835 §) 

Ulkonäyttelyalueina ym. 
lautakunta oikeutt i käyttämään kaupungin omistamia 
alueita seuraavasti: 
— Ky M. Korpikangas oikeutett i in järjestämään telt-

tojen esittelytilaisuus n. 300 m 2 : n suuruisella alu-
eella Taivallahdessa päivittäin aikana 
1973 300 mk:n kertakaikkisesta korvaukseta (28.8. 
1401 §) 

— Suomen Kuljetustaloudellinen Yhdistys ry. sai lu-
van käyttää Pohjoista Stadiontietä Jäähallin paikoi-
tusalueen viereiseltä osalta näyttelyalueena aikana 
14.-22.5.1973 300 mk.n kertakaikkisesta kor-
vauksesta mm. seuraavin ehdoin: alueelle pystytet-
tävien laitteiden perustamisessa on noudatettava 
katurakennusosaston ohjeita (3.4. 590 §) 

— ulkonäyttely- ym. alueiden vuokraaminen Osuus-
kunta Suomen Messuille sekä ulkonäyttelyalueen 
vuokra-ajan muuttaminen (9.1. 38 §, 20.3. 491 §, 
17.4. 669 § ,5 .6 . 919 §) 

Tutkimusten suorittamista varten 
kaupungin omistamilla alueilla lautakunta myönsi 
mm. seuraavat luvat: 
— Kamppi: Geoteknillinen insinööritoimisto Pohja-

tekno Aarne Ruoppa Ky oikeutett i in suorittamaan 
pohjatutkimuksia korttelin n:o 192 tont t i in n:o 1 
rajoittuvilla katualueilla aikana 31.1.-28.2.1973 
300 mk.n kertakaikkisesta korvauksesta mm. seu-
raavalla ehdolla: kustakin tutkimuskohdasta on en-
nen töit ten aloittamista tarkemmin sovittava katu-
rakennusosaston kanssa (30.1. 211 §) 

— Vuosaari: Vuosaaren Urheilutalo Oy.n ja Tehtaan-
puiston Yhteiskoulu Oy:n yhteistyötoimikunnalle 
annettiin lupa suorittaa pohjatutkimuksia kaupun-
gin omistamalla, tilaan Henriksberg RN:o 1228 
kuuluvalla alueella mm. seuraavin ehdoin: lupa on 
voimassa aikana 2.5.-31.7.1973 (ym. ehdoin) 

Ulkona pidettäviä erilaisia tilaisuuksia varten 
Myönnett i in kertomusvuonna entisin ehdoin lupa jär-
jestää lautakunnan hallinnassa olevilla katu-, puisto-
ym. alueilla erilaisia ulkona pidettäviä tilaisuuksia, ku-

ten huvi- ja puhetilaisuuksia, hengellisiä ulkoilmako-
kouksia, mielenosoituskulkueita ja -kokouksia, vaaliti-
laisuuksia, laskiais-, vappu- ja juhannusjuhlia, liikenne-
ja juoksukilpailuja, erilaisia konsertteja ja teatteriesi-
tyksiä, koiravaljakko- ym. ajeluja jne. 

Puhelinkaapelien, sähkömuuntamojen, kaukolämpö-
johtojen ym. rakentamista varten 
lautakunta myönsi mm. seuraavat luvat: 
— Espoon Sähkö Oy:lle 20 kV:n avojohtolinjan, pyl-

väsmuuntamon ja 20 kV verkko-osan rakentami-
seksi Espoon Laajalahdessa (9.1. 45 §, 7.8. 1284 §, 
11.9. 1485 §) 

— Helsingin kaupungin 400-vuotissäätiön hallitseman 
asuntolan li i ttäminen kaukolämpöverkostoon 
(31.7. 1249 §) 

— Hgin kaupungin sähkölaitokselle lupa sähkömuun-
tamon rakentamiseen Vartioharjussa sekä siirrettä-
vän lämpökeskuksen sijoittamiseen Käpylään ja 
Kannelmäkeen (16.1. 118 §. 24.7. 1159 §, 25.9. 
1565 §) 

— Helsingin Puhelinyhdistykselle lupia puhelinkaape-
lien jakokaappien rakentamiseen eri puolil la kau-
punkia (24.7. 1157 §, 14.8. 1302, 1303 § ,4 .12 . 
2080 §, 18.12. 2150 §) 

— Lauttasaaressa, lupa Lauri Viding Oy:lle saada ra-
kentaa väliaikainen sähkölinja Särkiniementien var-
rella olevalle puistoalueelle (20.2. 329 §) 

— Lämpövartio Oy:lle lupa rakentaa kaukolämpöjoh-
to Vartiokylässä (14.8. 1308 §) 

Raiteenpitosopimuksia 
tehtiin tai irt isanotti in kertomusvuonna seuraavasti: 
— v. 1972 (3593 §) tehdyn raiteenpitosopimusten ir-

tisanominen (9.1. 35 §) 
— n. 990 m 2 : n suuruisen osan vuokraaminen raideku-

jasta 272 Tuottajain Lihakeskuskunnalle 1.5.1973 
alkaen 6 435 mk:n vuotuisesta vuokrasta ym. ehd-
doin (2.5. 714 §) 

— Kalle Ant t i la Oy:n kanssa v. 1972 allekirjoitetun 
Sörnäisten rantatieltä korttel in n :oTK 291 tonti l le 
n:o 11 johtavan raiteen pitämistä koskevan sopi-
muksen merkitseminen päättyväksi 31.10.1973 
(24.7. 1168 §) 

Tilapäisiä teitä, vesijohtoja ym. varten 
lautakunta myönsi mm. seuraavat luvat: 
— Asunto Oy Särkiniementie 9:n anomuksen hyväk-

syminen uudisrakennuksen jalankulkuyhteyksien 
järjestelystä Lauttasaaressa tonti l la 4/31120 (25.9. 
1566 §) 

— Rakennuspalvelu Ky oikeutett i in käyttämään tila-
päisenä työmaatienä Herttoniemen teollisuuskort-
teleiden n:o 43010 ja n:o 43011 välisellä liikenne-
alueella olevan pistoradan pengertä maansiirtoauto-
jen tilapäisenä työmaatienä 1.4.1973 alkaen kah-
den vi ikon irtisanomisajoin, kuitenkin kauintaan 
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31.5.1973 saakka, 100 mk:n kertakaikkisesta kor-
vauksesta eräin ehdoin (2.5. 729 §) 

— lisäksi lautakunta myönsi useita lupia tilapäisten 
teiden, vesijohtojen, viemäreiden tms. rakentami-
seen ja pitämiseen kaupungin maalla eri puolil la 
kaupunk ia (9 .1 . 56 § , 3 0 . 1 . 191 § , 20 .2 . 3 1 6 § , 6 .3 . 
3 7 0 § , 3 . 4 . 5 6 9 § , 3 . 4 . 5 8 0 § , 5 .6 . 9 0 5 § , 12.6. 9 4 5 
§ , 4 . 9 . 1 4 4 8 § , 2 . 1 0 . 1 6 2 1 § , 13.11. 1 8 8 5 § ) 

Muita maankäyttöön liittyviä lupia 
Lautakunta myönsi mm. seuraavasti: 
— Kulosaaren ja Siil it ien sähkönsyöttöasemien raken-

tamista varten merki t ty jen alueiden 18.12. 2142 § 
sekä eräiden työ- ja tukialueiden luovuttaminen 
metrotoimiston käyttöön (24.7. 1158 §, 9.10. 
1652 §, 13.11. 1892 §) 

— Länsisatama: lupa Oy Renlund Ab:lle teräsvarasto-
rakennuksen perustusten ulottaminen vuokra-alu-
een ulkopuolelle (23.1. 153 §) 

— Pakila: Asunto Oy Ahdekall io oikeutett i in rakenta-
maan ja pitämään kahden metrin levyinen jalankul-
kukäytävä tont in 34074/9 ja Ahdekujan väliselle 
alueelle (4.12. 2077 §) 

— Pasila: Osuuskunta Suomen Messuille myönnett i in 
lupa kaivaa avo-ojia maa-alueen kuivattamiseksi 
(6.3. 374 §) 

— Sammon puist ikko: linja-autojen ja pienoisbussien 
pysäköiminen n. 15 minuut in ajaksi puistikkoon 
4.6.1973 klo 14.00 alkaen (5.6. 932 §) 

Lisäksi lautakunta myönsi eri puolil la kaupunkia erilai-
sia maankäyttöön l i i t tyviä lupia (6.3. 363 §, 10.4. 654 
§, 19.6. 1045 §,2.10. 1613 §, 4.12. 2076 §) sekä mm. 
lupia puiden ja pensaiden istuttamiseen kaupungin 
maalle, televisiokuvausten suorittamiseen jne. 

V u o k r a s o p i m u s t e n p ä ä t t y m i n e n j a 
m u u t t a m i n e n y m . 

Asuntoautopaikkaliike- ym. tontit 
Lautakunta päätti irtisanoa, purkaa tai todeta päätty-
neeksi ym. vuokrasopimuksia seuraavasti: 
— Alppiharjun tont in n:o 17/360 Vaasankadun varrel-

la olevan autojen paikoitusalueen vuokrasopimus 
irtisanotti in 16.10.1973 lukien (16.10. 1696 §) 

— Asunto Oy Korvatunturinne 2-nimiseltä yht iöl tä 
päätettiin veloittaa 2 915 mk kaupungin ja yht iön 
välisen vuokrasopimuksen päättymisen ja aluevaih-
don suorittamisen väliseltä ajalta 1.1.72-22.1.73 
(24.7. 1137 §) 

— Asesepäntien ja Nii t tyläntien kulmassa olevan n. 
200 m 2 .n suuruisen kunnostamattoman puistoalu-
een vuokrasopimus irtisanottiin 1.9.1973 lukien 
(28.8. 1393 §) 

— Etelä-Kaarela: Kiinteistö Oy Pelimannintie 15:n 
kanssa tehdyt tontteja n:o 33173/1 ja 33170/2 
koskevat vuokrauspäätökset peruutetti in sekä teh-

ti in esitys khlle em. tonttien varaamisesta 31.12. 
1973 saakka asuntotuotantotoimiston toimesta pe-
rustettavalle Kiinteistö-Oy Pelimannintie 15:lle 
(23.1. 159 §) 

— Herttoniemi: Hgin Asuntokeskus Hakan vuokraoi-
keus tontteihin n:o 29144 /1 -4 ja 29145 /2 -5 päät-
tyi 31.12.73 (16.7. 1088 §) 

— Malmin tiloista Ströms RN:o 4^3 vuokratun 550 
m 2 : n suuruisen alueen ja Vilppula 2 RN:o 7 4 29 
vuokratun, asemakaavassa rautatiealueeksi merki-
tyn alueen vuokrasopimus puretti in (13.3. 437 §) 

— Mellunkylä: Rakennus Oy:lle kantojen varastoimis-
ta varten luovutetun alueen vuokrasopimus irtisa-
nott i in 30.11.73 alkaen (4.12. 2075 §) 

— Oulunkylä: Etelä-Suomen Palveluskoira ry:n vuok-
rasopimus irtisanottiin 31.12.73 lukien sekä koiri-
en koulutus- ja harjoitusalueen järjestäminen Ou-
lunkylään 20 mk:n vuosivuokrasta (23.10. 1734 §) 

— Pasila: Hgin Asuntokeskuskunta Hakan vuokrasopi-
mus, joka koski korttelin n:o 17012 eteläpuolella 
pidettävää urakoitsijoiden mainostaulua Vislausku-
jan ja Ratamestarinkadun kulmassa olevalla puisto-
alueella, irt isanotti in (12.6. 965 §), rautatiehalli-
tuksen Pasilan asema-alueella sijaitsevaa 135 m2;n 
suuruista aluetta koskeva sopimus n:o 1071/3920 
irt isanotti in 1.9.73 (6.2. 238 §) 

— Punavuori: korttelien n : o 8 3 j a 118 välisellä puisto-
alueella sijaitsevalla n. 250 m2:n suuruisella osalla 
olevaa, Oy Sinebrychoff Ab:n omistamaa tiilistä 
makasiinirakennusta koskeva sopimus irtisanotti in 
(9.1. 30 §) 

— Oy Tampella Ab:n Vi ik in Pornaistenniemen vuok-
raoikeus n. 1 700 m2;n suuruiseen alueeseen irti-
sanottiin päättyväksi 30.6.1973 (23.1. 143 §) 

— Tapanilan kylän U. 377-nimiseen tilaan RN:o6 2 88 
kuuluvan n. 2 040 suuruisen alueen vuokraso-
pimus purett i in (13.2. 274 §) 

— Tukkul i ike Oy Ems Ab:n paikoitus- ja lastauskäyt-
töä tont i l la n:o 5 korttelissa n:o305 koskeva vuok-
rasopimus n:o 8864 irtisanottiin päättyväksi 16.10. 
1973 (9.10. 1653 §, 23.10. 1738 §) 

Lautakunta päätti tehdä vuokrasopimuksiin muutoksia 
seuraavasti: 
— Etelä-Kaarela: tontin n:o 33104/6 vuokrasopimuk-

sen muuttaminen siten että perusvuosivuokra on 
1.12.1973 lukien 3 090 mk entisen 2 060 mk:n si-
jasta (27.11. 2017 §), tont in n:o 33174/1 vuokra-
sopimuksen oikaiseminen siten, että tontt i vuokra-
taan ajaksi 1.11.1973-31.5.1974, kuitenkin kauin-
taan siihen saakka, kunnes tontt ia koskeva pitkäai-
kainen vuokrasopimus tulee voimaan 3 808.67 
mk:n kuukausivuokrasta, joka kuukausittain etukä-
teen on maksettava kaupungin rahatoimistoon sekä 
esityksen tekeminen kh:lle em. tont in vuokraami-
sesta (20.11. 1952 §) 

— Haaga, Oy Union-Öljy Ab:l le Lapinmäentien etelä-
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puolella olevan n. 3 500 m 2 : n suuruisen huoltoase-
ma-alueen lisäalueeksi vuokratt i in n. 900 m 2 : n suu-
ruinen alue mm. seuraavin ehdoin: vuokra-aika al-
kaa 1.6.1974 ja jatkuu toistaiseksi kuuden kuukau-
den molemminpuolisin irtisanomisajoin sekä lisä-
alueen osalta vuotuinen vuokramaksu on 900 mk 
(6.11. 1832 §) 
Helsingin Talous-Osakekaupan kanssa v. 1970 teh-
dyn vuokrasopimuksen muuttaminen siten, että 
vuokramies oikeutetaan vuokra-alueelta varaamaan 
asiakkaitaan varten 20 autopaikkaa (27.11. 
1989 §) 
Herttoniemi: erään tont in vuokrasopimuksen 
muuttaminen siten, että perusvuosivuokra on 1.8. 
1973 alkaen 56 mk nykyisen 28 mk:n sijasta (14.8. 
1311 §), Anna ja Oiva Lemmetylle yhteisesti vuok-
rattuun U 377 -nimiseen tilaan RN:o 6^88 kuulu-
van n. 2 040 m 2 :n suuruisen alueen vuokraoikeu-
den siirtäminen Anna Lemmetyn kuoltua 29.9. 
1973 yksin Oiva Lemmetylle (18.9. 1528 §) 
Itä-Pasila: Helsingin seudun opiskelija-asuntosääti-
ön tontt ia n:o 17017/1 koskevan maanvuokrasopi-
muksen rakentamisvelvollisuutta koskevan ehdon 
muuttaminen (18.9. 1524 §) 
Kontulan kaupungin ja Urheiluhallit Oy:n välistä 
tont in 47021/1 kaakkoispuolella olevan n. 2 600 
m 2 : n suuruisen puistoalueen vuokrasopimuksen 
muuttaminen 1.8.1973 lukien siten, että vuokra-
aluetta pienennetään n. 2 600 m2:stä n. 2 000 m 2 : 
iin ja että vuosivuokraksi tulee 600 mk entisen 780 
mk:n sijasta (31.7. 1245 §) 
Koskela: Osuusliike Elannolle v. 1972 tehdyn tont-
tia 975/6 koskevan vuokraussopimuksen muutta-
minen (31.7. 1247 §) 
Laajasalo: vanhustentalosäätiön tont in 31002/3 
vuokrasopimuksen muuttaminen siten, että vuokra-
aika alkaa 1.12.73 (31.7. 1250 §) 
Oy Marit im Ab:lle vuokratun kausiaseman pito-oi-
keutta koskevan vuokrasopimuksen muuttaminen 
siten että vuokra-aika on 1.7.1972-1.7.1977 ja 
vuotuinen vuokra ajalta 1.7.1972-31.3.1973 
5 000 mk, ajalta 1.4.1973-31.12.1974 2 000 mk 
sekä ajalta 1.1.1975-1.7.1977 3 000 mk ym. 
(13.3. 433 §) 
Pihlajisto: ehdon lisääminen Pihlajiston tont in n:o 
38311/2 vuokrasopimukseen: tonti l le rakennetta-
vaan rakennukseen on vuokramiehen tehtävä säh-
kölaitoksen ohjeiden mukainen tila sähkölaitoksen 
muuntamoa varten (30.10. 1799 §, 6.11. 1831 §) 
Taka-Töölö: korttelin 472 tonttia 1 koskevan, 
Kommandi i t t iyht iö Rakennusliike Launiemen 
kanssa v. 1972 tehdyn vuokrasopimuksen muutta-
minen siten, että vuokra-alueen suuruudeksi tulee 
2 660 m 2 5 250 m 2 : n asemasta ja kuukausivuok-
raksi 2 660 mk 5 250 mk:n sijasta (9.1. 49 §) 
Vanhakaupunki Kuninkaankartanonsaaren käyttä-

misestä on v. 1933 tehdyn sopimuksen mukaisesti 
peritty 110 mk, joka vastaa lautakunnan tekemän 
päätöksen mukaisesti 1.7.1972 lukien koko saaren 
asemasta vain karttaliitteessä IV merki t ty jen aluei-
den vuokraa (6.3. 376 §) 

— Vartiokylän tont in n:o 45192/16 v. 1972 tehdyn 
vuokrauspäätöksen muuttaminen siten, että kysei-
sen tont in vuokramieheksi tulee koneteknikko 
Pentti Oinonen yksin eikä hänen ja työnjohtaja 
Erkki Järvisen toimesta perustettava yht iö ja ehdol-
la, että vuokramies suorittaa tont in osalta osake- ja 
l i ittymismaksut Lämpövartio Oy:lle yht iön vaaties-
sa (11.9. 1477 §) 

Lautakunta päätti pidentää vuokrasopimuksiin sisälty-
viä vuokra-aikoja seuraavasti: 
— Espoo: Suurhuopalahden kylän ti lojen Helaranta 2 

RN:o 2 2 9 4 , Miarika RN.o 2 2 9 3 ja Alberga RN:o 
2834 vuokrasopimuksen pidentäminen ajaksi 1.1. 
1973-31.12.1977 (12.6. 949 §) 

— Etelä-Kaarela: tont in n:o 33178/1 vuokrasopimuk-
sen jatkaminen ajaksi 1.1.-31.12.1974 Salpa Oy: 
Ile 4 253.33 mk:n kuukausivuokrasta (18.12. 
2139 §) 

— Hgin suomalaisten ja ruotsalaisten ev.lut. seurakun-
tien kirkkohall intokunnalle vuokratun autopaikoi-
tusalueen vuokra-ajan pidentäminen 1.7.1973 alka-
en viiden vuoden ajaksi 2 800mk :n kertakaikkises-
ta korvauksesta (4.12. 2069 §) 

— Herttoniemi: vuokraoikeuden pidentäminen 2.11. 
1973 lukien kolmen kuukauden irtisanomisajoin 
500 mk:n kuukausivuokrasta Ka-Vi -Tuotteet Oy: 
Ile (11.9. 1482 §) 

— Itä-Pasila: asunto-, liike- ja autopaikkatonttien 
vuokrausehtojen määrääminen (20.2. 330 §), Hgin 
Asuntokeskuskunta Hakalle vuokrattujen tontt ien 
vuokra-aikojen jatkaminen (8.5. 779 §) 

— Laajasalo: As Oy Uppbyltä ostettuja määräaloja ra-
sittavien kahden maanvuokrasopimuksen jatkami-
nen vuosivuokrien ollessa 157.86 mk ja 124.76 mk 
25.8.1972 lukien (9.1. 55 §), tont in n:o 10/49056 
vuokraajan pidentäminen 30.4.1978 saakka vuosi-
vuokran ollessa 1.5.1973 alkaen 1 485.71 mk 
(13.3. 442 §), tont in n:o 49080/1 vuokrasopimuk-
sen jatkaminen 31.12.73 saakka kk-vuokran ollessa 
775 mk (11.9. 1481 §) 

— Malmi: seuraavia alueita koskevien vuokraoikeuksi-
en jatkaminen: tont t i n:o 38171/2 ajaksi 1.1.— 
3.12.1973, tontt i 38093/8 16.7.1974 saakka Oy 
Motozetor Abil le, ti la Tallbacka RN:o 8 2 1 6 31.12. 
1974 saakka sekä Boxbacka Frivilliga Brankär-Pu-
kinmäen Vapaapalokunta r.f:n vuokraoikeuksien 
jatkaminen (20.3. 494 §, 24.7. 1181 §, 18.12. 
2145 §) 

— Munkkiniemi: tont in n:o 30032/4 rakennusajan 
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vuokra-ajan jatkaminen 31.12.75 saakka (13.11. 
1886 §) 

— Pakila: Rakennusliike J. Manniselle tilapäistä työ-
maaparakkia ja rakennustarvikkeiden varastoimista 
varten vuokratun n. 70 m 2 :n alueen Alkut ie 42 ja 
44 väliseltä puistoalueelta vuokra-ajan pidentämi-
nen ajaksi 1.7.-30.9.73 (tontti j. 8.8.455 §) 

— Pasila: vuokra-aikojen jatkaminen, Pasilan maalii-
kennekeskuksen palvelukeskuksessa Helsingin Kau-
koki i to Oy:lle, Huolintakeskus Oy:lle ja F.mnex-
press Oy:lle 31.12.1973 saakka ja Finnexpress Oy: 
Ile (D-terminaali) 31.12.1973 saakka (13.3. 439, 
440 §), tontin n:o 17012/1 vuokra-ajan jatkaminen 
30.6.1974 saakka Helsingin Asuntokeskuskunta 
Hakalle 5 450 mk:n kuukausivuokrasta (18.12. 
2166 §) sekä tontin n:o 17012/1 vuokra-ajan pi-
dentäminen 31.12.1973 saakka kuukausivuokran 
ollessa 5 175 mk (7.8. 1279 §) 

— Pihlajamäki: asuntokerrostalotontin n:o 38315/1 
vuokrasopimuksen jatkaminen 1.1.1974-30.6. 
1974 väliseksi ajaksi 4 500 mk:n kuukausivuokras-
ta sekä autopaikkatontin n:o 38316/2 vuokrasopi-
muksen jatkaminen samaksi ajaksi 340 mk:n kuu-
kausivuokrasta (4.12. 2091 §) 

— Pitäjänmäki: tontista n:o 46138/9 Keskinäisen Va-
kuutusyhtiö Eläke-Varmalle vuokrattu 2 433.6 
m 2 :n aluetta koskevan vuokrasopimuksen jatkami-
nen ajaksi 1.4.1972-30.9.1973 (30.1. 184 §) 

— Pohj.-Haaga: tonttia 29104/6 vastaavan alueen pit-
käaikaisen vuokrasopimuksen mukaisen vuokra-
ajan alkamispäivän määrääminen 1.8.1973 Oy Kul-
jetusristikko Ab:lle (24.7. 1130 §) 

— Reimaria: tonttien 46130/4,5 ja 6 vuokra-ajan pi-
dentäminen 31.12.1995 saakka Oy Scan-Auto Ab: 
Ile (2.10. 1620 §) 

— Sörnäinen: tontteja 277/8 ja 10 vastaavan n. 
2 995.2 m 2 :n suuruisen alueen vuokraoikeuden jat-
kaminen ajaksi 1.7.1973-31.12.1974 (14.8. 
1306 §) 

— Toukola: korttelissa n:o 678 olevan n. 4 250 m :n 
suuruisen alueen vuokraoikeuden pidentäminen 
kauintaan 31.12.1973 saakka A.W. Liljeberg Osa-
keyhtiölle 15 120 mk:n vuosivuokrasta, irtisano-
misaika 1 kk (2.5. 712 §) 

— Vallila: tonttien n:o 537/4 ja 531/31 vuokra-aiko-
jen pidentäminen 1.1.1973 lukien kuuden kuukau-
den irtisanomisajoin ja kauintaan 31.12.1975 saak-
ka, vuosivuokria peritään tontista 531/31 1 120 
mk ja tontista 537/4 1 060 mk (30.10. 1786§) 

Huolto- ja jakeluasemien ym. alueita koskevia vuokra-
sopimuksia 
Lautakunta päätti irtisanoa, peruuttaa tai todeta päät-
tyneeksi seuraavasti 
— Haaga: Oy Esso Ab:lle Nuijamiestentien varrelta 

Haagan ammattikoulua vastapäätä 22.3.1972 teh-
dyllä vuokrasopimuksella vuokratun jakeluasema-

alueen vuokrasopimus irtisanottiin päättymään 1.4. 
1973 sekä alueesta peritty maanvuokra 18 666 mk 
päätettiin palauttaa osittain eli 9 091.50 mk:n suu-
ruiselta osalta siten, että yhtiölle vuokratun Nuija-
miestentien ja Pajuniityntien risteyksessä olevan 
huoltoasema-alueen maanvuokraa ajalta 1.4.— 
31.12.1973 ei peritä (27.3. 536 §), sekä n. 1 580 
m2 :n suuruisen vuokra-alueen osa irtisanottiin 
(18.12. 2161 §) 

— Hermanni: Suomen Kauko-Rahti Oy:n kanssa 10.9. 
1971 allekirjoitettu polttoaineen jakelulaitteen pi-
tämistä tontil la 665/14 koskeva vuokrasopimus 
merkitt i in päättyväksi 31.12.1973 (24.7. 1164 §) 

— Kamppi: Oy Shell Ab:n vuokraoikeus Salomon -ja 
Annankadun kulmassa olevaan huoltoasema-aluee-
seen merkitt i in päättyneeksi 30.6.1973 (24.7. 
1147 §) ja Oy Esso Ab:lle korttelin n:o 215 c poh-
joispäästä, Olavinkadun varrelta vuokratun huolto-
asema-alueen irtisanominen päättymään 31.1.1974 
(18.12. 2163 §) 

— Sörnäinen: Vaasan puistikossa sijaitsevan, Oy Shell 
Ab:n jakeluaseman paikkaa koskeva vuokrasopimus 
n:o 1118 päättyi 15.1.1974 (9.10. 1655 §) 

Lautakunta päätti muuttaa eräitä vuokrasopimuksia 
seuraavasti: 

— Etu-Töölö, korttelissa n:o434 olevan huoltoasema-
alueen itärajalta vuokrataan 1.11.1973 lukien Oy 
Esso Ab.lle 290 m 2 :n suuruinen alue lisäalueeksi, 
jonka osalta peritään huoltoasema-alueen vuokra-
maksun yhteydessä maksettava 3 480 mk:n suurui-
nen lisävuokra (23.10. 1742 §) 

— Kamppi: Oy Esso Ab.n ja kaupungin välistä kortte-
lin n:o 215 c pohjoispäässä olevan huoltoasema-alu-
een maanvuokrasopimuksen muuttaminen sekä Oy 
Shell Ab:n ja kaupungin välisen Salomon- ja An-
nankadun risteyksessä olevan huoltoasema-alueen 
maanvuokrasopimuksen muuttaminen siten, että 
kummankin aseman osalta vuokra-aika jatkuu 1.7. 
1973 lukien 1 kk:n irtisanomisajoin, vuokramaksu 
on 30 000 mk vuodessa (26.6. 1081 §) 

— Malmi: korttelin n:o 38316 tonti l la n:o 1 olevan 
huoltoaseman laajennussuunnitelman hyväksymi-
nen sekä n. 45 m 2 :n suuruisen alueen, jonka leveys 
on n. 10 m 2 , vuokraaminen Oy Esso Ab:lle 1.4. 
1973 lukien mainitun tontin ja Kirkonkyläntien vä-
lissä olevasta puistokaistaleesta tontil le ajamista 
varten, vuosivuokra 100 mk ja irtisanomisaika 1 kk 
(tontti j . 14.3. 168 §) 

— Munkkiniemi: Suomen BP Oy:n oikeuttaminen 
käyttämään sille vuokratulle tonti l le n:o 30119/2 
rakennettavan autosuojan tiloja autojen huolto- ja 
pesutoimintaan 1.10.1973 lukien kahden kuukau-
den irtisanomisajoin toistaiseksi kuitenkin kauin-
taan 5.9.1982 saakka mm. seuraavin ehdoin: vuok-
ramies suorittaa normaalin vuokramaksun yhtey-
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dessä 3 600 mk:n vuotuisen lisäkorvauksen (28.8. 
1406 §) 

— Pitäjänmäki: Oy Höyläämötie 2:n kanssa v. 1955 
tehdyn vuokrasopimuksen muuttaminen siten, että 
yht iö oikeutetaan edelleen pitämään tonti l la n:o 
46027/1 kolmea jakelulaitetta 5 000 mk:n vuosi-
vuokrasta irtisanomisaika 3 kk (23.1. 156 §) 

Lautakunta päätti pidentää eräiden sopimusten vuok-
ra-aikoja seuraavasti: 
— Jakomäki: pidennyksen myöntäminen Oy Teboil 

Ab:l le tont in 41220/1 rakentamisvelvollisuuden 
täyttämiseen 1.2.1974 saakka (24.7. 1165 §) 

— Kall io, Oy Esso Ab:l le Hakaniementorilta vuokra-
tun n. 1 250 m2;n suuruisen huoltoasema-alueen 
vuokra-ajan jatkaminen 1.7.1973 lukien toistaisek-
si kuuden kuukauden irtisanomisajoin 75 000 mk.n 
vuosivuokrasta (4.9. 1455 §) 

— Kumpula: Oy Esso Ab:l le vuokratun, Mäkelänka-
dun varrella olevan huoltoasema-alueen vuokra-ajan 
jatkaminen 1.4.1975 lukien viidellä vuodella eli 
31.3.1978 saakka perusvuosivuokran ollessa 1.4. 
1973 lukien 20 000 mk ja vuosivuokra ajalta 1.4. 
1973-31.3.1974 42 000 mk ja muutoin entisineh-
doin 

— Munkkiniemi: rasiteluontoisen ehdon merkitsemi-
nen kaupungin ja Suomen BP Oy:n väliseen tontte-

ja 30119/1,2 koskevaan vuokrasopimukseen (9.1. 
58 §) sekä jatkoajan myöntäminen vuokrattujen 
em. tontt ien rakentamisvelvollisuuden täyttämisel-
le siten, että jakeluasema jakelulaitteineen ja auto-
suoja on saatettava käyttökuntoon 6.9.1973 men-
nessä (10.4. 623 §), Munkkiniemi, Oy Gulf Ab:l le 
Munkkiniemen aukion varrelta vuokratun huolto-
asema-alueen vuokra-ajan jatkaminen 1.7.1973 lu-
kien toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomis-
ajoin kauintaan 31.12.1974 saakka 46 800 mk:n 
vuotuisesta vuokrasta (13.11. 1893 §) 

— Pitäjänmäki: korttel in 46026 tont t ia n:o 1 vastaa-
van jakeluasema-alueen vuokra-aikaa jatkett i in 
ajaksi 1.1.1973-31.12.1977 perusvuokran ollessa 
1.1.73 20 000 mk ja vuosivuokran ajalta 1 .1 .73-
31.3.74 52 500 mk (9.1. 27 §) 

— Taka-Töölö: Oy Esso Ab:lle vuokratun tont in 
518/52 vuokra-ajan jatkaminen 30.6.1974 lukien 
10 vuodella eli 30.6.1984 saakka vuotuisen vuokra-
maksun ollessa 1.1.1974-31.3.1975 70 980 mk, 
perusvuokrana vuokran vaihteluita laskettaessa on 
pidettävä 27 300 mk vuodessa sekä perusindeksinä 
100 ym. ehdoin (20.3. 497 §) 

Varasto- ja pienteollisuusalueet 
Lautakunta päätti irtisanoa tai katsoa päättyneeksi 
seuraavat vuokrasopimukset: 

Alue 
Tont t i ja 
kortteli 
n:o 

Pinta-ala 
m2 Vuokraaja 

Vuokra-
aika 
päättyy 

Päätös 

Kall io 5/305 Rakennusoviraston ka-
turakennusosasto 31.12.1973 9.10.1654 § 

Tattarisuo 5/41011 - Tynnyrikeskus Oy 31. 8.1973 31. 7.1253 § 
Vart iokylä 29/45191 2 350 Kir jayhtymä Oy 31.12.1972 6. 2. 236 § 

» 7/45192 - Suomi-Filmi Oy 28. 2.1973 6. 2. 239 § 
» 9,12/45192 1 280 Kone-Tukku Oy 3 1 . 3 . 1 9 7 3 10. 4. 633 § 

Lautakunta päätti jatkaa mm. seuraavia sopimusten 
vuokra-aikoja: 
— Tattarisuo: Jäälaitteet Oy:n kanssa tehdyn tontt ia 

20/41003 koskevan vuokraoikeuden pidentäminen 
31.12.1995 saakka, vapaan siirto-oikeuden myön-
täminen ym. ehdoin alkuvuosivuokran ollessa 
2 730 mk sekä indeksiin sidotun perusvuosivuok-
ran 975 mk (24.7. 1175 §) 

— Tattarisuo: li ikkeenharjoittaja E.M. Nummilan ve-
loittaminen tont in n:o 15/41003 käyttämisestä il-
man sopimusta ajalta 1.1.1973-31.12.1973 yht. 
2 120.62 mk:lla sekä kyseisen tont in vuokraoikeu-
den pidentäminen 31.12.1976 saakka 2 827,50 
mk:n vuosivuokrasta ym. ehdoin (2.10. 1615 §), 
Rauno Lehtoselle vuokratun tontt ia 5/41001 kos-

kevan vuokraoikeuden pidentäminen 31.12.1995 
saakka alkuvuosivuokran ollessa 6 032 mk ja indek-
siin sidotun perusvuosivuokran 2 080 mk (16.10. 
1703 §) sekä T:mi Vaihtorakenne -nimisen liikkeen 
omistajalle T. Mäkipäälle vuokratun varasto- ja 
pienteollisuusalueen tont in n:o 3/41103 vuokraoi-
keuden pidentäminen 31.12.1995 saakka sekä va-
paan siirto-oikeuden myöntäminen (tontt i j . 10.7. 
392 §) 

- Vart iokylä: Oy Text i l Ab:lle vuokratun tont in n:o 
11/45192 vuokra-ajan jatkaminen 31.12.2000 
saakka (13.11. 1876 §) 

Lautakunta päätti muuttaa eräiden vuokrasopimusten 
ehtoja seuraavasti: 
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— Tattarisuo: Rakennustoimisto Aarne Euramaa Ky: 
' Ile Tattarisuolta vuokratun tont in v. 1970 tehdyn 

' vuokrauspäätöksen muuttaminen (30.1. 193 §) ja 
Terl i Oy:n veloittaminen Tattarisuon suunnitellun 
tont in 41015/16 käyttämisestä 1.9.-31.12.1973 
väliseltä ajalta yhteensä 715 mk:l la sekä tontt ia 
41015/17 koskevan vuokrasopimuksen muuttami-
nen siten, että sopimus käsittää 1.1.19^4 lukien 
tont in n:o 41015/17, n. 1 500 m 2 , sijasta tont i t 
41015/16 ja 17 yhteiseltä pinta-alaltaan n. 3 000 
m 2 , perusvuosivuokran ollessa 975 mk:n sijasta 

I 950 mk ja ny ky vuokran 2 145 mk.n sijasta 4 290 
mk sekä tontt ia 41015/16 koskevan vuokrasopi-
muksen toteaminen päättyneeksi 31.8.1973 
(13.-11. 1873 §) 

— Valli la: teollisuustontin n:o 693/22 perusvuokran 
korottaminen 6 400 mk:sta 7 921 mk:ksi 1.2.1973 
lukien (9.1. 4 §) 

— Vart iokylä: Oy Cylop Ab:n kanssa tehdyn vuokra-
sopimuksen muuttaminen siten, että sopimus käsit-
tää tontista n:o 23/45 192 2 240 m 2 : n suuruisen 
alueen 3 520 m 2 : n asemesta ja että perusvuosi-
vuokra on 2 668 mk sijasta 4 224 m k.ja vuosivuok-
ra ajalta 1.7.1973-31.3.1974 6 451 mk entisen 
10 137 mk sijasta (15.5.811 §, 5.6. 927 §), Teolli-
suus-Teräs Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen 
muuttaminen siten, että sopimus käsittää tontt ien 
n:o 45191/10 ja 11 sijasta saman korttel in tont in 
n:o 26 (19.6. 1052 §) ja Ulkomarkkinat Oy :n kans-
sa tehdyn vuokrasopimuksen muuttaminen siten, 
että se koskee pienteollisuuskorttelin n:o 45193 
tontt ia n:o 8 aikaisemman tont in n :o4 sijasta, että 
tont in pinta-alaksi tulee n. 7 050.5 n 2 aikaisem-
man n. 2 581 m 2 : n sijasta ym. muutoksin (29.5. 
877 §) 

— Vi ik inmäki : Keijo Oil ion kanssa tehdyn Viikin-
mäen varasto-ja pienteollisuusalueen korttel in n:o 
II tontt ia n:o 3 koskevan vuokrasopimuksen muut-
taminen siten, että vuokra-aluetta ja siinä olevaa ra-
kennusta saadaan käyttää somistamoliikkeen har-
joittamista varten autokorjaamo-autohallitoimin-
nan sijasta (24.7. 1177 §) 

— Vi ikk i : T:mi Alumiiniki lpi-nimisen liikkeen omista-
jalle vuokratun Vi ik in varastoalueen n:o 1 ja 2/1 
vuokrasopimuksen, tekn. M.J. Helakkeelle vuokra-
tun Vi ik in varastoalueen n:o L/3 vuokrasopimuk-
sen sekä Hilding Äkermanille vuokratun Vi ik in va-
rastoalueen n:o I/4 vuokrasopimuksen muuttami-
nen siten, että alueita ei tarvitse aidata muilta kuin 
alueen kaakkoissivulta ym. ehdoin (27.11. .1992 §) 

Muut lautakunnan vuokrasopimuksiin ym. liittyvät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— Kivikon teollisuusalue: eräiden yhtiöiden varausai-

kojen jatkaminen alueen tontteihin sekä ko. pikku-
tonttien varaaminen 31.5.1974 saakka (18.12. 
2138 §) 

— Lauttasaari: tont in 31126/5 käyttäminen vain va-
rasto- ja pienteollisuuden tarpeisiin (18.12. 2149 §) 

— Tattarisuon varasto- ja pienteollisuusalue: eräiden 
yhtiöiden oikeuttaminen vuokraamaan Tattarisuon 
alueella olevat alueet alivuokralaisten käyttöön 
(6.3. 387 §, 11.9. 1483 §, 20.11. 1930 §, 18.12. 
2153 §) sekä vuokramiesten kehottaminen saatta-
maan alueittensa käyttö vuokrasopimuksen mukai-
seksi (2.10. 1616 §) 

Viljelyskasvitarha- ym. alueet 
Lautakunta päätti muuttaa vuokrasopimusehtoja seu-
raavasti: 
— Maunulasta, Oy W. Rosenlew Ab:n Harvialan Tai-

mitarhalle Pirkkolantien ja Metsäpurontien kulmas-
ta vuokratun alueen suuruudeksi merkitseminen 
1.12.1973 lukien 3 000 m 2 entisen 1 000 m 2 : n si-
jasta (27.11. 1994 §) 

V u o k r a s o p i m u s t e n s i i r t ä m i n e n 

Lautakunta päätti myöntää vuokraoikeuksien siirtä-
misiä seuraavasti: 
— Lauttasaari: Oy Marit im Ab:n oikeuttaminen luo-

vuttamaan Lauttasaaren tont in n :o 31129/7 edus-
talla olevalla aallonmurtaja-alueella sijaitsevan kau-
siaseman hoito kolmannelle henkilölle (10.4. 
628 §), vapaan siirto-oikeuden myöntäminen B. 
Rahikaisen & Co:n tontin n:o 31126/10 vuokraso-
pimukseen (9.1. 29 §) 

— Meilahti: Barnavårdsföreningen i Finland r.f. -nimi-
sen yhdistyksen oikeuttaminen vuokraamaan kau-
pungilta vuokraamansa Meilahti 6 -nimisen huvila-
alueen edelleen Kårkulla Centralanstalt kommunal-
förbund- nimiselle yhteisölle kauintaan 31.8.1974 
saakka ehdolla, että aluetta käytetään pelkästään 
kehitysvammaisten päivähuoltolaa ja huoltohenki-
lökunnan asumista varten (8.5. 772 §) 

— Pohjois-Haaga: Helsingin Asuntokeskuskunta Ha-
kalle vuokrattuja korttelin n:o 29144 tontteja n:ot 
1—4 sekä korttel in n:o 29145 tontteja n.ot 2 - 5 
koskevan vuokrasopimuksen muuttaminen siten, 
että po. tont i t vuokrataan As Oy Maria Jotunintie 
4—12 -nimiselle asunto-osakeyhtiölle ja vuokramie-
hellä on vapaa siirto-oikeus erään ehdon mukaisesti 
(6.2. 245 §) 

— Pitäjänmäki: vapaan siirto-oikeuden myöntäminen 
tontin 46037/4 vuokramiehelle (4.12. 2086 §) 

— Roihupellon teollisuusalue: Maalaamo Pauli Hieta-
nen Ky:lle vuokratun tont in n:o 45192/4 vuokra-
ajan pidentäminen 31.12.2000 saakka sekä vapaan 
siirto-oikeuden myöntäminen vuokrasopimukseen 
(18.9. 1514 §) 

— Suurmetsä: Veikko Nyström Oy:n vapaan siirto-oi-
keuden myöntäminen tontt ia n:o 41012 koskevaan 
vuokrasopimukseen ja vuokra-ajan pidentäminen 
31.12.1995 saakka (2.5. 733 §) 
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— Tattarisuon varasto- ja pienteollisuusalueen tont in 
n:o 1/41010 vuokraoikeuden siirtäminen liikkeen-
harjoittaja Martt i Frömanilta liikennöitsijä A l t . G. 
Baggströmille 1.1.1974 lukien (27.11. 2014 §) ja 
Suomenlahden Kone Oy:lle vuokrattujen suunnitel-
lun korttel in n:o 41020 tontt ien n:o 14 ja 15 vuok-
ra-ajan pidentäminen 31.12.1995 saakka sekä va-
paan siirto-oikeuden myöntäminen sopimukseen 
(30.1. 186 §) 

— Vart iokylä: Marjaniemen Melojat ry:lle Vart ioky-
länlahden venesatama-alueelta vuokratun alueen 
vuokrasopimuksen n.o 5154 siirtäminen urheilu-ja 
ulkoilulautakunnalle (31.7. 1243 §) 

Vuokria y m. maksuja koskevat pää-
tökset 

Lautakunnan päätökset koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: 

Autojen paikoitusalueet ja autopaikat 
— Alppihar ju: Kiinteistö Oy Vaasankatu 10:lle vuok-

ratulla korttelin n:o 348 tonti l la n:o 10 olevien au-
topaikkojen käyttäjiltä hyväksytti in perittäviksi 
kuukausivuokriksi enintään 100 mk pihanalaisilta 
autopaikoilta ja enintään 80 mk pihatasossa olevil-
ta autopaikoilta (25.9. 1560 §) 

— Lauttasaari: Oy Maan Auto Ab:n veloittaminen il-
man sopimusta, Särkiniementien 7:n edustalla ole-
van puistikon n. 700 m 2 : n käytöstä 1.8.1971 — 
31.12.1972 väliseltä ajalta 3 570 mk:lla ja yht iön 
kehottaminen lopettamaan po. puistokaistan käyt-
tämisen paikoitukseen ym. ehdoin (23.1. 141 §) 

— Suutarilan autopaikkatontin n:o 2/40010 kuukau-
sivuokran oikaiseminen 23 mk:ksi (27.11. 1995 §) 

— veloituksen lopettaminen autotall in pito-oikeudes-
ta 31.12.1972 ja v:lta 1973 perityn 50 mk:n kor-
vauksen palauttaminen (23.1. 150 §) 

Irtisanotun vuokra-alueen kunnostus-ja siistimistöiden 
korvaaminen rakennusviraston laskun mukaisesti 
701.45 mk:lla (30.1. 182 §) 

Huoltoasema-alueet: Puotinharjussa Esso Ab:lle Van-
hanlinnantien varrelta vuokratun huoltoasema-alueen 
maanvuokrasta peritään edelleen vain puolet siihen 
saakka, kunnes asema voidaan tiloineen ottaa käyt-
töön, kuitenkin kauintaan 1.12.1974 saakka (18.12. 
2162 §) 

K lausuu Heh toiset maanvuokrat: kertomusvuonna 
erääntyneiden vuokrien i lmoittaminen rahatoimistolle 
(6.2. 240 §, 20.2. 324 §, 5.6. 925 §) 

Maksunlykkäyksien myöntäminen useille tontinvuok-
rien maksajille (22.5. 829, 830 §, 29.5. 875, 876 §, 
5.6. 916 §, 12.6. 952, 953, 963 §, 19.6. 1026 §, 16.7. 

1078-1080, 1091, 1100, 1101 §, 24.7. 1133 §, 
1170-1172 §, 11.9. 1496 §) sekä Maire Linnalle 
Kumpulan tont in n:o 35/939 v. 1973 vuokran maksa-
miselle 30.11.1973 saakka sekä Toivo Alajärvelle Tou-
kolan korttelin n:o 45/915 v. 1973 vuokran maksami-
selle 15.10. saakka ehdolla, että viivästyneille erille 
maksetaan viivästyskorko (19.6. 1051 §, 18.9. 1523 §) 

Siirtolapuutarhapalsta ym. maksujen perimisen mää-
rääminen (1.1.1974 alkaen 18.12. 2136 §) 
Väliraha ym. 
— Valmet Oy.n ja kaupungin välillä 6.7. tehdyn vaih-

tokir jan mukaisen maksamattoman välirahan mak-
samisen vakuudeksi ei haeta kiinnitystä yhtiöl le 
luovutettuihin alueisiin (7.8. 1281 §) 

— Otto Heinon kiinteistölautakunnan määräämää ve-
loitusta koskeva kirje ei anna aihetta 16.1.1973 te-
kemän päätöksen muuttamiseen (7.8. 1286 §) 

Yhtiöiden veloittaminen Tattarisuon ym. alueilla va-
rastoimisesta (16.1. 108 §, 30.1. 185 §, 10.4. 625 §, 
2.5. 738 §, 16.10. 1700 §) 

Muita tonttiosaston toimialaan kuuluvia asioita koske-
vat päätökset 
Lautakunta päätti kertomusvuonna lisäksi mm. seuraa-
vista asioista: 
— huoneistojen luovuttaminen, vuokraus, vuokrat 

ym.: Lauttasaari, Marit im Oy.n oikeuttaminen 
vuokraamaan tonti l la n:o 10/31129 olevasta raken-
nuksestaan n. 300 m 2 : n suuruiset ti lat Etola Oy:lle 
myymälää varten ajaksi 1.1.1974-31.12.1978 
6 000 mk:n vuotuisesta lisävuokrasta (27.11. 1999 
§) ja Sörnäisissä, Osakeyhtiö Sixin oikeuttaminen 
luovuttamaan tonti l la 4/272 olevan rakennuksen 
huonetiloja elintarviketeollisuutta harjoittavil le 
vuokralaisille kauintaan 31.12.1977 saakka (20.3. 
476 §), vuokrankorotuksen hyväksyminen Kiinteis-
tö Oy Herttoniemen nuorisohotelliasuntolassa kes-
kimäär. neliövuokraksi 9.83 m k /m2/kk , Kontulan-
kaari 7:ssä 5.60 mk:ks i /m 2 /kk sekä Hgin Diakonis-
salaitoksen Pitäjänmäen vanhusten palvelutalossa 
8.72 mk:ks i /m 2 /kk ja Kiinteistö Oy Gunillantie 
6:ssa 6.35 mk :ks i /m2 / k k (^3.3. 425 §, 5.6. 910 §, 
9.10. 1644 §, 4.12. 2068 §) 

— rasitteet: rasitesopimuksen lisääminen Neles Oy:n 
anomuksesta Vart iokylän tontteja 45193/5 ja 6 
koskeviin vuokrasopimuksiin (23.1. 142 §), Silta-
lämpö Oy.n ja kaupungin välisen autopaikkarasit-
teita koskevan sopimuksen tekeminen (20.11. 
1945 §) ja kaupungin suostuminen siihen, että ton-
t in 8/40005 oikeudesta ulottaa tont i l la olevan ra-
kennuksen perustukset samassa korttelissa olevan 
tont in n.o 5 puolelle saadaan perustaa pysyvä rasite 
(27.11. 2026 §) 

— ryhmäpuutarhat: uusien puutarhojen perustaminen 
(2.5. 703 §, 11.9. 1486 §) 
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— vakuudet: pankkitakauksen muuttaminen vakuu-
tuslaitoksen takaukseksi ja vakuutuksien palautta-
minen (8.5. 774 §,20.2. 315 §) 

— vuokra- ym. katselmukset: kevät- ja syyskatselmus-
ohjelmien hyväksyminen ja lautakunnan edustajien 
valitseminen (14.8. 1314 §). 

— vuokrasopimusten merkitseminen kiinteistöviras-
ton vuokrasopimuksiin (30.10. 1783 §) 

Lautakunta käsitteli lisäksi vuoden aikana useita asun-
to- ja lisälainoja koskevia asioita, kuten niiden myöntä-
mistä, peruuttamista ja hylkäämistä, vakuuksien hy-
väksymistä ja vaihtamista, väliaikaisten takaussitou-
musten palauttamista, panttioikeuksien myöntämistä 
lisälainojen vakuudeksi, velkakirjojen palauttamista ja 
vaihtamista ym. 

Esitykset 

Lautakunta teki kertomusvuonna kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavia asioita koskevia esityksiä: 

Kiinteistöjen hankkiminen 

A l u e v a i h t o j a esitettiin suoritettavaksi seuraa-
vasti : 
— Malmilla (27.3. 530 §, 17.4. 685 §,4.12. 2089 §), 

Ala-Tikkurilassa (18.12. 2156 §), Laajasalossa 
(25.9. 1568 §), Vuosaaressa (17.4. 670 §, 19.6. 
1048 §), Vantaan kauppalan Hakunilan kylästä 
(18.12. 2164 §); Helsingin suomalaisten ja ruotsa-
laisten evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa 
(16.1. 101 §) sekä valtion kanssa (20.3. 473 §) 

P a k k o l u n a s t e t t a v a k s i esitettiin 
— tiloja Malmilta ja Oulunkylästä (6.11. 1839, 1840 

§,7.8. 1285 §) 

O s t e t t a v a k s i kaupungille esitettiin 
— maa-alue Sipoon kunnan Gumbölen kylästä ja met-

säpalsta ostaminen Sipoon kunnan Hindsbyn kyläs-
tä (23.1. 161 §,28.8. 1408 §) 

— määräaloja Käpylästä (30.10. 1793 §), Tapanilasta 
(20.2. 332 §), Ala-Tikkurilasta (13.11. 1881 §), 
Mellunkylästä (16.1. 113 §,4.9. 1445 §) 

— rakennelmia ja rakennuksia Taka-Töölöstä (4.9. 
1457 §), Meilahdesta (6.3. 379 §), Pasilasta (3.4. 
573, 589 §, 12.6. 947, 948, 967 §, 4.9. 1440 §, 
20.11. 1937 §, 18.12.2127,2141 §), Hermannista 
(6.3. 382 §), Vallilasta (30.1. 188 §, 2.5. 730 §, 
7.8. 1273 §,18.9. 1510 §, 20.11. 1943 §), Oulun-
kylästä (30.10. 1788 §), Haagasta (23.1. 144 §, 
6.3. 396 §), Tapanilasta (4.9. 1438 §), Vartiokyläs-
tä (18.9. 1518 §), Reimarlasta (13.3. 431 §), Laa-
jasalosta (23.10. 1737 §) ja Vihdin kunnan Ollilan 
kylästä (20.2.323 §) 

— tiloja: Haagasta (10.4. 642 §), Pukinmäestä (31.7. 

1257 §, 21.8. 1365 §), Malmilta (9.1. 39 §, 13.2. 
290, 291 §. 6.3. 397 §, 3.4. 592 §, 10.4. 640 §, 
17.4. 686 §, 25.9. 1581 §, 13.11. 1894 §), Tapani-
lasta (23.1. 152 §, 13.3. 432 §, 2.5. 723 §, 24.7. 
1184 §, 28.8. 1410 §, 18.9. 1520 §), Suutarilasta 
(12.6. 956 §), Puistolasta (6.3. 378 §, 13.3. 435 §, 
25.9. 1567 §,30.10. 1792 §), Vartiokylästä (12.6. 
955 §, 2.10. 1611 §), Mellunkylästä (16.10. 1690 
§) ja Laajasalosta (6.2. 255 §, 20.3. 488 §, 10.4. 
619 §) sekä Sipoon kunnan Immersbyn kylästä 
(13.2. 287 §) ja Granön saaresta (20.11. 1955 §) 

- tontteja Oulunkylästä (6.2. 251 §) ja Malmilta 
(18.12. 2165 §) 

Kiinteistöjen luovutus 

Lautakunta ehdotti: 
m y y t ä v ä k s i 

— määräaloja, tiloja, tontteja, alueita ym. Meilahdesta 
(16.1. 117 §), Itä-Pasilasta (13.2. 285 §), Itä-Paki-
lasta (27.11. 2002 §), Tapaninkylästä (18.9. 1531 
§), Puistolasta (25.9. 1559 §), Laajasalosta (3.4. 
576 §, 20.11. 1939 §) sekä Espoon Laajalahdesta 
(6.3. 377 §, 24.7. 1144 §), Inkoon kunnan Elgsjön 
kylästä (17.4. 672 §) ja Kirkkonummen kunnan 
K ali järven kylästä(24.7. 1143 §) 

l u o v u t e t t a v a k s i 
- eräitä tiloja ja määräaloja Pääkaupunkiseudun Vesi 

Oy-Huvudstadsregionens Vatten Ab:n omistukseen 
ja hallintaan (21.8. 1355 §) 

v a r a t t a v a k s i 
— tontteja ja alueita ym.: Kampista (13.3. 429 §, Kal-

liosta (10.4. 615 §), Taka-Töölöstä (20.3. 462 §), 
Pasilasta (31.7. 1241 §, 18.12. 2144 §), Oulunky-
lästä (11.9. 1480 §), Haagasta (23.1. 154 §, 30.1. 
197 §, 27.3. 532 §, 17.4. 682 §, 4.9. 1452 §, 28.9. 
1602 §, 23.10. 1745 §), Kannelmäestä ym. (17.4. 
681 §, 28.9. 1602 §), Pukinmäestä (16.10. 1705 
§,6.11. 1825 §), Malmilta (16.10. 1705 §), Puisto-
lasta ym. (6.3. 394 §, 28.9. 1602 §), Mellunkylästä 
ja Myllypurosta (8.5. 764 §) ja Vuosaaresta (6.11. 
1826 §) sekä esitti eräitä varausehtojen muuttami-
sia ja niistä poikkeamisia (30.1. 203 §, 13.2. 289 §, 
31.7. 1242 §, 9.10. 1659 §) ja varaus-ajan jatka-
mista (13.2. 277, 286 §) 

v u o k r a t t a v a k s i 
- tontteja Sörnäisistä (20.3. 483 §), Käpylästä (30.1. 

187 §, 27.3. 533 §, 2.10. 1617 §, 16.10. 1686 §), 
Pohjois-Haagasta (27.3. 541 §) ja Pakilasta (18.12. 
2137 §); teollisuusalueita Sörnäisistä (30.1. 195 §), 
Malmilta (20.2. 314 §) ja Pitäjänmäen (20.11. 
1928 §) sekä esitti 

— vuokra-aikoja jatkettavaksi Oy Gulf Oil Ab.lle jake-
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luasemaa varten vuokratun alueen ja ns. Puukäpy-
län tonttien osalta (30.1. 198 §, 27.11. 2012 §) se-
kä Marjaniemessä, Mellunkylässä ja Laajasalossa 
(6.3. 381 §, 19.6. 1039 §, 5.6. 912 §) 

— vuokrasopimusten muuttamista Vallilassa ja Suuta-
rilassa (18.12. 2133 §, 20.11. 1946 §). 

Rakennustyöt 

Lautakunta esitti suoritettavaksi seuraavat rakennus-
työt : Espoon Laajalahti, kadunrakentamistöiden suo-
rittaminen (24.7. 1153 §), Tuomarinkylä, vuokra-
asuntojen rakentaminen (9.1. 57 §), Pukinmäki, kah-
den korttelin rakentaminen (13.3. 427 §), Kulosaari, 
pienveneiden vesillelasku- ja ylösnostoluiskan rakenta-
minen (9.10. 1656 §), Espoon Laajalahti, vesijohto, 
paineviemäri (27.11. 2001, 2005 §), Espoon Leppä-
vaara, viemäri ja vesijohto (27.11. 2000 §), Otaniemi-
Leppävaara, päävesijohto (18.12. 2159 §), Espoon 
Suurhuopalahti, linja-auton kääntöpaikka (23.10. 
1727 §), Sipoon kunnan Talosaari, 20 kV:n suurjänni-
tejohto (6.11. 1828 §). 

Muut esitykset 

Koskivat mm. seuraavia asioita: 
— alueen luovuttaminen puistoalueeksi Lauttasaaressa 

(24.7. 1163 §) 
— ampumaratatoiminnan lopettaminen Viikinmäessä 

(20.3. 474 §) 
— asemakaavan muutoksesta aiheutuvan sopimuksen 

tekeminen ja asuntokerrostalotontin myyminen 
(30.1. 190 §) 

— asematunnelin mahdollinen sulkeminen yöajaksi 
(13.3. 438 §) 

— asunnot: talviasuminen eräässä siirtolapuutarhama-
jassa (13.3. 451 §), Asunto Oy Pyynikintie 5:n 
asuntojen jakaminen (10.4. 638 §), mustalaisten 
asuntotilanteen parantaminen (24.7. 1128 §) 

— Asunto Oy Ounasvaarantie 1 :n tontinosien kau-
poissa yht iön suoritettaviksi tulevien kauppahinto-
jen alentaminen (8.5. 778 §) 

— avustukset: myöntäminen Hgin Puutarhaseura ry.n 
asumapuutarhajaostolle ja Pakilan siirtolapuutarha-
yhdistys ry :lle (27.3. 537 §, 3.4. 591 §) 

— Finlandia-talon lisärakennuksen työmaavarastoalu-
een suurentaminen (9.1. 42 §) 

— kiinteistön rakentamisvelvollisuuden poistaminen, 
sotainvalidien Veljesliiton Leppävaaran seudun 
osasto ry:n anomus (5.6. 934 §) 

— korvaukset: asemakaavan muutoksen johdosta tee-
tetyn autopaikoitusjärjestelmän tutkimisesta aiheu-
tuneiden kulujen korvaaminen Kiinteistö-Oy Kun-
nalliskodintie 6:lle (2.10. 1619 §), Itä-Pasilan väes-
tönsuojakorvauksen periminen (5.6. 908 §) sekä 
erilaisten korvausten suorittaminen (9.1. 24 §. 17.4. 
675 §, 11.9. 1484 §, 18.12. 2151 §), määrääminen 

ja maksaminen (27.11. 1998 §,4.12. 2093 §) 
— lainat: 6.5 mmk.n suuruisen lainan ottaminen valti-

olta (27.3. 542 §), asunto- ja lisälainahakemukset 
(20.3. 487 §, 27.3. 529 §, 25.9. 1572 §) sekä Mä-
kelänrinteen Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry:n 
ylläpitämän koulun laajennus- ja muutostyön kus-
tannusarvion vahvistaminen ja takauksen myöntä-
minen yksityisiltä rahalaitoksilta saataville raken-
nuslainoille (18.12. 2134 §) 

— Lauttasaaren puhdistamon alueen rajojen muutta-
minen (4.9. 1441 §) 

— liittymäjärjestelyjen suorittaminen Hagalundintien 
ja Kurkijoentien sekä Hagalundintien ja Valkjärven-
tien liittymissä (4.12. 2063 §) 

— linja-autolinjan päätepysäkin sijoituspaikka (6.11. 
1835 §) 

— Maan Auto Oy, Ab:n valituksen hylkääminen (6.3. 
364 §) 

— maanalaisen polttoainesäiliön pitämisoikeuden 
myöntäminen Helsingin poliisilaitokselle Jaakon-
kadun alueella (18.12. 2135 §) 

— maksut: väestönsuojamaksujen palauttaminen E. 
Hansiin & Co Kommandiitt iyhtiölle (27.11. 
2024 §), tiemaksun suorittaminen Etelä-Tapanilan 
ja Vihdin kunnan Kuikkulammen yksinäistien tie-
kunnalle (3.4. 577 §,4.12. 2062 §) 

— Mellunmäen vajaamielisten lasten päivähoitotilojen 
maapohjakustannusten hyvittäminen (2.5. 713 §) 

— mittaustoimituksien vireillepano ym. (20.3. 478 §, 
10.4. 618 §, 28.8. 1396 §, 4.9. 1435 §, 18.9. 1513 
§,23.10. 1725 §) 

— Munkkisaaren ja Ruskeasuon huippu- ja varalämpö-
keskuksien maapääoma-arvon sekä pääoma-arvon 
määrääminen (16.10. 1691, 1692 §) 

— muutosvaatimuksien esittämättä jättäminen erään 
tiesuunnitelman täydennyksen suhteen Järvenpääs-
sä (12.6. 966 §) 

— määrärahat: eräiden tilien ylittäminen (9.1. 59 §, 
11.9. 1488 §, 25.9. 1556 §, 30.10. 1787 §) ja 
eräällä tili l lä olevan määrärahan siirtäminen ville 
1974 (30.10. 1782 §), määrärahojen myöntäminen 
kaasulaitokselle ja Mellunkylän täyttöalueen vuok-
ramaksun suorittamista varten (2.5. 719 §, 18.12. 
2132 §) 

— Pasilan maanvuokrat (20.11. 1931 §) 
— satama-alueiden tarkistaminen (9.1. 20 §) 
— toimenpiteisiin ryhtyminen eräitä kortteleita kos-

kevia tontti jakojen hyväksymistä varten (16.7. 
1109, 1110 §) 

— tontti-istutuksiin osallistuminen (20.2. 321 §) 

Lausunnot 

Lautakunnan kertomusvuonna antamat lausunnot kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— aloitteet: komitean asettaminen selvittämään kodit-
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tornien perheiden asuntopulan poistamista (9.1. 
25 §), asuntotonttien vuokrat (9.1. 33 §), toimi-
kunnan asettaminen selvittämään Herttoniemen ja 
Laajasalon ranta-alueiden tulevaa käyttöä (30.1. 
201 §), lähimyymäläverkon parantaminen (27.3. 

: 522 §), talous- sekä rakennusjätteiden kaatopaikka-
tilanteen parantaminen (5.6. 928 §), kulttuuri- ja 
vapaa-ajantoimintojen sijoittaminen Pasilaan (17.4. 
677 §) 

— aluerakentamissopimuksen laillisuus sekä Puistolan 
asemanseudun aluerakentamissopimus (3.4. 583, 
584 §) 

— aluevaihdon tekeminen valtion kanssa (9.1. 61 §) 
— asemakaavat, asemakaavan muutokset ja asemakaa-

vaehdotukset Kalliossa, Alppiharjussa, Haagassa, 
Pukinmäessä ja Suutarilassa (24.7. 1169 §, 12.6. 
971 §, 8.5. 784 §, 13.11. 1875, 1883 §, 20.11. 
1956 §,8.5. 783 §,4.12. 2071 §) 

— asuntotuotanto: kunnallisen asuntotuotannon lisää-
minen (16.1 104 §), asuntotuotantolain muutta-
minen (16.1. 121 §), asuntotuotantoneuvottelu-
kunnan tonttijaoston ehdotus (13.3. 428 §) sekä 
Helsingin asuntotuotanto-ohjelma 1974—1978 
(23.10. 1724 §) 

— autonpesupaikkojen ja matonpesupaikkojen järjes-
täminen (9.10. 1651 §) 

— Hämeentien oikaisua koskeva asia (4.9. 1442 §) 
— Invalidil i i tto ry, palvelukodin perustaminen ympä-

ristökuntien kanssa (24.7. 1141 §) 
— Jakomäki, koululasten päiväkodin perustaminen 

(29.5. 892 §), koulutilojen lisääminen (27.3. 
531 §) 

— kiertokauppalupa-anomus (24.7. 1183 §) 
— kiinteistön hankkiminen (14.8. 1309 §) ja hallitse-

minen (6.2. 242-244 §,2.5. 717 §,2 0.11. 1934 §), 
Unkarin kansantasavallan anomus saada omistaa 
tont t i Kuusisaaressa (9.1. 46 §) sekä Värisulka 
Oy:n ja Suomen Hattutehdas Oy:n vuokra-alueen 
hallinta-anomus (9.1. 47 §, 13.3. 443 §) 

— Kontulan yhteiskoulun ja Kulosaaren yhteiskou-
lun hankintakustannusten tarkistaminen (13.11. 
1882 §,4.12. 2083 §) 

— lainat: Lauttasaaren vanhustentalosäätiön asunto-
lainahakemus (15.5. 806 §) 

— linja-auton tyhjäkäyttö (18.12. 2160 §) 
— maanvuokrien väliaikainen alentaminen (4.12. 

