
3. P Ä Ä T Ö K S E T 

Adoptioasiat, ks. Lastensuojelutoimi 

Ahjo Yhtymä Oy, teollisuusjätevesien johtamislupa 
(ylj. 17.7.6099 §) 

Ahtaus ja Terminaali Oy, alueen varaaminen Sörnäis-
ten satamasta, ks. Satamalaitos, Alueet ja ki inteistöt 

Ahtelan toipilaskoti, ks. Sairaalat, muut 

Aikuisväestön terveystarkastustoimintakomitea, mie-
t intö (khs. 28.1.355 §, 11.2. 515 §) 

Aitaaminen, ks. Katu-ja muut yleiset alueet 

Akateeminen Kirjakauppa, Sanoma-ja aikakauslehtien 
tilaaminen (ylj. 11.9.6351 §) 

Akava r.y. 
— Itä-Pasilan tont in varausajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 
— Luottamusmiesten lukumäärän lisääminen kah-
della (khs. 21.10.3138 §) 

A-klinikkasäätiö 
Helsingin A-klinikka 
— kaupungin osuuden vahvistaminen 145 868 
mk:ksi v:n 1974 kustannuksista (khs 24.6.2096 §) 
— osapäivätoimisen sairaanhoitajan palkkaaminen 
A-kl inikalle siten, että palkkauksesta johtuvat hyväk-
syttävät menot saadaan ottaa huomioon kaupungin 
kustannusosuutta määrättäessä (khs 18.3.926 §) 
— toivomusponsi, ks. Kaupunginvaltuusto, Toivo-
musponnet, Päihdehuolto 
Helsingin nuorisoasema 
— kaupungin edustajien nimeäminen Helsingin nuo-
risoaseman johtokuntaan (khs 11.2.508 §), ks. Kun-
nalliskalenteri 
— kaupungin osuuden vahvistaminen 259 813 

mk:ksi säätiön Merimiehenkadun nuorisoaseman v:n 
1973 kustannuksista (khs 14.10.3053 §) 
Johtokunta 
— kaupungin edustajien nimeäminen (khs 7.1.74 §, 
ks. Kunnalliskalenteri) 

Ala-Malmi 
— Lasten päiväkodin perustaminen Sepänmäkeen 
ikvsto 23.1.59 §) 

Ala-Malmin Aluekeskuksen Kiinteistönomistajat r.y., 
kirje Malmin aluekeskuksen kiinteistökaupoista, ei 
toimenpiteitä (khs 16.12.3923 §,30.12.4030 §) 

Aleksanterinkatu r.y., liputuksen järjestäminen, ks.ko. 
hakusana 

Algol, Osakeyhtiö, Aktiebolag, räjähtysainekauppaa 
koskeva lausunto (khs 14.10.3024 §) 

Alikäytävät, ks. Sillat ja alikäytävät 

Alko Oy, Ab 
Alkoholimyymälät 
Käpylä-Seura r.y:n kirje myymälän aiheuttamista 
epäkohdista, ks. Käpylä-Seura 
Anniskeluravintolat 
Khs i lmoi t t i lausunnoissaan, ettei sillä ole huomaut-
tamista anniskeluravintolan sijoittamisesta seuraaviin 
paikkoihin: 
— Etu-Töölö, osakuntatalo Hietaniemenkatu 7 (khs 

1.4.1041 §) 
— Itä-Pasila, hotelliravintola Radanrakentajantie 7, 
messualueen ravintola kortt. 17040 ja Ratamestarin-
katu 6 (khs 7.10.2943 §) 
— Kruununhaka, Snellmaninkatu 17 (khs 13.5. 
1477 §) 
— Käpylä, Käpylänkuja 1 (khs30.9. 2861 §) 
— Laajasalo, ostoskeskus, Koulutanhua 6 (khs 
30.12.3952 §) 
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Alko—Amma 

(Alko Oy, jatk.) 

— Pihlajisto, Salpausseläntie 11. (khs 13.5.1478 §) 
— Pitäjänmäki, Nuoli t ie 3 (khs 11.2.478 §) 
— Sörnäinen, tont t i 283/6 (khs 25.2. 652 §) 
— Taka-Töölö, Mannerheimintie 58, Ravintola 66 :n 

yhteyteen (khs 13.5.1486 §) 

Khs ei puoltanut anniskeluoikeuksien myöntämistä 
Itä-Pasilan kortteli in 17023 rakennettavaan kesäho-
tel l i in sekä kortt . 17016 suunniteltuun kaksiosaiseen 
ravintolaan (khs 7.10. 2943 §) 

Edelleen khs puolsi talossa Siltasaarenkatu 2 sijaitse-
van ravintolan anniskeluoikeuksien laajentamista ka-
tutasoon suunniteltuun uuteen ravintolaan (khs 
25.2.651 §), ravintola Kyyppari l le myönnetty jen an-
niskeluoikeuksien siirtämistä talosta Erottajankatu 
11 taloon Malminkatu 22 (khs 24.6. 2025 §) sekä ti-
lapäisten anniskeluoikeuksien myöntämistä Helsingin 
Osuuskaupalle Jäähallissa sijaitsevaan kahvioon jää-
kiekkoilun MM-kisojen ajaksi (khs 1.4.1045 §) 
Kiinteistöt 

— lupa pumppaamo- ja rasvanerotuskaivojen raken-
tamiseen Kamppiin (ylj. 6.3. 5396 §) 
— lupa tukimuurin rakentamiseen Ruoholahteen 
(ylj. 17.4.5650 §) 
— tont in osto Ruoholahdesta, varaaminen Pohjois-
Haagasta työsuhdeasuntoja varten ja vuokraami-
nen Oulu n ky Iästä, ks. Kiinteistöt 
Lahjoitus 
— patsaan lahjoittaminen kaupungille (khs 3.6. 

1759 §) 

Alkoholi- ja huumeongelmaisten hoitoon ohjaamissuo-
situs (khs 16.4.1223 §) 

Alko hoi ¡mainonta, kieltäminen kaupungin mainosti-
loissa, ks. Mainonta 

Alkoholistihuolto ks. Huoltotoimi 

Alkoholitarkastaja, ks. Kaupunginkanslia, Kunnallinen 

alkoholitarkastaja 

Aloitetoimikunta, jäsenten valitseminen (khs 25.3. 
1004 §), ks. Kunnalliskalenteri 

Aloitteet, ks. Kaupunginvaltuusto 

Alppiharju 
— asemakaavanmuutos, kort t . 397 sekä puisto-, hu-
vipuisto-, katu-ja liikennealueet (kvsto 19.6. 
384 §) 
— katupiirustusten vahvistaminen (khs 25.11. 
3596 §) 
— rakennuskiellon jatkaminen, ks. Rakennuskielto 
— tontin vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 

Alppila 
— koulurakennuksen suojeleminen, ks. Rakennuk-
set 

Alppila Oy 

— kaupungin ehdokkaiden nimeäminen hallituksen 
jäseniksi ja til intarkastajaksi: apul.kaup.joht. Veikko 
O. Järvinen, rahoitusjoht. Erkki L intur i , matkailu-
pääll. Mikko Nupponen ja kaup.asiamies Raimo Rei-
vinen, varalle apul. kaup.joht. Pekka Alanen, talous-
arviopääll. Erkki Kokkonen, matkailusiht. Kaarlo 
Lidman ja apul. kaup.lakimies Helge Pekkarinen sekä 
varsinaiseksi tilintarkastajaksi kaup.kamr. Raimo 
Kaarlehto ja varatilintarkastajaksi apul.kaup.kamr. 
Jorma Salonen (ylj. 31.12.6970 §) 
— yhtiöjärjestyken hyväksyminen kaupungin puo-
lesta sekä kaupungin osallistuminen yht iöön merkit-
semällä 60 osaketta sen 500 000 mk:n suuruisesta 
osakepääomasta (khs 16.12.3865 §) 

Alppila-Seura r.y. 
Sturenkatu 12—14:ssä sijaitsevan koulurakennuksen 
suojeleminen, anomus Ulh:lle, ks. Rakennukset, 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden . . . 

Alueellinen suunnitelma sairaanhoitolaitosten toimin-
nan järjestämisestä Helsingin yliopistollisessa keskus-
sairaalapiirissä v. 1975-1979 (khs 4.11.3341 §) 

Alueellisten kehittämissuunnitelmien laatimista koske-
va yleisohjeluonnos, ks. Kaupunkisuunnittelu ja Lau-
sunnot 

Alueet, ks. Kiinteistöt 

Aluejärjestelyt, ks. Kiinteistöt 

A mmatt iened istäm isla ito s-säät iö 
Hallintoneuvosto 

— kaupungin edustajien valitseminen toimikaudeksi 
1974-1977: toim.joht. Heikki Heikkilä ja työnjoht. 
Jalo Korpinen sekä varajäseneksi ammatt i l i i t tosiht. 
Harry Vainio (kvsto 6.2.78 §) 
— konsuli Olvi Raution valitseminen ins. Heikkilän 
tilalle (kvsto 24.4.238 §) 

Ammattikurssisäätiö, ks. Pääkaupunkiseudun ammatti-
kurssisäätiö 

A mmatt ¡opetustoimi 
Ammattikoulupaikat 
Kauniaisten khn anomuksen johdosta khs i lmoi t t i , 
että Malmin ammatt ikoulun rakentaminen ajoittuu 
v:n 1980 vaiheille, jo l lo in sen suunnittelussa voitai-
siin Kauniaisten oppilaspaikat ottaa huomioon, mi-
käli asia silloin on vielä ajankohtainen (khs 18.2. 
550 §) 
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Amm—Amma 

Ammattikoulut 
Haagan ammattikoulu 
— entisten oppi la iden s i jo i t tuminen työmarkk ino i l -

le, t u t k imus (khs 25.3.972 §) 

Herttoniemen ammattikoulu 
— ammatt ikasvatushan:n päätös luonnospiirustus-

ten hyväksymisestä (khs30.9. 2853 §) 
— opetusminister iön päätös perustamissuunnitel-

man vahvistamisesta (khs 14.1.116 §) 

Kampin ammattikoulu 
— lämpökopiokoneen hankkiminen varastetun tilal-
le, määräraha 1 280 m k (yl j . 11.12.6849 §) 
— opetusvelvoll isuuden huojennuksen myöntämi-
nen rehtor i l le Hert toniemen ammatt ikou lun suun-
n i t te lu työn vuoksi (khs 7.1.29 §, 19.8.2310 §) 
— tilapäisen r innakkaisluokan aloi t taminen ravin-
tola-alan peruslinjalla (khs 24.6.2032 §) 
— vaatetusteknil l isen opinto l in jan kokei lun järjes-
täminen työ- ja teor iavoit toista opinto-ohjelmaa 
noudattaen ompeluosastolla (khs 8.4.1126 §) 

Kauneudenhoitoalan ammattikoulu 
— anomus kolmen rinnakkaisluokan pitämiseksi 
kampaajan op in to l in jan ensimmäisellä luokalla lu-
kuvuonna 1 9 7 3 - 1 9 7 4 (khs 22.4.1260 §) 
— kähertäjäkoulukomitean mie t in tö ; ammatt iop-
pilaitosten joh tokunnan kehottaminen ottamaan 
huomioon po. komitean miet in tö ammatt ikoulua 
tulevaisuudessa kehitettäessä (khs4.3.728 §) 

Käpylän ammattikoulu 
— kassakoneen hankkiminen ilman valtionavustusta 
(y l j .6.11.6639 §) 

Liikennelaitoksen ammattikoulu, ks. Liikennelai-
tos 

Vaatturikoulu 
— siirtäminen Kampin ammat t ikou lun vaatturiosas-
toksi 1.1.1975 alkaen (khs 22.4.1261 §, 10.6. 
1878 §) 

Vallilan ammattikoulu 
— nopeudensäätöjärjestelmän hankkimiseksi v.1973 
saadun määrärahan käytön si irto v:lle 1974 (khs 
14.1. 120 §) 

Kurssimaksut tark istet t i in seuraaviksi: 

ennen 1.8. 1.8. lukien 
alle 51 t . kestävältä kurssilta 10 mk 30 m k 

5 1 - 1 0 0 1 . » » 15 » 40 » 
1 0 1 - 1 5 0 1 » » 20 » 50 » 
y l i 1501. » » 2 5 » 60 » 

yhden lukukauden kestävältä kurssilta 75 mk 100 mk 
kaksi lukukaut ta » » 1 5 0 » 200 » 

Kaupungin sisäiseen kurssitoimintaa kuuluvista kurs-
seista ei peritä virastoilta ja laitoksil ta kurssimaksuja 
(khs 17.6.1947 §, 2.9.2476 §) 

Kurssit 
— päivähoitoalan henki lökunnan yksivuotisen poik-
keusvalmistuskorssin järjestäminen (khs 17.6. 
1945 §) 
— v. 1974 ja 1975 aikana järjestettävien kurssien 
kustannusarvioiden lähettäminen ammattikasvatus-
hall itukselle valt ionavun saamiseksi sen jälkeen, kun 
kurssiselostukset on aikanaan lähetetty ammattikas-
vatushall itukselle (khs 7.1.33 § , .28 .1 .311 § , 2 5 . 3 . 
971 §, 13.5.1483 §, 27.5.1680 §, 10.6.1881, 1882 
§, 24.6.2034 , 2035 §, 16.9.2656 §, 14.10.3036 §, 
3037 §, 11.11.3388, 3389 §, 2.12.3680, 3682, 
3683 § ,30 .12 .3975 §) 

Käyttö- ja pääomakustannusosuuksien ym. maksa-
minen, 
— Keski-Uudenmaan ammatt ikoulu (khs 30.12. 
3955 §) 
— Mellersta Nylands Yrkesskola (khs 8.4.1128 §) 
— Pääkaupunkiseudun ammattikurssisäätiö (kvsto 
4.9.438 §, khs 30.9.2845 §) Ks. myös ko. hakusanat 

Käyttökustannusten laskutusperiaatteet vieraskunta-
laisten ammattikouluoppilaiden osalta: khs päätt i , 
että 
— niiden kunt ien suhteen, joiden kanssa ei ole toisin 
sovit tu, noudatetaan kaup.kanslian talous- ja suun-
n i t te luosa 2.4. päivätyssä kirjeessä esitettyjä periaat-
teita 
— veloituslaskelma tehdään l i i t teen n:o 3 mukaisesti 
— lasku lähetetään asianomaiselle kaupungin veloi-
tuslomaketta käyttäen 
— oppilaan kot ipaikan määräytymistä selvitettäessä 
noudatetaan kunt ien keskusjärjestöjen 10.3.1971 
antamaa suositusta 
— vuokra-arvoa ei vuosikorjausmenoja ja vakuutus-
rahastomaksua lukuun ot tamatta pidetä todellisena 
menona 
— vuokra-arvon perusteella saatua valtionavustusta 
pidetään todellisena tulona 
— kurssitoiminnan kustannukset ja valt ionavustuk-
set otetaan huomioon laskelmassa työll isyyskursseja 
lukuun ot tamat ta (khs 13.5.1485 §, 24.6.2030 §) 

Maksusitoumusten antaminen Kotkan vaatetusalan 
ammatt ikoulu l le kolmen helsinkiläisoppilaan netto-
koulutuskustannuksista vähennettynä oppilaan itse 
suorittamalla määrällä sekä Päijät-Hämeen ammatt i -
koulun kunta in l i i to l le kahden Hol lolan kot i teol l i -
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Am ma—Asun 

(Ammatt ¡opetustoimi, ja t k.) 

suuskoulussa opiskelevan vastaavista kustannuksista 
(khs 16.9.2660 §) 

Ohjesäännön muuttaminen (kvsto 18.9.496 §) 

Palkat ja palkkiot 

— erikoisluennoista maksettavien palkkioiden tar-
kistaminen (khs 25.2.653 §, kunn.as.kok. s. 621 
— lääkäri- ja sairaalakemisti opettajien palkkioiden 
tarkistaminen (khs 11.2.477 §, kunn.as.kok. s. 
57) 
— päivähoitoalan poikkeusvalmistuskurssin kasva-
tustieteen approbatur-kurssin palkkioiden mak-
saminen Helsingin yl iopiston kanssa tehtävän 
sopimuksen mukaan, vaikka osalle palkkioista ei 
saadakaan valtionapua (khs 2.12.3684 §) 

Va h i n gon korvau kset 
— Kiinteistöjen Kansakoulukatu 2:n ja 3:n koh-
dalle sattuneiden kaatumisen ja katolta autojen 
päälle pudonneen lumen aiheuttamien vahinko-
jen korvaaminen (ylj. 29.5.5874 §, 19.8.6269 §, 
18.9.6370 §) 

— Haagan ammattikoulul la tapahtunutta virheel-
listä auton korjausta koskevassa asiassa hovioikeus 
velvoitt i kaupungin korvaamaan asianosaiselle au-
ton korjauskulut, seisonta-ajan sekä oikeudenkäyn-
t iku lu t raastuvanoikeudessa (khs 14.1.124 §) 

Virat 
— ylitarkastajan virka (Y 36) : eron myöntäminen 
dipl.ins. Veikko Liukolle 1.12. lukien sekä dipl.ins. 
Pentti Christerssonin valitseminen virkaan (khs 
24.6.2026 §, 4.11.3309 §, 11.11.3390 §, 18.11. 
3482 §) 

Yhteistyösopimus 
Pääkaupunkiseudun kuntien ammattikoulujen yh-
teistyösopimuksen hyväksyminen (khs 27.5.1682 §) 

Ampuma-aseiden ym. kauppa, ks. Kauppa 

Ananda Marga Joogayhteisö r.y., huonetilojen vuok-
raaminen VVallininkatu 4:stä (ylj. 13.3.5461 §,11.12. 
6881 §) 

Antinkotisäätiö, kaupungin edustajien nimeäminen 
hallitukseen ja til intarkastajiksi (khs 11.2.509 §, ks. 
Kunnalliskalenteri) 

Ansiomerkit 
Helsinki-mitalit jaettiin 12.6. klo 18 ja Suomen Kau-
punki l i i ton ansiomerkit samana päivänä klo 14 Kau-
pungintalossa. Helsinki-mitali myönnett i in eräille an-
sioituneille henkilöille sekä kaupungin eräille luotta-

musmiehille, viranhaltijoille ja työnteki jöi l le (khs 
29.4.1317a, 1318 §,6.5.1401 §, ylj. 24.4.5661 §) 
ja Suomen Kaupunkil i i ton ansiomerkki eräille viran-
halti joil le ja työnteki jöi l le (ylj. 24.4.5662 §, 19.6. 
5972 §) 

Kaupunginkanslia oikeutett i in vuosittain hyväksy-
mään em. ansiomerkkien hankkimisesta aiheutuvat 
kustannukset maksettaviksi khn yleisistä käyttöva-
roista (khs 10.6.1876 §) 

Arava-asuntojen myyminen, ostaminen ja vaihtami-
nen, ks. Asunnonjako 

Arkadian nuorisoklinikka, johtokunnan jäsenet, ks. 
Edustajat, kaupungin 

Arkistointi- ja informaatiopalvelun kehittäminen ks. 
Kaupunginkanslia 

Arkkitehtitoimisto Reino Koivula & Co, tont in varaa-

minen Pohjois-Haagasta, Ks. Kiinteistöt 

Asemakaavat ks. Kaavoitus 
— Muutokset, ks. Kunn.as.kok. v. 1974 ja 1975 se-
kä ao. kaup.osien kohdalta 

Asiakirjat 
— kvston asiakirjojen myyntihinnan vahvistaminen 
(ylj. 3.12.6792 §) 
— ulkoasua koskevat yleisohjeet, vahvistaminen ja 
lähettäminen kaupungin hallintoelimille ohjeena 
noudatettavaksi mahdollisuuksien mukaan v:n 1975 
alusta lukien (khs 26.8.2389 §, ylj. 18.12.6913 §) 

Asumistukiasiat, ks. Kiinteistötoimi, Kiinteistövirasto, 
A sun toasiaintoimisto 

Asunnonjako 
Arava-asuntojen myyminen, ostaminen ja vaihtami-
nen 
Khs ja yl j . tekivät v:n 1974 aikana joukon päätöksiä, 
jotka koskivat eräiden myytäväksi i lmoitettujen ara-
vahuoneistojen myymistä edelleen asunnonjakotoi-
mikunnan sopiviksi katsomille henkilöille toimikun-
nan määräämillä ehdoilla ja yhtiöiden lunastuslaskel-
mien mukaisilla hinnoilla. Mikäli huoneistot myy t i in 
henkilöil le, jotka voit i in hyväksyä kulloinkin ko. ta-
pauksessa, kaupunki ei käyttänyt etuosto-oikeut-
taan. Eräissä tapauksissa kaupunki antoi suostumuk-
sensa huoneistojen vaihtamiseen. 

Arava-lainoitettujen omistusasuntojen jakoperustei-
den muuttaminen, sairaalalkm esitys; khs päätti, että 
kaup. virka- ja työsuhdeasunnoissa asuvat rinnaste-
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Asun—Asun 

taan kaupungin vuokra-asunnoissa asuviin asuntolai-
noitettuja omistusasuntoja jaettaessa (khs 24.6. 
2037 §) 

Asunnonjakotoimikunta, valitseminen v:ksi 1974, 
ks. Kunnalliskalenteri s. 377 

Asunto-oy Kiertotähdentie 4:n osakkeiden ostajien 
valitseminen; ensi sijalle asetetaan kaup. asuntosa-
neerausohjelmaan sekä asuntotuotanto-ohjelmaan 
kuuluvien alueiden kiinteistönomistajat ja vuokra-
miehet sekä muista hakijoista kaup. palveluksessa 
olevat ja kaup. ki inteistöyhtiöiden vuokralaiset il-
man aikarajoitusta sekä muut ainakin 1.1.1968 lu-
kien Helsingissä asuneet helsinkiläiset heidän asu-
mistilanteensa parantamisen tarpeellisuuden mu-
kaisesti. Näitä näkökohtia on pidettävä tasapuoli-
sesti silmällä myös em. ryhmistä ostajia valittaessa. 
Khs vahvisti myös kauppakirjojen ehdot (khs 7.1. 
41 §) 

Länsi-Pasilan asukkaiden asuttaminen 
Khs kehotti asunnonjakotoimikuntaa ja huoltovi-
rastoa ryhtymään toimenpiteisiin Länsi-Pasilan puu-
taloalueen rakennus-ja asuntokannan tyhjentämisek-
si ja asukkaiden sijoittamiseksi sekä antoi aluekohtai-
set tarkemmat ohjeet (khs 3.6.1793 §) 

Mustalaisten asumisolosuhteiden parantaminen ja 
ympäristölle aiheutuneiden häiriöiden vähentäminen: 
kiinteistövirastoa kehotett i in yhteistoiminnassa huol-
toviraston kanssa osoittamaan huoltoviraston käyt-
töön asuinhuoneistojen vuokran suuruista ti l itys-
vuokraa vastaan tarkoitukseen soveltuvat huoneistot 
kaupungin omistamista pienkiinteistöistä huoltovi-
raston edelleen vuokrattaviksi sen vuokralaisina ta-
lossa Kolkkapojantie 10 asuville mustalaisperheille ja 
talossa Kolkka 3 asuvalle suurperheelle (khs 26.8. 
2423 §) 

Valitukset 
— asunnonjakotoim¡kunnan päätös asuntoanomuk-
sen hylkäämisestä; khn hylkäävä päätös (khs 4.3. 
732 §) 
— eduskunnan oikeusasiamiehen ilmoitus, ettei 
asunnonjakoa koskeva kantelu antanut aihetta toi-
menpiteisiin sekä kantelun tekijän uusi kh :lle osoitet-
tu asunnonhakemus; ei toimenpiteitä (khs 14.10. 
3046,3047 §) 

— selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle asunnon-
jakopäätöstä koskevan kantelun johdosta (khs 1.4. 
1048 §) 

Asuntoasiantoimisto, ks. Kiinteistötoimi, Kiinteistövi-
rasto 

Asunto- ja Kaupunkisuunnittelu liiton (IFHP) kansain-
välinen kongressi ks. Edustajat, kaupungin 

Asuntokeskuskunta Haka, ks. Helsingin Asuntokeskus-
kunta Haka 

Asuntokomitea, täydentäminen (khs. 28.1. 327 §) , 
k s. Komiteat ja toimikunnat 

Asunto-oikeus, ks. Raastuvanoikeus 

Asunto Oy Albertinkatu 16, varastotilan muuttaminen 
myymäläti laksi, ks. Rakennusluvat (khs. 25.11.3628 §) 

Asunto-osakeyhtiö Asemapäällikönhovi, kadunalaisen 
tilan vuokraaminen Itä-Pasilasta, ks. Kiinteistöt 

Asunto Oy Böhlenkatu 4 

— kaupungin edustajan nimeäminen hallitukseen: 
talousneuvos Matt i Finska, varalle apul.isänn. Karl 
Nyberg 
— tilintarkastajien nimeäminen: apul.kaup.reviiso-
ri Lassi Lappalainen ja reviisori Hemmo Arjanne, va-
ralle apu (.reviisori Sirkka Kuitunen (ylj. 9.1. 5047 §) 

Asunto Oy Hakunilan Kehätie 3, Asunto Oy Hakuni-
lan Kehätie 4 ja Asunto Oy Hakunilan Kehätie 5, esi-

sopimuksen purkaminen (kvsto 13.11.637 §), ks. 
Kiinteistöt, Aluejärjestelyt 

Asunto Oy Hattelmalantie 13, aluevaihto ja tont in 

vuokraaminen, ks. Kiinteistöt, Aluejärjestelyt 

As. Oy Helsingin Vartioharju, sadevesien johtaminen 
Vart iokyläntien ja Itäväylän väliseen luonnonojaan 
(ylj. 31.7.6193 §) 

As. Oy Himmeltie 24, asuintalon rakentaminen Tapa-
nin kylään, ks. Rakennusluvat 

Asunto Oy Hirsipadontie 5, khn sitoumus lainoista ja 
rakennuspiirustusten hyväksyminen, ks. myös Asun-
totuotanto, Sitoutumisen antaminen (27.5.1694 §;, 
16.9.2672 §) 

Asunto Oy Jakokunnantie 22, tont in vuokraaminen 
Pakilasta, ks. Kiinteistöt 

Asunto Oy Jollaksentie 31, ulkomaalainen kiinteän 
omaisuuden omistuslupaa koskeva lausunto (khs 
9.12.3827 §) 

Asunto Oy Kajaaninlinnantie 5, ehdotus viereisen 
puistotien kunnostamisesta: khs päätti kehottaa 
yl.töid.lk:a huolehtimaan ko. puistotien viemäröin-
nistä (khs 11.2.485 §) 
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Asun-Asun 

Asunto-Oy Kierto tähdentie 4, osakkeiden ostajien va-
litseminen, ks. Asunnonjako 

Asunto-Oy Kivalterintie 21, Ulh:n päätös terveyden-
h o i t o l a n päätöksen tiedoksi antamista koskevaan 
kanteluun, ks. Terveydenhuolto, Terveysltk 

Asunto-Oy Käsityöläisentie 17, khn sitoumus lainois-
ta, ks. Asuntotuotanto, Sitoutumisen antaminen . . . 

Asunto Oy Laivanrakentaja, lupa yksityisen vesijoh-
don rakentamiseen (ylj. 2.10.6430 §) 

As. Oy Liisankatu 25, tuk imuur in rakentaminen Kruu-
nunhaan ruots. kansakoulun rajalle,25 000 mk.n mää-
räraha Vuosaaren kansakoulua varten v. 1971 merki-
tystä määrärahasta (kvsto 27.11.690 §) 

Asunto Oy Mellunmetso, määräalojen osto, ks. Kiin-
teistöt, Aluejärjesteiyt 

Asunto Oy Mosse, Lauttasaari, viemärin rakentamislu-
pa (ylj. 3.4.5570 §), ks. myös Viemärit 

Asunto Oy Orisaarentie 5—6, Laajasalo, sadevesi kaivon 
rakentaminen, ks. Viemärit, Yksityisen viemärin ra-
kentamislupa 

Asunto O y * Ounasvaarankuja 1, 3 ja 4 määräalojen os-
to ja vuokraaminen Mellunkylästä, ks. Kiinteistöt, 
Aluejärjesteiyt 

Asunto Oy.t Pallastunturintie 5 ja 7, alueiden ostami-
nen kaupungille, ks. Kiinteistöt, Aluejärjesteiyt 

Asunto Oy Palovartijantie 1—7, khn sitoumus lainois-
ta, k s. Asuntotuotanto 

Asunto Oy Perkkaan kulma, määräalojen osto Espoos-
ta, ks. Kiinteistöt, Myyminen 

Asunto Oy Pikkuraha ks. myös Kiinteistöt, Vaihtami-
nen 
— Laajasalon tilan vaihto maa-alueeseen Myllypu-
rossa (Herttoniemen kylä) (kvsto 19.6.397 §) 

Asunto Oy Pyynikintie 4—8, aluevaihto ja tont in 
vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 

Asunto Oy RM-talo 59, anomus tontinvuokran alenta-
misesta: ei toimenpiteitä (khs3.6.1786 §) 

Asunto Oy Ryytimäki, Haaga, anomus asemakaavan 
muuttamisesta tont i l la 29034/2, selvitys, ei toimen-
piteitä (khs 11.11.3424 §) 

Asunto Oy Saariselänkuja 1, määräalojen osto Mellun-
kylästä, ks. Kiinteistöt, Aluejärjesteiyt 

Asunto Oy Sysimetsäntie 48, Tuomarin kylä, kerros-
alan yl i t täminen 24 m 2 : l lä (khs 7.1.59 §) 

Asunto Oy Säästöluoto, kirje linja-autopysäkin siirtä-
misestä, ei toimenpiteitä (khs 1.4.1076 §) 

Asunto Oy Tiilimäki 24, katu laajennuksen järjestelyä 
koskeva valitus, khn selitys KHO:lle (16.12.3930 §) 

Asunto Oy Tiirismaantie 11, Suutarila, aluevaihto, ks. 
Kiinteistöt 

Asunto Oy Tukholmankatu 13, Meilahti, anomus ase-
makaavan muuttamisesta, ei toimenpiteitä (11.11. 
3422 §) 

Asunto Oy Uudenkaupungintie 2 ym., anomus asunto-
jen suojaamisesta Läntisen moottori t ien liikenneme-
lulta; ei toimenpiteitä, selvitys (khs 18.3.913 §) 

Asunto Oy Vesalan Pientalot 
— khn sitoumus lainoista, ks. Asuntotuotanto 
— piirustusten hyväksyminen,ks. » 

Asunto Oy Villamismo Bostads Ab, ks. myös Kiinteis-
töt 
— Sipoon Immersbyssä olevan tilan vaihtaminen Es-
poon Laajalahdessa sijaitsevaan tont t i in (kvsto 5.6. 
345 §) 

Asunto Oy Vipusentie 23, Käpylä, tont in vuokra-ajan 
jatkaminen, ks. Kiinteistöt 

Asunto Oy Porvarintie 3 - 7 , piirustusten ja kustannus- Asunto Oy VVladimirinkatu 19, yht iön rakennuttaman 
arvion hyväksyminen, ks. Asuntotuotanto viemärin ottäminen kaupungin haltuun, ks. Viemä-

rit 
Asunto Oy Pukinmäki, khn sitoumus lainoista ja pää-

piirustusten hyväksyminen, ks. Asuntotuotanto Asunto-osakeyhtiö Vuokselantie 8, määräalan osto Es-
poosta, ks. Kiinteistöt, Myyminen 

Asunto Oy Punnuspolku,. khn sitoumus lainoista, ks. 
Asuntotuotanto Asunto Oy Vuosaaren Ulappa 8, lainan irtisanominen 

ja irtisanomisen peruutus, ks. Lainat 
Asunto Oy Pyynikintie 1, aluevaihto, ks. Kiinteistöt 

Asunto Oy Väinämöisenkatu 5, anomus Väinämöisen 
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Asun-Audi 

kadun yksisuuntaistaniisesta, seivitys(khs 17.6.1970§) 

