
2. K aupunginhallitus 

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-
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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 

76 