2060 §) 
— Malmin lentokentän meluhaitta (13:11. 1872 §, 

20.11. 1929 §) ' 
— metrolinjan jatkaminen Vesalaan (8.5. 777 §) 

— mietinnöt: Helsingin kaupungin uudistamiskomi-
tean osamietintö II (20.2. 312 §), lasten päivähoi-
tokomitean mietintö (8.5. 763 §) 

— Mustalahden vesi- ja ranta-alueen varaaminen vene-
satama-alueeksi Vuosaaren Venekerho ry:lle (8.5. 
766 §) 

— piirustukset: Kalasataman, Kulosaaren ja Siilitien 
metron ulkoalueen sähkönsyöttöasemien luonnos-
ja pääpiirustukset (12.6. 950 §), Meilahden kortte-
lin muutospiirustukset (20.2. 318 §) sekä Mellun-
mäen päivähuoltolan piirustukset (3.4. 578 §) 

— rakennukset: huoltorakennuksen rakentamisano-
mus (10.4. 622 §) ja eräiden Kaartinkaupungin ra-
kennusten suojeleminen (28.8. 1397 §) 

— rakentaminen: kalliosuojan rakentamishanke (9.1. 
32 §), Sinebrychoffin puiston viereisen tontin ra-
kentaminen (27.3. 518 §), jalankulku- ja polkupyö-
rätien rakentaminen Konala-Frihersiin sekä puisto-
käytävän rakentaminen Hämeentien varteen (20.11. 
1935 §,4.12. 2064 §) 

— Tanhuluvan saaminen Kontulan ja Myllypuron väli-
selle alueelle (6.11. 1820 §) 

— urheilu- ja ulkoilulautakunta: Vasikkasaaren hallin-
non siirtoa koskeva lykkäys (12.6. 972 §) 

— valitukset: lisälainahakemuksen hylkäämisestä 
(30.1. 206 §), katualueen haltuunottamisesta (6.2. 
233 §) ja Vallilan Halko- ja Lautakeskuksen tien 
rakentamista ja käyttämistä koskevan anomuksen 
hylkäämisestä (19.6. 1013 §) 

— Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan vahingonkorvaus-
anomus (23.1. 147 §) 

— vanhusten asuintalon aikaansaaminen Tapaninvai-
nioon, Koskelaan ja Palolaan (4.9. 1453 §) 

— vuokraukseen li ittyvät asiat: ampumarata-alueen 
vuokraaminen (27.3. 539 §), Oy Ford Ab:n Munk-
kisaaren vuokra-alueiden järjesteleminen (13.11. 
1869 §), Munkkisaaren korttelin vuokraaminen Oy 
Volvo-Auto Ab:lle (28.8. 1405 §), Pakin talon 
vuokraaminen (6.3. 411 §) sekä Kannelmäki, lasten 
päivähoitolaitosrakennuksen vuokraamista koskeva 
esisopimus (19.6. 1062 §) ja tonttien vuokralle saa-
minen Taivallahdesta ym. (17.4. 668 §, 11.9. 1475 
§, 25.9. 1575 §), Tapanilan Urheilutalosäätiö, 
vuokramaksun alentaminen (3.4. 586 §), maksettu-
jen vuokrien palauttaminen Emeritus-säätiölle 
(16.7. 1073 §) sekä vuokrasopimuksesta poikkea-
minen (8.5. 770 §) 

— yksinäisten perheenhuoltajien asuntokysymys 
(16.1. 115 §) 
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Kiinteistöviraston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunta päätti kertomusvuonna mm. 
— vuokrata Etelä-Kaarelan tilasta RN:o 8 3 7 8 n. 9.00 

ha viljelysmaata sekä M agn us kärr- nimisen tilan 
RN :o 7 2 4 6 pellot pinta-alaltaan n. 9.75 ha (3.4. 
593,594 §) 

— antaa vuokralle Helsingin Yliopiston Malminkarta-
nolle tilasta Malmgård RN:o 4 1 0 n. 12 ha peltoa 
(6.11. 1844 §) 1 

— irtisanoa Maunulassa n. 1.00 ha peltoa ja Tapanilas-
sa n. 1.08 ha peltoa käsittävien alueiden vuokraso-

• pimukset (4.12. 2095, 2096 §) 
— todeta Maatalouskoneiden Tutkimussäätiön vuok-

raoikeuden Kaarelan tilan talousrakennukseen 
päättyneen sekä vuokran aleneminen 500 mk:aan 

(27.3. 543 §) 
— myöntää luvan Tuomarin kylän Ratsastajat - Do-

marby Ryttare ry:lle ulkoilmatilaisuuden järjestä-
miseen Tuomarinkylän kartanon alueella (28.8. 
1412 §) 

Esitykset 

Lautakunta teki kaupunginhallitukselle kertomusvuon-
na mm. seuraavia asioita koskevat esitykset: 
— latojen purkaminen Tapanilan Fattiggården i n ja 

Tuomarinkylän Tuomarinkylän ti loilta sekä raken-
nusjätteiden käyttäminen tilojen tarpeisiin (2.5. 
742 §) 

— vakinaisen maataloustyönjohtajan viran (17. pl.) 
lakkauttaminen tarpeettomana (6.3. 399 §) 

Kiinteistöviraston metsäosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— metsäojitussuunnitelman toimeen paneminen Van-

taan Sotungin kylässä kaupungin osallistuminen 
omistamansa tila,n Bisaträsk RN:o49 osalta kustan-
nusosuudella 1 030 mk (20.3. 501 §) 

— metsästysoikeudet: kaupungin omistaman Hyvin-
kään Ridasjärven kylän Ridasranta-nimisen tilan 
RN:o 5^8 hirvenmetsä.stysoikeuksien luovuttami-
nen Ahdenkallion seudun Hirvimiehille sekä pien-
riistan metsästysoikeuksien antaminen Ridasjärven 
Riistamiehet ry:lle (24.7. 1188, 1189 §) 

— metsästyskoneiden näyttelyn järjestäminen Mylly-
purossa- luvan myöntäminen Metsäylioppilaat ry: 
Ile (16.10. 1683 

— riistanhoidon ja metsästyksen järjesteiyn hoitamis-
oikeuden antaminen kaupunginmetsänhoitajalle 
(9.10. 1663 §) 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esitys mm. v. 1973 tili-
en ylittämisestä (30.10. 1800 §) 

Lausunnot 

Lautakunta antoi lausuntoja mm. seuraavista asioista: 
— kahden koivun rauhoittamisesityksen puoltaminen 

(2.5. 743 §) 
— Laajasalon Tullisaaren kylän tilan RN:o 1^34 a j u . 

eella kasvavan suuren männyn rauhoitetuksi julista-
misen pitäminen tarpeettomana (20.3. 499 §) 

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Esitykset 

Kertomusvuonna khlle tehdyt esitykset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— kaupunkimittausosaston eräistä tehtävistä suoritet-

tavia maksuja koskevan taksan vahvistaminen, tar-
peellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen (18.9. 
1533 §) 

— perimistoimenpiteistä luopuminen eräiden saata-
vien osalta (31.7. 1260 §) 

— rakennuslain 75 §:n mukaisten korvausten perimi-
nen (10.4.646 §,24.7. 1205 §) 

— tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen kortt. 
29204 koskevasta tonttijakokartasta n:o 3669/24.7. 

1215 §) 
— tontti jakokartat: eräitä kortteleita koskevien tont-

tijakokarttojen hyväksyminen (ks. kunn.as.kok. 
n:o 197) 

— v. 1973 ti l in »kartografiset työt» ylittäminen 
55 000 mk:lla (2.10. 1625 §) 

Lisäksi tehtiin lukuisia esityksiä rakennuslain mukais-
ten korvausten perimiseksi tonttien omistajilta kadun 
ja viemärin rakentamisesta, näiden korvausten uudel-
leen määräämisestä sekä sopimusten muuttamisesta ja 
kumoamisesta. 
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Lausunnot 

Lausuntoja annettiin kertomusvuonna mm. seuraavista 
asioista: 
— kadun- ja viemärilaitoksen rakentamiskorvaukset 

sekä keskimääräiset rakennuskustannukset (13.2. 
293 §, 7.8. 1288 §, 27.11. 2030 §) ja rakentamis-
korvausten perinnän lopettaminen (27 11. 2028 §, 

2033 §) 
- Kulosaaren korttelin 42009 osalle laadittua tontti-

jakoehdotusta koskeva muistutus (25.9. 1584 §) 
— Sörnäisten rantatien yleissuunnitelma (13.11. 

1866 §) 

Lisäksi merkittiin tiedoksi mm. tilastotietoja katumaa-
korvausasioista v. 1972 (6.3. 400 §) 

Kiinteistöviraston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 

Huonetilat 

L u o v u t t a m i n e n k a u p u n g i n v i r a s t o l -
l e j a l a i t o k s i l l e 
— kaupunginmuseon käyttöön: Fabianinkatu 9:stä 

Suomen paperin- ja kartongin jalostajain yhdistys -
Convertalta (18.12. 2190 §) 

— lasten päivähoitolautakunnan käyttöön: Lauttasaa-
rentie 6 pohjakerroksesta myymälähuoneisto ohja-
tun perhepäivähoidon toimistotilaksi (12.6. 995 §), 
Asunto Oy Pyynikintie 5:ltä n. 423.7 m2;n päivä-
hoitohuoneisto (7.8. 1298 §), Asunto Oy Jakoleh-
dolta b-talon pohjakerroksesta 165 m 2 päiväkoti-
huoneisto (11.9. 1498 §), Kiinteistö-Oy Pakkalan-
tieltä Teuvo Pakkalantie 9:stä n. 58.5 m 2 :n palvelu-
huoneisto (11.9. 1499 §), Fastighets Ab Babordilta 
Meri kortt i kuja 6 Dstä 40 m 2 : n toimistohuoneisto 
(9.10. 1670 §), Helsingin evankelisluterilaisten seu-
rakuntien kiinteistötoimistolta, Vläkiventie 2:sta 
137.5 m 2 : n kerhohuoneisto (20.11. 1969 §) 

— lastensuojelulautakunnan käyttöön: Kiinteistö-Oy 
Pakkalantieltä, Maiju Lassilantie 6:sta 332 m 2 :n 
nuorisokotihuoneisto (13.2. 300 §), V - j a U-seura 
Puotinkylän Valtt i ry:ltä Mellunkylän Naulakalli-
ontien varrella sijaitsevasta hiihtomajasta n. 70 
m 2 :n huoneisto (27.11. 2039 §) 

— lastensuojeluviraston käyttöön Kiinteistö Oy Juha-
na Herttuantie 7:ltä 60.24 m 2 : n asuinhuoneisto n.o 
114 (24.7. 1228 §), Kiinteistö Oy Pakkalantieltä, 
Maiju Lassilantie 6 F:stä 68.87 m 2 : n asuinhuoneis-
to n:o 224 (31.7. 1264 §) 

— nuorisolautakunnan käyttöön: Kiinteistö Oy Pak-
kalantieltä, Teuvo Pakkalantie 5 yhteyteen raken-
nettavasta nuorisokerhotalosta 218.1 m 2 :n moot-
torihalli ja 276.5 m 2 :n nuorisokerho (17.4. 690 §) 

— poliisilaitoksen henkikirjoitustoimiston käyttöön 
useita huoneistoja henkikirjoitusten vastaanotta-
mista varten (18.12. 2185 §) sekä satamapoliisin 
päivystyshuoneeksi Pohjoisranta 2:sta entinen 
huoltoasemahuoneisto (15.2. 817 §) 

— Helsingin raastuvanoikeuden, lasten päivähoitotoi-
miston ja veroviraston tarpeisiin 966 m 2 :n toimis-
toti lat B-messuhallin luoteispäästä (4.12. 2107 §) 

— tietokeskuksen käyttöön Tehdaskiinteistö Oy Ki-
sällitalon tiloista Lemuntie 2—4:stä 464 m 2 :n toi-
mihuoneisto (28.8. 1423 §) 

V u o k r a a m i n e n 

Vuokrasopimukset, asukkaiden valinta, irtisanominen, 
sopimuksen jatkaminen ym. 
— asukkaiden valinta Kiinteistö Oy Maapadontie 3: 

een (27.3. 523 §) ja asukkaiden häädön toimeenpa-
non lykkääminen Kuortaneenkatu 5:ssä (24.7. 
1123 §) 

— Asunto Oy Säästöetu- nimisen yhtiön huoneiston E 
40 vuokraaminen kauintaan 15.5.1974 saakka 
(15.5. 805 §) 

— Autorekisterikeskuksen vuokraoikeuden pidentä-
minen tp. toimistoparakin pitämistä varten Herne-
saaressa (30.1. 194 §) ja Kalle Antt i la Oy :n tennis-
talossa hallitsemia huonetiloja koskevien vuokraso-
pimusten jatkaminen (3.4. 605 §) 

— Helsingin Taiteilijaseura ry:n kaupungintalossa 
hallitseman huoneiston vuokran ja Meilahti 11 :ssa 
hallitsemien ateljeeasuntojen vuokrien maksamisen 
lykkääminen (20.11. 1972 §) 

— Oy Kala-Pala Ab:lle Pohjoisesplanadi 17/Unionin-
katu 23:sta vuokrattavien huoneistojen vuokraeh-
tojen muuttaminen (20.2. 342 §) 

— Lasipalatsissa Oy Jovial Ab:n hallitseman myymä-
lähuoneiston vuokraaminen Oy Musiikki Fazer Mu-
sik Ab:lle myymälätarkoitukseen 1 299 mk:n kuu-
kausivuokrasta (4.9. 1467 §) sekä ilmoitus Rauta-
tiekirjakauppa Oy.lle, ettei Oy Jovial Ab:n Lasipa-
latsissa hallitseman myymälähuoneiston muuttami-
seen kioskiksi voida suostua (24.7. 1231 §) 

— lastentarhahuoneiston vuokrasopimuksen päätty-
minen Fredrikinkatu 45:ssä (27.3. 554 §) 

— poliisilaitoksen käyttöön Suomenlinnassa vuokrat-
tujen huonetilojen vuokrasopimusten irtisanomi-
nen (2.10. 1632 §) 
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Rakennukset 

V u o k r a a m i n e n 

Vuokrasopimukset: Esplanadi kappeli n vuokraaminen 
Osuusliike Elannolle kesäkaudeksi 1973 (3.4. 610 §), 
Helsingin autokatsastuskonttoria varten Hernesaaren-
katu 10—14:stä vuokrattuja konttorirakennusta ja kat-
sastuskatosta koskevan vuokrasopimuksen voimassa-
oloajan jatkaminen (21.8. 1280 §), kesähuvilatyyppis-
ten kiinteistöjen vuokraaminen eräille yhdistyksille 
(22.5. 844 §), lisäyksen tekeminen talo-osaston ja 
erään hevosen kasvattajan väliseen vuokrasopimukseen 
sekä vuokraoikeuden jatkaminen (2.10. 1634, 1635 §) 
ja Puotilan kartanon päärakennusta koskevan, Tuutin-
ki Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen muuttami-
nen (6.2. 264 §), talo-osaston kehottaminen vuokraa-
maan Pakila-Seura ry:lle Pakin talon päärakennus piha-
alueineen ja Kristillis-yhteiskunnallinen Työkeskusliit-
to—Kristligt-sociala Settlementsförbundet ry:lle talo 
Oskelantie 4 sekä Vuosaaren tiloilla Ormudden RN:o 
1?7 ja Luotoperä RN:o 1147 olevat rakennukset lo-
manviettoasuntotarkoituksiin (22.5.841 §,2.10. 1630 
§, 13.11. 1917 §) ja Talosaaren kartanon rakennuksia 
koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen (19.6. 
1065 §), 

Muut rakennusten vuokraamiseen li ittyvät lautakun-
nan päätökset koskivat mm. seuraavia asioita 
— Tekniikan museon säätiölle vuokratuissa raken-

nuksissa suoritettavia muutostöitä koskevien piirus-
tusten hyväksyminen (6.3. 412 §) ja ilmoittaminen 
tullihallitukselle Mariankatu 3:ssa olevan rakennuk-
sen tarvitsemisesta kaupungin omaan käyttöön sen 
vapauduttua poliisilaitoksen käytöstä (18.12. 
2178 §) 

Varasto-, autotalli- y m. tiloja koske-
vat asiat 

L u o v u t t a m i n e n 

Lautakunta päätti kertomusvuonna 

— luovuttaa kaupunginkirjaston käyttöön Asunto Oy 
Ruokolta n. 230 m 2 :n kellarivarastotilan sekä tode-
ta vuokrasopimuksen päättyvän 31.12.1973, 31.7. 
1263 §,20.11. 1970 §) 

— jättää Korsholmantie 9:ssä olevan autotallin ja Kon-
tulankuja 5:ssä olevan traktoritallin rakennusviras-
ton käyttöön sekä osoittaa Kiinteistö Oy Korshol-
mantie 9:ltä vuokratun työhuoneiston ja autotallin 
kaupunkimittausosaston käyttöön (16.10. 1712 §). 

Lautakunta hyväksyi lisäksi useita huonetiloja, raken-
nuksia, ym. tiloja koskevia vuokrankorotusanomuksia. 

Myymälöitä, m y y n t i p a i k k o j a y m. 
koskevat asiat 

V u o k r a s o p i m u k s e t , l u v a t y m . 

Arpojen myynti 
— lupien myöntäminen yhdistyksille ym. kaupungin 

omistamalla alueella tapahtuvaan arpojen myyn-
ti in (3.4. 603 §, 17.4. 693 §, 20.11. 1979 §) 

— myyntipaikan osoittaminen SNS:n Helsingin Piiri-
järjestö ry.n käyttöön 520 mk:n suuruisesta vuok-
rasta Hakaniementorin lounaisosassa sijaitsevan 
pyörivän mainospilarin läheisyydestä (23.1. 167 §) 

Jäätelön- ja kukkien myyntipaikat 
— jäätelön -ja kukkienmyyntipaikkojen vuokraami-

nen (3.4. 606, 608 §, 17.4. 700 §) 

Kauppahallit 
— Hakaniemen hallista Hilkka Tolvaselle vuokrattuja 

kalamyymälöitä n:ot 25 ja 27 koskevien vuokraso-
pimusten siirtäminen Töölön Kala Kommandiitti-
yhtiö Hilkka Tolvanen -nimiselle yhtiölle (2.5. 
749 §) 

— myymälöiden vuokraaminen: Hietalahden hallista 
18 myymälää (20.3. 509 §, 22.5. 840 §, 23.10. 
1762 §, 30.10. 1807 §), Kauppatorin hallista 11 
myymälää (16.1. 130 §, 6.2. 263 §, 27.3. 553 §, 
2.5. 751 §, 15.5. 816 §, 29.5. 895 §, 13.11. 
1912 §) ja Hakaniemen hallista 41 myymälää (9.1. 
79 §, 30.1. 216 §, 6.3. 414 §, 20.3. 507 §, 2.5. 
750 §, 22.5. 839 §, 5.6. 936 §, 27.7. 1223 §, 7.8. 
1297 §,4.9 . 1464 §, 18.9. 1543 §, 13.11. 1913 §, 
18.12. 2186 §) 

Liikennelaitoksen matkailu- ja neuvonta-auto ym. 
— luvan myöntäminen matkailu- ja neuvonta-auton 

pitämiseen ja siitä tapahtuvaan lippujen myynti in 
(22.5. 846 §) ja mainoskaappeja koskevan vuokra-
sopimuksen uudistamiseen (12.6. 999 §) 

Makkaranmyyn ti paikat: 
— makkaranmyyntipaikkoja koskevien vuokrasopi-

musten jatkaminen, päättyminen sekä niistä vapaut-
taminen (12.6. 997 §, 25.9. 1595 §, 30.10. 1811, 
1812 §), vuokrausta koskevien päätösten peruutta-
minen (16.1. 129 §, 13.3. 457 §) sekä sopimuksen 
siirtäminen (25.9. 1591 §), vuokraaminen Helsin-
gin Invalidien Yhdistys ry :lle ja Sotainvalidien Vel-
jesliiton Helsingin piiri ry:lle Koskelantien ja In-
tiankadun kulmasta sekä Pihlajiston ostoskeskuk-
sen luota (6.11. 1855 §,20.11. 1980 §) 

Torikauppa: 
— luvan myöntäminen Helsingin Invalidien Yhdistys 

ry:lle kahvin .ja kahvileivän sekä virvoitusjuomien ja 
nakkien ym. myynti in Kauppatorilla (12.6. 29.5. 
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897 §) sekä Grillaamo Herkku-Vartaalle 250 mk:n 
korvauksesta broiler-kananpoikien ja hot-dog-säm-
pylöiden grillaukseen ja myynt i in grilliautostaan 
Kauppatorin alueella (17.4. 698 §) 

— talo-osaston kehottaminen suorittamaan metroase-
man rakentamiseen li ittyvistä johtosi irto töistä ai-
heutuvat torikaupan väliaikaisjärjestelyt Hakanie-
mentori l la (13.3. 455 §) 

Virvoitusjuomakioskit: 
— vuokraaminen myyntikausiksi 1973 ja 1974 (3.4. 

607 §, 17.4. 699 §, 22.5. 847 §), vuokrasopimuk-
sen purkaminen (24.7. 1232 §), muutospiirustus-
ten hyväksyminen (15.5. 815 §) sekä muuttaminen 
elintarvikekioskiksi ja vuokraaminen (19.6.1067 §) 

Lupien myöntäminen eri tarkoituk-
siin 

Joulukoristeluun ja -myyntiin ym. liittyvät luvat 
— Aleksanterinkatu ry:n jouluposti laatikon sijoitta-

minen Kolmen sepän aukiolle (20.11. 1974 §), Kai-
saniemen Kauppakadut ry:n sekä Aleksanterinkatu 
ry:n joulukadun järjestäminen 5 000 mk:n kor-
vauksesta (30.10. 1810 §,20.11. 1973 §) ja Fastig-
hets Ab Forum Henrici -nimisen yht iön joulukoris-
telun järjestäminen 900 mk:n korvauksesta (13.11. 
1909 §) sekä joulukuusen pystyttäminen (27.11. 
2041 §) 

— joulukuusien,- koristeiden ym. myyn t i : joulukuusi-
en yksin- ja yhteismyyntipaikkojen hyväksyminen 
(20.11. 1977, 1978 §), joulukuusien myyntipaikan 
vuokraaminen ja oikeuden myöntäminen eräiden 
virvoitusjuomakioskien käyttämiseen joulumyyn-
t i in Joulumaan Kannatusyhdistys ry:lle (4.12. 
2103 §, 13.11. 1911 §), kahden joulupöydän koris-
teiden myyntipaikan vuokraaminen Kolmen sepän 
aukiolta (27.11. 2042 §) ja Sotainvalidien Veljes-
l i i ton Helsingin Sotainvalidit ry:n kantakaupungin 
naisjaoston järjestämä kyntt i löiden ja joulukort t ien 
myynt i Kallion virastotalossa (30.10. 1809 §) 

— Pelastusarmeijan joulupatakeräyksen suorittaminen 
eräillä paikoilla (6.11. 1852 §) 

Näytöksen, näyttelyjen, viihde- ym. tilaisuuksien jär-
jestämisluvat 

— Lions Club Helsinki/Pakila ry:n viihdetilaisuus 
Tuomarinkylän kartanon piha-alueella (3.4. 602 §) 

— Seurasaarisäätiön tantsut Tuomarinkylän kartanon 
pihalla (12.6. 996 §) 

— Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland r.f. -nimi-
sen yhdistyksen myyjäiset (23.10. 1765 §) 

— Tekstiilikauppiaiden Li i t to ry:n ohjelmallinen 
muotinäytös Esplanadin kappelin soittolavalla (2.5. 
748 §) 

— vanhaan raitiovaunuun sijoitetun ns. tapahtumatai-

deteoksen näytteillä pitäminen Kauppatorin O-rai-
teella 23.8. -9.9. (21.8. 1379 §) 

Rahankeräykset 
— luvan myöntäminen jalustalla varustetun pikku 

mökin käyttämiseen keräyslippaana eräässä Suo-
men Pelastusarmeijan Säätiön rahankeräyksessä 
(27.3. 550 §) 

Vappumyyntiä ym. koskevat asiat 
— Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan oikeuttami-

nen käyttämään Merenneito (Havis Amanda) -pat-
sasta toiveidenlähde-keräyksensä järjestämiseen 
vappuna (17.4. 701 §) 

— ilmapallojen täyttölaitteen käyttäminen myyntipai-
koilla (17.4. 692 §) 

— myynti luvan myöntäminen ilmapallojen ja teko-
kukkien sekä Äpy-nimisen vappulehden myynt iä 
varten Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys ry:lle 
(3.4.601 §, 10.4. 658 §) 

Mainontaa koskevat asiat 
— alkoholimainonnan kieltäminen vuokrasopimuksia 

uudistettaessa kaupungin hallinnossa olevissa mai-
nostiloissa (.18.12. 2182 §) 

— Berner Osakeyhtiön oikeuttaminen 500 mk:n kor-
vauksesta harjoittamaan yleisön kenkien ilmaista 
kiillotusta kaduilla (8.5. 788 §) 

— filmaaminen: Filmisyndikaatti Ilkka Lehtosen oi-
keuttaminen mainoselokuvan filmaukseen sekä lu-
van peruuttaminen (6.11. 1854 §, 13.11. 1910 §) 
ja luvan myöntäminen Oy Yleisradio Ab:lle sekä 
sen oikeuttaminen filmaukseen raastuvanoikeuden 
tiloissa (6.3. 407 §, 3.4. 604 §) 

— liputus- ja mainoslupien myöntäminen (9.1. 36 §, 
74 §, 20.2. 328 §, 10.4. 629 §, 16.7. 1098 §, 14.8. 
1313 §, 27.11. 2013 §, 18.12. 2155 §) 

— mainospilarit, -taulut ym: neljän uuden kiinteän 
mainospilarin paikan vuokraaminen pilarin sijoitta-
mista varten (28.8. 1418 §), Keskus-Sato Oy:n kah-
den tiedotus-mainostaulun pitäminen Helsingin 
kaupungin omistamalla maalla Espoon kaupungin 
Suurhuopalahden kylässä Alberga-nimisen ti lan 
RN:o 2 1 1 9 ° mailla 1 000 mk:n vuosivuokrasta 
(24.7. 1178 §) ja mainostaulun pito-oikeuden irti-
sanominen (2.5. 722 §) sekä lisäksi erilaisia tilai-
suuksia osoittavien mainostaulujen ja -tornien pys-
tyttäminen eri puolil le kaupunkia 

— mainostarkoituksiin käytettävien paperikorien si-
joittamista yleisille paikoille koskevan Maxi-Mainos 
Ab:n kanssa tehdyn sopimuksen muuttaminen 
(2.5. 755 §) 

— Sokos Oy:n oikeuttaminen järjestämään mainosti-
laisuus lapsille (20.11. 1938 §) 
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Muut asiat 

Lautakunta teki lisäksi mm. seuraavia asioita koskevia 
päätöksiä: 
— luvan myöntäminen Kallion Kirjakeskus Oy :lle kor-

vauksetta myydä 5 -7 .6 . kirjoja Läntinen Brahen-
katu 4:n jalkakäytävän sisäänvedetyllä katuosuu-
della (29.5. 891 §) 

— pistorasialla varustetun pysäköintipaikan vuokraa-
minen Suomalaisen Liikesivistysrahaston Kannatus-
yhdistys ry:ltä talon Takaniityntie 5 paikoitusalu-
eelta yleisten töiden lautakunnan käyttöön (9.1. 
81 §) 

— puhelinkioskit: siirtäminen (24.7. 1220 §), paikan 
vuokraaminen Helsingin Puhelinyhdistykselle puhe-
linkioskin pystyttämistä varten (18.9. 1544 §) 

— ravintolat: oluen ja viinin anniskelun salliminen 
Kartanokievari-nimisessä kahvilaravintolassa eräin 
ehdoin (13.2. 303 §) 

— ravintola Mestarikrouvin oikeuttaminen ulkotarjoi-
luun (29.5. 873 §) 

Kertomusvuonna lautakunta merkitsi tiedoksi mm. 
seuraavat asiat: 

— asuinrakennuksen tuhoutuminen Rantakiventie 28: 
ssa (5.6. 935 §) 

— Asunto-Oy Kannelmäen pientalot -nimisen yhtiön 
asuntojen jako-ohjeiden ja osakkeiden luovutusta 
sekä huoneistojen hallintaa koskevien rajoitusten 
hyväksyminen (27.11. 1987 §) 

— asuntolasta Lönnrotinkatu 12 ympäristölle aiheu-
tuvat häiriöt (15.5. 813 §) 

— katselmuksen suorittaminen Talosaaressa kaupun-
gin omistamalla alueella (12.6. 1003 §) 

— kunnallislain 96 § :n tarkoittaman erityistoimikun-
nan asettaminen (15.5. 796 §) 

— ravintolat: Oy Kaisaniemi Restaurant Ab.n osake-
kannan siirtyminen uusille omistajille (16.1. 131 §) 
ja Kaivohuoneen ravintolarakennukseen liittyvän 
ulkoilualueen laatoittaminen (9.1. 76 §) 

— vuokrasopimukset: eräiden Suomenlinnan huo-
neenvuokrasopimuksien muuttaminen (21.8. 1382 
§), ltk:n hallinnossa olevien kesähyvilatyyppisten 
rakennusten vuokrasuhteet (28.5. 845 §) ja talon 
Laajasalontie 17 erään huoneiston vuokrasuhdetta 
koskeva kirje (3.4. 609 §) 

Esitykset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät esitykset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— Aleksanterinkatu ry:n vapauttaminen joulukadun 

järjestämiskorvauksesta (27.11. 2040 §) 
— aluevaihtopäätöksen oikaiseminen (4.9. 1430 §) 
— hallintosuhteen muuttaminen: Hiihtäjäntie 3:ssa 

olevan Herttoniemen kansakoulun rakennuksien 

siirtäminen suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan hallinnosta kiinteistölkn hallintoon raken-
nusten purattamista varten (18.9. 1546 §), eräiden 
kiinteistöjen kiinteistölkn hallintoon määräämisen 
toteaminen aiheettomaksi (16.10. 1710 §), psyki-
atrisen huoltotoimiston potilasasuntoloina olevien 
huoneistojen määrääminen kiinteistölkn hallinnos-
ta sairaalalkn hallintoon (6.11/1853 §) 

— Hankintatoimisto Juhani Karras kommandiittiyh-
tiön tekemän valituksen hylkääminen (9.1. 84 §) 

— huoneistojen ja kiinteistöjen ostaminen: Malmilta 
tila Vilpo 3 3 R N : o 7 2 7 6 (12.6. 970 §), Mellunmäen 
vajaamielisten päivähuoltolan käyttöön tuleva ja 
lastensuojelulkn hallintoon ja hoitoon määrätty 
palveluhuoneisto n:o 10, rakennusviraston työtuki-
kohdan käyttöön tuleva huoltohuoneisto n:o 13 ja 
nuorisokerhon käyttöön tulevan palveluhuoneiston 
n:o 11 hallintaan oikeuttavat Oy Mellunmäen Lii-
ke- ja toimintakeskuksen osakkeet Kommandiitti-
yhtiö Palkki Oy & Co.n asemesta (12.6. 1000, 
1001 §, 19.6. 1066 §) ja Vuorimiehenkatu 12:ssa 
sijaitsevan huoneiston hallintaan oikeuttavien osak-
keiden ostaminen (28.8. 1424 §) 

— kehitysvammaisten lasten päivähuoltolan sijainti-
paikan varaaminen Pasilan alueelta (6.3. 415 §) 

— kiinteistöjen luovuttaminen: Hannankatu 8:ssa si-
jaitseva asuinrakennus talousrakennuksineen alue-
vaihdon yhteydessä korvauksetta valtiolle (6.3. 
417 §), Herttoniemen huvilat n:ot 57 ja 62 kor-
vauksetta metrotoimistolle (11.9. 1502 §), Mikko-
lantie 1 :ssä, Torivoudintie 27—29:ssä ja Torivou-
dintie 20:ssä olevat asuinrakennukset talousraken-
nuksineen korvauksetta Keskusosuusliike Hankki-
jalle (30.10. 1806 §) 

— lainopillisen osaston oikeuttaminen luopumaan 
enemmistä perimistoimenpiteistä luetteloon sisäl-
tyvien saatavien osalta (21.8. 1377 §) 

— mainostaminen: Maxi-Mainos Oy.n toimesta ase-
tettujen paperikorien lisääminen (20.3. 510 §) 

— määrärahat: määrärahojen myöntäminen peruspa-
rannus- ja kunnostustöihin ym. (9.1. 75 §, 20.2. 
339, 27.3. 555, 556, 557 §, 17.4. 694, 695 §, 
23.10. 1758, 1759 §), v. 1972 ja 1973 talousarvi-
on määrärahojen ylittäminen, käyttötarkoituksen 
muuttaminen ja käyttämättömien osien siirtäminen 
v. 1973 käytettäviksi (23.1. 169 §, 170 §, 13.11. 
1906,1915 §) 

— rakennus- ym. kustannuksiin osallistuminen: osal-
listumaan enintään 4 500 mk:n määrärahalla Sai-
rauS- ja Tapaturmainvalidit ry:lle, Hgin Raittiuskes-
kus ry:lle ja Hgin Insinöörit ry:lle aiheutuneisiin 
johtojen rakentamiskustannuksiin veden toimitta-
mista ja jakelua varten Vuosaaressa sijaitsevalle ti-
lalle Tallmo RN:o 489 naapuritilojen RN:o 4 2 ^ ja 

RN:o 4^7 alueella sijaitsevasta porakaivosta (10.4. 
655 §, 18.12. 2188 §, ja 2 117 mk:n myöntäminen 
pumpun ja johtolaitteiden asentamista varten Kä-
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pylän Seudun Rintamamiesveteraanit ry.lle vuok-
ratun huvilan porakaivoon (22.5. 838 §) 

— rakennussuunnitelman laatiminen kustannusarvioi-
neen talon Mäkelänkatu 37—34 peruskorjauksesta 
(21.8. 1383 §) 

— rakennusten purkaminen (9.1. 78 §, 6.2. 262 §, 
13.2. 302 §, 20.2. 337 §, 13.3. 454 §, 17.4. 696 §, 
24.7. 1224 §, 28.8. 1422 §, 11.9. 1501 §, 9.10. 
1672 §, 16.10. 1711 §,23.10. 1763 §,20.11. 1975 
§,4.12. 2105 §) 

— tietokeskus: Urlus-säätiöltä vuokrattujen, Pohjoinen 
Hesperiankatu 15 I—V kerroksen huonetilojen ja 
kellaritilojen osoittaminen tietokeskuksen käyt-
töön sekä mainittujen tilojen korjaus- ja muutos-
työsuunnitelman sekä kustannusarvion laatiminen 
(12.6. 994 §) 

— vahingonkorvuasten suorittaminen (20.3. 506 §, 
11.9. 1497 §, 18.12. 2180 §) 

— virkojen vakinaistaminen, täyttäminen ja lakkautta-
minen (27.3. 552 §, 13.11. 1905 §, 4.12. 2104 §) 

— varastotilan vuokraaminen kaup.kirjaston pääkirjas-
ton keskusvarastoa varten (10.4. 656 §) 

— vuokralleanto: jäätelön-ja kukkienmyyntipaikkojen 
sekä virvoitusjuomakioskien vuokraaminen myynti-
kausiksi 1973 ja 1974 (taloj. 29.3. 2 - 4 §) ja Meri-
miehenkatu 43:n hallitsemien 227 m 2 :n suuruisten 
tilojen vuokraamifnen Helsingin Kaupunkilähetys 
ry :lle (30.10. 1808 §) 

Lausunnot 

Lautakunta antoi kertomusvuonna mm. seuraavia asi-
oita koskevia lausuntoja: 
— alkoholimainonnan kieltäminen kaupungin omista-

missa ja vuokralle antamissa mainostiloissa (2.5. 
746 §) 

— Herttoniemen nuorisohotellin asuntolahuoneistoa 
koskeva tiedustelu (25.9. 1593 §) 

— huoneistojen ostaminen: Kontulan Palvelutalo Oy :n 
esitys sen lukuun Hgin Asuntokeskuskunta Ha-
kan toimesta rakennettavan kirjasto- ja nuorisota-
loon suunniteltujen huoneistojen hallintaan oikeut-
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tavien osakkeiden merkisemisestä (6.3. 416 §, 
24.7. 1234 §), Kotkankatu 1:ssä sijaitsevan asunto-
lahuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
ostaminen (2.5. 753 §) sekä Mellunmäen lastentar-
hahuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
ostaminen (10.4. 660 §) 

— Koululasten päiväkodin perustaminen Mellunmä-
keen (30.1. 215 §) 

— lainat: Tuutinki Oy:n laina-anomus (9.1. 83 §), 
Kallion seurakunnan kirkkoneuvoston yleisökäy-
mälän rakentamista Kallioon koskeva anomus (8.5. 
790 §) 

— lasten päivähoitolaitoshuoneiston vuokraaminen 
Kiinteistö Oy Kokkokalliontie 1 :n omistamasta ta-
losta (23.1. 165 §, 13.11. 1916 §) ja lastenseimi-
huoneiston hankkiminen Itä-Pasilan korttelin n:o 
17001 tontille n:o 1 rakennettavan asuinrakennuk-
sen pohjakerroksesta (20.2. 340 §) 

— museot: Maila Talvion ja Juuse Mikkolan kotimu-
seon perustaminen (17.4. 689 §) 

— Mäkelänkatu 8 6 - 9 6 piha-alueen järjestelyt f 13.11. 
1907 §) 

— piirustusten hyväksyminen: ns. Pakintalon toisen 
rakennusvaiheen pääpiirustukset (22.5. 842 §), Es-
planadinkappelin entistämis- ja muutoshankkeen 
pääpiirustukset (28.8. 1420 §) 

— rakennukset: Lopunajan Herätys ry:n Hiihtäjäntien 
kansakoulurakennuksen purkamista koskevan ano-
muksen hylkääminen (9.10. 1674 §), Lukupolun 
varrella sijaitsevan vanhan asuinrakennuksen siirtä-
minen Tuomarinkylän kartanon rakennusten yh-
teyteen (6.2. 261 §) ja Tuukkalantien ns. viipale-
koulun jäännöksien purkaminen (25.9. 1592 §) 

— rakentaminen: kioskin rakentaminen Koskelaan 
(6.3. 410 §), Mellunmäkeen suunnitellun lastenta-
lon rakentamista koskeva Rakennus Oy:n tarjous 
sekä täydennystarjous (13.3. 456 §, 10.4. 659 §) 

— väestörekisterin toimiti lojen jasiviilivihkimisten toi-
mitustilojen parantaminen (9.1. 80 §) 

— Yliskylän kartanon vanhan päärakennuksen varaa-
minen vanhusten päiväkoti- ja virkistystoimintaa 
varten (13.2. 301 §) 
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9. K i r j a s t o l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Kirjasto-
lautakunnan puh.johtajana oli v. 1973 fil.kand. Maija 
Savutie-Myrsky, varapuh.johtajana valt.kand. Annette 
Liljeström sekä muina jäseninä päätoimin. Reijo Enä-
vaara, fil.kand. Risto Hannula, f i l . t r i Aune Jääskinen, 
fil.maist. Raili Ki lpi-Hynynen, hum.kand. Ty t t i Niiles, 
rva Riitta Nissinen ja to imit t . Arvo Salo. Kaupungin-
hallituksen edustajana oli kirjaili ja, pastori Jouni Apa-
jalahti. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 13 kertaa. 
Pöytäkirjat käsittivät 306 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemistä 
tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
— apulaiskirjastonjohtajien tehtävien jaon muuttami-

nen (39.1. 38 §) 
— avustusten maksattaminen kirjastolautakunnan käy-

tettävissä olevilta tileiltä (30.1. 17 §) 
— hankintarajojen määrääminen kaupunginkirjaston 

hankintoja suorittaville viranhaltijoille ja kirjanhan-
kintaperusteiden määrääminen vuodeksi 1973 
(30.1. 20 ,21 §) 

— kirjastoautotoiminnan keskeyttäminen vuosihuol-
lon takia (24.4. 112 §) 

— laina-ajan pidentäminen kesäajaksi (24.4. 102 §) 
— lainakirjastotoiminnan jatkaminen Helsingin yli-

opistollisen keskussairaalan polio- ja munuaisosas-
tolla (30.1. 11 §) sekä kirjastopalvelun lopettami-
nen nykyisessä muodossaan (13.11. 263 §) 

— sivukirjastojen aukioloaikojen muuttaminen 1.9. 
Oulunkylässä, Pitäjänmäessä ja Puistolassa (19.6. 
161 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehti in mm. seuraa-
via asioita koskevia esityksiä: 
— kaupunginkirjaston oikeuttaminen audiovisuaalisen 

aineiston lainaamiseen (27.3. 95 §) 
— kirjastoautot: neljännen veto- ja perävaunuperiaat-

teella rakentuvan kirjastoauton tarpeellisuus (29.5. 
149 §) 

— kouluhallituksen hyväksymisen hankkiminen Kus-
taankartanon, Roihuvuoren ja Suursuon vanhain-
kodeissa sijaitsevien laitoskirjastojen huoneistoille 
(19.6. 165 §) sekä Vallilan sivukirjaston huoneis-
tolle, pääkirjaston ja autokirjaston lisätiloille (21.8. 
198 §) 

— sivukirjastot: tontt ien varausajan jatkaminen Valli-
lassa, Puotinharjussa, Laajasalossa ja Munkkinie-
messä (18.9. 211 §), Sofianlehdon vastaanottoko-
din kirjaston lopettaminen (18.12. 302 §) 

— virat: eräitten tp. virkojen vakinaistaminen (27.3. 
93 §), 1.7.74 lukien perustettujen vakinaisten vir-
kojen täyttäminen niitä haettavaksi julistamatta 
(16.10. 243 §). 

Lausunnot. Kertomusvuonna annettiin lausuntoja kau-
punginhallitukselle mm. seuraavista asioista: 
— apulaiskirjastonjohtajan vaalia koskeva valitus 

(27.2. 51 §) 
— kaupungin sairaalan lääketieteellisten kirjastojen 

järjestäminen (21.8. 193 §) 
— kirjastojen rakennusavustusten ja -lainojen työl l i-

syysehdot (19.6. 163 §) 
— kirjastolautakunnan valvonnan alaisten yleishyö-

dyllisten laitosten ja yritysten avustusanomusket v. 
1973 sekä avustusmäärärahojen käytön valvonta 
(27.3. 91, 92 §) sekä avustuksen myöntäminen 
vuodeksi 1974 Kirjoja Sokeille yhdistykselle (21.8. 
189 §). 

— Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon pääpiirustukset 
(27.3. 94 §) 

Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
lausunto Itäkeskuksen kaavarunkotyön väliraportista 
(29.5. 134 §) ja Malmin aluekeskuksen kaavarunko-
suunnitelmasta (13.11. 262 §). 
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10. K o t i t a l o u s l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Lautakun-
nan puh.johtajana oli kirjaaja Taina Kangas ja jäseninä 
maat. ja metsät.lis. Vuokko Juhola, kotital.op. Lilja 
Karjalainen, myymäläapul. Hilkka Hahtomaa, to imit t . 
Eero Ollikainen, n/a Helvi Lindblom, päätoimitt. Raija 
Riihinen, kotital.op. Marianne Uggeldahl ja maat. ja 
metsät.kand. Ritva Vuokila. Kaupunginhallituksen 
edustajana oli to imit t . Pentti Kauhanen. 

Kotitalouslautakunta kokoontui 10 kertaa ja pöytäkir-
jan pykäliä oli 138. 

Päätökset. Kertomusvuonna tehdyt päätökset koskivat 
mm. seuraavia asioita: 
— Siilit ien kansakoulun oikeuttaminen käyttämään 

Hiihtäjäntie 1 :ssä sijaitsevaa kotitalouslautakunnan 
opetuskeittiötä lukuvuonna 1973—74 tiistaisin klo 
12—15, keskiviikkoisin klo 12—15 ja perjantaisin 
klo 8 - 1 6 (30.8.97 §). 

— Helsinginkatu 26:ssa sijaitsevan keitt iön vuokraami-
nen Lihavuuden vastustamisyhdistykselle yhdeksi 
illaksi viikossa (30.8. 95 §). 

— käsityöneuvojan viran täyttäminen 1.9. lukien 
(30.8. 94 §). 

Esitykset. Elintarvikekeskuksen lautakunnalle esitet-
t i in, että kotitalouslautakunta voi antaa apua elintarvi-
kekeskukselle sekä muille virastoille ja laitoksille toi-
mipaikkaruokailun terveellisen ja ravitsemuksellisesti 
oikeiden ruokalajien suunnittelussa ja valmistukseen 
liittyvissä asioissa (24.5. 72 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: 
— aloite kotitalouslautakuntien työn saattamiseksi 

valtion avun piir i in (29.3. 46 §) 
— Helsingin Marttayhdistys ry:n anomus avustuksen 

saamiseksi Kotitaloudellisen neuvontatoimiston 
toimintaa varten v. 1974 (30.8. 89 §) 

— Helsingfors svenska Marthaförening r.f:n avustus-
anomus neuvonta- ja valistustyötä varten v. 1974 
(30.8. 90 §) 

— kotitalouslautakunnan valvonnan alaisten yleishyö-
dyllisten laitosten ja yritysten avustusanomukset 
(29.3. 48 §) 

— Myl lypuron julki lausumatoimikunnan esitys Myl-
lypuron kalliosuojan käyttämisestä kotitalouslauta-
kunnan neuvonta- ja opetustiloina (26.4. 61 §) 

— opintomatkaraha-anomus (22.2. 27 §). 

208 



11. L a s t e n p ä i v ä h o i t o I a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Päivähoito-
lautakunnan puh.johtajana to imi v. 1973 notaari Liisa 
Vasama ja jäseninä olivat liikkeenharj. Maiju Ekström, 
pyhäkoulun op. Lauri Heikkilä, varat. Tapani Mänty-
saari, maat. ja metsät, yo Gunnar Niemi, oik.kand. 
Eva-Maija Pukkio, tstosiht. Elsa Stenroos, toimitus-
pääll. Sirkka Tamminen, sosiaalineuvos Kalevi Vata-
nen, ja valt.kand. Ritva Majuri, jonka tilalle valitt i in 
l i ikk.harj. Maiju Ekström. Kaupunginhallituksen edus-
tajana oli apul.kaup.joht. Pentti Pusa ja sihteerinä toi-
mi oik.kand. Marja Kaarmo. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 20 kertaa ja 
pöytäkirjaan kertyi yht. 805 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskviat mm. seuraavia asioita: 
— avustukset: yksityisten laitosten avustukset v. 1973 

(25.1.81 §) 
— Helsingin päivähoitosuunnitelma 1973—78, suun-

nitelman vahvistaminen, väestötietojen täydentämi-
nen ja korjaaminen (26.6. 404 §, 16.8. 446 §) 

— kesätoiminta: lastentarhat ja -seimet sekä koululais-
ten päiväkodit v. 1973 (25.1. 84 §, 29.3. 213 §, 
7.6. 353 §, kesäleikkitoiminta ja sen valvominen 
(8.3. 160 §, 17.4. 228 §, 19.6. 386 §), muutokset 
päiväkotien kesätoiminnassa (7.6. 353 §, 6.9. 
529 §) 

— koululaisten päiväkodit: toiminnan jatkaminen 
Rintinpolun ja Suursuon nuorisotiloissa (17.4. 
247 b §) 

— lasten päivähoidosta perittävät korvaukset: (10.5. 
277 §, 24.5. 326 §),-korvausten perusteiden mää-
rittely ja korvausten perintä (27.9. 546, 561 §), 

— lasten päiväkodit: toiminnan muutokset (24.5. 333 
§, 7.6. 353 §, 29.11. 716 §), eräiden iItäpäiväosas-
tojen toiminnan aloittaminen 20.8. (19.6. 378 §), 

— lauantaipäivysty kset päiväkodeissa kesäaikana 
(10.5. 306 §,1 6.8. 463 §), eräiden iItäpäiväosasto-
jen toimintaa 1973—74 koskevien Itn päätösten 
muuttaminen (16.8. 466 §), 

— perittävien korvausten menettelyohjeiden määritte-
ly (20.12. 794 §) 

— päivähoitoasetuksen edellyttämien muutosten 
toim.panon aloittaminen kokopäiväosastojen paik-
kaluvun alentamisen osalta ja päätöksen alistami-
nen khn tutkittavaksi (24.5. 331 §, 19.6. 377 §) 

— talousarvio v. 1974: perusteiden määrääminen laati-
mista varten (8.3. 173 §), eräät tai.arvioon merkit-
tävät määrärahat (17.4. 253 §, 24.5. 334 §), ehdo-
tettava henkilökunta (7.6. 359 §), ehdotuksen hy-
väksyminen sekä sen muutos ja tarkastusilmoitus 
(7.6. 362 §, 16.8. 455 §) 

— toiminnan aloittaminen: uudet lastentarhat ja -sei-
met (15.2. 117 §, 8.3. 161 §), eräät kokopäiväryh-
mät (18.10. 604 §) kesäleikkitoiminta ja yksi uusi 
kokovuotinen leikkikenttä (17.4. 228 §), uudet 
koululaisten päviäkodit (27.9. 550 §). 

— valtionapu: anominen lastentarhoille, -seimille ja 
päiväkodeille v. 1973 (25.1. 90 §) 

— valvottu perhepäivähoito: miten voidaan erityista-
pauksissa tukea lasten vanhempia hoitomaksujen 
suorittamisessa ja toisaalta turvata perhepäivähoita-
jien oikeus maksun saantiin, Ikn kehotus päivähoi-
totstolle asian selvittämiseksi (26.6. 417 §) sekä 
perhepäivähoidon toimintaohjeiden vahvistaminen 
(16.8. 435 §) 

— virkojen täyttäminen: (4.1. 32 §, 25.1. 98 §, 8.3. 
166 §, 29.3. 195 §, 17.4. 233 §, 10.5. 276 §, 7.6. 
352, 361, 363 §, 19.6. 383 §, 16.8. 422, 442, 447, 
451 §, 27.9. 554, 557 §, 18.10. 575, 624 §,8.11. 
648 §,29.11. 730 §,20.12. 766, 792 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna esityksiä 
kaupunginhallitukselle mm. seuraavista asioista: 
— esikoulukokeilun jatkaminen v. 1973—74 (26.6. 

408 §) 
— ei- koulukypsien lasten sijoittaminen päivähoito-

Ikn alaiseen toimintaan (16.8. 445 §) 
— Helsingin kaupungin lasten päivähoito-ohjesääntö 

ja lasten päviähoitojohtosääntö (17.12. 749 §) 
— huonetilat: lastenseimihuoneiston hankkiminen Itä-
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11. Lasten päivähoitolautakunta 

Pasilasta (25.1. 86 §), vuokraaminen Reimarlasta 
Kokkokal l ionne 1 :een rak.tiloista (26.6. 411 §) 

— hoitomaksut: lasten huoltaji lta perittävien hoito-
maksujen pitäminen kaup.lasten päiväkodeissa 
31.5. saakka saman suuruisina kuin 1.4. lain voi-
maan tullessa (17.4. 256 b) 

— koululaisten päiväkodit: suunnitteleminen Pohjois-
Haagaan (4.1. 22 §), perustaminen Mellunmä-
keen ent. kansakoulun t i loihin, Laajasaloon nuori-
soti loihin sekä Myl lypuroon kerhoti loihin (4.1. 34 
§, 17.4. 248 § ,26.6 . 397 §) 

— lasten päivähoitolaitokset: edellytysten luominen 
laitosten rakentamiselle Vesalaan , Myllypuoroon ja 
Kallioon (29.3. 208 §), eräiden uusien laitosten 
huonetilaohjelmat ja suunnittelun aloittaminen 
(29.3. 200 §), huoneiston vuokraaminen Reimar-
lasta Kokkokal l iont ie 1 (4.1. 27 §), perustaminen 
Itä-Pasilaan (IV) (29.3. 210 §), rakentaminen Pohj. 
Jakomäkeen sekä tont in muodostaminen Etelä-Ja-
komäkeen (25.1. 89 §), suunnitteleminen Puisto-
laan, Pohjois-Haagaan ja Siltamäen osa-alueelle 
Kiertotähdentie 2:een (4.1. 21, 22 §, 29.3. 214 §) 
sekä suunnitteleminen ja pääpiirustusten hyväksy-
minen Pihlajamäkeen Liusketie 1:een (25.1. 91 §, 
29.11. 736 §) 

— lasten päivähoitolakiin l i i t tyvät järjestelyt (8.3. 
178 §), lain edellyttämää ilmoitusvelvollisuutta 
koskevan kuulutuksen julkaiseminen sanomaleh-
dessä (26.6. 399 §) 

— lasten päivähoitotoimisto: lisätilat (7.6. 371 §), tar-
vittava lisätyövoima (7.6. 357 §) 

— lasten päiväkodit: Laajasalontie 17:ssä olevan kaup. 
rakennuksen tarkoitukseen soveltuvuuden tutkimi-
nen (26.6. 413 §), päiväkoti Tomtebon lakkautta-
misen takia uusien toimit i lojen hankkiminen (10.5. 
310 §), perustaminen Myl lypuoroon (tontin varaa-
minen), Itä-Pasilaan kodit V ja V I , ja Kannelmä-
keen (6.9. 515 §, 27.9. 548, 562 §) sekä suunnitte-
leminen Pukinmäen aloituskortteli in Itäkeskuksen 
alueelle (aloite) ja Etelä-Myllypuoroon .asuntotuo-
tantotoimikunnan toimesta (27.9. 549 §, 8.11. 
686 §), toiminnan muutokset eräissä päiväkodeissa 
(26.6. 415 §) 

"— lastentarhat ja -seimet: 30 paikkaisen lastenseimen 
perustaminen Itä-Pasilaan (8.3. 186 §), lastentarha-
ja seimi Pirjon lasten liikenneturvallisuutta lisäävät 
toimenpiteet (4.1. 29 §), v. 1973 talousarvioon si-
sältyvien lastentarhojen rakennushankkeiden suun-
nittelun aloittaminen ja toteuttamisen valmistelu 
(8.3. 171 §) 

— leikkikentät: kuuden tp. suojan siirtäminen kiin-
teistöviraston talo-osaston hallintaan (8.11. 682 §) 

— määrärahat: anominen eräiden lasten päivähoitoko-
tien toiminnan muutoksista aih. toimenpiteitä var-
ten (7.6. 370 §), lisätyövoiman hankkimista varten 
lasten päivähoito- ja lastentarhaintoimiston (7.6. 
357 §, 8.3. 184 §), nerustamista ja toimintaa var-

ten: Jotunin lastentarha, lastentarha ja-seimi Suur-
metsä sekä Melko; Suutarilan III lasten päiväkoti 
sekä Tahvonlahti (4.1. 49. 51 §,25.1. 97 § 20.12. 
800 §), sekä Jakomäen koululaisten päiväkoti 
(26.6. 412 §), toimintamäärärahan anominen eräil-
le lasten päiväkodeille v:lle 1974 (20.12. 802 §), 
myöntäminen lasten päivähoitolain 28 §:n edellytt. 
valvontatoimenpiteitä varten tarvittavan henkilö-
kunnan palkkaamiseen (19.6. 385 §),y l i t täminen 
(8.11. 694 §) 

— perhepäivähoito: määrärahan anominen 10 ohjaa-
jan palkkaamiseksi entisten lisäksi: (16.8. 475 §, 
27.9. 563 §), toiminnan jatkaminen v. 1974 
(29.11. 728 §) 

— puheterapeutit: vastaanottohuoneen varaaminen 
(20.12. 770 §). 

Lisäksi lautakunta teki esityksen 
— urheilu- ja ulkoilulautakunnalle urheilutyön avus-

tusmäärärahan myöntämiseksi Helsingin lastentar-
haopettaja ry:lle kurssitoimintaa varten (29.3. 
192 §) 

— yleisten töiden lautakunnalle lastentarhain Ikn uu-
disrakennustöistä v. 1974 talousarvioon (15.2. 136 
§, 8.3. 174 §) ja päivähoitolaitosten kiinteistä väli-
neistä ja muista järjestelyistä (29.3. 196 §) 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kau-
punginhallitukselle lausunnon mm. seuraavista asioista: 
— avustukset: v. 1974 talousarvioon merkittäväksi 

aiotut avustukset (16.8. 461 §) sekä Suomen Pelas-
tusarmeijan Säätiön, Vapaan kokeilukoulun kanna-
tusyhdistys ry.n, Patolan Päiväkodin Kannatusyh-
distys ry:n, Opiskelijoiden lastenhoitosäätiön, Hel-
singin NMKY:n Päiväkerho R. VVeckströmin ja Päi-
väpursi ry:n, Invalidisäätiön ja Suomen Puheopis-
ton Kannatusyhdistys ry:n avustusanomukset (4.1. 
23, 25.1. 70, 71 §, 15.2. 125 §, 17.4. 229, 230 §, 
27.9. 566 §, 18.10. 582 §) sekä Hertonäs Svenska 
Barnträdgärdin, yhdistys Töölön Lastenseimi ry:n, 
Barnavardsföreningen i Finland r.f:n,Opiskelijoiden 
lastenhoitosäätiön, Mannerheimin Lastensuojelu-
l i i t to ry.n ja Lauttasaaren yksityisen päiväkodin 
kannatusyhdistys ry:n lisäavustusanomukset (4.1. 
33, 39 §, 6.9. 531 §, 29.11. 723 §, 15.2. 130 §, 
27.9. 560, 565 §, 29.11. 742 §, 8.11. 674 §) 

— Helsingin asuntotuotanto-ohjelma 1974—78 
(18.10. 6 2 2 § , 8 . 1 1 . 6 7 1 §) 

— huoneistot: VVallininkatu 4:ssä Kallion nuorisoko-
dilta vapautuvan huoneiston käyttö (15.2. 135 §) 

— iltapäiväosastojen tarve ja niistä aiheutuvat kustan-
nukset (18.10. 618 §) 

— kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajien kerto-
mus v. 1972 (6.9. 509 §) 

— kirjelmät: lastentarhojen ja -seimien lisäämistä kos-
keva Maunulan SKP:n osaston kirje, Katajanokka-
seuran kirje, sos. ja terv.ministerin sekä Mirjam 
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11. Lasten päivähoitolautakunta 

Tuomisen kh:lle osoittamat kirjeet ja Lastentarha-
seminaari Ebeneserin ylioppilaskunnan kirjeet (4.1. 
28 §, 18.10. 600 §, 8.11. 684, 685 §, 29.11. 
743 §) 

— lasten päivähoito: Suomen Ylioppilaskuntien Lii-
ton esitys opiskelijoiden lasten päivähoidosta Hel-
singissä (25.1. 72 §) 

— Lasten päivähoitolaitokset: Mellunmäen laitoksen 
rakentamistarjous, eräitten laitosten huonetilaoh-
jelmaa koskevan 24.2.72 päivätyn esityksen hy-
väksyminen (15.2. 155 §,29.3. 209 §) 

— miet innöt: yksityisten päivähoitolaitosten asemaa 
tutkiva työryhmä, Lasten päivähoitokomitean ja 
päivähoitoalan koulutustyöryhmän mietinnöt 
(15.2. 133 §, 10.5. 282 §, 24.5. 317 §, 18.10. 
623 §) 

— perhepäivähoitajat: verotusta koskeva tiedustelu 
(20.12. 797 §) 

— piirustukset: lasten päiväkotien Pajalahdentie 10, 
Pihlajamäki Liusketie 9:n, Lauttasaaren Puistokaari 
4:n, Kontulan Leikkikuja 4:n ja Koskelan Juhana 
Herttuantie 15:n luonnospiirustukset (7.6. 341, 
343 §, 29.11. 717 §, 20.12. 782, 789 §) sekä Hie-
taniemenkatu 9:n virastotalon ja Jakomäen (Kan-
karetie) Koulutanhuan, Pajalahdentien, Mellunmä-
ki l l :n, Vesalan, tp. ja Sepänmäen lasten päiväko-
tien pääpiirustukset (25.1. 69 §, 17.4. 258,261 §, 
6.9. 516 § ,8 .11 .693 §,29.11. 718 §) 

— valtuustoaloitteet: lastentarhojen piha-alueiden jär-
jestäminen lapsille turvalliseksi ja kehittäväksi leik-
kiympäristöksi (15.2. 140 §), lasten päiväkodin ai-
kaansaaminen Vesalaan (16.8. 436 §), määrärahan 
varaaminen v. 1974 tai.arvioon 3 000 uutta päivä-
hoitopaikkaa varten sekä 250 perhepäivähoitajan 

palkkaamiseksi kaupungille (8.11. 668 §), valvotun 
perhepäivähoidon kehittäminen (8.11. 679 §) sekä 
Salme Katajavuoren ym. aloite (8.11. 692 §) 

— virat: puistoleikkitoiminnan tarkastajan viran haki-
jat (29.3. 197 §, 17.4. 236 §). 

Lisäksi lautakunta antoi lausuntoja seuraavasti: 
— kaupunkisuunnittelulautakunnalle Itäkeskuksen 

kaavarunkotyön väliraportista n:o 3 (10.5. 312 §, 
24.5. 318 §) ja Malmin aluekeskuksen kaavarungon 
loppuraportista (20.12. 775 §) 

— kiinteistövirastolle Mellunmäen Saariseläntie 4:n 
lasten päiväkodin pääpiirustuksista (7.6. 347 §) 

— sosiaalihallitukselle yksityisistä päiväkodeista sekä 
Oy Sinebrychoff Ab:n ja Oy Stockmann Ab:n päi-
väkotien valtionosuuden ennakkoa koskevista ha-
kemuksista (17.4. 259 §, 10.5. 268 §) 

— terveyslautakunnan yleiselle osastolle koululasten 
päiväkotien erityisryhmiin sijoitetuille järjestettä-
västä kuljetuksesta kotoa päiväkotiin ja takaisin v. 
1974-75 (20.12. 796 §) 

— muut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
kunnallisten kokopäiväpaikkojen lisääminen Kon-
tulassa ja Veslassa, aloite lasten päivähoitolaitostoi-
mintaa koskevan tutkimuksen suorittamiseksi (4.1. 
31 §, 25.1. 101, 15.2. 129 §), aloite kokopäivä-
osaston perustamiseksi Suomenlinnan lastentar-
haan (7.6. 344 §), Sedmigradsky-säätiön kirje, joka 
koski lasten päiväkotiti lojen suunnittelemista ja 
vuokraamista kaupungille Sturenkatu 12—14:ään 
rakennettavasta rakennuksesta (18.10. 620 §), las-
ten päiväkodin perustaminen Isosaareen (8.11. 
654 §), kirje uusien päivähoitopaikkojen saamisesta 
Paloheinään (8.11. 683 §) 
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12. L a s t e n s u o j e i u l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Lautakun-
nan puh.johtajana to imi kertomusvuonna terv.sisar 
Sirkka-Liisa Nieminen, varapuh.johtajana varat Tapa-
ni Mäntysaari sekä jäseninä olivat piirisiht. Anita Kevät-
salo, fil.maist. Anna-Liisa Aro, lääk. ja kir.tr i Kerttu 
Louhivuori, toiminnanjoht. Margareta Aminof f , valis-
tussiht. Kerttu Vainio, erityisop. Tauno Marjala ja rva 
Rakel Lehtokoski. Sihteerinä to imi Vesa Virtanen ja 
14.8. lukien Marja Kaarmo sekä kaupunginhallituksen 
edustajana lautakunnassa oli pastori Jouni Apajalahti. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 17 kertaa ja 
pöytäkirjaan kertyi 493 pykälää. 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten johtokunnan puh. 
johtajana to imi Sirkka-Liisa Nieminen, sihteerinä Vesa 
Virtanen ja 4.9. lukien Marja Kaarmo sekä jäseninä oli-
vat Tapani Mäntysaari, Margareta Aminof f ja Rakel 
Lehtokoski. Kaupunginhallitusta edusti kansak.op. In-
keri Airola. Johtokunta pit i kertomusvuonna 15 ko-
kousta, pöytäkir jan pykäliä oli 250. 

Vajaamielislaitosten johtokunnan puh.johtajana toimi 
Kerttu Vainio, sihteerinä Lea Pitkänen ja 25.9. lukien 
Kastehelmi Haverinen sekä jäseninä olivat Anita Kevät-
salo, Kerttu Louhivuori, Tauno Marjala ja Sirkka Sy-
vänne. Kaupunginhallitusta johtokunnassa edusti In-
keri Airola. 

Johtokunta pit i kertomusvuoden aikana 12 kokousta 
ja pöytäkirjassa oli kaikkiaan 56 pykälää. 

Jaostot. Lastensuojelulautakunnassa on viisi vuodeksi 
kerrallaan asetettavaa jaostoa: lastenhuolto-, suojelu-
kasvatus-, elatusapu-, väestöasiain- ja vajaamielishuol-
tojaosto, joka toimi i vajaamielislaitosten johtokunta-
na. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

— hoitomaksujen tarkistaminen 13.2. 70 §, 11.6 
243 § 

— lasten lomanvietto- ja kesävirkistystoimintaa har-
joittavien järjestöjen ja laitosten avustaminen v. 
1973 (10.4. 144 §) 

— lastensuojelulkn alaiset laitokset: lähikasvattajien 
pätevyysvaatimukset (10.4. 147 §), säästösopimuk-
sen tekeminen laitoksissa olevien työssäkäyvien 
nuorten kanssa (10.4. 136 §) 

— lastensuojeluviraston koulutustoiminta v. 1973 
(6.3. 83 §) 

— Mellunmäen päivähuoltolan pääpiirustusten hyväk-
syminen (13.2. 60 §) 

— nuorisokodit: Koskelan ja Pohjois-Haagan nuoriso-
kodin toiminnan aloittaminen (6.3. 89 §, 13.2. 
64 §) 

— osallistuminen pitkän tähtäyksen toiminta- ja ta-
loussuunnitteluun (16.10.1973 § 371), 

— vajaamielisten hoi to: Kuusaan keskuslaitoksesta 
poistettavien helsinkiläisten hoidon järjestämisestä 
aiheutuvat toimenpiteet ja henkilöjärjestelyt (8.5. 
180 §) 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna kaupun-
ginhallitukselle 62 esitystä, jotka koskivat mm. seuraa-
via asioita: 
— Hgin kaupungin vajaamielisten keskuslaitostoimin-

nan alottamisen tarkistettu suunnitelma (29.5. 
196 §) 

— invalidilippujen myöntäminen Vaihetyökeskuksen 
työoppilail le (27.11. 441 §) 

— Killinmäen keskuslaitoksen suunnittelutoimikun-
nan työn jatkaminen (16.10. 393 §) 

— koulukuraattorin kehittäminen (6.3. 82 §) 
— koulutusneuvolan asiantuntijaryhmän asettaminen 

(25.9. 357 § ja neuvolan toiminnan aloittaminen 
sosiaalilääkärin toimistossa syksyllä 1973 (14.8. 
294 §) 

— lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten hoitopäivämak-
sutaksan vahvistaminen (18.12. 481 §) 
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12. Lastensuojelulautakunta 

— lautakunnan huostassa olevien lasten vierailu Tans-
kaan ja tanskalaislasten vastavierailu (11.6. 253 §) 

— lastensuojeluviraston työnohjauksen järjestäminen 
1974 (18.12. 489 §) 

— Nukarin lastenkoti, asuntolaosaston perustaminen 
ja huonetilojojen hankkiminen sitä varten (13.2. 
69 §) 

— oppilaskoti Toivolan hoitopaikkaluvun alentami-
nen (6.3.81 §) 

— osallistuminen Turun kaupungin lastensuojeluviras-
ton 50 vuotisjuhlaan(6.11. 425 §) 

— Pasilan päivähuoltolan perustaminen ja uusi huo-
netilaohjelma (14.8. 303 §) ja uusitun perustamis-
suunnitelman hyväksyminen (27.11. 443 §) 

— palkat ja palkkiot: lastensuojelutoimen alaisten las-
ten- ja nuorisonhuoltolaitosten henkilökunnan 
palkkauksen tarkistaminen (10.4. 146 §) sekä huol-
totarkastajien ja näistä vastaavien sosiaalityönteki-
jöiden sekä johtavien huoltotarkastajien palkkauk-
sen tarkistaminen (29.5. 219 §) 

— perhesijoitustoiminnan tehostamiskampanjan mää-
rärahat (13.2. 73 §) 

— sijaisvanhempien neuvottelu- ja virkistystilaisuuk-
sien ja Isuovn asiamiesten kokousten järjestämi-
nen kevätlukukaudella 1974 (18.12. 487 §) 

— Siltavuoren nuorisokodin muuttaminen suojelukas-
vatukselliseksi laitokseksi (4.9. 333 §) 

— Tutkinta-aseman toiminnan kehittäminen (6.11. 
412 §) 

— vaihetyökeskus, lisätilojen hankkiminen (27.11. 
439 §) 

— vastaanottokoti Lemmilä, auton hankkiminen 
(11.6. 244 §). 