Asuntosäästäjät r.y. 
Vuosaaren määräaloja ja Itä-Pasilan asuin- ja liike-
tontt ia koskevat aluejärjestelyt: 
— kvsto o ikeut t i ki inteistölk.n ostamaan Asunto Oy 
Säästö köli Itä 29.6.1963 vahvistetun ja v. 1968 
kumotun asemakaavan kort t :n n:o 91 rakennus-
paikkoja n:o 1, 3 ja 4 vastaavat, n. 13 650 
suuruiset määräalat rakennuksineen Vuosaareen ky-
län tilasta Henriksberg RN:o 1 2 3 1 . hinta 540 000 
mk 
— kvsto oikeutt i ki inteistölkn vuokraamaan Asun-
tosäästäjät r.y:n toimesta perustettavalle asunto-osa-
keyhtiölle Pasilan asuin- ja l i iketalotontin 17034/2, 
31.12.2035 saakka. Vuosivuokra on 31.12.1975 
saakka 66 100 mk, jonka jälkeen perusvuosivuokrana 
pidetään 19 400 mk. Vuosivuokrasta kannetaan kui-
tenkin 71 % niin kauan, kun talo on asuntolainoitet-
tu tai osakkeenomistajilla on henkilökohtaista asun-
to- tai lisälainaa, kuitenkin kauintaan 25 v. (kvsto 
11.12. 732 §) 

Asuntotuotanto (Asuntotuotantotoimikunta ja -toi-
misto 
Asuntotuotannon sijoittamisohjelman hyväksyminen 
(v:ksi 1975-1979 (khs 20.5.1587 §, 27.5.1693 §) 
Piirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen 
— Asunto-oy Hirsipadontie 5 (khs 16.9.2672 §) 
— Asunto Oy Porvarintie 3—7, Suutarilan tont t i 
40106/4, piirustukset n:o 1 - 1 5 , kustannusarvio 
5 685 406 mk (khs 17.6.1982 §) 
— Asunto-oy Pukinmäki (khs 9.9.2600 §) 
— Asunto Oy Vesalan Pientalot ja Kiinteistö Oy 
Vesalan Pientalot, piirustukset n:o 1—32 (khs 
18.11.3485 §) 
— Kiinteistö-Oy Kasöörinkatu 2, pääpiirustukset 
n:o 1 - 2 0 ja 23 (khs 6.5.1410 §) 
— Kiinteistö Kirvesmiehen katu 2, perusparannus-
työn II rakennusvaiheen pääpiirustus n:o 1—5 (khs 
29.4.1319 §) 
— Kiinteistö Oy Käsityöläisenne 4 - 1 0 , Suutarilan 
tont t i 40106/3, piirustukset n:o 1 - 2 6 ja kustannus-
arvio 8 523 006 mk (khs 17.6.1983 §) 
— Kiinteistö-Oy Lassinlaakso (khs 7.10.2962 §) 
— Kiinteistö Oy Pakkamestarintie 2, pääpiirustuk-
set n:o 1 , 7 - 1 3 ja 0 0 2 - 0 0 7 (khs6.5.1411 §) 
— Kiinteistö-Oy Pukinmäki (khs 9.9.2600 §) 

Poikkeuslupien anominen, ks. Rakennuskielto 

Rahoitus 
— Helsingin Kansanasunnot Oy:n oikeuttaminen 
käyttämään kaupungin kassavaroja rakennusaikaise-
na luottona, jonka yläraja on 5 000 000 mk, ns. Puu-
Käpylän saneeraukseen erinäisin ehdoin (khs 11.11. 
3382 §) 

— kaupungin omistamien tai kaupungin omistuk-
seen siirtyvien kiinteistöyhtiöiden v:n 1973-1974 
rakennusohjelmia varten saatujen lainojen takaus, ks. 
Lainat 

Rakentaminen ym. 
— Kiinteistö-oy Lassinlaakso, sekä kehotus as.tuo-
tantotoimistol le neuvotella as.hallituksen kanssa ton-
tinvuokraehdon poistamisesta tai vaihtoehtoisesti yh-
t iön muuttamisesta henkilökohtaisesti lainoitetuksi 
asunto-osakeyhtiöksi normaalein tontinvuokraeh-
doin (khs 7.10.2962 §) 
— Kiinteistö-oy Pakkamestarinkatu 2, rakennuskus-
tannusten hyväksyminen samalla 18 913 000mk:ks i 
(khs 7.1.43 § , y l j . 2.1.5017 §) 
— lupa sähkö- ja hälytyskaapelin rakentamiseen 
Kannelmäkeen (ylj. 13.2.5265 §) 

Sitoutumisen antaminen asuntohallitukselle kunkin 
seuraavan yht iön ym. osalta erikseen siitä, että kau-
punki sitoutuu huolehtimaan näiden osalle kaupun-
gin omista varoista myönnettävien omien lainojen ja 
ensisijaisten luottojen lisäksi myös niistä rakennusai-
kaisista sekä ensisijaisista luotoista, joi ta mainitut yh-
t iöt ja vanhusten asuintalo mahdollisesti eivät tule 
saamaan raha- ja vakuutuslaitoksilta: 
— Asunto-oy Hirsipadontie 5 
— » Käsityöläisenne 17 
— » Palovartijantie 1—7 
— » Pukinmäki 
— » Punnuspolku8 
— » Vesalan Pientalot 
— Kiinteistö-oy Aksiisipolku 1 
— » Alakiv i 
— » Käsityöläisenne 9 
— » Lassinlaakso 
— » Liusketie 3 
— » Pukinmäki 
— » Vesalan Pientalot 
— » Äyr ipo lku 1 
— vanhusten asuintalo Juhana Herttuan tie 15 (khs 
27.5.1694 §) 

Tontit 
— varaaminen Itäkeskuksesta, Länsi-Pasilasta ja Myl-
lypurosta sekä varausajan jatkaminen Kannelmäessä 
ja Oulunkylässä, ks. Kiinteistöt 

Asuntotuotantomäärärahan käyttäminen pientalotuo-
tannon lisäämiseksi, toivomusponsi (11.12.736 §) 

Atomivoimalahan ke, ks. Sähkölaitos, Ydinvoimala-
hanke 

Audiovisuaalinen opetus, ks. Kansakoulut, Suomen 
kieliset 
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Audi—Avus 

Aukioloajat 
— matkai lutoimisto (khs 30.12.3961 §) 
— tiedotustoimisto (ylj. 29.5.5851 §) 

Aula-työkotien Kannatusyhdistys r.y. 
— kaupungin edustajan nimeäminen johtokuntaan: 
tarkast. Lea Pitkänen (khs 4.2.419 §) 
— lainan saaminen talossa Engelinaukio 5 suoritet-
tavaa peruskorjausta varten, ks. Lainat 

Aurooran sairaala, ks. Sairaalat, kaupungin 

Autopaikat 
— Haaga, määräysten muuttaminen, Kaupunginval-
tuusto, Toivomusponnet 

Oy Autorex Ab, Länsisataman tont in vuokra-ajan pi-
dentäminen, ks. Satamalaitos, Alueet ja kiinteistöt 

Autot 
Autonpesulaitteen hankkiminen Kaupungintalon au-
tosuojaan (ylj. 18.12.6916 §) 

Autoradiopuhelimet, hankkiminen kiinteistöviraston 
metsäosaston ja kaupunginkanslian henkilöautoon 
(ylj. 13.2.5276 §, 18.12.6911 §) 

Autovero 
— päätökset kaupungin vapauttamisesta autoveron 
suorittamisesta eräiden autojen osalta merki t t i in tie-
doksi (ylj. 28.8.6307 §, 31.12.6989 §) 

Hankkiminen, myyminen jne. 
Ylj . päätti autojen hankkimisesta eri virastoihin ja 
laitoksiin, niiden myymisestä ja poistamisesta (khs 
24.6.2093 §, ylj. 16.1.5095, 5103 §, 13.2.5258 §, 
27.2.5340 §, 6.3.5406 §, 13.3.5457 §, 3.7.6029 §, 
16.10.6494 §, 13.11.6677 §, 3.12.6817 §) 

Kolariautojen asettaminen näytteille, kaup.suunn. 
Ikn selvitys ulkomailla saaduista kokemuksista (khs 
25.2.666 §) 

Kuljettajillisten henkilöautojen vähentämiseksi khs 
päätti, 
— virastojen ja laitosten käytössä olevista kuljettajil-
lisista henkilöautoista luovutaan niiden tultua lop-
puun käytetyiksi, kaupunginkanslian autoja lukuun 
ottamatta 
— ko. autojen kuljettajat virka-ja tehtävänimikkees-
tä ri ippumatta sijoitetaan toisiin tehtäviin viimeis-
tään silloin, kun heidän kuljettamansa autot tulevat 
poistetuiksi 
— avoimiksi tulevat kuljettajan virat ja toimet sekä 
sellaiset vahtimestarin virat ja toimet, joiden tehtävä-
nä on lähes yksinomaan henkilöauton kuljettaminen, 
jätetään täyttämättä ja lakkautetaan 

— poistettujen kuljettajillisten henkilöautojen sijas-
ta pyritään käyttämään julkisia liikennevälineitä, kul-
jettavan omaa autoa, kaupungin henkilöautoa siten, 
että kuljettava itse ajaa sekä vuokra-autoa siitä erik-
seen annettuja määräyksiä noudattaen (khs23.1.1964 
299 §) 
— ylj l lä on oikeus erittäin painavista syistä myöntää 
poikkeuksia em. järjestelyihin (khs 18.11.3463 §) 

Käyttöoikeus 
— tietokeskus, ks. ko. hakusana 

Autotallit, vuokraaminen kaupunginkanslialle Kiinteis-
tö Oy Jakomäentie 6 :lta (ylj. 18.9.6366 §) 

Av-keskus, perustamiskysymys, ks. Pääkaupunkiseu-
dun AV-keskus 

Avustukset 
Epääminen 
— Helsingin Sokeat r.y. (khs 14.1.106 §, 28.1. 
305 §) 

Avustusehdot 
— Työväen opiskelijayhdistykset, ks. Työväenopis-
tot 

Avustusmäärärahojen maksattamisohjeet 
Khs päätti, että vuoden 1974 tai.arvioon merkityistä 
avustusmäärärahoista maksetaan avustukset ao. avus-
tusten saajille ilman eri anomusta kunkin neljännes-
vuoden alussa sen tiliosaston toimesta, jonka kirjan-
pidossa kyseessä oleva avustusmääräraha on, ellei 
khn yleisjaosto tai avustuksen maksattamisesta päät-
tävä lauta- tai johtokunta yksittäistapauksissa toisin 
päätä. Avustukset, jotka ovat pienemmät kuin 2 000 
mk, maksetaan kuitenkin yhtenä eränä vuoden alussa 
ja avustukset, joiden suuruus on 2 000 — 10 000 
mk, kahtena eränä vuoden alussa ja kolmannen neljän-
neksen alussa. Yksinomaan kesäkauteen keskittyvän 
toiminnan avustamiseen tarkoitetun avustuksen nel-
jäs erä maksetaan kolmannen erän yhteydessä, paitsi 
mi l lo in avustus on pienempi kuin 10 000 mk, jol loin 
avustuksen ensimmäinen ja toinen erä eli avustus ko-
konaisuudessaan maksetaan kolmannen vuosineljän-
neksen alussa. Edellä sanottu ei kuitenkaan koske ti-
litystä vastaan, esim. tappion tai korkomenojen peittä-
miseksi maksettavia avustuksia, eikä myöskään 
useammille tarkoitettuja, eri päätöksellä maksettavia 
avustuksia (khs 7.1.25 §) 

Matka-avustus 
— Suomen Kunnallisteknillinen Yhdistys, t i l i tys 
(ylj. 5.6.5929 §) 

Myöntäminen ks. myös jäljempänä Yleishyödyllisten 
yritysten ja . . . 
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Avus—Avus 

— Akademiska Sångföreningen, 2 750 mk Reykjavi-
kiin tehtyä konserttimatkaa varten (ylj.27.2.5348 §) 

— Cantores Minores poikakuoron kannatusyhdistys, 
2 450 mk kuoron konserttimatkaa varten (ylj.27.2. 
5349 §) 
— Helsingfors svenska ungdomsråd (ylj. 18.9. 
6380 §) 
— Helsingin Palolaitoksen esimiehet r.y., 500 mk 
(ylj. 24.4.5717 §) 
— Helsingin Palomiesyhdistys r.y., 1 650 mk (ylj. 
13.3.5464 §) 
— Kotikielen Seura r.y; 10 000 mk Helsingin puhe-
kielen tutkimusta varten (khs 9.12.3762 §) 
— Krogars vattenskyddförening r.f., 1 800 mk 
Bengtsårin alueen vesiensuojelun lisätutkimuksiin 
(ylj. 25.9.6396 §) 
— Nuorisojärjestöt, ks. Nuorisotoiminta, Nuoriso-
määrärahojen jako 
— Suomen Pelastusarmeijan säätiö, ks. hakusana 
— Suomen Työväen Musi ikki l i i ton Uudenmaan pii-
ri, 8 000 mk (khs 24.6.2024 §) 
— Tiekunnat, ks. ko. hakusana Tiekunnat 
— Vanhainkodit , yksityisten järjestöjen ylläpitämät, 
ks. Kuolinpesien omaisuus 

Myöntämispäätöksen kumoaminen 
Raitiovaunuhenkilökunnan yhdistys r.y:lle annetta-
vaa avustusta koskevan liikennelaitoksen lk:n päätös 
kumott i in (khs 19.8.2347 §) 

Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärä-
rahan jakokomitean esittämien apurahojen jako: 

mk 

- Alppila-Seura 300 
- Au-yhdistys 1 000 
- Finnish Blues Society 250 
- Folkpensionärer i Helsingfors 250 
- Förbundet De utvecklingsstördas Väl 900 
- Föreningen Brage 3 500 
- Haagan Eläkkeensaajat 220 
- Haagan Taideseura 1 360 
- Helsingfors Kristliga Förening av Unga 

Kvinnor 1 000 
- Helsingfors Svenska Marthaförening 2 000 
- Helsingin Eläkkeensaajat 250 
- Helsingin Huonokuuloiset 1 400 
- Helsingin Kansallinen Eläkeläisseura 

SENIORIT 400 
- Helsingin kaupungin eläkkeennauttijain 

yhdistys 250 
- Helsingin Kaupunginosayhdistysten l i i t to 2 600 
- Helsingin Kaupunkilähetys 250 
- Helsingin Kotien Puolesta 850 
- Helsingin Kuurojen Yhdistys 1 600 
- Helsingin liikennelaitoksen eläkeläisten 

kerho 250 
- Helsingin Marttayhdistys 4 100 
- Helsingin NMKY 2 500 

mk 
- Helsingin Perheenäitien yhdistys 350 
- Helsingin Pohjola-Norden 1 500 
- Helsingin Puutarhaseura 2 150 
- Helsingin Reumayhdistys 2 000 
- Helsingin Seudun Luonnonsuojeluyh-

distys 1 500 
- Helsingin Tuberkuloosi- ja Keuhko-

vammayhdistys 16 500 
- Helsingin Työväen Lapsilaulajat 2 500 
- Helsingin Työväen Shakkikerho 500 
- Helsingin Työväen Sivistystyö 2 500 
- Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys — 

Helsingfors förening för de gamlas väl 7 500 
- Helsinki-Tukholma Seura 3 500 
- Hermanni-Vallila-Seura 300 
- Herttoniemen Eläkkeensaajat 200 
- Huopalahden Eläkkeensaajat 200 
- Kalliolan Kannatusyhdistys 6 500 
- Kallioniemen Kesäkodin Kannatus-

yhdistys 1 300 
- Kallion-Valli lan Eläkeläiset 250 
- Kamarimusiikin Kannatusyhdistys 3 000 
- Karjalan Sivistysseura 2 100 
- Kasvatusopillinen kirjasto- ja luku-

salisäätiö 3 000 
- Katajanokka-Seura 300 
- Kelkkala-Lomakodin Kannatusyhdistys 500 
- Keski-Helsingin Eläkeläiset 250 
- Kontulan Eläkkeensaajat 200 
- Kottby-Mänsas svenska förening 500 
- KRIM-Helsinki-Helsingfors 500 

- Kruununhaka-Seura 300 

- Kulttuuri-Shakki 58 Helsinki 500 
- Kuluttajat-Konsumenterna 550 
- Käpylä-Seura 300 
- Käpylän Eläkkeensaajat 220 
- Laajasalo-Degerö Seura 300 
- Lehtisaari-Seura 300 
- Loma ja Virkistys 1 0 0 0 
- Lomakodin Kannatusyhdistys 1 000 
- Lomali i t to 10 500 
- Malmi-Seura 300 
- Malmin Eläkeläiset 220 
- Mellunmäki-Yhdistys 300 
- Munkkiniemen Kerho 300 
- Mustalaislähetys 1 600 
- Paavalin Siirtolayhdistys 240 

- Pellinge Hembygdsförening 400 

- Pihlajamäki-Seura 300 
- Pitäjänmäen Eläkkeensaajien yhdistys 220 
- Pohjois-Haagan Kotien puolesta 200 
- Pojista Miehiä 1 800 
- Polio Invalidit - Polio Invaliderna 3 500 
- Puotila-Seura 300 
- Roihuvuori-Seura 300 
- Ruskeasuo-Seura 300 
- Sokeainopetuksen tuki 1 500 
- Suomalainen Shakkikerho 500 
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Avus—Desi 

(Avustukset, ¡atk.) 

— Suomen Kansan Ryhti l i ike 3 000 
— Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, 

sosiaalinen miestyö 6 300 

— Suomen Pikakirjoittajayhdistys 500 
— Suomen Poliohuolto 2 600 
— Suomen Puheopiston Kannatusyhdistys 1 700 
— Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uu-

denmaan pi ir i 3 000 
— Suur-Helsingin Kotiteollisuusyhdistys 1 100 
— Suur-Helsingin Valkonauha 2 000 
— Svenska Hörselskadade 1 200 
— Svenska Upplysningsbyrån i Helsing-

fors 800 
— Tott i lan Kurssikeskuksen Kannatus-

yhdistys 500 
— Työkeskus Toimelan Tukiyhdistys 13 800 
— Töölön Eläkkeensaajat 200 
— Valli lan Eläkkeensaajat 220 
— Vanhusten Turva 1 000 

150 000 

Kaikkia avustuksia koskevien ehtojen lisäksi khs 
määräsi jäljempänä mainituille yhdistyksil le seuraa-
vat lisäehdot: 
— Polio Invalidit ja Suomen Poliohuolto, avustuk-
sen turvin ylläpidettävän toiminnan on kohdistuttava 
nimenomaan helsinkiläisiin 
— Förbundet De Utvecklingsstördas Väi, myönne-
tystä avustussummasta on väh. 80 % annettava Hel-
singin paikallisen yhdistyksen käyttöön 
— Lomali i t to, kaupungin on saatava kaikki ne alen-
nukset ja muut taloudelliset edut, jotka l i i t to myön-
tää jäsenilleen. 

Edelleen khs päätti ottaa Helsingin Tuberkuloosi- ja 
keuhkovammayhdistykselle, Kalliolan Kannatusyh-
distykselle ja Työkeskus Toimelan Tukiyhdistykselle 
v:sta 1975 alkaen mahdollisesti myönnettävät avus-
tukset kokonaisuudessaan harkittaviksi ns. talous-
arvioavustuksina. 

Khs katsoi myös, ettei kotipaikkaseurojen toimin-
nan avustaminen kuulu kaupungin harjoittaman 
avustustoiminnan piir i in (khs 3.6.1766 §) 

Lisäavustusten ja uusien avustusten jakaminen: 

mk 
— Helsingin Kansankonservatorion Säätiö 61 000 
— Invalidil i i t to 7 500 
— Itä-Helsingin Kansalaisopiston Kanna-

tusyhdistys 6 000 
— Keskuspuiston Kesäteatteri 25 000 
— Kotikielen Seura 10 000 
— Oulunkylän Pop/Jazz Musiikkiopis-

ton Kannatusyhdistys 10 000 
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mk 

— Penniteatterin Kannatusyhdistys 1 500 
— Praesens-ryhmä 3 000 
- Ryhmäteatteri 2 000 
— Samfundet Folkhälsan i svenska 

Finland 10 000 
— Skolteaterföreningen 3 000 
- Suomen Jazzliitto 5 500 
— Tilateatteri Collegium artiumin 

kannatus 3 000 
— Urheilun ja muun l i ikuntatoiminnan 

tukeminen 60 000 
— Vapaiden nuorisojärjestöjen avusta-

minen 12 500 

220 000 
(khs 25.2.645 §, 4.3.717 §). 

B 

Barnavärdsföreningen i Finland, avustuksen saaminen 

J.A.J. Pippingsköldin rahastosta (khs 16.2.1226 §) 

Becker, Elisabeth, kaupungille testamentatun omaisuu-
den vastaanottaminen (khs 25.2.647 §) 

Berliinin nuoriso- ja ylioppilasfestivaalit, edustajan 
matkakustannusten suorittaminen, ks. Nuorisotoi-
minta 

Berner Osakeyhtiö, Herttoniemen teollisuusalueella si-
jaitsevassa autokorjaamossa sattunut viemärivuoto, 
RO:n päätös vahingonkorvausasiassa, ks. Viemärit, 
Vahingonkorvausasiat 

Brysselin kaupungin joulukuusi 

Ylj. myönsi kiint.viraston metsäosastolle 300 mk 
Brysselin kaupungille lahjoitetusta joulukuusesta, 
rak.viraston katurak.osastolle 3 946 mk sen kaata-
misesta, pakkaamisesta ja kuljettamisesta sekä ulko-
asiainministeriölle 310 mk sen kuljetuksesta Belgias-
sa (ylj. 16.1.5074 §, 30.4.5728 §) 

Budapest, asiantuntijavaihto liikennelaitosten kesken, 
ks. Liikennelaitos 

D 

Dagmarinkadun kalliosuoja. Taival lahden srkn kirkko-
neuvoston ym. kirjeet (khs 24.6.2098 §, 26.8. 
2428 §) 

Datasaab D22 tietokoneen hankkiminen tietokeskuk-
seen Oy Datasaab-Valmet Ab: l ta, hinta 2 078 660 
mk (khs 18.11.3471 §) 

Desinfektioalan työliikkeiden paikallinen valvonta, 

muutosehdotus Suomen Kaupunkil i i tol le (khs 7.10. 

2980 §) 



Desinfioimisia itos 

— virkojen lakkauttaminen, ks. Terveydenhuolto, 
Terveydenhoitovirasto, Virat 

E 

Eduskuntatalo 

— kalliosuoja rakentaminen, ks. Väestönsuojelu, 

Väestönsuojat 
— liitosviemärin rakentamislupa, ks. Viemärit 

Edustajat, kaupungin 

Juhlatilaisuudet ym.:,, Ks. myös Vierailut 

— Berliinin festivaalit v. 1973, Ulh:n ja KHO:n pää-
tökset nuorisolk.n edustajan lähettämisestä (khs 
18.2.553 §, 28.10.3201 §). Ks. myös Nuorisotoimin-
ta Edustajien lähettäminen 
— Reykjavikin 1100-vuotisjuhlatilaisuudet: yl ipor-
mest. Teuvo Aura ja os.pääll. Harri Sormanen (ylj. 
3.7.6013 §) 

Kokoukset, konferenssit, kongressit 

Khs nimesi jäljempänä maini tut henkilöt edustamaan 
kaupunkia seuraaviin kokouksiin ym. sekä osoitt i va-
rat mahdollisten virkamatkojen kustantamiseen: 
— Kansainvälisen Asunto- ja Kaupunkisuunnittelu-
li iton (IFHP) kongressi, Itävalta: apul.kaup.siht. Ola-
vi Kaattari ja Pentti Sunila, kiint.viraston tonttios:n 
pääll. Kalevi Korhonen ja kaup.suunn.viraston hallin-
topääll. Mat t i Sauria (khs 13.5.1501 §, 17.6.1969 §) 
— Maailman Energiakonferenssin yleiskokous (USA 
ja Kanada): apul.kaup.joht. Gunnar Smeds, sähkölai-
toksen toim. joht. Eino Toiviainen ja ydintekniikan 
asiantuntija Oll i Tiainen sekä kaasulaitoksen toim. 
joht. Olavi Kiuru (khs 20.5.1581 §) 
— neuvostoliittolais-suomalainen ystävyyskaupunki-
kokous, Tall inna: apul.kaup.joht. A.K. Loimaranta 
sekä vt t Pauli Burman (varalle vt Liisa Vasama), Eva 
Pukkio (varavt Kai Hagelberg), ja Heikki Pakarinen ja 
Anna-Liisa Hyvärinen (khs 10.6.1975 §, 17.6.1943 §) 
— pohjoismaiden pääkaupunkien kulttuurielämää 
käsittelevä konferenssi (Tukholma, Hässelby): apul. 
kaup.joht. A.K. Loimaranta, suom.kiel.työväenopis-
ton johtok. puh.joht. Vi l jo Ripatt i , kirjastolk:n jäsen 
Raili Ki lpi-Hynynen, vt t Jouni Apajalahti, Vuokko 
Juhola, Kerttu Kauniskangas-Salonen, Ulla Gyllen-
berg ja Veikko Loppi sekä taideasiainsiht. Marja-Liisa 
Bell ja kansliasiht. Pertti Vanne (khs 28.1.308 §,4.2. 
378 §) 

— XI Pohjoismainen johtavien reviisorien kokous 
Norja: kaup.reviisori Einar Lehto, apul.kaup.reviiso-
ri Lassi Lappalainen ja reviisori Vesa Ikäheimo (khs. 
20.5.1576 §) 

— Pohjoismainen kunnallinen ATK-konferenssi, Gö-
teborg: kaup.kanslian suunn.pääll. Jaakko Tolonen, 

tietokeskuksen toim.joht. Juhani Luukkonen, kaup. 
suunn.viraston suunnittelija-ohjelmoija Pertti Oksa-
nen ja sähkölaitoksen jaospääll. Osmo Rännän (khs 
29.4.1314 §) 
— pohjoismainen paikallisliikennekokous, Oslo: lii-
kennelaitoksen lk:n varapuh.joht. Eino I. Leino ja 
lk:n jäsenet Raimo Larjola, Vi l jo Nieminen ja Tuomo 
Yrjölä, metrotoimikunnan jäsen Henrik Kalliala, 
toim.joht. Matt i Laamanen, tstopääll. Erik Durch-
man, tied.pääll. Kirsti Lil ja, hallintopääll. Tauno 
Lehtinen, arkkit . Timo Niini ja liikennesuunn. 
pääll. Heikki Salmivaara (khs 22.4.1282 §, 29.4. 
1355 §) 

— pohjoismainen ystäväkunta kongressi, H:ki ja 
Espoo: v t t Inkeri Airola (Pirkko Merikari), Pekka 
Saarnio (Kalevi Kilpi), Henrik Kalliala (Aino Hänni-
nen), varavt Mervi Ahla ja valtuustoryhmän siht. 
Catherine v. Koskull-Hölttä (vt Jutta Zilliacus) 
(khs4.11.3298 §) 

— XI I Pohjoismaiset Rakennuspäivät ja Pohjoismai-
nen Kaavoituskongressi 1974, Bergen: kiinteistö-, 
kaup.suunnittelu- ja yleisten töiden Ik:ien nimeämi-
nä kaksi jäsentä sekä virastopääll. Lars Hedman, II 
asemakaava-arkkit. Jyrki Lehikoinen, tstopäälIiköt 
Ann-Marie Leppo ja Pertti Nykänen, talorak.pääll. 
Lasse Juvonen, tstopäälliköt Aatos Saario ja Matt i 
Loukola, kaup.geodeetti Erkki Heikkinen, dipl.ins. 
Kurt Scheiber, talouspääll. Veikko Seitz, julkisivu-
jen tarkast. Oll i Penttilä, arkkit . Seppo Kontiola ja 
suunn.pääll. Jaakko Tolonen (khs 29.4.1343 §) 

— X Pohjoismaisten pääkaupunkien urheiluhallin-
nollinen kongressi, Oslo:, apul.kaup.joht. A.K. Loi-
maranta, urheilu- ja uikoi lulk:n puh.joht. Sulo Lah-
tinen ja jäsen Kai Hagelberg, urh.- ja ui k.viraston 
pääll. Esko Paimio sekä vs. os.pääll. Tapani Mattila 
(khs 1.4.1034 §) 
— Suomen Satamaliiton varsinainen l i i t tokokous, 
Kemi: kaupungin varsinaiset edustajat: satama!k:n 
puh.joht. Sven-Erik Sjögren, varapuh.joht. Erkki 
Kaukovaara, ja Ik:n jäsenet Mauri Rautiainen ja Jarl 
Storgård (varalle jäsen Matti Koskela; muut virka-
matkan osanottajat: apul.kaup.joht. Gunnar Smeds, 
satamajoht Keijo Tamanen, satamarak.pääll. Veli 
Rahikainen, satamakapt. Eino Vihko, varastoimis-
toimenjoht. Veikko Mielonen, nosturi-ins. Veikko 
Heinonen satamakamr. Paavo Jäntti ja Ik:n siht. 
Sampsa Järvelä (khs 10.6.1913 §) 

— Suomen Sinfoniaorkesteri r.y:n valtakunnalliset 
orkesteripäivät, Kouvola: intendentti Reijo Jyrkiäi-
nen ja musiikki lk:n jäsen Jorma Kilappa (ylj. 20.3. 
5468 £) 

Komiteat ja toimikunnat, kaupungin asettamat ks. 
Komiteat 

Komiteat ja toimikunnat, muut: 
— Helsingin seudun lääkäripäivystyksen järjestämis-
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Edus—Edus 

(Edustajat, kaupungin, jatk.) 

tä tutk iva to imikunta; haiIintolääk. An t t i Apajalahti 
ja kotisairaanhoidon yli lääk. Kosti Myl lykoski (khs 
25.3.1008 §) 
— Helsingin Suomalais-Venäläisen koulun tilantar-
vetta selvittävä työryhmä: arkkit. Kalevi Raitio (khs 
16.9.2663a §) 
— Itämeren vesiensuojelun yhteistyö, ehdotus kau-
pungin edustajan mukana olosta (khs 4.2.414 §) Ks. 
myös Ympäristönsuojelu 
— kansainvälisen atomienergiajärjestön ( IAEA) sym-
posiumin jär jestelytoimikunta: sähkölaitoksen ydin-
tekniikan asiantuntija, tekn.tr i Oll i Tiainen (ylj. 
3.12.6813 §) 
— kongressitoimiston perustamista valmisteleva toi-
mikunta: rahoitusjoht. Erkki Lintur i varamiehenään 
talousarviopääll. Erkki Kokkonen (ylj. 8.5.5760 §) 
— lääkäriambulanssi toimintaa tutkiva to imikunta: 
hallintolääk. An t t i Apajalahti (khs 4.3.766 §) 
— Merimiespalvelukeskuksen suunnittelmista varten 
asetettu työryhmä: satamakapt. Eino Vihko (khs 
5.8. 2188 §) 
— pääkaupunkiseudun kuntien tieto tuotantoyhteis-
työn organisaation valmistelu, työryhmä: toim.joht. 
Juhani Luukkonen varamies, os.pääll. Tauno Tirkko-
nen (khs 2.9.2465 §) 
— rautatieliikenteen suunnittelua ja rakentamista 
koskevat johtoryhmä ja yhteistyöryhmät, ks. Rauta-
tieliikenne 
— seurakuntien vanhainkotien vastaista toimintaa 
tutkiva to imikunta: huoltoviraston apul.joht. Pentti 
Arvo ja sairaalaviraston hali intolääk. An t t i Apajalah-
ti (khs 20.5.1628 §) 
— Uudenmaan läänin pelastuspalvelun johtoryhmä: 
suunn.pääll. Aulis Salovaara valmiuspääll. Lauri Mak-
kosen varamieheksi (khs 18.2.544 §) 

