
1. Kaupunginvaltuusto 

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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1. Kaupunginvaltuusto 

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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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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