Lisäksi lautakunta teki muille elimille neljä esitystä, 
joista mainittakoon 
— esitys lääkintöhallituksen spesiaaliteettineuvottelu-

kunnalle sosiaalilääkäritoimiston saattamiseksi las-
ten psykiatrian erikoisalan koulutuspaikaksi(16.10. 
386 §) 

Lausunnot. Kertomusvuonna lautakunta antoi 50 lau-
suntoa, joista khlle 36, sosiaalihallitukselle 10 ja muil-
le 4. Khlle annetut lausunnot koskivat mm. seuraavia 
asioita: 
— Arkadian nuorisoklinikan johtosäännön luonnos 

(16.10. 384 §) 
— eräiden järjestöjen avustusanomukset (14.8. 301 §) 
— »Ihminen puhtaaksi - aineet pois» toiminnan jatka-

minen rahoittaminen (27.3. 115§) 
— koulutusneuvolatoiminnan aloittaminen Helsingis-

sä (29.5. 200 §) 
— lapsiperheiden asumistukiasioiden hoidon siirtymi-

nen huoltovirastolle (11.6. 246 §) 
— lasten päivähoitokomitean mietintö (17.7. 272 §) 
— Sofianlehdon vastaanottokodin B-rakennuksen 

muutospiirustukset (13.2. 72§), . yleisanestesiassa 
suoritettavaa hammashoitoa koskeva asia (18.12. 
479 §) 

Muil le elimille annetuista lausunnoista mainittakoon 
— lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalle Mal-

min aluekeskuksen kaavarunkosuunnitelman lop-
puraportista (27.11. 448 §) ja yleis kaavaosaston 
saneeraussuunnitelmasta (8.5. 176 §). 
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13. L i i k e n n e l a i t o k s e n l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Lautakun-
nan puh.johtajana toimi v. 1973 dipl.ins. Carl-Gustaf 
Londen ja varapuh.joht. tied.pääll. Eino Leino, sekä 
jäseninä olivat tied.siht. Kari Lehtinen, os.pääll. A imo 
Halonen, pääluottamusmies Tuomo Yrölä, linja-auton-
kulj. V i l jo Nieminen, varastonhoit. Birger Käcklund, 
pankinjoht. Raimo Larjola, kenttäpääll. Heikki Pakari-
nen. Kaupunginhallitusta edusti apul. kaup.joht. Gun-
nar Smeds, ja sihteerinä toimi asiamies Reijo Isotalo. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 28 kokousta ja 
pöytäkir jan pykäläluku oli 759. 

Päätökset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavia asioita koskevia päätöksiä: 
— hankinnat: linja-auton alustojen, korien ja vaihto-

osien tilaaminen: (23.1. 51 §, 21.6. 423 §, 2.10. 
555 §), 200 nestenostimen (6.3. 143 §) työmaa-
nosturin (19.6. 393 §),sekä 100 radiopuhelin ja 
kaiutinlaitteen hankkiminen (16.10. 588 §), 12 
12 000 000 litran dieselöljyerän (13.11. 643 §) se-
kä 500 tonnia käsittävän raitiotiekiskon määrän 
ostaminen (27.12. 736 §) 

— kausi- ja vapaaliput: liikennelaitoksen palvelusai-
kaan perustuvien vapaalippujen myöntämisperus-
teiden muuttaminen (19.6. 382 §) 

— linja-auto- ja raitiolinjat, l i ikennöiminen: Kannel-
mäki-Kaarela-alueen linjaverkon muutosten toteut-
taminen v. 1973 aikana (20.2. 111 §), raitiolinjan 
n:o 4 yöliikenteen siirtäminen Katajanokalle (5.6. 
363 §) 

— vakuutukset: raitioliikenteen vastuuvakuutuksen 
uusiminen (20.3. 168 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna kaupun-
ginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat esityk-
set: 
— hankinnat: Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n ja 

Suomenlinnan Liikenne Oy.n osake-enemmistön 
ostaminen (31.5. 351 §, 13.11. 650 §), v. 1974 ja 
-75 talousarviomäärärahoilla hankittavan 94:n täy-
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dellisen linja-auton ja vaihto-osien tilaaminen v. 
1973 aikana (6.3. 135 §) 

— johtosäännön muuttaminen (11.12. 705 §) 
— joukkoli ikenteen pitkän tähtäyksen rahoitussuun-

nitelma vv. 1974-1983 (20.8. 449 §) 
— kausi- ja vapaaliput: alennus- ja vapaalippuja koske-

vat määräykset (2.10. 559 §), invalidien vapaaker-
talippujen korvaaminen vuosivapaalipuilla (2.10. 
560 §), liikennelaitoksen ja VR:n yhteiskuukausi-
lippu (6.2. 81 §), virastoille ja laitoksille myönnet-
tävien lippujen hintojen tarkistaminen (3.4. 187 §) 

— korjaamot ja varikot: Vart iokylän varikko l l :n säi-
lytyshallin luonnospiirustusten hyväksyminen 
(13.11. 642 §) 

— liikenneluvat: linjojen 96V ja 94S lupien anominen 
liikennelaitoksen ja Oy Liikenne Ab:n nimiin 
(15.5. 289, 290 §) 

— liikenneterminaaleissa sallittavan kaupan ym. ansio-
toiminnan harjoittamien (20.8. 461 §) 

— linja-auto- ja raitiolinjat, l i ikennöiminen: linjan n:o 
34 liikennöimisajan laajentaminen (6.3. 142 §), lin-
jan n:o 38 reitin jatkaminen Kannelmäkeen (17.4. 
227 §), linjan n:o 55 li ikennöiminen Hietaniemeen 
joka päivä kesällä 1973 (2.5. 261 §), linjan n:o 93 
reitin muuttaminen Kulosaaressa (30.10. 607 §), 
ruuhka-ajan linjan n:o 55A reitin jatkaminen Kam-
pintori l ta Marian sairaalan luo (11.12. 708 §), uu-
den linjan n:o 94N perustaminen (20.3. 170 §), yh-
teistoimintasopimuksen irtisanominen eräiden kau-
pungin alueella liikennöivien yksit, linja-autoliiken-
teenharjoittajien linjojen osalta (11.12. 702 §) 

— palkat ja palkkiot: raitiovaununkuljettajien rahas-
tuskorvaus (21.6. 418 §) 

— Pihlajasaaren liikennemaksujen korottaminen (2.5. 
262 §) 

— raitiovaunua esittävän postimerkin aikaansaaminen 
(18.9. 529 §) 

— tar i f f i t : liikennelaitoksen uuden tar i f f in mukaisen 
vuosilipun hinta v. 1973 (6.3. 140 §) ja tariffiesitys 
talousarviovuodeksi 1974 (2.10. 558 §) 

— vesibussiliikenne Eteläsatama-Santahamina (15.5. 
291 §). 



13. Liikennelaitoksen lautakunta 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle antamissaan lau-
sunnoissa lautakunta puolsi mm. 
Aleksanterinkadun liikenteen uudelleen järjestelyä 
(13.11. 640 §) 

metrotoimikunnan esityksiä, jotka koskivat seuraavia 
asioita: 
— metroasemat: Hakaniemen ja Sörnäisten asemien 

luonnossuunnitelmat ja Kampin aseman I vaiheen 
luonnospiirustukset (2.5. 254 ,255§ , 16.10. 580§) , 
Kulosaaren ja Siil it ien asemien pääpiirustukset sekä 
Hiihtäjäntien aseman pääpiirustukset ja asemaym-
päristön liikennejärjestelysuunnitelmat (27.11.662-
664 §) 

— metron varikon koetusraiteen linjauksen korkeus-
aseman ja betonitunnelin yleispiirustukset (16.10. 
576 §) 

— metrotunneliosuuden Siltavuori-Kamppi linjauksen 
ja korkeusaseman sekä 

— Siltasalmen puhall inkuilun suunnitelmat (3.4. 
189 §) 

kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin liikennetur-* 
vallisuuspoliittista ohjelmaa koskevaa esityksiä (20.8. 
448 §) 
Laajasalon asukastoimikunnan ehdotusta linja-autoka-
dun aikaansaamiseksi llomäentien ja Marunakujan vä-
lille (30.10. 612 §) 
Yleisten töiden lautakunnan Pohjois-Haagan ja Kannel-
mäen asemien pääpiirustuksia koskevia eistyksiä 
(30.10. 613, 614 §). 

Muista lautakunnan kaupunginhallitukselle antamista 
lausunnoista mainittakoon lisäksi seuraavia asioita kos-
kevat: 
— alkoholimainonnan kieltämistä kaupungin omista-

misen ja vuokralle antamisen mainostiloissa koske-
va valtuustoaloite (20.8. 460 §) 

— Isosaaritoimikunnan Isosaaren liikenneoloja käsit-
televän kirjelmän liikennelaitosta koskeva osa 
(20.8.451 §) 

— Johdinautojen hankintaa koskeva Suomen Työn 

Liiton kirjelmä (17.4. 217 §) 
— joukkoli ikenne: ehdotus joukkoli ikenteen tarkas-

tusmaksua koskevaksi laiksi siihen l i i t tyvine mietin-
töineen (2.5. 256 §), pääkaupunkiseudun yhteis-
työtoimikunnan esitys joukkoli ikennekokeilusta 
pääkaupunkiseudulla (20.8. 454 §) sekä Etelä- ja 
Pohjois-Haagan joukkoliikennepalveluja koskeva 
valtuustoaloite (27.11. 671 §) 

— julkisen liikenteen yhteistoimintasopimuksen tar-
kistustoimikunnan mietintö (23.1. 49 §) 

— kaupunkiseudun kulkutapatutkimuksen suoritta-
mista koskeva kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esitys (20.8. 455 §) 

— liikennejärjestelyt: Helsinginkadun ja Viipurinka-
dun (välillä Savonkatu-Porvoonakatu) liikennejär-
jestelyt (15.5. 286 §, 22.5. 323 §), Etelärannan, 
Unioninkadun ja Laivasillankadun liikennejärjeste-
lyjä koskeva kaup.suunnittelulkn ehdotus (2.10. 
563 §) 

— linja-autohankintoja v.lle 1975 koskeva valtuusto-
aloite (18.9. 533 §) 

— metron ulkoalueen sähkönsyöttöasemien (Kalasa-
tama, Kulosaari, Siilitie) pääpiirustukset (22.5. 
326 §) sekä metrolinjan jatkaminen Puotinharjus-
ta Vesalaan (30.5. 338 §) 

— raitiotiet: raitiolinjojen n:o 6 ja 10 jatkamisesta 
(5.6. 359 §), raitioratatöiden aiheuttamaa melua 
koskeva valitus (11.12. 703 §) sekä raitiovaunu-
säännön muutosta koskeva poliisilaitoksen liik. 
tston antama lausunto (17.4. 216 §) 

— työaikojen porrastuskomitean esitys liukuvan työ-
ajan kokeilusta liikennelaitokselle (19.6. 394 §) 

— työturvallisuus: Hels.kaup.työturvallisuustoimikun-
nan esitys kaup. henkilökunnan korvausvastuun ra-
joittamisesta heidän työtehtävissään aiheuttamista 
vahingoista (16.10. 579 §) 

— yksityisten (7) li ikenteenharjoittajan anomukset 
yhteistoimintasopimuksessa mainittua ajettua linja-
kilometriä kohti sovitun tulon tarkistamisesta 
(13.2. 105 §). 

215 



14. M a a t a l o u s l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Maatalous-
lautakunnan kokoonpano oli v. 1973 seuraava: puh. 
johtajana to imi toimitsija Uuno Kuut t i , varapuh.johta-
jana ylimetsänhoit. Pentti Ritoniemi ja jäseninä oli-
vat tekn. Kurt Berg, pääsiht. Kari Nukala ja valt.maist. 
Kurt Schalin sekä varajäseninä tarkast. Lauri Suoranta, 
liikennetark. Tenho Vuorisalo, maa-ja metsät.yo Ulla-
Maj Jern, agron. Pentti Kossila ja maa- ja metsät.kand. 
Leena Maijala. Sihteerinä· toimi varat. Lauri Kotinie-
mi. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja kä-
siteltyjen asioiden määrä oli 172. Saapuneita kirjeitä 
oli 465 ja lähetettyjä 488. 

Toiminta. Lautakunnan toimisto sijaitsi Katariinanka-
tu 3:ssa ja toimisto oli avoinna joka arkipäivä. 

Toimistonhoitajana oli edelleen Maria Kumpula. 

Maatalouslautakunta käsitteli 73 tapauksessa maan-
hankintalain 157 a §:n mukaan perustettujen asunto-
osakeyhtiöiden asioita. 

Vuokra-alueiden järjestelystä kaupungeissa ja kauppa-
loissa 9.3.1962 annetun lain mukaisia ilmoituksia oli 
peruutettu 17 kpl. 

Maataloustulon vakaannuttamisesta 14.7.1969 anne-
tussa laissa tarkoitettuja v. 1973 pinta-alalisähakemuk-
sia oli 19, joista neljä oli Helsingin kaupungin maata-
louslautakunnan käsiteltävinä. Helsingistä hankittuine 
verotustietoineen lähetettiin 15 hakemusta ao. maata-
louslautakuntien käsiteltäviksi. Lautakunnan toimisto 
hankki muiden maatalouslautakuntien pyynnöstä ve-
rotustietoja Helsingin verovirastolta 23 hakemukseen. 

Lautakunta antoi lausuntoja ja päätöksiä seuraavista 
asioista: 
— MKL:n mukainen maansaantihakemus 
— yhdeksän valtion ja rahalaitosten saamisten siirtä-

mistä koskevaa hakemusta 
— viisi maataloustukihakemusta 

Lautakunta suoritt i kertomusvuonna yhden tarkastuk-
sen. 
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15. M e t r o t o i m i k u n t a 

Toimikunnan kokoonpano, kokoukset ym. Metrotoi-
mikunnan puh.johtajana toimi kertomusvuoden ajan 
apul.kaup.joht. Veikko Järvinen, varapuh.johtajana 
päätoimitt. Pentti Poukka ja jäseninä yli-ins. Henrik 
Kalliala, autoili ja Juho Mehto sekä kauppat.lis. Ingvar 
Melin. 

Toimikunta kokoontui kertomusvuonna 33 kertaa ja 
asioita oli toimikunnan käsiteltävänä 438. 

Esittelijänä toimikunnassa oli kertomusvuoden aikana 
toimitusjoht. Unto Valtanen ja sihteerinä varat. Martt i 
Palman. 

Päätökset. Metrotoimikunta päätti kertomusvuonna 
mm. oikeuttaa toimiston jatkamaan 
— metroasemien pintamateriaalien suunnittelua siten, 

että tunneli- ja ulkoasemien suunnittelussa pyritään 
ns. kevyen linjan pintamateriaalin käyttöön (12.9. 
301 §) 

— tarkistaen 12.8.72 § 451 tekemäänsä päätöstä 
Kluuvin aseman suunnittelua siten, että eteläisen 
lippuhallin pääsisäänkäynti siirretään pois jalkakäy-
täväalueelta jatkamalla lippuhallia Vuorikadun 
suunnassa etelään (18.4. 159 §) 

laajentamaan 
— Junatie-Karhupuisto ratatunnelin louhintatyön 

urakkasopimusta Louhintali ike Karppinen Oy:n 
kanssa Sörnäisten metroaseman porrashuoneen ala-
osan ja sulkuhuoneen, välikäytävän ja viisteiden se-
kä valvontatilan osalta (4.10. 341 §) 

tekemään konsulttisopimuksen 
— Kamppi-Siltavuori ratatunnelin louhintatärinän 

mittauksista Oy Finnrock Ab.n kanssa (24.8. 282 §) 
— metron rakennustöiden valvontamittauksista vuo-

deksi 1974 Oy Kunnallistekniikka Ab:n kanssa 
(5.12. 418 §) 

tekemään urakkasopimuksen 
— Hiihtäjäntien sadevesitunnelin sekä siihen li ittyvien 

viemäri- ja radanrakennustöiden suorittamisesta 
T:mi Rilke I. Liikkasen kanssa (21.11. 405 §> 

— Kamppi-Kaivokatu ratatunnelien louhintatyötä 
Elovuori Oy -nimisen osakeyhtiön kanssa (24.8. 
281 §) 

— Kipparlahden metrosillan ja siihen l i i t tyvän rata-
työn rakentamisesta Oy Tiefundamentti Ab:n kans-
sa (5.7.241 §) 

tilaamaan 
— geodeettisiin mittauksiin l i i t tyviä lisätöitä Kaava-

kartta Oy:ltä sekä tärinämittauksiin l i i t tyviä lisä-
töitä Oy Finnrock Ab:ltä (28.2. 91 §) 

— Hakaniemen metroaseman 1. rakennusvaiheen edel-
lyttämät työnaikaiset li ikennejärjestelytyöt lasku-
työnä Helsingin kaupungin rakennusvirastolta ja 
raitiotiekiskojen si i r totyöt niinikään laskutyönä 
Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (12.9. 
305 §) 

— Hakaniemen-Karhupuiston louhintaurakkaan liit-
tyvänä lisätyönä 1) metron ratatunnelin jat-
kamisen Siltasalmen alitse, 2) ratatunnelien louhin-
taa vahvistuksineen Siltasalmesta keskustaan päin, 
3) Siltasalmen puhall inkuilun sekä Hakaniemen 
metroaseman pohjoispäähän li i ttyvän puhallinkui-
lun rakentamisen Insinööritoimisto Oy Vestolta 
(28.2. 91 §, 5.7. 243 §, 19.9. 317 §) 

— Sörnäisten metroaseman ensimmäisen rakennusvai-
heen edellyttämät kaapeli-, putki johto- ja liikenne-
järjestelytyöt Helsingin kaupungin sähkö-, kaasu-, 
vesi- ja liikennelaitokselta (4.10. 340 §) 

— tutk imustyön, joka kohdistuu koejunan teknisten 
ratkaisujen edelleen kehittämiseen li ikkuvan kalus-
ton myöhempää hankintaa silmälläpitäen Metro-
vaunut-nimiseltä avoimelta yht iöl tä (28.3. 131 §) 

solmimaan mm. seuraavat suunnitelmiin laatimista ym. 
koskevat sopimukset 
— sopimus Kampin metroaseman pääpiirustus- ja 
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15. Metro toimikunta 

urakkavaiheiden suunnittelusta suunnitteluryhmän 
kanssa, jonka muodostavat Arkki teht i toimisto Hy-
vämäki - Karhunen - Parkkinen, Insinööritoimisto 
Lauri Mehto, Liikennetekniikka Oy, Insinööritoi-
misto Olof Granlund - An t t i Oksanen, Sähköinsi-
nööri toimisto Eino Ranta-aho Ky ja Insinööritoi-
misto Saanio & Laine (12.9. 304 §) 

— sopimus Kulosaaren, Hiihtäjäntien ja Siil it ien met-
roasemien työpiirustusten ja tarjouspyyntöasiakir-
jojen laatimisesta yhteisvastuullisesti toimineen 
suunnit teluryhmän,Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:n, 
Li ikennetekniikka Oy.n, Insinööritoimisto Eero Pa-
loheimo & Matti Oll i lan, Insinööritoimisto Maa ja 
Vesi Oy.n ja Ekono Oy:n kanssa (24.10. 359 §) 

— sopimus metron varikon ensimmäisen rakennusvai-
heen toimintaselvitysten ja luonnospiirustusten laa-
timisesta yhteisvastuullisesti toimivien Arkki teht i -
toimisto Osmo Solansuu Ky, Insinööritoimisto Ee-
ro Paloheimo & Matt i Ollila, Insinööritoimisto Maa 
ja Vesi Oy, Tuotantotekni ikka Oy ja Ekono Oy:n 
kanssa samoin kuin tilaamaan työssä mahdollisesti 
tarvittavan ulkomaisen asiantuntija-avun (19.12. 
435 §) 

— sopimus Puotinharjun metroaseman esiluonnosvai-
heen täydennyssuunnitelmien ja luonnossuunnitel-
mien laatimisesta yhteisvastuullisen konsultt iryh-
män kanssa, jonka muodostavat Projekti konsultit 
Oy, Arkk i teht i to imisto Juhani Katainen Ky, Insi-
nööri toimisto Pentti Polvinen Ky ja Insinööritoi-
misto Erkki Juva Oy (5.9. 294 §) 

— sopimus yhteisvastuullisesti toimivien Insinööritoi-
misto Maa ja Vesi Oy:n, Insinööritoimisto Eero Pa-
loheimo & Matti Oll i lan ja Arkki tehtuur i toimisto 
Osmo Solansuu Ky:n kanssa suunnittelusopimukset 
a) varikon jarrutusraiteen suunnittelusta, b) rata-
osan Roihupelto - Puotinharju linja- ja syöttörai-
teiden suunnittelusta (28.2. 89 §) 

solmimaan tutkimussopimuksia seuraavasti: 

— sopimus v.1973 aikana suoritettavista painokairaus-
menetelmällä tehtävistä geoteknillisistä tutk imuk-
sista Suunnittelukeskus Oy:n kanssa, 

— sopimus v. 1973 aikana tarvittavista Kallion jänni-
ty stilamittauksista Suomen Malmi Oy:n kanssa 

— sopimus v. 1973 aikana kaikista muista geoteknilli-
sistä tutkimuksista Kallio- ja maaperätutkimus 
Geotek Oy:n kanssa sekä soveltuvan osan maini-
tuista tutkimuksista teettäminen kaupungin geo-
teknillisellä toimistolla (24.1. 36 §) 

Metrotoimikunta päätti oikeuttaa toimistoa myös v. 
1974 aikana suoritettavien geoteknillisten tutkimus-, 
valvonta- ja asiantuntijatehtävien hoitamiseksi 
— tilaamaan kiinteistöviraston geo teknilliseltä toimis-

tolta tarvittavan asiantuntijavalvonnan sekä pohja-
vesihavainnointiin l i i t tyvät t yö t 

— solmimaan Valt ion teknillisen tutkimuskeskuksen 

geotekniikan laboratorion kanssa sopimuksen asi-
antuntija-avusta metrotoimiston tarvitsemissa poh-
javesikysymyksissä 

Samalla toimikunta velvoitti toimiston tekemään aika-
naan toimikunnalle perustellun esityksen em. geotek-
nillisten tutkimusten suorittajasta (19.12. 434 §). 

Edelleen metrotoimikunta päätti 
— asettaa seuraavat, metron koeliikenteen laajenta-

miseen tähtäävät, vuosittain myönnettävien määrä-
rahojen puitteissa toteutettavat aikatavoitteet: 

1. varikon koetusraide pyritään saamaan valmiiksi 
koeliikenteelle ATC-laitteita lukuunottamatta 1.6. 
1976 alkaen 

2. rataosuus Junatie-Koerata vastaavasti valmiiksi 
ATC-laitteita lukuunottamatta 1.1.1977 alkaen 
(31.10. 377 §) 

— ettei vaiheittain rakentamisen periaatetta sovelleta 
keskustan tunnel ¡asemien toteuttamisessa (7.2. 
60 §) 

— muuttaa metrotoimiston hallinto-organisaatiota si-
ten, että rakentamisosaston käyttö toimisto siirre-
tään kone- ja sähköosaston yhteyteen 1.1.1974 
lukien (5.12. 420 §) 

— myöntää toimiston käyttöön Kamppi-Siltasalmi ra-
tatunnelien lisäsuunnittelutyöhön lisämäärärahan 
sekä oikeuttaa toimiston tekemään sitä koskevan 
sopimusmuutoksen Linjasuunnittelu Oy -nimisen 
osakeyhtiön kanssa (19.12. 430 §). 

Esitykset. Metrotoimikunta teki kertomusvuonna kau-
punginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat esi-
ty kset: 
— metroradan Kamppi-Puotinharju jatkaminen Vesa-

laan (28.3. 130 §) 

— piirustusten hyväksyminen: Hakaniemen, Sörnäis-
ten ja Kampin metroaseman luonnospiirustukset 
(14.2. 69, 70 §, 12.9. 303 §), Kulosaaren, Siilitien 
ja Hiihtäjäntien metroaseman sekä Karhupuiston 
puhall inkuilun ja metron ulkoalueen sähkönsyöttö-
asemien pääpiirustukset (26.9. 324, 326 §, 5.12. 
415 §, 7.2. 54 §) sekä metrovarikon koetusraiteen 
linjauksen ja korkeusaseman sekä betonitunnelin 
yleispiirustukset (12.9. 302 §) 

— suunnitelmien hyväksyminen: Hiihtäjäntien rhet-
roasemaympäristön liikennejärjestelysuunnitelmat 
sekä Hiihtäjäntien sillan yleissuunnitelma (26.9. 
326 §), metrotunneliosuuden Siltavuori-Kamppi 
ratalinjaus- ja korkeusasemasuunnitelma, Siltasal-
men puhallinkuilusuunnitelma sekä Roihupellon 
metrovarikon yleissuunnitelma (21.2. 79 §, 28.2. 
88 §) 

Lisäksi to imikunta päätti esittää yleisten töiden lau-
takunnalle, että rakennusvirasto osallistuisi Hiihtäjän-
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15. Metro toimikunta 

t ien sadevesitunnelin sekä siihen l i i t tyvien viemäreiden 
rakentamiskustannuksiin (21.11. 405 §). 

Lausunnot. Metrotoimikunta antoi kertomusvuonna 
kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat 
lausunnot: 
— asemakaavat: Hakaniemen ja Sörnäisten metroase-

man asemakaavan muutosehdotus (4.4. 143 §,3 .5 . 
169 §) ja Mellunmäki-Yhdistys ry:n Mellunmäen 
asemakaavaa ja Vesalan metrokysymystä koskeva 
kirje (13.8. 258 §) 

— liikkumaesteisten henkilöiden erityistarpeiden 
huomioon ottamista metrosuunnittelussa koskeva 
Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvalidien L i i t to 
ry :n kirje (19.12.427 §) 

— metroradan Kamppi-Puotinharju jatkamista Vesa-
laan koskeva kirje (13.8. 259 §) 

— Postipankin pyyntö saada tehdä metrohissiä varten 
oviaukko kiinteistöönsä (31.10. 380 §) 

— piirustukset: Pohjois-Haagan aseman luonnos- ja 
pääpiirustukset (24.10. 354, 355 §) ja Kannelmäen 
aseman luonnospiirustukset (19.12. 428 §) 

— valtuustoaloitteet: aloite keskustan metroasemien 
suunnittelussa noudatettavien pääperiaatteiden 
saattamisesta valtuuston käsiteltäväksi (18.5. 
190 §), metron suunnittelutilannetta ja kustannuk-
sia koskeva aloite (5.7. 240 §), sekä Sörnäisten 
metroaseman suunnittelussa noudatettavien pääpe-
riaatteiden saattaminen valtuuston käsiteltäväksi 
(18.5. 191 §). 

Lisäksi metrotoimikunta päätti antaa mm. seuraavat 
lausunnot: 
— kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnot Itäkeskuk-

sen kaavarungon suunnitelmista ja kaavarunkovaih-
toehdoista (13.8. 260 §), Malmin aluekeskuksen 
kaavarunkosuunnitelmasta (19.12. 429 §) sekä 
Puotinharju-Vesala metroradan suunnitteluun liit-
tyvän maankäyttöselvityksen loppuraportista (3.5. 
171 §) 

— rakennusohjelmatoimikunnalle lausunto Helsingin 
asuntotuotanto-ohjelmasta vuosille 1974—1978 
(31.10. 376 §). 
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16. M u s e o i a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Museolau-
takunnan puh.johtajana to imi v. 1973 fil.maist. Anni 
Voipio ja varapuh.johtajana fil.maist. Bengt von Bons-
dor f f ja jäseninä olivat f i l .yo Mats Kockberg, työnjoht. 
Raimo Kilpinen ja lehtori Jyrki Lohi. Kaupunginhalli-
tusta edusti lautakunnassa järjestösiht. Usko Ruuska-
nen ja sihteerinä toimi museojoht. Jarno Peltonen. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa. 
Pöytäkir joihin merki t t i in 224 pykälää. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— apurahat: NEFA-Helsinki ry :lle myönnetyn apura-

han valvonta (27.3. 74 §) 
— johtosäännön uusiminen (27.3. 71 §) 
— kokoelmien kartuttaminen: museonjohtajan oi-

keuttaminen tekemään kertaostoja, joiden enim-
mäismäärä on 1 500 mk (30.1. 7 §), »Ruuhkaratik-
ka» -nimisen taideteoksen lunastaminen museon 
kokoelmiin (15.12. 223 §), taide- ym. esineiden os-
totarjoukset (30.1. 19 §, 10.9. 156 §,25.9. 171 §, 
30.10. 192 §, 15.12. 216 §) 

— kaupunginmuseon pääosasto: ti lojen luovuttaminen 
kokoustarkoituksiin (24.4. 96 §), näyttelyti lojen 
sulkeminen 12.11. alkaen yleisöltä sisämaalauksen 
ja sähkötöiden ajaksi (30.10. 184 §) 

— kokoukset, kongressit ym.: osallistuminen FIDEM-
in kongressiin, pohjoismaiseen valokuvamuseo- ja 
tutkijasymposioon, valtakunnallisiin taidemuseo-
päiviin (28.5. 119 §, 29.6. 139 §,30.10. 194 §) 

— kuva-arkiston asiakaspalvelun määritteleminen 
(27.3. 78 §) 

— lasten museo-osaston järjestelyt (10.9. 157 §) 
— mainostuksen jatkaminen HKL:n joukkokuljetus-

välineissä (30.1. 21 §) 
— murtohälytyslaitteistojen uuden vuotuishuc' 

maksun hyväksyminen (30.10. 180 §) 
— musiikkiesityksen järjestäminen juhlaviikkojen ai-

kana (28.5. 117 §) 

— näyttelyt: järjestäminen yhteistoiminnassa kaupun-
ginkanslian tiedotusosaston kanssa (27.3. 65 §), Oy 
Stockmann Ab:n kanssa (27.3. 67 §), »Käsityötä ja 
pienteollisuutta» näyttelyn järjestelyt (10.9. 
160 §), kaupunkisuunnitteluviraston, avustaminen 
Pasila-näyttelyn järjestämisessä (27.3. 66 §), mu-
seon toimintaa esittävän näyttelyn järjestäminen 
(10.9. 158 §), näyttelyn »Terveisiä Helsingistä» esit-
teleminen Oy Yleisradio Ab:n TV-ohjelma 2:n ajan-
kohtaisessa kulttuuriohjelmassa (30.11. 200 §), 
museon näyttelytoimintaa koskevat ilmoitusasiat 
(30.10. 187 §), näyttelytoimintasuunnitelma v. 
1973 (27.3. 68 §) ja Signe Branderin valokuvaus-
toimintaa esittelevän näyttelyn muuttaminen kier-
tonäyttelyksi (28.5. 118 §) 

— opaskirjan »Kuvia kokoelmista» ja »Domarby Mu-
seum» myyntihinnan määrääminen (30.1. 38 §, 
24.4. 95 §) 

— opintomatkarahojen anominen (30.1. 12 §) 
— postikortt ien teettäminen (29.6. 146 §) 
— Senaatintorin kohdalla sijainneen vanhan kalmis-

ton merkitseminen muistomerkillä (27.2. 47 §) 
— taideteosten lainaaminen näyttelyyn »Magnus von 

Wright» Helsingin kuvaajana (29.6. 125 §) 
— talousarvioehdotus v:lle 1974 (28.5. 106 §) 
— Tuomarinkylän museo: eräiden akvarellien tallet-

taminen ja lainaaminen Ateneumin taidemuseol-
ta ajaksi 9 .2 . -1 .4 . (28.5. 110 §, 30.1. 32 §, 27.3. 
76 §), oluen ja viinin anniskelu sivurakennuksessa 
olevassa kahvifahuoneistossa (27.2. 53 §), sekä 
puistoon toteutettavan ryytimaan istutussuunnitel-
ma (24.4. 94 §) 

— valokuvaus: valokuvanegatiivien ja valokuvien kes-
kittäminen kaupunginmuseon kuva-arkistoon 
(27.2. 46 §). valokuvauskilpailun järjestäminen 
(27.3. 73 §, 24.4. 98 §, 30.10. 189 §) ja valoku-
vausohjelma syyskaudella 1973 (15.12. 221 §) 

— virkoja koskevat asiat: täyttäminen, julistaminen 
avoimeksi ym. ( 3 0 . 1 . 2 4 , 2 5 , 2 8 , 2 9 , 3 3 , 3 6 §,28.5. 
104 §, 29.6. 140 §, 10.9. 155 §), eron myöntämi-
nen (29.6. 128-130 §) sekä tehtävien järjestely ja 
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17. Musiikkilautakunta 

määrittely (30.1. 26 §, 27.2. 48 §) 

Esitykset. Lautakunnan kertomusvuonna kh l leym. te-
kemät esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— aukioloaika: kaup.museon pääosaston aukioloaika 

lasten museonäyttelyn aikana (29.6. 144 §) 
— avustusanomukset: Akseli Gallen-Kallelan Museo-

säätiö v. 1974 (29.6. 132 §) ja Helsingin Taidehal-
lin säätiö (29.6. 133 §) 

— Finlandia-talon lisärakennuksen räjäytystöiden ai-
heuttaman irtaimistovahingon korvaaminen 30.11. 
201 §) 

— kaupunginmuseon ilmoitusten julkaiseminen (24.4. 
97 §) 

— kokoukset, kongressit ym.: museonjohtajan osallis-
tuminen V I I I Kansainvälisen antiikkiesineistön 
myynt inäyt te lyyn sekä kansainväl. museonjohta-
jien kongressiin Firenzessä (10.9. 153 §), osallistu-
minen kansainvälisen mitalitaiteen kongressiin Hel-
singissä ja Suomen valokuvataiteen museon järjestä-
mään valokuvamuseo- ja tutkijasymposioon Por-
voossa (24.4. 89, 90 §) 

— käteiskassan korottaminen 250 m k :aan (25.9. 
168 §) 

— määrärahaesitykset: esittely kaapistoa varten (29.6. 
145 §), lisämäärärahan anominen ti l i l le »kuljetus-
kustannukset» (30.10. 180 §), palkkojen korotuk-
sesta aiheutunut lisämäärärahatarve (30.11. 203 §) 

— murtohälytinlaitteiden hankkiminen ja asentami-
nen kaupunginmuseon päävarastoon talossa Jääkä-
rinkatu 8 (30.11. 207 §) 

— määrärahan varaaminen Tuomarinkylän kartanon 
peruskorjauksen II vaihetta sekä kaupunginmuseon 
pääosaston julkisivuvalaistuksen järjestämistä var-
ten (30.1. 10 §) 

— näyttelyt: järjestäminen yhteistoiminnassa Pien-
teollisuuden keskusliiton kanssa (30.1. 16 §) ja va-
lokuvanäyttelyn laatiminen yhteistoiminnassa Suo-
men Museoliiton kanssa (30.1. 15 §) 

— oman auton käyttö virkatehtävissä (30.10. 188 §) 
— paikallismuseoitten kort istoint i työn jatkaminen 

(30.1. 13 §) 
— Pasilaa esittävän pienoisjäljennösmallin teettäminen 

(28.5. 112 §) 
— taideteosten ja -esineiden ym. lainaaminen, sijoitta-

minen: kassakirstun ja kassakaapin sijoittaminen ra-
hatoimiston t i loihin (28.5. 108 §), kokoelmiin 
kuuluvien taideteosten lainaaminen (28.5. 107 §), 
neljän C.L. Engelin akvarellin lainaaminen kaupun-
ginmuseon kokoelmista (29.6. 142 §) ja öljymaa-
lauksen sijoittaminen apul.kaup. joht. Loimaran-
nan työhuoneeseen (25.9. 174 §) 

— talousarvio: v:ksi 1975 ehdotettavien rakennus- ja 
perusparannustöiden suunnittelu (30.11. 202 §) 

— televisio-ohjelmien fi lmien kopioiden saaminen 
kaupunginmuseolle (15.12. 217 §) 

— tilojen varaaminen kaup.museon tarpeisiin Edus-
kuntatalon väestönsuojasta (25.9. 172 §) ja vuok-
raaminen kuva-arkiston käyttöön (25.9. 169 §) 

— vieraanvaraisuuden osoittaminen Suomen Museolii-
ton 50-vuotisjuhlakokouksen osanottajille (27.2. 
54 §) 

— virat ja toimet: henkilökunnan palkkaaminen 
(10.9. 162 §, 25.9. 167 §), virkojen perustaminen 
ja täyttäminen haettavaksi julistamatta (27.3. 69 §, 
28. 5. 111 §) 

— virkavapaudet: työloman myöntäminen (15.12. 
219 §) 

Lausunnot. Kertomusvuonna annetut lausunnot kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— avustusanomukset: Helsingin Teatterimuseosäätiön 

anomus (29.6. 134 §), Helsinki-Seura ry.n anomus 
(29.6. 135 §), Mannerheim-Säätiön, Suomen raken-
nustaiteen museosäätiön, Tekniikan Museo Säätiön 
anomukset (29.6. 136-138 §) 

— lahjoitukset: huvilan »Backas» tarjoaminen kau-
pungille Espoosta (27.3. 77 §) 

— Malmin aluekeskuksen kaavarungon loppuraportt i 
(30.11. 208 §) 

— Museotoimen aluehallintokomitean mietintö (24.4. 
88 §) 
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17. M u s i i k k i l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Musiikki-
lautakunnan puh.johtajana toimi v. 1973 joht. Veikko 
Loppi ja varapuh.johtajana toim.joht. Harry Orvomaa 
sekä jäseninä säveltäjä Seppo Nummi, opisk. Mauri 
A. Numminen, toim.joht. Jorma Kilappa, valtiot, 
maist. Pekka Gronow, autoilija Matt i Poutanen, fil. 
maist. Karmela Bdlinki ja metsänhoit. Panu Toivonen 
jonka tilalle tul i marraskuussa talouspääll. Lasse Sträh-
len. 

Kaupunginhallituksen edustajana oli valtiot.maist. Aar-
ne Välikangas ja sihteerinä apulaisintendentti Seppo 
Heikinheimo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 14 kertaa ja 
pöytäkir jaan kertyi 401 pykälää. Lähetettyjä kirjeitä 
oli 191 ja saapuneita 427. 

Ohjelmatoimikunnan puh.johtajana to imi kertomus-
vuonna säveltäjä Seppo Nummi, varapuh.johtajana 
Jorma Kilappa sekä jäseninä Mauri A. Numminen ja 
Karmela Bdlinki. Ohjelmatoimikunnan itseoikeutet-
tuja jäseniä olivat pj. Loppi ja intendentti Jyrkiäinen 
joka to imi myös toimikunnan sihteerinä, sekä orkes-
terin jäsenten valitsemana konserttimestari Pekka Ka-
ri. Ohjelmatoimikunta pi t i vuoden aikana 11 kokous-
ta, joissa käsitellyistä asioista kertyi 56 pykälää. 

Koesoittotoimikunnan kokoonpano oli kertomus-
vuonna seuraava: puh.joht. Jorma Kilappa, varapuh. 
joht. Panu Toivonen ja itseoikeutettuina jäseninä or-
kesterin intendentti, joka toimi sihteerinä, Suomen 
Muusikkojen Li i ton edustaja sekä viisi orkesterin jäsen-
tä, jotka edustivat orkesterin valtuuskuntaa ja asian-
omaisia ääniryhmiä. Koesoittotoimikunta pit i vuoden 
aikana kolme kokousta ja pykäliä kertyi pöytäkirjaan 
33. Toimikuntien lisäksi musiikkilautakunnan työtä 
valmisteli kertomusvuonna neljä jaostoa. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

— avustusanomukset: soitinhankintalaina-anomukset 
(27.2. 77 §, 24.4. 162 §, 22.5. 207 §), kuuden soit-
tajan opintomatka-apuraha- ja Akademiska Damkö-
ren Lyrenin matka-avustusanomus (27.2. 81 §, 
30.10. 334 §), apuraha-anomus pohjoismaiselta 
yhteistyöelimeltä NOMUKSELTA sekä Pohjoismai-
selta kulttuurirahastolta (27.2. 80 §), Oulunkylän 
pop/jazz-opiston ylimääräistä 20 000 mk:n avustus-
ta koskeva anomus (17.12. 399 §), avustusten suo-
sittaminen eräille yleishyödyllisille järjestöille ja lai-
toksille (10.4. 131 §) 

— Haydnin Rummunlyöntisinfonian lainaaminen Loh-
jan orkesterin käyttöön (22.5. 190 5) 

— nuot inkir jo i tustar i f f i t uuden sopimusehdotuksen 
hyväksyminen (30.10. 329 §) 

— ohjelma- ja koesoittotoimikunnan jäsenten valitse-
minen (30.1. 4 - 5 §) 

— orkesterin luovuttaminen Jean Sibelius-viulukilpai-
lun loppukilpailun säestystehtäviin ja yya-sopimuk-
sen 25-vuotisjuhlaan Finlandia-taloon (27.2. 82 §, 
90 §), kahta Helsingin juhlaviikkojen konserttia 
varten harjoituksineen, Wihurin rahaston apuraho-
jen jakotilaisuuteen, Poliisilaulajien konsertin erää-
seen säestystehtävään sekä Cantores Minores -poi-
kakuoron 20-vuotisjuhlakonserttiin harjoituksineen 
(27.2. 92 §,25.9. 312 §) 

— palkat, palkkiot: tai.hoitajan valtuuttaminen teke-
mään lähdeveron aiheuttamat muutokset palkkioi-
hin, mikäli esiintyjät eivät suostu lähdeveron ai-
heuttamiin palkkioiden alennuksiin (27.2. 83 §) ja 
uusien avustajain- sekä johtaja-, solisti- ja kamari-
musiikin esiintymispalkkioiden hyväksyminen 
(12.6. 222 §, 232 §) 

— pääsylippujen hintojen korotuksien hyväksyminen 
sekä kausikorttien alennuksen vähentäminen 25 %: 
sta 15 %:een sekä ns. toisintokonserttien lipun-
myynnin antaminen Lippupalvelun tehtäväksi 
(12.6. 231 §) 

— tiedotuslehti Conserton kirjoituspalkkioiden hy-
väksyminen (30.1. 43 §) 

— virat, toimet: eron myöntäminen eräille soittajille 
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17. Musiikkilautakunta 

(2.8. 2 4 0 - 2 4 2 §), eräiden soittajien määrääminen 
virkojensa vakinaisiksi haltijoiksi (25.9. 306 §), eh-
dotuksen laatiminen henkilöistä jotka voisivat ryh-
tyä hoitamaan ns. kevyen musiikin konserttien 
suunnittelua ja järjestämistä palkkiovirkaisena sivu-
toimena (12.6. 234 §), tp. apulaisintendentin viran 
hoitajan määrääminen v:ksi 1974 (27.11. 388 §) ja 
vierailevan harjoituskapellimestarin ki innittäminen 
soitantokaudeksi 1974—1975 ja tunt ipalkkion 
maksaminen 50 prosentilla korotettuna hänen joh-
tamis- ja harjoitustyöstään (2.8. 246 §) 

- virkavapauksien myöntäminen eräille henkilökun-
taan kuuluville mm. sairauden, opintojen ym. takia 
(30.1. 33 §, 27.2. 74 §, 27.3. 114 §, 22.5. 188 §, 
192 §, 27.11. 362 §), äitiysloman myöntäminen ja 
sijiasen määrääminen (30.10. 331 §) 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna esityksiä 
mm. seuraavista asioista: 
- Helsinki-mitalin ja kaupunkil i i ton ansiomerkin 

myöntäminen (30.1. 48 §) 
- valtion taiteilijaneläkkeen maksaminen (28.8. 

246 §) 
- virat: kahden alttoviulunsoittajan 19 pl:n ja yhden 

tstoapulaisen 8 pl:n uuden viran perustaminen 

(30.1. 47 §), I ja II konserttimestarin viran täyttä-
minen ja valinta (12.6. 233 §) 

Lausunnot. Lautakunta joutui antamaan kertomus-
vuonna tavallista runsaammin lausuntoja erilaisista 
suunnitelmista, mietinnöistä ym. tavanomaisten avus-
tusanomuksia koskevien lausuntojen lisäksi. Kaupun-
ginhallitukselle annetut lausunnot koskivat mm. seu-
raavia asioita: 
— kaupunkisuunnitteluun l i i t tyvät asiat; Hgin kau-

pungin alueen ulkoilmaestradin rakentaminen, kap-
pelin soittolavan uusiminen, Malmin aluekeskuksen 
kaavarungon loppuraportt i , Itäkeskuksen kaavarun-
gon esisuunnitelmat ja kaavarunkovaihtoehdot 

— musiikkiteatteritoimikunnan ja kaupungin teatteri-
toimikunnan mietintö, 

— musiikkialan ammattiyhdistysten federaation kir-
jelmään li ittyvä pop- ja jazzmusiikin koulutussuun-
nitelma sekä kysymykseen nitoutuva Katajanokan 
makasiinien mahdollinen käyttäminen musiikkitar-
koitukseen sekä 

— vuositilintarkastajien esittämät huomautukset. 

Lautakunta antoi lausunnon myös opetusministeriölle 
ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry :lle alueorkesterijärjes-
telmän luomisesta. 
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18. N u o r i s o l a u t a k u n t a 

Lautakunnain kokoonpano ja kokoukset ym. Nuoriso-
lautakunta sai vuosiksi 1973—1976 seuraavan kokoon-
panon (henkilökohtaiset varamiehet suluissa): Puheen-
johtaja fil.kand. Heikki S. von Hertzen (opisk. Martt i 
Manner), varapuheenjohtaja autonkulj. Risto Vähätalo 
(kultaseppä Kari Liimatainen) ja jäsenet: toimitsija 
Taisto Antikainen (muurari Pentti Kauremaa), opisk. 
Peter Fagernäs (opett. Juha Kuronen), fil.maist. Dan 
Hohenthal (ekon. Göran Meinander), kuvatarkkailija 
Olavi Jukarainen (piiriedustaja Kari Matti la), suunnit-
telija Ukko Laurila (matkailuvirk. Katriina Viitanen), 
ins. Kalevi Rasila (piirisiht. Sulo Tiainen ja 14.11.1973 
lukien piirisiht. Esa Tiainen) ja kontt. Marjatta Tuo-
mainen (toimittaja Asko Seppänen ja 6.6.1973 lukien 
tstonhoit. Helga Niemi). Khs:n edustajana oli dipl.ins. 
Kari Rahkamo. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 17 kertaa ja 
pöytäkirjanpykäliä oli 221. Nuorisolautakunnan 25-
vuotisjuhlaa vietetti in Kettu-kerhossa 8.3.73. Tilaisuu-
dessa oli läsnä noin 200 henkilöä. Juhlapuheen pi t i 
kouluneuvos G. von VVeissenberg ja kaupunginhallituk-
sen terveydyksen esitti apul.kaup.joht. A.K. Leskinen. 

Lautakunta pi t i kaupunginvaltuuston jäsenille tarkoi-
tetun tiedotustilaisuuden Kettu-kerhossa 26.9.73. Läs-
nä oli 8 valtuutettua. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

avustukset 
— projektimäärärahoista (1973) maksetut: myöntämi-

nen Helsingfors Svenska Ungdomsridil le lapsiteat-
teritoimintaa ja huumeainekamppanjaa varten 
(29.5. 101 §, 13.11. 189 §), Helsingin nuorisotyö-
toimikunnalle Kontulan, Laajasalon ja Vuosaaren 
projektia varten (6.3. 33 §, 13.11. 195 §), »Ihmi-
nen puhtaaksi - päihteet pois» ry-nimiselle yhdis-
tykselle (13.2. 22 §) 

— nuorisomääräraha-avustukset: järjestöjen antamat 

selvitykset v. 1972 avustusten käytöstä ja v:n 1973 
määrärahojen jakaminen (16.4. 68, 69 §) sekä nuo-
risojärjestöjen v. 1972 avustusmäärärahojen val-
tionapu kysymys (29.5. 102 §) 

— edustajan nimeäminen Helsingin Nuorisotyötoimi-
kunnan hallitukseen v:ksi 1973 (19.6. 114 §) 

— hankinnat: pienoisbussin maksaminen (19.6. 125 §) 
— henkilökunta: Ikn asettaman nuorisotoimiston 

kenttätyöntekijöiden vaihtuvuutta, palkkausta 
työaikajärjestelyjä ym. työolosuhteita tutkineen 
jaoston muistion hyväksyminen (19.6. 127 §) 

— kirjoituskilpailujen järjestäminen kansalais- ja oppi-
koulujen oppilaille (11.9. 149 §,2.10. 169 §) 

— kokoukset, neuvottelupäivät ym.: edustajien lähet-
täminen eri tilaisuuksiin (27.3/ 57 §, 16.4. 64 §, 
19.6. 115 §) 

— koulutustoiminta: lautakunnan kurssiohjelma ja 
alustava henkilökunnan pitkäntähtäyksen koulu-
tussuunnitelma (23.1. 11 §, 13.2.21 § ,27 .3 .51 §) 

— lehtien tilaaminen v:ksi 1974 (11.9. 147 §) 
— matkakertomus opintomatkasta Ruotsiin (13.11. 

187 §) 
— Myl lypuron kerhokeskuksen perustamissuunnitel-

ma ja tilaohjelma (11.9. 152 §) 
— nuorisolautakunta: juhla- ja tiedotustilaisuuden jär-

jestäminen 25-vuotisen toiminnan johdosta (23.1. 
13 §), pöytäkirjojen lähettäminen ammatillisten 
järjestöjen (KTV:n ja KVL:n) nokk'amiehille ja nii-
den kiinnittäminen myös nuorisotston ilmoitustau-
lulle (16.4. 76 §), 

— nuorisotilat: kerhotilojen nykyistä käyttöä koske-
van selvityksen tekeminen Kontulassa ja Vuosaares-
sa sekä ehdotus jatkotutkimuskohteista (27.3. 53 §, 
11.9. 154 §, 2.10. 167 §), kerhotilojen käyttöoi-
keuden luovuttaminen helsinkiläisille varsinaisille 
nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille, joiden jä-
senistä ainakin 2/3 on 7 - 2 4 vuotiaita (2.10. 168 §) 
sekä Suomenlinnan kerhotilarakennuksen saatta-
minen kokonaisuudessaan nuorisotiloiksi sekä Suo-
menlinnan kehityssuunnitelman seuraaminen (19.6. 
119 §) ja selvitys nuorisotilojen suunnitteluvaiheis-
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18. Nuorisolautakunta 

ta (29.5. 105 §) 
— nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen toi-

mintatutkimus (6.3. 34 §) 
— tiedotustilaisuudet: järjestäminen kvston jäsenille 

sekä Myl lypuron nuorisotiloja koskevan ponnen al-
lekirjoittajajärjestöille ja nuorisolautakunnan ja 
-toimiston edustajille (21.8. 134 §,23.10. 180 §) 

— toimintasuunnitelma v:ksi 1974 (18.12. 217 §) 
— valtionavun anominen v. 1973 rakennuskustannuk-

sien osalta Hietaniemenkatu 9:n, Mellunmäen, Teu-
vo Pakkalan tien ja Yliskylän nuorisotiloja varten 
(6.3. 40 §) 

— vierailukutsun lähettäminen Vantaan nuorisolauta-
kunnalle (21.8. 143 §) 

— virat: nuoriso-ohjaajan palkkaaminen Suomenlin-
nan kerhokeskukseen (19.6. 119 §) avoimeksi tul-
leiden virkojen täyttäminen (29.5.97 § ,21.8 133 §) 

— YYA-sopimuksen 25-vuotispäivän johdosta järjes-
tettävä ystävyysviesti ym. (13.2. 18 §). 

Esitykset. Lautakunta päätti tehdä kaupunginhallituk-
selle mm. seuraavia asioita koskevat esitykset: 
— alueen varaaminen Tattarisuon alueelta, lentoken-

tän itäsivulta l i ikennekoulutus-ja vapaa-aikakeskus-
ta varten sekä nuorisolautakunnan esittämän huo-
netilaohjelman hyväksyminen ja rakennustöiden 
aloittaminen jo v. 1974 aikana (23.10. 176 § ! 

— kokoukset, konferenssit ym.: edustajan lähettämi-
nen Berliinin festivaaleihin DDR ään ja valtakun-
nalliseen nuorisokonferenssiin Turkuun (19.6. 124 
§,27.3. 57 §) 

— koulutustilaisuudet, kurssit ym.: osallistuminen 
Helsingin työvoimapiir in järjestämään nuorisotyön-
tekijäin ammattikurssiin, opetusministeriön ja Uu-
denmaan läänin nuorisotyölautakunnan koulutusti-
laisuuteen sekä kuntien nuorisolautakuntien jäsen-
ten koulutuspäiviin (29.5. 100 §, 2.10. 170 §, 13.2. 
28 §) 

— neuvottelutilaisuudet: osallistuminen kuntien nuo-
risolautakuntien puheenjohtajien ja sihteerien 
neuvottelutilaisuuteen Tuusulassa sekä pääkaupun-
kiseudun nuorisolautakuntien kutsuminen yhtei-
seen neuvottelutilaisuuteen (16.4. 64 §, 23.10. 
182 §) 

— nuorisotilat: Itä-Pasila, 300 m 2 : n suuruisen nuori-
son kerhokeskuksen perustaminen korttel i in 17022 
(27.3. 54 §), kaupungin Mallasjuoman Helsingin 
Myynt i Oy:ltä ostaman rakennuksen vuokraaminen 
nuorisolautakunnan käyttöön sekä Kuskinkadun 
askartelupajan ja Humaliston kerhokeskuksessa toi-
mivan askartelupisteen siirtäminen em. rakennuk-
seen (8.5. 89 §) sekä 300 m 2 : n kerhokeskuksen 
suunnitteleminen Puistolan aloituskortteli in (6.3. 
41 §), 300 m 2 : n nuorisotilojen varaaminen Suutari-
lan palvelutalon yhteyteen sekä nuorisolautakun-
nan ja -toimiston edustajien lähettäminen asian yh-
teydessä järjestettävään tiedotustilaisuuteen (4.12. 
203 §) sekä Suomenlinnan kerhohuoneistoraken-

nuksessa C 82 sijaitsevan 63 m 2 : n asuinhuoneiston 
li ittäminen kerhoti loihin sekä huoneiston liittämi-
nen vesi- ja viemäriverkostoon (11.9. 150 §) 

— nuorisotilojen jatkuvan hankkimisen turvaaminen, 
pääkaupunkiseudun nuorisolautakuntien yhteinen 
esitys opetusministeriölle pikaisiin toimenpiteisiin 
ryhtymiseksi (13.11. 194 §) 

— talousarvioehdotus v:lle 1974 (29.5. 108 §) 
— tont in n:o 45138/3 varaaminen korttel ikoulun, 

kerhokeskuksen ja lasten päiväkodin yhteishanket-
ta varten (11.9. 152 §) 

— vierailukutsun lähettäminen Moskovaan kahdelle ja 
Bonniin yhdelle edustajalle (23.1. 10 §, 16.4. 
73 §) 

— virkamatkat: edustajien lähettäminen Hampurissa, 
Norjassa ja Tanskassa pidettyihin kokouksiin (3.5. 
82 §,13.2. 24, 26 §) 

Lisäksi lautakunta päätti kertomusvuonna esittää: 
— rakennus- ja kiinteistövirastoille sekä urheilu-ja ul-

koiluvirastolle nuorisotoimiston esityksen mukai-
sesti alustavan perusparannustyöohjelman v. 1975 
talousarvioon merkittäväksi (4.12. 207 §) 

— urheilu- ja ulkoilulautakunnalle, että se ryhtyisi toi-
menpiteisiin Bengtsärin vesiensuojelussa (8.5. 92 §) 

— yleisten töiden lautakunnalle että se merkitsisi ta-
lousarvioehdotukseensa nuorisolautakunnan uudis-
rakennus- ja perusparannustöihin v:lle 1974 tarvit-
tavat määrärahat (13.2. 25 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kau-
punginhallitukselle lausunnon mm. seuraavista asioista: 
— avustusmäärärahojen jakaminen (21.8. 138 §) 
— avustukset: myöntäminen yleishyödyllisille yr i tyk-

sille ja laitoksille (27.3. 47 §, 16.4. 71 §) 
— Bengtsärin saunan pääpiirustukset (16.4. 74 §, 

4.12. 202 §) 
— Helsingin asuntotuotanto-ohjelma 1974—1978 

(23.10. 177 §, 13.11. 192 §) 
— itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen yleissuunni-

telma (19.6. 122 §) 
— Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon pääpiirustusten 

hyväksyminen (27.3. 52 §) 
— majoituskomitean mietintö (13.11. 191 §) 
— Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdyskuntatyön 

kokeilua koskeva suunnitelma (21.8. 136 §) 
— Myl lypuron kalliosuojan käyttö (8.5. 87 §) 
— nuorisotilojen rakentaminen Koskelaan tonti l le 

975/5, vt Peltolan kirje (6.3. 38 §) 
— SN-Seuran Hakaniemen kerhokeskuksen huonetilo-

ja'koskeva kirje (13.11. 190 §) 
— valtuustoaloitteet: nuorisohotellin rakentaminen 

Myl lypuron monitoimitalo (11.9. 148 §, 23.10. 
174 §). 

Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
lausunto Itäkeskuksen kaavarunkosuunnitteluraportis-
ta (8.5. 88 §). 
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19. P a l k k a l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano ja kokoukset. Palkkalauta-
kunnan puheenjohtajana toimi v. 1973 yhteiskunta-
tiet. maist. Seppo Perttula ja jäseninä olivat dipl.ins. Ju-
hani Junnila, pankinjoht. Lauri Särkkä, varat. Rabbe 
Starck, kaupall. neuvos Paavo Aarnio, l i i t tosiht. Olavi 
Dahl, jaostosiht. Esko Nieminen, tied.siht. Raimo Kan-
tola ja pääluottamusmies Mikko Tarvainen (kvsto 
10.1.). Varapuh.johtajaksi valitt i in kaupall. neuvos 
Paavo Aarnio (24.1. § 189). Khn edustajana oli apul. 
kaup.joht. Pentti Pusa (khs 15.1.). 

Kaupungin neuvottelijoiksi val i t t i in kertomusvuodeksi 
palkkalautakunnan puh.joht. Seppo Perttula, tstopääll. 
Erkki Salmio, apul. tstopääll. Juha Keso ja kaupungin 
tuntipalkkaisten työntekijäin työehtosopimuksia ja 
niiden soveltamista koskevien neuvottelujen osalta 
palkkausins. Kyösti Suikkanen, viranhaltijoita koske-
vissa asioissa siht. Eero Haapanen ja toimihenkilöitä 
koskevissa asioissa siht. Kalevi Oksanen. Lisäksi Ik. 
päätti, että asioiden laadusta ja laajuudesta riippuen se 
voi tilanteen vaatiessa nimetä kaksi Ikn jäsenistä toimi-
maan neuvottelijoina (17.1. 116 §). 

Lautakunnan kokoukset pidett i in keskiviikkoisin klo 
15.00 lautakunnan toimistossa Simonkatu 1 (17.1. 
115 §). Kokousten pöytäkir ja ja tstopäällikön päätös-
luettelo oli yleisön nähtävänä Ikn toimistossa kokous-
ta seuraavan viikon torstaina (17.1. 114 §). 

Kertomusvuoden aikana Iklla oli 47 kokousta ja pöytä-
kir joihin merkitt i in yht. 2 456 pykälää. 

Virka- ja työehtosopimusasioita käsiteltiin kertomus-
vuonna seuraavasti: 
— viranhaltijain palkkausten tarkistamisesta 14.11. 

1974 tehdyllä virkaehtosopimuksella määritelti in 
v. 1972 kokonaisratkaisuun sisältyvänä osana to-
teutettavaksi eräitä virkojen palkkaluokkasijoit-
telun tarkistamisia seuraavasti: 
a) sopimuksen 2 §:ssä määritellyt ns. ryhmävirka-
tarkistukset, joiden osalta neuvottelut saatiin pää-

tökseen 31.1. ja palkkalautakunta hyväksyi sopi-
muksen mukaiset tarkistukset sekä antoi niitä kos-
kevat täytäntöönpanomäääräykset virastoille ja 
laitoksille ja b) 3 §:n edellyttämät paikallisesti 
sovittavat tarkistukset, joita varten oli Helsingin 
osalle määrätty käytettäväksi yht. 480 000 mk, 
jonka käytöstä päästiin järjestöjen kanssa päätök-
seen 31.1. Tämän jälkeen palkkalautakunta esitti 
sopimuksen edelleen hyväksyttäväksi voimaan 
tulevaksi sekä vakinaisten (kvsto) että tilapäisten 
(khs) virkojen osalta samasta ajankohdasta eli 
1.10.1974 lukien (7.2. 318 §) 

— tuntipalkkaisia työnteki jöitä koskeva työehtosopi-
mus allekir joitett i in 18.4. sopimuskaudeksi 1.4. 
73—31.3.74. Khs pani sopimuksen täytäntöön sekä 
jätt i palkkalautakunnan tehtäväksi antaa tarkem-
mat soveltamisohjeet, joista päästiin työntekijäjär-
jestön kanssa yksimielisyyteen 18.6. Palkkalauta-
kunta päätti hyväksyä työehtosopimuksen ja palk-
kahinnoittelun muutokset (20.6. 1231 §) 

— kunnallisen yleisen virkaehtospimuksen ja toimi-
henkiöiden työehtosopimuksen yleiset sovellutus-
ohjeet palkkalautakunta päätti hyväksyä sopimus-
kaudeksi 1.4.1973-31.3.1974 (25.7. 1392 §) 

— virka- ja työsuhdepuolen palkkausten tarkistukset: 
yleisen virkaehtosopimuksen liitteen n:o 18 edel-
lyttämistä eräiden virkojen palkkaluokkasijoittelus-
ta, eräiden viranhaltijain henkilökohtaiseen koulu-
tukseen tai määräaikaiseen palvelukseen perustu-
vasta ns. maksupalkkaluokasta ja pääasiallisesti ko-
nekirjoitustehtäviä hoitaville viranhaltijoille suori-
tettavan konekirjoituslisän tarkistamisesta päästiin 
kaikilta osin yhteiseen neuvottelutulokseen 3.10., 
minkä jälkeen palkkalautakunta päätti hyväksyä 
em. palkkaluokkasijoittelun tarkistukset tulemaan 
voimaan 1.4.73 lukien sekä puolsi ehdotusta viran-
ja toimenhalti joita koskevan konekirjoitusjärjestel-
män täytöntöönpano-ohjeeksi (3.10. 1920 §) 

— virkaehtosopimus eräiden kunnallisten viranhalti-
jain palkkauksien tarkistamisesta 1.10.73 alkaen 
solmitt i in 12.11.73, mikä merkitsi Helsingin osalta 
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17. Musiikkilautakunta 

keskitetysti sovittuina yleisen virkaehtosopimuksen 
li itteen 18 määrittelemän ryhmävirkojen 1.4. voi-
maantulleen palkkahinnoittelun tarkistuksia ja laa-
jennuksia sekä eräitä Helsinkiä koskevia yksittäis-
virkatarkistuksia, jotka kohdistuivat lähinnä kau-
pungin ylimpään johtoon (27.11. 2291 §). Palk-
kauksien tarkistamista 1.10.73 koskeva virkaehto-
sopimus tehti in kunnallisessa sopimusvaltuuskun-
nassa 19.12. ja palkkalautakunta antoi toimistonsa 
tehtäväksi sopimuksesta aiheutuvien tarkempien 
tulkintaohjeiden laatimisen virastoille ja laitoksille 
(19.12. 2456 §). 

Esitykset ja aloitteet 

Palkkalautakunta teki kaupunginhallitukselle kerto-
musvuonna mm. seuraavia asioita koskevat esitykset: 
— siivoustyön palkkausperusteiden uusiminen: sopi-

muskaudeksi 1.4.73-31.3.74 solmitun toimihenki-
löiden työehtospimuksen soveltamiseen l i i t tyen 
käytiin kaupungin aloitteesta neuvotteluja myös 
kaupungin virasto- ja poliisitalojen ns. pinta-alasii-
voojien sekä nuorisotyölautakunnan kerhokeskus-
ten siivoustyön palkkausperusteista. Neuvotteluissa 
sovitti in siivoojien palkkauksen yleistarkistuksista 
sekä siitä, että asetettaisiin toimikunta, jonka työn 
lähtökohdaksi määriteltiin valtiovarainministeriön 
järjestelyosaston siivoustyön menetelmä- ja aikas-
standardit. Palkkalautakunta hyväksyi neuvottelu-
tulokset ja esitti sen edelleen khn hyväksyttäväksi 
(20.6. 1199 §) 

Lausunnot 

Palkkalautakunnan kertomusvuonna antamat lausun-
not koskivat mm. seuraavia asioita: 

Sisäistä tiedotustoimintaa koskeva sopimus. Suomen 
Kaupunki l i i t to suositteli 9.6.1972 allekirjoitetun sopi-
muksen perusteella kaupungeille ja kauppaloille sisäi-
sen tiedotustoiminnan järjestämistä sopimuksen ja sii-
hen liittyvässä muistiossa esitettyjen suuntaviivojen 
mukaisesti sekä pi t i myös tarpeellisena, että allekirjoit-
tajajärjestöjen paikallisia yhdistyksiä ja alaosastoja 
kuultaisiin ryhdyttäessä sopimuksen edellyttämiin toi-
menpiteisiin. Palkkalautakunta totesi suosituksesta an-
tamassaan lausunnossa, että sopimuksen 7 §:ssä mai-
ni t tuihin toimenpiteisiin oli jo ryhdytty Helsingissä, 
jossa eräiden virastojen edustajien muodostama työ-
ryhmä oli laatinut luonnokset paikallisiksi soveltamis-
ohjeiksi. Luonnoksen pohjalta käydyissä neuvotteluis-
sa saavutettiin 6.2. sovellutusohjeen mukainen neuvot-
telutulos, johon Akava ry. esitti virastojen ja laitosten 
organisaation osaltaeriävän mielipiteensä (21.3.571 §). 

Ehdotus henkilökunnan terveydenhuoltosäännöksi. 
Khn asettama työryhmä oli laatinut henkilökunnan 

terveydenhuoltosääntöehdotuksen, johon l i i t ty i myös 
muistio terveydenhuollon kehittämisaikataulusta. 
Palkkalautakunta totesi lausunnossaan, että terveyden-
huoltosäännön ja kehittämisaikataulun osalta oli käyty 
viranhaltijain neuvotteluoikeuskin edellyttämät neu-
vottelut 5.6.73. Terveydenhuoltosääntö ehdotett i in 
tulevaksi voimaan 1.1.74. Sääntöön liittyvässä aikatau-
luehdotuksessa oli eri toimintamuotojen käyt töönotto 
porrastettu vuosille 1974—1979 niin, että yleislääkäri-
tasoinen avosairaanhoito koko kaupungin henkilökun-
nalle järjestettäisiin vuoteen 1980 mennessä. Palkka-
lautakunta päätti hyväksyä neuvottelutuloksen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä var-
ten henkilöasiainkeskukselle (13.6. 1150§). 

Luottamusmiesten palkkio· ja matkustussääntömalli. 
Suomen Kaupunki l i i ton luottamusmiesten palkkioita 
ja heidän luottamustehtävänsä hoitamisesta johtuvista 
matkoista suoritettavia korvauksia koskevasta hyväk-
symissuosituksesta antamassaan lausunnossa palkka-
lautakunta totesi, että kvsto oli tekemällään päätöksel-
lä (13.12. 72 §) uusinut mm. kaupungin luottamus-
miesten palkkiosäännön periaatteeltaan likimain sa-
mansisältöiseksi kuin Kaupunkil i i ton antama suositus 
sekä määritellyt luottamusmiehille suoritettavat palk-
kiot siten, että ne jäivät kvston puh.johtajan kokous-
palkkiota lukuunottamatta suosituksen mukaisten ra-
jojen sisäpuolelle. Lautakunta totesi luottamusmiesten 
työmäärän ja vastuun Helsingissä sekä kaupungin suu-
ruuden että asioiden lukumäärän ja laadun vuoksi edel-
lyttävän palkkioiden määräämistä suositeltujen ylära-
jojen mukaisesti. Täten lautakunta pit i khn ja sen jaos-
ton kokouspalkkion sekä lauta- ja johtokuntien ko-
kouspalkkioiden tarkistamista perusteltuna, vaikka 
asia tuleekin kunnallislain perusteella lähivuosina ko-
konaisuudessaan uudelleen harkittavaksi. Luottamus-
tehtävän hoitamisesta johtuvista matkoista suoritetta-
vien korvausten osalta lautakunta esitti lausunnossaan, 
ettei Kaupunki l i i ton suosituksen luottamusmiesten 
palkkio- ja matkustussäännöksi tulisi Helsingin kau-
pungin osalta aiheuttaa em. kokouspalkkioiden tarkis-
tamisen lisäksi muita toimenpiteitä (19.12. 2450 §). 