Kutsuntalautakunta, kaup.edustajien määrääminen 
v:ksi 1974 (khs 13.5.1537 §) 

Lunastustoimikunta, ks. Maanmittaustoimitukset 

Maanhankintalain mukaan perustetut asunto-osake-
yhtiöt, ks. ko. hakusana 

Maanmittaus- ja katselmustoimitukset, ks. Maanmit-
taustoimitukset 

Neuvottelut 
— alle 17-vuotiaiden ilmaisen hammashoidon järjes-
tämistä hammasklinikassa koskevat Helsingin Yli-
opiston kanssa käytävät neuvottelut: kouluyli lääk. 
Anja Helve, ylihammaslääk. Paul Martinmaa suunn. 
Ingrid Hämelin ja apul.kaup.siht. Kurt Söderholm 
(khs 11.11.3409 §) 
— alueellisen kehittämissuunnitelman laatimista 
koskeva yleisohjeluonnos, neuvottelut Ulh:n kanssa; 
ks. Kaupunkisuunnitelu 

— Länsisuunnan joukkoli ikenteen parantamishan-
ketta koskevat neuvottelut Espoon kanssa: apul. 
kaup.joht. Veikko O. Järvinen, puh.joht., kaup.ins. 
Mart t i Ant t i la , liikennesuunn.pääll. Heikki Salmivaa-
ra ja rahoitusjoht. Erkk i L intur i (khs 13.5.1468 §) 
— Martinlaakson radan asemien ja rata-alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta käytävät neuvottelut, 
ks. Martinlaakson rata 
— opetus- ja tutkimusterveysaseman aikaansaamista 
koskevat neuvottelut Helsingin yliopiston kanssa: 
apul.kaup.joht. Aarne K. Leskinen, kansanterveys-
työn joht.lääk. Olavi Ki lpiö, terveyskeskuksen yli-
lääk. Mart t i Kauppinen, kaup.hygieenikko Oleg Gor-
batow, hallintolääk. An t t i Apajalahti ja apul.kaup. 
siht. Kurt Söderholm; pysyviksi asiantuntijoiksi ni-
mett i in hoitolaitosten suunn.tston pääll. Tuure Leh-
to ja terveyskeskuksen ylilääk. Kosti Myl lykoski 
(khs 9.12.3811 §) 

Säätiöiden, yhdistysten ym. johtokunnat, neuvotte-
lukunnat ks. myös Kunnalliskalenteri 
— Arkadian nuorisoklinikan johtokunta: loppuvuo-
deksi 1974 siht. Marja Kaarmo ja nuorisohuolt. Jyrki 
Ritamo (khs 2.9.2517 §) sekä v:ksi 1975 Ritamo 
lastensuojeluvirastosta ja vs. apul.tstoesimies Seppo 
Niiranen huoltovirastosta (khs 16.12.3896 §) 
— Miesalkoholistien ensisuojan johtokunta: jäse-
neksi huoltotarkast. Eero Suojasalmi ja varamieheksi 
huoltotarkast. Harri Tammes (khs 6.5.1442 §) 

Ks. vuoden aikana kokoonpanossa tapahtuneet muu-
tokset seuraavien säätiöiden ym. kohdalta: 
— Ammattienedistämislaitos-säätiö 
— Helsingin Ateljeetalosäätiö 
— Helsingin seudun tieneuvottelukunta 
— Helsingin seudun vaikeavammaisten palvelukodin 
palvelu kot i to imi kunta 
— Helsingin seutukaavaliiton l i i t tohall i tus 
— Kuntokallio-Säätiö 
— Kärkulla Centralanstalt kommunalförbund 
— Lapsi-invalidien koulusäätiö 
— Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
— Rinnekoti-Säätiö 
— Suoja-Pirtti r.y. 
— Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh-
distys 

Yhtiöt 
Kiinteistöyhtiöiden hall intokomitea miet innön poh-
jalta yl j . hyväksyi v:n 1975 alusta lukien noudatetta-
vaksi periaatteen, jonka mukaan nimettäessä kaupun-
gin edustajia niiden ki inteistöyhtiöiden hallituksiin, 
joissa kaupungilla on määräämisvalta, kuhunkin hal-
litukseen nimetään virkamiesedustajien ohella enint. 
kaksi kiinteistöalaa tuntevaa ja kvstossa kul loinkin 
edustettuina oleviin puolueisiin lukeutuvaa luotta-
musmiestä (ylj. 19.6.5990 §) 
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Edus—E läk 

Yhtiöiden hallitukset ja johtokunnat , ks. Kunnallis-
kalenteri sekä seuraavien yht iö iden nimen kohdalta: 
— Alppi la Oy 
— Asunto Oy Böhlenkatu 4 

— Helsingin Kansanasunnot Osakeyhtiö 
— Kontulan Palvelutalo Oy 
— Oy Kunnallistieto 
— Li ikenneyhtiöt 

— Maunulan Kansanasunnot Oy 
— Oy Mellunmäen Li ike- ja toimintakeskus 
— Osuuskunta Suomen Messut 

— Suomenlinnan Liikenne Oy 
— Takan ¡emi Oy 
— Vanhojen Automiesten Asunto-osakeyhtiö 

Yhtiökokoukset 

Khs määräsi kaupungin kanslian lainopillisen osaston 
tai kiinteistöviraston talo-osaston edustamaan kau-
punkia eri yri tysten sekä asunto- ja ki inteistöyhtiöi-
den yhtiökokouksissa 

Eira 
- rakennuskiellon jatkaminen, ks. Rakennuskielto 

Elatusapu, ks. Lastensuojelutoimi 

Elinkeinokomitea, miet intö ja siitä annetut lausunnot 
(khs 29.4.1312§, 6.5.1397 §) 

Elintarvikekeskus 

Ruokalanpidon järjestäminen rakennusviraston länti-
sessä tukikohdassa siten, että ruokalassa on ruokailu-
mahdollisuus myös muiden kaupungin laitosten hen-
kilökunnalla (khs 9.9.2617 §) 

Ruoka tehtaan ennakkosuunnittelukomitea 

- ruokahuollon järjestämistä koskevan selvityksen 
tilaaminen Oy Mec-Rastor Ab:l tä, määräraha 60 000 
mk (khs 5.8.2190 §) 

- täydentäminen (khs 18.2.590 §) 

Varastoihin sidottujen kassavarojen enimmäismäärän 

korottaminen 450 000 mk:aan (khs 21.1.249 §) 

Virat 
täyttämättä jättäminen 
- apu I. keittäjä n virka (Y 7) (khs 13.5.1521 §) 
- autonapumiehen virka (Y 9) (khs 5.8.2187 §) 
- kaksi keittäjän virkaa (Y 9) (khs 4.11.3326 §, 
9.12.3792 §) 
- kaksi keittiöapulaisen virkaa (Y 5)(khs 13.5. 
1521 §, 10.6.1905 §) 

- varastokortistonhoitajan virka (Y 10)(khs 9.12. 
3792 §) 

E lokuvahankinnat 
Virastojen ja laitosten huomiota ki inni tet t i in kh:n 
v. 1968 asettaman elokuvatoimikunnan tehtäviin 
mm. kaupungin elokuvatoiminnan koordinoimisessa 
huomauttaen, että kaikista elokuvahankinnoista on 
jo niiden suunnitteluvaiheessa hankittava po. toimi-
kunnan lausunto (ylj. 23.1.5111 §, v:n 1968 kert. s. 
117) 

Elorg-Data Oy, Ab, kiinteän omaisuuden omistamislu-
paa koskeva lausunto (khs 7.10.2984 §) 

Eläintarha, ks. Urheilu- ja ulkoilutoim.. Korkeasaari 

Eläintarhakomitea, miet intö ja lausunnot (khs 25.11. 

3581 §,2.12.3685 §) 

Eläkekassa Elonvara, Kluuvi, viemärikaivon rakennus-
lupa, ks. Viemärit 

Eläkeläiset r.y:n Helsingin aluejärjestö, kirje vanhusten 
asuntotuotannosta (khs 17.6.1955 §) 

Eläketurvakeskus 
— Itä-Pasilan tont in varausajan jatkaminen ks. Kiin-
teistöt 
— oman väestönsuojan rakentaminen Pasilan kortte-
liin 17019/1 (khs 11.2.501 §) 
— sopimus Opastinsillan ym. rakentamisesta, ks. Sil-
lat 

Eläke-Varma keskinäinen vakuutusyhtiö 
Pitäjänmäen asemakaavan toteuttamista varten tehty 
yhteistoimintasopimus aluevaihdosta ja kunnallistek-
nisten töiden suorittamisesta (kvsto 18.12.753 §)ks. r 

myös Kiinteistöt, Vaihtaminen 

Eläkkeet 
Lausunnot Kunnalliselle eläkelaitokselle kotisair. 
hoit. Sirkka Paunulan, kirjaaja Linda Korvenkarin ja 
musiikinopett. Margit Peltosen eläkettä koskevassa 
asiassa (khs 21.1.262 §, 13.5.1536 §, 2.9.2520 §) 

Muut eläkkeitä koskevat asiat 
— eläkeasiain neuvottelukunnan 28.12.1973 vuoro-
työstä antaman uuden lausunnon sisältö, kunnallisen 
eläkelaitoksen ilmoitus (khs 25.2.689 §) 
— kansaneläkelaitoksen eläkeasioiden käsittelyn no-
peuttaminen, kh:n pyyntö vt Syrjäsen ym. kirjeen 
johdosta (khs 24.6.2086 §, 5.8.2191 §) 
— kunnallisen eläkelaitoksen kirje anestesiaylilääk. 
Saara Gylander-Peltolan työkyvyttömyysasiassa (khs 
16.4.1235 §) 

Myöntäminen 
— elinikäisen eläkkeen kertakaikkisena korvauksena 
myönnett i in hoitotoimenpiteen yhteydessä sattu-
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Eläk—Espo 

(Eläkkeet, Myöntäminen, jatk.) 
neesta teknisestä häiriöstä syntyneen vamman vuok- Erikoismaksuluokka oikeuden myöntäminen, ks. Sai-
si aikaisemmin suoritettujen tapaturmakorvausten li- raalat, kaupungin, Marian sairaala 
säksi ent. työmies Arvi Kokkoselle 22 000 mk 

(ylj. 27.11.6778 §) Erikoistumissairaalaoikeudet, ks. Sairaalat, kaupun-
— ylimääräinen eläke myönnett i in talonmies Toivo gin, Yhteiset asiat 
Henriksonille, lastentarhanjoht. Irma Sundmanille, 
talonmies-vahtimestari -siivooja Varma Virolle ja ker- Erityispäivähoidon järjestäminen, ks. Lasten päivähoi-
takaikkinen ylimääräinen eläke koul. Carola Sav^nil- to 
le. Eräässä tapauksessa kvsto hylkäsi hakemuksen 
(kvsto 6.2.92 §, 18.9.503-505 §, 2.10.535 §) Esikoulu kokeilu n jatkaminen, ks. Lasten päivähoito 

Tarkistaminen 
— kunnallisen eläkelaitoksen ilmoitus vanhojen 
eläkkeiden tarkistamisesta v. 1975 merki t t i in tie-
doksi (khs 16.12.3901 §) 

Valitukset 
— KHO:n päätös ins. Uuno Mäkilaurilan eläkettä 
koskevassa asiassa merki t t i in tiedoksi ja asia p a i s -
tett i in palkkalk:aan uudelleen käsiteltäväksi (khs. 
14.1.167 §) 
— lääninhallituksen päätös yl ihoit . Liisu Virtasen 
eläkettä koskevassa asiassa, josta myös annetti in 
selitys KHO:lle (khs 5.8.2201 §,9.9.2631 §) 
— palkkalk:n eläkepäätöksiä koskevista valituksis-
ta khs hylkäsi kolme ja palautti yhden lk:lle uudel-
leen käsiteltäväksi (khs 8.4.1157, 1161 §, 2.9.2515 
§,21.10.3146 §) 
— selitys KHO:lle kouluhammashoitolaitoksen ent. 
ylihoitajan eläke ym. saatavaa koskevassa asiassa 
(khs 23.9.2819 §) 
— selitys Ulh:lle alikonemest. Erkki Mäkisen elä-
kettä koskevassa asiassa (khs 18.11.3499 §) 

Energian käytön rajoittaminen, ks. Hallintoelimet, 
Virastot ja laitokset 

Energian säästö 
— kirjoituskilpailujen järjestäminen kouluissa, ks. 
Komiteat, Asettaminen 
— talonrakennustoimintaan ja rakennusten hoitoon 
l i i t tyvät säästöohjeet (khs 29.5.1616 §) 

Ensiapuasemat, ks. Sairaanhoito 

Ensiapukoulutuksen järjestäminen kouluissa ks. 
Komiteat, Asettaminen 

Enso Gutzeit Osakeyhtiö, Vuosaari, viemärin raken-
tamislupa Ramsinniemen ja Kallahdenniemen alu-
eille ks. Viemärit, Yksityisten viemärien rakenta-
misluvat 

Enso-Talo Oy, Paloheinä, viemärin rakennuslupa, ks. 
Viemärit 

Esplanadikappeli, Kaartinkaupunki, vuokrausta ym. 
koskevan sopimuksen muuttaminen, ks. Kiinteistöt 

Espoo 
Jätevesien johtamislupa-anomus, muistutuksen te-
keminen, ks. Jätevedet 

Kiinteistöt 
— alueen varaaminen MäkkyIästä Ravirata Oy.ile, 
— aluevaihto Haukka r.y.n ja kaupungin kanssa 
(Nuuksio), 
— metsä- ja vesialueen ostaminen Nuuksiosta, 
— määräalojen myyminen Laajalahden ja Suur-
huopalahden kylistä ja 
— tont in vaihtaminen Laajalahdesta Sipoon Immers-
byn tilaan, ks. Kiinteistöt 

Luvat, khn 
— jalankulku- ja polkupyörätien rakentaminen ja pi-
täminen kaupungin tilan alueella, ks. Kiinteistötoimi, 
Luvat 
— turvesuontien ja Hagalundintien liittymäjärjeste-
lyt Laajalahden kylän ti lan Bredvik RN:o 1 2 5 9 alu-
eella (khs 23.9.2785 §) 
— vesijohtolinjojen Louhentie-Hagalundintie ja Ota-
niemi-Leppävaara rakentaminen kaupungin maalle 
Laajalahden ja Suurhuopalahden kylissä (khs 7.10. 
2992 §, y l j . 2.1.5019 §) 

Rakennusten purkaminen Leppävaarassa, ks. Raken-
nukset 

Sopimukset 
— Helsingin seudun vaikeavammaisten palvelukodin 
perustamis-ja ylläpitosopimus, ks. ko hakusana 
— ns. syöttöjohtosopimuksen muuttaminen, ks. Ve-
silaitos 
— vesijohtoveden valmistamisesta ym. tehty yhteis-
sopimus, muuttaminen, ks. Vesilaitos, Sopimukset 
ja niiden . . . 

Sähkörata 
— Espoo-Kivenlahti-Soukka rata ja Etelä-Espoon 
sähkörata, esiselvitys, khn lausunto, ks. Rautatielii-
kenne 
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E spo —Haka 

Espoon Auto Oy, Otaniemi-Lauttasaari-Hki linjan rei-
t in muuttaminen joukkol i ikennekokei lun ajaksi (khs 
2.9.2497 §) 

Esso Oy, Ab 
— huoltoasematontin vuokraaminen Töölöstä, ks. 
Kiinteistö 
— Merikadun huoltoaseman alueen vuokra-ajan jat-
kaminen ,ks. Kiinteistöt 

Etelä-Haaga, tont in vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 

Finnexpress Oy, rakennuspaikan varausajan jatkami-
nen, ks. Kiinteistöt 

Flinck, Emilia, kaupungille testamentatun omaisuuden 
vastaanottaminen ja kuolinpesään kuuluvan tont in 
vuokraoikeuden määrääminen rakennuksineen kiin-
teistölkn hall intoon ja hoitoon (kvsto 24.4.264 §, 
khs 29.4.1316 §) 

Ford Oy, Ab, kiinteän omaisuuden om istamislupaa 
koskeva lausunto (khs 18.3.905 §) 

Etelä-Jakomäki, tp. lasten päiväkodin rakennustöiden 
loppuunsaattaminen, määräraha 40 000 mk (khs 9.9. 
2627 §) 

Etelä-Kaarela 
— aluevaihto Helsingin Yl iopiston kanssa, ks. Kiin-
teistöt 
— asemakaavan hyväksyminen ja muuttaminen: 

- kor t t : 33025—33054 ja 33073-33082 sekä 
kort t . 33179 (kvsto 27.11.679 §) (hyv.) 
- tont i t 33128/1-4 ,9 ja 10 (kvsto 13.11.615 §, 
khs 14.1.147 §) 

— katupiirustusten vahvistaminen (khs 11.11. 
3391 §) 
— poikkeusluvan anominen vesilaitokselle, ks. Ra-
kennuskielto 
— tont in varaaminen, ks. Kiinteistöt 

Etelä-Suomen Voima Oy, lupa suurjännitejohdon ra-
kentamiseen Talosaareen (ylj. 9.1.5049 §) 

Etu-Töölö 
— aluevaihto valtion kanssa, ks. Kiinteistöt, Vaihta-
minen, Oulunkylä 
— asemakaavan muuttaminen, ks. myös Kaavoitus 

- kortt. 401, 402, 403a ja 403b, tont t i 465/4 
sekä katualueet (kvsto 19.6.378 §) 
- kortt . 405 (kvsto 13.11.633 §) 
- » 413 ,420 ,421 ja 433 (kvsto 23.1.46 §) 

— huoltoasematontin vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 
— kauppakorkeakoulun kiinteistön luovuttaminen 
valtiolle, ks. Kiinteistöt 
— lasten päiväkodin perustaminen, Leppäsuonk. 9 
(kvsto 18.12.747 §) 
— poikkeusluvan anominen rakennusvirastolle, ks. 
Rakennuskielto 
— rakennuskiellon jatkaminen (kvsto 2.10.538 §, 
30.12.4013 §) 

F 

G 

Garantiföreningen för Svenska teatern i Helsingfors — 
Finlands Svenska nationalscen r.f., 650 000 mk:n 
(korko 4.5 %) lainan saaminen ajaksi 1976—1987 
(khs 28.1.307 §) 

Gillobacka, luonnonsuojelualueen muodostaminen, 
ks. Luonnonsuojelualueet 

Glorial Oy, Ab, tont in vuokraaminen Reimarlasta, 
ks. Kiinteistöt 

H 

Haaga 
— asemakaavan hyväksyminen ja muuttaminen; 
ks.myös Kaavoitus 

- rautatiealueen osa (Huopalahden asema) 
(kvsto 19.6.385 §) 
- tont t i 29110/9 (kvsto 18.9.476 §) 
- kortt. 29175-29177, hyväksyminen (kvsto 
24.4.247 §) 
- kortt . 29178-29185, hyväksyminen (kvsto 
19.6.386 §) 
- kortt . 29162, hyväksyminen sekä katu- ja 
puistoalue, muuttaminen (kvsto 24.4.246 §) 
- autopaikkamääräykset, ks. Kaupunginvaltuus-
to, Toivomusponnet 

— katupiirustusten vahvistaminen (khs 20.5.1588 §) 
— muinaisjäännöksiin kajoaminen, ks. ko hakusana 
— määräalan ostaminen, ks. Kiinteistöt 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 
— rakennuksen purkaminen ja rakennusten ostami-
nen, ks. Rakennukset 
— tontinvaihto Kruununhaka-Haaga ja tont in va-
rausajan jatkaminen, ks. Kiinteistöt 

Hajasijoituskomitea, lausunto loppumietinnöstä (khs 
16.12.3872 §) 

Finlandia-talo, kevyen liikenteen väylän rakentaminen Hakaniementori, käymälän käyttökelpoisuuden paran-
Kallioon (khs 14.1.140 §) taminen, kiinteistölkn ehdotus: ei toimenpiteitä 

(khs 28.1.344 §) 
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Hall—Hall 

Hallintoelimet (Lauta- ja johtokunnat , virastot ja lai-
tokset) 
Kokousajat ja pöytäkirjat, ohjeet; 
Kaupunginhallitus päätti to imit taa kaikille hallinto-
elimille seuraavat ohjeet: 

Kaupungin hall intoelinten on hyvissä ajoin, kuiten-
kin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, lähetet-
tävä esityslistansa kaup.johtajalle, ao. apul.kaup.joh-
tajalle ja khn edustajalle. 

Kolmen päivän kuluessa kokouksesta lukien on var-
mennettu jäljennös kokouksen pöytäkirjasta toimi-
tettava kaup.johtajalle ja ao. apul.kaup.johtajalle. 
Ellei pöytäkir ja jostakin erityisestä syystä ole valmis-
tunut edellä mainitussa ajassa, on esityslistaan l i i t ty-
vä päätösluettelo sanotussa ajassa toimitettava kaup. 
johtajalle ja ao. apul.kaup.johtajalle. Pöytäkirjan val-
mistuttua on jäljennös siitä vi ipymättä toimitettava 
em. henkilöil le. Kaup.johtajalle tulevat esityslistat, 
pöytäkir jat ja päätösluettelot on toimitettava kaup. 
kanslian kirjaamoon. 

Viranhalti jan, jonka kunnallislain 29 §:n 3 momentin 
mukaan on pidettävä tekemistään päätöksistä pöytä-
kirjaa, on toimitettava kahdeksan päivän kuluessa 
päätöksen tekemisestä pöytäkir janotteet myös khlle 
ja revisiovirastolle niistä päätöksistä, jotka sisältävät 
lopulliset ratkaisuvallan käyttämistä. 

Kaupungin hall intoelinten ja niiden jaostojen pöytä-
kir jat, samoin kuin viranhaltijain päätösluettelot, jot-
ka on toimitettava khlle alistamisen harkitsemista 
varten, on laadittava siten, että ne täyttävät pöytä-
kirjalle asetettavat yleiset vaatimukset pitäen ohjeena 
khn pöytäkirjaa. Tarvittaessa on asiasta neuvoteltava 
kaup.kanslian kanssa. Pöytäkirjoissa ja päätösluette-
loissa sekä niiden asiakohdissa on käytettävä vuosit-
tain juoksevaa numerointia. Kunkin vuoden alussa 
voidaan numerointi aloittaa numerosta 1, ellei ole ai-
hetta käyttää jostakin muusta numerosta alkavaa nu-
merosarjaa. 

Kaupungin hallintoelinten on, siltä osin kuin pöytä-
kirjan nähtävänä pitäminen kunnallislain 30 §:n 2 
momentin mukaan on tarpeen, tehtävä päätös siitä, 
mil loin ja missä puheena oleva pöytäkir ja on yleises-
t i nähtävänä. Viranhaltijan pidettävän päätösluette-
lon nähtävänä pitämiseen on sovellettava vastaavaa 
menettelyä. Edellä olevista, pöytäkir jojen nähtävänä 
pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin hallin-
toelinten kokousajoista on ilmoitettava hankintakes-
kukselle viimeistään 24.1.1975 asianmukaisen yhteis-
kuulutuksen julkaisemista varten (khs30.12.3957 §) 

Lauta- johto- ja toimikunnat 
— kokoontumisajo jen rajoittaminen virka-aikana 

tapahtuvaksi, Suomen Perustuslaillisen Kansanpuo-
lueen kirje (khs 2.12.3668 §) 

Toimintasuunnitelmat 
— Lauta- ja johtokunt ien sekä virastojen ja laitosten 
suorittamat v:n 1974 toimintasuunnitelmien tarkis-
tukset merki t t i in tiedoksi (khs 13.5.1467 §) 

Virastot ja laitokset 
Asiakirjojen ulkoasua koskevat yleisohjeet (khs 26.8. 
2389 §, yl j . 18.11. 6913 §) 

Elokuvähankinnat ks. E lokuvahankinnat 

Energian säästäminen 
— energian käytön rajoittamista koskevien valtio-
neuvoston päätöksen ja suosituksen sekä sähkölai-
toksen kirjeen lähettäminen kaikille virastoille ja lai-
toksille (khs 7.1.26 §) 
— täydentäen em. päätöstä, khs kehotti virastoja ja 
laitoksia noudattamaan hallussaan olevien kiinteistö-
jen ja muiden toimit i lo jen hoidossa liitteenä olevia 
säästöohjeita sekä saattamaan henkilökuntansa tie-
toon li itteen mukaiset säästöohjeet (khs 4.2.376 §) 
— energiansäästötoimikunnan asettaminen, ks. Ko-
miteat ja toimikunnat 
— em. 7.1. ja 4.2. annettujen päätösten kumoami-
nen energian säästöä ja määräyksiä koskevilta osilta 
sekä kehottaminen virastoja ja laitoksia noudatta-
maan kauppa-ja teollisuusministeriön 25.9. antamia 
energian säästöä koskevia suosituksia ja Suomen 
Kaupunki l i i ton asiaa koskevan yleiskirjeen ohjeita 
(khs4.11.3324 §) 
— talonrakennustoimintaan ja rakennusten hoitoon 
l i i t tyvät energian säästöohjeet (khs 20.5.1616 §) 

Henkilöstön hankinta 
— konekirjoitustyövoiman ja lähettien keskitetty 
hankinta; virastoja ja laitoksia kehotetti in i lmoitta-
maan ko. avoimet virat ja toimet henkilöasiainkes-
kukselle (ylj. 6.2.5228 §, 20.2.5329 §) 
— toimintaohjeiden hyväksyminen (khs 28.10. 
3236 §) 

Henkilöstön perehdyttäminen 
— perehdyttämistilaisuuksien luentopalkkiot ks. Pal-
kat ja palkkiot 
— virasto- ja laitoskohtaisen tulokaskurssin perus-
ohjelman hyväksyminen (khs 20.5.1629 §) 
— virastoja ja laitoksia kehotetti in huolehtimaan 
siitä, että viranhalti jat, toimihenki löt ja työnteki jät 
perehdytetään tehtävään ja työympäristöön henkilö-
asiainkeskuksen antamien yleisohjeiden mukaisesti 
sekä että ko. henkilöt käyvät tulokaskurssin mah-
dollisimman nopeasti ja viim. 6 kk kuluessa palveluk-
seen tulemisestaan (khs 25.2.693 §) 
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Hall-Hank 

Kunnallispolitiikan opiskelijoiden harjoittelu 

Suomen Kaupunki l i i ton yleiskirje kunnallispoliti ikan 
opiskelijoiden ottamisesta harjoittel i joiksi, viransijai-
siksi ym. lähetetti in virastoille ja laitoksille (khs. 
24.6.2088 §) 

Liikennelaitoksen vuosilippujen hinnat, ks. Liikenne-
laitos, Tar i f f i t 

Liputtaminen Svenska Dagen -päivänä 6.11. vuosit-

tain (ylj. 8.10.6465 §) 

Ohjeet kaupungin virkatoiminnassa käytettävistä kir-
joitustarvikkeista (khs 30.12.3947 §, v. 1960 kert. 
s. 148) 

Palvelustodistuslomakkaert uudistaminen, khs hyvä k-

syi virastojen ja laitosten käytettäväksi uuden palve-
lustodistuslomakkeen (khs 24.6.2094 §) 

Sanoma ja aikakausilehtien tilaaminen ks. ko. haku-

sana. 

Taksvärk k ¡töiden järjestäminen 

Khs päätti i lmoittaa vt Laurilan ym. kirjeen johdos-
ta, että kiinteistöviraston metsäosasto voi tarvittaessa 
järjestää metsänperkaus- ja raivaustyötä n. 100 kou-
lulaiselle ja rakennusviraston puisto-osasto voi sijoit-
taa n. 50—70 koululaista puistojen syyssiivoustöihin 
(khs 23.9.2753 §) 

Talousarvion laatimista ja noudattamista koskevat 
ohjeet, ks. Talousarvio 

Tietojen luovutusta koskevat suositukset ja periaat-
teet kaupunginhallinnossa, vahvistaminen (khs 
25.11.3569 §) 

Työajan siirtäminen 
Kaupungin virastot ja laitokset päätettiin pitää sul-
jettuina maanantaina 23.12., ellei niiden toiminta 
vaadi muunlaista järjestelyä ja lauantaina 30.11. pää-
tett i in tehdä säännönmukainen työpäivä. 

Samalla kh päätti antaa kunnallisen sopimusvaltuus-
kunnan yleiskirjeessä n:o 75/1974 ilmenevät sovellu-
tusohjeet tiedoksi ja lisäksi noudatettavaksi seuraa-
vaa: 
— jos viranhaltija tai toimihenki lö, joka työajan siir-
to j ä rj e s te I y n piirissä olevana on tehnyt täyden »si-
sääntekopäivän» 30.11., on vastaavan vapaapäivän 
23.12. aikana vuosilomalla, virkavapaana, sairauslo-
malla, synnytys- tai äitiyslomalla, työtapaturmalo-
malla tai työlomalla, suoritetaan hänelle yleensä kor-
vaus 30.11.1974 tosiasiallisesti tehdystä työstä samo-
jen perusteiden mukaisesti kuin normaalityöviikolla 
sopimusmääräysten mukaan lauantaina tehdystä viik-

koyli- tai lisätyöstä suoritetaan, 
— vuosilomien, virkavapauksien tai työlomien 
myöntämistä päiväksi 23.12. on pyrittävä välttämään 

— virastoja ja laitoksia kehotetaan vaatimaan lääkä-
rintodistus kaikissa tapauksissa, joissa viranhaltija tai 
toimihenkilö i lmoittaa olleensa sairas työajan siirto-
järjestelyn tarkoittamana vapaapäivänä eli 23.12., 
— jouluaatto (24.12) on vapaapäivä virastoissa ja lai-
toksissa, joiden to iminta ei vaadi muunlaista järjeste-
lyä ja jouluvi ikon lauantai (28.12.) täysimittainen 
työpäivä ao. sopimusmääräysten mukaisesti sekä 
— tuntipalkkaisiin työnteki jö ihin noudatetaan so-
veltuvin osin (tuntipalkkaisiin nähden ei sovelleta pe-
riodityötä koskevia erityissäännöksiä) edellä selostet-
tuja periaatteita kuitenkin siten, että työajan siirto-
järjestelyn piirissä olevilla työnteki jöi l lä, jotka ovat 
sairauslomalla 30.11., muodostuu tämä päivä palk · -
liseksi sairauslomapäivaksi ja vastaavasti 23.12. sai-
rauslomalla oleville ei suoriteta palkkaa puheena ole-
valta päivältä (khs4.11.3335 §). 

Viran- ja toimenhakukuulutusten lähettäminen han-
kintakeskukselle viisi työpäivää ennen niiden julkai-
semista (khs 11.3.791 §) 

Väestösuojeluope tusol ¡man, »Suojele itseäsi ja 
muita», hankkiminer ienkilökunnan opastukseksi 
(ylj. 8.5.5781 §) 

Hammashoitoon liittyvän lääkehoidon korvaaminen 
ks. Terveydenhuolto 

Hammashoitotehtävien järjestely, Kivelän ja Hesperian 
sairaaloiden, ks. Sairaalat 

Hammashuolto-os. ks. Terveyskeskus 

Hankintakeskus 

Hankinnat, ks. myös Autot, Puhelimet 

Hankintajohtajan tekemien hankintojen arvon ylära-
jaksi vahvistettiin 50 000 mk v:ksi 1975 (ylj. 18.12. 
6937 §) 

Ylj. hyväksyi hankintakeskuksen v:n 1973 joulukuun 
ja v:n 1974 tammi-marraskuun aikana suorittamat 
kaluston kertahankinnat ja myönsi niiden maksami-
seen yht. 394 319 mk (ylj. 6.2.5217 §, 20.2.5320 §, 
13.3.5458 §, 17.4.5651 §, 15.5.5808 §, 12.6.5954 
§, 17.7.6113 §, 11.9.6348 §, 8.10.6469 §, 13.11. 
6695 §, 18.12.6938 §) 

Ylj. hyväksyi hankintakeskuksen kaluston korjautta-
mistoimenpiteet ja lainavaraston koneiden huoltotoi-
menpiteet sekä myönsi tarkoitukseen yht. 39 581 
mk (ylj. 16.1.5096 §, 23.1.5130 §, 6.2.5218 §, 13.3. 
5459 §, 15.5.5809 §, 17.7.6111 §, 11.9.6349 §, 
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Hank—Hank 

(Hankintakeskus, jatk.) 

