
1. Kaupunginvaltuusto 

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 
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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 
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— 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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