Lasten päivähoitokomitean mietintö. Palkkalautakun-
ta ki innit t i erikoisesti lausunnossaan huomiota seuraa-
viin mietinnön kohti in: 
— tarvittavan henkilökunnan tarjonta sekä henkilö-

kuntaresurssien ri i t tämättömyys ja ehdotetut toi-
menpiteet tilanteen parantamiseksi 

— päivähoitotoiminnan sisältö ja uudelleen järjestely 
— kunnallinen perhepäivähoito 

Palkkalautakunta katsoi lausunnossaan, että tällaisen 
suuren toiminnan kehittämisprojektin yhteydessä olisi 
mietinnössä esitetyn lisäksi syytä tutkia mm. valtakun-
nallisilla virka- ja työehtosopimuksillakin hyväksytyn 
työajan tehokkaan käytön hyväksikäyttömahdollisuu-
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det myös vanhojen toimintapisteiden osalta sekä että 
tulisi käyttää muutoksen toteuttamisvaiheessa hyväk-
si myös työsopimussuhteen suomia mahdollisuuksia 
toimivan organisaation aikaansaamiseksi. Perhepäivä-
hoidon osalta lautakunta ki innit t i erikoisesti huomio-
ta siihen, että komitean laskelmien mukaan ehdotetun 
5 000 mk:n kunnallisen perhehoitopaikan toteuttami-
nen edellyttäisi yl i 1 000 henkilön palkkaamista kau-
pungin palvelukseen, mikä merkitsisi sosiaali-, loma-
ym. etuineen kaupungille huomattavia velvoitteita 
(7.3. 487 §). 

Toimihenkiöiden palkoista päättämistä koskevien mää-
räysten muuttaminen. Khn päätökseen (30.9. 1965, 
2564 §) sisältyvien toimihenkilöiden sopimuspalkko-
jen palkkarajojen tarkistamista koskeneiden esitysten 
ja aloitteiden johdosta khlle antamassaan lausunnossa 
palkkalautakunta totesi mm., että kunnallisen yleisen 
sopimusjärjestelmän voimaantulon jälkeen kaupungin 
omien päättävien elinten mahdollisuudet itse päättää 
toimihenkilöittensä palkoista ovat ratkaisesvasti pie-
nentyneet ja että vaikkakin suurin osa kk-palkkaisten 
toimihenkiöiden palkkausten vahvistamisista on tapah-
tunut eri hallintokunnissa, on palkkojen markkamää-
räinen nousu lisännyt lausuntoja tai khn vahvistusta 
vaativien toimien suhteellista osuutta, mitä ei suinkaan 
voida pitää tarkoituksenmukaisena. Lautakunnan mie-
lestä olisi pyrittävä siihen, että keskushallinnon taholta 
annettaisiin selventäviä ohjeita virastoille ja laitoksille 
ja luotaisiin myös pitkällä tähtäyksellä asianmukaisia 
yleisiä palkkausperiaatteita, joiden puitteissa virastot 
ja laitokset voisivat yhtenäisyysvaatimukset täyttäen 
itse suorittaa palkkojen yksilöllisen määrittelyn. Lä-
hinnä asioiden käsittelyn nopeuttamista ja joustavuut-
ta silmällä pitäen lautakunta esitti khlle sekc lausunto-
naan että omana esityksenään, että khs päättäisi, 
muuttaen päätöstään (30.9.1965 2564 §), että työso-
pimuksiin palkattujen toimihenkiöiden sopimuspal-
koista on, jos kk-palkka ylittää Y 25 pl:n mukaisen 
loppupalkan, pyydettävä palkkalautakunnan toimiston 
lausunto ja, jos sopimuspalkka ylittää Y 32 pl:n loppu-
palkan, on sen hyväksyminen saatettava khn ratkaista-
vaksi (23.5. 960 §). 

Toimihenkiöiden palvelussuhdemuotoa koskeva val-
tuustoaloite. Aloitteen johdosta antamassaan lausun-
nossa palkkalautakunta katsoi, että kaupungin palve-
luksessa olevien toimihenkilöiden palvelussuhteen eh-
dot ovat perustuneet siinä määrin voimassa oleviin 
säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin, tai kunnallis-
ten luottamusmieselinten ratkaisuihin, ettei aloitteen 
katsottu niiden osalta antavan aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin että khs antaisi palkkalautakunnan teh-
täväksi tutkia mahdollisuuksia parantaa palvelusehto-
asioita koskevaa tiedotustoimintaa siten, että kunnal-
liset luottamusmiehet voisivat entistä paremmin pereh-
tyä kaupunkia sitoviin virka- ja työehtosopimuksiin 

ja niihin l i i t tyvi in kysymyksiin sekä tuoda esiin luot-
tamusmieselinten kannalta tarpeellisia näkökohtia 
(19.12. 2451 §). 

Päiväkotiharjoittelijoiden ruokamaksut. Lastentarha-
seminaari Ebeneserin ylioppilaskunnan esitettyä, että 
seminaarin opiskelijoiden ruokamaksut olisi poistetta-
va päiväkotiharjoittelun ajalta, palkkalautakunta tote-
si esityksestä antamassaan lausunnossa, että koska ko. 
harjoitteli jat eivät ole työsuhteessa Helsingin kaupun-
kiin, vaan säätiön omistamaan, valtionapua nauttivaan 
oppilaitokseen, ei luontoissuoritussäännön 63 §:n 
säännöstä voida heihin soveltaa (14.11. 2181 §). 

Nuorisotyöntekijäin eläkeikä. Palkkalautakunta katsoi 
lausunnossaan, ettei nuorisolautakunnan esitys nuori-
sotoimen piirissä työskentelevien eläkeiän alentamisek-
si siten, että hallinnollisissa tehtävissä olevien eläke-
iäksi määrättäisiin 58 ja kenttätyöntekijäin eläkeiäksi 
53 vuotta, antaisi aihetta toimenpiteisiin (19.9. 
1762 §). 

Raitio vaunun kuljettajien rahastuskorvaus. Liikennelai-
toksella oli käyty raitiovaunuhenkilökunnan kanssa se-
kä myöhemmin paikallisneuvotteluja KTV:n Helsingin 
yhteisjärjestön ja kaupungin neuvottelijaan välillä. Täl-
löin päästiin yksimielisyyteen siitä, ettei liikennelai-
toksen esitys, jonka mukaan palkkana maksettava kor-
vaus olisi kokonaistulosta 10 % linjapalveluksessa ole-
vien raitiovaununkuljettajien viran peruspalkasta ja 
1.5 % ao. kuljettajan myymien lippujen kokonaistuo-
tosta, antanut aihetta huomautuksiin. Palkkalautakun-
ta esitti, että asia saatettaisiin khn mahdollisen hyväk-
symisen jälkeen kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
vahvistettavaksi (24.10. 2039 §). 

Lautakunta aatoi lisäksi lausuntoja mm. seuraavista 
asioista: 
— ammattioppilaitoksissa toimivien päätoimisten tun-

tiopettajien asemaa koskevat määräykset (20.6. 
1200 §) 

— asunto-oikeuden virkajärjestelyt (21.11. 2240 §) 
— henkilökuntaruokailu: myynt ih intojen tarkistami-

nen (4.4. 670 §) ja tutkimuksen suorittaminen 
(14.3. 538 §) 

— kansakoulut: audiovisuaalisia opetusvälineitä hoi-
tavien opettajien palkkaaminen suomenkiel. kan-
sakoulukin (15.8. 1506 §), Aleksis Kiven kansa-
laiskoulun opetussuunnitelman vuositarkisteiden 
muuttaminen (2.5. 864 §) 

— kunnallisen kansanterveystyön toimintasuunnitel-
ma vuosille 1974-78 (29.8. 1608 §). 

— luontoissuoritus- ja luontoisetusäännön mukaisista 
asunnoista perittävien vastikkeiden tarkistaminen 
(9.5.886 §) 

— palkat, palkkiot, varallaolokorvaus: itäisen lääkäri-
aseman teknillisen henkilökunnan ja keskuspesulan 
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sähköasentajien varallaolokorvaus (25.4. 844 §, 
20.6. 1180 §) ja lisäpalkkion maksaminen ajo-opet-
tajina toimivil le raitiovaununkuljettajille (6.6. 
1062 §) 

— pienoisröntgenlaitteiden hoitajien säteilysuojakysy-
mys (21.3. 596 §) 

— sairaanhoito-oppilaitoksen ohjesäännön muuttami-
nen (4.4. 669 §) 

— terveyskeskus: röntgenhoitajien anomus lisäloman 
saamisesta säteilyvahingollisessa työssä (23.5. 
961 §), valtionapuun oikeuttavat viranhaltijain 
enimmäispalkat (21.2. 407 §) 

— valtion taiteilija-eläkkeen myöntämistä koskeva esi-

tys opetusministeriölle (19.9. 1764 §) 
— virat: uusien tp. virkojen merkitseminen v. 1974 ta-

lousarvioon ja eräiden entisten tp. virkojen palk-
kausten ja virkanimikkeiden muuttaminen sekä vir-
kaluettelon osalta tehtävät huomautukset (1.8. 
1443 §, 29.8. 1566 §, 24.10. 2017 §) ja tilapäisiä 
virkoja koskeva sanomalehti-ilmoitukset (7.2. 
334 §). 

Lautakunta antoi kertomusvuonna myös lukuisia lau-
suntoja kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden 
palkkoja, palkkioita ja muita palvelussuhteen ehtoja, 
sivutoimilupia, virkajärjestelyjä ym. koskevista asioista. 
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Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Palolauta-
kunnan puh.johtajana to imi v. 1973 rak.mest. Onni 
Vanhala, varapuh.johtajana rak.mest. Leo VVilkman ja 
jäseninä peltiseppä Armas Hieta, tekn.lis. Claes F. 
Holm, toimitusjoht. Reino Jokilehto, tekn. Reijo Nie-
minen, tekn. Rainer Partanen, palokers. Väinö Niso-
nen, os.pääll. Mikko Pohtola ja rak.tark. Aulis Salo. 
Khn edustajana oli piirisiht. Aulis Leppänen ja sihtee-
rinä toimi ekon. Oll i V. Alho ja 1.9. lukien oik.kand. 
Kari Lehtokangas. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 24 kertaa ja ko-
kousten pöytäkir jojen pykäläluku oli 318. 

Saapuneita kirjeitä oli 489 ja lähetettyjä 123. Palolai-
toksen diaariin merki t t i in 740 saapunutta ja 938 läh-
tenyttä kirjettä. 

Päätökset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavia asioita koskevia päätöksiä: 
— automaattisen paloilmoituksen valvontajärjestel-

män rakentaminen ja ylläpitäminen, sopimus Hgin 
Puhelinyhdistys ry:n kanssa (16.3. 91 §, 11.9. 
219 §) 

— autopaikat: Vanha Turunmaantie 2, kk-vuokran 
vahvistaminen 5 mk.ksi 1.3. lukien (6.2. 19 §) 

— avustuken myöntäminen vapaaehtoisille palokun-
nille jaSuomen Meripelastusseura ry:lle (27.2. 55 §, 
8.5. 140 §,21.8. 199 §,30.10. 258 §) 

— Haagan paloasema: juhlasalin ja palokaluston luo-
vuttaminen ajaksi 4 . -7 .6 . palomiesten pohjoismais-
ten opintopäivien järjestelytoimikunnan käyttöön 
korvauksetta ehdolla, ettei tästä aiheudu palolai-
tokselle kustannuksia (27.2. 48 §), 

— hankintavaltuuksien vahvistaminen palopäällikölle 
ja I apulaispalopäällikölle vuodeksi 1974 (27.11. 
275 §) 

— kaluston, tarvikkeiden ym. tilaaminen (27.2. 62 §, 
13.3. 81 §, 10.4. 112, 113 §, 22.5. 160, 161 §, 
16.10. 251, 253 §, 30.10. 261, 262 §, 27.11. 
280 §) 

— keskuspaloasema: elintarvikeautomaattien vuokraa-
minen 1.9. lukien Helsingin palomiesten metsästys-
seura ry:lle (21.8. 193 §), hälytyskeskuksen muut-
taminen (27.11. 277 §) ja 450 m^-.n suuruisen tsto-
tilan vuokraaminen terveydenhoitovirastolle ja lää-
kärivälityksen käyttöön vuokrattujen tilojen vuok-
ra (4.9. 214 §,27.11. 278 §) 

— Koulutus: Ikn puh.johtajan lähettäminen Suomen 
Kaupunkil i i ton kursseille Kuopioon (13.3. 89 §), 
apul.palopääll. Äke Grönmarkin ja jaospääll. vs. 
Bo Winqvistin komentaminen eräin ehdoin Valt ion 
palo-opiston pelastustyönjohtajien peruskurssille 
(27.2. 52 §), kolmen palokorpraalin ja palomiehen 
komentaminen palo-opiston paloesimiesluokalle 
eräin ehdoin ym. (21.8. 204 §,2.10. 237 §, 11.12. 
285 §), kahden palomiehen komentaminen sairaan-
kuljettajakurssille (18.9. 30 §) ja palolaitoksen 
eräiden viranhaltijain suositteleminen Valt ion palo-
opiston 3.9. alkavalle paloesimiesluokalle (8.5. 
138 §) 

— kunniapalkkion myöntäminen 25 vuotisesta palve-
luksesta (6.2. 12 §, 27.2. 47 §, 8.5. 141 §, 22.5. 
151 §) 

— laskujen ja maksumääräysten hyväksyminen, arvo-
postin kuittaaminen ja hankinnat varastoista (6.2. 
36 §, 22.5. 155 §, 27.11. 276 §) sekä laskujen ja 
avustusten maksaminen palokunnan rahaston va-
roista (6.2. 39 §, 27.2. 56 §, 13.3. 80 §, 10.4. 101 
§, 8.5. 133 §, 22.5. 150, 170 §,29.5. 176 §,21.8. 
198 §, 4.9. 212 §, 18.9. 226 §, 16.10. 242 5, 
30.10. 260 §, 27.11. 273 §, 18.12. 309, 312 §) 

— lautakunnan kokousajat ja pöytäkir jojen nähtävänä 
pitäminen (6.2. 40 §, 10.4. 116 §) 

— lehtien tilaaminen v:iksi 1973 ja 1974 (27.2. 54 §, 
4.9. 210 §) 

— määrärahat: vuosikorvausmäärärahojen jako ja 
10 000 mk:n suuruisen määrärahan varaaminen ar-
vaamattomia korjauksia varten, lisämäärärahojen 
anomista koskeneen anomuksen hyväksyminen pa-
lopäällikön toimesta tehdyksi, eräiden tilien alamo-
menttien käyttötarkoituksen muuttaminen sekä 
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18. Nuorisolautakunta 

kalustonhankintamäärärahojen jako(6.2. 32, 34, 38 
§, 16.10. 246 §, 11.12. 290 §) 

- nuohoustoimi: etumiesten hyväksyminen nuohous-
piireihin (27.2. 45, 46 §, 10.4. 108 §, 8.5. 136 §) 
ja nuohouspiirien toimintakertomuksen hyväksy-
minen (24.4. 122 §), nuohouskertojen vähentämis-
tä ym. koskeva valitus, nuohousta kiinteistöstä 
Laajasalon kaari 38 koskeva kirje (6.2. 17, 18 §) 

— oman auton käyttöoikeus virkatehtävissä (6.2. 16 
§,27.11. 281 §) 

— palo- ja apulaispalopäällikkö: tavoitettavuuden täs-
mentäminen heidän päivystysvuorossa ollessaan 
(5.6. 186 §), vuosilomat (22.5. 155§) , t p . apulais-
palopäällikön virkaan kuuluvien tehtävien vahvista-
minen (13.3. 86 §) 

— palonehkäisyosaston toimintaedellytysten paranta-
minen ym. (11.12. 295, 296 §, 18.12. 315 §) 

- rahastot: palolaitoksen rahastojen ohjeluontoisen 
talousarvion hyväksyminen vuodelle 1973 (13.3. 
77 §) Helsingin palomiesyhdistys ry:n Helsingin pa-
lokunnan rahaston varoista anoman avustuksen 
hylkääminen (24.4. 128 §), sekä Gösta Waseniuk-
sen rahaston ja Helsingin kaupungin palokunnan ra-
haston ja stipendirahaston varojen käytöstä v. 1972 
tehdyn ilmoituksen merkitseminen tiedoksi (27.2. 
4 9 - 5 1 §, 13.3. 82 §) 

- talousarvio v. 1974 laatiminen ja hyväksyminen 
(13.3. 69 §, 17.4. 118 §, 24.4. 125 §,22.5. 163 §), 

— virka-asunnot: vuokraaminen talosta Korkeavuo-
renkatu 39 (18.9. 224 §) 

— virkavapauksien myöntäminen (27.2. 57 §, 10.4. 
103 §,8.5. 137 §, 18.9. 229 §, 18.12. 316 §) 

— väestönsuojelulautakunnan kutsuminen tutustu-
maan palolaitoksen uuteen hälytyskeskukseen 
(30.10. 265 §) 

— yleisen palotarkastuksen suorittaminen (22.5. 159 
§,21.8. 200 §, 11.12. 295 §) 

— viranhalti jat: palolaitoksen 64 viranhaltijan ja toi-
mihenkilön oikeuttaminen asumaan kaupungin alu-
een ulkopuolella vv. 1974—75 aikana, kehotus pa-
lopäällikölle tutkimuksen suorittamiseksi, voitai-
siinko kaupungin alueen ulkopuolella asuville palo-
henkilöstöön kuuluville viranhaltijoille hankkia 
henkilökohtainen kutsulaite palvelukseen kutsu-
mista varten hätätilanteessa (27.22. 274 §). 

Esitykset. Palolautakunta teki kertomusvuonna muille 
elimille mm. seuraavia asioita koskevan esityksen: 
— ajoneuvojen poistaminen liikenteestä ja kalustokir-

janpidosta ja niiden myyminen kaupungin julkisel-
la huutokaupalla (6.2. 37 §, 27.2. 61 §, 11.12. 
301 §) 

— ammattioppilaitoksen perustaminen palolaitokseen 
(4.9. 213 §) 

— ansiomerkit: Helsinki-mitalin ja kaupunkil i i ton an-
siomerkin myöntäminen eräille palolaitoksen viran-
halti joil le (6.2. 26, 27 §) 

— avustuksen myöntäminen kaupungin varoista Hel-
singin palokunnan urheilijat ry :lle (13.3. 74 §,5.6. 
183 §), palomiesten pohjoismaisten opintopäivien 
järjestämistä varten (27.3. 95 §) 

— erikoisautojen lainauksesta perittävien kilometri-
maksujen vahvistaminen (8.5. 135 §) 

— ETYKin järjestelyistä palolaitokselle aiheutuva yli-
tystarve t i l i l le 02 20 03 (5.6. 184 §) 

— Haagan paloasemalla olevan virvokekioskin vuok-
raaminen (6.2. 14 §) 

— irtaimen omaisuuden poistaminen kalustokirjanpi-
dosta ja sen myyminen romuna sekä käyttöarvotto-
man poistoirtaimiston hävittäminen (13.3. 79 §) 

— kaupunginvaltuuston kevät- 1973/1974 ja syysis-
tuntokaudella 1973 käsiteltäväksi tulevat laajamit-
taiset tai muuten tärkeät asiat (6.2. 20 §,4.9. 209 
§, 11.12. 291 §) 

— keskuspaloasemalta valmistuvien toimistoti lojen 
tarjoaminen vuokrattavaksi aikanaan vahvistettavaa 
vuokraa vastaan (24.4. 127 §) 

— koulutus: toimistopäällikön lähettäminen ATK-
koulutuksen ensimmäiselle jaksolle (10.4. 114 §), 

— lääkäriambulanssitoiminnan häiriöttömän jatkami-
sen turvaamiseksi tarvittavien ti lojen järjestäminen 
(18.12 311 §) 

— maksut, taksat: avunannosta, turvavartioinnista, ka-
luston lainauksesta ja ilkivaltaisesta hälyttämisestä 
perittävien maksujen vahvistaminen (11.12. 286 §) 

— määrärahat: lisämäärärahoja, ti l ien ylitysoikeuksia 
ym. koskevat esitykset (6.2. 34, 35 §, 21.8. 202, 
203 §,4.9. 216 §, 18.9. 225 §, 16.10. 245 §, 30.10. 
259 §, 11.12. 288, 289 ,302 §, 18.12. 313 §) pe-
rusparannusluontoisten töiden aloittamista varten 
tarkoitettujen määrärahojen ottaminen vuoden 
1974 talousarvioon (21.8. 205 §) 

— pääomamenoihin kuuluvien määrärahojen ottami-
nen yleisten töiden lautakunnan vuoden 1974 ta-
lousarvioon (27.2. 63 §) 

— nuohoustaksojen korottaminen Helsingin Nuohoo-
jamestariyhdistys ry:n anomukseen perustuvasii 
ym. (13.11. 267 §) 

— palkat, palkkiot : kapellimestarin palkkioviran pal-
kan tarkistaminen takautuvasti virkaehtosopimuk-
sen mukaisesti (29.5. 175 §), palolaitoksen oikeut-
taminen suorittamaan yl i 12 kuukautta kestäneen 
sairausloman jälkeiseltä ajalta palkkaa eräälle palo-
laitoksen viranhaltijalle kunnes kysymys työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtämisestä on ratkaistu (5.6. 
187 §) 

— palolautakunta: rakennusjaoston oikeuttaminen 
kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa ja tar-
vittaessa kuulemaan asiantuntijoita (13.11. 268 §) 

— palotoimen toimintakertomus: v. 1972 aikana teh-
tyjen tärkeimpien päätösten julkaiseminen kirjassa 
»Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnos-
ta» (6.2. 15 §), palotoimen v. 1972 kertomuksen 
lähettäminen Uudenmaan lääninhallitukselle ja 
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17. Musiikkilautakunta 

khlle (24.4. 123, 126 §) 
— perimättä jääneiden saatavien poistaminen saama-

luettelosta ja tileistä (21.8. 192 §) 
— vuoden 1974 talousarvioehdotus (24.4. 125 §, 22.5. 

163 §) 
— vahingonkorvaukset: palolaitoksen viranhaltijain 

vapauttaminen suorittamasta autojen yhteenajon 
johdosta heidän maksettavakseen tuomit tuja kor-
vauksia (6.2. 22, 23 §), sairaankuljetuksessa rik-
koutuneen kellon ja sammutustyössä rikkoutuneen 
rannekellon korjauskustannusten suorittaminen 
kaupungin varoista (29.5. 174 §, 5.6. 182 §) ja tuli-
palossa likaantuneiden siviilivaatteiden ym. korvaa-
mista palolain 40 §:n mukaisesti (27.6. 60 §, 18.9. 
223 §) 

— valtionapu: 50 %:n suuruisen valtionavun anominen 
palosuojelurahastolta li ikkuvan johtokeskuksen 
hankintaa varten (13.3. 78 §) 

— vart ioint i : teatterivartioinnista perittävän maksun 
korottamista (22.5. 169 §) 

— virat: palokersantin virkanimikkeen muuttaminen 
paloesimieheksi ja palokorpraalin ylipalomieheksi 
(13.3. 76 §), palomestarin viran täyttäminen sitä 
aukijulistamatta (22.5. 153 §), uusien jaospäälli-
kön, talouspäällikön ja teknikon virkojen jättämi-
nen toistaiseksi täyttämättä (6.2. 33 §, 11.12. 303 
§, 8.5. 144 §), kuuden naispuolisen työntekijän 
palkkaaminen Keskuspaloaseman hätäkeskukseen 
(4.9. 216 §) 

— virka-asunnot: Korkeavuorenk. 39 asunnon A 4 
muuttaminen vuokra-asunnoksi (27.2. 64 §) 

— virkamieslipun hankintaa varten tarvittavan mää-
rärahan myöntäminen (6.2. 13 §, 27.11. 282 §) 

— virkavapaudet: palkattoman virkavapauden myön-
tämistä toisen viran hoitamista varten (6.2. 10 §, 
10.4. 104 §,5.6. 180 §) 

— öljyvahinkojen tor junta: palopäällikön määräämi-

nen Helsingin kaupungin alueella aiheutuvien öljy-
vahinkojen torjumisesta annetun lain tarkoittamak-
si vastuuhenkilöksi (6.2 24 §). 

Lausunnot. Kertomusvuonna annetut lausunnot koski-
vat mm. seuraavia asioita: 
— apulaispalomestarin päivystysoikeutta ja tästä joh-

tuvaa taloudellista menetystä ym. koskeva asia (6.2. 
28 ,29 ,27 .11 . 272 §) 

— esikaupunkien vapaaehtoisten palokuntien v. 1974 
talousarvioon tarkoitetut avustusanomukset (4.9. 
211 §) 

— kiinteän omaisuudentarkastajien kertomukessa 
v. 1972 tehdyt huomautukset (5.6. 181 §) 

— palo- ja henkilöturvallisuus: majoitus- ja ravitsemus-
li ikkeet, huvi- ja kokoontumishuoneistot sekä suur-
myymälät ja tavaratalot (16.10. 252 §) 

— sairaankuljetus: sairaankuljettajakoulutuskomitean 
mietintö ja sen soveltuvuus v. 1972 käynnistettyyn 
palomiesten uuteen peruskoulujärjestelmään (27.3. 
98 §) terveysviraston valtuuttaminen yhteistoimin-
nassa palolaitoksen kanssa neuvottelemaan yksi-
tyisten sairaankuljetusliikkeen harjoittajien kanssa 
tehtävästä sairaan kuljetussopimuksesta ja hälytys-
järjestelmän keskittämisestä ym. (6.2. 25 §) sekä 
yksityisten sairaankuljetusliikkeiden anomus sai-
raan kuljetustaksojen korottamisesta sekä sairaan-
kuljetusmaksujen poistoja, korotusta sekä perinnän 
tehostamista koskeva kaup.reviisorin kehotus 
(11.12. 299, 300 §) 

— väestönsuojien tämänhetkinen tarkastustoiminta ja 
väestönsuojien tarkastajan palkkaaminen väestön-
suojakeskukseen (11.12. 297 §). 

Lisäksi palolautakunta antoi 17 lausuntoa asemakaa-
van ja tontt i jaon vahvistamis- ja muutosehdotuksista ja 
yhden lausunnon rakennuspiirustuksista. 
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2 1 . R a i t t i u s l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Raittius-
lautakunnan puh.johtajana toimi v. 1973 sosiaalineu-
vos Martt i Voipio, varapuh.johtajana pääsiht. Erkki 
Kuoppala ja jäseninä järjestösiht. Mauri Halmela, valt. 
maist. Kirsti Heikinheimo, piirisiht. Aarre Lauliainen, 
fil.maist. Ragnar Mannil, tutki ja Toivo Pöysä, yhteis-
kuntatiet.maist. Anna-Liisa Silvola ja opisk. Lars-Erik 
Wilskman. 

Kaupunginhallituksen edustajana oli järjestösiht. Usko 
Ruuskanen sekä sihteerinä ja esittelijänä toimistosiht. 
Mauno M. Merilinna. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 14 ker-
taa ja käsiteltyjen pykälien määrä oli 156. 

Päätökset. Ltk:n tärkeimmät päätökset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— avustukset: raitt iustyön tukemiseen varatun määrä-

rahan jakaminen 68:lle raittiustyötä tekevälle jär-
jestölle (17.4. 62 §) 

— Nuorten Palvelu Helsingin päivystäjäyhdistyksen 
suunnittelema nuorten päihteiden käyttöä koskeva 
tarkkai lututkimus (19.6. 92 §) 

— raitt iusviikkotoimikunnan ehdotus toimintaa kos-

kevista suunnitelmista ja ennakkotoimenpiteistä 
(28.8. 104 §) 

— talousarvion v. 1974 ja toimintakertomuksen v. 
1972 hyväksyminen (8.5. 74 §, 29.5. 81 §) 

— valistustoimintaa koskeva työ- ja taloussuunnitelma 
(23.1. 12 §) 

— virkojen täyttäminen (27.3. 50 §, 9.10. 120 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhallitukselle anta-
mat lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
— alkoholimyymälän avaaminen tai siirtäminen (8.5. 

70 §,29.5. 82, 83 §) 
— anniskeluoikeudet: siirtäminen (23.1. 13 §, 8.5. 

73 §), myöntäminen (23.1. 20 §, 27.3. 51 §, 17.4. 
61 §, 8.5. 71, 72 §, 19.6. 93 §, 28.8. 100, 101 §) 

— avustukset: myöntäminen Helsingin Nuoristotyö-
toimikunnalle »Ihminen puhtaaksi - aineet pois» -
kampanjaa varten (23.1. 14 §), Suomen Kansan 
Ryhti l i ikkeelle (27.3. 52 §), Raittiuden Ystävät ry: 
Ile 120-vuotisjuliiallisuuksiin (29.5. 85 §) ja Suo-
men Sosialidemokraattiselle Raittiusli itolle (28.8. 
102 §) 

— raittiusjärjestöjen vuokraaman Vuosaaren hirsihuvi-
lan siirtäminen Itk.n hallintaan (23.1. 15 §). 
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22. R u o t s i n k i e l i s t e n k a n s a k o u l u j e n j o h t o k u n t a 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. Johtokun-
nan puh.johtajana to imi v.1 973 teol.tri Sigtrygg Sere-
nius, varapuh.johtajana raitiov.kulj. Ralf Wahlroos ja 
jäseninä reht. Paul Hägglund, kauppat.kand. Inger Jä-
gerhorn, oikoluki ja Maila Kukkonen, dipl.ins. Bengt-
Göran Lindqvist sekä opettajiston edustajana kansak. 
op. Saga Sundqvist. Kaupunginhallituksen edustajana 
ol i toimistopääll. Gustaf Laurent ja sihteerinä ekon. 
T imo Avellan. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna yhdeksän ker-
taa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 298. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— apurahat ja avustukset: oppilasapurahojen jakami-

nen (14.6. 134 §, 4.9. 182 §, 6.11. 255 §) ja lah-
joitusrahastojen hoidon tarkastaminen (4.9. 184 §) 

— johtokunta: puh.johtajan ja varapuh.johtajan valit-
seminen (22.1. 1 §), kokousajat sekä pöytäkir jojen 
tarkistustapa ja nähtävänä pitäminen (22.1. 2 §, 
4 §) 

— kiinteistöjä koskevat asiat: määrärahan anominen 
v:n 1974 talousarvioon perusparannustöitä varten 
(4.9. 183 §) ja kouluti lojen vuokraaminen yhdis-
tyksille ja yhteisöille (kaikissa kokouksissa) 

— kodin ja koulun yhteistyö (22.1. 15 §, 28.9. 232 §) 
— koululaiskuljetuksen järjestäminen (14.6. 137 §, 

28.9. 233 §) 
— laskujen hyväksyminen ja arvopostin kuittaaminen 

(18.4. 87 §) 
— opetustoiminta ja siihen l i i t tyvät asiat: koulutarvik-

keiden ja oppikir jojen hankkiminen lukuvuodeksi 
1973/74 (18.4. 100 §) ja uusien oppikir jojen hy-
väksyminen (22.1. 16 §, 18.4. 81 §, 4.9. 172 §, 
20.12. 281 §), opetussuunnitelmaan kuuluvien 
vuositarkisteiden muuttaminen (7.3. 49 §, 28.9. 
231 §), oppilaan ottaminen kouluun vieraasta kun-
nasta (14.6. 145 §,4 .9 . 189 §), oppivelvollisuudes-
ta vapauttaminen sekä oppilaiden siirtäminen apu-
kouluun, tarkkailu- tai muulle erityisluokalle (kai-

kissa kokouksissa), koulujen vuosisuunnitelmien 
hyväksyminen lukuvuodeksi 1973/74 (4.9. 173 §), 
liikunnanneuvojien työsuunnitelmien hyväksymi-
nen lukuvuodeksi 1973/74 (4.9. 174 §), ympäristö-
oppia koskeva opetus (6.11. 247 §) sekä äidinkie-
len ja musiikin ohjaajien kouluttaminen (14.6. 
133 §) 

— talousarvioehdotuksen hyväksyminen v. 1974 
(28.9. 216 §) 

— talouspäällikön hankintavaltuuksien vahvistaminen 
(20.12. 282 §) 

— terveyskeskuksen jaoston jäsenen valitseminen 
kouluterveyshoitoa varten (7.3. 54 §) 

— toimintakertomusten hyväksyminen v. 1972/73 
(14.6. 151 §) 

— työsuojelutoimen edutajien valitseminen (22.1. 
22 §, 18.4. 85 §) 

— virkoja ja palkkoja koskevat asiat: eron myöntämi-
nen eräille eläkeiän saavuttaneille opettajille (18.4. 
89, 101 §, 15.5. 118 §), kesäsiirtoloiden johtajien 
ja apulaisjohtajien määrääminen (14.6. 132 §), 
koulunjohtajien valitseminen (4.9. 175 §), palkko-
jen tarkistaminen (7.3. 51 §, 15.5. 117 §) ja virko-
jen avoimeksi julistaminen ja täyttäminen (22.1. 
33, 34 §, 7.3. 55 §, 18.4. 86 §,28.9. 213 §, 20.12. 
293 §), sekä vakinaiset ja väliaik. opettajien virat 
(7.3. 56 §, 18.4. 88 §, 15.5. 112 §, 14.6. 135 §, 
4.9. 176, 187 §) sekä virkavaltakirjan antaminen 
opettajille (4.9. 177 §) 

Esitykset. Johtokunnan tekemät esitykset koskivat 
mm. seuraavia asioita: 
— Helsingin kansakoulun ohjesäännön 1 §:n muutta-

minen (4.9. 169 §) 
— kansakoulun opetussuunnitelman muuttaminen 

(4.9. 170 §) 
— käsityönopettajien anomus saada korvausta osallis-

tumisestaan alan koulutukseen (28.9. 214 §) 
— määrärahat: myöntäminen opettajien koulutuspäi-

viä varten (7.3. 57 §, 6.11. 251 §) ja perusparan-
nustöitä varten (22.1. 19 §, 20 §, 18.4. 8 2 - 8 4 §), 
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22. Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 

määrärahan ylittämisoikeus (22.1. 18 §, 6.11. 
249 §) 

— opettajien opintopäivät: toimikunnan asettaminen 
suunnittelua varten (4.9. 171 §) 

— sokeiden oppilaiden koulukyydin järjestäminen 
(6.11. 264 §) 

— virat ja palkat: siivooja-vahtimestarin viran lakkaut-
taminen (22.1. 23 §), johtajien virkojen täyttäminen 
(15.5. 111 §), AV-yhdysopettajan palkkaaminen 
(15.5. 120 §) ja vapaina olevien virkojen täyttämät-
tä jättäminen (4.9. 187 §) 

Lausunnot. Johtokunta antoi lausunnon mm. seuraa-
vista asioista: 

Virkoja ja palkkoja koskevat asiat: peruskoulun ruo-
kailun järjestämistä suunnittelevan henkilön palkkaa-
minen (6.11. 263 §), opettajien ikälisät ja virkavapau-
det (kaikissa kokouksissa) 

muut asiat: kouluhallinnon informaatiojärjestelmän 
luomista koskeva Uudenmaan lääninhallituksen kirje 
(6.11. 265 §), Malmin aluekeskuksen kaavarunkosuun-
nitelma (20.12. 294 §) 
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23. R u o t s i n k i e l i s e n t y ö v ä e n o p i s t o n j o h t o k u n t a 

Johtokunnan kokoonpano ja kokoukset. Johtokunnas-
sa to imi v. 1973 puh.johtajana lakit.lis. Georg Ehrn-
rooth ja varapuh. johtajana valtiot.maist. Ralf Friberg 
sekä jäseninä olivat osastopääll. Fjalar Björkqvist, fi l. 
kand. Clara Granberg, hum.kand. Henrik Helenius, 
osastopääll. Bruno Lind, fil.kand. Tor Lindblom, lain-
op.kand. Kaj Schichmann, kanslianeuvos Kaj Snellman 
ja itseoikeutettuna jäsenenä opiston rehtori Märtha 
Tikkanen (kvsto 13.1. 1965, 8 §). Johtokunnan sih-
teerinä to imi apul.rehtori Per-Erik Öfverström ja khn 
edustajana varat. Gustaf Laurent (kvsto 15.1. 157 §). 
Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa ja 
pöytäkirjoissa oli yht. 195 pykälää. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— hankinnat: rehtorin valtuuttaminen hankkimaan uu-

sia huonekaluja luokkahuoneiden 33 ja 34 kalusta-
mista varten sekä rehtorin päätäntävallassa olevien 
hankintojen ja urakoiden ylärajan määrääminen 
5 000 mk:ksi (17.11. 170 §, 17.12. 166 §) 

— ilmoittautumislomakkeet, uuden lomakkeen käyt-
töön ottaminen (28.5. 87 §) 

— juhlakomitean asettaminen opiston 60-vuotisjuh-
lan järjestämistä varten (28.5. 67 §) 

— johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
valitseminen v:ksi 1973 (8.2. 2 - 3 §) 

— keskusvankilassa olevien oppilaiden vapauttaminen 
sisään kirjoitusmaksusta lukuvuonna 1973—1974 
(7.11. 155 §) " 

— korjaus- ja perusparannustyöt: perusparannuksien 
ehdottaminen v:ksi 1975 (17.12. 190 §), maalaus-
ja korjaustöiden suorittaminen kesällä Dagmarin-
katu 3:n koulutalossa (28.5. 77 §) 

— kurssit: ruotsin kurssin järjestäminen suomalaisille 
lehtimiehille ja kielioppikurssin järjestäminen kuu-
lovammaisille (8.2. 17 §), anomus eräiden kurssien 
osanottajien minimimäärän alentamiseksi seitse-
mästä viiteen (17.12. 177 §) 

— laskujen ja maksujen hyväksymis- ja maksamisval-
tuuksien myöntäminen v. 1974 (17.12. 167, 169 §) 

— lehtien tilaaminen opiston kirjastoon (13.8. 109 §) 
— luentoaikojen muuttaminen (8.2. 20 §, 12.4. 47 §) 
— lukukaudet: syys-, kevät- ja jatkolukukauden alka-

minen ja päättyminen (28.5. 69 §) 
— luvan myöntäminen rehtorille asumiseen kaupun-

gin ulkopuolella (17.12. 165 §) 
— opetus- ja toimintasuunnitelman täydennyksen hy-

väksyminen (23.3.37 §,7.11. 148 §, 17.12. 176 §), 
jatkolukukauden ohjelman, v:n 1973—1974 toi-
minta- ja opetussuunnitelman sekä syyslukukauden 
luento-ohjelman hyväksyminen (12.4. 50 §, 13.8. 
98 §,25.9. 121 §) 

— opistontilojen käyttö: vuokrausehdot 1.9. lähtien 
(13.8. 97 §), ulkopuolisten mahdollisuudet käyttää 
hyväkseen opiston tiloja, (23.3. 40 §), opiston toi-
sen kerroksen antaminen käytettäväksi aikana 
28.5.-9.6. kongresseja ym. varten (23.3. 39 §) 

— opiston sivutoiminnan siirtäminen syksyyn 1974 
(28.5. 84 §) 

— oppilasilmoitusten vastaanoton rationalisointi, työ-
ryhmän asettaminen (25.9. 115 §) 

— oppilasstipendien haettavaksi julistaminen ja jaka-
minen (8.2. 25 §, 12.4. 55 §, 28.5. 85 §) 

— palkat, palkkiot: palkkioiden maksaminen eräille 
opettaji l le, toimistopäällikölle ym. (8.2. 19 §, 23.3. 
34 § , 3 6 §,25.9. 119 §,7.11. 150 §) 

— pääsymaksun vahvistaminen Teatteripiir in lasten-
juhlaan (12.3. 54 §) 

— pöytäkirjantarkastajat (8.2. 5 §) 
— talousarvioehdotuksen vahvistaminen (28.5. 74 §) 
— talousasioiden hoidon tilapäinen järjestäminen yli-

työkausina, taloudenhoitajan työaika (17.12. 
171 §) 

— valtionapu: selitys khlle valtionavusta, johon opis-
tot oli oikeutettu v. 1973 (8.2. 10 §) 

— virat ja toimet: käytävävalvoja-vahtimestarin ano-
mus saada pysyä virassaan saavutettuaan eläkeiän 
(7.11. 157 §), rehtorin oikeuttaminen ottamaan 
poikkeustapauksissa lukukauden aikana opettajia 
ja luennoitsijoita (8.2. 18 §), tp. voimistelunopet-
tajan ja tp. osa-aikataloudenhoitajan valitseminen 
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(28.5. 78 §, 25.9. 117 §), rehtorin valitseminen 
opiston kiinteistön isännäksi (17.12. 168 §), vaki-
tuisen opettajan valitseminen samalla myös tp. reh-
torintoimeen kahdeksi koevuodeksi (17.12. 193 §) 

— tp. voim.opettajan, tai.hoitajan sekä vak.opettajan 
ja vararehtorin virkojen avoimeksi julistaminen 
(12.4. 49 §, 13.8. 102 §, 7.11. 146 §), voim.opet-
tajan ja tai.hoitajan virkojen myöntäminen v:ksi 
1974 (17.12. 174 §) sekä vararehtorin anomus saa-
da hoitaa sivuvirkaa ja eroanomus (25.9. 113 §, 
7.11. 145 §) 

- vuokratulojen pysyminen entisellään v. 1974 (12.3. 
64 §) 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
- ikälisät: maksaminen voimistelunopettajalle 17.12. 

194 §) 
— johtokunnan Opistolehti-Studieringen tilaamista 

koskevan päätöksen 13.8.1973 alistaminen kh:lle 
(25.9. 112 §) 

- kanslian aukioloajat (28.5. 70 §) 
— kirjaston pitäminen suljettuna lauantaisin 1.9. läh-

tien sekä kirjastonhoitajien vi ikkotyöajan määrää-
minen 20 tunniksi (12.4. 52 §) 

— määrärahat: erään t i l in yl i t täminen ja siirtäminen 
(8.2. 12 §), lisämäärärahojen anominen (12.4. 60 §, 
25.9. 127 §, 7.11. 141 §) 

— palkat ja palkkiot: tuntiopettajien sekä elokuva- ja 
kuultokuva laitteiden hoitajien palkkioiden korot-
taminen (8.2. 16 §, 13.8. 104-105 §), rehtorin ja 
vararehtorin palkan oikaiseminen sekä henkilökoh-
taisen palkanlisän maksaminen vararehtorille (28.5. 
73 §, 17.12. 172 §) sekä luentopalkkioiden maksa-
minen kansalais- ja työväenopistoissa (7.12. 179 §) 

— rahastot: Viola iLewinin rahaston jäljelle jäävien 
varojen siirtäminen v:lle 1974(17.12. 188 §) 

— virat ym.: tp. kielenopettajan ja tstoapulaisen vir-
kojen perustaminen (12.3. 48 §, 25.9. 126 §), tai. 
hoitajan viran muuttaminen puolipäiväiseksi (28.5. 
71 §), viidennen ts. siivoojan palkkaaminen opis-
toon (17.12. 189 §) 

— v. 1970 valtionavun lopputi l i tyksen mukaista kou-
luhallituksen saatavaa koskeva maksukehoitus, va-
lituksen tekeminen kaupunginkanslian lainopill. 
osastolle (17.12. 185 §) 

Lausunnot. Johtokunta antoi selvityksen apul.reviiso-
rin opiston valtionapuanomuksen konseptissa havaitse-
mista virheellisyyksistä (7.11. 139 §) 
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24. S a i r a a l a l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Sairaalalau-
takunnan puh.johtajana toimi v. 1973 toim.siht. Ritva 
Laurila, varapuh.johtajana pääsiht. Toini Nousiainen ja 
jäseninä läääkäri Olavi Ki lpiö, henkilök.pääll. Karl 
Langenskiöld, hitsaustarkast. Veikko Rintamäki, kou-
luhoit. Sirkka Vuorela, vahtimest. Kerttu Ora, dosentti 
Kari Asp, joht . Heikki Simola ja joht. Ensio Sorvari. 

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
apul.kaup.joht. Aarne Leskinen ja sihteerinä Aht i Lai-
tinen. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 22 ker-
taa ja pöytäkir jojen pykäläluku oli 1 109. Hallintojaos-
ton pöytäkir jojen pykäläluku oli 1 830 ja kokouksia 
43. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— Ahtelan toipilaskoti, sopimuksen tekeminen Virka-

miesliiton kanssa kodin käytöstä (18.12. 1079 §) 
— aptee k k ¡tavarain hankintapaikat, tp. jaoston asetta-

minen valmistelemaan paikkojen vahvistamista 
v.ksi 1974 (6.11. 930 §) sekä kaup.sairaalain ja 
huoltolaitoksen alaisten laitossairaalain hankinta-
ohjelman vahvistaminen v:ksi 1974 (18.12. 1094 §) 

— hankintaohjeiden ja kalustohankintarjojen hyävk-
syminen (16.1. 37 §) 

— Kallion keskuspaloasema: ruoan toimittaminen ra-
kennustöiden aikana Malmin sairaalasta (20.11. 
980 §) 

— Kangasalan kuntouttamislaitos: sopimus tukimak-
sun suorittamisesta laitoksessa hoidettavana olevis-
ta heisinkiläispotilaista (10.4. 317 §) 

— kaupungin sairaaloita koskevat asiat: 
— Aurooran sairaala: aikuisten osaston vapautta-

minen velvollisuudesta ottaa hoidettavaksi 
HVKS:ta siirrettäviä pitkäaikaispotilaita (27.2. 
180 §), oikeus käyttää konsultoivaa lääkäriä 
kliinisessä laboratoriossa (13.2. 152 §) 

— Hesperian sairaala: tp.apulaisylilääkärin oikeut-

taminen hoitamaan potilaita erikoismaksuluo-
kassa (4.12. 1038 §), akuuttia psykiatriaa 
koskevan dosenttiopetuksen järjestäminen 
HYKS:n psykiatrian klinikan toimesta päivys-
tyspoliklinikalla toistaiseksi kahtena iltana 
viikossa (28.8. 753 §) 

— Itäinen lääkäriasema: oikeuttaminen käyttä-
mään kliinisen mikrobiologian konsulttia (5.6. 
516 §), nimen Marian sairaalan itäinen polikli-
nikka hyväksyminen lääkäriaseman viralliseksi 
nimeksi (9.10. 859 §) 

— Kivelän sairaala: kahden huoneiston käyttötar-
koituksen muuttaminen (4.12. 1031 §), »Sairaa-
lan tiedotuspäivä 73»-tilaisuuden järjestäminen 
(13.2. 142 §) 

— Laakson sairaala: sopimuksen tekeminen Oy 
Wiener Cafe Ab:n ja Tuberkuloosiyhdistyksen 
kanssa aterialipukkeiden koeluonteisesta myyn-
nistä kanttiineissa (5.6. 518 §), kukkienmyyn-
tipaikan vuokraaminen (20.11. 976 §) 

— Malmin sairaala: luvan myöntäminen Tervey-
denhuollon koulutuskomitean työhön l i i t tyvän 
kokeilutoiminnan suorittamiseen (13.2. 159 §), 
kukkienmyyntipaikan vuokraaminen (23.10. 
907 §) 

— Marian sairaala: sairaalan oikeuttaminen käyttä-
mään endokrinologian konsulttia sekä v. 1974 
aikana ruumiinavauksen suorittamiseen ulko-
puolista patologia (30.1. 9*6 §, 4.12. 1020 §), 
potilaiden ottaminen munuaisosastolle kerto-
musvuoden aikana tarvittaessa HYKS:n IV si-
sätautien klinikan munuaisosastolta ilman eri 
anomusta kauintaan kahden vi ikon ajaksi 
(23.10. 904 §) ruoan ja lääkkeiden antaminen 
sairaalasta hoidon aikana polikl inikkapoti laina 
dialyysihoitoon tulleille potilaille (26.6. 568 §) 

— Nikki län sairaala: sopimuksen tekeminen Nick-
by Jaktförening rf:n kanssa sairaalan maatilan 
vuokraamisesta metsästyskäyttöön (24.4.376 §) 

— useita tai kaikkia sairaaloita koskevat asiat: Au-
roran, Kivelän, Marian ja Malmin sairaalain sisä-
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tautiosastojen sekä Hesperian sairaalan ja Laakson 
tuberkuloosi- ja keuhkosairauksien osastojen mää-
rääminen pysyväisesti ottamaan hoitoon neuroki-
rurgian klinikasta jatkohoitoa tarvitsevat helsinki-
läiset aivovammapotilaat (16.1. 46 §), osastojen pi-
täminen suljettuina määrättyinä aikoina kesäkuu-
kausina (27.2. 185 §, 10.4. 340, 341 §. 8.5. 415 §, 
5.6. 519, 520, 524 §, 26.6. 570, 571 §, 7.8. 669 §, 
28.8. 732 §, 25.9. 816 §, 23.10. 900 §), sairaa-
lain johtajien oikeuttaminen sijoittamaan laitok-
siinsa oppilaita käytännölliseen harjoitteluun ym. 
(27.2. 196 §, 5.6. 530 §, 25.9. 822 §, 6.11. 945 §, 
4.12. 1044 §, 18.12. 1093 §), sairaalain teknisen 
huollon ja siihen l i i t tyvän organisaation tutkimusta 
ohjaavan toimikunnan asettaminen (16.1. 22 §), ul-
kokuntalaisten potilaiden ottaminen hoidettavaksi 
kaupungin sairaaloihin (16.1. 30, 35 §, 30.1. 80, 
100 §, 13.2. 161 §, 27.3. 282 §, 10.4. 328, 329, 
337, 338 §, 22.5. 446 §, 26.6. 561 §, 7.8. 641, 
661, 662 §, 25.9. 828 §, 9.10. 849, 865 §,23.10. 
903 §, 20.11. 967 §, 4.12. 1021, 1022, 1032 §) 
sekä ulkokuntalaisten, Helsingissä oppikoulua tai 
yleistä ammattikoulua käyvien oppilaiden ottami-
nen sairaalain polikl inikoi l le kaupungin terveyslää-
kärin lähettäminä (28.8. 738 §) 

— lääkäriambulanssitoiminnan järjestäminen, lisäsopi-
muksen tekeminen HYKS:n kanssa (22.5. 447 §) 

— sairaalalääkärit: yksityisvastaanottojen järjestämi-
nen sairaaloissa (13.2. 143 §) 

— sairaanhoito-oppilaitoksen neuvottelukunnan jäsen-
ten valitseminen (13.2. 131 §) 

— Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf:lle pie-
noisröntgenkuvauksesta maksettavan korvauksen 
vahvistaminen (23.10. 889 §) 

— Suomen Punaisen Ristin Plastiikkasairaala: helsin-
kiläispotilaiden hoitaminen (18.12. 1081 §) 

— talousarvio: tp.jaoston asettaminen käsittelemään 
alustavasti sairaala!kn ja sen alaisten laitosten v. 
1974 tal.arvioehdotusta (13.3. 216 §) 

— Therapia-säätiön oikeuttaminen käyttämään psyki-
atrisen huoltotoimiston ti loja syksyn aikana (5.6. 
504 §) 

— Toipilaskotisäätiö Betesdan kanssa sopimus toipi-
laskoti Jokelan käyttämisestä heisinkiläispotilaiden 
toipilaskotina (16.1. 28 §, 18.12. 1080 §) 

— tuberkuloositoimiston oikeuttaminen muuttamaan 
pienoisröntgenkuvausosaston vastaanottoai koja 
(10.4.321 §) 

— tupakoinnin ehkäisyä koskeva valistustoiminta 
(4.12. 1027 §) 

— työterveyssäätiön työterveyslaitokselle pienoisrönt-
genkuvista suorittamien korvausten vahvistaminen 
(16.1. 45 §) 

— vanhusten polikl inikan ylläpitoa koskeva sopimus 
(10.4.318 §) 

— Veikkolan parantola: johtokunnan nimeäminen 
(7.8. 655 §) ja psykiatristen potilaiden hoitoa kos-

keva sopimus Suomen Mielenterveysseuran kanssa 
(10.4. 335 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle teke-
mät esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— Ahtelan ja Jokelan toipilaskoti: uuden sopimuksen 

tekeminen toipilaskotien käyttämisestä v. 1974 
(25.9. 824 ,825 §) 

— Auroran sairaala: trooppisten tautien tutkimuskes-
ta ja hoidosta kaupungin ja lääkintöhallituksen kes-
ken uusittava sopimus (27.2. 193 §), keittiöraken-
nuksessa sijiaitsevien henkilökunnan asuntojen 
kunnostaminen (9.10.851 §) 

— Helsingin mielisairaanhoitopiiri, uuden B-mielisai-
raalan perustaminen (28.8. 719 §) 

— Itäisen lääkäriaseman hyväksyminen sairaalakäyt-
töön ja poliklinikkamaksujen vahvistaminen (13.2. 
144,156 §) 

— Kivelän sairaala: kirurgian konsultaatiotoiminnan 
järjestäminen (24.4. 394 §), nukutuslääkäripalve-
lusten lisääminen eräillä osastoilla (26.6. 586 §) 

— Marian sairaala: Lauttasaaren hoito-osaston toi-
minnan l i i t tyminen kansanterveyslaissa tarkoitet-
tuun sairaan- ja terveydenhoitoon (20.11. 985 §), 
erikoismaksuluokan käyttöoikeuden anominen si-
sätautien osaston tp. osastolääkärille (18.12. 
1092 §) 

— lääketieteellisen kirjaston hoidon järjestäminen 
(22.5. 455 §) 

— Nikki län sairaalan perhehoitopotilaiden hoidosta 
suoritettavien maksujen korottaminen (25.9. 
823 §), entisen sikalan kunnostaminen verstas-, 
työterapia- ja autotall i t i loiksi (26.6. 578 §) ja eräi-
den vanhojen rakennusten purkaminen (4.12. 
1040 §) 

— opetussairaalaoikeuksien hakeminen eräille sairaa-
loille (13.2. 158 §) 

— paikallissairaalain pysyttäminen kunnallisista yleis-
sairaaloista annetussa laissa tarkoitettuina sairaaloi-
na edelleen kertomusvuoden jälkeen (27.3. 283 §) 

— psykiatrinen huoltotoimisto: eräiden toimiston 
asuntoloiden siirtäminen sairaalalautakunnan hal-
lintaan (13.3. 238 §), huonetilojen vuokraaminen 
psykiatrisen huoltotoimiston käyttöön (27.2. 200 
§, 26.6. 592 §) ja virastokohtaisen oikeuden myön-
täminen psykiatriselle huoltotoimistol le käyttää 
vuokra-autoa virka-ajoihin (13.3. 240 §) 

— sairaalahenkilökunnan asunnot: virka- ja työsuhde-
asunnoissa asuvien rinnastaminen arava-asunnoissa 
asuviin aravavuokra-asuntoja haettaessa (24.4. 
388 §) ja kaupungin vuokra-asuntojen osoittami-
nen lk:n käyttöön hoitohenkilökunnalle vuokraa-
mista varten (24.4. 387 §) 

— sairaalat: potilaiden hammashoidon järjestäminen 
(26.6. 581 §), oikeuden myöntäminen eräille sai-
raalalääkäreille harjoittaa yksityisvastaanottoa sai-
raaloissa (20.11. 983 §) ja ulkopuolisten lääkärien 
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palkkaaminen päivystystehtäviin eräiden sairaalain 
osastoille (20.11. 968 §) 

— sosiaali- ja terveysministeriön luonnos hallituksen 
esityksestä sairaanhoitolaiksi ja laiksi sairaanhoito-
lain voimaanpanosta (28.8. 737 §) 

— Suomen Punaisen Ristin Plastiikkasairaala: sopimus 
helsinkiläispotilaiden hoidosta (9.10. 861 §) 

— valtionapu: ennakkoilmoituksen lähettäminen lää-
kintöhallitukselle valtionavun saamiseksi sairaalois-
sa v. 1974 suoritettavia uudisrakennus- ja peruskor-
jaustöitä sekä irtaimiston perushankintoja varten 
(16.1. 50 §), erikoislääkärijohtoisten sairaalain pe-
rushankinnoista aiheutuvien kustannusten hyväksy-
minen valtionapua koskevaan yleiseen suunnitel-
maan (10.4. 342 §), Auroran sairaalan trooppisten 
tautien osaston aikakausilehtien ja käsikirjojen hin-
tojen hyväksyminen sopimuksen mukaiseksi eri-
koishinnoiksi (5.6. 507 §), valtionavun ennakon 
anominen kertomusvuoden käyttö- ja kunnossapi-
tokustannuksiin (16.1. 39, 40, 41 §, 10.4. 359 §, 
22.5. 454 §, 28.8. 735 §, 20.11. 971 §) ja Auroran 
sairaalan hengityshalvauspotilaiden hoitokustan-
nuksiin (13.3. 227 §, 24.4. 384 §, 26.6. 553 §, 7.8. 
675 §, 23.10. 891 §) sekä valtionavun anominen 
v:n 1972 lopullisiin käyttö- ja kunnossapitokustan-
nuksiin (27.3. 279 §, 10.4. 313, 314, 315, 316 §, 
5.6. 490, 505, 506 §, 26.6. 551, 552, 554, 573, 
574, 575, 576 §). 

Lausunnot. Lautakunnan khlle antamat lausunnot kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— alueellisen sairaanhoidon toimintasuunnitelma 

(8.5. 424 §) 
— avustusanomukset, eräiden yhdistyksen ym. ano-

mukset (27.3. 288 §, 22.5. 451 §, 7.8. 643, 6 4 6 -
651 §,23.10. 890 §) 

— HYKS:n li ittohallituksen kirjelmä (27.2. 190 §) 
— Invalidil i i ton esitys yhteisen palvelukodin perusta-

miseksi ympäristökuntien kanssa (5.6. 517 §) 
— kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus v. 1972 

(7.8. 665 §) 
— Kivelän sairaala: toimenpiteisiin ryhtyminen silmä-

polikl inikan vastaanottoaikojen lisäämiseksi ja hen-
kilökunnan palkkaamiseksi (28.8. 729 §) 

— kouluterveydenhuollon erikoistutkimusten komi-
tean kirjelmää koskeva Terveyslautakunann yleisen 
osaston kirjelmä (26.6. 588 §) 

— Kunnantien ensiapuaseman toiminnallinen suunni-
telma ja huonetilaohjelma (4.12. 1051 §) 

— kuntouttamistoiminnan järjestämistä koskeva Hel-
singin Sydäntautiyhdistyksen ja Suur-Helsingin Sy-
däntoipilaat ry:n esitys (5.6. 514 §) 

— Kätilöopisto: kaupungin ja valtion kesken tehdyn 
sopimuksen tarkistaminen (8.5. 425 §) 

— lapsi-invalidien koulutussäätiön koulussa olevien 

vaikeavammaisten oppilaiden lääkintövoimistelun 
järjestäminen (7.8. 676 §) 

— Lasten päivähoitokomitean mietintö (27.3. 285 §) 
— lääkintävoimistel i jat virkaporrastusta koskeva 

Suomen Lääkintävoimistelijaliiton kirjelmä (30.1. 
101 §) 

— lääkintöhallituksen spesiaaliteettineuvottelukunnan 
kirjelmä (23.10. 909 §) 

— Malmin poliisilaitoksen henkilökunnan ruokailuoi-
keutta Malmin sairaalan ruokasalissa koskeva Polii-
silaitoksen kirjelmä (8.5.421 §) 

— Marian sairaalan keittiön korjaustöiden ja raken-
nuksen n:o 4 hissityön pääpiirustukset (26.6. 564 
§,6.11. 934 §) 

— Nikkilän sairaala: mielisairaanhoitajien yötyövuoro-
järjestelmää koskeva Mielenterveys- ja Kehitysvam-
ma-alan l i i ton Nikki län osaston kirjelmä (22.5. 
438 §), sosiaali- ja terveysministeriön päätös raken-
nuksen n:o 10 saneerauksesta (4.12. 1052 §) sekä 
Sipoon kunnan ja sairaalan yhteisen jätevedenpuh-
distamon käyttökustannusten jakaminen ja jäteve-
sien puhdistamista koskevan sopimuksen tarkista-
minen (7.8. 666 §) 

— Poliisilaitoksen miehistön alipäällystöön kuuluvien 
poliisimiesten vuositarkastuksen järjestäminen 
(22.5. 450 §) 

— psykiatristen potilaiden asuntokysymyksen järjes-
täminen (28.8. 728 §) 

— reumasairauksien hoitoa suunnitelleen toimikun-
nan mietintö (28.8. 718 §) 

— Röykän sairaalan jätevesihuolto (9.10. 855 §) 
— sairaalahenkilökunnan terveydenhuollon järjestämi-

nen (16.1. 42 §) 
— sairaalatoimen toimintasuunnitelma v:ina 1975—79 

(6.11. 940 §) 
— sairaanhoitajien viranhakuilmoitusten julkaisemista 

koskeva Suomen Sairaanhoitajaliiton esitys (5.6. 
503 §) 

— Sairaankuljetuskomitean mietintö (5.6. 529 §) 
— selviämisaseman perustaminen päihdepotilaille ja 

siellä järjestettävä lääkärinhoito (5.6. 526 §) 
— terveydenhuollon ATK-toimintaa koskeva yhteis-

työ HYKS:n ja kaupungin välillä (26.6. 590 §) 
— Uudenmaan Sydäntautipiir in anomus saada käyttää 

Marian sairaalan itäisen polikl inikan ti loja infarkti-
potilaiden kuntouttamiseen (4.12. 1033 §) 

— valtuustoaloite kansanterveyslain ja -asetuksen aset-
tamien tehtävien toteuttamisesta (28.8. 739 §) 

— vuositilintarkastajien v:n 1972 kertomus (7.8. 
673 §) 

— väestönsuojelutarkoituksiin rakennettujen tervey-
denhuoltoti lojen käyttäminen rauhanaikaisiin tar-
koituksiin (26.6. 563 §). 
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25. S a t a m a l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Satamalau-
takunnan puh.johtajana to imi v. 1973 valtiotiet.maist. 
Erik Sjögren, varapuh.johtajana toimi joht. Esko Polt-
to sekä jäseninä järj.mest. Veikko Aalto, konsuli Kai 
Juuranto, merikapteeni Erkki Kaukovaara, pääluotta-
musmies Matti Koskela, autoilija Vi l jam Paukku, va-
rastomies Mauri Rautiainen ja kauppatiet.maist. Jarl 
Storgårds. 

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
apul.kaup.joht. Gunnar Smeds ja sihteerinä to imi siht. 
Sampsa Jävelä. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 28 kertaa. 
Pöytäkirjan pykäliä oli 862, kanslian diaariin merkit-
tyjä asioita 1 839 ja lähetettyjä kirjeitä 827. Pöytäkir-
janotteita annettiin 2 035. Satamanjohtajan päätös-
luettelon pykäliä oli 182 ja annettuja otteita 1 007. 
Lautakunnan kokousten pöytäkir jojen pykälät ja lähe-
tetyt kirjeet v. 1970—1973 ilmenevät seuraavasta tau-
lukosta: 

1970 1971 1972 1973 

Lautakunnan kokouksia 28 28 32 28 
Pöytäkirjan pykäliä 796 820 843 862 
Lähetettyjä kirjeitä 860 980 960 827 

Jaostot. Helsingin itäisen rantavyöhykkeen yleissuun-
nitelmasta annettavan lausunnon valmistelua varten 
asetettiin jaosto, jonka puheenjohtaja oli varapuh.joht. 
Esko Poltto ja jäseninä järj.mest. Veikko Aalto sekä sa-
tamajoht. Keijo Tarnanen. 

Varastorakennus L7B:n rakennuskustannusten nousua 
tutkimaan asetettiin jaosto, jonka puh.johtajana oli 
lautakunnan puh.johtaja Sven Erik Sjögren sekä jäseni-
nä Esko Poltto ja Veikko Aalto. 

Päätökset. Kertomusvuonna tehdyt tärkeimmät pää-
tökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

— jäänmurtaja Otson myyminen toiminimelle GIB-
TUG Ulf Mattson (9.4. 319 §) 

— Katajanokan ja Länsisataman ruokaloiden vuokra-
sopimuksen uudistaminen (12.3. 229 §) 

— lauttasataman simulointimall in kehittäminen yh-
teistyönä Valt ion tietokonekeskuksen kanssa 
(29.10. 729 §) 

— sähkölaitoksen öljy kanavan rakentamistyö Kello-
saaressa (12.2. 162 §) 

Satama-alueita ym. koskevia vuokrasopimuksia tehti in 

kertomusvuonna seuraavasti: 
— Hernesaarenranta: Oy VVärtsilä Ab Helsingin tela-

kalle vuokratt i in Henry Fordinkadun ja Hylkeen-
pyytäjänkadun välillä sijaitseva ranta-alue ehdolla, 
että alueen pinta-ala määrätään sen tasauksen jäl-
keen, sekä muuten tavanomaisin ehdoin (20.8. 
569 §) 

— Herttoniemi: Oy Telko Ab:lle vuokratt i in varasto-
alue n:o H 1, pinta-alaltaan 13 327 m 2 , vuokrakau-
deksi 1.1.1973-31.12.1982 khn päättämin ehdoin 
(9.4. 327 §) 

— Länsisatama: Oy Victor Ek Ab:n vuokraoikeus 
tont t i in 20250/1 siirretti in Oy Autorex Ab.lle eh-
dolla, että aluetta käytetään yksinomaan sataman 
kautta vesitse tuotujen autojen ja varaosien maa-
hantuontikeskuksena (9.4. 310 §) ja Oy Volvo-Au-
to Ab:lle vuokratt i in tont i t 20240/3 ja 4 vuokra-
kaudeksi 1.10.1973-30.4.2002 kvston määräämin 
ehdoin (29.10. 730 §) 

— Ruoholahti: Oy Mercantile Ab:n vuokraoikeus 
tont t i in 784/6 päätettiin pidentää 31.12.1999 
saakka kvston oäätöksen mukaisesti (29.1. 108 §) 

— Salmisaari: Oy Nokia Ab:n Kaapelitehtaalle vuokrat-
t i in -10 000 m 2 : n suuruinen alue vuokrakaudeksi 
1.7.1973-31.12.2019 kvston päättämin ehdoin se-
kä päätettiin pidentää Oy Nokia Ab:n vuokraoikeut-
ta tont t i in 784/4 31.12.2019 saakka entisin ehdoin 
(18.6. 483 §) 

— Sompasaari: Oy Åkerman Ab.l le vuokratt i in 5 500 

m 2 : n alue vuokrakaudeksi 16.2.1973-15.2.1978 
tavanomaisin ehdoin, paitsi että aluetta ja sillä ole-
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vaa varastorakennusta saadaan käyttää vain vesitse 
kuljetettavan tavaran lyhytaikaiseen varastoimiseen 
(29.1. 107 §) sekä 5 000 m 2 :n suuruinen alue 
vuokrakaudeksi 1.6.1973-31.5.1978 vuokrasopi-
muksessa mainituin sekä muuten tavanmukaisin eh-
doin (7.5. 391 §) 

— Verkkosaari: Avomeri Oy:lle vuokratti in Verkko-
saaresta 1 600 m 2 : n alue vuokrakaudeksi 1.3. 
1973-30.6.1987 kvston päättämin ehdoin (26.3. 
267 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— Eteläsatama: matkustajasiltojen luonnospiirustus-

ten hyväksyminen (26.11. 802 §) 
— Hernesaari: kahden tont in vuokraaminen Oy Vol-

vo-Auto Abille (18.6. 487 §) 
— Jätkäsaari: vanhan laiturin pohjoisosan peruskor-

jaus (15.10. 690 §) 
— kalasatamakysymystä selvittämään asetettava toi-

mikunta (15.10.689 §) 
— kaupunginvaltuustolle kevät- ja syyskaudella esitel-

tävät tärkeät asiat (29.1. 118 §, 3.9. 578 §) 
— laskuttajan virkanimikkeen muuttaminen (18.6. 