13.11.6696 §). 

Hankintakeskus oikeutett i in hankkimaan kalustoa, 
koneita ym. seuraaville virastoille ja laitoksille ja tar-
koitukseen myönnett i in jäljempänä mainit tu määrä-
raha: 
— hankintakeskus, kaksi monistusautomaattia, 
165 894 mk (ylj. 23.10.6547 §) 
— henkilöasiainkeskus (henkilöasiainjaosto), kalus-
teita ja koneita, yht. 138 200 mk (ylj. 5.6.5931 §, 
3.7.6046 §) 
— Helsingin seudun yhteiskuntatutkimuksen neu-
vottelukunta 8 200 mk:n kalusteet (ylj. 3.12.6795 §) 
— huoltovirasto, kalusteita, 8 900 mk (ylj. 16.10. 
6506 §) 
— kaupunginarkisto, asiakirjahävittäjä (ylj. 5.6. 
5918 §) 
— kaupunginkanslia, kalusteita ja koneita, 16 000 
mk (ylj. 20.3.5500 §) 
— kaupunginmuseo, diaprojektorilaitteet, kalustei-
ta ja koneita, yht. 32 725 mk (ylj. 16.1.5081 §, 
23.1.5129 §) 
— kaupunkisuunnitteluvirasto, kalusteita ja konei-
ta, 65 800 mk (ylj. 27.3.5546 §) 
— kiinteistövirasto, kalusteita ja koneita, yht. 
49 475 mk (ylj. 24.4.5707 §, 15.5.5810 §, 2.10. 
6436 §, 30.10.6605 §) 
— lasten päivähoitotoimisto, konttorikoneita, 
11 162 mk (ylj. 17.4.5652 §) 
— lastensuojeluvirasto, konttorikoneita, 13 900 mk 
(ylj. 12.6.5967 §) 
— raastuvanoikeus, kalusteita ja koneit3, yht . 
140 434 mk (ylj. 9.1.5052 §, 16.1.5097 §, 31.12. 
6990 §) 
— rahatoimisto, kirjanpitokone, 41 251 mk (ylj. 
3.12.6796 §) 
— ti lastotoimisto, Composer-kirjoit in, 22 427 mk 
(yl j . 31.12.6978 §) 
— ulosottovirasto, kalusteita, 14 000 mk (ylj. 
13.11.6698 §) 
— verovirasto, kiinteitä kalusteita ja laitteita, yht . 
80 000 mk (khs 25.2.640 §, 4.11.3295 §) 

Hankintojen suorittaminen 
Hankintakeskus oikeutett i in suorittamaan hankinto-
ja ja menoja v:n 1975 aikana kuukautta ja virastoa 
tai laitosta taikka sen osastoa kohti seuraavasti: 
— kaluston kertahankintoja enint. 8 000 mk:aan 
saakka 
— kojeiden sekä toimisto- ja talouskoneiden hankin-
toja enint. 8 000 mk:aan saakka 
— kaluston kunnossapitokustannuksia enint. 3 000 
mk:aan saakka käyttäen tarkoitukseen v:n 1975 ta-
lousarvion rahoitusmenoihin kuuluvia kaluston han-
kintamäärärahoja ja irtaimen omaisuuden perushan-
kintoihin merki t ty jä määrärahoja 

— teleteknillisten laitteiden töitä ja hankintoja 
enint. 6 000 mk:aan saakka käyttäen v. määrärahoja; 
kaikki ehdolla, että hankinnat ja menot alistetaan 
kuukausittain yleisjaoston hyväksyttäväksi (ylj. 
31.12.6984 §) 

Yleisjaosto hyväksyi te letek n Ulisten laitteiden työt ja 
hankinnat sekä myönsi tarkoitukseen yht. 15 809 
mk (ylj. 6.2.5219 §, 13.3.5460 §, 17.7.6112 §, 
13.11.6697 §) 

Helsingin kaupungin vaakunalla varustetut rintamer-
kit päätettiin tilata T:mi Laatumerkiltä (ylj. 8.5. 
5759 §) 

Hankintakeskus oikeutett i in tekemään yhteishankin-
tasopimukset, jotka koskivat taloustavaroita, pesuai-
neita, leimasimia, kohokirjainteippiä sekä valojäljen-
nös- ja reprotöitä (ylj. 8.5.5776 §, 25.9.6404 §, 
2.10.6435 §,3.12.6811 §) 

Jätehuolto 
Leikkuujätteen osalta annettiin jätehuolto henkilö-
kunnan harrastekerho Pahakkeen huolehdittavaksi 
kauintaan 1.9.1976 saakka (ylj. 19.8.6276 §) 

Oman auton käyttö 
Hankintakeskuksen konekorjaamon mekaanikolle 
myönnett i in oman auton käyttöoikeus virka-ajoihin 
(yli. 6.2.5215 §) 

Talousarvion toteutuminen 
Hankintakeskuksen ilmoitus talousarvionsa toteutu-
misesta v. 1973 merki t t i in tiedoksi (ylj. 13.2.5277 §) 

Tarjousten avaajat 
Tarjousten avaajiksi määrättiin hankintajohtaja, han-
kintapääll ikkö, painatuspäällikkö, hankinta-asiamies 
ja kirjaaja (ylj. 30.1.5172 §) 

Tilien asema 
Hankintakeskuksen ilmoitukset tiliensä asemasta 
merki t t i in tiedoksi (ylj. 17.4.5653 §, 17.7.6109 §, 
8.10.6470 §) 

Varasto 
— varaston arvon yläraja korotett i in 1.1. lukien 
600 000 mk:ksi (khs 6.5.1436 §) 
— sairaanhoitomateriaalin hinnoittelukokeilua saa-
t i in jatkaa siten, että ainoastaan terveydenhoitoviras-
ton käyttöön jaettava sairaanhoitomateriaali hinnoi-
tellaan ilman varastolisää sisäänostohinnoin (yl j . 
20.3.5498 §, v:n 1969 kert. s. 154). 
— hankintakeskus oikeutett i in allekirjoittamaan ja-
keluvaraston tietojenkäsittelyä koskeva sopimus Oy 
Tietovoima-Datakraft Ab.n kanssa (ylj. 20.11. 
6744 §) 
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— varaston puolivuositarkastukset merki t t i in tie-
doksi (ylj. 9.1.5051 §, 17.7.6110 §) 

Virat 
Tstopääll ikön viran muuttaminen hankintajohtajan 
viraksi (V 36) , hankinta-asiamiehen viran hankinta-
päällikön viraksi (Y 30) ja painatusasiamiehen viran 
painatuspäällikön viraksi (Y 30) (kvsto 23.1.57 §) 

Hankintajohtajan viransijaisen määrääminen (ylj. 

6.2.5216 §, 17.4.5654 §) 

Kirjanpitäjän virka (Y 15) ja kaksi puhelunvälittä-
jän virkaa (Y 8) saatiin jättää täyttämättä (khs 18.3. 
923 §, 25.3.991 §, 24.6.2074 §) 

Hankintakustannukset, vahvistaminen, ks. Rakennuk-
set 

Hankintaneuvottelukunta, jäsenten valitseminen (khs 

7.1.23 §) ks. Kunnalliskalenteri 

Hankintarojat, määrääminen 

— tietokeskuksen toimitusjohtaja ja os.päälliköt, ks. 
Tietokeskus 

E. Hansiin & Co Kommandiittiyhtiö, väestösuojamak-

sujen palauttaminen konkurssipesälle (khs 22.4. 

1270 §). 

Oy Hartwall Ab, lupa yksityisen vesijohdon rakentami-

seen Konalaan (ylj. 30.1.5166 §) 

Haukka r.y., Espoossa sijaitsevien ti lojen vaihto kau-
pungin kanssa (kvsto 16.10.571 §) ks. myös Kiin-
teistöt 

Heitteille jätetyt veneet, ks. Urheilu- ja ulkoilutoimi, 
Veneulkoilu . . . 

Helikopterikentät, ks. Kaupunkisuunnittelu 

Heiko, ks. Helsingin kaupunkiseudun liikennesuunnit-
telun koordinoint ¡toimisto 

Helsingfors Segelklubb r.f. 
— Vattuniemen venesatama-alueen vuokraaminen 
(kvsto 18.9.497 §), ks. myös Urheilu-ja ulkoilutoi-
mi, Vuokrausta koskevat asiat 
— viemärin rakentaminen Vattuniemeen, ks. Viemä-
rit 

Helsingfors svenska ungdomsråd, avustus (ylj. 18.9. 

6380 §) 

Helsingin A-klinikka, ks. A-klinikkasäätiö 

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka 
— Itä-Pasilan tont in varausajan jatkaminen sekä 
tontt ien varaaminen Etelä-Kaarelasta, Länsi-Pasilasta, 
Pohjois-Haagasta ja Vartiokylästä, ks. Kiinteistöt 
— lupa poiketa asemakaavamääräyksistä Pasilassa, 
ks. Kaavoitus 

Helsingin Asuntoyhtiöiden Yhdistys r.y., kirje raitio-
vaunuliikenteen aiheuttamasta melusta, ks. Liikenne, 
Melu- ym. haitat 

Helsingin Ateljeetalosäätiö, kaupungin edustajan ni-
meäminen hallitukseen kaudeksi 1974—1976: valt. 
maist. Erkki Kokkonen (khs 11.2.475 §) 

Helsingin Ensi Koti r.y.,_ lainaehtojen muuttaminen 

(khs 25.11.3568 §) 

Helsingin ev.lut. seurakunnat 
— autopaikkojen rakennuslupahakemus, Malmi, ks. 
Rakennusluvat, Lausunnot 

— tontt ien vaihtaminen ja vuokraaminen, Malmi, 
ks. Kiinteistöt 

Helsingin Kansanasunnot Oy 
— kaup.edustajien nimeäminen v:ksi 1974-1975 
johtokuntaan: rahoitusjoht. Erkki L intur i ja hali in-
to pää11. Matt i Sauria ja varalle apul.kaup.siht. Pentti 
Sunila sekä tilintarkastajat v:ksi 1974: apul.kaup. 
kamr. Jorma Salonen ja reviisori Hemmo Arjanne, 
varatilintarkastajat kaup.reviisori Einar Lehto ja 
apuI.reviisori Meri Niemi (ylj. 6.3.5400 §) 

— Käpylän tontt ien vuokra-ajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 
— lupa rakentaa kaukolämpö-ja lämminvesikanaali 
(ylj. 31.12.6982 §) 
— Puu käpy Iän saneeraus, ks. Asuntotuotanto, Ra-
hoitus 
— rakennusaikaisen lainan (1 000 000 mk) saami-
nen toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes 
yhtiöl le ehdollisesti myönnetty asuntohallituksen 
asuntolaina on nostettavissa (khs 17.6.1941 §) 

Helsingin Kaukokiito Oy, rakennuspaikan varausajan 

jatkaminen Pasilassa, ks. Kiinteistöt 

Helsingin kauppakamari 
— esitys kaupungin osallistumisesta kongressitoimis-
totoimintaan (khs 24.6.2020 §) 
— v:n 1974 jäsenmaksu 3 093 mk (ylj. 3.7.6017 §) 

»Helsingin kaupungin hallinto»-teos ks. Julkaisut 

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö, kaupungin 
edustajien nimeäminen hallitukseen (khs 21.1.263 
§,30.12.3987 §), ks. Kunnalliskalenteri 
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Helsingin Kaupunkilähetys, ks. Avustukset, Lahjoitus-
rahastot ja Lastenpäivähoito 

Helsingin kauppa- ja sihteeriopisto 
— lainan myöntäminen kannatusyhdistykselle, 
200 000 mk (khs 30.12.3946 §) 
— rakennuksen kustannusarvion ja rakennussuunni-
telman hyväksyminen (khs 8.4.1146 §) 
— rakennuslainan takaus, ks. Lainat 

Helsingin kaupunkiseudun liikennesuunnittelun koor-
dinointitoimisto (Heiko) 
— huonetilojen (n. 150 m 2 ) osoittaminen Messuhal-
lin luoteispäästä kaupungille osoitettavista huoneti-
loista siihen saakka, kunnes Sähköttäjänkatu 1 :een 
valmistuvat huonetilat voidaan osoittaa toimiston 
käyttöön (khs 14.1.150 §) 
— kustannusten jako osapuolten kesken 1.1.1974 
alkaen hyväksytt i in seuraavaksi: 

tie- ja vesirakennushallitus 24 
rautatiehallitus 10 
Helsingin kaupunki 33 
Espoon kaupunki 16 
Vantaan kaupunki 16 
Kauniaisten kaupunki 1 
230 §) 

non ja ti l ien tarkastajaksi (khs 28.10.3242 §), ks. 
Kunnalliskalenteri 

Helsingin Mattotehdas Oy, Tapanila, teollisuusjäte-
vesien johtamislupa (ylj. 17.4.5644 §) 

Helsingin nuorisotyötoimikunta, kirje kaupungissa 
oleskelevien vieraiden turvallisuuden lisäämisestä ja 
hoitopaikkojen hankkimisesta alkoholisteille (khs 
2.12.3712 §) 

Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, kau-
pungin vaakunan käyttö yhdistyksen urheili joiden 
lipussa (ylj. 6.11.6633 §) 

Helsingin Opaskerhojen Yhdistys, kaupungin vaaku-
nan käyttö opasmerkkinä (ylj. 18.12.6920 §) 

Helsingin Osuuskauppa, Seurasaaren ravintolan vuok-
raaminen (kvsto 24.4.242 §, 27.11.668 §) ks. myös 
Urheilu- ja ulkoilutoimi. Alueet ja rakennukset 

Helsingin Palokunnan Urheilijat, virvokekioskin vuok-
raaminen Haagan paloasemalta (ylj. 30.1.5185 §) 

Helsingin Palolaitoksen esimiehet, palomiesten poh-
joismaisten opintopäivien osanottoavustus (ylj. 24.4. 
5717 §) 

Helsingin Kiinteistöyhdistys, kirje kyyhkysten aiheut-
tamasta saasteongelmasta, ei toimenpiteitä, selvitys 
(khs 7.10.2975 §) 

Helsingin Kotiaputoimisto, kaupungin edustajien ni-
meäminen johtokuntaa ja ti l intarkastajiksi (khs 9.12. 
3798 §, 16.12.3900 §), ks. Kunnalliskalenteri 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain yh-
teisjärjestö r.y.-n esitys kurssien ym. perusteella an-
nettavien virkavapauksien ja työlomien antamispe-
rusteiden yksinkertaistamisesta (khs4.3.761 §, 11.3. 
849 §) 

Helsingin Kunnallisvirkamiehet ja -toimihenkilöt r.y., 
kirje henkilökunnan turvallisuuden tehostamisesta 
lastensuojeluvirastossa ja lastensuojelutoimen laitok-
sissa (khs 2.12.3705 §, 9.12.3808 §) 

Helsingin Kuorma-autoliikennöitsijät r.y. 
- esitys rakennusviraston puhtaanapito-osaston 
liittymisestä l i i ton jäseneksi (khs 19.8.2323 §) 
- kirje huolto- ja jakeluliikenteen järjestämisestä 
joukkoli ikennekokeilun aikana (khs 25.11.3607 §) 
- taksan korotusanomus, khn lausunto, ks. Liiken-
ne, Kuorma- ja pakettiautoliikenne 

Helsingin Lastenlinnan kuntainliitto, ehdotus hallin-

Helsingin Palomiesyhdistys, palomiesten pohjoismais-
ten opintopäivien osanottoavustus (ylj. 13.3.5464 §) 

Helsingin poliisilaitos, vuotuinen korvaus liikennelai-
tokselle virkapukuisten poliisien matkoista 1.1.1975 
lukien 72 000 mk (khs 29.4.1347 §) 

Helsingin poliisipiirin neuvottelukunta, jäsenten nimit-
täminen v:ksi 1974-1976 (kvsto 6.2.93 §) ks. Kun-
nalliskalenteri 

Helsingin Puhelinyhdistys 
— hätäpuhelinjärjestelmää koskevan sopimuksen uu-
distaminen (khs 16.4.1233 §) 
— Käpylän tont in vuokra-ajan jatkaminen, ks. Kiin-
teistöt 
— lupa sähkökaapelin rakentamiseen Käpylään sekä 
kulkuaukon laittamiseen rautatietunnelin siipimuu-
riin Itä-Pasilassa, (kvsto 18.9.499 §, yl j . 11.12. 
6891 §) 

Helsingin riistanhoitoyhdistys r.y., anomus peltopyi-
den ja fasaanien ruokkimisesta; kiinteistö lk:n selvi-
tys (khs 17.6.1974 §) 

Helsingin Sairaankuljetus Oy, sairaankuljetuksesta pe-
rittävän maksun korotusanomus ja korottaminen 50 
mk:ksi, k h n lausunto ja maistraatin päätös (khs 
21.1.274 §, 25.2.699 §) 
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Helsingin Sato Oy ja Helsingin Sato-ryhmä 
—tontt ien varaaminen Länsi-Pasilasta ja Pohjois-Haa-
gasta, Itä-Pasilan tont in varausajan jatkaminen ks. 
Kiinteistöt 

Helsingin seudun kesäyliopisto 
KHO:valitusluvan epääminen Ulh:n viidestä ennakko-
perintää ja työnantajan sosiaaliturvamaksua v. 1966 
koskevasta päätöksestä (khs 12.8.2244 §) 

Helsingin seudun kesäyliopiston säätiö, tilintarkasta-
jien valitseminen (khs 14.1.117 §), ks. Kunnalliska-
lenteri 

Helsingin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys r.y., kirje 

kemikaali- ja rakennusainesataman rakentamisesta 

Herttoniemen satama-alueelle (khs 21.10.3132 

Helsingin seudun lääkär¡päivystyksen järjestäminen, 
ks. Lääkäripäivystys 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) 
— 4-projekt in hankintakustannusten vahvistaminen 
5 644 536 mk:ksi, muutos 20.11.1972 tehtyyn pää-
tökseen (khs 21.1.211 §) 
— 6 projektin rakennuslainojen takaus sekä hankin-
takustannusten vahvistaminen 9 710 000 mk:ksi, ks. 
Lainat (khs 1.4.1035 §) 
— 7-projektin hankintakustannusten vahvistaminen 
3 021 500 mk:ksi, muutos päätökseen v. 1972 (khs 
18.3. 883 §) 
— tont in varaaminen Itäkeskuksesta ja vuokraami-
nen Oulun kylästä, ks. Kiinteistöt 

Helsingin seudun rautatieliikenteen suunnittelu, ks. 

Rautatiet 

Helsingin seudun tieneuvottelukunta 
— Hejkon kustannusten jako, ks. Helsingin kaupun-
kiseudun liikennesuunnittelun koordinoint¡toimisto 
— kaupungin edustajat: apul.kaup.joht. Pekka Ala-
sen nimeäminen apul.kaup.joht. Aatto Väyrysen ti-
lalle (khs 7.11.2934 §) 
— pääkaupunkiseudun li ikennetutkimus, esitys, ks. 
Liikenne, Kehittäminen ja tutkiminen 

Helsingin seudun vaikeavammaisten palvelukoti 
Palvelu kotitoimi kunta 
— kaupungin edustajien nimittäminen: apul.joht. 
Pentti Arvo, suunn.ins. Bertha Hanni ja talousjoht. 
Aarre Sinisalo (khs 24.6.2102 §) 

Perustamissopimuksen muuttaminen 
Invalidil i i ton, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupun-
gin kesken palvelukodin perustamisesta ja ylläpitämi-
sestä tehtävän sopimuksen 3 ja 5 kohdan muuttami-
nen seuraaviksi: 

3. Vantaan kaupunki myy Invalidi l i i t to r.y:lle Kor-
son Ruusuvuoren alueelta tilasta 8^16 tont in, jonka 
rakennusoikeus on 3 400 kerros-m2# hintaa 268 800 
markkaa, joka sisältää korvauksen kunnallistekniikas-
ta ja joka sisällytetään palvelukodin perustamiskus-
tannuksiin. 

5. Palvelukodin perustamiskustannuksiin luetaan 
tontt i - , suunnittelu-, rakentamis- ja irtaimistokustan-
nukset sekä muut perustamisvaiheen aikana syntyvät 
palvelukotiin ja sen tont t i in l i i t tyvät kustannukset. 

Perustamiskustannusten rahoitukseen käytetään val-
tioneuvoston vuonna 1972 tekemän päätöksen pe-
rusteella Invalidi l i i t to r.y:lle po. palvelukodin perus-
tamiseen myönnettävää raha-automaattiavustusta, 
joka muodostaa enintään 30 % kokonaiskustannuk-
sista. Invalidi l i i t to r.y. sanoo palvelukodin rakenta-
miseen myös valtion asuntolainaa. Invalidi l i i t to r.y. 
osallistuu lisäksi perustamiskustannuksiin 5%:l la ko-
konaiskustannuksista. 

Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Vantaan 
kaupunki osallistuvat perustamisrahoitukseen ns. 
paikanvarausmaksulla, joka oikeuttaa kunnan käyt-
tämään varaamiaan paikkoja 50 vuoden ajan palvelu-
kodin valmistumisesta lukien ja joka on 5 000 mark-
kaa paikkaa kohden eli 

mk mk 

Helsingin kaupungin osalta 30x5 000 = 150 000 
Espoon kaupungin osalta 15x5 000 = 75 000 
Vantaan kaupungin osalta 15x5 000 = 75 000 

yhteensä 300 000 

Kunnat maksavat paikanvarausmaksun Invalidi l i i t to 
r.y:lle välittömästi rakennustöiden alettua käytettä-
väksi rakennus- ja irtaimistokustannuksiin sen mu-
kaan kuin kokonaisrahoituksen kannalta on tarkoi-
tuksenmukaista. 

Siinä tapauksessa, ettei hankkeen rahoitukseen saada 
valtion asuntolainaa, Helsingin kaupunki, Espoon 
kaupunki ja Vantaan kaupunki osallistuvat paikanva-
rausmaksun lisäksi perustamiskustannuksiin 10 000 
markalla varaamaansa paikkaa kohden eli 

mk mk 

Helsingin kaupunki 
Espoon kaupunki 
Vantaan kaupunki 

yhteensä 

30x10 000 = 300 000 
15x10 000 = 150 000 
15x10 000 = 150 000 

600 000 
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(Helsingin seudun vaikeavammaisten . . ., jatk.) 

Kunnat varaavat tähän tarkoitukseen määrärahan 
vuoden 1975 talousarvioon ja suorittavat po. rahoi-
tusosuutensa Invalidi l i i t to r.y:lle vuoden 1975 alus-
sa käytettäväksi palvelukodin rakennuskustannuk-
siin. 

Raha-automaattiavustuksen, mahdollisen asuntolai-
nan, Invalidi l i i t to r.y:n ja kuntien rahoitusosuuksien 
jälkeen avoimeksi jäävä rahoitus katetaan ensisijais-
lainoilla. 

Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Vantaan 
kaupunki myöntävät palvelukotia koskeville valtion 
asuntolainalle ja ensisijaislainoille omavelkaisen ta-
kauksen sekä auttavat Invalidi l i i t to r.y:tä ensisijais-
lainojen järjestämisessä. 

Samalla kvsto päättänee hyväksyä, että sopimukseen 
lisätään uusi, seuraavan sisältöinen 10 kohta, jo l lo in 
entinen 10 kohta muuttuu 11 kohdaksi: 

10. Mikäli palvelukodin rakennustöitä ei ole aloitet-
tu viimeistään vuoden 1976 loppuun mennessä, on 
tämän sopimuksen osapuolilla oikeus purkaa yhteis-
työsopimus ja Vantaan kaupungilla ja Invalidi l i i t to 
r.y:llä tontt ia koskeva kauppa ilman, että millään 
osapuolella on velvollisuutta suorittaa vahingonkor-
vausta toisille osapuolille ehkä aiheutuneista kustan-
nuksista (kvsto 5.6.352 §). 

Helsingin seudun yhteiskuntatutkimuksen neuvottelu-
kunta (Hesyn) 
Kalusteiden hankkiminen yht . 8 200 mk (yij.3.12. 
6795 §) 

Toimiston organisatoorisen aseman tarkistaminen 
Muuttaen 10.1.1973 tekemäänsä päätöstä ylj. tote-
si, että Helsingin seudun yhteiskuntatutkimusta kos-
kevassa sopimuksessa edellytettyjen tehtävien hoita-
misesta huolehti i khn ylj:n alaisena toimiva toimisto. 
Tstopäällikön ottaa palvelukseensa ylj. ja työsopi-
muken allekirjoittaa kaup.kanslian kansliapäällikkö. 
Muun henkilökunnan ottaa tehtäviinsä ja työsopi-
mukset allekirjoittaa tston päällikkö (ylj. 13.2. 
5231 §) 

Helsingin seutukaavaliitto 
— jäsenmaksun suorittaminen (ylj. 8.10.6449 §) 
— li ittohall itus, kaupunign edustajan nimeäminen 
apul.kaup.joht. Aat to Väyrysen tilalle: apul.kaup. 
joht . Pekka Alanen (khs 14.10.3031 §) 

Helsingin Sokeaintalo-Säätiö 
— ilmoitus talossa Pengerkatu 11 sattuneesta tulipa-
losta (ylj. 27.11.6777 §) 
— tilintarkastajan nimeäminen (khs 2.12.3700 §) 
ks. Kunnalliskalenteri 

Helsingin Sokeat r.y., avustuksen anominen suoja-
työtoiminnan aiheuttamien tappioiden korvaami-
seksi; huoltolk.aa kehotetti in ottamaan huomioon 
v:n 1972 nettotappion vaikutus yhdistykselle v. 
1974 myönnettävän avustuksen suuruutta määritel-
täessä (khs 14.106 §, 28.1.305 §) 

Helsingin sos.dem.piirin pohjoinen aluejärjestö, kirje 
pääradan hyväksikäytöstä, ks. Rautatieliikenne 

Helsingin Suomalainen Säästöpankki, tontt ien varaa-
minen Tammisalosta pankin toimesta perustettaville 
yhtiöi l le, ks. Kiinteistöt 

Helsingin suomalaisten ja ruotsalaisten ev.lut. seura-
kuntien kirkkohallintokunta, viemärin rakentaminen 
Pihlajamäkeen, ks. Viemärit, Yksityisen viemärin. . . 

Helsingin Suomala is-Venäläinen Koulu, 
— kaupungin edustajan, arkkit . K. Raition nimeämi-
nen koulun tilantarvetta ja lisätilojen rakentamista 
selvittävään työryhmään (khs 16.9.2663a §) 
— kirje oppilaiden liikenneyhteyksien parantamises-
ta, ks. Liikenne 

Helsingin Taidehallin Säätiö, kaupungin edustajan va-
litseminen isännistöön toimikaudeksi 1.6.1974— 
31.5.1983: leht. Sinikka Karhuvaara, varalle maist. 
Pekka Gronow (khs 27.5.1684 §) 

Helsingin Taksiautoilijat r.y. 
— järjestysohjeiden muuttaminen, khn lausunto, ja 
— taksan korottaminen, ks. Liikenne, Taksiliikenne 

Helsingin teatterimuseosäätiö, kaupungin edustajien 
valitseminen säätiön edustajistoon, hallitukseen ja ti-
lintarkastajiksi (khs 16.12.3886, 3887 §), ks. Kun-
nalliskalenteri 

Helsingin teatterisäätiö 
— kaupungin edustajien valitseminen hallitukseen ja 
til intarkastajiksi (khs 1.4.1043 §), ks. Kunnalliska-
lenteri 
— khn lausunto säätiön sääntöjen muutosehdotuk-
sesta (khs 30.9.2854 §, 7.10.2949 §) 

Helsingin Työväen Pursiseura 
— alueen vuokraaminen Laajasalon Pyysaaresta, ks. 
Kiinteistöt 
— anomus vesillelaskuluiskan ja pysäköintipaikan 
rakentamiseksi Bomanssonintien päähän (khs 4.3. 
725 §, 11.3.806 §), ks. myös Urheilu-ja ulkoilutoimi 

Helsingin uudet asuntolat Oy, Pengerkatu 35:n vuok-
ran tarkistaminen (ylj. 3.12.6821 §) 
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Hels-Hels 

Helsingin Vapaa-ajattelijat r.y., valitus mainosjulistei-
den poistamisesta liikennelaitoksen liikennevälineis-
tä, KHO:n päätös, ks. Liikennelaitos 

Helsingin varuskunnan varusmiestoimikunta, esitys 
koululaisalennuslippuoikeuden myöntämisestä ase-
puvussa vapaa-aikanaan matkustaville varusmiehille 
(khs 9.12.3791 §), ks. myös Liikennelaitos, Alennus-
ja vapaaliput 

Helsingin väliaikainen vajaamielisten keskuslaitos, ks. 
Lastensuojelutoimen laitokset 

Helsingin Verkkopalloseura r.y. 
— alueen vuokraaminen Talista, ks. Urheilu- ja ui-
ko iluto imi 
— tenniskeskuksen rakennuslainojen takaus, ks. Lai-
nat 

Helsingin yliopisto 
— aluevaihto Etelä-Kaarelassa (kvsto 6.2.84 §), ks. 
myös Kiinteistöt 
— hallintorakennuksen enimmäissyvyyden poikkea-
minen sallitusta, Kluuvi tont t i 36/5 (khs 16.9. 
2685 §) 
— harjoittelu kouluti lojen vuokraaminen Kylänevan 
kerhokeskukselta (khs 1.4.1044 §) 
— Kylänevan kansakoulun vuokraaminen harjoitte-
lukouluksi (khs 17.6.1946 §) 
— neuvottelut alle 17-vuotiaiden ilmaisen hammas-
hoidon järjestämisestä ham maskiini kassa, ks. Edusta-
jat, kaupungin 
— neuvottelut opetus- ja tutkimusterveysaseman ai-
kaansaamiseksi ks. Edustajat, kaupungin 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala, ks. Sairaalat, 
muut 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, itsenäisyyspäivän 
kansalaisjuhlan järjestäminen, ks. Itsenäisyyspäivä 

Helsinki Iäisyyden tarkistaminen, HYKS:} n potilaiden 
ks. Sairaalat, muut, Helsingin yliopistollinen keskus-
sairaala 

Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy, ks. Liikenneyhtiöt ja 
Liikenne, Linja-autoliikenne 

Helsinki-mitali ks. Ansiomerkit 

Helsinki-palkinto, antaminen säveltäjä Heikki Aaltoi-
lalle (khs 22.4.1254 §) 

Helsinki-päivä 
— päivän ohjelma ja tunnuslauseen »Elävä Helsinki 
— Helsingfors lever»vahvistaminen(khs 27.5.1676 §, 
3.7.6059 §). 

— toimikunta, täydentäminen (khs 11.2.471 §) 

Helsinki-Seura r.y., korvaus Senaatintorilla järjestetyn 
uudenvuoden vastaanoton aiheuttamista kustannuk-
sista (ylj. 30.1.5155 §) 

»Helsinki tässä ja nyt» - kuvateos, myynt ihinnan vah-
vistaminen (ylj. 23.10.6526 §) 

Helsinki-viikon säätiö, til intarkastajien nimeäminen 
(khs 11.2.476 §) ks. Kunnalliskalenteri 

Hengityslaitteiden lainaustoiminta, ks. Terveyskeskus 

Henkikirjoitus, tietokonekielistä henkikir joitustietoja 
koskeva sitoumus (khs 2.9.2462 §) 

Henkilöasiainjaosto, ks. Kaupunginhallitus 

Henkilöasiainkeskus 
Henkilöstöhallinnon organisaation uudistaminen 
(kvsto 8.5.280 §, khs 29.4.1308 §, khn mtö n:o 5) 

Kalusteiden ja koneiden hankkiminen yht. 138 000 
mk (yl j . 5.6.5931 §, 3.7.6046 §) 

Konekirjoitustyövoiman ja lähettien keskitetty han-
kinta 
Henkilöasiainkeskusta kehotetti in julkaisemaan ko-
nekirjoitushenkilöstölle ja läheteille tarkoi tetut virat 
ja toimet yhteiskuulutuksin joiden julkaisemista var-
ten myönnett i in 5 000 mk (ylj. 6.2.5228 §, 20.2. 
5329 §) 

Tulokaskurssit 
— ohjelmien laatiminen (khs 25.2.693 §) 
— perusohjelman hyväksyminen (khs 20.5.1629 §) 

Työhöntulotarkastuslomakkeen vahvistaminen 
Khs vahvisti työhöntulotarkastuslomakkeen käytet-
täväksi henkilöasiainkeskuksen työterveydenhuolto-
lääkäreiden suorittamissa työterveydenhuolto sään-
nön 3 §:ssä tarkoitetuissa työhöntulotarkastuksissa 
sekä määräsi että työhön ottavan viranomaisen tulee 
ko. tarkastuksen suorittamiseksi erillisellä lähetteellä 
osoittaa työnhakija kaupungin tuberkuloositstoon 
pienoisröntgenkuvaukseen ja sen jälkeen ao. työter-
veysasemalle työhöntulotarkastukseen. Tarkastuksen 
suorittaneen työterveydenhuoltolääkärin tulee lähet-
tää vahvistetulle lomakkeelle laadittu työhöntulolau-
sunto työhönotosta päättävälle viranomaiselle sekä 
antaa työn hakijalle jäljennös lausunnosta. 

Virkaan ja työhönottamista varten v. 1958 ja 1964 
vahvistetun lääkärintodistuslomakkeen käytöstä luo-
vutaan sitä mukaa kuin työhönottotarkastukset siir-
tyvät kaupungin omien työterveydenhuoltolääkärien 
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Henk-Hiek 

(Henkilöasiainkeskus, jatk.) 
suoritettaviksi (khs 21.10.3139 § f v:n 1958 kert. s. 
129, v :n 1964 kert. s. 158) 

Työterveydenhuoltotoiminta, huoneiston varaami-
nen Helsinginkatu 24:stä (khs 14.10.3056 §) 

Virat 
— henkilöasiainpäällikön viran jättäminen täyttä-
mättä (khs 28.1.349 §) 
— työterveydenhuoltolääkärit, palkkaaminen ja pal-
kan tarkistus (khs 25.2.692 §, 11.3.852 §, 28.10. 
3235 §) 

Henkilöstö (viranhaltijat, to imihenki löt ja työntekijät) 
Alkoholi- ja huumeongelmaisten hoitoonohjaamis-
suositus, kunnallinen sopimusvaltuuskunta (khs 
16.4.1223 §) 

Henki lö kun ta kuljetukset, ks. Liikennelaitos 

Influenssaepidemian aiheuttamat poissaolot 
Khs päätti, ettei kaupungin henkilöstön tarvitse aika-
na 25.2.-31.3. esittää työpaikassaan lääkärintodis-
tusta sairausloman saantia varten silloin, kun he jou-
tuvat jäämään pois työstään influenssan takia kauin-
taan viiden päivän ajaksi, ehdolla, että asianomainen 
toimittaa ensimmäisenä poissaolopäivänään työpaik-
kaansa ilmoituksen sairastumisestaan, ja jos sairau-
desta johtuva poissaolo on kestänyt kolme päivää, 
kahden luotettavan henkilön antaman todistuksen 
siitä että poissaolo on johtunut ko. sairaudesta (khs 
25.2.697 §) 

Joulu- ym. juhlien järjestämistilat, ks. Virastotalot 

Henkilöstöhankinta ja perehdyttäminen ks. Hallinto-
elimet, Virastot ja laitokset 

Kuntoliikuntatilat 
Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan henkilöstön kun-
tol i ikuntati loja koskevan suosituksen johdosta keho-
tett i in virastoja ja laitoksia saattamaan henkilökun-
tansa tietoon selvitykset urheilutyön tukemistavoista 
ja urheilu- ja ulkoiluviraston ohjatuista liikuntapalve-
luista (khs 3.6.1807 §) 

Kuntoutustutkimus 
Kunnallisen eläkelaitoksen hallitus esitti kaupungin 
osallistumista viranhaltijain ja työnteki jäin kuntou-
tustutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Khs 
päätti, ettei ko. tutkimuksen toinen ja kolmas vaihe 
anna terveyspalvelusten järjestämisestä sellaista tie-
toa, joka tekisi perustelluksi kaupungin osallistumi-
sen tutkimuksen kustannuksiin (khs 20.5.1631 §) 

Terveydenhuolto 
Henkilökunnan terveydenhuoltosäännön 4 ja 5 §:iin 
liittyvässä huomautuksessa tarkoitettu suunnitelma 
po. pykälissä tarkoitettujen tarkastusten, tutkimus-
ten ja toimenpiteiden suorittamiseksi v. 1974 hyväk-
sytt i in esitetyn mukaisena (khs 17.6.2002 §) 

Huoltotoimen terveydenhoitohenkilöstön terveyden-
huolto, vt Paasivuoren ym. kirje (khs 14.1.166 §) 

Toimipaikkaruokailu 
— sähkötalon ruokalajärjestelyt, kirje; toimipaikka-
ruokailukomitealle harkittavaksi ja huomioon otetta-
vaksi (khs 12.8.2235 §) 

Turvallisuuden tehostaminen, ks. Lastensuojelutoi-
mi, Yleiset asiat 

Viranhaltijat 
— kokouspalkkiosäännön muuttaminen (kvsto 
30.10.595 §) 
— luontoissuoritussäännön muuttaminen (kvsto 
19.6.406 §, Kunn.as.kok. s. 199) 
— luontoissuoritussäännön ottaminen kokonaisuu-
dessaan käyttöön, tiedoksi merkintä, sekä säännön 
44 §:ssä tarkoitetun vuokrantarkistustoimikunnan 
nimeäminen, ks. Komiteat (khs 23.9.2801 §) 
Ks. myös Virka- ja työehtosopimukset 
— virkapaitojen ja solmioiden hankkiminen liiken-
nelaitoksen henkilökunnalle, ks. Liikennelaitos, Hen-
kilökunta 

Virkavapaudet 
Helsingin kunnallisten työnteki jäin ja viranhaltijain 
yhteisjärjestön esitys työturvallisuus-, luottamus-
mies- tai vastaavien virkavapauksien ja työlomien 
antamisperusteiden yksinkertaistamisesta (khs 11.3. 
849 §) 

Hermanni, rakennusten ostaminen, ks. Rakennukset 

Hernesaarenranta, käyttömahdollisuuksien selvittämi-
nen ks. Komiteat, Asettaminen 

Herttoniemi 
— alueiden vaihto Laajasalon tilaan ja pakkolunas-
tus, tont in vuokraaminen ks. Kiinteistöt 
— katupiirustusten hyväksyminen (khs 10.6.1887 §, 
14.10.3043 §) 
— lasten päiväkodit, ks. Lasten päivähoito 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 
— rakennusten ostaminen, ks. Rakennukset 
— terveysasema, valtionapu (khs 10.6.1925 §) 

Liikennelaitoksen vuosilippujen henkilökohtaisen Hesperian sairaala, ks. Sairaalat, kaupungin 
osuuden määrittäminen, ks. Liikennelaitos, Alennus-
ja vapaaliput Hiekkasiilot, peruskorjaustyön suorittaminen, ks. Ra-

kennustoimi 
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Hint-Huol 

Hintasulkua koskevat Suomen Kaupunkil i i ton yleiskir-
jeet, ks. Suomen Kaupunkiliitto 

Hirvihaaran vanhainkoti, ks. Vanhustenhuolto, Van-
husten huoltolaitokset 

Historiateokset 
— kaupungin, luovuttaminen yhteisöille ja yksityi-
sille ks. Huomionosoitukset 
— sosiaalitoimi, ks. ko hakusana 

HOAS, ks. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö 

Hoito paikka luvut, vahvistaminen, Tervalammen työlai-
tos, ks. ko. hakusana 

Hoitopedagoginen Rudolf Steiner-koulun kannatusyh-
distys r.y., 7 330 mk:n suuruisen lainan saaminen ke-
hitysvammaisten päivähuoltolan perustamiskustan-
nuksia varten (khs 6.5.1388 §) 

Holhoustoimi 
Holhouslautakunta 
jäsenet 
— nimittäminen v:ksi 1975—1978: varat. Kalevi Sa-
deluoto (kvsto 13.11.627 §) 

Virkaholhoojan toimisto 
— lisätilojen osoittaminen Kallion virastotalosta 
(ylj, 29.5.5892 §) 

Hollannin kuningattaren vierailu, ks. Vierailut ja vie-
raanvaraisuuden osoittaminen 

Kolmasto, Ove, vanhojen aseiden kauppa (khs 2.12. 
3675 §) 

Honeyvvell Oy, Ab, kiinteän omaisuuden omistamislu-
paa koskeva lausunto (khs 14.10.3077 §) 

Hopeasalmen veistämöOy, Mustikkamaa, alueen vuok-
raaminen, ks. Urheilu-ja ulkoilutoimi 

Hotelli- ja ravintolakoulusäätiö, kaupungin edustajien 
valitseminen hallitukseen ja tilintarkastajiksi v:ksi 
1975-1978 (khs 28.10.3203 §) ks. Kunnalliskalente-
ri 

Hotelli- ja ravintolaopistosäätiö 
— Itä-Pasilan tont in varausajan jatkaminen, ks. Kiin-
teistöt 
— kaupungin edustajien valitseminen hallitukseen ja 
til intarkastajiksi (khs 11.2.479 §) ks. Kunnalliskalen-
teri 

Huolintakeskus Oy, Pasila, ks. Kiinteistöt, Varausajan 
jatkaminen 

Huoltoapulain 34 §:n soveltaminen siten, että kansan-
eläke voitaisiin maksaa ao. sosiaalilautakunnalle, esi-
tys (khs 16.12.3897 §). 

Huoltokassa ks. Rahatoimisto 

Huoltokassan neuvottelukunta, jäsenten valitseminen 
(khs 21.1.206§) , ks.KunnaHiskalenteri 

Huoltotoimi 
ks. myös Tervalammen työlaitos ja Vanhusten huol-
to 

Alkoholistihuolto 
Alkoholistien huollon ongelmia erityisesti valtion -
apukysymyksen osalta koskevan huoltoIk:n päätök-
sen kumoaminen ja asian saattaminen pääkaupunki-
seudun yhteistyövaltuuskunnan tietoon esityksin, 
että valtuuskunta esittäisi päihdehuollon valtionapu-
säännösten uusimista huol to lkn ehdotuksen mukai-
sesti siten, että kunkin kunnan valtionosuus määritel-
täisiin päihdehuollosta aiheutuvan tosiasiallisen rasit-
teen perusteella (khs 23.8.2742 §, 28.10.3240 §) 
Ks. myös Kaupunginvaltuusto, Toivomusponnet, 
Päihdehuolto 

Asunnottomien alkoholistien huolto, Suomen Kau-
punki l i i ton kirje (khs 11.2.512 §) 

Hoitokodit 
Porkkalankatu 1 :ssä sijaitsevaa ensisuojaa, hoi tokot i 
Sil lanpirtt iä, Kotkankatu 14-16:ssa sijaitsevaa mies-
ten hoi tokot ia ja Pengerkatu 35:ssä sijaitsevaa asun-
tolaa koskevien vuokrasopimuksien jatkaminen ym. 
(ylj. 3 .12 .6818-6821 §) 

Hoitopaikkojen hankkiminen alkoholisteille, Helsin-
gin nuorisotyötoimikunnan kirje (khs 2.12.3712 §) 

Huoltoloiden hoitopäivämaksu 
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta an-
netun lain 35 §:n 4 mom:ssa tarkoitetun huoltoloi-
den hoitopäivämaksun tarkistaminen hoitokustan-
nuksia vastaavaksi, esitys sosiaalihallitukselle (khs 
18.11.3498 §) 

Miesalkoholistien ensisuoja, johtokunnan jäsenen ni-
meäminen ks. Edustajat, kaupungin 

Suojatyökokeilu 
80 000 mk:n myöntäminen työtupien toimesta kym-
menen miehen ryhmälle aikana 1.3.—30.4. ja 20 mie-
hen ryhmälle aikana 1.5.—30.9. järjestettävän alko-
holistien suojatyökokeilun edellyttämiä työnjohdon 
palkkamenoja ja muita esitettyjä menoja varten sekä 
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Huol-Häly 

(Huoltotoimi, jatk.) 
11 000 m k n myöntäminen vastaavaan tarkoitukseen 
lokakuussa (khs 25.2.691 § ,30.9 .2877 §) 

Henkilöstö 
Sosiaalialan laitosten ja avohuollon palveluksessa 
työskentelevän terveydenhoitohenkilöstön saatta-
minen osalliseksi terveydenhuollosta, vt Paasivuo-
ren ym. kirje (khs 14.1.166 §) 

Huoltolautakunta 
jäsenet, ks. Kunnalliskalenteri 
— past. Hannu Karvosen nimittäminen varajäsenek-
si oik.t iet. yl iopp. Ilkka Holopaisen sijalle (kvsto 
3.4.200 §) 
— rva Ann ikk i Jungfeltin nimittäminen uudeksi va-
ralisäjäseneksi v:n 1976 päättyväksi toimikaudeksi 
(kvsto 18.12.742 §) 

Huoltovirasto 
Kalusteiden hankkiminen yht . 8 900 mk (ylj. 16.10. 
6506 §) 

Palkat ja palkkiot 
— huoltotarkastajan viran ja kiinteistöviraston talo-
osaston toimistonhoitajan viran palkkausten välisen 
erotuksen suorittaminen henkilökohtaisena palkanli-
sänä eräälle huoltotarkastajalle (kvsto 22.5.300 §) 
— palkanmaksun siirtämistä ja tehtävien järjestelyä 
koskevasta päätöksestä tehdyn valituksen hylkäämi-
nen (khs 4.2.425 §,11.2.513 §) 
— palkkauksen suorittaminen kodinhoitotoimiston 
kotipalveluautojen kuljettajina ja autoissa l i ikkuvien 
työryhmien johtajina toimivi l le kodinhoitaji l le yhtä 
palkkaluokkaa tavallisen kodinhoitajan palkkausta 
korkeampana, esitys kunnalliselle sopimusvaltuus-
kunnalle (khs 25.2.687 §) 
— viranhaltijain ja työnteki jäin minimipalkkaluokka 
ks. Kaupunginvaltuusto, Toivomusponnet 

Vahingonkorvaus virkatehtävissä rikkoutuneesta 
omaisuudesta (ylj. 7.8.6231 §) 

Vahingonteot, huoltotoimistoissa ym. tapahtuneet 
(ylj. 27.2.5371 §,27.3.5547 §, 3.7.6048 §) 

Virat 
— kahden tp. huoltotarkastajan (Y 20) palkkaami-
nen edelleen v:ksi 1974 vaikeimpia huoltotapauksia 
varten ehdolla, että po. virkoihin määrättyjen huol-
totarkastajien virat jätetään vastaavaksi ajaksi täyttä-
mättä (khs 14.1.174 §) 
— 20 ts. kodinhoitajan tai kotiavustajan palkkaami-
nen huoltovirastoon lähinnä heinä-elokuun ajaksi, 
määräraha 53 000 mk (khs 24.6.2087 §) 
— ohjaajan viran (Y 13) ja kanslistin viran (Y 13) 
perustaminen huoltovirastoon 1.4. lukien sekä kah-

den huoltosisaren viran (Y 13) lakkauttaminen sa-
masta ajankohdasta. Toivomusponsi vanhusten askar-
teluohjaajan ja PAVI- työnohjaajan palkkaamisesta, 
ks. Kaupunginvaltuusto, Toivomusponnet (kvsto 6.3. 
150 §). Lakkautetun huoltosisaren viranhaltija siir-
retti in uuteen ohjaajan virkaan ja huoltolk oikeutet-
t i in palkkaamaan vuoden aikana avoimina olevien 
huoltosisaren virkojen säästyvien määrärahojen puit-
teissa virastoon enint. viisi kodinhoitajaa tai koti-
avustajaa sekä yksi askartelutyönohjaajan ja yksi 
PAVI- työnohjaaja (khs 11.3.794 §) 
— virastoon 1.1.1975 lukien perustettujen virkojen 
täyttäminen niitä haettavaksi julistamatta (khs 26.8. 
2421 §) 

H uom ionoso itu kset 
— kaupungin historiateoksen luovuttaminen Helsin-
gin Uudelle Yhteiskoululle, Sotakorkeakoululle, ja 
Vaasan Höyrymyl ly Osakeyhtiölle niiden merkkipäi-
vinä (ylj. 2.10.6421 §, 16.10.6482 §, 6.11.6628 §) 
sekä eräille kaupungin viranhalti joil le ja yksityisil le 
henkilöil le heidän merkkipäivinään tai eläkkeelle siir-
tyessään 
— kaupungin julkaisun luovuttaminen eläkkeelle 
siirtymisen yhteydessä tai merkkipäivänä (yl j . 13.3. 
5414 §, 24.4.5677 §,3.12.6799 §) 
— kukkakimpun hankkiminen 105 v. täyttävälle 
Ida-Sofia Aspille (ylj. 7.8.6233 §) 
— Tammiharjun sairaalan 50-vuotisjuhlapatsashank-
keeseen osallistuminen 1 710 mk.lla (ylj. 16.10. 
6514 §). 

Huoneistot 
— Kasarmikatu 25, li ikehuoneistotiian osoittaminen 
kaupungin kirjastolle (khs 6.5.1403 §) 
— Mellunmäki, Ounasvaarantie 1, huon. n:o 34, 
vuokraaminen psykiatrisen huoltotoimiston potilaita 
varten (khs 9.9.2635 §) 
— Messuhalli, t i lojen osoittaminen Heikolle (khs 
14.1.150 §) 
— Ratakatu 10, huonetilojen osoittaminen Tervey-
denhuoltovirastolle poliisilääkärin vastaanottoa var-
ten (khs 16.4.1234 §) 
— Toinen linja 10, asukkaiden kirje talosta vapautu-
vien huoneistojen osoittamisesta psykiatrisen huolto-
toimiston potilaiden asunnoksi (khs 25.11.3617 §, 
2.12.3716 §) 

Huonetilaohjelma, hyväksyminen 
— lasten päiväkodit Kontulan Leikkikujan ja Kaa-
renjalan varrella sekä Konalan Äestäjäntien varrella 
(khs 21.1.264 §) 

Hyljealtaan rakentaminen, ks. Urheilu-ja ulkoilutoimi. 
Korkeasaari 

Hälytysajoneuvot, punaisen päiväloistevärin käyttämi-
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nen, esitys sis.as. ministeriölle (khs 4.3.767 §) 

Hälytyslaitteet, hankkiminen Kluuvin galleriaan (ylj. 
30.10.6588 §) 

Hämeentie, jalankulkutien ja puistokäytävän rakenta-
minen, ks. Kadut ja tiet. Kevyen liikenteen väylät 

Hässelby-säätiö 
— kaupungin edustajien valitseminen hallitukseen 
toimikaudeksi 1.1.1975-31.12.1976 (khs 16.12. 
3875 §) , ks. Kunnalliskalenteri) 
— kaupungin osuuden, 88 000 Rkr, suorittaminen 
säätiön v:n 1974 käyttömenoista (ylj. 3.7.6018 §) 
— ylipormest. Auran osallistuminen työvaliokun-
nan kokoukseen (yl j . 16.1.5073 §) 

Hätäpuhelinjärjestelmä, sopimuksen uudistaminen 
H g i n Puhelinyhdistyksen kanssa (khs 16.4.1233 §) 

I 

Ikas Osakeyhtiö, kiinteän omaisuuden omistamislupaa 
koskeva lausunto (khs 10.6.1899 §) 

Ilmansuojelu kysymykset, ks. Ympäristönsuojelu ja 
Sähkölaitos 

Ilmatieteellinen keskuslaitos, yhteistyösopimus ilman 
epäpuhtauksien selvittämisestä (y|j. 31.7.6209 §) 

Imatran Voima Oy 
— lupa Tammiston-Virkkalan voimajohdon siirtä-
miseen välille Leppävaara-Etelä-Kaarela (kvsto 3.4. 
213 §) 
— voimansiirtolinjan linjausvaihtoehdot Espoossa ja 
Vihdissä, ks. Ympäristönsuojelu, Ympäristönsuojelu-
toimikunta 

Influenssaepidemian aiheuttamat poissaolot, ks. Hen-
kilöstö 

Informaatiotekniikka Oy:n ja Pr-toimisto Seppo Parta-
nen Ky:n lupa-anomus lähettipalvelun perustamista 
varten; khn hylkäävä lausunto (khs 11.3.826 §) 

Insinööritoimisto Jaakko Pöyry & Co:n anomus, ks. 
Muinaisjäännökset 

Insinööritoimistot Kontest, Arto Pitkänen Ky, Matti 
Pohjankytö Ky, Pohjatekniikka, Veikko Vahvaselkä 
Ky ja Äyräväinen Ky, tont in varaaminen Pohjois-
Haagasta, ks. Kiinteistöt 

Oy International Business Machines Ab, Munkkinie-

men tont in vuokra-ajan pidentäminen, ks. Kiinteis-
töt 

Invalidiliitto r.y. 
— lainan saaminen suojatyötoimintaa varten, ks. 
Lainat (khs 30.12.3945 §) 
— sopimus Helsingin seudun vaikeavammaisten 
palvelukodin perustamisesta ja ylläpitämisestä, ks. 
ko. hakusana 

Invalidisäätiö, Ruskeasuo, viemärin pitäminen puisto-
alueella, ks. Viemärit 

Invalidit, alennus- ja vapaaliput, ks. Liikennelaitos 

Irtaimen omaisuuden tarkastajat 
— kertomus v:lta 1973, hyväksyminen (kvsto 30.10. 
590 §, khn mtö n:o 19) 
— tarkastuskohteiden jakaminen (khs 1.4.1039 §) 
— valitseminen v:ksi 1974 (kvsto 9.1.5 §) ks. Kun-
nalliskalenteri 

Isosaari-toimikunta, kirje Isosaaren liikenteen paranta-
misesta, ks. Liikenne, Liikenneyhteykisen parantami-
nen 

Istutukset, taimistot ym., ks. Kaupunginpuutarha 

Itsenäisyyspäivä 
— kansalaisjuhlan järjestäminen Messuhallissa, 3 500 
mk järjestelytoimikunnalle kustannusten kattami-
seen (ylj. 23.10.6530 §) 
— kansalaisjuhlan järjestäminen Senaatintorilla, 
2 906 mk Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle 
järjestyskustannuksia varten (ylj. 11.12.6853 §) 

Itäinen kasvatusneuvola, ks. Kasvatusneuvolat 

Itäinen sairaala, ks. Sairaalat, kaupungin 

Itäkeskus 
— lasten päiväkodin perustaminen (45048/5)(kvsto 
13.11.612 §) 
— osayleiskaavan hyväksyminen (kvsto 19.6.391 §) 
ks. myös Kaavoitus 
— puiston nimen vahvistaminen Ystävyyden puis-
toksi (Vänskapens park) (khs 7.1.56 §, 14.1.146 §) 
— tontt ien varaaminen, ks. Kiinteistöt 
— väestönsuojasuunnitelmat, ks. Väestönsuojelu 

Itämeren ja Suomenlahden vesien suojelu, ympäristö n-
suojelutoimikunnan kir je (khs 24.6.2045 §) 

Itämeren ympäristönsuojelukonferenssi, ympäristön-
suojelun suunn. Ora Patoharjun nimittäminen Suo-
men valtuuskunnan asiantuntijaksi (ylj. 20.3.5469 §, 
15.5.5813 §). Ks. myös Ympäristönsuojelu 
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Itä-Pakila 
— lasten päivähoitolaitoksen perustaminen, sen ja 
kort te l ikoulun luonnospiirustusten hyväksyminen 
(kvsto 24.4.241 §) 

Itä-Pasila 
— alueen vuokraaminen, tont in varaaminen kaupun-
ginkirjastolle ja tontt ien varausajan jatkaminen sekä 
kadunalaisen ti lan vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 
— kalliosuojan louhintatyöt , ks. Väestönsuojelu 
— katu- ym. alueet, hälytys- ja ohjausverkon raken-
tamislupa, ks. Katu-ja muut yleiset alueet 
— katu lämmityksen järjestäminen, ks. Kadut ja tiet 
— kesähotellin anniskeluoikeudet, ks. Alko Oy 
— lasten päiväkoti Talvikin perustaminen, ks. Las-
ten päivähoito 
— suurkorttel i n:o 7, sopimus suunnittelusta, raken-
tamisesta ja käytöstä (kvsto 18.12.744 §) 

J 

Jakomäki 
— kansakoulun rakentaminen, ks. Kansakoulut 
— lasten päiväkodin perustaminen (kortt. 41224 t. 
41223), kvsto 13.11.612 §) 
— terveysasema, puhelinvaihteen hankkiminen (ylj. 
6.2.5222 §) 

Jalankulkukatukokeilu, ks. Liikenne, Liikenteen järjes-
täminen 
Aleksanterinkatu 

Johdinauto liikenne, ks. Liikennelaitos 

Johtosäännöt 
Hyväksyminen 

— vesilautakunta (kvsto 18.9.498 §) 

Muuttaminen 
— kaupunkisuunnittelulautakunta (kvsto 6.2.83 §) 
— rakennusvirasto (kvsto 20.3.169 §), ks. myös Jä-
tevedet, Jätevesimaksut 
— satamalaitos (kvsto 24.4.258 §), ks. hakusanaa 
— yleisten töiden lautakunta (kvsto 20.3.169 §)· Ks. 
myös Piirustukset, Rakennuspiirustusten hyväksy-
misrajojen tarkistaminen ja Jätevedet, Jätevesimak-
sut 

Joukkoliikenne, ks. Liikenne 

Julisterengas-Affischcirkel Oy, Ab, alkoholimainonnan 
kieltämistä koskeva valitus, ks. Mainonta 

Joulu- ym. juhlien järjestämistilat, ks. Virastotalot 

Julkaisut 
»Helsingin kaupungin hallinto» -teos 

— jakelu (2.1.5003 §, 20.2.5290 §) 
— myynt ihinnan vahvistaminen (ylj. 20.2.5291 §) 
— vastaavan ruotsinkielisen teoksen jakelu ja lisä-
kustannukset (khs 25.11.3578 §, ylj. 2.10.6409 §) 

»Helsinki tässä ja nyt» -kuvateoksen myynt ihinnan 
vahvistaminen (yl j . 23.10.6526 §) 

Kvston asiakirjat, myyntihinnan vahvistaminen (ylj. 
3.12.6792 §) 

Julkinen liikenne, ks. Liikenne 

Julkisen liikenteen rationalisointikomitea, kauppat.lis. 
Ingvar Melinin tilalle kauppat.kand. Magnus Lemberg 
(khs 17.6.1989 §) 

Julkisten rakennusten ja merkittävimpien nähtävyys-
kohteiden merkitseminen, ks. Rakennustoimi 

Junalippujen hinnat, ks. Rautatieliikenne 

Jyväskylän näkövammaisten koulu, oppilaiden loma-
matkakustannukset, ks. Kansakoulut, suomenkieli-
set, Oppilaita koskevat asiat 

Järjestelytoimitukset, ks. Vuokra-alueiden järjestely-
toimitukset 

Järjestelyvaran käyttö, ks. Virka- ja työehtosopimuk-
set 

Järjestyksen ylläpitäminen 
Epäjärjestys ja vahingonteot Lauttasaaressa, Lautta-
saari-Seura-Drumsö-Sällskapet r.y:n kirje (khs 2.12. 
3713 §) 

Katurauhan tehostaminen, Suomen Perustuslaillisen 
puolueen H:gin valtuustoryhmän ym. kirjeet (khs 
12.8.2280 §, 2.12.3714 §) 

Po/iisivaftuuksin varustettujen puisto vahtien palkkaa-
minen, ja väliaikaisten t i lojen varaaminen säilöön 
otettaville päihtyneil le, Suomen Perustuslaillisen 
Kansanpuolueen H:gin valtuustoryhmän kirje (khs 
12.8.2279 §) 

Kaupungissa oleskelevien vieraiden turvallisuuden li-
sääminen ja hoitopaikkojen lisääminen alkoholisteil-
le, H:gin nuorisotyötoimikunnan kirje (khs 2.12. 
3712 §) 

Jäsenet 
— Johto- ja lautakunnat, ks. Kunnalliskalenteri 
— kaupunginhallitus, ks. s. 2 
— kaupunginvaltuusto, ks. s. 1 
— yhdistykset, säätiöt ja laitokset, joiden hallinto-
elimiin lain, asetusten ja sääntöjen perusteella on va-
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Jä se-Jäte 

littava kaupungin edustaja, ks. Kunnalliskalenteri 

Nimittäminen, ks. ko. yhdistys ym. 

Jäsenmaksut 
- Helsingin Kauppakamari, 3 093 mk (ylj. 3.7. 
6017 §) 
- Helsingin seutukaavaliitto, 117 250 mk (ylj. 8.10. 
6449 §) 
- Kansalais- ja työväenopistojen l i i t to, 680 mk (ylj. 
23.1.5116 §) 
- Kunnallisten Kotitalouslautakuntien Keskus r.y., 
70 mk (ylj. 20.2.5293 §) 
- Paikallissairaalain L i i t to , 54 680 mk (ylj. 29.5. 
5894 §) 
— Suomen Kaupunki l i i t to, y l im. jäsenmaksu 
256 105 mk (ylj. 20.2.5292 §) 
- Suomen Satamaliitto, 44 262 mk (ylj. 30.4. 
5719 §) 
- Tuberkuloosipiir ien L i i t to , 27 782 mk (ylj. 24.7. 
6148 §) 
— Työterveyslaitoksen Kannatusyhdistys, 1 2 0 0 m k 
(ylj. 23.10.6555 §) 

Jätehuolto 
Jätteenpolttolaitokset 
— Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen saattaminen 
toimintakuntoon määräraha 4 000 000 mk, johon si-
sältyy khn 4.2. maini t tuun tarkoitukseen myöntämä 
500 000 mk. Po. määrärahan rahoittaminen kassava-
roista ennakkomenona, joka katetaan v:n 1975 ta-
lousarviossa (kvsto 24.4.243 §, khs4.2.398 §) 

öljyjätteet 
Va-Ho Oy:n kanssa tehdyn jäteöljysopimuksen vas-
taanottomaksujen tarkistaminen (khs 18.2.566 §, 
25.2.659 §,4.3.736 §) 

Jätevedet 
Jätevesien johtaminen 
— Kaasulaitoksen jätevesien johtaminen mereen, ks. 
Kaasulaitos 
— Pohjoissataman merialueelle Hanasaaren ja Suvi-
lahden voimalaitoksista, Länsi-Suomen vesioikeuden 
lupa toistaiseksi ja enint. v:n 1983 loppuun (khs 
11.3.811 §) 
— Suomenlahteen, muistutus Länsi-Suomen vesioi-
keudelle Espoon hakemuksen johdosta (khs 11.3. 
818 §) 
— Vartiokyläntien ja Itäväylän väliseen luonnon-
ojaan, lupa As.Oy Helsingin Vartioharjulle (ylj. 31.7. 
619 §) 

Jätevesimaksut 
Jätevesimaksutaksan hyväksyminen seuraavassa muo-
dossa: 

J ä t e v e s i m a k s u t a k s a 

Kaupunginvaltuuston . . hyväksymä ja Uudenmaan 
lääninhallituksen . . vahvistama. 

1 §. 

Jätevesien ja sadevesien viemäröinnistä sekä niiden 
puhdistamisesta kaupunki perii jätevesimaksusta an-
netun lain (610/73) nojalla jätevesimaksua tämän 
taksan mukaisesti. 

2 §. 