472 §) 
— Länsisatama: varastorakennusten L5, L6 ja L7A 

raidejärjestelyt (1.10. 662 §) 
— Munkkisaari: tontin 20239/2 vuokraaminen Oy 

Ford Ab:lle sekä vuokraoikeuden jatkaminen tont-
t i in 20238/3 (1.10. 646, 647 §) 

— satamaa käsittelevän näyttelyn järjestäminen sata-
mapäivän 1974 yhteyteen (3.9. 585 §) 

— Sompasaari: väliaikaisen matkustajapaviljongin pur-
kaminen (21.5. 420 §) 

— vapaavaraston vuokramaksujen korottaminen 
(24.4. 350 §). 

Lausunnot. Kertomusvuonna khlle annetut lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita: 
— alusten aiheuttamien öljyvahinkojen torjuntaviran-

omaisten määrääminen (12.3. 228 §) 
— Helsingin kalasatamakysymys (12.11. 761 §) 
— Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen uudista-

miskomitean osamietintö II (26.2. 185 §) 
— Helsingin sataman historian laatiminen (18.6. 

479 §) 
— Herttoniemen ja Laajasalon ranta-alueiden tuleva 

käyttö (7.5. 387 §) 
— Isosaari Toimikunnan anomus liikenneolojen pa-

rantamiseksi (12.11. 760 §) 
— Iso-Sarvaston venesatama-alue (7.5. 338 §) 

— itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen yleissuunni-
telma (18.6. 477 §) 

— kemikaali- ja rakennusainesataman rakentaminen 
Herttoniemen satama-alueelle (12.3. 226 §) 

— Kyläsaaren-Hermanninrannan tienoon käyttäminen 
satamatarkoitukseen (7.5. 390 §) 

— metro: varikon yleissuunnitelma ja ulkoalueen säh-
könsyöttöasemien pääpiirustukset (9.4. 305 §, 
18.6. 476 §) sekä Herttoniemen asemarakennuksen 
piirustukset (3.9. 587 §) 

— Mustikkamaan ja Honkaluodon välisen sillan raken-
taminen (26.3. 262 §) 

— Sörnäisten sataman yleissuunnitelma (22.10. 
708 §) 

— tuulaaki- ja liikennemaksujen tilittämissopimus Hä-
meenlinnan kaupungin kanssa (29.10. 728 §) 

— VVärtsilä Oy, Ab: Helsingin telakka, maa-alueen 
vuokraaminen Telakkakadun varrelta (29.10. 
725 §). 

Taksojen ja maksujen muutokset ja korotukset 
— koneellisten tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa, 

maksut laivojen kiinnittämisestä ja irroittamises-
ta, kompassintarkistuslaitteiden käyttötaksa, luot-
simaksut sekä satamalaitoksen vedenmyyntitaksa 
tarkistetti in tuleviksi voimaan 15.2.73 ja 1.1.1974 
lukien (29.1. 102, 103 §, 26.11. 804, 806 §) 

— laitureiden ja vesialueen vuokrataksa tarkistettiin 
tulevaksi voimaan 1.7. alkaen (18.6. 482 §). 

— laiturihuollon taksaa muutett i in varastotilan käyt-
tömaksun erään osan kohdalta (26.2. 187 §), vah-
vistettiin tulevaksi voimaan 16.7. alkaen (6.8. 542 
§) sekä tarkistettiin 1.11. alkaen (22.10. 713 §) 

— liikennemaksutaksan yleisten perusteiden 1 §:n 1 
momenttia täydennettiin ja 9 §:ään lisättiin uusi 
säännös (9.4. 317 §). 

— satamajäänmurtajien käyttötaksa tarkistettiin tule-
vaksi voimaan 15.2. (12.2. 150 §). 

— sähkövirran kytkentämaksut sekä kompassintarkis-
tuslaitteiden käyttötaksa vahvistettiin tuleviksi voi-
maan 1.1.1974 lukien (10.12. 833,835 §) 

— telakkataksa, uusi taksa vahvistettiin tulemaan voi-
maan 1.6. (9.4. 316 §). 

— varastonsuojien ja varastoalueiden, uudet paikan-
vuokrataksat vahvistettiin tulevaksi voimaan 1.4. 
(26.2. 186 §) 

— yleisten talletusmakasiinin vuokrataksa vahvistet-
t i in tulevaksi voimaan 1.9. (24.4. 356 §) ja vapaa-
varaston työmaksutaksat tarkistettiin tulevaksi voi-
maan 1.7. lukien (18.6. 480 §). 
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26. S u o m e n k i e l i s t e n k a n s a k o u l u j e n j o h t o k u n t a 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan puheenjohtajana 
toimi v. 1973 myyntipääll. Mikko Katajisto, varapu-
heenjohtajana apul.os.pääll. Yr jö Larmola ja jäseninä 
reht. Jouko Teperi, op. Anja Nyroos, valistussiht. Sep-
po Patrikainen, past. Eino Pinomaa sekä opettajiston 
edustajana kansak.op. Kalevi Tuulenmäki. Kaupungin-
hallituksen edustajana johtokunnassa oli dipl.ins. Kari 
Rahkamo ja sihteerinä fil.maist. Heikki Helle. 

Johtokunnalla oli kertomusvuoden aikana 17 kokous-
ta ja pöytäkir jojen pykälien luku oli 1080. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

apurahoja ja avustuksia koskevat asiat 
— matka-avustusten jakaminen V I I I luokkien oppilas-

retkeilyihin (28.3. 269 §), stipendien jakaminen 
oppilaille (2.5. 402 §) 

johtokunta 
— puh.johtajan ja varapuh.johtajan valitseminen (24.1. 

16 §), pöytäkirjan tarkistustapa ja nähtävänä pitä-
minen (24.1. 17,27 §) ja kokousajat kevät-ja syys-
lukukaudella 1973/74 (24.1. 26 §, 15.8. 614 §, 
12.12. 1034 §) 

kalusto -ym. hankinnat 
— av-välineiden hankinnat (15.8. 656 §), Metsolan 

kansakoulun kalustohankinnat (15.8. 655 §) ja pia-
nohankinnat eräisiin kouluihin (5.9. 743 §) 

kesätoiminta 
— kesäsiirtoloiden toimintasuunnitelma (23.5. 498 §), 

Opettajayhdistyksen Kesävirkistystoimikunnan toi-
mintakertomus v:lta 1973 ja puh.johtajan oikeus 
käyttää omaa autoa virka-ajoissa (7.11.960 §, 21.2. 
181 §) 

kiinteistöjä koskevat asiat 
— eräiden koulujen rakennusohjelmien hyväksyminen 

(21.11. 997, 1007 §, 12.12. 1068, 1071 §, Jako-
— mäen kansakoulun laajentamista koskevan suunnit-

teluohjeen hyväksyminen (5.9. 731 §) ja majoitus-
rakennuksen rakentaminen I i t in Kesäharjun kesä-
siirtolaan (17.10. 901 §) 

— Juupajoen kesäsiirtolan maille rakennettavaa suur-
jännitejohtoa koskeva sopimus (24.1. 48 §) 

— kesällä suoritettavien ulkopuolisten maalaustöiden 
tilaaminen (23.5. 505 §) 

koulujen lakkauttaminen, hallinnon järjestäminen 
— kokeilukansalaiskoulun lakkauttaminen ja kansa-

laiskoulun vapaaehtoisten IX luokkien sijoittami-
nen Aleksis Kiven kouluun (23.5. 491 §), Konaian 
kansakoulun muodostaminen hallinnollisesti itse-
näiseksi kouluksi (14.3. 208 §) 

opettajien koulutus 
— opettajien koulutuskomitean laatiman opettajien 

täydennyskoulutuksen vuosisuunnitelman hyväksy-
minen (19.9. 776 §) 

— vastauksen antaminen Opettajainyhdistykselle 
opettajien jatkokoulutuksen järjestämisestä (24.1. 
44 §) 

opetustoimintaa koskevat asiat 
— kansakoululuokkien muodostaminen ja sijoittami-

nen: Kantakaupungin V I luokat lukuv:ksi 1973/74 
ja 1974/75 (24.1. 32 §, 12.12. 1044 §) sekä V I I 
luokat lukuv:ksi 1974/75 (12.12. 1043 §) ja Puo-
t inharjyn IV luokkien sijoittaminen lukuvuonna 
1973/74 Vart iokylän kansakouluun (13.6. 574 §) 
sekä selvityksen antaminen lOpettajayhdistyksel-
le yhdistettyjen luokkien muodostamisesta (3.10. 
826 §) 

— koulusuunnittelutoimikunnan esittämän peruskou-
lun aine- ja kurssivalintoja koskevan selvityksen 
suorittaminen kouluissa (3.10. 827 §) 
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— koulutarvike- ja oppikirjahankinnat lukuvuodeksi 
1973/74 (28.3. 294 §) 

— lisäopetuksen järjestäminen Isosaaren kansakoulun 
V I I luokan oppilaalle (3.10. 856 §) 

— opetuksen kehittämistä koskeva Opettajayhdistyk-
sen kirje (15.8. 637 §) 

— opetussuunnitelmat: lukuvuoden 1973/74 vuositar-
kisteiden hyväksyminen (5.9. 696 §, 3.10. 830 §), 
nuorisopoliisitoimiston opetussuunnitelma luku-
vuodeksi 1973/74 (5.9. 705 §), uusien opetussuun-
nitelmien hyväksyminen (11.4. 324, 325 §) 

— oppikir jat : uusien kirjojen hyväksyminen käyttöön 
(7.2. 107 §,28.3. 272, 277 §) 

— terveyslkn kouluterveyden hoito-osaston terveys-
kasvatuksen työryhmä, opettajiston edustajan ni-
meäminen (28.3. 270 §) 

— vuosikertomusten yhdistelmän hyväksyminen 
(13.6. 544 §) 

— ympäristökuntalaisten ottaminen suomenkielisten 
kansakoulujen heikkonäköisten ja sokeiden luokil-
le (3.10. 839 §) -

Oppilaiden ilmoittautuminen ym. 
— uusien oppilaiden ilmoittautumistilaisuuksien jär-

jestäminen keväällä 1974 (12.12. 1035 §) 
— ortodoksisten oppilaiden määrä ja opettajien il-

moittaminen ortodoksisen kirkkokunnan kirkollis-
hallitukselle (3.10. 844 §) 

Virkoja ja palkkoja koskevat asiat ym. 
— kesäsiirtoloissa toimikaudella 1973 maksettavien 

palkkojen ja palkkioiden vahvistaminen sekä kesä-
siirtoloiden johtajien määrääminen (13.6. 541 §, 
11.4. 327 §) 

— puheenopettajien lukumäärän lisääminen (24.1. 
33 §) 

— virkojen täyttäminen: perustaminen ym. johtajien 
määrääminen eräisiin kouluihin (24.1. 74 §, 14.3. 
209 §, 13.6. 584 §, 5.9. 737 §, 12.12. 1040 §), 
koulukasvitarhojen opettajien valitseminen (2.5. 
397 §), opettajien valitseminen avoinna olleisiin 
virkoihin (14.3. 213 §, 2.5. 398 §, 13.6. 585, 586, 
587, 588, 15.8.633,634 §), ruotsin kielen opetuk-
sen ohjaajan viran hoidon järjestäminen (13.6. 
549 §, 21.11. 1008 §) ja talouspäällikön viran täyt-
täminen (21.2. 180 §), äidinkielen opetukseen oh-
jaajan valitseminen ja tehtävien vahvistaminen sekä 
kansainvälisyyskasvatuksesta vastaavan ohjaavan 
opettajan nimeäminen (17.10. 900 §, 12.12. 
1062 §) 

muut asiat 
— kansakoulujen omasta käytöstä iltaisin vapaina ole-

vien l i ikuntati lojen luovuttaminen urheilu-ja ulkoi-
luvirastolle (23.5. 460 §) 

— kaupungin taloussuunnitelma v:ksi 1974-1983 
(2.5. 587 §) 

— oppilasruokaloiden terveydellisten olojen valvonta 
(21.11.988 §) 

— rahastot: Alex. Ärt in rahaston v:n 1972 korkovaro-
jen jakaminen (11.4. 361 §) 

— talousarvio: luvan anominen kertomusvuoden ta-
lousarvioon merkittyjen eräiden määrärahojen ylit-
tämiseen (21.11. 999 §), v:n 1974 talousarvioehdo-
tuksen hyväksyminen (19.9. 797 §) 

— toimintakertomuksen hyväksyminen v. 1972 (28.3. 
268 §) 

— tupakoinnin rajoittamista koskevan julkilausuman 
saattaminen kansakoulujen henkilökunnan tietoon 
(19.9. 772 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 

kiinteistöjä koskevat asiat: 
— alueiden varaaminen Lapinlahden kansakoulun ur-

heilukenttää ja henkilökunnan autojen pysäköinti-
aluetta varten (23.5. 457, 458 §) 

— Jakomäen kansakoulun laajennussuunnitelman 
edellyttämä asemakaavan muuttaminen (19.9. 
800 §) 

— lastentalosta Teuvo Pakkalantie 14 vuokrattujen 
huonetilojen käyttäminen kansakouluhuoneistona 
(24.1. 71 §) 

— Myl lypuron korttel ikoulun perustaminen (5.9. 
742 §) 

— oikokadun kansakoulun lämmityksen parantami-
nen (12.12. 1070 §) 

— viipalekoulurakennusten (kaksi) rakentaminen ja 
uusien viipalekoulutalojen sijoituspaikkojen hank-
kiminen sekä yhden osittain palaneen purkaminen 
ja poistaminen johtokunnan hallinnosta (23.5. 448 
§ , 5 9. 720 § ,7 .11 .946 §) 

virkoja ja palkkoja koskevat asiat 
— virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimik-

keiden muuttaminen (14.3. 224 §, 5.9. 741 §,3.10. 
824,825 §) 

— palkat ja palkkiot: matematiikan opetuksen ohjaa-
jan palkkion tarkistaminen (13.6. 534 §) ja vahti-
mestareiden, talonmies- lämmittäjien ja siivoojien 
ylimääräisten palkkioiden sekä eräiden ruoanjaka-
jien jakelupalkkioiden tarkistaminen (13.6. 556 §) 

muut asiat 
— ansiomerkit: Helsinki-mitalin ja Kaupunkil i i ton an-

siomerkin myöntäminen eräille viranhaltijoille 
(21.2. 172, 173 §) ja valtakunnallisen kunniamer-
kin myöntäminen opettajille (13.6. 543 §) 

— AV-yhdysopettajajärjestelmän luominen (2.5. 395 
§) ja määrärahan myöntäminen AV-idearyhmien 
työskentelyn rahoittamiseen (14.3. 235 §) 

— kaupungin kansakoulun ohjesäännön 1 §:n tarkista-
minen (15.8. 659 §) 
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— lastensuojelulautakunnan alaisten laitoskoulujen 
siirtämistä suomenkielisten kansakoulujen alaisuu-
teen koskevan khn päätöksen tarkistaminen (11.4. 
345 §) 

— opettajien koulutus: opettajien i lmoittaminen alue-
kouluttajien kurssille Helsingin seudun kesäyliopis-
toon (2.5.421 §) 

— oppilaiden koulumatkat: koulutien turvaaminen 
(24.1. 54, 55 §, 14.3. 219 §, 15.8. 650 §, 21.11. 
1016 §) ja lapsi-invalidien koulusäätiön kansakou-
lua käyvien helsinkiläisten oppivelvollisten lasten 
matkakustannusten korvaaminen (17.10. 889 §) 

— talousarvio: päämenoihin kuuluvien määrärahojen 
sisällyttäminen v:n 1974 talousarvioon ja varojen 
varaaminen alle 150 000 mk:n perusparannustöi-
den suorittamista varten (14.3. 220 §, 15.8. 679 §). 

Lausunnot. Johtokunta antoi kertomusvuonna lausun-
non mm. seuraavista asioista: 

kiinteistöjä koskevat asiat 
— eräiden kansakoulujen huonetilojen lisääminen 

(23.5. 489, 490 §,1 3.6. 539, 540 §) 
— kiinteän omaisuuden tarkastajien v:n 1972 kerto-

mus (13.6. 581 §) 
— Tahvonlahden kansakoulun hammashuoltotilojen 

ottaminen käyttöön (12.12. 1069 §) 
— viipalekoulujen (tp.) rakentaminen vuorolukukou-

lujen huonetilatarpeen tyydyttämiseksi (19.9. 791 
§) ja uuden viipalekoulurakennuksen pystyttämi-
nen Ala-Malmille (19.9. 807 §). 

opetustoimintaa koskevat asiat 
— Adventt ik irkon koulua koskeva Snellmanin kansa-

koulun johtajan kirje (21.11. 991 §) 
— mustalaisten oppivelvollisuuden suorittamisen tu-

kemista koskeva lastensuojelualutakunnan kirje 
(12.12. 1046 §) 

— opintomatkat: ulkomaisia opintomatka-apurahoja 

koskevat anomukset (21.2. 182 §) 
— oppilasarvostelua koskevat kantelut (19.9. 792 §, 

7.11. 930 §) 
— vuoroluku:poistaminen Myl lypuron koulusta (24.1. 

57 §) ja vähentämistä koskeva terveyslautakunnan 
kirje (21.11. 990 §) 

virkoja ja paikkoja koskevat asiat 
— palkat: kiertävän kieltenopettajan opetusvelvolli-

suuden mukaisen palkkauksen maksaminen viran-
sijaisena työskentelyn ajalta (21.2. 171 §) 

— virat: virkojen vaihtoa koskeva anomus (23.5. 461 
§), koulukuraattorin virkojen perustaminen (13.6. 
537 §) ja peruskoulun ruokailun järjestämistä suun-
nittelevan henkilön palkkaaminen kansakoulujen 
kansliaan (7.11. 935 §) 

muut asiat 
— AV-keskuksen palvelusten laajentaminen (2.5. 

393 §) 
— Helsingin asuntotuotanto-ohjelma v.iksi 1974/78 

(7.11. 928 §) 
— kansakouluhuoneistojen käyttöä muuhun kuin 

koulun omiin tarkoituksiin koskevien määräysten 
tarkistaminen (13.6. 538 §) 

— kouluhallinnon informatiojärjestelmän luominen 
(17.10. 879 §) 

— kouluolojen kehittäminen Itä-Pakilassa (14.3. 
207 §) 

— Malmin aluekeskuksen kaavarunkosuunnitelma 
(12.12. 1063 §) 

— oppilaskäymälöiden hygienisen tason kohottami-
nen (7.11. 933 §) 

— siivouksen järjestely Myl lypuron kansakoulussa 
(3.10. 838 §) 

— vanhusten ateriapalvelusten järjestäminen Snellma-
nin kansakoulussa (7.11. 932 §) 

— Virkistyskeskustoimikunnan mietintö (15.8.643 §) 

2 4 5 



27. S u o m e n k i e l i s e n t y ö v ä e n o p i s t o n j o h t o k u n t a 

Johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym. Suomen-
kielisen työväenopiston johtokunnan puheenjohtajana 
to imi v. 1973 yhteiskuntat.maist. V i l jo Ripatti, vara-
puheenjohtajana hum.kand. Ulla Haarala ja jäseniä oli-
vat opinto-ohj. Kalle Kuit t inen, merkon. Leo Mäkinen, 
rehtori Toivo Kivimäki, fil.maist. Jouko Haavisto, sor-
vaaja Alpo Koskimaa, sosion. Sirkka Laitinen, valtio-
t i e t lisensiaatti Kari Palonen ja koulutuspääll. Esko 
Pitkäaho. 

Kaupunginhallituksen edustajana oli dipl.ins. Terttu 
Raveala ja sihteerinä toimi valtiot.kand. Mikko Järven-
ranta. 

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna yhdeksän ker-
taa ja pöytäkir jo ihin merki t t i in 195 pykälää. 

Päätökset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

hankinnat, laskut, arvopaperiposti ym. 
— rehtorin omalla vastuulla v. 1974 suorittamien han-

kintojen ja urakkasopimusten arvo, laskujen ja 
maksuosoitusten hyväksyminen ja arvopostin kuit-
taaminen v. 1974(13.12. 181 §) 

koulutustilaisuudet, kokoukset ym. 
— edustajien lähettäminen Kansalais- ja työväenopis-

tojen l i i ton XV I I I varsinaiseen edustajakokoukseen 
sekä Oriveden opistossa pidettäville Start-Informaa-
t io - ja koulutuspäiville (5.4. 51 §, 16.8. 122 §) 

— 11 henkilökuntaan kuuluvan osallistuminen Am-
mattienedistämislaitoksen ilmastointilaitteiden sää-
tö- ja kunnossapitokurssille, toimistohenkilöstö-
kurssille, opettajien aikuispedagogiselle kurssille, 
Konekirjoituksen Edistämisyhdistyksen opintopäi-
ville, Kansalais- ja työväenopistojen l i i ton askarte-
luohjaajien viikonloppukursseille, kirjastonhoitaj-
jien kursseille, kesäkurssille, Kansalais- ja työväen-
opistojen l i i ton yhdysmiesten kurssille (22.2. 26— 
28 §, 5.4. 52, 65 §, 14.5 73 §, 16.8. 132, 138 §) 

opinto- ja luen top iirit, opintoapurahat 
— kult tuuriryhmä Horsman hyväksyminen luentopii-

riksi (28.6. 88 §), yhteiskuntapolit i ikka ja porvaril-
linen aatemaailma -nimisten luentopiirien perusta-
minen 1973-1974 opetusohjelmaan (28.6. 90, 
102 §) 

— 1972—1973 toimivien opinto- ja luentopiirien 
määrääminen (5.4. 66 §), sosialismin historian 
opintopi i r in perustaminen 1973—1974 sekä opin-
topiir ien perustaminen Helsingin Keskusvankilaan 
(14.5. 77 §, 16.8. 135 §), Hesperian sairaalan ja 
Psykiatrian klinikan opintopiireissä opiskelevien va-
pautus opintomaksusta (27.9. 141 §) 

— opintoapurahojen myöntäminen opiston opiskeli-
joille (5.4. 62 §) 

työkausi 1973-74 
— työkauden alkaminen ja päättyminen, kannettavat 

opintomaksut, opintosuunnitelman hyväksyminen, 
yhteiskunnallisten aineiden opetussuunnitelman 
hyväksyminen, syyslukukauden yleisluento-ohjel-
man määrääminen, opetusohjelman muutokset ja 
lisäykset (14.5. 69, 72, 82 §, 28.6. 103 §, 16.8. 
128 §, 13.12. 191 §) 

virat ja toimet, palkkaus 
— eron myöntäminen eräille henkilökuntaan kuuluvil-

le (14.5.85 §, 28.6. 99, 101 §, 15.11. 163 §, 13.12. 
186 §) 

— virkojen ja toimien täyttäminen: sivu osastojen joh-
tajien toimien täyttäminen (5.4. 61 §, 14.5. 80 §), 
opettajan virat (28.6. 111 §, 16.8. 133 §), tp. toi-
mistoapulaisen virka (16.8. 137 §, 27.9. 146 §, 
15.11. 164 §), siivoojan toimi (28.6. 100 §, 27.9. 
154 §, 12.12. 187, 188 §) ja päivävalvojan palkkaa-
minen opiston kesäkodille 1.6.-31.8. (28.6. 110§) 

— palkkaus: Lapinlahden ja Hesperian sairaaloissa toi-
mivan yhdysmiehen palkkio (16.8. 131 §) 

talousarvio 
— v. 1973 talousarvion määrärahojen käytöstä sekä 
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27. Suomenkielisen työväenopiston johtokunta 

v:n 1974 talousarvion laatimisesta vastuussa olevat 
henkilöt (25.1. 7 §, 5.4. 45 §), v:n 1972 ja 1973 ta-
lousarvioiden tileillä tehdyt sisäiset siirrot (25.1. 
12 §, 28.6. 97 §,27.9. 147 §. 15.11. 167 §, 13.12. 
194 §) 

muut asiat 
— autotallin vuokraaminen (15.11. 171 §) 
— Helsingin Työväenopiston opistolaisyhdistyksen 

kerhoravintolan tilientarkkailijoiden valitseminen 
(13.12. 183 §) 

— juhlatoimikunnan jäsenten nimeäminen v. 1974 pi-
dettävien opiston 60-vuotisjuhlia varten (25.1. 
15 §) 

— lehtien tilaaminen kirjastoon v.ksi 1974 (16.8. 
125 §) 

— maalaus-ja korjaustyöt: sisämaalaustöiden, juhlasa-
lin kokolattiamaton uusimistöiden ja kesäkodin 
korjaustöiden tilaaminen (5.4. 54 §) 

— toimintakertomuksen 1972—1973 hyväksyminen 
(28.6. 104 §), 

— valtionapu: perusavustuksen ennakon I erän mak-
sattamista koskeva anomus (25.1. 8 §). 

Esitykset. Johtokunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 

apurahat 
— apurahan myöntäminen Aikuisoppilaitosten opet-

tajain li iton opintopäiville osallistumista varten 
(13.12. 190 §), 

aukioloajat 
— opiston kirjaston ja lehtihuoneen aukioloajat (16.8. 

126 §) 

koulutustilaisuudet, kokoukset ym. 
— osallistuminen seuraaviin tilaisuuksiin: Kansalais-ja 

työväenopistojen liiton järjestämä neuvottelutilai-
suus Hyvinkäällä 17.2., Kansalais-ja työväenopisto-
jen l i i ton XVI I I edustajakokous Espoossa 2. -3.6. 
tutustuminen Länsi-Saksassa Saksan Volkhoch-
schule-Verbandin vastaaviin opistoihin 20.10.— 
2.11., Kansalais- ja työväenopistojen l i i ton järjestä-
mä rehtoreiden joululomaseminaari Keuruulla 

3.—4.1.1974, Tampereen työväenopiston 75-vuo-
tisjuhlat 19.-20.1.1974 (25.1. 16 §, 5.4. 51 §, 
16.8. 130 §, 15.11. 175 §, 13.12. 195 §), 

valtionapu 
— v. 1972 valtionavun perusavustuksen anominen 

(16.8. 119 §) 

virat, toimet ja palkkaus 
— palkkaus: eräiden henkilökuntaan kuuluvien palk-

kauksen tarkistaminen (22.2. 3 2 - 3 5 §, 14.5. 79 §, 
28.6. 95, 96 §), opiston luentopalkkiot 2.10. luki-
en (15.11. 159 §) 

— virat: taloudenhoitajan viran muuttaminen talous-
päällikön viraksi (22.2. 31 §), tstoapulaisen viran 
perustaminen ja tp. tstoapulaisen palkkaaminen 
(28.6. 114 §, 15.11. 162 §) 

talousarvio 
— v:n 1974 talousarvioehdotus (14.5. 81 §),v:n 1973 

talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittämi-
nen (15.11. 168 §), kustannusarvion laatiminen v. 
1975 talousarvioon tarkoitetuista perusparannus-
töistä (13.12. 179 §) 

Lausunnot. Johtokunta antoi mm. seuraavia asioita 
koskevia lausuntoja: 

avustukset 
— yleishyödyllisten yritysten ja laitosten sekä eräiden 

yhteisöjen avustusanomukset (5.4. 59 §,28.6. 116 
§), opiston näyttämöpiirin matka-avustus (16.8. 
136 §) 

muut asiat 
— tilojen osoittaminen suomenkielisestä työväenopis-

tosta Finlandia-talon tilojen vuokrauksista luopu-
maan joutuville ETYK:in takia (5.4. 55 §), teatteri-
toimikunnan mietintö (27.9. 140 §) 

Suomenkielisen työväenopiston tiloja luovutettiin ker-
tomusvuonna 55 vuokraajalle erilaisia tilaisuuksia var-
ten, vuokran, henkilökunnalle aiheutuneen ylimääräi-
sen työn sekä valaistus- ym. kulujen korvaamista kos-
kevin ehdoin. 
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28. T e o l l i s u u s l a i t o s t e n l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Teollisuus-
laitosten lautakunnan puh.johtajana toimi v. 1973 
osastopääll. Jorma Korvenheimo, varapuh.johtajana 
varat. Keijo Liinamaa sekä jäseninä dipl.ins. Aarne Hel-
le, tekn. Vi lho Korja, dipl.ins. Eero Piimies, toimits. 
Paavo Tyystjärvi, osastopääll. Armas Vinberg, ekon. 
Reijo Vähät i i t to ja dipl.ins. SvenWik. Kaupunginhalli-
tuksen edustajana oli apul.kaup.joht. Gunnar Smeds ja 

sihteerinä teollisuuslaitosten asiamies Leo Luontila. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 27 kertaa ja 
pöytäkir jojen pykäläluku oli 1064. Diaariin merkit t i in 
1042 saapunutta asiaa. Kirjeitä lähetettiin 269 ja ottei-
ta 484. Kertomusvuoden aikana toimi neljä lautakun-
nan asettamaa jaostoa, joilla oli 15 kokousta. 

Kaasulaitoksen toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. kaasulaitoksen hal-
lintaan jäävällä alueella purettavien rakennusten ja lait-
teiden purkutöitä sekä kaasun erikoishinnan vahvista-
mista (8.5. 440 §, 18.12. 1037, 1055 §) 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehti in esityksiä mm. 
seuraavista asioista: 
— jäteveden johtaminen mereen (22.5. 481 §, 4.12. 

985 §) 
— kaasulaitokselta vapautuvien alueiden siirto sähkö-

laitoksen hallintoon sekä tuotannonmuutosten yh-
teydessä purettavien rakennusten ja laitteiden pää-
oma-arvojen poistaminen käyttöomaisuudesta 
(4.12. 987, 988 §) 

— kaasumyyntitariff ien tarkistaminen (8.5. 440 §, 
18.12. 1055 §) 

Sähkölaitoksen toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunta teki mm. seuraavat urakoita ja 
hankintoja koskevat päätökset: 
— Hanasaaren voimalaitos: turbogeneraattorien 

(30.1. 110 §) ja turbi ini n:o 2:n säätölaitteiden 
vuosihuolto (18.12. 1046 §) ja koneiston n:o 4 
käytönvalvontalaitteet (14.8. 693 §) sekä B-voima-
laitoksen koneiston n:o 3, apukattilan ja vedenkä-
sittelylaitoksen putki johtojen ja säiliöiden eristys-
työt ja suurjännitekiskosto (10.4. 366, 373 §) sekä 
2. rakennusvaiheeseen l i i t tyvät suurpaalutyöt 
(20.11. 943 §), rakennusten ja laitteiden purkutyöt 
(4.12. 991 §) sekä raiteen ja kadun siirto (11.9. 
760 §, 18.12. 1048 §) 

— Herttoniemen sähköaseman päämuuntajat (8.5. 
444 §) 

— Pieni Roobertinkatu 1—3 korjaustyöhön l i i t tyvät 

rakennusteknilliset työ t (22.5. 488 §) 
— siirrettävät lämpökeskusyksiköt (24.4. 425 §) 
— Viikinmäen sähköasemarakennuksen ja kytkinken-

tän kaivu-ja louhintatyöt (30.1. 104 §) sekä raken-
nus-, ilmanvaihto-, lämpö-, vesi- ja viemäriteknilli-
set t yö t (19.6. 570, 571, 577 §), sähköaseman 20 
kV:n kojeisto (19.6. 580 §), verkkokäskylaitteet, 
sähköteknilliset työt , 110 kV:n mittamuuntajat, 
erott imet, tukieristimet, kiskodifferentiaalisuoja se-
kä kytkinlaitoksen teräsrakenteet (31.7. 634 §, 
7.8. 659 §, 14.8. 694, 695 §, 11.9. 757 §, 18.12. 
1056 §) 

— voimalaitosten teline-, apu- ja puhdistustyöt sekä 
katti loiden, putkistojen ja konelaitteiden korjaus-
työt (22.5. 491 §) 
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28. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Muut lautakunnan tekemät päätökset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen 1. ja 2. raken-

nusvaiheen pääpiirustusten muutokset (13.3. 272 §) 
— päivystysjärjestelmän muuttaminen (6.11. 907 §) 
— sähkön hinta: lumensulatuksen liittymismaksumää-

räykset ja erikoishinta (4.12. 994 §), suoran ja va-
raavan sähkölämmityksen erikoishinnat (23.1. 
74 §), sähkön erikoishinnat ja maksut, suoran säh-
kölämmityksen sopimukset sekä lämmityssähköso-
pimuksien muutokset (23.10. 872 §) ja ulkovalais-
tus-, vara- ja 600 V tasasähkön sekä metron koera-
dan sähkön erikoishintojen vahvistaminen (23.1. 
74 §) 

— sähkösopimukset: tekeminen Imatran Voiman kans-
sa (31.7. 643 §) ja sähkön myynti- ja ostosopimuk-
sen tekeminen Tapiolan Sähkölaitoksen ja Otanie-
men hoitokunnan kanssa (31.7. 644 §) 

Esitykset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— Hanasaaren voimalaitoksiin l i ittyviä ympäristön-

suojelukysymyksiä koskeva jatkoselvitys (23.10. 
862 §) 

- piirustusten hyväksyminen: Hanasaaren B-voimalai-
toksen 2. rakennusvaiheen pääpiirustusten hyväk-
syminen (28.8. 723 §), kantakaupungin piirikes-
kuksen rakentaminen ja sitä koskevien luonnospii-
rustusten hyväksyminen (13.2. 158 §), kiinteistön 
Pieni Roobertinkatu 1—3 korjaus-ja muutostöiden 

pääpiirustusten hyväksyminen (27.2. 212 §) ja 
Pohjoisen huippu- ja varalämpökeskuksen pääpii-
rustusten muutos- ja täydennyspiirustusten hyväk-
syminen (20.11. 938 §} 

— nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointi-
maksusta annetun lain muuttaminen (27.2. 223 §) 

— päivystyslajeja koskevan päätöksen alistaminen 
(4.12. 969 §) 

— sähkön hinta: sähkön hintojen korottaminen (23.1. 
74 §) ja sähkönmyyntitariff ien uudistus (23.10. 
872 §) 

— teollisuuslääkärin palkkaus (30.1. 116 §) 
— Vi ik in korttelin n:o 3 asemakaavan muuttaminen 

(10.4. 375 §) 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita: 
— energiahuoltokysymyksiä koskeva kirje (18.12. 

1041 §) 
— Hanasaaren voimalaitosten ilmansaasteiden tarkkai-

lu- ja valvontajärjestelmä (23.10. 863 §) 
— Helsingin keskusvankilan kaukolämmön laskutus 

(20.11. 935 §) 
— Helsingin-Lähden moottori t ien (31.7. 641 §) ja 

kantatie n:o 50:n valaistussuunnitelmat (23.10. 
855 §) 

— Suomenlinnan sähkönjakelu (23.10. 858 §) 
— valtuustoaloite aluelämmityksessä sovellettavan 

lämmön erikoishinnasta (27.2. 217 §) 
— Virkkala-Tammisto 110 kV johdon siirto välillä 

Leppävaara-Hakuninmaa (31.7. 632 §) 

Vesilaitoksen toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
päätökset koskivat mm. seuraavia urakoita ja hankin-
toja: 
— Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen l-vaiheen il-

manvaihtolaitteet ja lietteen ajo (27.3. 295, 297 §) 
- Roihuvuoren pääjohtotunnelista Mekaanikonkadul-

le rakennettavan päävesijohdon maarakennustyöt 
(23.10. 844 §) 

- Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen vara-
voimakoneisto (31.7. 611 §) 

Esitykset. Lautakunnan khlle tekemät esitykset koski-
vat mm. seuraavia asioita: 
- Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken tehdyn vesi-

laitossopimuksen sekä siihen l i i t tyvän syöttöjohto-
sopimuksen muuttaminen (18.12. 1032 §) 
Tuusulanjärven säännöstelypäätöstä koskevan muu-
toshakemuksen peruuttaminen (23.10. 848 §) 

— veden hinnan korottaminen (22.5. 476 §) 
— vesilaitoksen 100-vuotishistoriikin teettäminen 

(30.1. 97 §) 

Lausunnot. Khlle annettiin kertomusvuoden aikana 
lausunto mm. seuraavista asioista: 
— Hiidenvesi-suunnitelman johdosta tehdyt muistu-

tukset (28.8. 708 §) 
— katujen sekä viemäri- ja vesijohtojen rakentamista 

Länsi-Vesalan pientaloalueelle koskeva aloite (11.9. 
735 §) 

— kunnallisteknillisten töiden suorittaminen Tapanin-
kylän alueella (30.1. 100 §) 

— Päijänne-hankkeen liittymissopimusluonnos (6.11. 
892 §) 

— pääkaupunkiseudun yhteistoimikunnan suositus 
raakavedenhankinnan koordinoinnista (13.2. 143 §) 

— Reimarlan länsiosan asemakaavan muutosehdotus 
(8.5. 439 §) 

— vesilaitos- ja jätevedenpuhdistamoiden lietteen yh-
teiskäsittelymahdollisuuksien selvittäminen (14.8. 
667 §) 
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28. Teollisuuslaitosten lautakunta 

Teollisuuslaitosten yhteiset asiat 

Esitykset. Lautakunnalle tehti in kertomusvuonna esi-
tys mm. toimihenkilöiden palkoista päättämistä koske-
vien määräysten muuttamisesta (27.3. 317 §) 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausunto-
ja mm. seuraavista asioista: 
— korvausvaatimussuojan myöntäminen kaupungin 

palveluksessa oleville (20.11. 956 §) 
— metroa koskevat asiat: Hakaniemen, Sörnäisten ja 

Kampin metroaseman luonnospiirustukset (27.3. 
318, 319 §, 6.11. 910 §), Hiihtäjäntien, Siilitien ja 
Kulosaaren metroaseman pääpiirustukset sekä Hiih-
täjäntien asemaympäristön liikennejärjestelysuun-
nitelmien ja sillan yleispiirustukset (18.12. 1050 §, 
1051 §, 1052 §), metrotunneliosuuden Siltavuori-
Kamppi linjauksen ja korkeusaseman sekä Siltasal-
men puhall inkuilun suunnitelma (10.4. 376 §), 
metron ulkoalueelle suunniteltujen sähkönsyöttö-

asemien yhdistetyt luonnos- ja pääpiirustukset 
(19.6. 583 §) ja metrovarikon yleissuunnitelma 
(10.4. 377 §) sekä koetusraiteen linjauksen ja kor-
keusaseman sekä betonitunnelin yleispiirustukset 
(6.11.911 §) 

- näyttelyt: kaasulaitoksen ja sähkölaitoksen näytte-
lyjen yhdistäminen (4.12. 1007 §) 

— rakennusjärjestyksen uudistamiskomitean osamie-
t intö II (30.1. 118 §) 

Lisäksi lautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle lausuntonsa itäisen rantavyöhykkeen virkistyksen 
yleissuunnitelmasta (30.1. 119 §), Itäkeskuksen kaava-
rungon esisuunnitelmasta ja kaavarunkovaihtoehdoista 
(8.5. 450 §), Sörnäisten rantatien yleissuunnitelmasta 
(4.12. 1008 §) ja Malmin aluekeskuksen kaavarunko-
suunnitelman loppuraportista (18.12. 1053 §). 
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29. T e r v e y s l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Terveyslau-
takunnan puh.johtajana to imi v. 1973 Kaisa Turpeinen 
ja varapuh.johtajana Onni Turtiainen. Jäseniä olivat 
Ulla Gyllenberg, Reino Haavisto, Oll i Ojala, Maija Saa-
ri, Sirkka-Liisa Huttunen, Aino Hänninen, Kaarina 
Kalmari, Ant t i Kulmala ja Asser Stenbäck. 

Lautakunta ja sen osastot kokoontuivat kertomus-
vuonna 103 kertaa, joista terveyslautakunnan kokouk-
sia 44, lautakunnan yleisen osaston 28 ja valvontaosas-
ton 31. 

Kokouspöytäkirjojen pykäliä oli 2037 ja lähetettyjä 
kirjelmiä 650. 

T e r v e y s k e s k u s 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

avosairaanhoitoa koskevat asiat 
— Etelä-Haagan ja Maunulan terveysasemien perusta-

missuunnitelmat ja kustannusarviot (29.8. 804, 
805 §) 

— Hietaniemen virastotalon terveysaseman ja Konalan 
terveysaseman toiminnalliset suunnitelmat, kustan-
nusarviot ja huonetilaohjelma (2.5. 425 §, 6.6. 
568 §) 

— terveyskeskuksen toimintakertomus v. 1972 (30.5. 
526 §) 

— yleislääkärijohtoisen avosairaanhoidon päivystys 
Kallion terveysasemalla (10.1. 1010 §) 

terveysneuvontaa koskevat asiat 
— terveyden hoitoviraston terveyskasvatuksen organi-

saation hyväksyminen (14.2. 123 §) 

hammashuolto 
— kansakoulujen tiloissa toimivien Helsingin kaupun-

gin hammashuolto-osaston alaisten hammashuolto-
loiden käyttö kesäaikana (18.4. 408 §) 

— kouluhammashoitolaitoksen nimen muuttaminen 
1.1.73 alkaen Helsingin kaupungin terveydenhoito-
viraston terveyskeskuksen hammashuolto-osastoksi 
(3.1. 4 §) 

— työaika: hammashuolto-osaston kaikkien terveys-
keskushammaslääkäreiden siirtyminen kokopäivä-
toimiseen työskentelyyn 1.8. mennessä (2.5. 442 
§) ja täysiaikaisessa terveyskeskushammaslääkärin 
viroissa olevien oikeuttaminen suorittamaan kun-
nallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti li-
sätyötä enint. 5 t viikossa (21.11. 1079 §) 

terveysolojen valvonta 
— hoito- ja tutkimuslaitoksista sekä eläinlääkintälai-

toksista kertyvien leikkaussali- ja tartuntavaarallis-
ten jätteiden pakkaaminen varoitusmerkinnöillä va-
rustettuihin jätesäkkeihin ja niiden kuljettaminen 
umpikoriautoi l la kaupungin jätteenpolttolaitoksille 
(21.3. 1635 §) 

— yksityisten omistamien yleisessä käytössä olevien 
uima-altaiden vesistä otettavat viikottaiset vesinäyt-
teet (16.5. 1749 §) 

elintarvikkeiden valvonta 
— työnantajan velvollisuus huolehtia siitä, että elin-

tarvikkeita käsittelevät työnteki jät toimittavat ter-
veydenhoitoviraston pyytämät ulostenäytteet oh-
jeiden mukaisesti tutkittavaksi (13.6. 1812 §) 

Esitykset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 

avosairaanhoito 
— uuden komitean asettaminen laatimaan ehdotusta 

kansanterveystyön ohjesäännöksi ja terveydenhoi-
toviraston eri toimintojen ohje- ja johtosäännöksi 
28.2. 186 §) 

terveysneu von ta 
— lautakunnan jäsenten ja terveydenhoitoviraston 

palveluksessa olevien suosittaminen tukemaan ter-
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29. Terveyslautakunta 

veyskäyttäytymisellään valistustoimintaa tupakoin-
nin ehkäisyssä (24.10. 968 §) 

— terveyskasvatuksen neuvottelukunnan perustami-
nen (14.2. 123 §) 

koulu terveydenhuolto 
— kouluterveydenhoito-osaston silmä-ja korvapolikli-

nikoiden sekä puhe- ja äänihäiriöpoliklinikan toi-
minnan hyväksyminen esitettäväksi vuosittaisissa 
kansanterveystyön toimintasuunnitelmissa (15.11. 
1048 §) 

— määrärahojen myöntäminen riittävien ti lojen ai-
kaansaamiseksi päivävuorossa tapahtuvaa koulutyö-
tä varten ja päivävuoroon siirtymisen aloittaminen 
koulujen alemmista luokista (26.9. 913 §) 

— oppilaiden ja nuorison mielenterveyspalveluiden 
järjestely Helsingissä (14.4. 1087 §) 

— virat ja toimet: 21 terveydenhoitajan toimen perus-
taminen oppikoulujen terveydenhuoltoa varten 
(14.3. 252 §) 

— yhteisen jatkokoulutuksen järjestäminen Helsingin 
ja sen naapurikuntien kouluterveydenhoitohenkilö-
kunnalle (14.3. 1046 §) 

terveysolojen valvonta 
— terveydenhoitoviraston terveysolojen valvontaosas-

ton ammattientarkastustoimiston virkojen lakkaut-
taminen 1.7. alkaen ja työsuojelutoimiston perusta-
minen siihen kuuluvine virkoineen terveydenhoito-
viraston valvontaosastoon 1.7. alkaen (18.4.401 §) 

tartunnan torjun ta 
— ennakkokorvauksen maksaminen kaupungin varois-

ta henkilölle, jonka epäillään saaneen erittäin vaa-
rallisen, yleisvaarallisen tai valvottavan tartuntatau-
din tartunnan tai joka on todettu sellaisen taudin 
tartunnan kantajaksi 

— huoneiston hankkiminen salmonella-tartunnan saa-
neiden lasten päiväkodiksi (28.3. 272 §) 

elintarvikkeiden valvonta 
— Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Sipoon kuntien 

kanssa tehtyjen maidon ja muiden elintarvikkeiden 
sekä veden tutkimuksia koskevien sopimusten 
muuttaminen (5.9.861 §) 

Lausunnot. Lautakunnan kertomusvuonna antamista 
lausunnoista mainittakoon seuraavia asioita koskevat: 

avosairaanhoito 
— sairaankuljetuksen toteaminen kansanterveystyön 

toiminnaksi, jonka järjestäminen kuuluu terveys-
keskukselle (10.1. 36 §) 

— selviämisaseman perustaminen Helsinkiin ja lääkin-
tähenkiöstön palkkaaminen asemalle (29.3. 
1053 §) 

terveysolojen valvonta 
— ilmatarkkailun järjestäminen Helsingissä (11.4. 

361 §) 
— jätevedet: Helsingin kaupungin jätevesien poisto-

tunnelijärjestelmän yleissuunnitelman hyväksymi-
nen (18.7. 1856 §) ja Valtion painatuskeskuksen 
anomus teollisuusjäteveden johtamisesta yleiseen 
viemärilaitokseen (24.1. 1530 §) 

Terveyslautakunnan valvontaosasto lakkautti kerto-
musvuonna 66 kiinteistökohtaista jätteenpolttouunia 
niiden aiheuttamien haittojen takia sekä antoi lisäksi 
muuhun ympäristöhygieniaan l i i t tyvien valitusten joh-
dosta 44 velvoittavaa määräystä. 

Lautakunta käsitteli myös Eläinlääketieteellisen kor-
keakoulun ilmoitusta eläinlääkäripäivystyksen aloitta-
misesta pieneläinklinikalla 1.7. alkaen (4.7. 1850 §). 
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30. T e u r a s t a m o l a i t o k s e n l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Teurasta-
molaitoksen lautakunnan puh.johtajana oli v. 1973 au-
toil i ja Juho Mehto ja varapuh.johtajana toim.joht. 
Pentti Katajamäki sekä jäseninä valt iot.yo Jarmo Hei-
niö, tarkastaja Esko I lkka, liha-alan työntekijä Albert 
Johansson, maalarimest. Reino Kuikanmäki, kauppias 
Ragnar Nyberg, tarkast. Tauno Sademies ja kauppa-
neuvos Kaarle Sorkio. Kaupunginhallituksen edustaja-
na oli apul.kaup.joht. Gunnar Smeds ja sihteerinä toi-
mi varat. Holger Quick. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa, sen 
käsittelemien asioiden pykäläluku oli 195. Lähetettyjä 
kirjeitä oli 19. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— hankinnat ja hankintatarjoukset:hankintarajan vah-

vistaminen (26.1. 5 §), kalttauskoneen hankinta ja 
laitoksen puh.vaihteen hankinta (28.6. 116 §, 25.5. 
78 §), jäähdytyskoneiston ja syväjäädyttämön ovi-
en sekä kylmäkoneiden hankintatarjoukset sekä tp. 
jaoston asettaminen koneiden tarjousten avaamista 
ym. varten (16.2. 48 §, 16.3. 68 §, 26.1. 27, 28 §) 
kalapäivien järjestäminen kalatukku keskuksen alu-
eella 10.7. (17.8. 134 §) 

— kalatukkukeskuksen ja vihannestukkutorin neuvot-
telukunnan asettaminen v. 1973 (26.1. 31, 32 §) 

— korvausvaatimus teurastamolla aiheutuneesta va-
hingosta (14.12. 193 §) 

— kylmäputkien eristystyötarjoukset (25.5. 102 §) 
— laskujen ja maksuasiakirjojen allekirjoittaminen ja 

hyväksyminen (26.1. 7 §) 
— lautakuntaa koskevat asiat: varapuh.johtajan ja kas-

santarkastajien valitseminen, Ikn kokoontumisajat 
kevätkaudella (26.1. 1-4, 6 §) 

— lihamessujen järjestäminen aikana 19—20.5. (16.2. 
45 §) 

— rakentamiseen l i i t tyvät asiat: Kesko Oy:n tukkuva-
raston rakennuspiirustukset (16.3. 63 §) ja syväjää-

dyttämön laajennustöiden rakennusvalvojan mää-
rääminen (25.5. 96 §) 

— sähkön hinnan tarkistaminen (16.2. 46 §) 
— tuotan to komitean jäsenten valitseminen v. 1974— 

75 (23.11. 177 §) 
— vuokrausta ja vuokria koskevat asiat: alueen vuok-

raaminen ns. Agroksen alueelta Pauna Oy:lle Vi-
hannestalo Ky.lle ja Heinon Tukku Oy:lle kalatuk-
kukeskuksesta (14.12. 191 §, 25.5. 93, 101 §), ka-
latukkuhall in vuokraaminen Tmi Pekka Asulle ja 
navetan vuokraus Allag Oy:lle (26.1. 22 §, 16.2. 
42 §), Oy Etelän Liha Ab:n vuokrasopimuksen pi-
dentäminen (25.5. 100 §), vuokrien ja maksujen 
tarkistaminen sekä vihannestukkutorin päivävuok-
rien korotus 1.1.74 lukien (28.6. 125 §, 14.12. 
194 §). 

Esitykset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— ansiomerkkien anominen (26.1. 14 §) 
— koulutus: tark.eläinlääkärien osallistuminen jatko-

koulutuskursseille Vaasassa (23.11. 179 §) 
— opintomatka-apurahojen anominen (16.2. 44 §) 
— sähkön, veden, höyryn ja kaasun hintojen korotus-

tapa (28.6. 117 §) 
— talousarvioehdotus v. 1974 ja toimintakertomus v. 

1972(25.5. 103 §, 16.3. 69 §) 
— teurastamolaitoksen saatavien poistaminen (14.12. 

192 §) 
— virat, palkat: virkanimikkeen muuttaminen, viran 

avoimeksi julistaminen (16.2. 41 §, 17.8. 138 §) 
sekä Ikn sihteerin palkkion tarkistaminen (23.11. 
182 §> 

— virkamatkat: toimitusjohtajan matka Madridiin 
(28.6. 119 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin kerto-
musvuonna lausunto mm. seuraavista asioista: 
— Helsingin seudun Kalastajaseuran kalasataman si-

jaintia koskeva kirjelmä (16.3. 66 §) sekä urheilu-
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ia ulkoiluviraston kirjelmä kalasataman ja kalastaja-
kylän rakentamisesta (16.2. 49 §) 

30. Teurastamolaitoksen lautakunta 

Lisäksi annettiin lausunto kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan Sörnäisten rantatien yleissuunnitelmaa koske-
vasta kirjelmästä (23.11. 180 §) 
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31. T i e l a u t a k u n t a 

Vuosi 1973 oli lautakunnan yhdestoista toimintavuosi. 
Lautakunnan puh.johtajana oli kertomusvuonna y li-ins. 
Maiju Pettinen, varapuh.johtajana ins. Bengt Nybergh 
sekä muina varsinaisina jäseninä varat. Yr jö Hovi, ins. 
Usko Nikki lä, työnjoht. A lpo Virtanen ja viilaaja Allan 
Heiman sekä varajäseninä yIi-ins. Runo Harmo, kontt. 
pääll. Kurt Hilbert, tekn. Jouko Rytkönen, työnjoht. 
Onni Leivoaro, rak.mest. Matti Alanen ja kielenkäänt. 
Jouko Kymlander. 

Lautakunta piti vuoden aikana yhden yksityisistä teis-
tä annetun lain edellyttämän tietoimituskokouksen. 

Toimituskokouksen lisäksi lautakunta pit i vuoden ai-

kana kaksi kokousta, joissa käsiteltiin valmistelevasti 
myöhemmin toimituskokouksessa käsiteltyä asiaa sekä 
mm. päätettiin ehdotuksesta talousarvioksi. Lautakun-
nan hallinnollisten kokousten pöytäkirjapykälien luku-
määrä oli 22. 

Lautakunnan kirjaamistehtävistä huolehti rakennusvi-
raston kirjaamo ja käsiteltyjen asioiden valmistelusta 
sihteeri rakennusviraston avustuksella. Sihteeri suorit-
t i myös esittelyn lautakunnan kokouksessa. Sihteerin 
tehtäviin kuului niin ikään ohjeiden ja neuvojen anta-
minen tiekuntien edustajille ja yksityisille tieosakkail-
le. 
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32. U r h e i l u - j a u l k o i l u l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Urhei lu- ja 
u lkoi lu lautakunnan puh.johtajana to imi v. 1973 joh-
tok.s iht . Sulo Lahtinen ja jäseninä olivat varanot. Sal-
me Katajavuori, to iminnanjoht . Mauri Reutsalo, lii-
kunnanohj. Ri i t ta Kanervo, opett. Esko Honkanen, 
to im i t t . Stig Häggblom, rak.mest. Kai Hagelberg, tai. 
pääll. Leo Hut tunen ja op. Kai Karhuvaara, jonka tilal-
le tu l i 5.9. lähtien kauppaneuvos Aarno Pajunen. Kau-
punginhal l i tuksen edustajana toimi apul.kaup.joht. 
A .K . Loimaranta ja sihteerinä siht. Helena Rantanen. 

Lautakunta kokoontu i kertomusvuonna 28 kertaa ja 
työmäärän kehitystä kuvaavat mm. seuraavat luvut: 

1970 1971 1972 1973 

— urheilun pi ir i jär jestöt 
(23.5. 328 §) 70 000 7 7 

— urheilua ja muuta l i ikunta-
to imintaa harjoit tavien seu-
rojen nuorten leir i to iminta 
(23.5. 329 §, 26.9. 568 §) .15 000 33 21 

— kaupungin virastojen ja 
laitosten l i ikuntato iminta 
(23.5. 327 §) 11 000 49 45 

— kansainvälisen kaupunki-
otteluiden ja näytösten 

järjestäjät (9.5. 309 §) . . 15 000 5 5 

Yhteensä 611 000 339 312" 

— kokouksia 24 25 28 28 
— käsiteltyjä asioita 642 648 700 755 
— lähetettyjä kir jeitä 162 154 187 225 

Lautakunta asetti keskuudessaan jaoston laatimaan eh-
dotuksen urheilu- ja ui koulupaikkojen ja -laitosten käy-
töstä perittävien maksujen tarkistamisesta (23.5.353 §). 
Jaosto kokoontu i kolme kertaa. 

Päätökset. Lautakunnan tekemät tärkeimmät päätök-
set koskivat mm. seuraavia asioita: 

av u st u s te n jakaminen 
kertomusvuoden talousarvioon lautakunnan käytettä-
väksi merk i t y t erilaiset avustusmäärärahat, yht . 
1 103 100 mk, jaett i in urheilun ja muun l i ikuntatoi-
minnan tukemiseen seuraavasti: 

avustus- avustuksen 
määräraha haki- saa-
mk jo i ta j ia 

— urheilua ja muuta l i ikunta-
to imintaa harjoi t tavat seu-
rat (9.5. 291 §, 19.6. 397 §) 500 000 245 234 

Lisäksi urhei luhal l i t Oy:l le myönnet t i in 492 100 mk:n 
suuruinen avustus. 

Myös kalavesien huol toto iminnan tukemiseen myön-
nett i in avustuksia neljälle yhdistykselle (21.11. 692 §) 

v u okraukset ja niihin liittyvät asiat 

alueet 
— vuokraaminen: Meilahden urheilupuistossa sijaitse-

vat tenniskentät n:o 2—5 Suomen Tennisl i i tol le se-
kä lisäalue ylipainehall ia varten tajvikaudeksi 1977 
(9.1. 25 §), Ouri-saaressa oleva alue H. ja R. Linde-
grenille ajaksi 1 .5 .1973-30.4.1978 sekä esitys kh :lle 
sopimuksen tekemisestä ajaksi 1.1.1974—31.5. 
1998 (11.4. 233 §), osa Marjaniemen venesatama-
alueesta Marjaniemen Purjehti joi l le to imintat i lo ja 
varten 5 v.ksi, minkä jälkeen sopimus on voimassa 
6 kk:n irt isanomisajoin, Pornaistenniemeltä lisäa-
lue Helsingin Meriveneili jät ry.l le ajaksi 1.9.1973— 
31.8.1977, minkä jälkeen sopimus ja tkuu 6 kk:n ir-
t isanomisajoin, osa Haapaniemen urhei lukenttäalu-
eesta O t t o VVuorio Oy:lle ajaksi 19 .6 .1973-18.6 . 
1978 (19.6. 421 , 422, 432 §), osa Strömsinlahden 
venesatama-alueesta Roihuvuoren ja Tammisalon 
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32. Urheilu-ja ulkoilulautakunta 

Meriulkoil i jat ry:lle ajaksi 1.10.1973-30.9.1978, 
minkä jälkeen sopimus jatkuu 6 kk:n irtisanomis-
ajoin (26.9. 584 §), Käpylän ravirata alueineen Hel-
singin Ravirata Oy:lle 30.9.1976 saakka (24.10. 
638 §), Mustikkamaan ulkoilupuistosta alue Ho-
peasalmenveistämö Oy:lle sekä esitys kh:lle sopi-
muksen tekemisestä 30.6.1998 saakka, Mustikka-
maan ulkoilupuistosta alue viisivuotiskaudeksi Ve-
netelakka R. VVickmanille sekä esitys kh:lle sopi-
muksen tekemisestä 30.6.1998 saakka (19.12. 745, 
741 §) 
vuokrasopimusten irtisanominen: kiinteistölauta-
kunnan ja Ab Silversundsvarvet—Hopeasalmenveis-
tämö Oy:n sekä kiinteistölautakunnan ja Rainer 
Rafael Knut Wickmanin väliset Mustikkamaalla si-
jaitsevia maa-alueita koskevat vuokrasopimukset 
päättymään 31.12.1973 ( 23.5. 338 §}, Melaveikot 
ry:n kanssa tehdyn, Ouro-saaren eteläosassa olevan 
alueen vuokrasopimus päättymään 30.6.1974 
21.11.693 §), 

— vuokrasopimusten muuttaminen: Helsingin Moot-
torivenekerhon kanssa tehty Pohjoissatamassa ole-
van alueen sopimus siten, että sopimus päättyy 
31.12.1977 jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan 
(23.5. 339 §) 

huonetilat 
— vuokraaminen ym.: Yrjönkadun uimahallikiinteis-

tön IV kerroksen vuokraaminen urheilu-ja ulkoilu-
viraston urheiluosastolle (19.6. 414 §), jäähallin 
vuokrasopimuksen jatkaminen Jääkenttäsäätiön 
kanssa 31.12.1983 saakka, minkä jälkeen vuokra-
aika jatkuu vuoden kerrallaan (28.2. 128 §), Rus-
keasuon urheiluhallin palloilusalin vuokrasopimuk-
sen jatkaminen ajaksi 1.9.1973-31.5.1974 (19.6. 
403 §), Talin kartanon kivisen viljamakasiinin va-
raaminen vuoden 1974 loppuun (10.10. 597 §) se-
kä merki t t i in tiedoksi, että Bowling-Service Oy on 
siirtänyt Talin keilahallin vuokrasopimuksen Oy 
Tali-Bowling Ab:lle (22.8. 494 §) 

kahvilat, kioskit, ravintolat ym. 
— vuokrasopimusten tekeminen, jatkaminen y m : . 

Rastilan ulkoilumajan ravintolahuoneuston vuok-
raaminen Tuut ink i Oy:lle ajaksi 15.5.1973—14.5. 
1976 (25.4. 274 §) sekä suostuminen siihen että 
Tuut inki Oy irtisanoi sopimuksen 28.2.1974 alka-
en (19.12. 753 §), Pitkäkosken ulkoilumajan kios-
kin pito-oikeuden myöntäminen rva M. Lehdolle 
(14.2. 108 §), ulkoilualueiden ja-puiston isäntien 
perheenjäsenten hoidossa olevien kahvilanpito-oi-
keuksien jatkaminen (14.3. 175 §), Pirkkolan ur-
heilupuiston kahvila- ja kioskioikeuksien siirtämi-
nen Leila Orpanalta Ky Pirkkis, Leila Orpana & 
Co:lle (22.8. 493 §) 

muut vuokraukset, luvat ym. 

Helsingin Puhelinyhdistyksen oikeuttaminen asenta-
maan puhelinkioski Mustikkamaan ulkoilupuistoon 
(28.2. 140 §), Kyrkslätt Elektriska Ab-Kirkkonum-
men Sähkö Oy:n oikeuttaminen rakentamaan Lähtee-
län ulkoilualueelle 20 kV sähkölinja (28.3. 197 §), 
Etelä-Suomen Palveluskoira ry.n oikeuttaminen käyt-
tämään Kauhalan ulkoilualuetta siten, että oikeus jat-
kuu vuoden kerrallaan (7.6. 387 §), Solvallan Urheilu-
opiston oikeuttaminen rakentamaan ulkoi lupolku Kar-
jakaivon maastoon (19.6. 427 §), Vasikkasaaren Mök-
kiläisyhdistyksen oikeuttaminen pitämään Vasikkasaa-
ressa olevat möki t paikoillaan 31.12. saakka sekä omis-
tajien oikeuttaminen pitämään majansa paikoillaan 
vuoden kerrallaan (7.8. 466 §, 19.12. 740 §), urheilu-
ja ulkoiluviraston oikeuttaminen tekemään J. Rauta-
korven perikunnan kanssa Kaunissaaren ulkoilualueen 
matkustajalaiturin käytöstä sopimus purjehduskausiksi 
1973-1975 (23.1. 58 §), 6 teräsbetonisen laituripont-
toonin vuokraaminen eri venekerhoille (14.3. 168 §), 
vuorojen antaminen Töölön pallokentältä ja Velodro-
min nurmikentältä Kauniaisten kaupungin urheilulau-
takunnalle (25.4. 250 §, 9.5. 312 §), luvan antaminen 
museovirastolle huoltorakennuksen rakentamista sekä 
vahtimestarin asunnon kunnostamista varten Seurasaa-
ren ulkomuseoalueelle (19.6. 417 §) 

muut asiat 

Lisäksi lautakunta teki päätöksiä, jotka koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— ilmaisen loman myöntäminen 150 perheenäidille ja 

125 heidän lapselleen (25.4. 264 §) 
— kansalaiskoululaisten ohjatun ryhti l i ikunnan järjes-

tämisen antaminen ohjaustoimiston tehtäväksi yh-
teistyössä terveydenhoitoviraston kanssa (11.4. 
216 §) 

— palkkioiden ja maksujen vahvistaminen: pääsymak-
sullisten tilaisuuksien järjestysmiesten ja l ipunmyy-
jien palkkiot (31.1. 92 §) sekä urheilu- ja ulkoilu-
paikkojen ja -laitosten käytöstä perittävät maksut 
(10.10. 625 §, 19.10. 629 §, 24.10. 644 §) 

— piirustusten ja suunnitelman hyväksyminen: Eläin-
tarhanlahden venesataman asemapiirustus (7.6. 
383 §), Lemislahden venesataman piirustukset 
(14.3. 165 §), Vaskilahden venesataman laajenta-
mispiirustukset (14.3. 165 §), Vaskilahden venesa-
taman laajentamispiirustukset (11.4. 241 §), Paja-
lahden venesataman pää- ja rakennepiirustukset 
(14.2. 117 §), Iso-Sarvaston venesataman yleis-
suunnitelma (21.11. 691 §) 

— ulkoilmakonsertin (yht. 75) tilaaminen eri yhtyeil-
tä (28.3. 205 §) 

— vanhusten kuntol i ikuntaa tutkivan työryhmän oi-
keuttaminen suorittamaan kuntol i ikunnan ohjel-
moint i tutk imus (11.4. 215 §). 
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3 2 . Urheilu-ja ulkoilulautakunta 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhall i tukselle mm. 
seuraavia asioita koskevat esitykset: 

— alueen vuokraaminen: Ouri-saaresta H. ja R. Lind-
grenille 31.5.1998 saakka (11.4. 233 §) , Metsälasta 
Valt ionrautateiden Tennis ry.lle 25 vuodeksi 
(21.11. 689 §), Mustikkamaan ulkoi lupuistosta Ho-
peasalmenveistämö Oy:l le ajaksi 1.1.1974—30.6. 
1998 sekä Venetelakka R. VVickmanille ajaksi 1.1. 
1974-30 .6 .1998 (19.12. 745 ,741 §) 

— hall intosuhteen muut taminen: Koivusaaren etelä-
osan siirtäminen urheilu- ja ulkoi lulautakunnal le 
(12.9. 560 §), Iso-Sarvaston venesataman siirtämi-
nen ki inteistölautakunnalta urheilu- ja ulkoi lulau-
takunnalle (21.11. 691 §) 

— piirustusten ja suunnitelmien hyväksyminen: Mus-
t ikkamaan ja Honkaluodon välisen ponttonisi l lan 
ja Tattarisuon keskusvarastorakennuksen pääpiirus-
tukset (14.2. 114 §, 28.2. 136 §), Uutelan ulkoi lu-
alueen traktorisuojan piirustukset (23.5. 343 §), 
Tullisaaren ulkoi lupuiston leirintäalueen vastaanot-
torakennuksen pääpiirustukset sekä Käpylän urhei-
lupuiston varasto- ja huoltorakennuksen pääpiirus-
tukset (23.5. 342 §, 7.6. 372 §), Eerolan lomama-
ja-alueen yleissuunnitelma (4.6. 361 §) 

— ulkoi lualueiden kahvilanpito-oikeuksien vuokraa-
minen näiden alueiden isäntientai kaitsijoiden avio-
puolisoil le (21.11. 694 §) 

muut esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: selvi-
tyksen laatiminen Messuhallini i lojen urhe i lukäyt töön 
saamisen vaikutuksesta kantakaupungin urhei lut i lo jen 
tarpeeseen (9.1. 23 §), komitean asettaminen laati-
maan kaupungin uimalaohjelma (14.3. 159 §) , urheilu-
ja ulkoilulaitosrahaston varojen jakoperusteiden vah-
vistaminen ja Pirkkolan jäähallin rahoit taminen sekä 
Iso-Sarvaston venesatama-alueen ruoppaaminen (28.3. 
185, 207 §), maa-alueen varaaminen Tai toluistelun Tu-
ki ry:lle jäähallia ja luistinrataa varten Tal in urheilu-
puiston alueelta (11.4. 220 §), huuhkajaparin lahjoit-
taminen Ähtär in eläinpuistolle (11.4. 239 §), heittei l le 
jätet ty jen veneiden hävit täminen (19.12. 739 §). 

Lausunnot. Kaupunginhall i tukselle annett i in lausun-
toja mm. seuraavista asioista: 
— aloit teet: aloite ravien järjestämisen turvaamisesta. 

Käpylän raviradalla sekä alueen vuokraaminen Es-
poon Laajalahdesta (24.10. 639 §) , ampumarata-
toiminnan lopettamisesta Viikinmäessä (26.9. 575 
§, 10.10. 612 §) ja aloite ulkokuntalaisten käyttä-
mistä kaupungin venepaikoista (24.10. 643 §) 

— Lauttasaaren hyppyr imäen purkaminen (19.6. 
408 §). 