Jätevesimaksu käsittää käyttömaksun. 

3 §. 

Käyttömaksu on 80 penniä jokaista kiinteistön ku-
luttamaa, vesilaitoksen mittaamaa vesikuutiometriä 
kohti , kuitenkin niin, että jätevesimaksusta annetun 
lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
otetaan jäteveden poikkeuksellisesta laadusta tai 
määrästä aiheutuvat kustannukset huomioon todel-
listen kustannusten mukaisina. 

Samalla kvsto päätti yleisten^ töiden Ikn johtosään-
nön 6 §:n 4 kohdan muuttamisen seuraavaksi: 
4) valvoa kaupungin katu-, tie-, silta- ja viemäritöi-
den suorittamista sekä kaupungin hoidossa olevien 
katujen, teiden, siltojen ja viemärilaitteiden kunnos-
sapitoa sekä lietteen käsittelyä, mikäli se ei kuulu 
muulle viranomaiselle sekä määrätä jätevesimaksusta 
annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun jäteve-
den käyttömaksun laskentaperusteet 
sekä rakennusviraston johtosäännön 12 §:n 5 kohdan 
muuttamisen seuraavaksi: 

5) määrätä, mi l loin viemäri saadaan ottaa käyttöön 
sekä määrätä kunkin kuluttajan osalta ja yhteistoi-
minnassa vesilaitoksen kanssa maksuunpanna jäteve-
den käyttömaksu. 

Uudenmaan lääninhallitus vahvisti maksutaksan 
21.5. hyläten samalla kvston päätöksestä tehdyn va-
lituksen. K s. Valitukset 

Asian johdosta khs päätti: 
1) — että laskentakautena, jolta käyttömaksu mak-
suunpannaan, on oleva yksi kalenterivuosi, kuitenkin 
siten, että vuoden 1974 osalta maksuunpano suorite-
taan vasta asianomaisten viranomaisten vahvistamis-
päätösten jälkeiseltä ajalta. 
— että laskentakauden ajalta kannettavat käyttö-
maksut määrätään edellisen laskentakauden veden-
kulutusta vastaavina ennakkoerinä, jol loin lopullinen 
maksu määrätään vasta laskentakauden päättyessä 
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Jäte—Jäte 

(Jätevedet, jatk.) 

todetun todellisen kulutuksen mukaan, 
2) — että jätevesimaksulain 5 §:n 2 momentin mu-
kaisten poikkeavien jätevesien käyttömaksun lasken-
nan perusteiksi hyväksytään yleisten töiden lauta-
kunnan 17.1.1974 päivätyn esityksen liitteessä 2 esi-
te t ty laskentamenettely, 
— että yleisten töiden lautakuntaa kehotetaan mää-
räämään edellä mainit tujen poikkeavien jätevesien 
käyttömaksun laskennan perusteet myös muissa eh-
kä mahdollisissa tapauksissa, joita edellä mainitun 
li itteen 2 laskentamenettely ei kata, 
3) — että jätevesimaksun laskenta aloitetaan Uu-
denmaan lääninhallituksen vahvistamispäätöksen jäl-
keen kiinteistössä suoritettavasta mit tar in lukemises-
ta (kvsto 20.3.169 §, khn mtö n:o 2a, 19.6.375 §, 
khs 25.3.965 §) 

Jätevesimaksuun liittyvät eräät näkökohdat, vt Pet-
tisen ym. aloite kiinteistöjen nurmikoiden ja istu-
tusten kasteluun käytetyn veden jätevesimaksun pe-
rimisestä; yl . töid. lk viittasi jätevesilain voimaantulos-
ta aiheutuvia toimenpiteitä koskevan esityksensä 
kohtaan, jossa Ik esitt i, että jätevesilakia olisi sovel-
lettava siten, että kiinteistön kuluttamasta vesimää-
rästä voidaan suorittaa jätevesimaksun määräämistä 
varten asuntokiinteistöjen osalta sellainen prosent-
tuaalinen vähennys, joka vastaa kiinteistön nurmi-
koiden ja istutusten kasteluun käyttämää vesimää-
rää. Tällaisen määräyksen soveltaminen jäisi yi . töid. 
Ikn tai sen asettaman jaoston tehtäväksi ja ellei kas-
teluveden määrää saada mitatuksi, voidaan alennetun 
jätevesimaksun määräämiseksi käyttää arviointia. 
Kvsto katsoi lausunnon riittäväksi selvitykseksi lau-
sunnon johdosta (kvsto 20.3.184 §) 

Liittymismaksut 
Määräyksen ottaminen vuokrasopimuksiin siitä, että 
jätevesimaksulain mukainen li ittymismaksu peritään 
annettaessa kaupungin maata vuokralle, mikäli kvsto 
päättää ko. maksun perittäväksi (khs 21.1.245 §) 

Valitus kvston jätevesimaksutaksaa koskevasta pää-
töksestä; selityksen antaminen Ulh.lle, lh:n päätös 
sekä selityksen antaminen KHO:||e (kvsto "19.6. 
375 §, khs 13.5.1497 § ,y l j . 17.7.6125 §) 

Pakilan alueen omakotitalojen omistajien vapautta-
minen jätevesimaksun suorittamisesta, Pakila-Seura 
r.y :n anomus, ei toimenpiteitä (khs 1.4.1046 §) 

Puhdistamot ja -pumppaamot 
— Kamppi, Oy A lko Ab, yksit, pumppaamo- ja ras-
vanerotuskaivojen rakentaminen (yj. 6.3.5396 §) 
— Keravanjoen jätevedenpumppaamo, pääpiirustus-
ten hyväksyminen (khs 11.2.486 §) 
— Kyläsaaren jätevedenpuhdistamo, purkaminen 
(ylj. 31.12.6981 §) 

— Kulosaaren jätevedenpuhdistamo, muuttaminen 
pumppaamoksi, muutostöiden luonnospiirustusten 
hyväksyminen (khs 13.5.1495 §) 
— Lauttasaaren puhdistamo, laajennustyöt, luon-
nospiirustusten hyväksyminen ja 1 396 386 mk:n 
määräraha (khs 9.9.2603 §, 14.10.3042 §, 21.10. 
3121 §) 
— Munkkisaaren puhdistamo, ilmastimien vaihto-
työ t , määräraha 700 000 mk sekä uuden esikäsitte-
lyosaston luonnospiirustuten hyväksyminen (khs 
9.9.2597 §,21.10.3126 §) 
— Talin jätevedenpuhdistamo, ferrosulfaatin liuot-
tamon pääpiirustusten vahvistaminen (khs 23.9. 
2761 §) 
— Vi ik in jätevedenpuhdistamo, laajennuksen eli I I I 
rakennusvaiheen luonnospiirustusten n:o 9900/565, 
566, 568, 569 ja 572 hyväksyminen edellyttäen, että 
jäteveden käsittelyprosessin suunnittelussa otetaan 
huomioon ympäristölle hajuhaittoja synnyttävien 
toimintojen ja käyttöhäiriöiden ehkäiseminen (kvsto 
11.12.707 §) 

Teo 11 isuusjätevesien johtam isluvat 
kaupungin yleiseen viemärilaitokseen annettiin erinäi-
sin ehdoin lupa jäljempänä mainituil le yr i tyksi l le 
seuraavilta tontei l ta: 
- Konala, ton t t i 32042/10, Oy Tam-Kos Ab (ylj. 
3.9.6322 §) 
- Länsisatama, tont t i 20176/15, Oy VVärtsilä Ab, 
sinklaamo (ylj. 3.7.6038 §) 
- Pitäjänmäki, tont i t 46022/4 ja 8 sekä 46023/9, 
Teknos-Maalit Oy, maalitehdas (ylj. 3.4.5568 §) 
- tont t i 46032/8, Valio Meijerien Keskusosuuslii-
ke, meijeri (ylj. 20.3.5479 §) 
- ton t t i 46038/9, Työterveyslaitos, laboratorio 
(ylj. 16.10.6503 §) 
- tont t i 46135/1, Keskuskunta Enigheten (ylj. 
16.10.6504 §) 
- Sörnäinen, ton t t i TK 278/2, Ahjo Yhtymä Oy, 
rengashuoltamo ja autojen pesupaikka (ylj. 17.7. 
6099 §) 
- ton t t i T 281/1, Oy A. Marschan Ab (ylj. 11.12. 
6870 §) 
- tont t i 283/6, Oy Sörnäisten rantatie 33, jakelu-
keittiö (yl j . 13.11.6692 §) 
- Tapanila, ton t i t 4 3 9 - 1 2 - 1 2 1 - W / 1 2 l 2 1 ja 

12122, Helsingin Maitotehdas Oy ja Mattokutomo 
Bruno Kohl (ylj. 17.4.5644 §) 
- Tapaninkylä, ton t t i 39133/1, Kova Kromi -nimi-
nen avoin yht iö , pintakäsittely laitos (ylj. 1.10. 
6428 §) 
- kort t . 39164, Ki i l tosi lkki Oy, pintakäsittelylaitos 
(ylj. 3.7.6037 §) 
- Vuosaari, Valmet Oy, tont t i 54150/1 (ylj. 6.3. 
5397 §) 
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Jäte—Kaav 

Vantaan kaupungin yleiseen viemärilaitokseen 
— Oy Schildt & Hallberg Ab:n anomukset, yleisjaos-
ton puoltavat lausunnot Vantaan kaupungille (ylj. 
3.4.5567 §,3.9.6321 §) 

Jäähallit, ks. Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Jääkenttäsäätiö, kaupungin edustajien valitseminen 
- hallitukseen ja ti l intarkastajiksi (khs 3.6.1758 §) 

ks. Kunnalliskalenteri 

Jääkiekon EM- ja MM-kisat 1974 
— liputuksen järjestäminen 
— mainostornien pitämismaksun, 1 920 mk:n 
myöntäminen kiinteistövirastolle sekä liputuksen jär-
jestämisestä aiheutuvien kustannusten 13 140 mk, 
myöntäminen rakennusvirastolle (khs 21.1.207 §) 
— osanottajien, toimihenkilöiden ym. ilmainen mat-
kustusoikeus liikennelaitoksen kulkuneuvoissa (khs 
14.1.104 §) 
— vastaanoton järjestäminen Kaupungintalossa n. 
230 henkilölle (khs 21.1.207 §) 

Jäänmurtajat, ks. Satamalaitos 

K 

Kaarela, katupiirustusten vahvistaminen (khs 11.11. 
3391 §) 

Kaarelan nuorisokoti, ks. Lastensuojelutoimen laitok-
set 

Kaartinkaupunki 
— Eteläesplanadinkatu 2:ssa olevan rakennuksen 
suojeleminen, ks. Rakennukset, Kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden . . . 

— rakennuskiellon jatkaminen, ks. Rakennuskielto 

Kaasulaitos 
Butaanin käyttöön perustuvan tuotantolaitoksen 
mu uttam ismahdol I isuudet kevybens i in i käyttö iseksi, 
teollisuuslaitosten lk:n selvitys (khs 9.9.2614 §) 
Jätevesien johtaminen 
Länsi-Suomen vesioikeuden lupa kaasulaitoksen jäte-
vesien johtamiseen mereen v:n 1975 loppuun saakka 
(khs 27.5.1724 §) 

Kaasulaitoksen ja sähkölaitoksen näyttelyjen yhdis-
täminen ks. Sähkölaitos, Näyttely 

Myyntitariffi 
— korottaminen siten, että uusia maksuja sovelle-
taan pienkulutustarif f i ll:ssa ja suurkulutustariffeissa 
10.2. jälkeen suoritettavasta mittarinluennasta alka-

en ja pienkulutustari f f i l:ssä em. päivästä lukien ta-
pahtuvaksi arvioituun kulutukseen sekä että uusi 
kaasu rahakkeen maksu tulee voimaan 11.2.; elinkei-
nohallituksen vahvistus (khs 14.1.156 §, 25.2.684 §, 
kunn.as.kok. s. 39) 
— korottaminen siten, että uusia maksuja sovelle-
taan elinkeinohallituksen päätöstä seuraavan kuukau-
den ensimmäisen päivän jälkeen suoritettavasta mit-
tarinluennasta alkaen ja uusi kaasurahakkeen maksu 
tulee voimaan kaasulaitoksen tarkemmin määräämä-
nä päivänä (khs 13.5.1533 §, 20.5.1623 §, kunn.as. 
kok. s. 143) 

Rakennukset 
Kaasulaitoksen oikeuttaminen poistamaan pääomas-
taan talousarvion ulkopuolisena poistona v:n 1973 
tilinpäätöksen yhteydessä hiil ikaasutuotantoon kuu-
luvat purettavat rakennukset ja laitteet, joiden kir-
janpitoarvo 31.12.1973 oli 840 062 mk (khs 28.1. 
344 §) 

Vahingonkorvaukset 
— kaasulaitoksen vaa'alla olleen auton ja junan yh-
teentörmäys, tyytyminen RO:n päätökseen sekä kor-
vausten suorittaminen auton kuljettajalle, yht. 
10 412 mk 5 % korkoineen 29.3. lukien ja oikeuden-
käyntikuluista 1 500 mk (khs 18.11.3492 §) 
— kaasuputken asennuksen yhteydessä kahdelle 
huoneistolle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen, 
yht. 1 191 mk (ylj. 24.4.5709 §) 

Virat 
— toimistoesimiehen viran täyttämättä jättäminen 
(Y 18) (khs 26.8.2415 §) 

Yleiset liittymis-ja kaasuntoimitusehdot, vahvistami-
nen siten muutettuina, että kohta 1.9. poistetaan ja 
kohta 2.5. vahvistetaan seuraavassa muodossa: »Kaa-
sulaitoksella on oikeus korvauksetta rakentaa l i i t ty-
jän tont in kautta viereiselle tonti l le maanalainen kaa-
sujohto.» (khs 12.8.2263 §) 

Kaavoitus 
Asemakaavat 
Asemakaavan ja rantakaavan muutoksen hyväksymis-
tä koskevien eräiden päätösten alistamisvelvo/lisuu-
den poistaminen, sisäasiainministeriön ilmoitus 
(kvsto 6.2.82 §) 

Hyväksymisen yhteydessä esitetyt toivomusponnet 
Seuraavien alueiden asemakaavan muutoksen yhtey-
dessä esitetti in toivomusponsia, joista tarkemmin 
kohdassa Kaupungin valtuusto, Toivomusponnet: 
— Alppiharju kortt . 397: Viipurinkadunasuntopara-
kit (kvsto 19.6.384 §) 
— Etu-Töölö kortt. 413 jne.: Kantakaupungin kaa-
voitustyö ja lasten päivähoitotarve (kvsto 23.1.46 §) 
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— Haagan kortt . 29163: autopaikkamääräykset 
(kvsto 24.4.246 §) 
— Punavuori,Sinebrychoff in puisto ym.: puiston to-
teuttaminen (kvsto 27.11.674 §) 
— Taka-Töölö kortt . 492 ym.: eriävät mielipiteet ja 
niiden esittäjät mainittava kvston esityslistassa (kvsto 
19.6.382 §) 
— Vart iokylä kortt . 45145: työväenopiston toimin-
nan laajentaminen (kvsto 24.4.253 §) 
— Vart iokylä, kort t . 45050: kor t te l i - ja aluekohtai-
set leikkipaikat (kvsto 13.11.618 §) 

Katualueen nimeä koskeva asemakaavan muutos 
— Pukinmäki, Madetojanpolku (khs 14.10.3062 §) 

Lupa poiketa asemakaavamääräyksestä 
— Pasila, kortt . 17029, Asuntokeskuskunta Haka, 
kellarit i lojen rakentaminen 11.5 m:n syvyyteen, eh-
dolla, että ko. kort t :n autopaikat pysäköintikorrt:ssa 
17037 poistetaan (khs 24.6.2066 §) 

Muutokset ja niiden vahvistaminen, ks. Kunn.as.kok. 
v. 1974 ja 1975 sekä kaup.osien kohdalta 

Muutoksia koskevat anomukset: 
— Haaga, ton t t i 29034/2, Asunto Oy Ryyt imäki : 
selvitys,ei toimenpiteitä (khs 11.11.3424 §) 
— Konala, ton t t i 32046/3; selvitys, ei toimenpiteitä 
(khs 17.6.1972 §) 
— Meilahti, tont t i 634/13, Asunto Oy Tukholman-
katu 13; selvitys, ei toimenpiteitä (11.11.3422 §) 
— Oulunkylä, puistoalue kortt.n 28303 ja 28304 
välissä; selvitys (khs 5.8.2156 §) 

Muutoksia koskevat lausunnot sis.as.ministeriöf/e: 
— Etelä-Kaarelan kor t t : 33179, esitys vähäisestä 
muutoksesta, jolla rautatie- ja puistoalueen välistä 
rajaa siirrettäisiin rautatiehallituksen ehdottamalla 
tavalla (khs 14.1.147 §) 

Muutoksia koskevat valitukset 
Lausunnot ministeriölle seuraavien alueiden asema-
kaavan muutoksia koskevien kirjeiden, valitusten ja 
huomautusten johdosta: 
— Etu-Töölö, tontt ien 417/11 ja 81 alla olevien ta-
sojen välinen ti la, ton t t i 426/1 sekä puisto- ja katu-
alueet; kaup.suunn.lk:n ehdotuksen mukainen lau-
sunto (khs 4.11.3349 §, 11.11.3432 §) 
— Haaga, kortt:n 29162 osa sekä puisto- ja katu-
alue; valitus ehdotetti in hylättäväksi ja ministeriötä 
pyydett i in tekemään pari oikaisunluonteista korjaus-
ta (khs 21.10.3164 §) 
— Kallio ja Alppiharju, katu- ja puistoalueet; kaup. 
suunn.lk:n mukainen lausunto (khs 27.5.1699 §) 
— Laajasalo, kort t : t 49001-49010 sekä katualue; 
khs ehdott i asemakaavan tehtäväksi tont i l la 49009/2 
olevan männyn suojelemista ja tontt ien 49005/9 ja 

10 väliselle rajalle rakennetun autosuojan rakennus-
alan merkitsemistä koskevat vähäiset muutokset (khs 
1.4.1059 §) 
- Lauttasaari, Takaniemen puisto- ja katualue; 
kaup.suunn. Ik:n esityksen mukainen lausunto (khs 
3.6.1783 §) 
- Lauttasaari, urheilu- ja puistoalue; khs ehdott i 
tehtäväksi venesatama-alueen pysäköintipaikkoja 
koskevat oikaisunluonteiset korjaukset (khs 25.2. 
669 §) 
- Malmi, kor t t : t 38161 ja 38162 sekä viereiset puis-
to- ja katualueet; kaup.suunn.lk:n mukainen lausun-
to (khs 25.3.989 §) 
- Oulunkylä, ton t i t 28177/1 ja 2 sekä puisto- ja ka-
tualue; khs pyysi tekemään autopaikkojen vähim-
mäismäärää koskevan vähäisen muutoksen (khs 
16.12.3914 §) 
- Pakila, kort t : t 34032 jne. sekä puisto-ja katualu-

eet (n:o 6993); kaup.suunn.Ik:n mukainen lausunto 
sekä pyyntö jättää tässä vaiheessa vahvistamatta ase-
makaavan muutos tontt ien 34036/1, 16, 17, 21, 
34030/1, 2 ja 3, 34032/13, 14 ja 15, 34034/2, 10, 
12 ja 13, 34048/3, 10, 14 ja 15, 34040/4, 5, 7 ja 8, 
34045/1 ja 5 osalta sekä määrätä em. alue rakennus-
kieltoon enint. kahdeksi vuodeksi (khs 7.10.2987 §) 
- Pitäjänmäki, kortt . 46107 jne. ynnä Reimarlan 
ryhmäpuutarha-alue, ym.; esitys tont in 46128/11 
istutettavan alueen rajaa sekä Viinenkujan pidentä-
mistä koskevasta vähäisestä muutoksesta sekä asema-
kaavan muutoksen jättämisestä vahvistamatta kor t t . t 
46130, 46134-46136 sekä ryhmäpuutarhan ja eräi-
den puisto- ym. alueiden kohdalta (khs 17.6.1984 §) 

Lausunnoissaan sis.as.ministeriölle khs esitti seuraa-
vien alueiden asemakaavan muutoksia koskevat vali-
tukset hylättäviksi: 
- Etu-Töölö, kor t t : t 413, 420, 421 ja 433 (khs 
21.10.3163 §) 
- Haaga, kor t t : t 29175-29177 (khs 28.10.3257 §) 
- Kall io, ton t i t 308/2 ja 6 (khs 14.10.3074 §) 
- Kamppi, ton t i t 192/1 ja 2 (khs 14.10.3073 §) 
- Laajasalo, puisto- ja katualue (khs 2.12.3722 §) 
- Munkkiniemi, kort t . 30096 (khs 18.11.3543 §) 
- Tammisalo, ton t t i 44004/3 (khs 2.12.3731 §) 

Muutoksiin tehtävät vähäiset korjaukset 
Sisäasiainministeriötä pyydett i in tekemään ministe-
riössä parhaillaan käsiteltävinä oleviin seuraavien alu-
eiden asemakaavan muutokseen vähäisiä korjauksia: 
- Haaga, kor t t : t 29101 ja 29104 sekä puistoalue 
(khs 6.5.1426 §, 26.8.2408 §) 
- Kulosaari, ton t i t 42003/6 ja 7, 42007/3 ja 4 , oi-
kaisuluonteinen korjaus (khs 13.5.1499 §) 
- Malmi, ton t t i 38021/1 ja puistoalue (khs 25.11. 
3626 §) 
- rautatiealueen osa (muutoksen n:o 7155) (khs 
9.9.2610 §) 
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Sopimukset asemakaavan muutosten toteuttamises-
ta: 
— Kampin kor t t . 175b, sopimus Kir jatalo Oy:n 
kanssa; sopimuksessa edellytetään mm. , että yh t iö 
rakentaa alueelle 45 maanalaista autopaikkaa sekä n. 
300 m2;n suuruisen lasten päiväkodin, jo iden hallin-
taan oikeuttavat osakkeet luovutetaan kaupungil le 
korvauksetta sekä n. 300 m 2 : n suuruiset t i la t kau-
pungin nuor isotoimiston tarpeita varten, jo tka vuok-
rataan eri sopimuksen mukaan kaupungil le (kvsto 
18.12.750 §) 
— Pukinmäen kor t t : t 37045, 37046 y m „ asemakaa-
van muutos n:o 7068; yhteistoimintasopimus Salpa 
Oy:n kanssa maa-alueiden vaihdosta, kunnall istek-
nisten töiden suorittamisesta sekä väri- ja materiaa-
l isuunnitelman että istutus- ja pihasuunnitelman laa-
timisesta (kvsto 24.4.250 §) 

Vahvistamiseksi asettamisen osittainen peruutus: 
— Malmi , kor t t : t 38247, 38249 ja 38250 (khs 
16.12.3925 §) 
— Pukinmäki , kor t t . 37001 sekä siihen l i i t tyvät 
katu-, pysäköimis- ja puistoalueet (khs 25.11. 
3625 §) 

Karttojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannus-
ten periminen eräiltä asunto-osakeyhtiöi l tä ja yksi-
tyisi l tä henki löi l tä annett i in rahatoimiston tehtäväk-
si 

Osayleiskaava 
— Itäkeskus, osayleiskaavan (n:o 7110) hyväksymi-
nen sekä eräiden Var t ioky län alueiden asemakaavan 
muut taminen (n:o 7210) (kvsto 19.6.391 §) 
— Pohjois-Haaga, sis.as.ministeriön päätös jättää tut -
kimatta Pohjois-Haaga Seuran ym. vali tus (khs 17.6. 
1960 §) 

Tonttijako 
— muutokset, ks. Kunn.as.kok. s. 489—491 
— muutoksen hyväksymistä koskevan päätöksen pe-
ruuttaminen: Pitäjänmäki, kor t t :n 46165 osa (asema-
kaavan muutos n:o 6911) , päätös 10.12.1973 (khs 
28.1.337 §) 

Valitusten johdosta annetut selitykset: 
— eduskunnan oikeusasiamiehelle Paloheinän kaa-
voitusta koskevassa asiassa (khs 13.5.1500 §) 
— Ulh:l le Malmin, Tapanilan, Puistolan ja Pukin-
mäen osayleiskaavaa koskeva, kaup.suunn.lk:n esi-
tyksen mukainen selvitys (khs 5.8.2161 §) 

Kabeldon Ab, l i iketo iminnan harjoi t tamislupaa koske-
va lausunto (khs 14.10.3026 §) 

Kadun ja viemärin rakentamiskustannukset ja -kor-
vaukset 

Keskimääräisten rakentamiskustannusten vahvistami-
nen (kvsto 6.3.146 §, kunn.as.kok. s. 76) 

Rakentamiskorvaukset (rakennuslain 91 §:n 3 
mom:n mukaiset) 

Korotukset 
V:n 1973 aikana maksuunpantujen kadun ja viemä-
rin rakentamiskorvausten vuotuismaksujen maksuun-
panoluettelon mukaisten korotusten hyväksyminen 
(khs4.3.733 §) 

V. 1974 maksuunpantujen vastaavien korotusten hy-
väksyminen (khs 24.6.2039 §) 

Ennen 1.1. määrätty jen po. korvausten vuotuismak-
sujen korotusprosentt ien hyväksyminen (khs 1.4. 
1049 §) 

Periminen 
Khs teki useita päätöksiä kadun- ja viemärin rakenta-
miskorvauksen perimisestä sekä kumosi jo i tak in ai-
kaisempia päätöksiään 

Sopimukset 
Useiden ton t in omistaj ien kanssa teht i in sopimus ko. 
korvauksen perimisestr 

Valitukset 
Ulh:n ja KHO:n tek ;ät päätökset merk i t t i i n tie-
doksi (KHO: khs 7.1.36, 37 §, 4 .2 .392 §, 18.2.559, 
560 §, 11.3.810, 812, 813 §, 7.6.1957 §, Ih: khs 
11.3.809 §, 25.3.978, 979 §, 20.5.1590, 1591 §, 
5.8.2146 §, 7.10.2957 §, 14.11.3312 §) ja eräässä 
tapauksessa annett i in selitys UIh:l le (khs 6.5. 
1429 §) 

Kadut ja tiet 
Katualueiden pakkolunastus, ks. Kiinteistöt 

Katulämmitys 
Khn 2.10.1972 tekemän päätöksen muut taminen 
siten, että Itä-Pasilan katulämmitys rakennetaan 
jaksottaiseen lämmitystapaan perustuen (Glykol i -
ym. laitos) enint. y l . tö id . lk :n laajuusvaihtoehdon 
II a mukaisesti siten, että lopul l inen tarkka rajaus 
esitetään khlle vahvistettavaksi lähetettävissä pii-
rustuksissa, joissa sulatusjärjestelmän laajuutta suun-
niteltaessa ja kustannusten kokonaisvaikutuksia arvi-
oitaessa on erityisesti ki innitettävä huomiota energia-
talouteen, talvipuhtaanapidon mielekkääseen koko-
naisjärjestelyyn sekä to imivuus- ja turvall isuustekijöi-
hin. Itä-Pasilan puhtaanapidon järjestelyissä, katu-
lämmitysjärjestelmän rakentamisessa ja ylläpidossa 
noudatetaan seuraavia periaatteita: 
1) kaupunki rakentaa tai rakennuttaa katulämmitys-
laitteiston kokonaisuudessaan yleisillä j a lanku lku - ja 
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tontt ikatualuei l la katupiirustuksissa määritettävässä 
laajuudessa käyttäen tarkoitukseen osoitettuja katu-
rakennusmäärärahoja tai Pasilan huol toyht iön tarkoi-
tukseen osoittamia varoja. Rakennuskustannuksiin 
lasketaan todelliset rakennuskustannukset lisättyinä 
10 %:n yleiskustannusprosentilla ja mahdollisella kau-
kolämmön li i ttymismaksulla. 

2) Rakennuskustannukset kuoletetaan tasapoistoina 
15 vuodessa ja korkokannaksi otetaan 6 %. Näin las-
ketut vuotuiset pääomakustannukset lisätään käyttö-
kustannuksiin. 

3) Katulämmityksen käytöstä ja kunnossapidosta 
vastaa rakennusvirasto (puhtaanapito-osasto). Lait-
teisto on kaupungin omaisuutta. 

4) Itä-Pasilan katualueiden puhtaanapidon kokonais-
kustannukset, mukaan luettuna katulämmitys, jae-
taan kullekin kiinteistölle suhteessa, joka saadaan las-
kemalla yhteen rakennusoikeuden mukainen kerros-
ala (ilman lisärakennusoikeutta) ja tont in pinta-ala. 

5) Kaupunki (rakennusviraston puhtaanapito-osas-
to) perii kiinteistölle kuuluvat katulämmityksen kus-
tannukset Pasilan huoltoyht iöl tä, joka jakaa ne kiin-
teistölle kohdan 4 mukaisin perustein. 

6) Tarvittavat lämmönjakohuoneet rakennetaan 
kiinteistöjen yhteyteen ja kaupunki maksaa kiinteis-
töl le näistä tiloista vuokraa. Vuokraa sisällytetään 
käyttökustannuksiin. 

7) Kaupunki osallistuu katuiämmityslaitteiston ra-
kentamis- ja käyttökustannuksiin rakennusjärjestyk-
sen edellyttämässä laajuudessa, jo l lo in kaupungin 
osuutta määriteltäessä kokonaiskustannukset kerro-
taan luvulla, joka saadaan jakamalla rakennusjärjes-
tyksen mukaan kaupungin puhtaanapitovelvoittei-
siin kuuluva lämmitettävä pinta-ala koko lämmitettä-
vän alueen pinta-alalla (khs 29.4.1323 §, 6.5.1420 §) 

Katupiirustukset 
Seuraavien kaupunginosien eräiden katujen katupii-
rustusten vahvistaminen: 
- Alppiharju (khs 25.11.3596 §) 
- Etelä-Kaarela (khs 11.11.3391 §) 
- Haaga (khs 20.5.1588 §) 
- Herttoniemi (khs 10.6.1887 §, 14.10.3043 §) 
- Kaarela (khs 11.11.3391 §) 
- Kannelmäki (khs 18.3.892, 894 §) 
- Koskela (khs 16.9.2670 §) 
- Kulosaari (khs 27.5.1688 §) 
- Laajasalo (khs 10.6.1886, 1888 §) 
- Malmi (khs 16.9.2671 §,30.12.3977 §) 
- Mellunkylä (khs 10.6.1885 §) 
- Munkkiniemi (khs 26.8.2397 §) 

— Oulunkylä (khs 20.5.1589 §) 
— Pakila (khs 28.10.3213 §) 
— Pitäjänmäki (khs 6.5.1418 §) 
— Tammisalo (khs 10.6.1887 §) 
— Tapaninkylä (khs 5.8.2144 §, 16.9.2671 §, 
30.12.3977 §) 
— Vart iokylä (khs 10.6.1887 §) 
— Vuosaari (khs 10.6.1886 §,21.10.3124 §) 

Katurakennus- ja kunnostus 
— Eliel Saarisen tienrakentaminen kaup.suunn.viras-
ton liikennesuunn.os:n piirustuksen n:o 64 —948/ 
20.6.1974 mukaisesti, kuitenkin siten, että sillat ra-
kennetaan 2 + 2 -kaistaista katua varten, tien mo-
lemmin puolin rakennetaan umpinaiset melukaiteet 
ja tienvarsi istutetaan: muutos päätökseen 21.8.1972 
(khs 23.9.2790 §) 
— Eläintarhantie, uudelleenjärjestely välillä Mänty-
mäentie-Sturenkatu, 170 000 mk (khs 10.6.1892 §) 
— Hanasaarentie, tie- ja vesirakennushallituksen kir-
jeessä (18.1.1974) mainittujen Hanasaareni ien raken-
tamista välillä kaupungin iraja—Sotkatie koskevien 
ehtojen hyväksyminen, kuitenkin siten, että tie 
rakennetaan kvston 19.12.1973 puoltaman liikenne-
suunn.os.n laatiman piirustuksen n:o 336/B/2.8. 
1973 mukaisesti (kvsto 4.9.446 §) 
— Itäväylän rakentaminen, 400 000 mk (kvsto 18.9. 
489 §) 
— Kaasutehtaankadun rakentaminen, 313 000 mk 
(khs 14.10.3050 §) 
— Kannelmäen katutyöt, 350 000 mk (khs 10.6. 
1891 §) 
— Kantelettarentien peruskorjaus, Kannelmäen Os-
toskeskus Oy:n ja eräiden asunto-osakeyhtiöiden 
anomus (khs 25.11.3588 §) 
— kehä II, yleissuunnitelma, TVH:n kir je; khs il-
moi t t i , että kysymys tien rakentamisesta tulisi rat-
kaista vasta v:ien 1975—1976 aikana tehtävän laajan 
seudullisen li ikennetutkimuksen tulosten selvittyä 
(khs 5.8.2145 §). Tien viimeistelytöihin myönnett i in 
550 000 mk maaliikennekeskusta varten varatusta 
määrärahasta (kvsto 18.9.489 §) 
— Konalan, Pitäjänmäen ja Martt i lan katutyöt, 
250 000 mk (khs 16.4.1203 §) 
— Kytösuontie, rakentaminen, määräraha 180 000 
mk (kvsto 13.11.642 §) 
— Laajasalon katutyöt , 300 000 mk (khs 26.8. 
2398 §) 
— Lauttasaaren katutyöt , 158 000 mk (khs 9.9. 
2590 §) 
— Malmin sairaalan uudet sisääntulotiet, 115 000 
mk (khs 29.4.1365 §) 
— Mellunmäen katutöiden loppuun saattaminen, 
30 000 mk (khs 9.12.3784 §) 
— Metsäläntie, liikennejärjestely t yö t , 1 300 000 mk 
(kvsto 24.4.265 §) 
— Nuijamiestentien - Nurmijärventie, t ie työt , yht . 
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2 900 000 mk (khs 24.6.2043 §, 25.11.3591 §) 
— Pitäjänmäentien li ikennejärjestelytyöt, 100 000 
mk, välillä Kaupintie—liikenneympyrä (khs 18.2. 
563 §) 
— Torpparikujan rakentaminen Asemapäällikönku-
jan ja Opastinsillan välillä, sopimus Kiinteistö Oy 
Asemapäällikönhovin kanssa (khs 7.10.2958 §) 

Kauko-ja kauttakulkuliikenteelle tärkeät kadut 
— liikenneministeriön päätökset korvauksen suorit-
tamisesta näiden katujen kestopäällystämisestä v. 
1968-1971 (khs 28.1 .356-358 §, 4.11.3321, 
3339 §) 
— liikenneministeriön päätös näiden katujen mää-
räämisestä v. 1972 sekä khn lausunnon antaminen 
kestopäällystämiskustannusten korvaamista koske-
vassa asiassa (khs 30.12.4002 §) 

Kevyen liikenteen väylät 
— Finlandia-talolta Kall ioon, rakentaminen liiken-
nesuunn.os:n piirustusten mukaan, kustannusarvio 
520 000 mk (khs 14.1.140 §) 
— Hämeentie 105—107, jalankulkutien rakentami-
nen sekä Sörnäisten radan poikk i rakennettavan ja-
lankulkuylikäytävän rakentamista koskevien rauta-
tiehallituksen esittämien ehtojen hyväksyminen 
(khs 5.8.2137 §) 
— Hämeentie, Oy VVärtsilän tehdasta vastapäätä, 
puistokäytävän rakentaminen piirustuksen n:o 34— 
794/1.11.1973 mukaisesti, määräraha 15 000 mk 
(khs4.3.743 §) 
— I Imalan seisake—Pasilan vesilinnut, tilapäisen jalan-
kulkuyhteyden rakentaminen piirustuksen n:o 4 — 
930/1.6.1974 mukaisesti, kustannusarvio n. 20 000 
mk (khs 16.12.3920 §) 
— Kirkonkyläntie, jalkakäytävän ja polkupyörätien 
rakentaminen Suutarilankyläntien ja Tapanilantien 
välille piirustusten n:o 676/1-3 /25.1 .1973 mukai-
sesti, kustannusarvio n. 500 000 mk (khs 12.8. 
2257 §) 
— Niemenmäen Ruskeasuon yhdysraitt i , paranta-
minen, kustannusarvio n. 135 000 mk (khs 11.2. 
497 §) 
— Siltamäki, Suutarinkylän paikallistien n:o 11549 
varsi, puoltava lausunto TVH: l le jalankulku- ja pyö-
rätien rakentamisesta (kvsto 20.3.170 §) 
— valtatie n:o 3, i lmoitus TVH:| le jalankulkuyhtey-
det, rakentamisesta ja kunnossapidosta Kannelmäki 
ll-nimisen alikäytävän kohdalle oleville pysäkeille 
(kvsto 5.6.321 §) 

Linja-autojen kääntöpaikat 
— Jollas, Puuskaniementien ja Puuskarinteen ris-
teys, linja-auton kääntösilmukan rakentaminen (khs 
16.9.2681 §) 
— Munkkiniemi, Rakuunantien eteläpää, autojen 
kääntöpaikan rakentaminen (khs 18.3.910 §) 

Moottori-, valta- ym. tiet 
Helsingin—Lahden moottoritie, valaiseminen välillä 
Tattariharjun—kaupungin raja, sopimus TVH:n kans-
sa (kvsto 5.6.322 §) 

Länsisuunnan linja-autoliikenteen väylä, kaupungin 
edustajien nimeäminen suunnittelua ym. koskeviin 
neuvotteluihin (khs 13.5.1468 §), ks. myös Edusta-
jat, kaupungin 

Ohikulkutie (kantatie nx) 50) 
— sopimus TVH:n kanssa kaupungin alueella olevan 
osuuden Veromiehenkylä—Tikkurila valaisemisesta 
(khs 4.2.393 §) 
— sopimus TVH:n kanssa tien parantamiseen l i i t ty-
vän ns. Airamin alikulkukäytävän sadevesipumppaa-
mon rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta 
(khs 11.3.816 §) 

Turun moottoritie, parantamistoimenpiteiden yleis-
suunnitelma välillä Gumböle—Munkkivuori, lau-
sunto TVH.IIe (khs 22.4.1264 §) 

Valtatie n:o 3 
— linja-autopysäkkien rakentaminen Kannelmäki II 
-nimisen alikäytävän yhteyteen, TVH:n suunnitel-
man hyväksyminen (kvsto 5.6.321 §) 
— parantamiseen välillä Haagan rautatiesilta—Kai-
voksela l i i t tyvä viitoitussuunnitelma, puoltava lau-
sunto TVH :n pi i r ikonttor i l le (khs 21.1.237 §) 
— valaistus välillä Haaga -kaupungin raja, TVH:n 
suunnitelman hyväksyminen (khs 2.9.2478 §) 

Valtatie n:o 6—7 (Itäväylä) 
— parantaminen Jakomäen—Mellunkylän paikallis-
tien (Naulakalliontien) ja Vuosaaren paikallistien 
(Niinisaarentien) muodostamalla risteysalueella tie-
järjestely! neen, kvston puoltava lausunto ja raken-
nusehdot (kvsto 3.4.205 §) 
— parantaminen valtatien nro 6 tiealueella, kvston 
hyväksymät ehdot (kvsto 19.6.376 §) 

Nimet, vahvistaminen 
— Laajasalo, Poikasaarentieltä erkanevan tien ni-
men vahvistaminen Tonttuvuorentieksi (Tomtebergs-
vägen) ja tien poikkikujan nimeksi Tonttuvuorenku-
ja (Tomtebergsgränden) (khs30.12.4024 §) 
— Malmi, Tattar ihar juni iestä erkanevan puistoalu-
eella sijaitsevan tien nimen vahvistaminen Tattarihar-
junkujaksi (Tattaräsgränden) (khs 9.12.3839 §) 
— Pukinmäki, Madetojanpolku, nimeä koskeva ase-
makaavan muutos (khs 14.10.3062 §) 
— Suutarila, Kimnaasipolku -nimisen kadun nimen 
muuttamista koskeva asemakaavan muutos (kvsto 
27.11.683 §) 
— Vart iokylä, Itäväylän nimen muuttaminen Ystä-
vyyden väyläksi, vt Kilven ehdotus: Itäkeskuksen tu-
levan pääkadun varrelle suunnitellun puiston nimeksi 
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vahvistettiin Ystävyyden puisto—Vänskapens· park 
(khs 7.1.56 §, 14.1.146 §) 

Osoitenumerointi, vahvistaminen: 
— Kulosaari, kort t . 42009 sekä itä- ja eteläosan nu-
meroinnit (piir. n:o 7227) (khs 25.2.663 §, 19.8. 
2333 §) 
— Malmi, Tattariharjunkuja (n:o 7275) (khs 9.12. 
3839 §) 
— Mellunkylä, Tankovainiontie (piir. n:o 7122) 
(khs 4.3.741 §) 

Paikallistiet 
Kunnossapitokorvaus 
Tie- ja vesirakennushallituksen päätös Uudenmaan 
läänin kuntien alueellaan olevien paikallisteiden kun-
nossapidosta valtiolle maksettavasta korvauksesta 
viita 1973 (khs4.11.3321 §) 

Lakkauttamista koskevat lausunnot tie- ja vesiraken-
nushallitukselle: 
— Nordenskilöldinkadulta Käpylään johtava paikal-
listie n:o 11448 olisi lakkautettava välillä Pasilankatu 
— Käpylänkatu 1.1. 1975 lukien ja Nordenskiöldinka-
dulta Suokadulle johtava paikallistie ja paikallistie 
Pasilankatu—Tenholantie tulisi esittää erikseen lak-
kautettaviksi siinä yhteydessä, kun Metsämäentie on 
valmistunut. Paikallisteiksi jäävien po. teiden kun-
nossapidosta voidaan tehdä sopimus TVH:n Uuden-
maan pi i r ikont tor in ja rakennusviraston kesken siten, 
että kaupunki suorittaa korvausta vastaan po. teiden 
kunnossapitotyöt talvipuhtaanapitoa lukuun otta-
matta (kvsto 16.10.563 §) 
— puoltava lausunto Pakilan—Paloheinän paikallis-
tien, n:o 11451, lakkauttamisesta kokonaisuudessaan 
yleisenä tienä, myös tien alkuosa, joka on 48 m:n 
matkalla kaava-alueen ulkopuolella (kvsto 8.5.276 §) 

Päällystäminen 
— Helsinginkatu välillä Mäntymäentie—Sturenkatu 
(kvsto 18.9.511 §) 
— Pohjois-Esplanadin, Aleksanterinkadun ja Marian-
kadun päällysteen uusiminen kivipäällysteellä valtion 
kiinteistöjen ja Ruotsin suurlähetystön kohdalta. YI. 
töiden lk:aa kehotetti in tutkimaan mahdollisuuksia 
ns. vanhan kaupunginosan jälkeenpäin asfaltoitujen 
katujen ja jalkakäytävien saattamiseksi niiden histori-
allista ympäristöä vastaavaan asuun katujen päällys-
teen osalta (khs 25.2.656 §) 

Sulkeminen liikenteeltä, ks. Liikenne, Liikennejärjes-
telyt 

Valaiseminen 
— Lahden moottor i t ie välillä Tattariharju—kaupun-
gin raja, sopimus TVH :n kanssa (kvsto 5.6.322 §) 

Valitukset 
— Malmin tont t i 38133/4, Ulh:n päätös katuraken-
nusasiassa tehtyyn valitukseen (khs 28.10.3219 §) 
— Munkkiniemi, Tiilimäen ja Nuottapolun risteyk-
sessä olevan katulaajennuksen järjestelyt, Asunto Oy 
Ti i l imäki 24:n valitus; selitys KHO:lle (16.12.3930 §) 

Valtionapu 
Liikenneväylien ym. rakentamista koskevat harkin-
nanvaraiset valtionapukohteet, TVH:n tiedustelut: 
vastaukseksi lähetettiin yl.töid.Ik:n laatima luettelo 
lisättynä rakennusviraston talous- ja suunnitteluosas-
ton ehdotuksilla (khs 18.3.885 §) 

Kahvilanpito-oikeudet, ks. Urheilu- ja ulkoilutoimi. Ul-
koilualueet ja -puistot 

Kaivokadun Tunneli Oy, Kaivokadun metroasemaa 
koskeva sopimus (kvsto 5.6.320 § ( khn mtö n:o 7) 

Kaivopuisto 
— asemakaavan muuttaminen, tont i t 203/2 ja 3 
(kvsto 11.12.718 §) 
— rakennuksen vuokraaminen, ks. Rakennukset 

Oy Kaivopuiston Sairas- ja Vanhainkoti Ab, anomus 
Puistokadun liikenteen rauhoittamisesta (khs 2.9. 
2498 §) 

Kalanistutuksien lisääminen, ks. Urheilu- ja ulkoilu-
toimi 

Kallio 
— asemakaavan muuttaminen: 

- kortt . 297 (kvsto 19.6.383 §) 
- tont i t 308/2 ja 6 (kvsto 5.6.324 §) 

» 318/1 ja 15 (kvsto 20.2.117 §) 
» 343/43 (kvsto 27.11.675 §) 

— oikeustalon sijoittaminen korttel i in n:o 303, 
kvston v. 1967 tekemän päätöksen peruuttaminen 
(kvsto 24.4.255 §) 
— rakennuskiellon jatkaminen, ks. Rakennuskielto 

Kalusto, hankinnat ja korjaukset, ks. Hankintakeskus 

Kampin lähiliikenteen terminaalin hankesuunnittelu-
toimikunta, täydentäminen (khs 21.1.229 §) 

Kamppi 
— aluevaihto Valion kanssa, ks. Kiinteistöt 
— asemakaavan muuttaminen 

- eräät rautatie- ja katualueet (kvsto 19.6. 
378 §) 
- tont t i 62/2 ja 4 (kvsto 20.3.173 §) 
- tont i t 66/1, 2, 4, 10 ja 12 sekä Lönnrot in 
puistikko (kvsto 18.12.749 §) 
- tont i t 154/2, 10, 26 ja 28, 1 5 5 / 1 1 - 1 6 , 3 0 -
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32, 34, 36, 38 ja 40 163/38, 166a /10 ja 20, 168/ 
21, 179/4, tont i t 2159 /14, 215 b /13 , 215<710, 
216/1 ja 44, 217/3, 5. 46 ja 48, kortt . 194 sekä 
katu-, liikenne- ja puistoalueet metron maanalais-
ta tunneliti laa varten välillä Kaivokatu—Lapinlah-
denkatu (kvsto 11.12.717 §) 

- tont t i 154/28 (kvsto 3.4.206 §) 
- kortt . 173 ja 174, tont t i 80/1, 4 ja 11 sekä ka-
tualueet (kvsto 16.10.568 §) 
- kort t . 175b, sopimus Kirjatalo Oy:n kanssa, 
ks. Kaavoitus 
- tont t i 175^/17 (kvsto 18.12.751 §) 
- tont i t 192/1 ja 2 (kvsto 19.6.380 §) 
- tont t i 62/2 ja 4 (kvsto 20.3.173 §) 
- tont in 192/1 rakentamiseen li ittyvä sopimus 
ks. Kiinteistö Oy Olavinkatu 1 
- kortt. 216 sekä katu- ja pysäköintialueen alla 
tason - 2.0 yläpuolella oleva tila (kvsto 13.11. 
632 §) 

— hotel l i tont in varaaminen, ks. Kiinteistöt 
— metroaseman luonnos- ja pääpiirustusten hyväk-
syminen (kvsto 23.1.45 §, khs 18.11.3483 §, 25.11. 
3600 §) 
— rakennuskiellon jatkaminen, ks. Rakennuskielto 
— rakennusten purkaminen, ks. Rakennukset 

Kannelkotisäätiö 

— kaupungin edustajien valitseminen hallitukseen ja 
tilintarkastajiksi (khs 25.3.1001 §) ks. Kunnalliska-
lenteri 
— tont in varauksen yksilöiminen Kannelmäessä, ks. 
Kiinteistöt 

Kannelmäki 

— aseman luonnos- ja pääpiirustusten hyväksyminen 
(kvsto 6.3.144 §, 18.3.893 §) 
— katupiirustusten hyväksyminen (khs 18.3.892, 
894 §) 
— lasten päiväkotien perustaminen Kannelpolun, 
Hanurinpolun ja Pelimannintien varrelle, pääpiirus-
tukset (kvsto 13.11.612 §, 11.12.712, 713 §, khs 
16.12.3879 §). K s. myös Lasten päivähoito 
— nuorisotoimiston kerhokeskuksen perustaminen 
tonti l le 33178/2 (khs 2.12.3677 §) 
— sähkö- ja hälytyskaapelin rakentamislupa (ylj. 
13.2.5265 §) 
— tontt ien vuokraaminen, varaaminen ja tont in va-
rausajan jatkaminen, ks. Kiinteistöt 
— viemäripiirustusten vahvistaminen (khs 25.3. 
977 §) 

Kansainvälinen atomienergiajärjestö ( IAEA), kaupun-
ginedustajan, tekn.tri Oll i Tiaisen nimeäminen järjes-
tön symposiumin »Radiological Impacts of Releases 
from Nuclear Facilities into Aquatic Environments», 
järjestelytoimikuntaan (ylj. 3.12.6813 §) 

Kansakoulujen AV-to im ¡kunta, täydentäminen (khs 
21.10.3114 §) 

Kansakoululaitoksen historian toimituskunta, täyden-
täminen (khs 28.10.3200 §) 

Kansakoulut ks. myös Koulusuunnittelu ja Peruskoulu 
Energian säästämiseen liittyviä kysymyksiä käsittele-
vä piirustus- ja kirjoituskilpailu, toimikunnan asetta-
minen (khs 16.9.2658 §) 

Kesäsi irto lato im inta ks. ko. hakusana 

Kouluhuoneistojen käytöstä v. 1970 annetun mää-
räyksen 8. kohta muutett i in 1.8. lukien seuraavaksi: 
Huoneiston käyttäjän on suoritettava huoneiston val-
vonnasta, puhdistamisesta ja veden lämmittämisestä 
khn vahvistama palkkio näistä tehtävistä huolehtival-
le henkilölle, jollaisena voi toimia koulun vahtimesta-
ri, talonmies-lämmittäjä, siivooja tai joku muu ta-
louspäällikön hyväksymä henkilö, joka ei tässä tehtä-
vässä ole palvelussuhteessa kaupunkiin (khs 10.6. 
1879 §, 17.6.1953 §) 

Ohjesäännön muuttaminen 
Kaupungin kansakoulun ohjesäännön 23 §:n 6 mom. 
muutett i in 1.1.1974 alkaen kuuluvaan seuraavasti: 

Valt ion varoista suoritetun eläkkeen lisäksi suorite-
taan kaupungin palveluksesta eläkkeelle siirtyneelle 
kansakoulunopettajalle, jolla on vähintään viisi eläke-
vuotta tämän kaupungin palveluksessa, eläkkeen lisä, 
jonka määrä on alakansakoulunopettajalle 39 pro-
senttia ja muulle opettajalle 24 prosenttia edellä mai-
nitun lain nojalla suoritettavasta eläkkeestä. Toisessa 
momentissa tarkoitetulle kansakoulunopettajalle, jo-
ka ennen 31.12.1960 on si i r tynyt eläkkeelle, suorite-
taan kaupungin lisäeläke yhtä prosenttia suurempana 
kuin edellä tässä momentissa on mainit tu (kvsto 4.9. 
440 §) 

Välipalan järjestäminen iltavuoroa käyville kansakou-
lulaisille, toivomusponsi (kvsto 11.12.736 §) 

Kansakoulut, ruotsinkieliset 
Määrävuosilisien maksaminen (khs 7.1.35 §, 8.3. 
887 §) 

Opettajien jatkokoulutus 
Opettajien koulutuspäivien järjestämisestä aiheutu-
neet kustannukset, määräraha yht. 5 833 mk (ylj. 
13.3.5430 §, 23.10.6535 §) 

Oppilaita koskevat asiat 
Sokeainkoulua käyvien oppilaiden matkakustannus-
ten maksaminen (khs 25.2.655 §, 7.10.2950 §,9.12. 
3780 §) 
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Vahingonkorvaus katolta pudonneen lumen autolle 
aiheuttamista vahingoista (ylj. 15.5.5799 §) 

Vahingonteot 
I lmoitus Vall i lan kansakouluun tehdystä murrosta 
(ylj. 20.2.5304 §) 

Virat 
Täyttämättä jätetyt 1.8.1977 saakka 
— varsinaisen kansakoulun neljä opettajanvirkaa 
ja yksi ty t tö jen käsityönopettajan virka, yksi tark-
kailuluokan opettajan virka, yksi huonokuuloisten 
luokan opettajan virka, sekä kansalaiskoulun yksi 
yleisaineiden opettajan virka, yksi kotitalouden 
opettajan virka, yksi suomen kielen opettajan virka 
ja kaksi apukoulun opettajan virkaa (kvsto 16.10. 
558 §) 

Kansakoulut, suomenkieliset 
Johtokunta 
— edustajan lähettäminen Suomen Erityiskasva-
tuksen Li i t to r.y:n opintopäivil le (ylj. 6.3.5394 §, 
20.3.5473 §) 
— jäsenen valitseminen: koulutussiht. Ismo Kuiva-
lan valitseminen valistussiht. Seppo Patrikaisen tilal-
le (kvsto 30.10.587 §) 

Koulut, rakentaminen, vuokraaminen ym. 
— Itä-Pakilan kort tel ikoulu, luonnospiirustusten hy-
väksyminen (kvsto 24.4.241 §) 
— Jakomäen kansakoulu, lisärakennuksen luonnos-
ja pääpiirustusten hyväksyminen (kvsto 23.1.44 §, 
khs 6.5.1407 §) 
— Kontulan Keinutien ala-asteen koulu, rakennus-
ohjelman hyväksyminen, toivomusponsi rakentami-
sen kiirehtimisestä (kvsto 6.3.142 §). Suunnittelun ja 
rakentamisen yhteydessä asiantuntijana to imi i kou-
lunjoht. Rauno Tarkkala (yl j . 18.9.6369 §) 
— Kontula ja Pihlajisto, tontt ien varaaminen ala-as-
teen koulua varten, ks. Kiinteistöt ja Kaupunginval-
tuusto, Toivomusponnet 
— Koskelan korttel ikoulu, luonnospiirustusten hy-
väksyminen (kvsto 6.3.152 §) 
— Kylänevan kansakoulu, koulurakennuksen vuok-
raamista valtiolle koskevan, opetusministeriön 2.5. 
hyväksymän, vuokrasopimuksen hyväksyminen (khs 
17.6.1946 §) 
— Myl lypuron korttel ikoulu, perustamisohjelman, 
suunnitteluohjeiden ja luonnospiirustusten hyväksy-
minen (kvsto 13.11.613 §, khs 4.2.389 §) 
— Pohjois-Jakomäen korttel ikoulu, rakennusohjel-
man hyväksyminen (khs 10.6.1877 §) 
— Puotilan kansakoulu, pihatöiden loppuun saatta-
minen, 46 410 mk v:n 1971 Vart iokylän kansakou-
lun ikkunoiden uusimista varten merkitystä määrä-
rahasta sen käyttötarkoitusta muuttaen (kvsto 20.2. 
125 §) 
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— Tahvonlahden kansakoulu, pihatyöt, 100 000 
mk:n määrärahan myöntäminen v. 1973 Itä-Pakilan 
kansakoulua varten merkitystä määrärahasta sen 
käyttötarkoitusta muuttaen (kvsto 18.9.490 §) 
— Tapanilan yläkansakoulu, perusparannustyöt, 
määräraha 74 000 mk sen keskinäistä jakoa muutta-
en (khs 25.3.974 §) 
— Tilapäiset puukoulut , Pihlajamäen, Jakomäen, 
Kontulan, Vesalan ja Sepänmäen, pääpiirustusten hy-
väksyminen (khs 4.3.726 §) 

Lahjoitusten vastaanottaminen 
— koulunjoht. Pentti Hakkaraisen lahjoittama tele-
visio sijoitettavaksi Snellmanin kansakouluun (khs 
4.11.3310 §) 
— Malmin kansakoulun paperinkeräystoimintaan 
osallistuneiden oppilaiden vanhempien lahjoittamat 
kaksi televisiota (khs 11.3.805 §) 
— Mellunmäen paperinkeräystoimikunnan lahjoitta-
ma väritelevisio (khs 5.8.2126 §) 
— valtion opetuselokuvatoimikunnan lahjoittamat 
kuusi opetuselokuvaa (khs 10.6.1880 §) 

Opettajien jatkokoulutus 
Helsingin kesäyliopistossa järjestettävien aluekoulut-
tajakursseille osallistuvien aluekouluttajien kurssi-
maksun maksaminen (khs 23.9.2757 §) 

Koulutuspäivien järjestämistä varten myönnetyt va-
rat: 
— opettajien virkaehtosopimuksien edellyttämien 
koulutuspäivien järjestäminen lukuvuonna 1973 — 
1974, yht . 55 348 mk (khs 21.1.219 §, 24.6.2036 §) 
— VESO-koulutuksen järjestäminen syyslukukau-
della, 100 875 mk (khs 2.9.2477 §) 

Opetusta koskevat asiat 
Audiovisuaalinen opetus 
Kansakoulujen audiovisuaalisen opetuksen kehittä-
mistä varten v. 1972 asetetun toimikunnan tehtävien 
tarkistaminen siten, että toimikunnan tehtävänä on 
— audiovisuaalisen opetuksen kehittäminen kansa-
koululaitoksessa 
— AV-didakt i ikan seuraaminen ja kehittäminen 
— esitysten tekeminen ja lausuntojen antaminen au-
diovisuaalista opetusta koskevissa asioissa 
— AV-keskuksen pedagogisena asiantuntijaelimenä 
toimiminen suoritettaessa materiaali- ja laitehankin-
toja sekä suunniteltaessa ja toteutettaessa AV-koulu-
tusohjelmia (khs 18.11.3481 §,25.11.3585 §) 

Audiovisuaalisen opetuksen tehostamista varten 
muodostettavien ns. av-idearyhmien työskentelyn ra-
hoittaminen, määräraha 2 835 mk (ylj. 13.11. 
6688 §) 



Kans—Kans 

Kielten opetus 
Kansakouluasetuksen ja kansakoulun toisen kotimai-
sen kielen sekä vieraiden kielten opetuksen järjestä-
misestä annetun asetuksen muuttaminen siten 
— että kansakoulun III—VI luokkien oppilaat saa-
taisiin jakaa kahteen erikseen opetettavaan ryhmään 
kahdella äidinkielen ja kahdella laskennon tunnil la, 
edellyttäen, että luokan oppilasmäärä on 25 tai 
enemmän 
— että suurimmaksi sallituksi yhdessä opetettavak-
si ryhmäksi toisessa kotimaisessa ja vieraassa kieles-
sä luokka-asteilla IV—IX sekä voimistelussa ja urhei-
lussa kaikilla luokka-asteilla säädettäisiin 25 oppilas-
ta; esitys Kaupunki l i i to l le (khs 11.3.804 §) 

Luvan anominen valtioneuvostolta suomenkielisen 
peruskoulun ala-asteen kielenopetuksen järjestämi-
seksi siten, että osa oppilaista saa englannin kielen ja 
osa ruotsinkielen opetusta sekä lisäksi osa oppilaista 
saa opetusta ranskan, osa saksan ja osa venäjän kie-
lessä tai joissakin kolmesta vm. kielestä (khs 2.9. 
2471 §) 

Opetussuunnitelman vuositarkisteet 
Suomen kielisten kansakoulujen johtokunnan oi-
keuttaminen hyväksymään eräiden koulujen opetus-
suunnitelmien vuositarkisteiden muutokset (khs 
24.6.2033 §) 

Oppilaita koskevat asiat 
Erillisen koulukuljetuksen järjestäminen ns. harvinai-
sia kieliä opiskeleville kansakoulun oppilail le, koulu-
suunnittelutoimikunnan esitys (khs 14.10.3034 §, 
21.10.3119 §, 28.10.3207 §) 

Matkakustannukset 
— Jyväskylän näkövammaisten koulun helsinkiläis-
ten oppilaiden lomamatkakustannusten maksaminen 
(khs 22.4.1251 §) 
— lapsi-invalidien koulusäätiön kansakoulua käyvien 
matkakustannusten korvaaminen (khs 28.1.320 §, 
18.3.891 §, 27.5.1685 §, 3.6.1767 §, 28.10.3212 §, 
2.12.3686 §) 
— näkövammaisten sekä kuurojen ja kuulovikaisten 
koulussa opiskelevien oppilaiden lomamatkakustan-
nusten korvaaminen valtion varoista, Suomen Kau-
punki l i i ton kirje (khs 28.10.3193 §) 

Kuolemantapaukset, tapaturmat 
— Tahvonlahden kansakoulun alueella sattunut kuo-
lemantapaus, Laajasalon Naiset r.y:n kirje (khs 13.5. 
1482 §) 
— kansakoululaisten ja heitä vastaavien ryhmien ta-
paturmavakuutusjärjestelyn tarkoituksenmukaisuu-
den selvittäminen, eräiden terveyslk:n jäsenten esitys 
(khs4.11.3296 §, 11.11.3385 §) 

Oppimateriaalin kustannusten alentaminen, esitys 
Suomen Kaupunkil i i tol le (khs 2.9.2474 §, 9.9. 
2589 §) 

Palkat, palkkiot ja määrävuosi lisät 
Määrävuosi!isien maksaminen (khs 7.1.34 §, 11.3. 
800 §, 7.6.1948 §, 12.8.2243 §,28.10.3211 §,9.12. 
3772 §) 

Palkkioiden ta rk istam i n en: 
— koulukasvitarhojen toiminnanjohtaja ja opettajat 
(khs 26.8.2394 §) 
— sivutoimiset opetuksen ohjaajat, kirjastosihteeri 
ja kerhotyönjohtaja (khs 18.11.3478 §) 

Vahingonkorvaukset kouluissa kadonneesta ja rik-
koutuneesta omaisuudesta (ylj. 13.2.5256 §, 20.3. 
5476 §, 30.4.5733 §, 12.6.5944 §, 31.7.6188 §, 
11.12.6867 §) 

Vahingonteot 
I lmoitus kansakouluihin tehdyistä murroista (ylj. 
27.11.6765 §) 

Virat 
Eron m yön täminen 
— koulutoimen johtajan virasta kouluneuvos Walter 
Erkolle 1.12. lukien (kvsto 8.5.275 §) 
— koulutoimen apulaisjohtajan virasta fil.maist. Ka-
levi Jääskeläiselle 24.3. lukien (kvsto 2.10.529 §) 

Muuttaminen 
— varsinaisen kansakoulun kahden avoinna olevan 
tyt tö jen laulunopettajan viran muuttaminen samaan 
palkkaluokkaan kuuluviksi laulunopettajan viroiksi 
ja kansalaiskoulun yhden avoinna olevan kaupallisten 
aineiden opettajan viran, johon on l i i tetty velvolli-
suus opettaa yleisaineita, muuttaminen samaan palk-
kaluokkaan kuuluvaksi kaupallisten aineiden opetta-
jan viraksi 1.8.1975 lukien (kvsto 11.12.706 §) 

Perustaminen 
— kaksi uutta lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten las-
ten erityisopettajan virkaa 15.12.1973 lukien (kvsto 
6.2.77 §) 
— kolme uutta apukoulunopettajan ja 10 uutta 
tarkkailuluokan opettajan virkaa (kvsto 4.9.441 §) 

Täyttäminen 
— koulutoimenjoht. Jouko Kauranteen valitseminen 
koulutoimen johtajan virkaan 1.12. lukien (kvsto 
30.10.594 §, khs 13.5.1475 §, 9.12.3781 §) 

Kansalais- ja työväenopistojen liitto, jäsenmaksu 680 
mk (ylj. 23.1.5116 §) 