— li ikunta-, urheilu- ja u lko i lu t i la t : retkeilyalueen 
hankkiminen pääkaupunkios i l le Pohjois-Suomesta 
(28.2. 138 §), Helsingin Vil lakehräämö Oy:n avus-
tus- ja laina-anomus squash-hallin rakennuskustan-
nuksiin (28.2. 127 §), Pihlajanmäki-Pihlajiston ur-
hei lut i lojen parantaminen (11.4. 219 §) , Suomen 
Akateemisen Urhei lu l i i ton kirje väestönsuojatilois-
ta l i ikuntatarkoituksissa (12.9. 543 §), Suomen 
Tennisl i i ton anomus maa-alueen varaamisesta Myl-
lypuron urheilupuistosta (7.11. 656 §) ja virkistys-
aluetoimikunnan välimuistio (26.9. 577 §) 

— piirustukset ja suunnitelmat: Pirkkolan jäähallin 
pääpiirustusten hyväksyminen (7.6. 391 §), Tal in 
urheilupuiston pal loi luhal l in luonnos- ja pääpiirus-
tukset (22.8. 504 §), Bengtsarin saunan piirustuk-
set (25.4. 273 §, 10.10. 619 §), Merihaan alueen 
kuntotalosuunnitelma (31.1. 74 §), My l l ypuron ur-
heilupuiston maankäyttösuunnitelman tarkistus 
(11.4. 217 §, 19.12. 730 §), metrovar ikon yleis-
suunnitelman hyväksyminen (11.4. 218 §), Puotin-
harju-Vesala metrorataosuuden yleissuunnitelma 
(25.4. 249 §) 

— Pääkaupunkiseudun yhte is työto imikunnan suositus 
vapaa-aluekuntali iton perustamisesta (12.9. 533 §, 
26.9. 567 §) 

— vanhusten kunto l i i kunta tu tk imus (19.6. 399 §) 
— varojen myöntäminen urhei lu- ja ulkoilulaitosrahas-

tosta (12.9. 536 §) 
— vesistöt ym. : Helsingin seudun luonnonsuojeluyh-

distyksen esitys kalavesien yhteiskäytöstä (2.1. 
17 §) 

— muut asiat: alueen vuokraaminen Osuuskunta Suo-
men Messuille Pasilasta sekä A- ja B-messuhallien 
ostaminen kaupungille (4.6. 358 §), kotieläintar-
han perustaminen Helsinki in (12.9. 559 §), Helsin-
gin asuntotuotanto-ohjelma vuosille 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
(10.10. 609 §). 
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33. V e s i l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Vesi lauta-
kunnan puheenjohtajana oli v. 1973 apul.prof. Raimo 
Määttä ja varapuheenjohtajana varat. Eino Malinen se-
kä jäseninä tstopääll. Kimmo Karimo, dipl.ins. Carl-
Gustaf Londen ja teoll.neuvos Leo Neuvo sekä varajä-
seninä maatalous- ja metsätieteiden lis. Risto Ant t i la , 
dipl.ins. Ah to Antt i la, pääsiht. I lppo Kangas, lääket. ja 
kir.toht. A r to Pakarinen ja dipl.ins. Simo Tuokko. 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
teollisuustointa johtava apul.kaup.joht. Gunnar Smeds. 
Lautakunnan sihteerinä to imi varat. Orjo Martti la. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 9 (ed. v. 11) ko-
kousta. Näiden pöytäkir jojen pykälien lukumäärä oli 
106 (146). Lautakunnalle saapui 169 (129) kirjettä ja 
niitä lähetettiin 52 (35). 

Paitsi sihteeriä ei lautakunnalla ol lut mitään varsinaista 
henkilökuntaa palveluksessaan. Toimistotyöt suoritet-
t i in laskutustyönä. 

Lautakunnan menot olivat 8 889 (5 892) mk ja tu lot 
12,80 mk ( - ) . 
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34. V ä e s t ö n s u o j e l u l a u t a k u n t a 

Väestönsuojelulautakunnan kokoonpano, kokoukset 
ym. Lautakunnan kokoonpano oli v. 1973 seuraava: 
puh.johtaja toim.joht. Nils Elfving, varapuh.johtaja 
apul.isännöitsijä Elo Lehtinen, jäsenet sähköasent. 
Rauno Annala, tstosiht. Matti Mela, toiminnanjoht. Il-
po Ritavuori, kansak.op. Simo Sairanen, asetinlaitteen 
hoit. Tapio Salminen, majuri Aarre Seppänen ja yli-
konst. Pentti Siippola. 

Kaupunginhallituksen edustajana oli valt iot, t r i Raimo 
Ilaskivi ja sihteerinä to imi hallinnollinen sihteeri Paavo 
Yli luoma. 

Lautakunnalla oli kertomusvuonna 22 kokousta. Pöy-
täkirjojen pykälien lukumäärä oli 356. Lautakunnalle 
saapui 291 kirjettä, lähetettyjä kirjeitä oli 137. Pöytä-
kirjan otteita lähetettiin 6 asiassa. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät 
tärkeimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— hankinnat: radiokaluston lisähankinta (30.1. 38 §), 

paineastioiden hankinta suurtehohälyttimiä varten 
(18.12. 351 §), katastrofiosaston materiaalin han-
kinta (26.6. 195 §), paarihankinta yleisen väestön-
suojelun toimeenpano-organisaatiota varten (26.6. 
196 §) 

— Helsingin kaupungin suojelusuunnitelma: seuraa-
vien osien hyväksyminen: »johdanto», »kuntaselvi-
tys» ja »vaara-alueiden kartoitus» sekä »avustussuun-
hitelma» (29.8. 236 §), »valvontasuunnitelma» 
(25.9. 255 §), »organisaatiosuunnitelma» (18.12. 
355 §) 

— Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry:n organisaatio, 
tehtävät ja toiminta (13.2. 56 §) 

— kalliosuojat: lautakunnan hallinnossa olevien kallio-
suojien vuokraustilanne 1.10.1973 (9.10. 269 §), 
perehtyminen Myl lypuron kalliosuojaan (15.5. 
156 §) sekä urakkatarjouksen hyväksyminen Katri 
Valan puiston kalliosuojan Käenkujan sisäänkäynti-
katoksen rakennusteknillisistä töistä ja Vilhovuoren-
kadun puoleisen sisäänkäynnin ruiskubetonitöistä 

(25.9. 256 § ja 9.10. 265 §), samoin v:n 1973 
osalta (18.12. 353 §) 

— kaupungin väestönsuojelujärjestelyt ja valmiustilan-
ne (30.1.41 §) 

— palolaitos: uusi palojohtoauto (8.5. 136 §), I suoje-
lupiirin toimiston ja katastrofiosaston varustus 
Erottajankadun kalliosuojassa sekä palolaitoksen 
uusi hälytyskeskus Kallion keskuspaloasemalla 
(27.11. 332 §) 

— talousarvion ti l i l lä 02 30 07 olevan määrärahan mo-
menttikohtaisen jaon muuttaminen (18.12. 344 §) 

— vuokrat: Vi lhon Keila ry:n vuokrahelpotuksen 
evääminen (27.2. 72 §) 

— väestönsuojelukeskuksen henkilökunta, luvan 
myöntäminen asumiseen kaupungin ulkopuolella 
(16.1. 12 §) sekä virkavapauden myöntäminen 
(30.1. 39 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle ja eräille muille kau-
pungin hallintoelimille tehtiin esityksiä mm. seuraavis-
ta asioista: 
— Kallio- ym. väestönsuojat: asuntoalueen yhteisen 

kalliosuojan käyttäji ltä perittävän kalliosuojamak-
suosuuden korottaminen (6.11. 290 §), Tiil imäen 
kalliosuojan laajennusosan pääpiirustusten hyväk-
syminen (24.4. 134 §), samoin Vuosaaren laitesuo-
jan pääpiirustusten (27.2. 67 §, 12.9. 240 §), Myl-
lypuron kalliosuojan polttoainevarmuusvaraston 
täyttäminen (25.9. 253 §), talokohtaisten väestön-
suojien tarkastustoiminnan tehostaminen (20.11. 
320 §), väestönsuojatutkimuksen täydentämisen 
suorittaminen erillissuojien osalta sisäasiainministe-
riön rahoittamana (5.6. 180 §) 

— kurssit, virkamatkat ym.: luottamusmiesten osallis-
tuminen väestönsuojelu kurssiin (30.1. 40 §, 27.2. 
73 §) ja väestönsuojelupäällikön ja yleisen väestön-
suojelun kouluttajan lähettäminen virkamatkalle 
Sveitsiin (5.6. 181 §) 

— palkat: palkan korotusesitys suojarakennusinsinöö-
rille (13.3.86 §) 

— talousarvio: eräiden määrärahojen yl i t täminen 
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34. Väestönsuojelulautakunta 

(16.1. 20, 21 §, 5.6. 179 §, 25.9. 252 §, 6.11. 
303 §) 

— virastot ja laitokset: ehdotus yleisohjeeksi valmiste-
luista poikkeuksellisten olojen varalta (7.8. 219 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna hallin-
toelimille lausuntoja mm. seuraavista asioista: 
— ensiapuasemien käyttö normaaliajan tarkoituksiin 

(29.8. 228 §), Kunnantien ensiapuaseman toimin-
nalllinen suunnitelma ja huonetilaohjelma (6.11. 
294 §) 

— Helsingin kaupungin osallistuminen EMP-tutkimuk-
seen (29.8. 231 §) 

— Kallio- ym. väestönsuojat: asuntoalueiden yhteisten 
kalliosuojien rakentamisen viivästyminen (12.9. 
239 §), Eduskuntatalon puiston kalliosuojahan ke 
ja ti lan varaaminen kaupunginmuseolle (16.1. 17 §, 
20.11. 319 §), Myl lypuron kalliosuojan normaali-
ajan käyttötarkoituksen muuttaminen (15.5. 157 
§), väestönsuojien normaaliajan käyttö ja työolo-
suhteet (29.8. 229, 230 §, 25.9. 254 §), Itä-Pasilan 
asuntoalueen väestönsuojakorvausten määrääminen 
(26.6. 206 §), lisälykkäyksen myöntäminen Myl ly-
puron ja Kontulan kalliosuojan valmistumisaikaan 
(18.12. 345, 346 §), Laivurinrinteen kalliosuojassa 

sattuneen vesivaurion korvaaminen (23.10. 283 §) 
— Malmin aluekeskuksen kaavarunkosuunnitelma 

väestönsuoja kysymyksen osalta (6.11. 299 §) 
— Pohjois-Haagan aseman pääpiirustukset (23.10. 

285 §) 
— metroasiat: Hakaniemen, Kampin ja Sörnäisten 

metroasemien luonnospiirustukset (27.3. 102, 103 
§, 6.11. 298 §) ja metrovarikon yleissuunnitelma 
(27.3. 101 §), 

— sairaalavirasto: erikoistutkijan palkkaaminen sairaa-
loiden väestönsuojasuunnitelmien laatimista varten 
(5.6. 178 §). 

Lisäksi annettiin rakennustarkastusvirastolle 65 lau-
suntoa (lisäystä ed. v:sta 16 %) talokohtaisista väestön-
suojista. 28 lausuntoa koski asuintaloja, joista 24 oli 
yksityisten asunto-osakeyhtiöiden ja 4 kiinteistöviras-
ton asuntotuotantotoimiston rakennushanketta. Lo-
put 37 rakennushanketta jakaantuivat seuraavasti: yk-
sityisten teollisuus- tai l i ikeyritysten varasto-, teolli-
suus·, konttori-, ja myymälärakennushankkeitä 30, val-
t ion virastojen hankkeita 4, kaupungin hankkeita 1 se-
kä yleisradion ja mainostelevision hankkeita 2. 
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35. Y l e i s t e n t ö i d e n l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten 
töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1973 seuaavat henki-
löt: puh.johtajana dipl.ins. Kaarlo Penttinen, varapuh. 
johtajana ammatintark. Ensio Syrjänen sekä entisinä 
jäseninä varatuomarit Christer Antel i ja Osmo Musta-
mäki ja talouspääll. Sigurd Norrmdn ja uusina jäseninä 
valt.tiet.maist. Martt i Asunmaa, kirvesmies Pauli Da-
nielsson, f il. tr i Ilkka Hakalehto ja rak.mest. Yr jö Wir-
malainen. Kaupunginhallituksen edustajana oli raken-
nustointa johtava apul.kaup.joht. Veikko Järvinen ja 
lautakunnan sihteerinä to imi rakennusviraston hallin-
nollisen osaston kansliatston pääll. varat. A imo Him-
berg. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 52 kertaa ja 

käsitteli 1 866 asiaa. Lähetettyjen kirjeiden lukumää-
rä oli 464. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan 
kaksi jaostoa sellaisten asioiden valmistelua varten, 
jotka ovat edellyttäneet lisätutkimusten suorittamis-
ta ja joissa tämän on katsottu voivan paremmin ta-
pahtua jaoston kuin lautakunnan piirissä. 

Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön 7 §:n mu-
kaan lautakunta asettaa kunkin kalenterivuoden alus-
sa keskuudestaan viisijäsenisen talorakennusjaoston 
ja määrää sille puheenjohtajan. Jaoston puheenjohta-
jaksi val i t t i in Mustamäki ja jäseniksi Antel i , Danielsson, 
Norman ja VVirmalainen. Jaoston sihteerinä toimi os. 
siht. oik.kand. Heikki Aho. 

Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunta päätti hyväksyä v:n 1973 kone-
ja autohankintaohjelman (10.1. 29 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna khlle 
mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: 
- asuntotuotanto-ohjelmaehdotus (25.10. 1502 §) 
- asemakaavaehdotukset: Etelä-Kaarela-Kannelmäki 

kortteleille 33156 - 33168 sekä muutosehdotus 
puistoalueelle (7.6. 866 §), Haaga-Lassila kortteleil-
le 29164-29169 (26.4. 660 §) ja Suutarilan kortte-
leille 40100-40111 eli Puistolan aloituskortteleille 
(10.5. 720 §) 

- asemakaavan muutosehdotukset: Alppiharjun kort-
telille 397 sekä viereisille puistoalueille (24.5. 
805 §), Haagan, Pohjois-Haagan kortteli l le 29159 
sekä eräille viereisille yleisille alueille (17.5. 769 §), 
Pakila-Itä-Pakilan eräille kortteleille sekä puisto- ja 
katualueille (10.5. 723 §) sekä Pitäjänmäen - Rei-
marlan kortteleille 46119, 46122, 4614046158 ja 
46160 sekä puisto-ja katualueille ja osalle Konalan 

puistoaluetta (29.3. 500 §) 
— esi- ja yleissuunnitelmat: Itäisen rantavyöhykkeen 

virkistyksen yleissuunnitelma (22.2. 284 §) ja Itä-
keskuksen kaavarungon esisuunnitelmat (31.5. 
838 §) 

— kaatopaikat: ylimääräisten maa-ainesten ja asumis-
jätteiden kaatopaikan perustaminen Laajalahden 
länsiosan vesi- ja vesijättöalueelle, lisäselvityksen 
antaminen Länsi-Suomen vesioikeudelle (10.5. 
719 §) 

— valtion virastotalon rakentaminen Itä-Pasilaan 
(25.1. 121 §) 

— vesiensuojelu: Tuusulanjoen ja Keravanjoen aluei-
den vesiensuojelutoimikunnan mietintö (16.8. 
1117 §) 

Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
lausunto saneeraussuunnitelmaehdotuksesta (6.9. 
1232 §). 
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35. Yleisten töiden lautakunta 

Rakennuttajapäällikön toimialaan kuuluvat asiat 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: 
— metroasemat: Hiihtäjäntien, Kulosaaren ja Siilitien 

asemien pääpiirustukset (22.11. 1676-1678 §) ja 

Kampin aseman luonnospiirustukset (15.11. 
1624 §) 

— urheilukeskuksen esityöt, Itäisen Asukastoimikun-
nan aloite (22.11. 1679 §). 

Talosuunnittelu osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunta päätti tilata kertomusvuonna 
erilaisia suunnittelutöitä seuraavasti: 
— Esplanadi kappelin entistämis- ja peruskorjaustyön 

suunnittelu Arkkitehtitoimisto Aino ja Pekka Lau-
rilalta (15.3. 431 §) 

— Herttoniemen ammattikoulun jatkosuunnittelutyö 
Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta 
(21.6. 956 §) ja rakennussuunnittelu insinööritoi-
misto Osmo Puupponen & Co:lta (25.1. 137 §) 

— Koskelan vanhusten asuintalon ja lasten päivähoito-
laitoksen sekä korttelikoulun suunnittelutyö Ark-
kitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky:ltä (5.4. 548 §) 
Oulunkylän urheilupuiston I rakennusvaiheen jat-
kosuunnittelu Arkkitehtitoimisto Risto Kauria ja 
Risto Turtola Arkkitehdin SAFA.Ita (22.2. 302 §) 

— Pirkkolan jäähallin eli jääkiekkokentän kattamisen 
suunnittelu Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sire-
niltä (8.2. 216 §) 

— rautatieasemien jatkosuunnittelutyöt: Kannelmäen 
asema Suunnittelutoimisto Kahri-Mikkilä-Mykkä-
seltä, Malminkartanon asema Oy Kaupunkisuunnit-
telu Ab:lta ja Pohjois-Haagan asema arkkitehtitoi-
misto Lehtovuori-Tegelman-Väänäseltä (1.3.341 — 
343 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle anta-
mat esitykset koskivat mm. 
— Pohjois-Haagan väestönsuojan rakentamista aseman 

lähelle tulevaan koulurakennukseen (27.9. 1350 §) 
sekä 

— Myllypuron urheilupuistoa varten valitun maan-
käyttövaihtoehdon mukaisen asemakaavamuutok-
sen suorittamista (22.3. 463 §). 

Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää mm. seuraavat 
piirustukset kaupunginhallitukselle puoltaen niiden 
hyväksymistä: 
— luonnospiirustukset: Jakomäen kansakoulun lisära-

kennus, korttelikoulut Itä-Pakila ja Koskela (13.12. 
1787 §,20.12. 1848, 15.11. 1629 §), Kannelmäen 
asema ja Koskelan vanhusten asuintalo (1.2. 179 §, 
4.10. 1402 §), lasten päiväkodit Itä-Pakila, Kontu-
la I I I , Koskela, Lauttasaari II ja Pajalahti (20.12. 
1848 §, 11.10. 1441 §, 15.11. 1629 §, 18.10. 1476 
§, 29.3. 507 §), Meilahden taidekokoelmaraken-
nus, Pirkkolan jäähalli ja Talin urheilupuiston jalka-
pallohalli (1.2. 178 §,8.3. 389 §, 12.4. 585 §) 

— muutospiirustukset: Kallion paloasema, Kiinteistö 
Ensi linja 9 ja Ruoholahden telakan toimisto- ja so-
siaalirakennus (21.6. 941 §, 20.9. 1311 §, 20.12. 
1844 §) 

— pääpiirustukset: asemat: Pohjois-Haaga ja Kannel-
mäki (27.9. 1350, 1351 §), Hanasaaren B-voimalai-
tos 2. rakennusvaihe (27.9. 1353 §), Esplanadin-
kappelin entisöimis- ja muutoshanke (16.8. 
1134 §), kalliosuojat: Dagmarinkatu, Tiilimäen laa-
jennusosa ja Tähtitorninvuori (4.10. 1407 §, 6.9. 
1255 §, 14.6. 917 §), kaupunginpuutarhan kasvi-
huoneen n:o 5 uudelleen rakentamisen II vaihe 
(10.5. 735 §), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielabo-
ratorio (10.5. 734 §), Laajasalon kirjasto- ja nuori-
sotalo (1.3. 334 §), lasten päivähoitolaitokset: Ete-
lä-Jakomäki, Koulutanhua, Pajalahti, Mellunmäki, 
Sepänmäki ja Vesala (8.3. 388 §, 29.3. 508 §, 9.8. 
1092 §, 18.10. 1478 §,25.10. 1519, 1520 %,Mari-
an sairaalan keittiön perusparannustyö, Metsolan 
tp. kansakoulu, Pakin talo II rak.vaihe ja Pirkkolan 
jäähalli (10.5. 733 §,8.3. ¿91 §, 19.4. 630 §, 10.5. 
736 §), poliisilaitoksen toimitiloissa Unioninkatu 
27 ja Aleksanterinkatu 22—24 suoritettavat muu-
tos- ja perusparannustyöt (3.5. 689 §), Talin urhei-
lupuiston jalkapallohalli, Tervalammen työlaitok-
sen henkilökunnan asuinrakennus ja Vuosaaren ve-
sisäiliö rakennukseen suunniteltu laitesuoja (9.8. 
1091 §,4.10. 1401 §, 12.4. 587 §) 

muut lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita 
— Etelä-Haagan terveysaseman perustamissuunnitel-

ma (20.12. 1842 §) 
— Kivelän ja Hesperian sairaaloiden modernisointia 

koskeva perustamissuunnitelma (1.2. 180 §) 
— Lasten päivähoitokomitean mietintö (22.2. 299 §) 

ja lasten päivälaitoshuoneiston rakentaminen Pato-
lan alueelle (20.12. 1845 §) 

— Myllypuro: korttelikoulun, kerhokeskuksen, lasten 
päiväkodin ja koululasten päiväkodin suunnittelu-
ohjeet (4.10. 1404 §), urheilupuiston maankäyttö-
suunnitelman tarkistaminen (22.3. 463 §) sekä va-
paa-ajan viettoon ja harrastustoimintaan tarkoitet-
tujen tilojen sijoittaminen kalliosuojaan (16.8. 
1135 §) 

— päihtyneiden selviämisaseman sijoittaminen yt lkn 
hallinnossa olevalle tontille (10.5. 737 §) 
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— Vall i lan terveysaseman ja Kunnantien ensiapuase-
man toiminnal l inen suunnitelma ja huonetilaohjel-
ma (15.11. 1 6 2 8 § , 2 9 . 1 1 . 1718 §). 

T a l o n r a k e n n u s o s a s t o n t o i m i a l a a n k u 

Päätökset. Lautakunta päätt i kertomusvuonna 
s u o r i t t a a s e u r a a v a t h a n k i n n a t : 
— t i lata HKR:n läntisen tuk ikohdan hallien elementti-

rungot Semera Oy: l tä (19.4. 640 §), Jakomäen tp. 
lastentarhan ja tp. kansakoulujen viipalerakenteet, 
2 kpl siirrettäviä koulurakennuksia ja 8 kpl viipale-
rakenteita Myynt iyhd is tys Puutalolta (1.3. 345 §# 

8.2. 224 §, 13.12. 1795 §), Läntisen tuk ikohdan 
hallien siporex-elementit Lohjan Kalkkitehdas Oy 
Sasekalta ja teräsrunkoiset ovet ja seinät Forssan 
Meta l l i t yö t Oy:ltä (9.8. 1100, 1101 §) ja Pirkkolan 
jäähall in l i imapuu kannattajat Oy Laivateollisuus 
Ab. l tä (7.6. 874 §) 

t i l a t a s e u r a a v a t t y ö t 

kalusto-ja maalaustyöt 
— Kontu lan vanhustenhuollon keskuksen kalustotyöt 

Ou lun Puukaluste Oy. l tä ja lasten päivähoitolaitok-
sen Pajalahdentie 10 K V R - t y ö t Myynt iyhd is tys 
Puutalol ta (21.6. 958 , 960 §) 

— Lauttasaaren hoito-osaston sekä Kontulan vanhus-
tenhuol lon keskuksen maalaustyöt Maalausliike Vi-
len & Syrjänen Oy:l tä (22.2. 301 §, 1.11. 1559 §) 

louhinta-,paalutus- ja maarakennustyöt 
— Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n kaivin-

paalutustyöt Kreuto Oy:l tä (3.5. 697 §), Kyläsaa-
ren vesiensuojelu- ja t ielaboratorion paalutus- ja 
maatyöt Pohjavahvistus Oy:l tä (21.6. 959 §), viras-
to ta lon Hietaniemenkatu 9 maarakennustyöt Pe-
rusyhtymä Oy.l tä (2.8. 1066 §) sekä Dagmarinka-
dun kall iosuojan louh in ta työ t Oy Yleiseltä Insinöö-
r i to imisto l ta (13.12. 1796 §) 

rakennusurakat ja -työt 
— Kontu lan vanhustenhuollon keskuksen rakennus-

urakka Laatubetoni Oy. l tä (8.11. 1593 §), Tal in 
jalkapal lohal l iurakka L i i t i n Oy: l tä (20.12. 1856 §), 

— Pasilan maaliikennekeskus B:n betonie lement t i työt 
Oy Semera Ab:l tä (18.10. 1486 §), Pirkkolan jää-
hall in kat to- ja päätyseinätyön urakat Rakennuslii-

Lisäksi lautakunta antoi eräille hal l intokunni l le lau-
sunnon monitoimitaloselvi tyksistä (8.3. 390 §). 

l u v a t a s i a t 

ke V i l j o Viisas ja Kumppani l ta (15.11. 1635 §) 

osaurakat ja -työt 
— Finlandia-talon lisärakennuksen sähkötekniset t yö t 

Keskusosuusliike Hankki jal ta, pu t k i t yö t Suomen 
Vesi- ja Lämpöjohto Oy:l tä, i lmanvaihtotyön ura-
kat Suomen Puhallintehdas Oy:l tä sekä LVI-auto-
mat i ikka ja valvontalai tetyöt Regulator Oy:ltä 
(10.1. 52 § ,8 .2 . 225 §, 22.3. 467 §, 19.4. 639 §) 

— Kal l ion paloaseman alumiiniset ovat ja ikkunara-
kenneurakat T :mi Konepaja Mäkelini l tä ja puuik-
kunaurakat Kajaani Oy:ltä (20.12. 1857, 1859 §), 
i lmanvaihto- ja putk iurakat Oy Huber Ab: l tä, I I ' -
l l I- ja IV rakennusvaiheen säätölaitetyöt Honey-
well Oy: l tä sekä II—IV rakennusvaiheiden sähkö-
urakat Keskusosuusliike Hankki ja l ta (5.4. 549 §, 
3.5. 696 §, 14.6. 920 §, 21.6. 957 §) 

— Kontulan vanhustenhuollon keskuksen ikkunatyöt 
Mikke l in Puusepänliikkeeltä, pu t k i t yö t Putkivuor io 
Oy. l tä , i lmanvaihtourakat Vesi johtol i ike Onniselta 
sekä sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta (15.3. 430 §, 
8.11. 1594, 1595, 1596 §) 

— Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n sähkö-
t y ö t Issi Ky V. Koskelalta, pu t k i t yö t Vesi- ja Läm-
pö Oy: l tä sekä i lmanvaihtotyöt Oy l lmatekni ikka 
Ab. l tä (12.4. 592, 593, 594 §) 

— Pirkkolan jäähallin sähkötekniset t yö t Sähköapu 
Oy. l tä (9.8. 1099 §), Roihuvuoren kansakoulun 
ikkunoiden uusimistyö K o k k o & Kont io Oy:ltä 
(12.4. 596 §) 

— Virastotalon Hietaniemenkatu 9 pu t k i t yö t kaupun-
gin vesilaitokselta, sähkötyöt Puistolan Sähköli ike 
Oy:l tä sekä i lmanvaihtotyöt Suomen Puhallinteh-
das Oy :ltä (3.5. 690 § ,6 .9 . 1260 §, 13.12. 1794 §) 

suu n n ittelu työ t 
— Hert toniemen ammat t ikou lun sähkötekninen suun-

ni t te lu Insinöör i to imisto Tauno Nissinen Ky. l tä 
(22.3. 468 §) 

— Itä-Pasilan kall iosuojan sähkötekninen suunnittelu 
Insinöör i to imisto Sarpanen & Nymani l ta (11.10. 
1445 §). 
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K a t u r a k e n n u s o s a s t o n t o i m i a l a a n k u u l u v a t a s i a t 

Lautakunta päätti kertomusvuonna 
h a n k k i a 
— Herttoniemen jätevedenpuhdistamon pohjalaattail-

mastimet Activated Sludge Ltdiltä (30.8. 1213 §) 

t i l a t a s e u r a a v a t t y ö t 

jätevedenpuhdistamot ja -pumppaamot 
— Ala-Tikkuri lan pumppaamon rakennusurakka Lem-

minkäinen Oy.ltä sekä Suutarilan ja Pukinmäen 
pumppaamojen paineviemärit ja Ala-Tikkurilan liit-
tymien ulkopuolisten johtojen rakentaminen Insi-
nööritoimisto Oy Vestolta ja Oy Yleinen Insinööri-
toimistolta (1.2. 187, 188 §) 

— Hanasaaren viemäripumppaamon rakennusurakka 
Vesto Oy:ltä (6.9. 1259 §), Herttoniemen jäteve-
denpuhdistamon urakka Laatubetoni Oy.ltä ja esi-
käsittelyaseman koneistourakka Konekemia Oy.ltä 
(29.11. 1721 §) 

— Talin jätevedenpuhdistamon tilapäisen lietteenkui-
vauskoneiston hankinta ja asennus Machinery Oy: 
Itä (13.12. 1792 §) 

louhintamaanrakennus- ja paalutustyöt 
— Itä-Pasilan maarakennusurakka II I louhintatyöt 

Louhinta- ja Maansiirto Eero Forsström Ky:ltä (8.2. 
222 §) 

— Kulosaaren louhinta-, purku- ja viemäriurakat Lou-
hintali ike Aalto Oy.ltä (8.11. 1592 §) 
Martinlaakson radan Malminkartanon tunneliase-
man louhinta annettiin T:mi Rilken suoritettavaksi 
(1.2. 189 §) 

— Nurmijärventien maan ja kallion leikkaustyöurakka 
Louhintal i ike Aalto Oy.ltä (11.10. 1446 §) 

— Veturimiehenkadun louhinta Tiefundamentti Oy: 
Itä (21.6. 955 §) 

— Haagan eritasoliittymän pengerpaalutustyöt ensisi-
jaisesti Veljekset Hallenberg Oy:ltä ja toissijaisesti 
Maanrakennusliike Kullervo Karekselta (18.10. 
1484 §) 

sillat 
— Huopalahden-Martinlaakson radalle rakennettava 

Pohjois-Haagan asemasilta Silta ja Satama Oy.ltä 
(30.8. 1218 §) 

— Nurmijärventien sillat: Kylänevantien silta- ja Haa-
gan risteyssiltaurakat sekä rautatiealikulkusilta ja 
siihen l i i ttyvä rataoikaisu Lemminkäinen Oy:ltä 
(1.2. 186 §, 1.3. 340 §) sekä Laajasuontien ja San-
tavuorentien jalankulkusiltojen rakennusurakat Pe-
rusyhtymä Oy:ltä (6.9. 1257 §) 

— Pasilan siltaurakka I Tiefundamentti Oy:ltä (29.11. 
1722 §) 

— Reposalmentlen risteyssiltaurakka Oy Kreuto Ab:n 
suoritettavaksi (8.3. 394 §) 

verkkoaitaus 
— Martinlaakson radan verkkoaitausurakka Alum Oy.-

ltä ja Teknil l inen toimisto E. Laurilalta (13.12. 
1793 §) 

viemäriurakat 
— Arttolantieltä Puistolan aloituskortteli in johtavien 

viemäreiden ja Vuosaaren Rastilan pumppaamon 
ulkopuolisten viemäreiden urakat Insinööritoimisto 
Oy Vestolta (27.9. 1358 §, 29.11. 1719 §), Paja-
lahden sadevesiviemärin urakat Louhinta ja maan-
siirto Eero Forsström Ky .itä (4.10. 1413 §) 

suunnittelutyöt 
— Lauttasaaren jätevedenpuhdistamon laajennuksen 

ja vanhan osan korjauksen suunnittelutyö Maa ja 
Vesi Oy:ltä (29.11. 1720 §), V i ik in jätevedenpuh-
distamon laajennuksen suunnittelu Su un ittelu kes-
kus Oy:ltä (22.11. 1683 §) 

Katurakennusosaston toimesta suoritettavat kestopääl-
lystystyöt ja ns. suuret valuasfalttityöt katurakennus-
osasto oikeutett i in tilaamaan kunkin työn alimman 
tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin (3.5.693, 
694 §, 10.5. 739 §) 

Katurakennusosaston piirustuksessa n:o 19746 esitetty 
Tapaninkylän, Suurmetsän ja Suutarilan kaavoittamat-
tomien puistoalueiden rakennusaikataulu hyväksytti in 
eräin muutoksin (4.10. 1409 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavat esitykset: 
— khlle esitys kadun ja viemärin keskimääräisten ra-

kennuskustannusten vahvistamiseksi vuodelle 1974 
(25.10. 1512 §) ja katujen määräämisestä kauko-
tai kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi sekä rakennus-
lain 93 §:n 1 mom:ssa tarkoitettujen korvausten 
hakemisesta valtiolta (6.9. 1250 §) 

— kaupunkisuunnittelulautakunnalle jalankulku- ja 
polkupyöräli ikenteen suunnitteluohjeiden tarkista-
mista koskeva esitys (3.5. 688 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kau-
punginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lau-
sunnot: 

jätevedenpuhdistamot 
— Sipoon Nikki län jätevedenpuhdistamon käyttökus-

tannusten jakaminen ja jäteveden puhdistamista 
koskevan sopimuksen tarkistaminen (21.6. 940 §) 

liikenneyhteydet, tiet, sillat 
— liikenneyhteydet Pirkkolan urheilupuiston ja Mau-
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nunnevan alueella (10.1. 45 §) 
— parantaminen: Helsingin-Lähden moottor i t ie välillä 

Koskelantie-Viikki tiejärjestelyineen (11.10. 1434 
§), Helsingin ohikulkut ie välillä Veromiehenkylä-
Tikkur i la ja liikenteen valo-ohjaussuunnitelma 
(30.8. 1208 §) ja Valtatie n:o 6, 7 (Itäväylä) Jako-
mäen-Mellunkylän paikallistien (Naulakalliontie) ja 
Vuosaaren paikallistien (Niinisaarentien) risteysalu-
eella tiejärjestelyineen (20.9. 1307 §) 

— rakentaminen: jalankulkutien rakentaminen valta-
tien n:o 2 varteen välillä Konala-Friherrs.Helsinki, 
Espoo ja Vantaa (9.8. 1086 §) ja Vantaanjoen län-
sirannan ulkoi lureit in ja siihen l i i t tyvien siltojen ra-
kentaminen (25.10. 1511 §) 

— yleissuunnitelmat: Pasila-Metsälän yhdystielle ra-
kennettavan Veturi t ien ylikulkusil lan (silta n:o 10) 
yleissuunnitelma (6.9. 1238 §) ja Sörnäisten ranta-
tien yleissuunnitelma (20.12. 1837 §) 

piirustukset 
— alikäytävät, alikulkusillat ja- tunnel i t : Huopalahden 

asemajärjestelyyn l i i t tyvien alikäytävien ja alikul-
kusillan yleispiirustukset (7.6. 870 §), Metsämäen-
tien ja Ratapihantien alikäytävien sekä Ratapihan-
tien alitse rakennettavan rautatietunnelin ja Savon-
kadun pohjoispuolelle rakennettavan alikäytävän 
yleispiirustukset ( 10 .1 .46 §, 15.2. 262 §, 13.12. 
1774 §) 

— jätevedenpuhdistamot, viemäri tunneitym.: Hertto-
niemen jätevedenpuhdistamon uuden esikäsittely-
aseman ja Rastilan jätevedenpumppaamon pääpii-

rustukset (26.7. 1030 §, 20.9. 1305 §), Kaivopuis-
ton ja Eteläsataman kokoojaviemärin sekä Konala-
Pasila viemäritunneliin Käpylästä johtavan sivuhaa-
ran suunnitelman piirustukset (9.8. 1085 §, 20.9. 
1306 §) ja Savilan pumppaamon ja Savilan-Tivolin-
tien viemäritunnelisuunnitelman luonnospiirustuk-
set (22.3. 460 §,9.8. 1084 §) 

— metro: tunneliosuuden Siltavuori-Kamppi suunni-
telmat, Sörnäisten ja Hakaniemen metroaseman 
luonnos- ja pääpiirustukset sekä metrovarikon 
yleissuunnitelma (12.4. 580, 582, 583, 584 §), ul-
koalueen sähkönsyöttöasemien (Kalasatama, Kulo-
saari, Siil itie, pääpiirustukset (14.6. 916 §) ja vari-
kon koetusraiteen linjaus ja korkeusasema sekä be-
tonitunnelin yleispiirustukset (18.10. 1472 §). 

Lisäksi lautakunta antoi muille kaupungin elimille 
mm. seuraavat lausunnot: 
— kaupunkisuunnittelulautakunnalle tie- ja katupoik-

kileikkausten suunnitteluohjeita sekä veden han-
kinta· ja viemärilaitteiden rakentamista ja suunnit-
telua varten haettavia korkotukilainoja koskevat 
lausunnot (19.4. 627, 629 §) 

— metrotoimikunnalle lausunto länsisektorin esisuun-
nitelmasta osuudella Kamppi-Lauttasaari (23.8. 
1159 §) sekä 

— vesilautakunnalle lausunto vesijohtoveden valmis-
tuksessa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvien liet-
teiden yleiskäsittelymahdollisuuksien tutkimisesta 
(6.9. 1253 §). 

P u h t a a n a p i t o - o s a s t o n t o i m i a l a a n k u u l u v a t a s i a t 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhallitukselle ker-
tomusvuonna mm. Itä-Pasilaan rakennettava katuläm-
mitystä koskevan esitykset (13.12. 1773 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi khlle mm. seuraavia asi-
oita koskevat lausunnot: 

— kaatopaikkoja koskeva valtuustoaloite (20.12. 
1831 §) 

— Lauttasaaren hiekoitushiekkasiilon sijoitus (20.12. 
1832 §) 

— Vanhankaupunginlahden itäisten osien rakentami-
nen virkistysalueeksi (25.1. 133 §). 

T a l o u s o s a s t o n t o i m i a l a a n k u u l u v a t a s i a t 

Päätökset. Lautakunta päätti suorittaa kertomusvuon-
na mm. seuraavat hankinnat: 
— autot: jätteenkuljetusauto Bedford EJM/Norba KB 

Insinööritsto O. Wikström ilta (12.4. 591 §), aggre-
gaatti yhdistelmä Bedford ERT3D—Nordba K 1 - 5 
Oy Auto-Bil Ab:ltä ja yksi Scania LB 80 S38 -
Norba K1—5 yhdistelmä Scan-Auto Oy:ltä sekä 
kaksi Kontio-Sisu L - 1 3 9 CV/4400 N aurausautoa 
Oy Suomen Autoteollisuus Ab.ltä (26.4. 668, 
669 §) 

- kaivukoneet: 2 kpl A R A AK 31 F, Keskusosuuliike 
Hankkijalta (15.3. 428 §) 

— katuhiekkaa (pestyä) n. 40 000 tonnia Lohjan 
Kalkkitehdas Oy Rudukselta (21.6. 947 §) 

— kompressorit: 3 kpl siirrettäviä äänieristettyjä Hol-
man RO 25 P Silent Machinery Oy Tietokoneelta 
(8.3. 393 §) 

— lakaisukoneet: kaksi kpl Elgin Pelican Americana 
Oy Rolac Ab:ltä (10.5. 738 §) 

— leikkurit: hydraulinen levyleikkuri Pearson 8038Oy 
Finnbasic Ab:ltä (25.10. 1525 §), 2 kpl kelaleikku-
reita mallia Jacobsen m/F 133 ja 2 kpl mallia Turf 
King/84 keloineen sekä yksi luiskaleikkuri Terrain 
King Oy Labor Ab.ltä (29.3. 513 §) 
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— moottoribensiinihankinnat v. 1973—74 esityslistan 
mukaisesti (16.8. 1137 §) 

— nosturit, kuormaajat: Grove RT 58 mobilenosturi 
ja kaksi Allis-Chalmers 345 pyöräkuormaajaa Kes-
ko Oyrltä (29.3. 512 §,3.5. 692 §) 

— teräsbetonisia paaluhattuja 2 623 kpl Karjaan Se-
menttituotetehtaalta (8.11. 1591 §) 

— Teräsbetonipaalut Haagan eritasoliittymää varten 

Lohjan Kalkkitehdas Oy Betonilta (30.8. 1214 §) 
- traktor i t ja niihin l i i t tyvät laitteet: 5 kpl Valmet 

702 yleistraktoreita, 4 kpl Va l t r a -VL 1605 etu-
kuormaimia, yksi Valtra—VL 1605 kuormain, yksi 
Hiab 550 B nosturi, yksi Teräperävaunu ja 2 kpl 
Valmet 1200 pyöräkuormaajaa sekä 6 kpl Valtra 
Vilske—VL 742 K traktorikuormaajaa Valmet 
Oyrltä (12.4. 590 §, 19.4. 635 §, 7.6. 872 §). 
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H A K E M I S T O 

Aga Oy, Ab, ajoneuvoradioaseman ostaminen 52 
Agnes Udds Fond- nimisen rahaston perustaminen 41 
Ahtelan toipilaskoti 1 2 

Aikarajoitusta osoittavat lisäkilvet liikennemerkeissä 143 
Airamin alikäytävä, kustannusten jako 1 1 6 

Aitaaminen, katu-ja rakennusalueet, puistot, tont i t 15, 70, 120, 130, 143 
Ajonopeuden valvonnan tehostaminen ja moitteettoman ajotavan kehittäminen 4 
Akademiska Damkören Lyran matka-avustus 1 0 7 

A-kJinilckasäätiö 1 3 ' 5 9 ^ 
Ala-Tikkuri lan pumppaamon piirustukset 1 1 9 

Aleksanterinkatu 16 -18 , toimiti lajärjestelyt 1 3 2 

Aleksis Kiven kansakoulu,opetussuunnitelman hyväksyminen 100 
Alennus-ja vapaaliput, liikennelaitos 38, 152 
Alikäytävät, sillat ja tunnelit 115, 116 
Alistamisvelvollisuuden (kaavamuutokset)' poistaminen 137 
A lko Oy, Ab, asuntotontin varaaminen 127, 130 

» myymälöiden sijoittaminen ^64 
» veistoksen sijoittaminen Tammasaaren laituril le 147 

AIkoholimainonnan kieltäminen kaupungin mainosvälineissä, aloite 2 9 
Alkoholistien (asunnottomien) huollon tehostaminen 87 

» suojatyökokeilun järjestäminen . 87 
AIkohol ist ihuoltotyön tukeminen 1 7 0 

Aloit teet: 
— ai koholimainonnan kieltämisestä kaupungin mainosvälineissä 2 9 
— atomivoimalaitoksen sijoittamisesta 37 
— autopaikoituskysymyksestä 3 3 

— eräiden hoitolaitosten ts.toimenhaltijoiden ikälisistä 1 2 

— henkilöpoliitt isen toimintaohjelman laatimiseksi 6 
— itäisen aluekeskuksen suunnittelutilanteen selvittämiseksi 31 
— jalkapalloilun harjoituskenttien lisäämiseksi 19 
— julkisten palvelutilojen lisäämiseksi Katajanokka-Kruununhaka-Kaartinkaupunki-alueelle 2 8 
— kadunnimikilpien parantamiseksi 33 
— katualueiden vehreyden lisäämiseksi 21 
— kaupungin henkilökunnan kehityksen selvittämiseksi 43 
— kaupunkisuunnittelulautakunnan velvoittamiseksi noudattamaan valtuuston kannanottoja 30 
— keskeneräiset 3 
— kiinteistön Mäkelänkatu 8 6 - 9 6 piha-alueen kunnostamiseksi leikkipaikaksi 32 
— kotitalouslautakuntien työn saattamiseksi valtionavun piir i in 17 
— kotitalouslautakuntien työn tehostamiseksi 17 
— koululaisten liikenneturvallisuuden tehostamiseksi 4 
— kuulovammaisten hoidon parantamiseksi 11 
— lasten päivähoitolaitosten tutkimiseksi 1 4 , 1 5 
— lastentarhojen pihamaiden aitaamiseksi ym 15 
— Maila Talvion ja Juuso Mikkolan kotimuseon perustamisesta 18 
— ns. Marinadin talon säilyttämiseksi 29 
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Hakemisto 
Aloi t teet 
— Messuhallin hankkimiseksi kaupungille 22 
— metroasemien suunnitteluperiaatteiden saattamiseksei kvstoon 34 
— metroli ikenteen hoitamisesta . . . 34 
— metron rakentamistilanteen selvittämiseksi 33 
— määrärahojen merkitsemiseksi talousarvioon 42 
— peruskoulun uudistetun ohjelman toteuttamiseksi ajoissa 16 
-- pientaloalueen aikaansaamiseksi . . 29 
— piha-alueiden kunnostamiseksi leikkipaikaksi 32 
— riittävän lähimyymäläverkoston turvaamiseksi asuntoalueilla . . ... 28 
— talousarvion käsittelyyn l i i t tyvät 41 
— tontt ien varaamiseksi vanhusten asuntola-hoitokoteja varten 26 
— työpaikkaruokailun järjestämiseksi 7 
— työsopimussuhteisten ikälisäoikeuksista . . 6 
— vanhan rakennuksen säilyttämiseksi Sörnäisten rantatie 9:ssä . · . · . · 30 
— vanhusten kirjastopalvelujen parantamiseksi 18 
— varamiesjärjestelmän toteuttamiseksi kaupungin-ja kauppalanhallituksissa . . . . . 3 
— v:n 1974-1983 taloussuunnitelman peruslähtökohtien selvittämiseksi . . . . . . 43 
Alueellinen toimintasuunnitelma, sairaanhoito 80 
Alueet, ks. Kiinteistöt 
Aluepoli i t t inen valmistelutyö, lausunto 48 
Aluerakennussopimukset, pykälä asukkaiden mahdollisuudesta osallistua suunnitteluun, toivomusponsi . . . 24 
Aluerakentaminen, autopaikoituksen kustannusten jako, toivomusponsi 25 

» Pukinmäki , 25 
» sopimusta koskeva valitus ym. . ! 125 

Aluevaihdot . . . . : . . . . . ; . . . . . . .21 - 2 4 , 125, 182, 183 
Ammattientarkastustoimisto, muuttaminen työsuojelutoimistoksi 10,77 
Ammatt ikoulut , Haaga 103, 165 

» Herttoniemi . . . 17,103, 165, 16& 
» Kamppi . ' . 69, 103, 165 
» Kauneudenhoitoala 17,103 
» Käpylä . 10,. 103, 166 
» Laboratoriokoulu 103, 166 
» liikennelaitos 39, 154 
» Vallila . 10, 17, 102, 166 

Ammattikurssisäätiö (pääkaupunkiseudun), säädekirjan hyväksyminen . . . . . . . . . 17 
Ammatt iopetustoimi .16, 17, 102 
Ammattioppilaitokset, ks. myös Ammatt ikoulut 

» johtokunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset 165 
» kurssianom ukset 102 
» ohjesäännön muuttaminen 17 
» oppilaspaikat 103 
» osastonjohtajien oppivelvollisuuden huojentaminen, ehdotus 102 
» toimisto, virat 102 

Ammattioppilaslautakunta '. . 167 
Ampumatarvikkeiden kauppa, lausunto harjoittamisluvasta 164 
Anniskeluravintolat, sijoittamista koskevat lausunnot 164 
Ansiomerkit 61 
Apurahat, ks. myös Avustukset 

» kansakoulujen oppilaille 243 
» opintomatkat 66 
» taide-ja kirjallisuus 110 
» yleishyödylliset yritykset ja laitokset 107 

Aravahuoneistot, ostaminen, myyminen, vaihtaminen 136 
Arkadian nuorisoklinikka . 93 
Arpojen myynti luvat 203 
Arvostusohjeot, (käyttöomaisuus) hyväksyminen 46 
Asemakaava- ja rakonnusasiainkäsittelyä varten tarvittava lisäjäsenen asettaminen maistraattiin . . . . . . . . 8 
Asemakaavat, hyväksyminen, laatiminen, muutokset, valitukset ym 30, 138, 139,155 
Asesepäntien, Metsäläntie, Nii t tyläntie, liikennejärjestelyt 142 
Asumistukiasiat, hoidon järjestäminen 134 
Asunnonjakotoimikunta 134 
Asunto-ja lisälainahakemukset 136 
Asunto-osakeyhtiöt, maanhankintalain mukaan perustetut 164 
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Hakemisto 

Asunto Oy Hertan katu 9, rakennusten ostaminen 123 
» » Kannelmäen Pientalot, tont in vuokraaminen, rakennustyöt, rahoitus ym 26, 135 
» » Kasöörinkatu 3, huoneiston ostaminen " 123 
» » Kiertotähdentie 4, tont in vuokraaminen, rakentaminen, asuntojen jako ym 26, 135 
» » Kivalterintie 21, pöytäkir janotetta koskeva valitus 76 
» » Kotikonnuntie 2, huoneiston vuokraaminen perhepäivähoidolle 128 
» » Kotkankatu 1, huoneiston ostaminen 122 
» » Kyl l ik inkatu 13, rakennusten ostaminen 123 
» » Maamiehentie 2, tont in vuokraaminen 26 
» » Melkontorni, huoneiston maksaminen 123 
» » Metsäpurontie 9 ja 17, lainat 135 
» » Myl lyt ie 3, esitys puiston aitaamisesta ja vartioinnista 120 
» » Näkinkulma, päällystystöiden avustaminen, anomus 115 
» » Oltermannintie 18, pensaiden istutus melusuojaksi 120 
» » Puistokaari, kadun kunnossapitoa koskeva valitus 115 
» » Puistolan asemaseutu, tont in varaaminen . 124 
» » Pyynikintie 5, rahoittaminen, asjntojen jako 134, 136 
» » Runeberginkatu 30, jalkakäytävän painumista koskeva valitus 114 
» » Saariseläntie 4, huoneiston ostaminen 123 
» » Säästöluoto ja As. Oy Neitsytsaarentie, liikennejärjestelyt 142 
» » Säästöpurje, lämpöjohdon rakentaminen 130 
» » Tii l imäki, valitus pysäköintialuejärjestelyistä 142 
» » Ulvilantie 11, valitus jakeluasematontin vuokraamisesta 129 
» » Urheilukatu 32, kadun kunnossapito, kaup:n muutoshakemus 115 
» » Vuorimiehenkatu 12, huoneiston ostaminen 122 

Asunto-oikeus, perustaminen, jäsenet 9, 43, 71 
Asuntojen hankkiminen mustalaisperheille 136 
Asuntojen jakaminen 135,136 
Asunto-osuuskunta, Käpylä, korvaus istutuksista 128 
Asuntorakennustoiminta 29, 134 
Asuntorakennustöiden rahoittaminen 134 
Asuntotalojen (puolikunnallisten) rakentaminen 42 
Asuntotilanne, li ikennehenkilökunta, mustalaiset 136, 154 
Asuntotontt ien varaaminen, vuokraaminen 126, 127, 130, 185 
Asuntotuotanto, kaupungin oman tuotannon tutkiminen, komitea 64, 65 

» lainojen saaminen, toivomusponsi 41 
» lainojen takaaminen 40 
» -ohjelmat, sijoittamisohjelma 1974-1977 29, 134 

Asuntotuotantopäivät, Uudenmaa 136 
A s u n t o t u o t a n t o t o i m i n t a , tontt ien varaaminen 126 
Asuntotuotantotoimisto, lämpöjohdon ym. rakentaminen 130 
ATK :n yhteistyöperiaatteet 156 
Atlas Copco Ab, 100-vuotisjuhlat, edustus 67 
Atomivoimalaitoksen sijoittaminen, aloite 37 
Auroran sairaala 11, 82 ,238 
Autojen joutokäynnin rajoittaminen 75 
Autojen paikoitusalueet, autopaikat ja - tont i t 197 
Autopaikoituksesta aiheutuvien kustannusten jako 25 
Autopaikoituskysymys, aloite 33 
Autot , hankkiminen virastoihin ja laitoksiin 52 

» hylätyt, käsittelyä koskevan lainsäädännön kiirehtiminen 46 
Autot tomien korttelipihojen toteuttaminen, toivomusponsi 41 
Avohuolto, vajaamieliset 93 
Avomeri Oy, alueen vuokraaminen 30 
Avosairaanhoitopalvelut, laskutus, avosairaanhoito 76, 81 ,251 
Avustukset, avohoidon dialyysiaseman perustaminen 81 

» huoltolautakunnan jakamat 170 
» kansakouluoppilaille 234, 243 
» kotiapu keskukselle 170 
» lasten päiväkodeille ja-seimille 97 
» lastensuojelulautakunnan myöntämät 212 
» nuorisotyötä varten 224 
» oppikouluil le 104 
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Hakemisto 
Avustukset 

» raittiustyön tukemiseen 233 
» säätiöille ja yhdistyksi l le. 67, 72, 73,104, 105, 107, 112 
» teattereille, orkestereille, konsertteja varten 107, 222 
» tiehoitokunnil le 115 
» Urheiluhallit Oy.lle, urheilujärjestöille 112, 256 
» vanhainkodeille 89, 90, 170 
» vapaaehtoisille palokunnille ym 230 
» vapaalle kokeilukoululle 97 
» vesien suojeluun (Krogars Vattenskydd) 112 
» yleishyödyllisille yrityksil le ja laitoksille 107 
» ylioppilaskunnille 105 
» ympäristönhoitokampanjaa varten 120 

Avustusmäärärahat, suoritusohjeet 56 

Barnavärdsföreningen i Finland 97 
Berliinin festivaalit, edustajan lähettämistä koskeva valitus 109 
Botby Svenska Samskola, lainat 161 
Bowling Oy, Ab, laina, keilahallin vuokraamista koskeva valitus 40, 112, 129 
Bryssel, joulukuusen lahjoittaminen 67 
Brändö svenska samskola, laina ym 161 
Bäcksbackan kokoelmien rakennuksen rakentaminen säästäväisyyttä noudattaen, toivomusponsi 18 

Caloniuksen katu, raitiovaunu kaistan rakentaminen, KHOxi päätös 142 
C-messuhallin käyttö · · 

Dagmarinkadun kalliosuoja, piirustukset 73 
Danmarks Hjemmet-säätiö, laina 160 
Desinfioimislaitos 79 
Diabetes-yhdistys 113 
Dialyysiasema, perustam¡savustus 81 

Eduskuntatalon kalliosuoja 106 
Edustajat (kaupungin), määrääminen hall intoelimiin 5, 47 

» » osallistuminen neuvottelu ym. tilaisuuksiin 85 ,155 
» » valitseminen komiteoihin, to imikunt i in ym 65, 107, 122, 145 
» » » yhdistysten, säätiöiden ym. halllintoeHmnn, 

tilintarkastajiksi ym. 134,134, 150, 156, 158, 163 
Edustustilaisuudet, kaupungin järjestämät ym 66, 67 
Ehkäisy neuvonnan ilmaislääk keiden jakelu 76 
Eira, rakennuksen suojeleminen 140 
E kholms Stipendiifond, C.F 105 
Elinkeinokomitea 65 
Elinkeinoluvat, ulkomaalaisten 164 
Elintarvikekeskuksen lautakunta, kokoonpano, kokoukset ym 168 
Elintarvikekeskuksen ruokatehtaan suunni t te lukomi tea 64 
Elintarvikekeskus, toimipaikkaruokailun järjestäminen ym 39, 60, 64 

» virat, ym 156 
Elintarvike- ja vesinäytteiden tutk iminen, sopimus 79 
Elintarvikkeiden valvontaosasto, virat 77 
Elisaan, tontin myyminen, isännän asunnon piirustukset 25, 112 
Elontie, kautta-ajokieltoa koskeva anomus 143 
Eläinlääkärit, virat 10 
Eläintarhan toiminnan jatkaminen ympärivuotisena, toivomusponsi 41 
Eläkeläisten asuminen, alennusliput 83 ,152 
Eläkesääntö, viranhalti joiden, muuttaminen .· 7 
Eläketurvakeskus, tont in varusajan jatkaminen 127 
Eläkkeitä koskevat asiat 7,. 61, 77 
EMP (Electromagnetic Pulse) -tutkimus 75 
Energiahuoltotoimikunta 148 
Engel, C.L., arkkitehtuuria käsittelevä näyttely ja kirja 68, 110 
Ennakkokassat 77, 154 
Ensiapuasemat (poikkeuksellisten olojen) 82 
Ensiapukoulutuksen tehostaminen 75 
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Hakemisto 

Epilepsiapotilaiden kuntouttaminen Pitäjänmäen työklinikalla, toivomusponsi 42 
Erikoisajoneuvojen käyttömaksut, palolaitos 72 
Erikoistumissairaalaoikeudet 88 
Erottaja-Rakenne Oy, alueluovutus : . . . 24 
Erottajantunneli, nimen vahvistaminen 138 
Esikoulukokeilu, jatkaminen 14, 94 
Esitykset (lautakuntien), selvitykset vaikutuksesta talouteen 162 

» ks. ko. Lautakunta 
Esplanadikappeli 107, 132 
Esplanadikatu 8, rakennuksen suojeleminen 134 
Espoo, aluevaihto 22 

» Laajalahti, tont in myyminen 25 
» luvat teiden, kunnallistekniikan ym. rakentamiseen 117,131,143 
» Mäkkylä, rakennuspoikkeusluvan puolto . 140 
» rakennuksen sijoittaminen 130 
» sopimus näytteiden tutkimisesta 79 
» » vaikeavammaisten palvelukodin perustamisesta - - - 12 
» vedenmyyntisopimus 149 

Etelä-Haaga, lastentarhatontin varaaminen 126 
» » nopeusrajoituskokeilu 144 

Etelä-Jakomäki, lasten päiväkodin perustaminen ! 14 
Etelä-Kaarela, aluevaihto 22 

» » rakennuspoikkeuslupa 139, 140 
Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys, laina ym 161 
Eteläranta, liikennejärjestelyt 142, 144 
Etuajo-oikeus, kadut ja risteykset 143 
Etu-Töölö, liikennejärjestelyt 143 
Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssi (ETYK), liikenneturvallisuusjärjestelyt, ym 113, 141 

Fastighets Ab Babord, huoneiston vuokraaminen perhepäivähoidolle 128 
Finlandia-talo 29 ,68 , 73, 106, 107, 129, 141 
Finlands Svenska Författareförening 107 

Glorial Oy, Ab, luiskan rakentaminen katualueelle 130 
Gulf Oy, Ab, tontin vuokra-ajan jatkaminen 129 
Gustav Pauligs Donationsfond, ylijäämän käyttö 105 

Haaga, ammattikoulu 103,165 
» paloasema, virvokekioskin vuokraaminen 72 
» rakennuspoikkeuslupa 140 
» sankarihautojen kunnostaminen 21 

Haaga-Vantaa, viemäröinti työt, asuntotonttien varaaminen 116, 126, 127 
Hajasijoituskomitea, I osamietintö 65 
Hakaniemi, metroaseman suunnitelmat ja piirustukset 33 ,155 
Hallinnon rationalisoinnin mahdollisuuksien tutkiminen, komitea 41, 62 
Hallintoelimet, khn edustajien määrääminen 47 

» kokousaikojen ym. tiedottaminen 48 
Hallinto-organisaation tarkistaminen ja uudistaminen, komitea 49, 62 
Hammashoitajien entisten etujen säilyttäminen, toivomusponsi 11 
Hammashuolto-osasto, virat, ym 78, 251 
Hammaslääketieteen kandidaatit, tutustuminen neuvolatyöhön 78 
Hammaslääkäripäivystyksen järjestäminen 79 
Hanasaaren liikenneyhteydet 32, 142 

» voimalaitos 20, 148 
Hankintamäärärahat, virastojen laitosten 51 
Hankintaneuvottelukunta, kokoonpanon ym. selvittäminen 53 
Hankintaohjeet, tarkistaminen 53 
Hankintaperiaatteet, toimistotietokoneiden 157 
Hankintatoimisto, johtosääntö, virat, ym 5, 51 
Harjoituskoulut, opettajavalmistus, ym 98 
Harjukadun terveysasema, siirtämisehdotus 78 
Hautausmaata (vanhaa) koskeva opaskirja 68 
Heiko 145 
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He 
He 

ingfors Skeppsbefälhavareförening, lahjoitusrahaston varojen käyt tö 161 
ingin Apteekkar ip i i r i , k ir je ilmaislääkkeiden jakelusta 76 

Asuntokeskuskunta Haka 120, 127 
Ateljeetalosäätiö, sähköliesien asentaminen . . . , 131 
ev.lut.seurakunnat, aluevaihto, tont t ien varaaminen, ym 24, 70, 127 
Hammaslääkäriyhdistys ym, kir je päivystyksen järjestämisestä 79 
I lmailuyhdistys, laina ja t i l i l uo t to 160 
Juhlavi ikot 68 
Kansanasunnot Oy, lainoja koskevat asiat, tont in vuokraaminen 40, 160, 128 
Kansankonservatorion säätiö, avustus 107 
Kauppa- ja Sihteeriopiston Kannatusyhdistys 40 
Kauppakamari, kir je julkisten rakennusten merkitsemisestä 132 
Kauppiait ten Kauppaoppilaitos, rak.piirustukset 125 
Kaupungin hal l into julkaisu 68 

» ti lastoll isia selvityksiä-julkaisu 55 
Kaupunkilähetys, huoneiston vuokra-ajan jatkaminen 129 
Kaupunkiseudun l i ikennesuunnit telutoimisto, Heiko 145 
Kesäteatterin Kannatusyhdistys, avustus 107 
Kristi l l isen Työväen Naisosasto . . . . . . 161 
Kunnall isvirkamiehet ja - to imihenki lö t , kir je erityisrasitusten poistamisesta johtuvista 
toimenpiteistä 69 
Kuorma-autol i ikennöitsi jät , taksankorotusanomus 145 
Lunastustoimi kunta,palkkiot 122, 125 
Lääkäriyhdistys, kot ikäynt ipäivysty ksen järjestäminen 76 
Munuaistaut iyhdistys, dialyysiaseman perustaminen 81 
Nuorkauppakamari , ympäristönhoitokamppanja 120 
Opettajayhdistys, ehdotus palkanmaksu järjestelmän muuttamiseksi 99 
Osuuskauppa, asuntotont in varaaminen 127 
Palokunnan Urhei l i jat , kioskin vuokraaminen 72 
Palomiesyhdistys, avustus 72 
Pienki inteistöyhdistysten Paikallisjärjestö, kadunrakennuskorvauksia koskeva kir je 122 
Poliisien kesäkot i to imikunta - - - 112 
Poliisien yhdistys 72 
Poliisilaitos . · • · · . 151 
Puhelinyhdistys, alueen myyn t i , tont t ien varaaminen, ym 24, 126, 130 

» , sopimus puhelinlait teiden rakentamisesta 27 
Ruotsalainen teatteri, avustus 107 
Sato Oy, katualueen aitaaminen 70 
seudun kesäyliopiston säätiö, avustus 107 

» l i ikennekart ta - 141 
» luonnonsuojeluyhdistys, kalavesien yhteiskäyt tö, y m 7 5 , 1 1 2 
» opiskelija-asuntosäätiö (HOAS), lainat, ton t in varaaminen . 40, 127, 160 
» t ieneuvotte lukunta, selvitys metron rakentamisesta 155 
» vaikeavammaisten palvelukoti , perustaminen 12 
» yhte iskuntatutk imuksen neuvottelukunta 54, 55 

seutukaavali i t to 77, 137 
sokeaintalosäätiö, laina 160 
Sokeat, laina 160 
sos.dem.piirin pohjoinen aluejärjestö, Ma-Ta-Pu-Pun kunnal l istekni ikka 137 
soti laspiirin kutsuntalautakunta 163 
Suomalainen Yhte iskoulu, avustus, laina 104, 161 
Suomalais-Venäläinen koulu, laina 161 
Sydäntaut iyhdistys 81 
Taksiautoi l i jat , taksakorotusanomus, ym 145 
Uusi Yhteiskoulu, laina ym 161 
Vanhainsuojeluyhdistys, avustusanomus 90 
Vapaa-ajatteli jat, esitys sivi i l ivihkimispaikasta 133 

» » mainoksia koskeva valitus 154 
veropi i r i , vähennyskelpoiset kustannukset 79 
verovirasto, kustannukset 56 
Vesibussit 154 
Yhteiskoulu ja luk io Oy, laina 161 
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Hakemisto 

Helsingin Yliopistoll inen keskussairaala ja- l i i t to 12 ,62 ,80 ,85 , 105,163 
» yliopiston opettajavalmistuslaitoksen harjoituskoulut 98 
» » ylioppilaskunta, kirje Leppäsuontien liikenteestä 144 

Helsinginkatu 24, ti lojen varaaminen henkilökunnan terveydenhuoltoa varten 132 
Helsinki-kiertoajelujen opastus 145 

» - Lahden moottor i t ie, Tuusulan maantie 114 
» -Maaseutu-Liikenne Oy 3 9 , 4 0 , 5 3 , 144 ,153 ,160 ,163 
» - mital i , -näkymiä-näyttely,-palkinto 61 ,110 
» - päivä, -viikon säätiö 67, 107 
» Seura, uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjestäminen 68 

Helsinkiä ympäröivän linnoitusvyöhykkeen tutkiminen 137 
Henkilöasiainkeskus 6, 52, 56 
Henkilökortiston pito 59 
Henkilökunnan asuminen eläkkeellelähdön jälkeen 83 

» etujen turvaaminen kaupungin ostamissa liikenneyhtiöissä, toivomusponsi 39 
» määrän kehittymisen selvittäminen, aloite 43 
» terveydenhuolto,-t i lat,-säätiö 7 ,132 ,227 

Henkilökuntaruokailu 7, 39, 60 
Henkilöpoliitt isen toimintaohjelman laatiminen, aloite 6 
Henkilövuokra-autoja koskevat asiat 145 
Herttoniemen Yhteiskoulu, laina 162 
Herttoniemi, alueen hallinnon siirtäminen ja alueen vuokraaminen 121, 147 

» ammattikoulu 17, 103, 165, 166 
» asema 36, 146 
» asemakaavan alistamisen peruutus 138 
» puhdistamo . . 119 
» rakennukset: hallinnon siirtäminen, purkaminen 121,133 
» teollisuussataman kenttätyöt 36 
» virastotalo 29 

Hertonäs Svenska Barnträdgärd, avustus 97 
Hesperian sairaala 11. 238 
Hietaniemen karit, vuokralle anto 19 

» virastotalo, lastentarha ym 95 ,113 
Hiomakoneiden (raitioteiden), valaistuslaitteita koskeva valitus 154 
Hirvihaaran vanhainkoti 89 
Historiat, kansakoululaitoksen historian kirjoituspalkkio 99 

» satamalaitoksen historian laatiminen 147 
» sosiaalitoimen historian laatimistoimikunta 63 
» vesilaitoksen 100-vuotishistoriikin teettäminen 150 

HOAS, ks. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö 
Hoi tokodi t ja asuntolat Porkkalankatu 1, Sil länpirtt i ja Teinilä 16, 87, 92 
Hoitokorvaukset, korottaminen Kontulan perheryhmäkodissa 13 
Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys 93 
Hotel l i tont in varaaminen Kampista 125 
Huolto- ja jakeluasemat, vuokrasopimuksia koskevat asiat 194, 197 
Huoltolautakunta, kokoukset, kokoonpano ym 169, 172 

» jaetut avustukset 170 
Huol toto imi 12, 86 
Huoltovirasto, virat ym 86 
Huomionosoitukset 68 
Huoneistot, hallinnan siirtäminen 81 

» ostaminen, myyminen 122, 123, 136 
» vuokraaminen kaupungille 128, 129 

Huonetilat, hankkiminen valtion laitoksille 69 
» luovuttaminen eril. tilaisuuksia varten, yleisohje 131—133 
» » virastoille ja laitoksille 71, 100 ,106 ,157 ,201 
» vuokraaminen 201 

Huonoryhtiston koululaisten kuntoutusohjelmaan li ittyvä tutkimus 79 
Huopalahden asema, järjestelyt 116 
Huttunen, V.J. Oy, linja-autoreitin muuttamista koskeva valitus 144 
Huumausainehuolto, määräraha 93 
Huutokauppa-ammatin harjoittamisluvat 43 
Hyvinkää, Lemmilän jätevesien puhdistus . 119 
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Hakemisto 

Hässelby-säätiö, osuus kustannuksista 107 
Hässelbyn linna, Heisinki-huoneen kalustaminen 52 

»Ihminen puhtaaksi — aineet pois»-kampanja 93 
Ikälisät, työsopimussuhteiset 6, 7 
Ilma- ja melutoimikunta, II osamietinnön painattaminen 75 
Ilmansuojelun valvontajärjestelmän toteuttaminen, toivomusponsi 42 
llmastointijärjestelyt . .132 
Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen 7, 54 
I l taoppikoulut, aseman järjestäminen . . .101 
Imatran Voima Oy, voimalinjan suuntaus . . . 75 
Inkoo, tont in myynt i Elisaaresta 25 
Insinöörien sijoittuminen, tutkimus 57 
Insinööritoimisto Vesipekka, tont in varaaminen 126 
International Business Machines 92 ,157 
Invalidikort i t , -l iput, myöntäminen ulkokuntalaisille, anomus ym 38, 152 
Inval id i l i i t to , vaikeavammaisten palvelukodin perustaminen 12 
Irtaimen omaisuuden tarkastus . 5, 47 
Irtaimisto, myyminen, poistaminen 52, 7 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 5 , 1 5 6 
Islannin asuttamisen 100-vuotisjuhlat 112 
Istutukset, korvaaminen As-osuuskunta Käpylälle 128 
Itsenäisyyspäivän kansalaisjuhla, kulut 113 
Itä-Helsingin Uimahallisäätiö, tont in vuokraaminen 26 
Itä-Pasila, huol toyht iön perustaminen 134 

» » lasten päiväkodin perustaminen 14 
» » tont in myyminen 25 
» » yhteisväestönsuoja 10,113 

Itä-Suomen vesioikeus, Päijännetunnelin rakentamislupa 149 
Itäinen aluekeskus, kaavarunkosuunnittelu 173 

» » sunnittelutilanteen selvitys, aloite 31 
» kasvatusneuvola, perustaminen 97 
» lääkäriasema, ks. Marian sairaala, itäinen pol ikl inikka 
» rantavyöhyke, suunnittelu viheralueeksi, toivomusponsi 42 
» sairaala, perustamista koskevat asiat 83, 84 

Itäväylä, parannustyöt 115 
»IvarGordien rahasto», ylijäämän käyttö 72 

Jakeluasematontin vuokraaminen, valitus 129 
Jakomäen yhteiskoulu, laina ym 40, 104, 161 
Jakomäki, kansakoulun laajennustyö 17, 100 

» koululaisten päiväkodin perustaminen 14 
» liikenteen parantaminen 144 

Jalankulku- ja laitetunneleiden rakentaminen 130 
» » pyörätiet, jalkakäytävät 114 ,115,142 

Jalkapallohalli, piirustukset 18 
Jalkapalloilun harjoitusalueiden lisääminen, aloite 19 
Johdinautojen hankinta 153 
Johtokunnat, ks. Lauta-ja johtokunnat 
Johtosääntö, hankintatoimisto 5 

» kouluhammashoitolaitos, muuttaminen 10 
» terveydenhoitovirasto, laatimiskomitea 62 

Joukkoliikenneinformaatiojulkaisu, seudullinen 141 
Jou k koi ii kerine kokeilu 154 
Joukkoliikenteen hoidon rahoitussuunnitelma 1974-1985 141 
Joulukoristeluun ja -myynt i in l i i t tyvät luvat 204 
Joulukuusi, lahjoittaminen Brysselin kaupungille 67 
Jugendsali, luovuttaminen eril. tilaisuuksiin 132, 133 
Juhlavalaistus, säästöohjeet 132 
Julkaisut 55 ,68 , 113, 141 
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Hakemisto 

Julkisen li ikenteen yhteistoimintasopimuksen tarkastustoimikunta, miet intö 39 
Julkiset rakennukset, juhlavalaistus ja mainosvalojen käyt tö, merkitseminen 132 
Julkisia rakennuksia ja nähtävyyksiä osoittavat kilvet, toivomusponsi 33 
Julkisten palveluti lojen lisääminen Katajanokka-Kruununhaka-Kaart inkaupunki -alueella, aloite 28 
Jyväskylän yl iopiston yl ioppi laskunta, avustus 105 
Järjestelytoimitukset 128 
Järjestyssääntöä tarkastamaan asetettu komitea. . ' ." " . . . . 64 
Järvenpää, jätevesien johtaminen Keravan jokeen 118 

» viemäriveden johtamista koskeva sopimus 20 
Jäsenmaksut, Kunna l l i s t io to -Kommundata Oy, A b 162 

» Paikall issairaalat L i i t to 86 
» Suomen Kaupunk i l i i t to 56 
» » ' Kunnallisten Teurastamoiden yhdistys 156 
».. » Kylmäyhdistys 156 
» » Satamali i t to 147 
» » Sinfoniaorkesterit ry . . 107 
» Tuberkuloosipi i r ien l i i t to . . - 8 6 
» Työterveyslaitoksen kannatusyhdistys 80 

.Jätevesien johtaminen Heinolan mlk:ssa kaupungin omistamalta maalta 118 
' : » » Järvenpään kauppala, lausunto .- - · .'118 

» » kaasulaitos 150 
» » kaupungin viemärilaitokseen, luvat 117 
» » Röykän sairaala 84 
» » sopimus kunta in l i i ton kanssa 20 
» » Tervalammen työlai tos, vesioikeuden päätös 118 
» » Tuusulan kunta, sopimus, lausunto I .' 20, 118 
» käsittelyn tehostaminen, toivomusponsi . . . 42 
» poistotunneli järjestelmä, yleissuunnitelman hyväksyminen 118 
» puhdistuksen järjestäminen, Lemmilän vastaanottokot i . 119 

Jätevesimaksulaki 119 
Jätevesipuhdistamo, Nikk i län sairaala, Hert toniemi, Lauttasaari, Sipoo 20, 84, 112, 119 
Jätteenpolt tolai tos, Kyläsaari 20 
Jäähall it ! . ' - - - - - - - - - - - - 18,111 
Jäänmurtajat 36 
Jäätelön myynt ipa ikat - 203 
Jäätie Suomenlinnaan ' I 147 

.Kaarela, rakennuksen purkaminen .133 
Kaart inkaupunki , rakennuspoikkeuslupa. .' 140 
Kaasujohtojen siirtäminen Malmil la 150 
Kaasulaitos, jätevesien johtaminen, tar i f f i , virat 3 8 , 1 5 0 , 2 4 8 
Kaatopaikat 68, 119 
Kaavamuutosten alistamisvelvollisuuden poistaminen . . .' 137 
Kadun ja viemärin rakentamiskorvaukset, y ksikköhinnat ym 19, 121, 122 
Kadut ja t iet : 
— ajoradan rakentaminen . 142 
— ja lanku lku- ja pyöräteiden rakentaminen ! 29, 115, 142 

·— kansainväliset päätiet, opastuksen järjestäminen, lausunto 143 
— kevyen li ikenteen väylien rakentaminen 2 0 , 1 1 4 , 1 4 2 
— kor jaus- ja parannustyöt 20, 114, 178 
— kunnossapitoa koskevat valitukset .115 

l i ikennejärjestelyt 142, 144 
— li ikennevalot 143 

nimien vahvistaminen, n imik i lp ien parantaminen 13, 32, 33, 138 
opasteet ja v i i to i tukset 143 
paikall isteitä koskevat asiat ' 19, 115 
päällystäminen 115 
rakentaminen . : I l 14, 131, 143 
rinnakkaistien järjestelyt, Hanasaari-Lauttasaari, lausunto 20 
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Hakemisto 
Kadut ja tiet: 

— siltojen rakentaminen, Vihdint ie 115 
— suunnitelman laatiminen, Porintie ym .114, 178 
Kahvilat, vuokraaminen ym . . . .190,257 
Kaisaniemenpuisto - Helsinginkatu, kevyen liikenteen väylän rakentaminen 142 
Kaitalahden pyykki lai tur i , pysäköintijärjestelyt 147 
Kaivokadun metroasema - 35 

» raitiovaunukorokkeet, liikenneturvallisuuden parantaminen 145 
Kaivopuisto, asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 
Kalavesien yhteiskäyttömahdollisuudet 112 
Kallahdenharjun muodostaminen luonnonsuojelualueeksi 75 
Kallio, keskuspaloasema 72 

» nuorisokoti, ks. myös A-klinikkasäätiö 13 
» terveysasema, päivystystoiminnan jatkaminen 78 
» virastotalo 52, 76, 133, 160 

Kalliolan Kannatusyhdistys, laina. . 160 
Kalliosuojat, ks. Väestönsuojat 
Kalusto, hankinnat ja kunnossapito 51, 52, 53 ,152 
Kamppi, ammattikoulu 69, 103, 165 

» asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 
» hotel l i tontin varaaminen .125 
» lähiliikenteen terminaalin suunnittelu, toimikunta 64 
» metrolinjojen vertailu 155 

Kangaslammen puhdistaminen 120 
Kannelkotisäätiö, tontin varaaminen ym .126, 163 
Kannelmäen asema 115 
Kannelmäki - Kaarela -alueen linja-autolinjajärjestelyt 153 
Kansainväliset päätiet, opastuksen järjestäminen .143 
Kansakoululaitoksen historia, kir joituspalkkio 99 
Kansakoulut, apurahat oppilaille 243 

» lahjoitukset 16, 100 
» ohjesäännön muuttaminen 16 
» opetussuunnitelman vahvistaminen, toimikunta ym 63, 98 ,100 
» palkat, palkkiot 99 
» rakentaminen ym 17,100 
» ruotsinkieliset, johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym 234 
» » virat ym 17, 101 
» suomenkieliset, johtokunnan kokoonpano, kokoukset ym .243 
» » laitoskoulujen ym. hall into 99, 121 
» » virat, rakentaminen ym 16, 99, 100 
» valtionapu . . : . . . . . . . 99 

Kansakoulutoimi . 16, 98 
Kansalaisuushakemukset, lausunnot .163 
Kansallis—Osake—Pankki 130 
Kansallissäätiö 140 
Kansanasuntojen asukastoimikunta, vuokranalennusanomus 130 
Kansanedustajien vaalit 10, 68 
Kansaneläkelaitos, lainan ottaminen 39 
Kansanterveystyö, ohjesäännön laatimiskomitea . 62 

» terveyskasvatus : 76 
» toimintasuunnitelmat 10, 76 

Kantakaupunki, konttorisoitumisen ehkäiseminen, toivomusponsi 31 
» kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintojen ti lojen suunnittelu, toivomusponsi 18 
» osayleiskaavaehdotus ja- työ . .173 
» sähkölaitoksen piirikeskus 37 

Kantatie n:o 51 viitoitusreitt i .143 
Kantojen hävittäminen 119 
Karjalan yhteiskoulu, laina 161 
Kartat, Helsingin seudun liikennekartta 141 

» laatimispalkkiot, ym 139 
» luvat kaupungin kartan käyttämiseen 122 
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Hakemisto 

Kasarminkatu 25, talon luovuttaminen poliisilaitoksen käyttöön 71 
Kaskisaari, sillan rakentaminen Lauttasaareen 116 
Kassantarkastukset, revisiovirasto, rahatoimisto 47, 56 
Kasvatusneuvolat, hankintamäärärahat 52 

» koulutusneuvoiatoiminta ym 97, 98 
» ohjesäännön muutt. , virat ym 15 
» perustaminen 97 

Kasvatusneuvolatyön aloittaminen äitiys- ja lastenneuvoloissa, toivomusponsi 10 
Katajanokka, aatekilpailun palkintolautakunnan ti l i tys 141 

» makasiinitonttien käyttö 28 
Katajanokka—Seura, makasiinirakennusten suojeleminen 65 ,141 
Katastrofitoimikunta, jäsenen valitseminen 65 
»Katkennut kasvu» -patsaan luovuttaminen 120 
Katolinen k i rkko Suomessa, tilan myyminen 24 
Katualueiden vehreyden lisääminen (aloite), aitaaminen 21, 70 
Katualue-ja katumaakorvaukset 121, 184 
Katu- ja puistoalueet, ostaminen, ottaminen kaupungin haltuun 183, 184 
Katumaan aitaaminen rakennustyötä varten, maksun korotus 70, 143 
Katupiirustusten vahvistaminen 114 
Katutyöt 114 
Kaukolämmön hinta 149 
Kaukopuhelut, yksityiset 52 
Kauneudenhoitoalan ammattikoulu 17,103 
Kauniainen, sopimukset ammattikurssisäätiöstä ja näytteiden tutkimisesta 17, 79 
Kaunissaari, isännän työsuhteen jatkaminen 112 
Kaupintie, liikennejärjestelyt 142 
Kauppahallit 203 
Kauppatori 119, 131, 203 
Kaupungin henkilökunnan kehityksen selvittäminen, aloite 43 

» oma asuntotuotanto, tutkimiskomitea 64, 65 
Kaupunginarkisto 54 
Kaupungineläinlääkäri, viran täyttäminen 77 
Kaupunginhallitus, edustajien määrääminen hall intoelimiin 5, 47 

» ja kauppalanhallitus, varamiesjärjestelmän toteuttaminen, aloite 3 
» keskuspesulajaosto, vaatetoimikunta 156 
» kokoonpano, kokoukset, ohjesäännön muutos 5, 45, 47 

Kaupunginjohtajat, vuosilomat, viransijaiset, palkkaus 5, 48, 58 
Kaupunginkanslia 5, 45, 48 
Kaupunginkirjasto 105,207 
Kaupunginlakimies, viran täyttäminen ja sitä koskeva valitus 50 
Kaupunginmuseo 105, 106, 220 
Kaupunginorkesteri, virat, soittajien lainat, ym 106, 107, 160, 222 
Kaupunginosien, osa-alueiden ja pienalueiden rajat, nimien vahvistaminen 137 
Kaupunginpuutarha 119 
Kaupungintalo 132 
Kaupunginkorttelin saneeraustoimikunta, työn päättyminen 65 
Kaupungintalotoimikunta, puh.johtajan määrääminen 49 
Kaupunginvaltuusto, keskeneräiset aloitteet 3 

» kokoonpano ja kokoukset, kyselytunti 1, 3 
» lauta-ja johtokuntien ilmoitukset tärkeistä käsittelyyn tulevista asioista 45 
» 100-vuotisjuhlan valmistaminen 62, 64 
» toivomusponnen käsittelyä koskeva valitus 45 
» työjärjestyksen muutos 3 

Kaupunginviskaalinvirasto 71 
Kaupunginvoudinkonttori 69 
Kaupunki l i i t to, ks. Suomen Kaupunki l i i t to 
Kaupunkiopisto,» . » » 
Kaupunkipäivät, XX 8, 67 
Kaupunkisuunnittelulautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 173 
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Hakemisto 

Kaupunkisuunnittelulautakunta, velvoittaminen noudattamaan kvston kannanottoja, aloite 30 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, toimitilajärjestelyt, virat, ym 30, 132, 136 
Kehitysvammaisten päivähuoltola 26, 197 
Kehitysvammatuki 57, laina 160 
Kehä l:n ja Kantelettarentien l i i t tymä, liikennejärjestelyt 142 

» nimen vahvistaminen 138 
Keilahallit, valitus vuokrasopimuksesta ym 40, 112, 125 
Kellariti lat, rakentaminen 140 
Kerava, viemäriveden johtamista koskeva sopimus 20 
Keravanjoki, jalankulku- ja pyörätiesillan rakentaminen 116 

» Järvenpään jätevesien johtaminen, lausunto 118 
» Tervalammen työlaitoksen jätevesien johtamisen lupaehdot 118 

Kerhohuoneisto, ostaminen Mellunmäestä 123 
Kerhokeskukset, virat, huoneistot 109 
Keskeneräiset aloitteet 3 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Varma 96 
Keskuspesula 156 
Keskuspuisto, Metsämäentien suoja-alueiden kunnostaminen, toivomusponsi 42 

» osayleiskaavan kiirehtiminen, toivomusponsi 31 
» suojeleminen, toivomusponsi 22 

Keskusrekisteri, tietoja koskeva sopimus 158 
Keskus-Sato Oy, asuntotontin varaaminen 127 
Keskusvaalilautakunta 68 
Kesäharjun kesäsiirtola, majoitusrakennuksen piirustukset 101 
Kesäsiirtolatoiminta, lahjoitus, valtionapu, ym 17, 101 
Kesävesijohdot 149 
Kesävirkistystoiminta, lasten 97 
Kevyt l i ikenne, jalankulun järjestäminen Aleksanterinkadun ja Mannerheimintien kulmassa 155 

» » järjestelyt 142 
» » teiden rakentaminen 20, 114, 142 

Kielitaidon laajentamiskomitea 99 
Kiertomyymäläkauppa, lausunnot 164 
Kiinteistö Oy Casa Académica Fastighets Ab, lainan takaus 40 

» » Hirsipadontie 2, asuntojen jako, lainan takaus 136, 160 
» » Karjalaisten Heimotalo Oy, tont in varaaminen 26 
» » Kasöörinkatu 2, rahoittaminen ym 135 
» » Koroistentie 17, lainan maksujärjestelyt 160 
» » Kotkakall iontie 1, päiväkotihuoneiston vuokraaminen 128 
» » Kunnalliskodintie 6, korvaukset 122,139 
» » Lassinlaakso, tontin varaaminen, rahoitus 124, 135 
» » Liusketie 9, tont in vuokraaminen, asuntojen jako, ym. 26, 135 
» » Mellunmäen Lii ke- ja Toimintakeskus 123 
» » Opetustalo, tont in varaaminen 127 
» » Pakkalantie, huoneiston vuokraaminen perhepäivähoidolle 128 
» » Pakkamestarinkatu 2, huonetilat lasten päiväkodille 96 
» » Pelimannintie 15, tont in varaaminen, asuntojen jako ym 124, 135 
» » Pieni Roobertinkatu 1-3 53 
» » Puistolan asemaseutu, tont in varaaminen 124 
» » Sähkötie 2, HO:n päätös korvauksesta 150 
» » Sähköttäjänkatu 1, rahoitus, asunnonjako 134,136 

Kiinteistölautakunta, hall intoon siirretyt alueet, virat ym 121 
» kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 180 

Kiinteistön Mäkelänkatu 86-96 piha-alueen kunnostaminen leikkipaikaksi 32 
Kiinteistörekisteri komitea, ehdotus rekisterineuvottelu kunnan perustamisesta 64 
Kiinteistöt (alueet, määräalat, ti lat, tont i t ) : 
— aluevaihdot, valtion kanssa 22, 125 

» muut 23, 24, 182, 183 
- hallinta, siirtäminen ym. 81,110,121,145-148, 180 
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Hakemisto 
Ki inteistöt (alueet, määräalat, t i lat, tont i t ) : 
— luovuttaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:lle 25 
— myyminen 2 1 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 1 8 4 
— ostaminen 21, 124, 125, 183 
— pakkolunastukset 125 
— pääoma-arvot, lämpökeskusten tontt ien 148 
— selvitys luovutusperusteista, vuokratasosta ja myyntihinnoista, toivomusponsi 27 
— varaaminen ja varausajan jatkaminen, päättyminen 124- 129 

» vanhusten asuntola-hoitokoteja varten, toivomusponsi 26 
— vuokraaminen 19, 22, 26,30,128, 129, 184, 185 

» rakennusajaksi ym 186,187 
» satama-alueet 36, 147,241 
» teurastamolaitoksen alueet 253 
» urhei lu- ja ulkoi lulkn hallinnassa olevat alueet 256 
» viljelys- ja laidunmaat 190, 196 

— vuokrasopimusten muuttaminen, siirtäminen, vuokra-ajan jatkaminen, 
irtisanominen 27, 129, 192-194, 196,197 

— yhdistäminen, hal l intokuntien ti lat 47 
— yhteissuojarahoitusosuuden periminen yksityisi ltä 74 
Kiinteistövirasto, kaupunkimittausosaston maksujen korottaminen 29 

» metsäosasto, radiopuhelimen hankinta 53 
» virat, käteiskassa, ym 21, 121 

Kiinteän omaisuuden hankintaa ja luovutusta koskevat asiat 21, 122 
» » tarkastus 4, 5 
» » vuokra- ym. nautintaoikeus 26, 128 

Kil l inmäen keskuslaitos 65 
Ki lpai lut, oopperatalon suunnittelu, Katajanokan aatekilpailu 107, 137, 141 
Kimmont ie, liikennejärjestelyt 144 
Kioski t , l i ikennekioskin muuttaminen monipalvelukioskiksi 113 

» vuokraaminen ym 27, 7 2 , 2 0 1 , 2 5 7 
Kirjastoauto, tarpeellisuuden selvittäminen 105 
Kirjasto, ks. Kaupunginkirjasto 
Kir jasto- ja nuorisokerhohuoneistot, ostaminen, piirustukset 105, 123 
Kirjastolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 207 
Kir jastolehti, tilaaminen 105 
Kirjastopalvelut, kotipalvelujen valtionapuhanke 105 

» vanhusten palvelujen parantaminen, aloite 18 
K irjastot, työväenopistojen 104 
Kir jayhtymä Oy, tont in varauksen päättyminen 127 
K i rkkonummi , tont in myyminen 25 

» vedenmyyntisopimus Espoon kanssa 149 
Kivelä-Hesperia 83 
Kivelän sairaala, henki lökunta, uudistamissuunnitelmat, ym 82, 238 

» » reumatautien osasto, ym 81 
Kiv ikon pienteollisuusalue, tontt ien vuokraaminen, ym 27, 116 
Klaukkalantie ja Etupellontie, liikennejärjestelyt 142 
Kluuvin Galleria 110 

» ruhje, koepumppausten suorittaminen 118 
» virastotalo 51 

Kodinhoitojärjestelmä, tutkimuksen suorittaminen, toivomusponsi 41 
Koivusaari, rakennuksen purkaminen 133 
Kojeiden sekä toimisto- ja talouskoneiden hankinnat 51 
Kokoontumist i lakomitea, miet intö . 131 
Kokous- ja kokoontumist i lat, kaupungin, yleisohje 131 
Kokouspalkkiot yht iöiden ym. kokouksista 164 
Kolmen Sepän Tunneli Oy, asemakaavanmuutosanomus 155 
Kolmisopimustoimikunta, toimintaohjeiden täydentäminen 149 
Komiteat, hajasijoituskomitea, I osamietintö 65 

» hallinnon organisaation tarkistamis- ja uudistamiskomitea 49, 62 
» » rationalisoimiskomitea 41 
» kansanterveystyön ohjesäännön laatimiskomitea 62 
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Hakemisto 
Komiteat, 

» kielitaidon laajentamiskomitea 99 
» kokoontumisti lakomitea, mietintö * 131 
» lasten päivähoitokomitea, mietintö 13, 227 
» majoituskomitea, jäsen 65 
» museotoimen aluehallintokomitea, mietintö 105 
» opettajakoulutuksen suunnittelukomitea 63 ,101 
» oppikoulujen terveydenhuoltokomitea 64 
» organisaatiokomitea 63, 134 
» paikallisliikenteen suunnittelukomitea (VR:n kanssa) 64 
» rakennusjärjestyksen uudistamiskomitea, selvitys 65 
» ratkaisuvallan siirtämiskomitea, täydentäminen 49 
» Suomenlinnakornitea, mietintö 65 
» terveydenhoitoviraston ohje-ja johtosäännön laatimiskomitea 62 
» työllisyyskomitea, lakkauttaminen 65 
» Töölönlahti-Terassitori-komitea, raportti 137 
» uimalaohjelman laatimiskomitea 64 
» uimastadionin kokovuotista käyttöä selvittelevä komitea . 6 4 
» yleishyödyllisten yritysten ja laitosten määrärahojen jakokomitea 62, 107 
» öljyvarastoalueiden paloturvallisuuden ja öljyvahinkovaaran tutkimiskomitea 64 

Komiteat ja toimikunnat, asettaminen, täydentäminen ym 41, 49, 62, 64, 65 
Kommandi i t t iyht iö Palkki Oy & Co, asu in kerrostaloalueen varaaminen 127 
Konala, jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Friherrsiin 29 

» katupiirustusten vahvistaminen ja katutyöt 114 
» korkeuslukujen vahvistaminen 139 
» puutarha-alue, häädöt . 31, 131 
» terveysaseman paikan varaaminen . 7 8 
» tilan ja rakennuksen osto, tontin myyminen 21 

Kone Osakeyhtiö, Munkkiniemen kartanon suojeleminen 75, 141 
Konekirjoituslisäjärjestelmä 6, 58 
Koneteollisuus Oy, lisäalueen vuokraaminen 129 
Konevarikko (rakennusviraston) kannattavuuden tutkiminen 46 
Konferenssit ja kongressit, kaupungin edustus, järjestäminen 66, 154 
Konsertit 132 
Konsertt i - ja kongressitalo.ks. Finlandia-talo 
Konserttitalon rakennustoimikunta, työmaavarastoalueen vuokraus .129 
Konttorisoitumisen ehkäisy kantakaupungissa, toivomusponsi 31 
Kontula, kirjasto- ja nuorisotalo, piirustukset ja kustannukset 105 

» louhintalupa 120 
» perheryhmäkoti, hoitokorvauksen korotus . 13 
» vanhusten asuintalo, lainat, ym 89 
» yhteisväestönsuoja, lisäaika 73 

Kontulan oppikouluyhdistys, laina, ym 161 
Kontulan Palvelutalo Oy, huoneiston ostaminen 123 
Kopernikuksenne, nimen vahvistaminen 13.8 
Korkeasaari, penkereen rakentaminen Hylkysaareen 147 

» rakennustyöt ym 111,112 
» vesibussi! ii kenne 154 

Korkeuslukujen vahvistaminen ' . . . .139 
Korot, kaupungin ottamien, antamien ja takaamien lainojen 159 
Korttel ipihat, autottomien pihojen toteuttaminen, suunnitteleminen Taka-Töölöön, toivomusponsi 41 
Kortt . K 31, rakennusmääräraha 6 
Korvaukset, ks. Vahingonkorvaukset 
Koskelan nuorisokoti, toiminnan aloittaminen 92 

» sairaskoti 88 
Kotiapu keskus, avustus 170 
Kotimuseo, Maila Talvion ja Juuso Mikkolan museon perustaminen, aloite 18 
Kotisairaanhoito, ehdotus vanhusten ilmaishoidosta 78 
Kotitalouslautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym. . , 208 

» palkkiot, kurssimaksut, ym 104 
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Hakemisto 

Kotitalouslautakuntien työn saattaminen valtionavun piiri in, aloite 17 
» » tehostaminen, aloite 17 

Kouluhammashoidosta pois jättäytyneiden lasten tutkimus 79 
Kouluhammashoitolaitos, johtosäännön muuttaminen, virat, ym 10, 78 
Koulujen oppilashuollon järjestäminen 99 

» siivoojien ym. ympärivuotisen työsuhteen turvaaminen, toivomusponsi 41 
Koululaiset, huonoryhtisten kuntoutusohjelma, tutkimus 79 

» liikennelaitoksen alennusliput 152 
» liikenneturvallisuuden tehostaminen, aloite 4 

Koululasten päiväkodit, perustaminen, ym 14, 96 
Koulul i ikuntal i i t to, kilpailut 100 
Koulumatkat 100 
Koulurakennustoimintaa koskeva toivomusponsi 41 
Koulusuunnittelu, koulusuunnittelutoimikunta 16, 101, 102 
Koulusuunnittelutoimisto 53, 101 
Kouluterveydenhoito, avustajamäärän lisääminen, toivomusponsi 42 
Kouluterveydenhuolto, sairasvakuutuksen korvaamat toimenpiteet, ym 77 

» virat ym 79 
Koulutusneuvolatoiminta, selvittäminen, työryhmä, valtionapu, ym 63, 97, 98 

» sosiaalihallituksen lupa 78 
Koulutuspäivät, opettajien 101, 102 
Kouluviraston sijoittaminen 100 
Krogars Vattenskydds, avustus 112 
Kruununhaka, valtioneuvoston lisärakennus ym 140 
Kukkien myyntipaikat 203 
Kulkulaitos, pääkaupunkiseudun, toteuttamis-ja kehittämisohjelma 141 
Kulmakoulu 102 
Kulosaaren Yhteiskoulu, rakennuspiirustukset, laina, ym 125, 161 

» yhteisväestönsuoja 73 
Kulosaari, rakennuksen purkaminen 133 
Kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojeleminen 75, 134, 140 
Kul t tuur i - ja vapaa-aikatoiminnan ti lojen suunnittelu, toivomusponsi 18 
Kumpula, tont in myyminen 24 
Kunnallinen sopimusvaltuuskunta, asettaminen 57 
Kunnallisen alkoholitarkastajan apulainen, oman auton käyttöoikeus 49 
Kunnallispormestari 8, 69 
Kunnallistekniset työt 19, 115, 137 
Kunnallisten palvelusten tiedoittaminen 11 
Kunnallistieto - Kommundata Oy, Ab 162, 163 
Kunnallisvaalit 68 
Kunnallisverotus, ennakkoveroäyrin hinta, lapsivähennys, äyrimäärän jakautuminen ym 41, 162 
Kunnanasiamiehet 56 
Kunnantien väestönsuoja, käyttö sairaalatarkoituksiin 74 
Kuntasuunnittelun järjestäminen v. 1973-1974 137 

» lähtökohdat v. 1974 ja 1975 30 
Kuntien palopäällystö r.y 72 

» rahoitusavustukset 90 
Kuntokallio-Säätiö, avustus, laina, ym 90, 160, 163 
Kuntouttamisti lojen luovuttaminen sydäntautisille, anomus 81 
Kuolinpesät, luovutus kaupungille, varojen käyttö, selvitys, ym 11, 13, 89, 90 
Kuorma-ja pakettiautot, taksan korottaminen 145 
Kurssianomukset, ammattioppilaitosten 102 
Kurssit, ulkopuolisten opetuslaitosten käyttäminen 60, 61 
Kustaankartanon vanhainkoti 88, 170 
Kustannusarvioiden hyväksyminen 125 
Kutsuntalautakunta, Helsingin sotilaspiiri 163 
Kuulokojeiden lainaamistoiminta, järjestäminen, aloite 11, 77 
Kuulonhuoltol i i t to 77 
Kuulovammaisten hoidon parantaminen, aloite 11 
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Hakemisto 

Kuulovammaisten lasten erityisosaston perustaminen 94 
Kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen 7, 54 
Kuurojen Huoltokotisäätiö, laina, ym 160 
Kuusaan keskuslaitos, helsinkiläisten potilaiden väliaik. sijoittaminen 92 
Kuusimiehentie, kevyen liikenteen väylän rakentaminen 142 
Kuvataidetoimikunta 110 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitos 20 

» vesiensuojelu-ja tielaboratorio, piirustukset 20 ,119 
Kyselutunnin järjestäminen kvstossa 3 
Karkullan vajaamielislaitos 93 
Kähertäjäkoulu, ks. Kauneudenhoitoalan ammattikoulu 
Käpylä, rakennuksen purkaminen 133 
Käpylän ammattikoulu, kirjapaino-osaston koneiston uusiminen, toivomusponsi, ym 10, 42, 103, 166 

» musiikkiopisto, avustus 107 
Käsityötä ja pienteollisuutta -näyttely 106 
Käteiskassat 83, 106, 121, 156 
Kätilöopisto 12, 85 
Käyttöomaisuus, arvostusohjeet, kirjanpidon hoito 46 

» myyminen, poistaminen 11 ,146 ,148 ,149 ,157 
» poistosuunnitelma, Päijännehankkeen investoinnit 37 

Laajalahti, kaatopaikkahakemuksen peruuttaminen i 119 
Laajasalo, katupiirustusten vahvistaminen 114 

» kirjasto- ja nuorisotalon piirustukset 105 
» lasten päivähoitolaitoksen piirustukset 95 
» Marunapolku, ajoradan rakentaminen 142 
» nuorisokoti vajaamielisten hoitopaikaksi 92 
» rakennusten purkaminen ja lupa paikoillaan pitoon 134, 140 

Laakson sairaala 85, 238 
Laaturakenne Oy, tont in varaaminen ja tont in varausajan päättyminen 126, 128 
Laboratoriokoulu 103, 166 
Lahjoitukset, kaupungin saamat ja antamat 11,12,16,17,41,68,88,92,100,112 
Lahjoitusrahastot, korko- ja ylijäämävarojen käyttö 72, 75, 105, 106, 110 

» lakkauttaminen 21, 162 
» perustaminen 41 
» varojen sijoittaminen 39 ,161 

Lainat, asuntotuotanto: lainojen saaminen, takaaminen 40, 41, 89, 134, 135, 136 
» maksujärjestely, lainaehtojen muuttaminen, ym 160 
» myöntäminen 40, 160, 161 
» ottaminen, korot ym 39, 4 0 , 1 5 8 , 1 5 9 
» takaaminen 40,· 160 

Laitossuojat, piirustukset 73 
Laitoskirjasto, jatkaminen HYKS:n polio- ja munuaisosastoilla 105 
Laitoskoulut, siirtäminen suom.kiel. kansakoulujen alaisuuteen 99 
Laiturit, hallintasuhteiden muutosjärjestelyt • 110, 146 

» oikeus pitää kaupungin maalla . .190 
» pyykki la i tur in siirtäminen 147 

Laivaripäällystön, M/S Korkeasaaren, työehtosopimus 58 
Lakko, STTK 59, 62 
Lapinmäentien ja Koskelantien välisen yhdystien rakentaminen, KHO:n päätös 114 
Lapsi-invalidien Koulusäätiön koulu, oppilaiden koulumatkan korvaaminen 100 
Lapsivähennys kunnallisverotuksessa 41 
Lars KrogiusOy, Ab, lupa ajosillan rakentamiseen 147 
Laskentatoimen uudistaminen sairaaloissa 81 
Laskutuksen lopettaminen avosairaanhoitopalvelusten osalta terveydenhoito- ja 
huoltoviraston välillä 76 
Lasten ja nuorison huoltolaitosten johtokunta, kokoonpano, kokoukset 212 

» kesävirkistystoiminta 97 
» Kuntoutuskoti , potilaskorvausten korottaminen 12 
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Hakemisto 

Lasten lääkäri- ja Kuntoutusasema 86 
» museo-osasto, näyttely - .106 
» päivähoito, sairaan lapsen, salmonella tartunnan saaneen lapsen 63, 96 
» » uudistaminen, virat, valtionapu ym 94 96 
» päivähoitoalan koulutuskeskuksen perustaminen, toivomusponsi 13 
» päivähoitokomitea mietintö 13, 227 
» päivähoitolain voimaantulosta johtuvat järjestelyt 14 
» päivähoitolaitokset, hallinto, rakentaminen, suunnittelu 12, 14, 16, 31, 94, 123, 126, 128, 209 
» päivahoitolaitosten toiminnantutkiminen, aloite 14, 15 
» paivanoitoiautaKunta 14,209 
» päivähoitosuunnitelma v:lle 1973-1978 13 
» päivähoitotoimisto 14 
» päiväkodit, -seimet; avustukset, siirtäminen kaupungille ym 42, 94, 97 
» » » perustaminen 14, 15, 95 
» Päivän säätiö, vuokranmaksun palautus 130 

Lastenhuoltolaitokset, iastenkodit, korvauksen periminen nuorten ansiotuloista, ym 91, 92 
Lastenlinna 86 
Lastensuojelu, avohuollon parantaminen, toivomusponsi 42 
Lastensuojelulautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 212 

» vajaamielisten päivähoitoloiden hoidokkien tapaturmavakuutus 91 
Lastensuojelutoimi, uudistamistyöryhmä ym 13, 62, 90 
Lastensuojeluvirasto, sosiaalilääkärintoimisto 91 

» tiedotusseminaarin järjestäminen 91 
» virat ym 90 

Lastentarhainlautakunta, ks. Lasten päivähoitolautakunta 
Lastentarhaintoimisto, ks. Lasten päivähoitotoimisto 
Lastentarhat, ks. myös Lasten päiväkodit 13 

» pihamaiden aitaaminen ja leikkivälineiden hankkiminen, aloite 15 
Lauri Mikonpojan tien tiekunta, anomus kautta-ajon kieltämisestä 143 
Lausunto (khn ja kvston) 
— alkoholimyymälöiden ja anniskeluravintoloiden sijoittamisesta 164 
— aluepoliittisesta valmistelutyöstä 48 
— alustavasta vaihekaavaluonnoksesta 137 
— ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kaupan harjoittamisesta 164 
— asemakaavojen muutosehdotuksia koskevista valituksista 138, 139 
— hajasijoituskomitean I osamietinnöstä 65 
— henkilövuokra-autojen määrästä, taksan korotuksesta, ym 145 
— joukkoliikennekokeilusta 154 
— kansainvälisten pääteiden opastuksen järjestämisestä 143 
— kansalaisuuden myöntämisestä ulkomaalaiselle 163 
— kiertomyymäläkaupan harjoittamisesta 164 
— kuorma- ja pakettiautojen taksankorotusanomuksesta 145 
— liikennemerkkipäätöksen osittaisuudistuksesta 143 
— linja-autolinjoja koskevat 144 
— museotoimen aluehallintokomitean mietinnöstä 105 
— musiikkiteatteritoimikunnan mietinnöstä 107 
— nopeusrajoituksista 144 
— poliisin huostaansa ottamien henkilöiden säilytyksestä 71 
— pääkaupunkiseudun asuntotuotanto-ohjelmasta 1972-1976 134 
— » yhteistyötoimikunnan ohjesäännöstä 163 

» » väestön vuotuiskasvua koskevasta suosituksesta 134 
— rakennuspoikkeuslupia koskevat 140 
— reumasairauksien hoidon järjestämisestä 81 
— romukaupan harjoittamisesta 164 
— räjähdysaineiden kaupan harjoittamisesta 164 
— sosiaalihuollon hallinnon lainsäädännön uusimisesta 86 
— tieliikenneasetuksen muutosesityksestä 141,151 
— tonttikustannusten hyväksymisessä noudatettavista periaatteista 134 
— ulkomaalaisen oikeudesta hallita kiinteää omaisuutta 164 

» » harjoittaa elinkeinoa 164 
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Lausunto (khn ja kvston) 
— vaihekaavaluonnoksesta (alustava) 137 
— valtion investointisuunnitelmista 1974-1978 162 
— Vantaan kauppalan kaavaehdotuksista 139 
— yhteiskalliosuojien rakentamisesta 74 
Lausunnot, lauta-ja johtokunt ien, ks. ko. Lauta-ja johtokunta 
Lauta- ja johtokunnat, ks. myös Hall intoelimet ja ko. lauta- tai johtokunnan nimen kohdalta 

» » i lmoitus valtuuston käsittelyyn tulevista tärkeistä asioista 45 
» » jäsenten valitseminen 43 
» » selvitys esitysten vaikutuksesta talouteen 162 

Lauttasaari, hyppyrimäen yläosan purkaminen 111 
» lasten päiväkoti, piirustukset 15 
» liikennepuiston rakentaminen 120 
» patsaan luovuttaminen sankarihauta-alueelle 120 
» puhdistamo, hallinnan siirto 112. 
» rakennuksen purkaminen Koivusaaressa 133 
» venesatama-alueiden järjestäminen 139 

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö, lainan takaaminen 40 
» Yhteiskoulu, laina 161 
» Yksityisen Päiväkodin Kannatusyhdistys, avustus 97 
» tilaaminen virastoille ja laitoksille 52 

Leikkikentät . 97 
Leirintäalueet, Rastila, Tullisaari 111, 112, 143 
Lemmilän vastaanottokoti 16, 91 ,119 
Leppäsuontien liikenne, kirje 144 
Leski-ja orpoeläkekassa, lainan ottaminen 39 
Liberaalinen kansanpuolue, tont in varaaminen 126 
Liikelaitoksia koskevat asiat 147 
Liikenne Oy. Ab . . 3 9 , 1 4 4 . 1 5 3 
Liikennehenkilökunnan asuntotilanne 154 
Liikennejärjestelyt 32,114,142-144,177,178 
Liikennekioski, muuttaminen monipalvelukioskiksi 113 
Liikennelaitoksen ja ostettujen li ikenneyhtiöiden liikenteen rationalisointi · 64 

» ja VR:n yhteislippu 152 
» lautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 214 
» » kurinpitojaosto 151 

Liikennelaitos, alennus- ja vapaaliput, raitiovaunusäännön muuttaminen, 
t a r i f f i virat, ym 38, 39 150, 152. 214 
Liikennelaitos, ammattikoulu 39, 154 

» hallintaan siirretyt laiturit 146 
» hiomakoneiden valaistuslaitteet, valitus 154 
» invalidil iput, invalidikortin myöntäminen ulkokuntalaisille 38,152 
» kalusto, johdinautojen hankinta ym 39 ,152 ,153 
» kassavarat 151 
» kuljettajavajauksen poistaminen, toivomusponsi 42 
» kuukausi- ja vuosilippuoikeus, anomus 152 
» linjoja koskevat asiat 38, 214 
» matkai lu- ja neuvonta-auton pitäminen 203 
» poistoprosenttien vahvistaminen 46 
» siirto-oikeuden joustava järjestäminen 43 
» tontin varaaminen henkilökunnalle 127 
» työturvallisuustoiminta 151 
» valitukset 154 
» virkamieslippujen myöntäminen 72 ,94 
» yhteislippu VR:n kanssa 152 

Liikenneluvat, myöntäminen, muuttaminen, uudistaminen 144, 153 
Liikennemaksutaksa, tarkistaminen, yleisten perusteiden täydentäminen 35 
Liikennemerkit ja opasteet 143 
Liikennemääräykset, paikallisliikenne 141 
Liikenneonnettomuuksien aiheuttamien kustannusten tutkiminen, esitys 141 
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L i ikennepol i i t t inen yhdistys Enemmistö 145 
Li ikennepuiston rakentaminen Lauttasaareen 120 
Li ikennesuunnit te lu, paikal l isl i ikennesuunnittelu VR:n kanssa, to imikunta 64 
Li ikenneterminaal in hankesuunnittelu Kamppi in , to im ikun ta 64 
Li ikenneturva-Li ikenneturval l isuustyön Keskusjärjestö 142 
Liikenneturvall isuus, jär jestelyt Ety-kokouksen aikana 141 

» parantaminen Kaivokadulla 145 
» tehostaminen koululaisten osalta, aloite 4 

Li ikenneturval l isuuspol i i t t inen ohjelma 141 
Li ikennevalot 
L i ikenneyht iö iden ostaminen 3 9 

Li ikenteen parantaminen 144 
» yhteistoimintasopimuksen muut taminen 39 

Linja-autoasema, l i ikennejärjestelyt 142, 143 
Linja-autonkuljettajakurssien ajo-opettajien l isäpalkkiot. 151 
Linja-autot, hankinnat l i ikennelaitokselta 38, 152 

» » l injoja koskevat asiat 38, 153 
» » reitin muuttamista koskeva valitus 144 

Linjal i ikennettä koskevat asiat 144 
Linjasuunnit telu Oy, koepumppausten suori t taminen Kluuvin ruhjeen alueella 118 
Linnanmäen huvipuisto, kunnostuskustannusten palautus 130 
Linnoi tusvyöhykkeen tu tk iminen 137 
Liputuksen järjestäminen 113 
Lohjan järveen laskevan vesistön uittosäännön kumoaminen 150 

» Kalkkitehdas Oy, Kallahdenharjun esittäminen luonnonsuojelualueeksi 75 
Lomat, säteily vahingollisessa työssä olevat 77 
Louhintalupa, louhintatyöt , rakennusviraston t i laamat 120, 264, 265 
Luist inradat ^ 1 

Luonnonsuojelu, puiden suojelu ja -ohjeet 29, 75 
» voimalinjan suuntaus Espoossa 75 

Luonnonsuojelualueet, Kallahdenharju 75 
» Matalahara, Nuot takar i , ehdotus • 122 

Luottamusmiehet, pa lkk io- ja matkustussääntömall i 227 
Lähil i ikenteen terminaalin suunnit telu, to im ikun ta 64 
Lähimyymäläverkoston turvaaminen asuntoalueilla, aloite 28 
Lämpöjohtokanavat, lai tetunneli t ym. , rakentamisluvat 130 
Lämpökeskukset, Ruskeasuo ja Munkkisaari, ton t in pääoma-arvo 148 
Lämpövart io Oy, l i i t tymismaksut 129 
Länsi-Pakila, terveysaseman perustaminen, ehdotus 78 
Länsi-Pasila, » » » 78 
Länsimäki, Vantaa, asemakaavaehdotus, lausunto 139 
Länsisatama, perusparannustyöt, ruokalaparakin rakentaminen 36 

» raidejärjestelyt 146 
» rakennuspoikkeuslupa-anomus ja rakennuksen pi täminen paikallaan 140 

Länsi-Suomen vesioikeus 118, 147, 149 
Länsi-Vesala, pientaloalueen asemakaavan hyväksyminen 31 
Läntinen Brahenkatu, l i ikennejärjestelyt 142 

» Pihlajasaari, huviloiden vuokraaminen · 112 
Läroverket förgossar och f l ickor , laina ym 125, 161 
Lääketieteen kandidaatit , tu tustuminen neuvolatoimintaan, palkkaus 78, 81 
Lääkintävoimistel i jat, virkojen porrastaminen 82 
Lääkintöhal l i tus, kansanterveystyön to imintasuunni te lma 10, 76 
Lääkkeiden ilmaisjakelu, ehkäisyneuvonta 76 
Lääkäriambulanssi 85 
Lääkärit, erikoistumispaikat 91 

» huoltolaitoksissa to imivat 86 
» ja hammaslääkärit (terveyskeskuksien), eläkeryhmän määrääminen 77 
» kot ikäyntipäivystysjär jestelyt, ehdotus 76 
» ulkopuolisten palkkaaminen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin 77, 81 
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Lääkärit, yksityisvastaanotot 82, 88 

Maa-alueiden hankkiminen opiskelija-asuntoja varten, työryhmä 125 
M aal ii ken ne keskus 29 
Maanalaisten kerrosten rakentamisen rajoittaminen, toivomusponsi 31 
Maan Auto Oy, pysäköintialuetta koskeva valitus 144 
Maanhankintalain mukaan perustetut asunto-osakeyhtiöt 164 
Maankäyttö- ja taloussuunnittelu kysymykset, valmistelu 137 
Maanmittaustoimitukset 29, 122, 139 
Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö, laina 161 
Maatalouslautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 216 
Maidontarkastamo, maksut, virat, ym 79 
Maila Talvion ja Juuso Mikkolan Kotimuseon perustaminen, aloite 18 
Mainonta, luvat, valitus 29, 154, 204 
Maisema- ja virkistysaluesuunnittelunäyttely 141 
Maistraatti, virat ym 8, 69 
Maito- ja muiden elintarvike- sekä vesinäytteiden tutkiminen, sopimus naapurikuntien kanssa 79 
Majoituskeskus 87 
Majoituskomitea, jäsen 65 
Makasiinitontit, Katajanokan, käyttö 28 
Makkaramyyntipaikat 203 
Maksuosuus, Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta 163 
Maksut, taksat ja tar i f f i t 
— desinfioimislaitoksen suorittamista tehtävistä perittävät 79 
— henkilö- ja tavaraliikenne: kuljetus- ja pysäköintimaksut 

— erikoisajoneuvojen käyttömaksut, palolaitos 72 
— kuorma-ja pakettiauto-sekä moottoripyöräkuljetustaksat 145 
— liikennelaitos, tar i f f i 38 ,151 

» virastojen ja laitosten vuosilippujen hinta 151 
— liikennemaksutaksa, yleisten perusteiden täydentäminen 35 
— pysäköintimaksut 32, 144 
— taksankorotusanomus, Pika Oy F ix Express Ab 145 
— taksimaksujen korottaminen 145 
— vesiliikennetariffi 154 

— hoitomaksut ja -korvaukset (sairaalat, lasten-, nuorten ja vanhusten hoitolaitokset ym.) 
— helsinkil. vuodepotilaiden hoitomaksut terveyskeskuksille 77 
— Itäinen lääkäriasema 11 
— Kontulan perheryhmäkoti 13 
— Lasten Kuntoutuskodin potilaskorvaukset 12 
— lasten päiväkotien hoitomaksut 94 
— Maunulan nuorisokodin hoitokorvaus 13 
— perhehoitomaksut, lapset 91 

» Nikki län perhehoitopotilaat 11 
— SPR:n potilaskorvaukset 12 
— toipilaskoti Ahtelan ja Jokelan hoitopäiväkorvaukset 12 

— kaasu-, sähkö- ja vesimaksut 
— kaasunmyyntitariff i 150 
— sähkötariffi ym 148,248,249 
— veden hinta 149 

— kadun-ja viemärilaitoksen rakentamismaksut 19 
— katumaan aitaamismaksut 70 
— kaupunkimittausosaston maksujen korottaminen 29 
— kotitalouslautakunnan kurssimaksut : . . . .104 
— maidontarkastamon maksut 79 
— nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointimaksut 148 
— nuohoustaksa 9 
— rakennustyönvalvontamaksut 9 
— satamalaitoksen maksut 242 
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Hakemisto 

Maksut, taksat ja tar i f f i t 
— teatterivartiointimaksut, palolaitos 72 
— terveydellisten tutkimusten laboratorion maksut 79 
— teurastamolaitoksen maksut 156 
— tiemaksut 122 
— tietokeskuksen palveluiden veloitushinnat 157 
— toipilasrahan ohjeluvun korottaminen 87 
— tonttimittaustaksa, uusiminen 29, 122 
— vanhusten jalkojenhoitomaksut 87 
— yksityiset kaukopuhelumaksut 52 
Malmi, asemakaavan oikaisu 138 

» asuntolatontin varaaminen 127 
» kaasujohtojen siirtäminen 150 
» katutyöt 114 
» rakennuksen purkaminen 133 
» rakennuspoikkeuslupa 139 
» t i lojen osto ja pakkolunastukset. . 21, 125 
» viemäritöiden jatkaminen 19 

Malmin Kaupalliset Oppilaitokset, lainajärjestelyt 161 
» lastenkoti 92 
» sairaala 83, 238 
» yhteiskoulu, laina 161 

Malminkartanon asema, tilaohjelma 115 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, avustus, nuorisoklinikka 93, 97 

» » Lasten Kuntoutuskotia koskevan sopimuksen uusiminen 12 
Mannerheimintie, järjestelytyöt, valaistus 114, 148, 155 
Mannerheimintien yhteiskoulu, laina ym 161 
Marian sairaala, itäisen polikl inikan perustaminen ja maksut ym 11, 83, 238 

» » lahjoitus 11. 41 
» » poikkeuksellisten olojen ensiapuasema 82 
» » virat, käteiskassa, Lauttasaaren os:n peruskorjaus, ym. 83,238 

Marinadin talo, säilyttäminen, aloite 29 
Marjaniemi, asemakaavan muutos 138 

» siirtolapuutarhan palstojen vuokra-aika 131 
Martinlaakson rata 33, 115, 142, 145 
Marunapolku, ajoradan rakentaminen 142 
Matalaharan ja Nuottakarin rauhoittaminen 122 
Ma-Ta-Pu-Pu -alueen kunnallistekniikka 137 
Matka-avustukset, Akademiska Damkören Lyran 107 
Matkailutoimisto 51 
Matkakertomukset, matka-apurahan saaneet 66 
Matkaravinto Oy, tont in vuokraaminen 26 
Maunula, jalankulku- ja pyöräteiden rakentaminen 114 
Maunulan Kansanasunnot, huoneen vuokraaminen perhepäivähoidolle 128 

» nuorisokoti 13 
Maunulanpuisto, nimen vahvistaminen 137 
Meilahden kartano 51 ,110 

» taidekokoelmat, suunnittelu, piirustukset 18,110 
» yhteiskoulu, laina ym 161 

Meilahti, rakennusten purkaminen 133 
Mellersta Nylands Vrkesskola 103 
Mellunkylä, asemakaavan muutos 138 

» katupiirustusten vahvistaminen 114 
» rakennusten purkaminen 134 

Mellunmäki, kerhohuoneiston ostaminen 123 
» lasten päiväkodin perustaminen ja rakentaminen 14, 95 
» vajaamielisten päivähuoltola, toiminnan aloittaminen 92 

Meluntorjunta, autojen joutu käynnin rajoittaminen, veneiden melunormit 75 
Menot asukasta kohti 4 
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Merimuseo, kypäräsukellusvälineiden luovuttaminen 106 
Messuhalli, hankkiminen kaupungille, aloite 22 

» ostaminen, C-hallin käyttö 26 ,112 
Messukeskus, tont in vuokraaminen Pasilasta 22, 26 
Metro, asemien suunnittelu, piirustukset, rakentaminen, ym 33- 33-35 155, 217 

» Kluuvin ruhje, koepumppaukset 118 
» käyttö ja hoito 34, 154 
» linjojen jatkaminen, vertailu 34 ,155 
» määrärahat, aloite 42 
» Puotinharju-Vesala, lopullisen linjauksen kiirehtiminen, toivomusponsi, osuuden suunnittelu . . 31, 155 
» rakentamistilanteen selvittäminen, aloite 155, 
» Siltavuori-Kamppj-osuuden yleissuunnittelu, sähkönsyöttöasemat 155 
» varikko, Roihupefto, yleissuunnitelma ym 155 

Metrotoimikunta, kiinteistöjen hallinta, toimet, tutustumismatka 32, 154 
» kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym .217 

Metsälän Linja Oy 39, 153 
Mielisairaanhoitajat, palkkaus 59 
Mikonmäen Huolto Oy, päiväkodin ti lojen vuokraaminen 128 
»Minne asumaan»-näyttely 136 
Muistomerkit 120 
Munkkiniemen kartano, määrääminen suojeltavaksi 75, 141 

» yhteiskoulu, laina 161 
Munkkiniemi, asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 

» katupiirustusten vahvistaminen 114 
» liikennejärjestelyt 144 
» puistoalueen asemakaavaa koskeva valitus 139 
» rakennuspoikkeuslupa ja rakennuksen pitäminen paikoillaan 140 

Munkkisaari, Rajasaaren lietepainejohdon piirustukset 119 
Munkkivuori , jakeluasematontin vuokraamista koskeva valitus 129 
Museolaitos, valtionapu 105 
Museolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 220 
Museotilat, tarjous 106 
Museotoimen aluehallintokomitean mietintö, lausunto 105 
Musiikkilautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 222 
Musiikkiteatteritoimikunnan mietintö, lausunto 107 
Mustalahti, venesatama-alueen järjestäminen 139 
Mustalaisten asuntotilanteen parantaminen 136 

» huoltoavun korvaaminen 88 
Mustikkamaa, rakenteiden purkaminen 111 

» vesibussiliikenne 154 
Muuntamot, rakentaminen ja pitäminen kaupungin maalla 130 
Muutos-ja korjaustyöt, kaupungin kiinteistöjen 132 
Myl lypuron Oppikouluyhdistys, lainoja koskevat asiat 40, 161 

» sairaskoti 88 
» urheilupuisto , toivomusponsi alueen koosta, rakentaminen 32, 111 
» yhteisväestönsuoja, käyttö vapaa-ajan toimintoihin, ym 73 

Myynti luvat,- paikat, vuokraaminen ym 203 
Männikkötie, jalkakäytävän rakentaminen ym 114 
Männyn suojeleminen asemakaavamääräyksin, toivomusponsi 29 
Mäntsälä, Ov, KHO:n päätös vahingonkorvauksesta 147 
Määrävuosilisät, opettajien 99 

Naulakallion vastaanottokoti 16, 91 
» väestönsuoja, käyttö 74 

Nestemäisten polttoaineiden varmuusvarastointimaksu 148 
Neuvolatoiminta, äitiysavustuspakkausten jako, ym ; 77 
Neuvontapiste, tiedotustoimiston aukioloajat 50, 51 
Neuvottelukunnat, hankintaneuvottelukunta 53 
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Neuvottelukunnat, oppikouluneuvottelukunta 65, 99 
» poli isipiirin neuvottelukunnan jäsenmäärä 9 
» terveyskasvatus, asettaminen 62 
» urakkaneuvottelukunta 65 
» Vantaanjoen vesistön kalatalousvelvoitteita käsittelevä neuvottelukunta 150 
» Viapori-näytelmän neuvottelukunta 65 

Nikki län sairaala, jätevesien puhdistamista koskeva sopimus 20, 84 
» » perhehoitopotilaista maksettavat korvaukset 11 
» » potilaiden varojen käyttö 84 
» » virat, taidekokoelmien näyttely, valt.apu ym 84, 238 

Nilsiänkatu 6, muutostyöt 29 
Nimien vahvistaminen, kaup. osat, osa-alueet, kadut 13 
Nimistötoimikunta, jäsen 65 
Nokia. Oy Ab 52 
Nopeusrajoitukset, anomus, selvitys määrärahan tarkoituksenmukaisuudesta ym 144 
Nordator Oy, valitus keilahallin vuokrasopimuksesta 112, 129 
Nuijamiestentie-Nurm¡järventie, t ietyöt 19, 114 
Nukarin Lastenkoti, vajaamielisten asuntolaosaston perustaminen ym · - · 13, 92, 123 
Nukke- ja lapsiteatterin kehittäminen 107 
Nuohoustoimi, nuohoustaksa, ym 9, 73,231 
Nuorisoasuntoli itto, yhdysmiehen nimeäminen 109 
Nuorisoklinikka (Arkadian) 93 
Nuorisokodit 13, 91, 92 
Nuorisolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 224 

» virat, matkat, vierailut 109 
Nuorisoti lat, valtionapu ym 105, 109, 225 
Nuorisotyö, avustukset 224 
Nuorten ansiotulo, korvauksen periminen lastenhuoltolaitoksissa 91 
Nuorten Puolesta Yhdistysten Keskusliitto, tontin vuokra-ajan jatkaminen 27 
Nuorten työ koti 92 
Nuottakari, rauhoittaminen 122 
Nurmijärvi, aluevaihto 22 

» Röykän sairaalan vesihuolto, kirje 84 
Nurmikenttäti lanteen parantaminen, toivomusponsi 18 
Nya svenska samskolan, lainajärjestelyt 161 
Nylands Nation, asunnot vuosilomasijaisille 88 
Näkövammaisten koulun oppilaiden lomamatkojen korvaaminen. 88 
Näytteiden tutkimista koskeva sopimus 79 
Näytteli jäntie, jalkakäytävien rakentaminen 142 
Näyttelyt 89, 106, 110, 133, 136, 141, 220 

» näytökset, ym., järjestämisluvat 204 

Odottavien äitien hammas-ja ravintotottumuksia koskeva tutkimus . 78 
Ohjattu perhepäivähoito, ks. Perhepäivähoito 
Ohjesäännöt, ammattioppilaitokset, muuttaminen 17 

» kansakoulut, muuttaminen 16 
» kansanterveystyö, laatimiskomitea 62 
» kasvatusneuvolat, muuttaminen 15 
» kaupunginkanslia, muuttaminen 5 
» liikennelaitoksen ammatt ikoulu 39 
» pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta 163 
» sairaanhoito-oppilaitos, muuttaminen 12 
» terveydenhoitovirasto, laatimiskomitea 62 
» uusiminen, Kaupunkil i i ton kirje 48 

Oikeudenhoito-ja järjestystehtävät 8, 69 
Oikeusaputoimisto 98 

» tehtävien valvominen, toivomusponsi 42 
Oman auton käyttöoikeus 49, 106 
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Oopperatalo, suunnittelukilpailu, sijoitusmahdollisuudet 107, 137 
Opettajakoulutus, suunnittelukomitea, koulutuspäivät 63, 101, 102 
Opettajakoulutuslaki 98 
Opettajat, palkanmaksujärjestelmän muutosehdotus, sivutoimet 99, 100 
Opetuksen ohjausjärjestelmä, ehdotus valtionavusta 100 
Opetussairaalaoikeudet 80 
Opetussuunnitelma, Aleksis Kiven kansakoulu 100 
Opetussuunnitelmatoimikunta 63, 98 
Opintomatka-apurahat 66 
Opiskelija-asuntotuotanto, maan hankkiminen 125 
Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiö, päiväkotien siirtäminen kaupungille, toivomusponsi, avustus 42, 97 
Opistoinsinöörien pätevyyskomitea, kenttätutkimus 64 
Oppikouluneuvottelukunta 65, 99 
Oppikoulut , avustukset ym 104 

» iltaoppikoulujen aseman järjestäminen 101 
» lainoja koskevat asiat 40, 161, 162 
» lukioiden jatkaminen peruskouluun siirryttäessä 16 
» neuvottelut peruskouluasioista 102 
» piirustukset 125 
» terveydenhuolto, kartoittaminen, valtionapu ym 63, 79 
» terveydenhuoltokomitea 64 
» vanhempainneuvostot 43, 63 
» yksityisten koulujen asema peruskouluun siirryttäessä 63 

Oppilaitokset, kuukausi- ja vuosilippujen m y y m i e n oppilaille 152 
Oppilashuollon järjestäminen 99 
Oppilaskoti Toivola 13, 92 
Organisaatiokomitea, menot, selvitys asumistukiasioista 65, 134 
Organisaatiosuunnitelma, tietokeskuksen 156 
Osa-alueen (kaup. osien), nimien vahvistaminen 137 
Osavelkakirjalaina, lainaehdot 158 
Osoitenumeroinnin vahvistaminen 138 
Osuuskunta Asuntomessut, näyttelyn kustannukset 136 

» Suomen Messut 22, 26, 40, 112,124, 160 
Osuusliike Elanto, lahjoitus, tont in varaaminen 12, 127 
Otto Wuorio Oy, tont in varaaminen 127 
Oulunkylä, aluevaihto 22 

» asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 
» erityislastenkoti 92 
» katupiirustusten ja korkeuslukujen vahvistaminen 114,139 
» osa-alueen nimen vahvistaminen Maunulanpuistoksi 137 
» rakennuksen purkaminen ja rakennuspoikkeusluvat 133 ,139 ,140 
» tilan pakkolunastaminen 125 
» tontt ien varaaminen 126,127 
» urheilupuisto, rakennusten piirustukset 18 

Oulunkylän yhteiskoulu, laina 161 
Ouri-saaret, vuokralleanto 19 
Outamon vastaanottokoti 13, 16 

Pacius-museo, tarjous museotiloiksi 106 
Paikallishallintovirasto (valtion), perustaminen ja kaupungin yl läpito 69, 147 
Paikallisliikenteen liikennemääräykset 141 

» suunnittelu, yhteistyötoimikunta VR:n kanssa 64 
Paikallismuseot, kortistointi 105 
Paikallissairaalain l i i t to, jäsenmaksu 86 
Paikallissairaalat, kaupungin sairaaloiden säilyminen 80 
Paikallistiet, kuntien korvaukset ym 19, 115 
Pajalahden pyykki lai tur i , siirtäminen 146 
Pakila, kautta-ajon kieltäminen Elontiellä 143 

» nopeusrajoituskokeilu 144 
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Pakila-Seura, Pakin talon vuokraaminen 132 
Pakkolunastukset 125 
Palkat ja palkkiot 
— kokouspalkkiot yhtiöiden kokouksista 164 
— linja-autonkuljettakurssin opettajien palkkiot 151 
— lunastustoimikunnan palkkiot 122, 125 
— mielisairaanhoitajien palkat 59 
— opettajien palkkausjärjestelmän muutosehdotus 99 
— sopimuspalkkojen hyväksyminen 59 
— tarkistaminen . 57 
— öl jyntor juntapalkkiot 146 
Palkkalautakunnan' toimisto 52,57 
Paikkalautakunta, kokoukset, kokoonpano, päätökset, ym. 226 
Palkkaperusteet, siivoustyö 132 
Palkki Oy, aluerakentaminen, aluevaihto 21, 24 
Palkkio- ja matkustussääntö m alli, luottamusmiehet 227 
Paloasemat 230 
Palolaitos, erikoisajoneuvojen käyttömaksut, virat, ym 72, 260 
Palolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 230 
Palopäällikkö, määrääminen öljyvahinkojen torjuntaviranomaiseksi 73 
Pasila, asemalta ΤV-keskukseen rakennettavan kävelytien kunnossapito 114 

» kehitysvammaisten päivähuoltola, suunnittelu 197 
» maaliikennekeskus 29 
» Messukeskuksen tont t i 22, 26 
» osa-alueiden nimien vahvistaminen 137 
» rakennuksen purkaminen, rakennuspoikkeuslupa 133, 139 
» siltojen rakentaminen 115 
» terveysasema, luopuminen väliaikaisen rakentamisesta 78 
» tont in 17040/1 eräät alueet, siirtäminen kiinteistölkn hallintaan 121 
» vanhusten asuintalo, sisäisen puhelinjärjestelmän hankkiminen 89 
» viemäröinti työt 95 

Patola, lastentarhan piirustukset 95 
Patolan Päiväkodin Kannatusyhdistys, avustus 97 
Peking, kaupungin edustajien vierailu 66 
Perhehoito, tehostamiskampanja, hoitomaksut, ym 11, 91 
Perhepäivähoito, huoneistojen vuokraaminen, ym 96, 128 

» jatkamista koskeva toivomusponsi 14 
Perheryhmäkoti, Kontula, hoitokorvauksen korottaminen 13 
Peruskoulua koskevat asiat 16, 63 ,101 ,102 
Perustamissuunnitelma, Koskelan sairaskodin uudistus 88 
Perusvähennys kunnallisverotuksessa 41 
Pesulahanke, neuvottelut HYKS:n kanssa 85 
Pieni Roobertinkatu 1-3, ilmastointijärjestelyt 132 
Pienoisgolfkentät, luvat 191 
Pienoisröntgenkuvaukset, lopettaminen Työterveyslaitoksella 81 
Pientaloalueet, asemakaavan hyväksyminen 31 

» rakentaminen, aloite 29 
Pienteollisuuden keskusliitto, näyttelyn järjestäminen 106 
Pienyrittäji l le sopivien toimistoti lojen rakentaminen aluekeskuksiin, toivomusponsi 42 
Pienyritysten pysäköintipaikkojen tarve 144 
Piha-alueen kunnostaminen leikkipaikaksi, aloite 32 
Pihlajamäki, asemakaavan muutosta koskeva valitus 138 

» lasten päiväkodin perustaminen 14 
Pihlajasaari, liikenne ja tar i f f i 154 

» vesijohdon rakentaminen 149 
Pi ir i jako-ja toimenpidesuunnitelmat, koulusuunnittelu 101 
Piirustukset 2, 15,18,20,25,33,73,91,93,95,101,105,111,112,114,116,119,120,125,132 
Pika Oy Fix Epress Ab, taksankorotusanomus 145 
Pikku Kallahti, venesatama-alueen järjestäminen 39 
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Pirkkolan jäähalli, piirustukset, rakentaminen 18, 111 
» urheilupuisto, liikennejärjestelyt 142, 144 
» » tekojääradan kattaminen 40 ,111 

Pitkäaikaissairaiden hoitokodin toteuttaminen, toivomusponsi 42 
Pitäjänmäen työkl in ikka, epilepsiapotilaiden kuntouttaminen 42 
Pitäjänmäentie, kunnossapitoa koskeva valitus, KHO:n päätös 115 
Pitäjänmäki, asemakaavan muuttaminen, toivomusponsi 31 

» katutyöt, katupiirustusten vahvistaminen 114 
» korkeuslukujen vahvistaminen 139 
» lasten päiväkodin perustaminen 15 
» liikennejärjestelyt 114 
» rakennuksen purkaminen, pitäminen paikoillaan 134,140 
» rakennuskiellon jatkaminen 139 
» sankarihautojen kunnostaminen 21 
» teollisuusalueen liikennejärjestelyt 142 
» väestönsuoja, käyttö 74 

Pohjoinen Hesperiankatu 15, ti lojen käyttö ja kunnostus 117 
Pohjois-Haaga, aseman luonnospiirustukset 33 

» » lasten päiväkodin perustaminen 14 
» » nuorisokoti, toiminnan aloittaminen 92 
» » osayleiskaava, KHO:n päätös valitukseen 138 
» » rakennuksen purkaminen 133 
» » tilaohjelman hyväksyminen 115 
» » tonttien varaaminen 126,127 

Pohjois-Helsingin yhteiskoulu 104, 161 
Pohjoismaiden pääkaupunkien henkilöstöpoli itt inen konferenssi 67 

» Yhdyspankki Oy. tilan ostaminen Vartiokylästä 124 
Pohjoismainen pääkaupunkikokous, edustajat 66 
Pohjoismaisen yhteistyön kulttuurikeskus 52 
Pohjoismaiset mestaruuskilpailut, palomiesten avustus 73 
Poikkeuksellisten olojen ensiapuasema 82 

» » varalta annetut yleisohjeet 75 
Poikkeuslupa, työministeriö 97 
Poistotunnelijärjestelmä, hyväksyminen 118 
Polar-rakennusosakeyhtiö, aluevaihto, rakennussopimus, ym 24, 25, 26, 127 
Poliisilaitoksen työskentelyolosuhteiden parantaminen, toivomusponsi 42 
Poliisilaitos, kaupungin osuus ylläpitokustannuksista 69, 71 

» miehistön terveystarkastukset 83 
» poliisipiirin neuvottelukunnan jäsenmäärä 9 
» talon Kasarminkatu 25 saaminen käyttöön 71 
» yhteistoiminta-aluejärjestelmä, lausunto 71 

Poliisien huostaan ottamien henkilöiden säilytys 71 
Poliittisluonteiset tilaisuudet, huoneiston luovuttaminen 131 
POPS-kurssit 16 
Porolahden kunnostaminen 120 
Porakaivon rakentaminen, Vuosaari 131 
Porintie, suunnitelman laatiminen ym 114, 178 
Postimerkki, raitiovaunua esittävä, suunnittelu 154 
Potilaiden varojen käyttö , Nikkilän sairaala 84 
Praha, pöytäkir ja ystävyyssuhteista ja yhteistyöstä 67 
Primula Oy, henkilökunnan Korkeasaaren liikenteen kausiliput 152 
Pro Helsingfors -säätiö, selvitys lahjoitusvarojen käytöstä 161 
Psykiatrinen huoltotoimisto 84 
Puhdistamot 112, 118 
Puhelinkaapeleiden, ym. rakentaminen, luvat 27, 191 
Puhelinlaitteiden rakentaminen ym. kaupungin alueella, sopimus 27 
Puhelinosuuksien hankkiminen 53 
Puiden rauhoittaminen 29 
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Puiden suojeluohjeet 75 
Puistoalueet, käyttäminen tiealueena, asemakaavaa koskeva valitus 131, 139 
Puistokonsertti Berliinin festivaalien johdosta, avustus 107 
Puistola, asemaseudun aluerakentamissopimus, toivomusponsi, valitus 25, 125 

» asuntokerrostaloalueen varaaminen 127 
» viemäröint i työt 116 

Puistoleikkitoiminnan tarkastaja, vaali 94 
Puistotanhua, nimen vahvistaminen 138 
Puistot ja istutukset, olojen parantaminen ym 119, 120 
Pukinmäen yhteiskoulu, laina 161 
Pukinmäki, aluerakentaminen 25 

» asemakaavamuutosta koskeva valitus 138 
» asuntotontin varaaminen 127 
» liikenneyhteyden rakentaminen teollisuustontille 142 
» rakennuksen purkaminen 133 
» Salpa Oy, rakentaminen ym 25, 27 ,126 
» viemäröint i työt 116 

Pumppaamot, Hanasaaren rakantaminen, Savilan ja Rastilan piirustukset 20, 119 
Puolalainen kulttuuri- ja ylioppilasviikko, avustus TKY;||e 105 
Puolikunnallisten asunto-osakeyhtiömuotoisten asuintalojen rakentaminen, toivomusponsi 42 
Puotinharjun Oppikouluyhdistys, laina ym 161 
Puotinharju-Myllypuro välisen alueen suunnittelu 173 

» Vesala, metro-osuuden suunnittelu 155 
Puotinkylän kartano, muutos-ja kunnostustöiden rahoittaminen 132 
Purjelaivasäätiö, kaupungin osallistuminen perustamiseen 36 
Pursiseura Sinbad, venesatama-aluetta koskeva anomus 139 
Puu-Käpylä, saneerattujen asuntojen vuokra 130 
Puutarha-alueet, häädöt 31, 131 
Pysäköinninvalvontatoimisto, hankinnat, henkilökunnan matkaoikeudet 53, 151 
Pysäköin ti tarve ja -järjestelyt 144, 147 
Pysäköintimaksut 32, 144 
Pysäköintipaikkojen kokonaismäärän päättäminen, toivomusponsi 32 
Pysäköintivirhemaksun korottaminen, toivomusponsi 41 
Pyykki la i tur i t , ks. Laiturit 
Päijänne-hanke, investointien poistot 37 

» » sopimuksen siirto ja alueiden luovuttaminen 25 
» » tunnelin rakentamislupa 149 
» » tutk imus- ja suunnitteluaineiston luovuttaminen 149 
» » vedenottotunnelin rakennuslupa 149 

Päivystysluokan ja -ajan tarkistaminen, sähkölaitos 148 
Päivystyspalvelusten käyttöä selvittelevä tutkimus 76 
Päivystystoiminnan jatkaminen Kallion terveysasemalla 78 
Päivähoitolaki, ks. Lasten päivähoito 
Päivähoitotoiminta (yksityinen) selvittäminen 94 
Päivähuoltolat Tyynelä ja Vantaala 13, 92 
Päiväkodit, Toimelan huoneisto, ym 122, 128 
Pääkaupungin Taksikuljettajat, henkilövuokra-autojen määrä 145 
Pääkaupunkiseudun ammattikurssisäätiö, säädekirjan hyväksyminen 17 

» asuntotuotanto-ohjelma 1972-1976, lausunto 134 
» kulkulaitosten toteuttamis-ja kehittämisohjelma 141 
» kuntien tietotuotannon yhteistyömahdollisuudet 157 
» ruotsinkielisen ammattikoulun kuntainl i i ton l i i t tovaltuusto, jäsenen vaali 43 
» Vesi Oy 25, 149 
» yhteistyötoimikunta, ammattikurssisäätiön perustaminen 17 
» » johtosääntöehdotus, lausunto 163 
» » joukkoli ikenneinformaatiojulkaisu 141 
» » kevätneuvottelupäivät 67 
» » maksuosuus 163 
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Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta, suositus viemärilietteen sijoituksesta 119 
» » » väestön vuotuiskasvuksi ym .134 
» » yhteistyösopimuksen muuttaminen 7 

Pöytästandardi, lahjoittaminen 68 

Raakaveden hankinta, sopimuksen täydentäminen ym 149 
Raastuvanoikeus, asunto-oikeuden perustaminen 9, 43, 71 

» lakkauttaminen erityisrasitusten poistamisen yhteydessä 69 
» virat-, huonejärjestelyt ym 9, 71 

Radiointikorvaukset soittajille, kaup.orkesterin konserttien 107 
Rahankeräykset, luvat 204 
»Rahasto vapaussodan muistopatsaan pystyttämistä varten», lakkauttamista koskevat asiat 21, 162 
Rahastot, urhei lu- ja ulkoilulaitosten 18, 40 
Rahatoimisto, henkilökunta-asiat ym 55 

» kassantarkastukset 56 
» museon kassakaapin ja-kirstun sijoittaminen 106 
» varainhoidon valvonta 48 

Rahatoimiston talo, entistäminen ym. rakennustyöt 6, 56 
Rahatointa koskevat asiat 39, 158 
Rahoitussuunnitelma ville 1974-1985, joukkoli ikenne 141 
Rahoitustasetta ja talousarvion toteuttamista koskevat i lmoitukset 162 
Raiteenpitosopimukset 191 
Raitiovaunua esittävän postimerkin suunnitteleminen 154 
Raitiovaunukaistan rakentaminen Caloniuksenkadulle, KHO.n päätös 142 
Raitiovaunu korokkeet, Kaivokatu 145 
Raitiovaunukuljettajakurssien opettajien lisäpalkkio 151 
Raitiovaunusääntö, muuttaminen 38, 151 
Raittiuslautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 233 
Rajasaari, lietepumppaamon ja-painejohdon piirustukset 119 
Rajojen vahvistaminen, kaup. osat ja osa-alueet 137 
Rakennelmat ym. lupien myöntäminen 149, 190 
Rakennukset, hallinta 133, 154, 180 

» julkiset, merkitseminen, juhlavalaistus 132 
» korjaus- ja muutostyöt 132 
» ostaminen 21, 122, 123, 124 
» poliisilaitoksen käyttöön luovuttaminen 71 
» purkaminen 111, 133, 134, 146, 154 
» rakentaminen 36 
» sijoittaminen 130 
» suojeleminen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ym 2 9 , 3 0 , 6 5 , 7 5 , 134,140, 141,411 
» vartioinnin järjestäminen 132 
» vuokraaminen 202, 203 

Rakennus Oy, asuntotontin varaaminen 127 
» » päiväkodin rakennusurakan tilaaminen 95 

Rakennus-Oy Cultor, vahingonkorvaus 150 
Rakennushallitus, louhintatyölupa ja rakennuspoikkeuslupa . • · , 128, 140 
Rakennusjärjestys, muuttaminen 8 

» uudistamiskomitea, selvitys ja lakkauttaminen 65 
Rakennuskielto, poikkeuslupa-anomukset 32, 139, 140 
Rakennuskylä Oy 129 
Rakennuslupia koskevat asiat 130, 131, 139, 140 
Rakennuspiirustukset, hyväksyminen 125 
Rakennuspoikkeusluvat, ks. Rakennuskielto 
Rakennustarkastusvirasto 8, 69 
Rakennusten ja huoneistojen ostot 123 
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy, laina 160 

» Karme Oy Sopimus tontin myymisestä, ym 21, 131 
» Matti Vuorela Oy, tont in varaaminen 127 
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Rakennustyön valvonnasta perittävät maksut, korottaminen 9 
Rakennusurakat ja työt , rakennusviraston tilaamat 263, 264, 265 
Rakennusvelvollisuus, poistaminen 125 
Rakennusvirasto, konevarikon kannattavuuden tutkiminen 46 

» käyttöomaisuuden kirjanpidon hoito 46 
» lämpöjohdon rakentaminen, poikkeusluvat, liikennejärjestelyt 130, 140, 143 
» työ t 263, 264, 265 
» virat, ym. työtukikohdan huoneisto 19, 112, 123 

Rakennusyhtymä Mattinen & Niemelä, tont in varaaminen 126 
Rakentaja-patsas (valtakunnallinen) piirustukset 120 
Rakentaminen, maanalaisten kerrosten, rajoittaminen, toivomusponsi 31 
Rakentamisohjelmatoimikunta, jäsen, asuntotuotanto-ohjelmat 65, 134 
Rastilan leirintäalue, opastinmerkit 143 

» pumppaamo, piirustukset 119 
Ratapihan alitse rakennettava rautatietunneli 115 
Ratkaisuvallan siirtämiskomitea, täydentäminen 49 
Rautatiehallitus, ks. Valt ionrautatiet 
Rautatietunnelit, 'ratapihan alitse rakennettava 115 
Reimaria, asuntotonttien varaaminen 127 
Renlund Oy Ab, poikkeus vuokrasopimuksesta 129 
Reumasairauksien hoidon järjestäminen 81 
Revisiolaitos, virat, tehtävät, ym 4, 46, 47 
Reykjavik, pohjoismainen pääkaupunkikokous 66 
Rinnekoti-säätiö, rahoitusosuuden suorittaminen 93 
Roihupellon metrovarikko, yleissuunnitelma, ym 155 

» teollisuusalue, Lämpövartio Oy:n l i i ttymismaksut 129 
Roihuvuoren sosiaalidemokraatit, Itäistä sairaalaa koskeva kirje 83 

» vanhusten asuintalo, määräraha 12 
Romukaupan harjoittamisluvat, lausunnot 164 
Rudolf Steiner-koulun kannatusyhditys, avustus, laina ym 93, 104, 161 

» » » » tont t i kehitysvammaisten päivähuoltolalle 26 
Ruoholahti, alueen siirtäminen kiinteistölkn hallintaan 121 
Ruokailu, henkilökunnan 7, 39, 60 
Ruotsinkielinen kansakoulu, ks. Kansakoulut 

» » kasvatusneuvola 98 
» peruskoulu, erityistavoitteet .101 
» työväenopisto, virat, valtionapu, ym 104 

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 236 
Ruotsinkielisten opettajien opintopäivien suunnittelu-ja järjestelytyökomitea 101 
Ruskeasuo, rakennuksen purkaminen 133 
Räjähdysaineiden kauppa, lausunnot 164 
Röykän sairaala, jäteveden huolto, hankinnat, ym 84 

Saaren Au to Oy 39, 153 
Sairaalalautakunta, huoneistojen hallinta 81 

» kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 238 
Sairaalat, ks. myös ko. sairaalan nimen kohdalta 

» erikoistumissairaalaoikeudet 88 
» henkilökunnan lasten päivähoidon järjestäminen, toivomusponsi 42 
» laskentatoimeni järjestäminen 81 
» lääkäreiden päivystys, yksityisvastaanotot 81, 82 
» opetussairaalaoikeudet 80 
» pysyttäminen paikallissairaaloina 80 
» virkajärjestelyt, virat 11, 81, 82 ,238 
» yksityisvastaanotot 82, 88 

Sairaalatoimen toimintasuunnitelma 80 
Sairaalavirasto, käyttöomaisuuden kirjanpidon hoito, virat 46, 82 
Sairaanhoidon toimintasuunnitelmat 80 
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Sairaanhoitajat, lääkärivälityksen päivystävien eläkeikä 61 
Sairaanhoitohallinnon uudistaminen 80 
Sairaanhoito-oppilaitos, ohjesäännön muuttaminen, ym 12, 85 
Sairaanhoitopiirit, ehdotus 80 
Sairaankuljetuksen järjestäminen, sairaankuljetuskurssi 73, 81 
Sairaan lapsen päivähoidon erityisongelmat, työryhmä 63, 94 

» » tilapäisen hoidon järjestäminen, toivomusponsi 14 
Sairas-ja vanhainkodit 88, 89 
Sairaslomat, ks. Viranhalti jat 
Sairauskulujen korvaaminen syöpäsairaille 80, 81 
Sairausvakuutuksen korvaamat toimenpiteet 77 
Sairausvakuutustoimikunta, neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon 
kustannusten korvaaminen 77 
Salmen ulkoilualue, rakennusten purkaminen 111 
Salmonellatartunnan saaneiden lasten päivähoidon järjestäminen 96 
Salpa Oy, rakentaminen Pukinmäkeen, vuokrasopimuksen muuttaminen ym 25, 27, 126 
Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland, laina 160 
Saneeraustarkastelu 1974-1983-julkaisun painattaminen ,113 
Sankarihautojen kunnostaminen 21 
Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 52 
Santahaminan liikenne 19, 154 
Satama-alueet, vuokraaminen 36, 147,241 
Satamajäänmurtaja, palokaluston tilaaminen, ym 36 
Satamalaitos, historian teettäminen 147 

laiturien hallinta 146 
maksut 242 
virat, määrärahat, ym 146 
väylien ruoppaaminen, jäätiet 147 

Satamalautakunta, alueiden hallintoa koskevat asiat 121, 145, 146 
» » vuokraaminen 147 
» kokoonapano, kokoukset, päätökset, ym 241 

Satamaoloja koskevat asiat 35,145 
Satamapäivän järjestäminen 147 
Satamat, Herttoniemen teollisuussataman kenttätyöt 36 

» Länsisataman perusparannustyöt, ruokalaparakki 36 
Satamavarastot Oy, Ab, kaupungin edustus 163 
Sato Oy, asuntotontin varaaminen 126 
Savilan pumppaamo, piirustukset 20 
Savon katu," liikennejärjestelyt 142 
Seudullinen joukkoli ikenneinformaatiojulkaisu 141 
Seurasaari, sillan rakentaminen 36 

» ulkomuseo, huoltorakennuksen rak.lupa, kojun purkaminen 19,111 
Seurasaarisäätiö, avustus 112 
Siirtolapuutarhat 131 
Siirto-oikeuden joustava järjestäminen, liikennelaitos • 43 
Siivoojakurssit, luentopalkkiokustannukset 132 
Siivoustyön palkkaperusteiden vahvistaminen 132 
Sillat, ali- ja yl ikulkusil lat ja laiturit 115, 146 

» jalankulku-ja pyörätiesillat 116 
» Kaskisaari-Lauttasaari, Keravanjoki 116 
» Seurasaari 36 

Siltalämpö Oy, lainan siirto 160 
Siltamäki, lasten päiväkodin perustaminen 14 
Siltavuoren nuorisokoti 13 
Siltavuori-Kamppi metro-osuus, yleissuunnittelu 155 
Sipoo, Nikki län sairaalan jätevesien yhteispuhdistaminen 20, 84 

» näytteiden tutkiminen, sopimus 74 
» tilan ja kiinteistöjen ostaminen 21 ,125 
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Sirolan Liikenne Oy * 39, 153 
Sisäinen tiedotustoiminta 59, 227 
SSva-koulutus 16 
Sivii l ivihkimispaikka, esitys 133 
Sivistystoimi 18, 105 
Sk-lähivaiheen ryhmä, kuntasuunnittelun järjestäminen 137 
Sofianlehdon vastaanottokoti, vajaamielisos., B-rakennuksen muutostyöt, virat 13, 91 
Sokeainkoulu, muutospiirustukset 25 
Solakallion erityiskoulu 92 
Sompasaari, väliaikaisen matkustajapaviljongin purkaminen 146 
Sopimuspalkat, hyväksyminen 59 
Sosiaalihuollon hallinnon lainsäädännön uudistaminen, lausunto 86 
Sosiaalilääkärin toimisto, ks. Lastensuojeluvirasto 
Sosiaalitilat, tuntipalkkaiset työnteki jät 60 
Sosiaalitoimen historian laatiminen, toimikunta 63 
Sotainvaliidien Veljesliitto, Helsingin Sotainvaliidit -127 

» » Leppävaaran seudun os 125 
Starckjohann, Oy, Ab, ohjauskaapelin rakentamislupa 130 
Stiftelsen Botby Svenska Samskola, lainan takaus 40 
Stockmann Oy Ab, makasiinitonttien myynti tar jous 28 
Stählberg-säätiö, tont in varaaminen -126 
Suoja-Pirtti r.y., vuokrasopimus, lainajärjestelyt, ym 87, 160, 163 
Suojateiden näkyvyyden parantaminen, kirje 114 
Suojatyö kokeilu, alkoholistien 87 
Suojelutointa koskevat asiat 9 
Suomen Ammatt ikoulujen Urhei lul i i t to XXV yleisurheilumestaruuskilpailut 103 

» Arkki teht i l i i t to , rakennuksen suojeleminen Eirassa 140 
» Jääpalloliitto, tiedustelu MM-kisojen järjestämismahdollisuuksista 111 
» Kansallisoopperan säätiö, avustus 107 
» Kansallisteatteri, avustus nukke- ja lapsiteatterin kehittämiseksi 107 
» Kaupunki l i i t to, eri asioita koskevat esitykset, kirjeet, ym. . . . 4 6 , 4 8 , 8 8 , 101,102, 119, 138, 148, 162 
» » jäsenmaksu, ansiomerkit 56, 61 
» » kaupunkiopiston rakentaminen 117,160 
» Kir jai l i jal i i t to, selvitys lahjoitusvarojen käytöstä 107 
» Kunnallisten Teurastamoiden yhdistys, jäsenmaksu, ym 156 
» Kylmäyhdistys, jäsenmaksu 156 
» Liikemiesten Kauppaopisto-Normaalikauppaoppilaitos, tont in varausta koskevat asiat 127 
» Matkatoimistoyhdistys, matkapalvelujen järjestäminen 51 
» Messut, ks. Osuuskunta Suomen Messut 
» Mielenterveysseura, sopimus helsinkiläisten hoidosta Veikkolan parantolassa 12 
» Mitalitaiteen Kilta, vitr i inien osto, avustus 49, 107 
» Museoliitto, paikallismuseoiden kort istoint i 105 
» Pelastusarmeijan säätiö, avustukset, tont in varaaminen 90, 97 ,127 
» Perustuslaillinen Kansanpuolue 3 
» Punainen Risti 12, 75, 91 
» Sairaanhoitajaliitto 54 
» Satamaliitto, jäsenmaksu, ym 147 
» sinfoniaorkesterit r.y., jäsenmaksu 107 
» Sokeain Hierojain Yhdistys, laina 160 
» solistiyhdistys, avustus 107 
» Taitoluisteluli i t to, i lmoitus EM-kisoista 111 
» teatterijärjestöjen keskusliitto, avustus 107 
» Teknisten Toimihenkilöiden Keskusliitto, lakko 59, 62 
» Tennisli itto, laina 160 
» Tuberkuloosipiirien l i i t to 86 
» Turistiauto Oy 39, 40, 53 ,153 ,163 
» Työterveyslaitoksen kannatusyhdistys 80 

Suomenkielinen kansakoulu, ks. myös Kansakoulut 
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Suomenkielinen kansakoulu, kasvatusneuvola 98 
» työväenopisto, johtokunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 246 
» » virat, valtionapu, ym 104 

Suomenlinna, liikenne, jäätie 65, 147,154 
Suomenlinnakomitea, mietintö 65 
Suomenlinnan Liikenne Oy, lainaa koskevat asiat 160 

» rakennustoimikunta, nopeusrajoitusanomus 144 
Suomi-Neuvostoliitto-Seura, Helsingin piirijärjestö, avustus . . . . 67 
Suunnit telutyöt, rakennusviraston tilaamat 263, 264, 265 
Suur-Helsingin Sydäntoipilaat, anomus kuntoutusaloista 81 
Suurmetsä, lastentarhan-ja seimen toiminnan aloittaminen 95 

» rakennuksen purkaminen 133 
» viemäreiden rakentaminen 115 

Suurmetsäntie, rakentaminen 114 
Suutarila, aluerakennussopimus 25 

» rakennuspoikkeuslupa 139 
» viemäröint i työt 116 

Suutarilan Omakotiyhdistys, viemäröintiä koskeva kirje 117 
Svensk Förening i Äggelby, laina 161 
Syöpäsairaat, sairaskulujen korvaaminen 80, 81 
Syyttäjälaitos, kaupungin osuus, toimit i lat, ym 69 
Sähkölaitos, kantakaupungin piirikeskuksen piirustukset 37 

» muuntamoiden rakentaminen ja pitäminen kaupungin maalla 130 
» rakennuspoikkeuslupa-anomukset 140 
» virat, kiinteistöjen hallinta, tar i f f i ym 36, 148, 248, 249 

Sähköliesien asentaminen kaasuliesien tilalle 131 
Säteilyvahingollinen työ, lisäloma-anomus 77 
Sörnäinen, alueiden hallinnon siirtäminen 121 

» metroasema 33, 34, 35, 155 
» rakennuspoikkeuslupa 140 
» satama, satamaradan tunnelin vahvistaminen 146 

Sörnäisten Naiset r.y., Harjukadun terveysaseman siirtäminen 78 
» rantatie 9, vanhan rakennuksen säilyttäminen 30 

Tahvonlahden kansakoulu, vi imeistelytyöt 17,100 
Taide-ja kirjallisuusapurahat 110 
Taidenäyttelyt, ks. Näyttelyt 
Taideteokset, hankkiminen , lainaaminen, luovuttaminen, sijoittaminen 106, 120, 220 

» luettelon täydentäminen 46 
» veistoksen pystyttäminen Tammasaaren laituril le 147 

Taitoluistelun Tuki r.y., alueen varaaminen Talista 129 
Taivallahden nuorisokoti. 91 
Takaniemen puisto, selvitys vaurioista 120 
Takaniemi Oy, kaupunginedustus 163 
Taka-Töölö, korttelipihojen suunnittelu, toivomusponsi 31 

» » vanhusten asuintalotontin varaaminen 126 
Taksat, ks. Maksut 
Taksiajomiehet r.y., henkilövuokra-autojen määrä, virkapuku 145 
Taksikomitea 71, lisämääräraha 65 
Taksimaksut, korottaminen 145 
Takuupalkkaluokan tarkistaminen, kouluhammashoitolan ylihoitajan 78 
Tali, keilahalli 40, 112 

» urheilupuisto, alueen varaaminen jäähallia varten 129 
» » jalkapallohallin piirustukset 18,111 

Taloja ja huoneistoja koskevat asiat 131 
Talosaari, käytön selvitys vanhusten virkistystoimintaa varten 89 
Talousarvio, asetelman uusiminen, lisätalousarvion hyväksyminen, käsittely 41, 42 

» toteutuminen, ohjeet, ylitysoikeuden myöntäminen 162 
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Taloussuunnitelma v:lle 1974-1983, peruslähtökohtien selvittäminen, aloite 43 
» » taloussuunnittelutoimikunta 50 

Taloussuunnittelu- ja maan käyttö kysymykset, valmistelu 137 
Tammasaaren laituri, veistoksen sijoittaminen 147 
Tammelundin Liikenne Oy 39, 153 
Tammisalo, korkeuslukujen vahvistaminen 139 

» puisto-olojen parantaminen, esitys 120 
Tammisalolaisten yhdistys, Porolahden kunnostaminen 120 
Tampereen teknillisen korkeakoulujen arkkitehtios., maisema-ja virkistusalue-
suunnitelmanäyttelyn hoitaminen 141 
Tapanila, aluevaihto 22 

» kunnallistekniset t yö t 115 
» rakennuksen purkaminen 133 
» tilan ostaminen 21 

Tapanilantie, kevyen liikenteen väylän rakentaminen 142 
Tapaninkylä, viemäritöiden jatkaminen, katutyöt 19,114 

» tilan lohkominen 139 
Tar i f f i t , ks. Maksut 
Tarkkai lukl inikat, perustamismahdollisuuden tutkiminen 101 
Tarkkailu -TV-järjestelmän laajentaminen kaupungintalossa 132 
Tarvon virkistyskeskus, lahjoitus 12 
Tattarisuon keskusvarasto, piirustukset 111 
Tavaraluoton hankkiminen Neuvostoliitosta, toivomusponsi 40 
Teatterivartiointi, maksut 72 
Tehtaankadun kansakoulu, muuttaminen harjoituskouluksi 98 
Tehtaanpuiston yhteiskoulu, tont in varaaminen Vuosaaresta 126 
Teinilän hoi tokot i 16, 92 
Tekniikan museo, peruskorjaukset, rakennusten vuokraaminen 18, 26, 150 
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta, avustus, anomus kuukausi-ja 
vuosilippuoikeudesta 105, 152 
Tekojääradat 40, 111 
Teletekniset laitteet, työ t ja hankinnat 52, 53 
Telextoiminta 155 
Teollisuusjätevesien johtamisluvat kaupungin viemärilaitokseen 117 
Teollisuuslaitosten lautakunta 147 

» » kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 248 
Teollisuustontit, Kivikon vuokraaminen ym 27, 116, 142 
Terassitori, kaup.museon tilantarve jatkosuunnittelussa 105 
Tervalammen työlaitos, johtokunta 169 

» » jätevesien johtaminen, ojitus, rakennukset 90 ,118 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, maksut 79 
Terveyden- ja sairaanhoito, julkaisun uudistaminen 55 

» » sairaalain ulkopuolella 10, 76 
Terveydenhoitohenkilökunnan kokei lu luonte inen työterveydenhoito 82 
Terveydenhoitolautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 251 
Terveydenhoitovirasto, kuulokojeiden lainaamistoiminnan järjestäminen 11, 77 

» ohje-ja johtosäännön laatimiskomitea 62 
» virat, maksut, ym 10, 76 

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kunnallisten palvelusten tiedottaminen 11 
» tietojenkäsittelyn organisaation laatiminen, toimikunta 62 

Terveydenhuolto ja-sääntö, kaupungin henkilökunta 7 ,132 
Terveysasemat, paikan varaaminen, perustaminen ym 78 
Terveyskasvatus, neuvottelukunnan asettaminen 62 

» ottaminen kansanterveystyön toimintasuunnitelmiin 76 
Terveyskeskus, virat, palkat, eläkkeet, ulkopuolisten lääkäreiden palkkaaminen, 
hoitokustannukset, ym 77, 81 ,251 
Terveyskeskus, virkojen lisääminen, toivomusponsi 41 
Terveyslautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 251 
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Hakemisto 

Terveyslautakunta, pöytäkir janotetta koskeva valitus 76 
Terveysolojen valvonta 251 
Teräsbetoni Oy, kellariti lojen rakentaminen 140 
Testamenttilahjoitukset 105 
Teurastamolaitoksen lautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 253 
Teurastamolaitos, virat, maksut, ym 156 
Tiedotusseminaari, lastensuojeluviraston 91 
Tiedotustilaisuudet, korusuunni t te lun 102 
Tiedotustoiminta, sovellutusohjeet 59 

» valvonta ja suunnittelu, toimikunta 62 
Tiedotustoimisto 50, 51 
Tiekunnat, kunnossapitokustannukset, avustukset, tiemaksut 115, 122 
Tielautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset ym 255 
Tieliikenneasetus, muutosesitys, lausunto 141,151 
Tiet, ks. Kadut ja tiet 
Tietoimitukset 122 
Tietojenkäsittelykeskus, ks. Tietokeskus 
Tietokeskus, hallintokustannukset, toimintaohje, veloitushinnat, ym 39, 156, 157 
Tietokoneet, (On-line) sijoituspaikka 157 

» toimisto t ietokoneiden hankinta ja käyttö 157 
Tietopalvelua ja ATK.n hyväksy käyttöä koskevat yhteistyöperiaatteet 156 
Tietopalvelusopimus, Valt ion tietokonekeskus 158 
Tietotuotanto, pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyömahdollisuudet 157 
Tii l imakasiinit, Katajanokan, suojeleminen 141 
Ti i l imäki, liikenne- ym. järjestelyt 142, 144 
Tilapäiset tiet, vesijohdot ym. luvat 191 
Tilapäismajoitustoiminta 87 
Tilastotoimisto 5, 54 
Tilat, ks. Kiinteistöt 
Tilausliikennelupa-anomus, T:mi Xenotex 144 
Ti l i luotot , myöntäminen .160 
Tilintarkastajat, tilintarkastus ja tilinpäätös 4, 162 
Tilitysvuokrajärjestelrnän tarkistaminen 46 
Toimelan päiväkoti 122, 128 
Toimikunnat, asettaminen ym . . 62 
— energiahuoltotoimikunta, täydentäminen 148 
— ilma- ja melutoimikunta, II osamietintö 75 
— julkisen liikenteen yhteistoimintasopimuksen tarkistamistoimikunta, mietintö 39 
— kansakoulun opetussuunnitelmien vahvistaminen 63 
— katastrofitoimikunta, jäsenten valitseminen 65 
— kaupunginhallituksen keskuspesulajaoston vaatetoimikunta 156 
— kaupungintalon korttelin saneeraustoimikunta, työn päättyminen 65 
— kaupungintalotoimikunta, puh.johtajan määrääminen 49 
— kolmisopimustoimikunta, toimintaohjeiden täydentäminen 149 
— koulusuunnittelutoimikunta 101 
— kuvataidetoimikunta '. 110 
— liikenneterminaalin hankesuunnittelu Kamppiin 64 
— lähiliikenteen terminaalin suunnittelutoimikunta 64 
— musiikkiteatteritoimikunta, mietintö 107 
— nimistötoimikunta 65 
— opetussuunnitelmatoimikunta 63, 98 
— paikallisli ikennesuunnittelutoimikunta (VR:n kanssa) 64 
— pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta 7, 119, 134, 163 
— rakentamisohjelmatoimikunta, jäsen,asuntotuotanto-ohjelmat 65, 134 
— sairasvakuutustoimikunta, kustannusten korvaaminen 77 
— sosiaalitoimen historian laatimistoimikunta 63 
— taloussuunnittelutoiniikunta 50 
— terveydenhuollon ti lojenkäsittelyn organisaation laatimistoimikunta . 6 2 
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Hakemisto 
Toimikunnat , asettaminen ym. 
— tiedotustoiminnan valvonta-ja suunnittelutoimikunta 62 
— työturvall isuustoimikunta,. liikennelaitos 151 
— työvoimansi ir totoimikunta 59 
— varastorakennus L7:n rakennustoimikunta 64 
— ympäristönsuojelutoimikunta 75, 148 
Toimintaohje, tietokonekeskus 156 
Toimipaikkaruokailua koskevat asiat 39, 60, 64 
Toimistokoulu 57 
Toimistotietokoneiden hankinnassa ja käytössä noudatettavat periaatteet 157 
Toipi laskoti Jokela, sopimus potilaspaikoista, hoitopäivämaksu, ym 12, 86 
Toipilasraha. . ehdotus maksamiseksi syöpäsairaille 80, 81 

» ohjelukujen tarkistaminen 84 
» ohjeluvun korottaminen, ohjeet 87, 170 

Toivolan oppilaskot! . 16, 92 
Toivomusponnen käsiteltäväksi ottaminen Kvstossa, valitus 45 
Toivomusponnet 
— asuntoasioita koskevat 

— aluerakentamiseen l i i t tyvät 24, 25 
— asuntolainojen saaminen asuntotuotantoon 41 
— autottomien korttelipihojen toteuttaminen 41 
— korttelipihojen suunnitteleminen Taka-Töölöön 31, 41 
— puolikunnallisten asunto-osakeyhtiömuotoisten asuntotalojen rakentaminen 42 

— autoja ja pysäköintiä koskevat 
— autopaikoituksesta johtuvien kustannusten jako 25 
— pysäköintipaikkojen kokonaismäärän päättäminen 32 
— pysäköintivirhemaksun korottaminen 41 

— eläintarhan toiminnan jatkaminen ympärivuotisena 41 
— julkisten rakennusten ja nähtävyyksien opastuskilpiä koskeva 33 
— jätevesien käsittelyn tehostaminen 42 
— kaavoitusta koskevat 

— itäisen rantavyöhykkeen suunnittelu viheralueeksi 42 
— keskuspuiston osayleiskaavan kiirehtiminen 31 
— konttorisoitumisen ehkäiseminen kantakaupungissa 31 
— maanalaisten kerrosten rakentamisen rajoittaminen 31 
— Pitäjänmäen asemakaavan muuttamiseen l i i t tyvät 31 
— Puistolan asemaseudun aluerakentamiseen l i i t tyvät 25 
— työpaikkojen tasapuolisempi sijoittaminen 32 

— kasvatusneuvolatyön aloi t taminen. . 10 
— kaupungin henkilökuntaa koskevat 

— virkapaikkojen korotuksen esittäminen vuosittain yhtenä kokonaisuutena 21 
— työsopimussuhteisten työnteki jöiden ikälisät 7 
— työsuojelutarkastajien pätevyysvaatimuksia koskeva 10 
— ympärivuotisen työsuhteen turvaaminen koulujen siivoojille 41 

— Keskuspuistoa koskevat 
— Metsämäentien suoja-alueiden kunnostaminen 42 
— osayleiskaavan kiirehtiminen 31 
— suojeleminen 22 

— kiinteistöjä koskevat 
— selvitys alueiden ja tonttien luovutusperusteista, vuokratasosta ja myyntihinnoista 27 

— kodinhoitojärjestelmän tutkiminen 41 
— korttelipihojen toteuttaminen 41 
— Taka-Töölö, suunnittelu 31 
— kouluja koskevat 

— koulurakennustoiminnan nopeuttaminen 41 
— kouluterveydenhoito, avustajarnäärän lisääminen 42 

. — Käpylän ammattikoulun kirjapaino-osaston koneiden uusiminen 42 
— kul t tuur i - ja vapaa-ajan toimintojen tilojen suunnittelu 18 
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Hakemisto 

— lainoja koskevat 
— pitkäaikaisen tavaraluoton saaminen Neuvostoliitosta 40 

— lasten päivähoitoa koskevat 
— lasten päivähoitolaitoksen rakentaminen Vesalaan 31 
— Opiskeli joiden Lastenhoitosäätiön päiväkotien siirtäminen kaupungin haltuun 42 
— perhepäivähoidon jatkaminen 
— päivähoitoalan koulutuskeskuksen perustaminen 13 
— sairaaloiden ym. henki lökunnan lasten päivähoidon järjestäminen 42 
— sairaan lapsen tp. hoidon järjestäminen 14 
— yksityisen perhepäivähoidon jatkaminen 14 
— lastensuojelun avohuol lon parantaminen 42 

— l i ikennettä koskevat 
— kaupungin ostaminen l i ikenneyhtiöiden henki lökunnan etujen turvaaminen 39 
— kuljettajavajauksen poistaminen liikennelaitoksella 42 
— li ikennelaitosta ja julkista l i ikennettä koskevat 41 
— Puotinhariu-Vesala metroradan lopullisen linjauksen ki i reht iminen 31 
— Sörnäisten metroaseman rakentamista koskeva 34 

Ton t i t , ks. Ki inteistöt 
— Metsämäentien suoja-alueiden kunnostaminen 21, 42 
— oikeusaputoimiston valvominen 42 
— pienyr i t tä j i l le sopivien to imistot i lo jen rakentaminen aluekeskuksiin 9 
— poli isi laitoksen työskentelyolosuhteiden parantaminen 42 
— sivistystointa koskevat 

— Bäcksbackan kokoelmien rakennuksen rakentaminen säästäväisyyttä noudattaen 18 
— ku l t tuu r i - j a vapaa-aikatoiminnan t i lo jen suunnittelu 18 

— talousarvioon l i i t tyvät 41 
— terveyden-ja sairaanhoitoalaa koskevat 

— epilepsiapotilaiden kuntout taminen Pitäjänmäen työk l in ika l la 42 
— hammashoitajien entisten etujen säilyttäminen 11 
— kouluterveydenhoidon avustajamäärän lisääminen 42 
— pitkäaikaissairaiden i ho i tokod in toteuttaminen 42 
— terveyskeskuksien virkojen lisääminen 41 
— työssä käyvien äit ien t i lap. sairaiden lasten hoitaminen 14 

— urheilua ja u lko i lua koskevat 
— My l l ypuron urhei lupuiston kokoa koskeva 32 
— nurmikenttät i lanteen parantaminen 18 

— vanhusten asuintalon rakentaminen itäisen kantakaupungin vanhuksille 26 
— väkivallan poistaminen sosiaalisin keinoin 41 
— ympäristönsuojelua koskevat 

— ilmansuojelua palvelevan valvontajärjestelmän toteut taminen 42 
— keskushallinnossa suoritettavaa ympäristönsuojelutyötä koskeva 42 
— keskuspuiston suojeleminen 22 
— männyn suojaaminen asemakaavamääräyksin 29 

Ton t in ja maan vuokrat , ks. Vuokra t 
Tont inmi t taus, taksan uusiminen, korvaus 29, 122 
Tont t i jao t ja niidun muutokset 139 
Tontt ikustannusten hyväksymisessä noudatettavat periaatteet 134 
Tor i t 131, 203 
Trooppisten tautien ho i to Aurooran sairaalassa 82 
Tuberkuloosipi i r ien l i i t to , jäsenmaksu 86 
Tuberkuloosi to imisto 11 
Tull isaari, leirintäalueen rakennelmien purkaminen ja vastaanottorakennuksen pi irustukset 111, 112 

» ton t in myyminen 25 
Tunnel i t , ja lanku lku- ja laitetunneleiden rakentaminen . . . .* 130 

» rautat ietunnelin rakentaminen ratapihan alitse 115 
Tunt ipalkkaiset työntek i jä t , työehtosopimus 59 
Tuomar inky län kartano, mök in si irtäminen, ym 106, 220 

» » opastusmerkit 143 
Tutk imukset : 
— EMP-tu tk imus (Elektromagnetic Pulse) 75 
— huonoryht isten koululaisten kuntoutusohjelmaan l i i t tyvä 79 
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Hakemisto 
Tutkimukset: 
— insinöörien sijoittumisesta 57 
— kouluhammashoidosta pois jättäytyneistä lapsista 79 
— läntisen kantakaupungin kotioloissaan asuvien vanhusten palvelujen tarpeesta 55 
— odottavien äitien hammas-ja ravintotottumuksista 78 
— päivystyspalvelujen käytöstä 76 
— suorittaminen kaupungin alueella, luvat 191 
— työnjohtajien ammatissa viihtyvyydestä 57 
— valtion teknil l inen tutkimuskeskus 74, 75 
— vanhusten kuntoli ikunnasta 76 
— vuokra-asukkaiden tulotasosta 158 
Tuusula, jätevesien johtaminen Tuusulanjokeen, lausunto 118 

» viemäriveden johtamista koskeva sopimus 20 
Tuusulan järven säännöstely 150 

» moottor i t ie, parantaminen 20 
Tuusulanjoen ja Keravanjoen vesiensuojeluvaltuuskunta 150 
Tuut inki Oy, Puotinkylän kartanon kunnostaminen 132 
Tyynelä, päivähoitola 13, 92 
Työaikajärjestelyt, maidontarkastamo 61, 79 

» Nikkilän sairaala . 84 
Työehtosopimus, M/S Korkeasaaren laivapäällystö ja tuntipalkkaiset 58, 59 
Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys, avustus 104 
Työll isyyskomitea, lakkauttaminen 65 
Työll isyystoimi 97 
Työnjohtajat ja ammatissa vi ihtyminen, tutkimus 57 
Työntekijät (tuntipalkkaiset), työehtosopimus, sosiaalitilat 59, 60 
Työohjelmat 57, 97 
Työpaikkaruokailun järjestäminen aloite ym 7, 39, 60 
Työpaikkojen tasapuolinen sijoittaminen, toivomusponsi 32 
Työsopimussuhteessa olevien ikälisäoikeudet 6 
Työssäkäyvien äitien tp. sairaiden lasten hoitaminen, toivomusponsi 14 
Työsuojelun yhteistoimintasopimus 59 
Työsuojelutarkastajat, pätevyysvaatimusten yhdenmukaistaminen 10 
Työsuojelutoimisto, ks. myös Ammattientarkastustoimisto 

» perustaminen, virat 10, 77 
Työsuunnitelma v:ksi 1974-1978 97 
Työterveydenhoito, terveydenhoitohenkilökunta 82 
Työterveyslaitos, kannatusyhdistyksen jäsenmaksu 80 

» pienoisröntgenkuvauksia koskevan sopimuksen irtisanominen 81 
» väestönsuojelukeskuksen henkilökunnan tarkastaminen 73 

Työterveyssäätiö 81, 163 
Työturvall isuustoimikunta, liikennelaitoksen 151 
Työtuvat, varastotili, palkkiot 88 
Työvoimakustannukset, selvitys 57 
Työvoiman käyttö, ohjeet 97 
Työvoimansiirtotoiminnan suuntaviivat 59 
Työväenopistot, palkkiot, ym 104 
Tähtitorninvuori, kalliosuoja, piirustukset, ym 73, 113 
Tölö Svenska samskola, laina 161 
Töölö,vanhusten asuintalon tont in varaaminen 26, 126 

» yhteiskoulu, laina 161 
Töölönlahti-Terassitori -komitea, raportti 137 

Udd, Agnes, testamenttilahjoitus Marian sairaalalle 11 
» » ja Mathias, kuolinpesien selvitys 90 

Uimahallit, tont in vuokraaminen Roihuvuoresta 26 
» Yrjönkatu 111 

Uimalaohjelman laatiminen kaupungille, komitea 64 
Uimastadionin kokovuotisen käytön selvittäminen, komitea 64 
UIPP kansainvälisen kongressin järjestäminen 154 
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Ulko i lu- ja leirintäalueet 112 
Ulkokuntalaiset vammaiset opiskelijat, anomus invalidikortin myöntämisestä 152 
Ulkomaalaisen oikeus hallita ja omistaa kiinteää omaisuutta, lausunto 164 

» » harjoittaa elinkeinoa, lausunnot 164 
Ulkomuseo, ks. Seurasaari 
Ulkonäyttelualueet, ulkotar joi lu, ym., luvat 190, 191 
Ulosottovirasto, lakkauttaminen erityisrasitusten poistamisen yhteydessä, virat 69, 70 ,149 
Unioninkatu 27, liikennejärjestelyt 142 

» muutospiirustukset 132 
Urakkaneuvottelukunta, täydentäminen 65 
Urheiluhall it Oy, avustus 112 
Urhei lu- ja ulkoilulaitosrahasto, varojen käyttö, lainan antaminen 18, 40 
Urheilu- ja ulkoilulautakunta, alueiden hallinta 110 

» » kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 256 
Urhei lu- ja ulkoi lutoimi 18,110 
Urheilu- ja ulkoiluvirasto, laitureiden hallinta 146 

» » virat, ym 18,111 
Urheilujärjestöt, avustukset 256 
Urheilukentät ja-puistot 18, 111, 129, 142, 144 
Urheilulääketieteen säätiö, kaupungin osallistuminen 163 
Uskotut miehet, vuokra-alueiden järjestely toimitusten palkkio 128 
Uudelleensijoitus- ja työvoimansiirtotoiminnan suuntaviivat 59 
Uudenmaan asuntotuotantopäivät : 136 
Uudenmaanläänin paikallismuseoiden kokoelmien kortistoinnin jatkaminen 105 
Uudenmaan piirirakennustoimisto, puistokaistan aitaaminen 130 
Uudenvuoden vastaanottotilaisuus, kustannukset 68 
Uutelan ulkoilualue, traktorisuojan piirustukset 112 

Vaakuna (kaupungin), lahjoittaminen, käyttöoikeus 68 
Vaalit, kansanedustajien 10 

» kunnallisvaalit, keskusvaalilautakunta 68 
Vahingonkorvaukset, auto- ja liikennevahingoista 120, 145, 149, 150, 180 

» hoitotoimenpiteen yhteydessä sattuneesta vahingosta 82 
» kaapel ¡vauriosta 120 
» kaasu räjähdyksen aiheuttamasta vahingosta 150 
» kadonneesta, vahingoittuneesta tai varastetusta 

omaisuudesta 5 1 , 7 1 , 7 2 , 7 9 , 8 2 , 100,101, 106, 107, 112, 147 
» kyyhkysten myrkyttämisen yhteydessä sattuneesta vahingosta 80 
» lastensuojelun laitosten hoidokkien aiheuttamasta vahingosta 93 
» tapaturman, kaatumisen, liukastumisen ym. aiheuttamasta vahingosta 134, 1b4 
» yleisvaaralliseen tartuntatauti in sairastuneille 80 

Vahingonteot, huoltotoimistoissa, sairas- ja vanhainkodeissa ym 87, 89 
Vaihekaavaluonnos, alustava, lausunto. 137 
Vaihetyö keskus 92 
Vaikeavammaisten palvelukodin perustaminen 12 
Vajaamieliset, avohuollon valtionapu, KHO:n päätös 93 

» päivähoitoloiden hoidokkien tapaturmavakuutus 91 
Vajaamielislaitos, Kärkulla 93 
Vajaamielislaitosten johtokunta, kokoonpano, kokoukset 212 
Vajaamielisten keskuslaitos, väliaikainen 13, 65, 91, 93 

» osaston perustaminen Nukarin lastenkotiin 92 
» päivähuoltola, Mellunmäki 91, 92 ,123 

Vakuutusasiakirjojen tarkastus 48 
Vakuutukset 61, 91 ,214 
Vakuutusosakeyhtiö Fennia, tont in varaaminen 126 
Vakuutusyhtiö Pohjola, korvausanomus 147 
Valio Meijerien Keskusosuusliike 150 
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Valitukset 
— aluerakentamissopimuksesta 125 
— asemakaavan muutoksesta 138 
— edustajan lähettämisestä Berliinin festivaaleihin 109 
— hiomakoneiden ja raitioteiden valaistuksesta 154 
— jalkakäytävien painumisesta ym 114 
— kadun kunnossapidosta 115 
— keilahallin vuokrasopimuksesta 112, 129 
— kouluhammashoitolaitoksen johtosäännön muuttamisesta 10 
— linja-autoreitin muuttamisesta 144 
— mainoksista 154 
— Martinlaakson rataa koskevat 33 
— Pohjois-Haagan osayleiskaavasta 138 
— puistoalueen asemakaavasta 139 
— pöytäkirjanotteesta (Asunto Oy Kivalterintie 21 ja terveyslk) 76 
— Tervalammen työlaitoksen ojitustoimenpiteistä 90 
— toivomusponnen käsittelystä kvstossa 45 
— Vallilan liikennevaloalakeskuksen hankinnasta - .143 
— virkamatkasta 109 
— virkoja, palkkoja ym. koskevista asioista 5, 5 0 , 7 0 , 7 2 , 8 5 , 8 6 , 9 0 , 99, 102, 105, 109 
— vuokrasopimuksia, lupia ym. koskevista asioista 129,131 
— ylitysoikeuden myöntämisestä 162 
Valkoinen sali 133 
Vallila, ammattikoulu 10, 17 ,102 ,166 

» rakennuksen purkaminen 133 
Vallilan Halko- ja Lautakeskus, valitus 131 

» liikennevaloalakeskuksen hankinnat, valitus 143 
Valmet Oy, aluevaihto, tont in vuokraaminen, varaaminen, ym 24, 26, 127, 140 
Valokuvanegatiivit, keskittäminen kaupunginmuseoon 106 
Valtakunnallinen rakentajapatsas, piirustukset 120 

» vuokratalo-osuuskunta, tont in vuokraaminen ja varaaminen 26, 127 
Valt io, aluevaihdot 22 

» lainan ottaminen 40 
» lisäsopimus Tähtitorninvuoren maanalaisista tiloista 113 

Valt ionavut: 
— kansakouluille . 99 
— kesäsiirtoloille 101 
— kirjastokotipalveluja varten 105 
— kotitalouslautakunnan kustannuksiin, aloite, esitys 17,101 
— koulukuraattorien ja -psykologien palkkaukseen, ehdotus 105 
— koulutusneuvolatoimintaa varten 98 
— Laakson sairaalalle 85 
— lasten päivähoitoa varten 96 
— museolaitokselle 105 
— Nikki län sairaalan ja jätevesipuhdistamoa varten 84 
— nuorisotoimintati loja varten 109 
— opetuksen ohjausjärjestelmää varten 100 
— oppikoulujen terveydenhuoltoa ym. varten 63, 79 
— psykiatriselle huoltotoimistolle 84 
— suomenkielisten kansakoulujen kesäsiirtolatoiminnalle 101 
— työväenopistoille 104 
— vajaamielisten avohuoltoon, KHO:n päätös 93 
Valt ion investointisuunnitelmat, lausunto 162 

» laitokset, huonetilojen hankkimi nen 69 
» teknill inen tutkimuskeskus, tutkimukset 74, 75 
» tietokonekeskus, tietopalvelusopimus 158 

Valtioneuvoston kalliosuoja, rakennuslupaehtojen täydentäminen, lisärakennus 131, 140 
Valtionrautatiet, sopimus Huopalahden aseman järjestelyistä 116 
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Hakemisto 
Hakemisto 

Valtionrautatiet, yhteislippu liikennelaitoksen kanssa 152 
» yhteistyökomitea paikallisliikenteen suunnitteluun 64 

Vanha Suutarinkyläntie, nimen vahvistaminen 138 
Vanhainkodit, kaupungin 88 89, 170 

» yksityiset 89, 90, 170 
Vanhankaupunginlahti, itäisten osien järjestäminen virkistysalueeksi 139 
Vanhempainneuvostot,oppikoulujen, jäsenten valitseminen 43, 63 
Vanhojen kaupunkien erityisrasitusten poistaminen 69 
Vanhusten asuintalot, rakentaminen itäiseen kantakaupunkiin, toivomusponsi ym 26, 89 

» » Roihuvuori 12, 39 
» » sisäisen puhelinjärjestelmän hankkiminen 89 
» » tontin varaaminen Töölöstä 26, 126 
» asuntola-hoitokodit,tonttien varaaminen, aloite 26 
» jalasten tuki-säatiö, vuokrasopimuksen muuttaminen 27 
» jalkojen hoitokorvaus 87 
» kirjastopalvelujen parantaminen, aloite 18 
» korvaukseton kotisairaanhoito, ehdotus 78 
» kuntoli ikunta , tutkimus 76 
» palvelutarve läntisessä kantakaupungissa, tutkimus 55 
» viikon näyttely 89 
» virkistystoiminta 89, 170 

Vanhustenhuoltolaitokset, virat, ym 88 
Vantaa, kaavaehdotus, lausunto 139 

» kolmisopimustoimikunnan toimintaohjeiden täydentäminen 149 
» näytteiden tutkimusta koskeva sopimus 79 
» Rajakylän asemakaavaehdotus 139 
» teollisuusjätevesien johtaminen kauppalan yleiseen viemärilaitokseen, lausunnot 118 
» vaikeavammaisten palvelukodin perustamista koskeva sopimus 12 
» viemäriveden johtamista koskeva sopimus 20 
» Ylästön alueen kaavarunko ja asemakaavaehdotukset, khn lausunto 139 

Vantaala, päivähoitola 13, 92 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 150 
Vantaanjoen vesistön kalatalousvelvoitteita käsittelevä neuvottelukunta 150 
Vapaaehtoiset palokunnat, avustukset 230 
Vapaan koleilukoulun kannatusyhdistys, avustus 97 
Vapaavarasto, vuokrien korottaminen 35 
VaDPumvvntiä koskevat luvat 204 
Varainhoidon valvonta, rahatoimiston 48 
Varamiesjärjestelmän toteuttaminen kaupungin-ja kauppalanhallituksissa, aloite 3 
Varasto- ja pienteollisuusalueet, tontt ien vuokraaminen ym 186, 195 
Varastorakennus L 7:n rakennustoimikunta 64 
Varkaudet ja murrot 57, 100, 101, 105 
Vart ioharju, viemäröintityöt 116 
Vart ioinnin järjestäminen, puisto, eräät kaupungin kiinteistöt 120, 132 
Vart iokylä, asemakaavan alistamisen peruuttaminen 1 138 

» katupiirustusten vahvistaminen 114 
» rakennuksen purkaminen ja pitäminen paikoillaan 133, 140 
» venesatama-alueen siirtäminen urh.- ja ulk.viraston hallintaan 110 

Vart iokylän Oppikouluyhdistys, laina, ym 161 
Vastaanottokodit 91 
Vedenmyyntisopimus Espoon ja Kirkkonummen kanssa 149 
Veikkolan parantola 12, 86 ,239 
Weiste, K. Α., Oy, tilapäisen liikenneyhteyden rakentaminen 142 
Veneen kiim ii tyslaite 112 
Veneiden melu normit 75 
Venelaiturit, ks. Laiturit 
Venesatama-alueet, järjestäminen, ym. 39, 139, 257 
Verkkosaari, alueiden vuokraaminen 36, 147 
Verolautakunta ja tutkijalautakunta, jäsenet 6 
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Veronmaksajain Helsingin yhdistys 56 
» Keskusl i i t to, Itäisen sairaalan kustannukset 84 

Verop i i r i (H :gin) vähenny kset maidontuotantopaikkojen kustannuksista 79 
Vero tus to imi 6, 55 
Veroäyr i , -määrä 4 1 , 1 6 2 
Vesala, lasten päivähoitorakennusten suunnit telu, toivomusponsi 31 

» metrol in jan jatkaminen 34 
Vesiensuojelu- ja t ie laborator io, Kyläsaaren piirustukset y m 20, 119, 150 
Vesi-Hydro Oy , Ab , t on t i n varaaminen 126 
Vesi johdot , rakentaminen 149 

» » lupa yksityisi l le 117 
Vesi lautakunta kokoonpano, kokoukset päätökset, ym. 259 
Vesilaitos, raakaveden hankinta 149 

» rakennuksen vuokraaminen Tekni ikan museolle 26 
» 100-vuotishistor i ik in teettäminen 150 
» ton t in varaaminen henki lökunnan asunnoille 127 
» veden hinta 149 
» virat, Päijännehankkeen investoinnit ym 3 7 , 2 4 9 

Vesi l i ikenne 19, 154 
Vesinäytteiden tu tk im inen , sopimus naapurikuntien kanssa 79 
Vesipost i t ja kesävesijohdot 149 
Westerlund, Arvo , Oy, alueen m y y n t i 25 
Viapor i -näytelmän neuvottelukunta 65 
Viemäri lai tos, teollisuusjätevesien johtamisluvat 117 
Viemär i lietteen si jo i t taminen, Pääkaupunkiseudun yhteistyö to imikunnan suositus 119 
Viemäripi i rustusten vahvistaminen 116 
Viemärivesien johtamista koskeva sopimus 20 
Viemäri tunnel isuunnitelma Savila-Tivolintie 1 16 
V iemärö in t i t yö t 19, 9 5 , 1 1 5 - 1 1 7 
Viera i lu t ja vierai lukutsut 66, 9 1 , 1 0 9 , 1 3 3 
V ihd in t ie , si ltojen rakentaminen, l i ikennejärjestelyt 115, 142 
Viheralueen suunnit telu itäiselle rantavyöhykkeelle, toivomusponsi 42 
V i h t i , alueen hal l innon siirtäminen 110 

» näytteiden tutk imista koskeva sopimus 79 
» rakennusten ostaminen 124 

V i i k i n Latokartano, aluevaihto 22 
» puhdistamo, kokoojaviemäri- ja pumpputyö t .119 

V i ipur inka tu , l i ikennejärjetelyt 142 
Vil jelys- ja laidunmaat, vuokraaminen y m 190, 196 
Wilson, A. A/S, korvaukset desinfekt iouunin hankkimisesta 79 
V io la Lewinin testamenttirahasto, yl i jäämän käyt tö 105 
Viran- ja to imenhakui lmoitusten julkaiseminen 54 
Viranhal t i ja t , eläkesäännön muuttaminen 7 

» ja työntek i jä t 57 
» konekir joitusjärjestelmän muut taminen 6, 58 
» opintomatka-apurahat 66 
» sairasloma influenssatapauksissa 61 
» tilapäisten virkojen vakinaistaminen 6 
» uudelleensijoittamisen suuntaviivat 59 
» v i rka- ja työehtosopimuksia koskevat asiat . . . 6, 5 7 , 2 2 6 
» v i rkamatkat ja kurssit 60 , 61, 66 
» virkanimikkeiden muut taminen 6 
» vuokra-auton käyt tö virka-ajoihin 45 ,57 ,84 , 146, 149, 157 
» ja virat, si joit taminen virastoja lakkautettaessa 69 

Virastot ja laitokset, autojen hankkiminen, lehtien t i laaminen 52 
» » hankintakeskuksen hankinnat 51, 5 3 , 1 5 7 
» » henkilö kort iston p i to 59 
» » huoneti lojen hankkiminen 71, 1 0 0 , 1 0 6 , 1 5 7 , 2 0 1 
» » kalustot, hankinta ja kunnossapito 51, 52, 5 3 , 1 5 2 
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Hakemisto 

Virastot ja laitokset, lehtien tilaaminen 52 
» » selvitys esitysten vaikutuksesta talouteen 162 
» » sisäinen tiedotustoiminta, valvonta, toimikunta ym 59, 62 ,227 
» » työaikajärjestelyt 61, 79, 84 
» » työpaikkaruokailun järjestäminen, aloite, ym 7, 39, 60 
» » valokuvanegatiivien keskittäminen kaup.museoon 106 
» » vuosiliput, alennus-ja vapaaliput 151 
» » yksityisten kaukopuheluiden maksut 52 
» » yleisohjeet poikkeuksellisten olojen varalta 75 

Virastotalo, Herttoniemi, Kluuvi 29, 51 
» Hietaniemenkatu 9, rakentaminen 95, 113 
» Kallio 52, 76, 133, 160 

Virat , lääkintövoimistelijoiden virkojen porrastaminen 82 
V i rka- ja työehtosopimukset 6, 57 ,226 
Virkaholhooj ien t i l inpi to 98 
Virkamatkat, määräysten muuttaminen, lentotapaturmavakuutus ym 60, 61, 66 

» valitus 109 
Virkamiesl i i t to, Ahtelan toipilaskotia koskevan sopimuksen uusiminen 12 
Virkamieslipun myöntäminen 72, 94 
Virkapaikkojen korotusten ym. esittäminen vuosittain yhtenä kokonaisuutena, toivomusponsi 21 
Virkapuku, henkilövuokra-autot 145 
Virkistysalueet, Vanhankaupunginlahden itäosien järjestäminen 139 
Virvoitusjuomakioskit, vuokraaminen 72,204 
Voima-asemat, rahoitusjärjestelyt 36 
Voimalaitokset 148 
Voimalinjan suuntaus, Imatran Voima Oy 75 
Volvo Oy, Ab, tont in vuokraaminen 26 
Vuokra-alueiden järjestelytoimitukset 128 
Vuokra-asukkaiden tulotaso,tutkimus 158 
Vuokra-asuntojen tuotanto ja rahoitus Oy, tont in varaaminen 127 
Vuokra-auton käyttö virka-ajoihin 45,57,84, 146, 149, 157 
Vuokraaminen, alueet, tont i t , ks. Kiinteistöt 

» huvilat 112 
» kahvilat 190,257 
» kioskit 27, 72, 204, 257 

Vuokralaisten keskusliitto, asuntotontin varaaminen 127 
Vuokria koskevat asiat 130, 197 
Vuoristo-yhtiöt, asuntotontin varaaminen 127 
Vuosaaren Oppikouluyhdistys, laina 161 

» Urheilutalo Oy 163 
» venekerhon venesatama-alueiden järjestäminen 139 

Vuosaari, asemakaavan muutos 138 
» Kangaslammen puhdistaminen 120 
» katupiirustusten vahvistaminen 114 
» laitesuojan piirustukset 73 
» liikennejärjestelyt : 142 
» osa-alueiden nimien vahvistaminen 137 
» porakaivon rakentaminen 131 
» rakennuksen purkaminen, rakennuspoikkeusluvat, ym 134, 140 
» tont in varaaminen 126,127 
» urheilukenttä, pukusuojan piirustukset 111 
» viemäröintityöt 117 

Vuositilintarkastajat 4, 46 
Väestölaskenta 5 
Väestönsuojat, Eduskuntatalon kalliosuoja, Erottajan tunneli 106, 138 

» erillisväestönsuojia koskeva tutkimus 74 
» Itä-Pasilassa 10, 113 
» piirustukset, yhteissuojien korvaukset, rakentaminen, ym 9, 73, 74 
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Hakemisto 

Väestönsuojat, rauhanaikainen käyttö 73, 74 
» valtioneuvoston suoja 131,140 

Väestönsuojelu 9, 73 
Väestönsuojelukeskus, henkilökunta, irtaimisto, poikkeuslupa 73, 140 
Väestönsuojelulautakunta, kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 52, 260 
Väestön vuotuiskasvu, lausunto pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan suosituksesta 134 
Väestörekisterikeskus, sitoumus keskusrekisteritiedoista 158 
Vähä-Huopalahti, aluevaihto 22 
Vähä-Meilahti, rakennuksen pitäminen paikoillaan 140 

» » tont in myyminen 24 
Väinö Tannerin säätiö, tontinosan varaaminen 127 
Väki luku 164 
Väkivallan ja häirinnän poistaminen sosiaalisin toimenpitein, toivomusponsi 41 
Wärtsilä Oy, Ab, jäänmurtajan palokalusto 36 

» » katualueen aitaaminen 70 
» » tont in varaaminen ja vuokraaminen 126,127 

Väylien ruoppaaminen 147 

Yhdistys Töölön lastenseimi, avustus 97 
Yhteishankintaelinten tehtäväjaoitus v:ksi 1974-1975 54 
Yhteishankintasopimukset 52 
Yhteiskalliosuojien rahoitusosuuden periminen yksityisiltä 74 

» rakentamisen viivästyminen, lausunto 74 
Yhteisl ippu, liikennelaitoksen ja VR:n 152 
Yhteistoiminta-alue, poliisin 71 
Yhteistoimintasopimusliikenne, sopimuksen muuttaminen 39 

» sopimuksen pi ir i in kuuluvia yht iöi tä koskevat asiat 153 
Yhteistyösopimus, pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan, muuttaminen 7 
Yhteistyötoimikunta VR:n kanssa paikallisliikenteen suunnittelua varten 64 
Yhtenäiskouluyhdistys, avustus, laina 104, 161 
Yhtyneet Ravintolat Oy, Ab 130, 147 
Yksityisen vesi-ja viemärijohdon rakentamisluvat 117 
Yleiset rahoitusavustukset vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville kunnille 162 
Yleishyödylliset yritykset ja laitokset, määrärahojen jakokomitea, jako 62, 107 
Yleisiä töitä koskevat asiat 19 
Yleiskaava-72, kantakaupungin osayleiskaava ym 32, 138, 173 
Yleisten alueiden mittausten vireille paneminen 122 

» töiden lautakunta, kiinteistöjen hallinta 112 
» » » kokoonpano, kokoukset, päätökset, ym 262 

Yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostavan lainsäädännön aikaansaaminen 72 
Yleisökäymälät 119, 154 
Ylitysoikeuden myöntäminen kalenterivuoden jälkeen, valitus 162 
Ympäristönhoitokampanja, avustus 120 
Ympäristönsuojelu, puiden rauhoittaminen 29, 75 
Ympäristönsuojelutoimikunta, puidensuojeluohjeet, selvitys Hanasaaren tarkkailu- ja 
valvontajärjestelmästä, ym 75, 148 
Ympäristönsuojelutyön suorittaminen keskushallinnossa 42 
Yr jö Johanssonin säätiö, tont in rajan yl i t täminen 130 

Ähtär in reitin loma Oy, huuhkajaparin lahjoittaminen eläinpuistolle 112 
Äi t i - ja lapsi kodit, avustukset 170 
Äitiysavustuspakkausten jakaminen 77 
Äyrimäärä 162 
Äänestysaluejako, kansanedustajien vaalit 10, 68 

Öljyntorjunnasta vastaavan viranomaisen määrääminen, palkkio 73, 146 
Öljyvarastoalueiden paloturvallisuuden ja öljyvahinkovaaran tutkiminen, komitea 64 
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Viimeksi ilmestyneet julkaisut 

A. Helsingin kaupungin tilasto. 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Suomenkielinen teksti, taulut myös ruotsiksi ja englanniksi. 
59. 1974 

l l - l l l . Ulkomaankauppa ja merenkulku. Suomenkielinen teksti, taulut myös ruotsiksi ja englanniksi. 
35. 1974 

VI . Opetuslaitokset. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot, taulukot ja tiivistelmät myös englanniksi. 
41. 1973 

VI I . Erikoistutkimukset. 6. Otantaväestölaskenta Helsingissä vuonna 1965. Suomen- ja ruotsinkielinen, Eng-
lanninkieliset yhteenvedot. 
8. Yleinen väestönlaskenta Helsingissä vuonna 1970 (irtolehtikokoelma). Suomen- ja ruotsinkielinen. 

B. Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja. Suomen- ja ruotsinkielinen, otsikot ja sisällysluettelo myös 
englanniksi. 
64. 1975 

C. Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä. Suomen- ja ruotsinkielinen teksti, englanninkieliset tiivistelmät. 
27. 1976,1 - 8 

D. Helsingin kaupungin tilastollisia selvityksiä. A. Terveydenhuolto. Suomenkielinen teksti, otsikot, taulut ja 
tiivistelmät myös ruotsiksi ja englanniksi. 
2-3. 1973-1974 

E. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Suomenkielinen. 
86. 1973 

F. Helsingin kaupungin virastot ja laitokset. Suomenkielinen. 
8 .1972 

G. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. 
48. 1976 

H. Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten asiahakemisto. Suomenkielinen. I rtolehtijärjestelmä. 

I. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. 
52. 1974 

J. Helsingin kaupungin säädöskokoelma. Suomen- ja ruotsinkieliset laitokset. Irtolehtijärjestelmä. 