Kansalaisuushakemukset, ks. Ulkomaalaiset 
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Kans—Kans 

Kansalliskotisäätiö 
— lupa yksityisen vesijohdon rakentamiseen Pasi-
laan (ylj. 13.3.5452 §) 
— sopimus Opastinsillan ym. rakentamisesta, ks. 
Sillat 

Kansaneläke 
Huoltoapulain 34 §:n soveltaminen kansaneläkeasi-
oissa, esitys (khs 16.12.3897 §) 

K ansanterveystyö 
— kansanterveystyön ja sairaanhoitolaitosten toi-
minnan järjestäminen v. 1975—1979, valtakunnalli-
set suunnitelmat (khs 6.5.1447 §) 
— toimintasuunnitelmat, ks. Terveydenhuolto 

Karjalan Liitto r.y., lainojen saaminen Karjalaisten 
Heimotalon urheiluti loja varten, ks. Lainat 

Kartat 
— asemakaava- ym., laatimispalkkion periminen, ks. 
Kaavoitus 
— kaupungin kartan käyttölupa julkaisuissa ym. 
myönnett i in erinäisin ehdoin eräille yri tyksi l le, yh-
distyksille, valtion virastoille ym. Yleisjaosto myönsi 
48 lupaa ja eväsi yhden anomuksen 

Kansantarkastukset, ks Rahatoimistoja Revisio virasto 

Kasvatusapu sääntö, muuttaminen, ks. Leskieläke- ja 
kasvatusapusääntö 

Kasvatusneuvolat 
Itäinen kasvatusneuvola, kaluston perushankinnat ja 
tarverahat, 5 300 mk (khs 28.1.348 §) 

Johtokunta 
Kasvatusneuvoloiden johtokunnan valitseminen v:n 
1976 lopussa päättyväksi toimikaudeksi: valt.maist. 
Maija Saari, puh.joht. (henkilökohtainen varamies 
lääket. ja kir.tr i Kerttu Louhivuori), vt Kaisa Turpei-
nen (vt Jouni Apajalahti), ylitarkasi. Clara Granberg 
(fil.maist. Helena Taxell), pankinjoht. Raimo Larjola 
(tstosiht. Salli Väisänen), vt Inkeri Airola, varapuh. 
joht. (valt.maist. Ritva Majuri), kouiutussiht. Ar ja 
Jussila (os.pääll. Heimo Taskinen) ja vt Ani ta Kevät-
salo (siht. Kerttu Vainio) (khs 21.10.3137 §,28.10. 
3233 §) 

Kaupunginhallituksen kasvatusneuvolajaoston toi-
minnan päättyminen (khs 28.10.3233 §) 

Koulutusneuvolatoiminta 
Aloittaminen 
Khn kasvatusneuvolajaoston ja lastensuojelut k :n oi-
keuttaminen aloittamaan yleisessä kasvatusneuvolas-
sa ja lastensuojeluviraston sosiaalilääkärintoimistossa 

pysyväisluonteinen koulutusneuvolatoiminta 1.6. lu-
kien (kvsto 5.6.351 §) 

Henkilökunta 
— 71 690 mk.n määrärahan myöntäminen khn kas-
vatusneuvolajaostolle kahden koulutettavan ts. psy-
kologin (Y 24) , kahden koulutettavan sosiaalityön-
tekijän (Y 16) ja yhden puolipäivätoimisen toimisto-
apulaisen (Y 9) palkkaamista ja muita koulutusneu-
volatoiminnasta aiheutuvia menoja varten 
— 74 300 mk:n määrärahan myöntäminen lasten-
s u o j e l u i l l e vastaavan henkilökunnan palkkaamista 
ja vastaavia menoja varten (khs 14.1.170 §) 

Kou/utusneu volat 
— koulutusneuvolan asiantunti jatyöryhmän selvitys 
em. neuvoloissa aikana 1.9.1973-31.5.1974 toteute-
tusta koulutusneuvolatoiminnasta ja siitä saaduista 
kokemuksista (khs 23.9.2802 §) 
— lastensuojeluviraston sosiaalilääkärin toimiston 
nimeäminen koulutusneuvolaksi, esitys sosiaalihalli-
tukselle ja nimeäminen kasvatusneuvolaksi (khs 10.6. 
1873 §) 
— yleisen kasvatusneuvolan ja sosiaalilääkärin toi-
miston hyväksyminen koulutusneuvoloiksi, sosiaali-
hallitus (khs 10.6.1873 §, 12.8.2268 §) 

Määrärahojen käyttösuunnitelman vahvistaminen v:n 
1974 osalta (khs 21.1.212 §) 

Ohjesääntö 
Kasvatusneuvolaohjesäännön (hyv. 13.12.1972) 3 
§:n 3 mom:n muuttaminen seuraavan sisältöiseksi: 
»Lastensuojelun toimitusjohtajalla ja neuvoloiden 
johtaji l la on oikeus olla saapuvilla johtokunnan ko-
kouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei pää-
töksentekoon.» (kvsto 22.5.301 §), sos.- ja terv.mi-
nisteriön vahvistus (kvsto 4.9.449 §) 

Yleinen kasvatusneuvola 

Palkat 
— tp. mielenterveyslääkärin Marjatta Kärkkäisen so-
pimuspalkan vahvistaminen 4 127 mk /kk (kvsto 3.4. 
218 §, khs 23.9.2811 §) 

Valtionapu 
— enintään 6 kuukauden ajaksi palkatun puolipäi-
väisen ts. sosiaalihoitajan (Y 18) palkkaaminen ja 
palkkauksen hyväksyminen valtionapuun oikeutta-
vaksi (khs 18.3.927 §,29.4.1362 §) 

Virat 
— yhden sosiaalihoitajan viran (Y 18) lakkauttami-
nen ja kahden puolipäiväisen sosiaalihoitajan viran 
(Y 18) perustaminen 1.1.1975 lukien (kvsto 18.9. 
502 §) 
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Kata-Katu 

Katajanokka 

— asemakaavan muuttaminen, kortt. 137, 138, 141, 
143-145 , 150-152 , 184, 186-191 , tont i t 142/4, 
159/1, 3, 5 ja 7 sekä viereiset puisto-, katu-, satama-
ja ranta-alueet (kvsto 20.3.175 §) 
— rakennuksen ostaminen, purkaminen ja vuokraa-
minen, ks. Rakennukset 
— rakennuskiellon jatkaminen, ks. Rakennuskielto 
— varastorakennuksen K 5 käyttäminen matkustaja-
liikenteen terminaalina, muutostyöt (kvsto 22.5. 
306 §) 

Katastrof¡toimikunta, täydentäminen (khs 27.5.1737 
§) ks. Kunnalliskalenteri 

Katualueet 
muodostaminen yleisiksi alueiksi, ks. Maanmittaus-
toimitukset 

Katu- ja muut yleiset alueet 

Katumaan aitaaminen 
— kiinteistölk:n rakennustarkastajan toimivallan täs-
mentämistä rakennusjärjestyksen 25 §:n mukaisessa 
katumaan aitaamista koskevan esityksen johdosta kh 
päätti, että esitys sekä maistraatin ja rakennustarkas-
tusviraston asiasta antamat lausunnot lähetetään jär-
jestyssääntö komitea Ile ja kehotetaan sitä ottamaan 
huomioon tarve kaupungin yleisen järjestyssäännön 
määräyksin järjestää menettely katumaan aitaamises-
sa sellaisissa tapauksissa, joissa aitaaminen ei kuulu 
rak.tark.viranomaisen toimivaltaan (khs 2.12.3701 §, 
9.12.3803 §) 
— Oy Yleinen Insinööritoimisto oikeutett i in aitaa-
maan Dagmarinkadun kallionsuojan louhintatöiden 
ajaksi työmaan tarpeisiin enemmän kuin puolet Au-
roran kadu n ajoradasta (khs 7.10.3001 §) 

Luvat erilaisten laitteiden rakentamiseen seuraaville 
alueille annettiin v. 1974 jäljempänä mainitui l le yri-
tyksille ja laitoksille: 

— Itä-Pasila, katu- ym. alueet, Pasilan Huolto Oy, 
hälytys- ja ohjausverkko (kvsto 5.6.323 §, yl j . 12.6. 
5945 §) 
— Ratapihantie, Helsingin Puhelinyhdistys, kulku-
aukon rakentaminen laitesuojasta rautatietunnelin 
siipimuuriin ja tältä aukolta portaat ylös Ratapihan-
tielle (ylj. 11.12.6891 §) 

— Topparoikankuja, tont in 17014/1 kohdalla, Kiin-
teistö Oy Sähköttäjänkatu 1, sulkulaatta (ylj. 20.3. 
5493 §) 
— Rakennuskunta Haka ja Oy Yleinen Insinööritoi-
misto: hissin sijoittaminen Kellosillalle kortt :n 17029 
ja 17030 väliin, Keskustapuolue: hissin sijoittaminen 
kortt:n 17034 ja 17037 väliin sekä Kiinteistö Oy 
Akavatalo: hissin sijoittaminen Topparoikankujalle 
kortt:n 17031 ja 17032 väliin (ylj. 13.11.6730 §) 

— Kamppi, Arkadianaukio, Oy A lko Ab, yksityisen 
pumppaamo- ja rasvanerotuskaivojen rakentaminen 

(ylj. 6.3.5396 §) 
— Jaakonkatu, poliisilaitos, maanalainen polttoaine-
säiliö (ylj. 9.1.5050 §) 
— Olavinkatu ja Salomonkatu, Kiinteistö Oy Olavin-
katu 1, maankaivuu- ja tukemistyöt (ylj. 20.2.5317 
§, 8.5.5772 §) 

— Kannelmäki, Purppurinpolku ja Palkkakuja, asun-
totuotantotoimisto, sähkö- ja hälytyskaapeli (ylj. 
13.2.5265 §) 

— Käpylä, Metsolantie, Helsingin Kansanasunnot 
Oy, kaukolämpö- ja lämminvesikanaali (ylj. 31.12. 
6982 §) 

— Joukolantie, Helsingin Puhelinyhdistys, sähkö-
kaapeli (kvsto 18.9.499 §) 

— Laajasalo, Ryytikujan katualue, Oy Starckjohann 
& Co Ab, heikkovirtaohjauskaapeli (ylj. 30.10. 
6595 §) 
— Munkkisaari, Munkkisaarenkatu, Oy Wärtsilä Ab, 
puhelinkaapeli (ylj. 13.2.5278 §) 
— Oulunkylä, Oulunkylän kartano, Patolanmäki, 
posti- ja lennätinhallitus, tilapäinen radiopuhelinase-
ma (khs 9.12.3840 §) 
— Pohjois-Haaga, Nurmijärventien, Matkamiehen-
tien ja Nuijamiestentien reuna välillä Lapinmäentie— 
Pirkkolantie posti- ja lennätinlaitoksen puhelinraken-
nuspiiri, puhelinkaapelit (ylj. 19.6.5985 §) 
— Ruoholahti, Itämeren- ja Morsiamenkadun katu-
ja rautatiealueet, Oy A lko Ab, tuk imuur i (ylj. 17.4. 
5650 §) 

Vahvistinasemien rakentamislupa posti- ja lennätin-
laitoksen puhelinrakennuspiirille kaupungin omista-
malle maalle (ylj. 6.11.6664 §) 

Katu lämmityksen järjestäminen Itä-Pasilaan, ks. Kadut 
ja tiet 

Katumaa-ja katualuekorvaukset 
Ka tua I ue korvau kset 
— rakennuslain 71 §:n 2 mom:n mukaisen korvauk-
sen suorittaminen eräille Malmin, Siltakylän ja Tapa-
nilan ti lojen omistajille (khs 11.3.833 §, 10.6.1895 
§, 19.8.2335 §, 2.9.2492 §, 18.11.3518 §) 

— rakennuslain 74 §:n 1 mom :n mukaisen korvauk-
sen suorittaminen eräille Tapanilan ja Vart iokylän ti-
lan omistajille (khs 17.6.1976 §, 21.10.3167 §) sekä 
ko. korvausta koskeva RO:n päätös ja sen mukaisen 
korvauksen suorittaminen eräälle Haagan tilan omis-
tajalle (khs 7.10.3000 §, 18.11.3535 §) 

— rakennuslain 75 §:n mukaisten korvausten peri-
minen eräiltä Konalan, Kuusisaaren, Malmin, Pitäjän-
mäen, Pukinmäen, Tapanilan ja Vart ioharjun maan-
omistajilta (khs 24.6.2041, 2042 §, 5.8.2133 §, 
12.8.2245, 2248 §), eräiden Malmin ja Pakilan maan-
omistajilta perittävien korvausten korottaminen (khs 
11.3.811 §) sekä sopimuksen tekeminen erään Mal-
min ja erään Tapanilan ti lan omistajan kanssa (khs 
5.8.2132 §, 12.8.2246 §) 
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Katu—Kaup 

(Katumaa- ja katualuekorvaufcsrt, jatk.) 

Katumaa korvaukset 
- rakennuslain 148 §:ssä ja asemakaavalain 34 §:ssä 
tarkoitettujen katu maa korvausten periminen eräiltä 
Haagan, Malmin, Oulunkylän, Tammisalon ja Tapa-
ninkylän, Lauttasaaren tont in omistaji lta (khs 17.6. 
1958, 1959 §, 12.8.2247 §, 19.8.2322 §, 2.9.2483 
§), eräiden korvausten tarkistaminen (khs 13.5.1491 
§) ja eräiden muuttaminen (khs 5.8.2143 §) 

Perimistä koskevien määräysten yhdistäminen ja vii-
västyskoron muuttaminen 
Korvaukset päätett i in periä, v. 1964, 1969 ja 1972 
tehtyjä päätöksiä muuttaen, seuraavia ohjeita nou-
dattaen: 

1) Asemakaavalain mukaiset katumaakorvaukset ja 
rakennuslain 75 §:n mukaiset katualuekorvaukset pe-
ritään kaupunginhallituksen päätöstä ensiksi seuraa-
vana eräpäivänä, joka on 31.10., kuitenkin niin, että 
mil loin päätöspäivästä on vähemmän kuin kaksi kuu-
kautta sen vuoden eräpäivään, eräpäivä lykkääntyy 
seuraavaan vuoteen. Täl löin ei maksulle peritä kor-
koa. 

2) Mil loin ton t in omistajalla on maksuvaikeuksia, 
myönnetään hänelle anomuksesta enintään yhden 
vuoden maksuaika laskettuna 1-kohdan mukaisesta 
eräpäivästä. Tällöin korvausmäärälle peritään kau-
punginhallituksen yleisten perimisohjeiden mukainen 
viivästyskorko 

3) Ellei tont in omistaja kykene suorittamaan katu-
maa- tai katualuekorvauksia 1—2 kohdissa esitetyllä 
tavalla, hänet voidaan oikeuttaa anomuksesta maksa-
maan korvaukset enintään viitenä yhtä suurena vuo-
tuismaksueränä, jotka lankeavat maksettaviksi kun-
kin vuoden lokakuun 31 päivänä, maksamatta oleval-
le summalle kul loinkin laskettuine kaupunginhalli-
tuksen yleisten perimisohjeiden mukaisine viivästys-
korkoineen 

4) Kohdan 3 mukainen perimispäätös pannaan täy-
täntöön siten, että tont in omistajan ja kaupungin 
kesken tehdään kiinteistöviraston toimesta sopimus 

5) Kiinteistölautakunnan tehtävänä on katumaa- ja 
katualuekorvauksille tarvittavien vakuuksien ja nii-
den etuoikeusjärjestyksen määrääminen, kuitenkin 
ni in, että vakuutta ei vaadita, mikäl i korvausmäärä 
on vähemmän kuin 10 000 mk, ellei kiinteistölauta-
kunta erityisestä syystä pidä vakuutta tarpeellisena 
(khs 16.12.3890 §). 

Kauko- ja kauttakulkuliikenteelle tärkeät kadut ja tiet, 
ks. Kadut ja tiet 

Kaukolämpö, ks. Sähkölaitos 

Kauppa 
Aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähdysaineiden 
kauppa 
Khs puolsi lääninhallitukselle annetuissa lausunnois-
saan seuraavien anomusten hyväksymistä: 
— Osakeyhtiö Algol Aktiebolag, räjähdysaineiden 
kauppa (khs 14.10.3024 §) 
— Holmasto, Ove, huoltomies, vanhojen aseiden 
kauppa (khs 2.12.3675 §) 
— Kesko Oy, ampuma-aseiden ja -tarpeiden sekä rä-
jähdysaineiden kauppa (khs 5.8.2206 §, 14.10. 
3023 §) 
— Keskusosuusliike OTK , ampumatarvikkeiden va-
rastointi ja myyn t i (khs 21.1.277 §) 
— Käpylän Urheiluväline Oy, ilotulitusvälineiden 
kauppa (khs 19.9.2300 §) 
— Osuusliike Elanto, ampuma-aseiden ja -tarvikkei-
den sekä ilotulitusvälineiden kauppa (khs 14.10. 
3025 §) 
— Oy Rymaco Ab, räjähdysaineiden kauppa (khs 
19.8.2357 §) 
— Räjähdys- ja Rakennusainepalvelu Oy, räjähdys-
ainekaupan hoitajan varamiehen hyväksyminen (khs 
19.8.2299 §) 
— Urheilu-Puhos, ilotulitusvälineiden varastointi ja 
kauppa (khs 30.12.3950 §) 
— Vottonen, Jaakko, vääp., ampuma-aseiden ja -tar-
vikkeiden kauppa sekä ampuma-aseiden valmistami-
nen ja korjaaminen (khs 12.8.2241 §) 
— Väyrynen, Pauli, l i ik.harj., käytettyjen aseiden 
kauppa (khs 25.3.963 §) 

K iertomyymälä kauppa 
Khs antoi puoltavan lausunnon kahdesta kiertomyy-
mäläkauppaa koskevasta anomuskesta (khs 27.5. 
1720,1721 §) 

Kauppahallit 
— Hietalahden hallin myymälöiden vuokran korot-
taminen (khs 5.8.2111 §, 23.9.2795 §) 

Kauppakorkeakoulu 
Kiinteistön luovuttaminen valtiolle, ks. Kiinteistöt, 
Luovuttaminen 

Kaupungin kulttuuripolitiikkaa tutkinut komitea, mie-
t intö(khs 21.10.3118 §,28.10.3206 §) 

Kaupungin omistamien maa-alueiden käyttöluvat, ks. 
Kiinteistötoimi 

Kaupunginarkisto 
Asiakirjahävittäjän hankkiminen (y!j. 5.6.5918 §) 

Tilien asema, i lmoitus (ylj. 13.2. 5255 §, 24.4. 
5665 §, 7.8.6213 §, 23.10.6521 §) 
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Virat 
— arkistonhoitajan ja arkistontarkastajan virkojen 
(Y 30, 27 ja 29) täyttäminen (ylj. 20.3.5474 §, 
19.6.5981 §, 2.10.6425 §) 

Kaupunginhallitus 
Diaariin merkittyjen, ratkaisemattomien asioiden 
luettelo (ylj. 6.11.6625 §) 

Edustajien määrääminen hallintoelimiin 
Khs valitsi edustajikseen hall intoelimiin seuraavat jä-
senensä: 
— ammattioppilaitosten johtokunta: Tert tu Raveala 
— ammattioppilaslk: Aarne Laurila 
— elintarvikekeskuksen Ik: teollisuustointa johtava 
apul.kaup.joht. (Tj.) 
— huol to lk : henkilöasioita ja sosiaalitointa johtava 
apul. kaup.johtaja (Hsj.) 

— hallintojaosto: Jouni Apajalahti 
— huoltolaitosten johtokunta: Kari Rahkamo 
— omaisuus-ja holhousjaosto: Inkeri Airola 
— päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien ja ir-
tolaishuoltojaosto: Pentti Kauhanen 
— Tervalammen työlaitoksen johtokunta: Rave-
ala 
— työtupien johtokunta: Esko Nieminen 

— kaupunkisuunni t te lut ja sen jaosto: kaupunki-
suunnittelu- ja ki inteistötointa johtava apul.kaup. 
johtaja (Kaj.) 
— kiinteistölk ja sen jaostot: Kaj. 
— kir jastolk: Apajalahti 
— kotitalouslk: Kauhanen 
— koulusuunnittelutoimikunta: opetus- ja sivistys-
tointa johtava apul.kaup.johtaja (Oj.) 
— lasten päivähoitolk: Hsj. 
— lastensuojelu I k: Apajalahti 

— lastenhuoltojaosto: Aarne I Välikangas 
— suojelukasvatusjaosto: Usko Ruuskanen 

— liikennelaitoksen Ik ja sen jaostot: Tj . 
— maatalouslk: Aarne Laurila 
— museolk: Ruuskanen 
— musi ikk i lk : Välikangas 
— nuorisolk: Rahkamo 
— palkkalk: Hsj. 
— palolk: Nieminen 
— raitt iuslk: Ruuskanen 
— ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta: Carl-
Gustaf Londen 
— ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta: Lon-
den 
— sairaalalk ja sen jaosto: sairaalatointa johtava 
apul.kaup.johtaja (Sj.) 
— satamalk:Tj. 
— suomenkielisen työväenopiston johtokunta: Ra-
veala 
— suomenkielisten kansakoulujen johtokunta: Rah-
kamo 

— teollisuuslaitosten I k :T j . 
— terveyslk: Sj. 
— teurastamolaitoksen Ik: Tj . 
— t ielk: Nieminen 
— urheilu- ja u lko i lu lk :O j . 
— vesi lk:Tj . 
— väestönsuojelulk: Raimo Ilaskivi 
— yleisten töiden Ik: rakennusotinta johtava apul. 
kaup.johtaja (Rkj.) (khs 14.1.115 §) 

Jäsenet, ks. s. 2 
— henkilöasiainjaoston, kasvatusneuvolajaoston, 
keskuspesulajaoston, puutavarajaoston sekä konsert-
ti- ja kongressitalojaoston jäsenten valitseminen (khs 
14.1.110-114 §)ks. Kunnalliskalenteri 
— vuosijäsenten valitseminen (kvsto 9.1.6 §) 

Kasvatusneuvolajaosto, toiminnan päättyminen (khs 
28.10.3233 §) 

Kokousajat 
— khs päätti kokoontua varsinaisiin kokouksiinsa 
v:n 1974 aikana maanantaisin klo 15 ja ylimääräisiin 
tarvittaessa 
— ylj. kokoontui keskiviikkoisin klo 10 ja veroasi-
ain käsittelyä varten tarvittaessa keskiviikkoisin klo 
13.30 
— khn muut jaostot kokoontuivat tarvittaessa 

Khn ja sen jaostojen kokousajoista samoin kuin siitä, 
että kokouksissa laadittu pöytäkir ja pidetään ko-
kousta seuraavana kahdeksantena päivänä sekä kau-
punginjohtajien, kansliapäällikön ja osastopäälliköi-
den päätösluettelot perjantaisin kaupunginkansliassa 
yleisön nähtävissä, kuulutetaan sanomalehdissä ja 
maistraatin i lmoitustaululla (khs 14.1.109 §) 
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Khs päätti, ettei se pidä kokouksia heinäkuun aikana 
sekä eräiden kokousaikojen muuttamisesta (khs 
25.3.964 §, 22.4.1253 §, 17.6.1942 §, 19.8.2298 §, 
21.10.3083 §,2.12.3673 §, 30.12.3959 §) 

ta ravintolatarkastusmenoista maksettavan korvauk-
sen korottaminen enintään 120 mk:ksi ja hänen apu-
laisensa vastaavan korvauksen korottaminen 80 mk : 
ksi kuukaudelta (khs 16.9.2659 §) 

Rahatoimiston varojen hoidon tarkastajat 
Jäsenet Usko Ruuskanen ja Carl-Gustaf Londen valit-
t i in rahatoimiston varojen hoidon tarkastajiksi v:ksi 
1974 (khs 21.1.203 §) 

Vakuusasiakirjojen tarkastajat 
Jäsenet Inkeri Airola ja Kari Rahkamo valitt i in v:ksi 
1974 tarkastamaan vähintään kahdesti rahatoimiston 
hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet sekä khn hoi-
dossa olevat vakuusasiakirjat (khs 21.1.204 §) 

Yleisjaoston päätösten hyväksyminen 
Khs hyväksyi yleisjaoston heinäkuun aikana kokouk-
sissaan seuraavien pykälien kohdalla tekemät päätök-
set: 6 0 5 8 - 6 0 7 6 §, 6 1 2 1 - 6 1 4 1 §, 6165 -6179 § ja 
6207—6209 § sekä kaupunginjohtajan päätösluette-
lonsa 2674 § n kohdalla tekemän päätöksen (khs 
5.8.2121 §, 12.8.2234 §) 

Kaupunginjohtajat 
— apul.kaup.joht. Aat to Väyrysen kuolema 11.4. 
(kvsto 8.5.271 §, khs 16.4.1173 §, yl j . 17.4.5627 §) 
ja muotokuvan maalauttaminen (khs 7.10.2942 §) 
— varat. Pekka Alasen valitseminen apul.kaup.johta-
jaksi ja hänen määräämisensä hoitamaan kaupunki-
suunnittelu- ja ki inteistötointa johtavan apul.kaup. 
johtajan toimialaan kuuluvia tehtäviä (kvsto 19.6. 
367 §, khs 2.9.2467 §) 
— sairaslomien myöntäminen ja sijaisten määräämi-
nen (kvsto 20.3.167 §, khs 4.2.379 §, 18.2.549 §, 
29.4.1315 §, 9.12.3767 §) 
— sijaisten määrääminen v:ksi 1974 ja 1975 sekä 
27.12.1973 annetun, sijaisia koskevan määräyksen 
täydentäminen (khs 22.4.1255 §, 30.12.3958 §) 
— vuosilomien vahvistaminen (khs 8.4.1123 §, 
13.5.1474 §, 19.8.2305 §, 30.12.3962 §) 

Kaupunginkanslia 
Arkistointi-ja informaatiopalvelun kehittäminen 
Tutkimus kaupunginkanslian arkistointi- ja informaa-
tiopalvelun kehittämiseksi lähinnä tietokoneita hy-
väksi käyttäen, määräraha 25 000 mk (ylj. 6.2. 
5199 §) 

Ennakkokassa valtuuston kokouksissa läsnäolleiden 
kotimatkoista aiheutuvia taksikuluja varten (ylj. 11.9. 
6333 §) 

Huoneistot ym., autotall in vuokraaminen Kiinteistö 
Oy Jakomäentie 6:lta (ylj. 18.9.6366 §) 

Käyttöomaisuus (Kalusto) 
- henkilöauton AHJ-10 siirtäminen kiinteistöviras-
ton hallinnasta kaupunginkanslian hallintaan (ylj. 
25.9.6387 §) 
- i lmoitustaulujen hankkiminen (ylj. 20.2.5301 §) 
- kalusteiden ja koneiden hankkiminen yht. 
16 000 mk (yl j . 20.3.5500 §) 

Luottokortti 
Sopimus Oy Union-Öljy Ab:n kanssa luot tokort t ien 
saamiseksi kanslian henkilöautoja varten (ylj. 19.8. 
6267 §) 

Matkailutoimisto 
Toimiston aukioloaika vahvistettiin 1.1.1975 alkaen 
seuraavaksi: 

16.9.—15.5. maanantaisin 
tiistaista perjantaihin 

16.5.—15.9. maanantaista perjan-
taihin 
lauantaisin 

(khs 30.12.3961 §) 

klo 8 .30-16 .30 
8 .30-16 .00 

8 .30-18 .00 
8 .30-13 .00 

Palkat ja palkkiot 
Autonkuljettaja-vahtimestareiden katu- ja viemäri-
korvausasioita koskevat t iedoksiantopalkkiot, tarkis-
kistaminen 8.40 mk:ksi 1.9. lukien (khs 30.9. 
2867 §) 

Tiedotustoimisto 
Neuvontapisteen aukioloaika Kall ion virastotalolla 
päätettiin muuttaa ajaksi klo 8 .30-16 .30 tiistaista 
perjantaihin ja klo 8 .30-17 .00 maanantaisin (ylj. 
29.5.5851 §). 

Tilien asema, i lmoitukset ( y | j . 27.3.5513 §, 19.6. 
5970 §,3.9.6311 §, 13.11.6666 §) 

Toimintasuunnitelmat 
Hallinnollisen osaston, talous- ja suunnitteluosaston, 
lainopillisen osaston ja yleisen osaston toimintasuun-
nitelmien vahvistaminen v:lle 1974 (ylj. 20.2.5289 §) 

Vahingonkorvaukset 
Kolmelle viranhaltijalle myönnett i in yht. 941 mk.n 
suuruinen korvaus heidän työpaikallaan kadonneesta 
tai rikkoutuneesta omaisuudestaan (ylj. 16.1.5093 §, 
8.5.5754 §, 17.7.6078 §) 

Kunnallinen alkoholitarkastaja, laskuilla tositettavis-
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Virat 
Täyttäminen ym. 
— hall intopääll ikön virkaan val i t t i in varat. Tauno 
Lehtinen (khs 21.1.213 § , y l j . 6.2.5190 §) 
— kaupunginlakimieheksi 15.11.1972 valitun varat. 
Jarl-Erik Kuhlefelt in vaali vahvistettiin (khs 6.5. 
1398 §) 
— tp. yhteistoimintapääll iköksi (Y 38) kehotetti in 
kaupunginkansliaa palkkaamaan 1.2.1975 lukien so-
siaalipääll. Olavi Laine kehittämään ja edistämään 
kaup.johtajien antamien ohjeiden mukaisesti kau-
pungin yhteistoimintaa pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunnan ja pääkaupunkiseudun kuntien 
kanssa siltä osin, kuin ei ole kysymys kaup.johtajille 
erityisesti kuuluvista tehtävistä (khs 30.12.3954 §) 

Valitus 
— KHO:n hylkäävä päätös huoltomies Okkosen kau-
punginlakimiehen vaalista tekemään valitukseen 
(kvsto 8.5.272 §) 

Kaupunginkirjasto 
Huoneistot, l i ikehuonetilojen osoittaminen sanoma-
lehtisalia varten talosta Kasarminkatu 25 (khs 6.5. 
1403 §) 

Kirjastoautot, kouluhallituksen ilmoitus neljännen 
kirjastoauton hankinnan tarpeellisuudesta (khs 6.5. 
1408 §) 

Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalo, pääpiirustusten 
vahvistaminen (khs 4.2.387 §) 

Laitoskirjaston perustaminen Kontulan vanhusten-
huollon keskukseen (kvsto 16.10.559 §) 

Palkkiot, yleisötilaisuuksien ohjelmanesittäjän palk-
kion tarkistaminen 1.5. lukien 150mk:ksi (khs 16.4. 
1197 §) 

Tontit 
— pääkirjasto, varaaminen Itä-Pasilasta, ks. Kiinteis-
töt 
— sivukirjastot, varausajan jatkaminen Laajasalossa, 
Munkkiniemessä, Vallilassa ja Vartiokylässä, ks. Kiin-
teistöt 

Vahingonkorvaukset, pääkirjaston vartioidusta vaate-
säiliöstä kadonneista vaatteista (ylj. 31.7.6189, 
6190 §) 

Valtakunnallisen kirjastoviikon ohjelman järjestämi-
nen Sörnäisten keskusvankilassa ja Katajanokan lää-
ninvankilassa, määräraha 2 800 mk (ylj. 3.4.5566 §) 

Virat 
Täyttäminen 
— talouspäällikön virka (Y 28), ekon. Tuula Suikki 
(khs 12.8.2242 §) 
— 1.1.1975 perustetun 18 viran täyttäminen niitä 
haettavaksi julistamatta (khs 28.10.3202 §) 

Täyttämättä jättäminen 

— tp. osastonhoitajan virka (Y 23) (khs 4.3.722 §) 

Valitus 
— apulaiskirjastonjohtajan vaali, kouluhallituksen 
hylkäävä päätös (khs 23.9.2754 §) 

Kaupunginlakimies, ks. Kaupunginkanslia, Virat 

Kaupunginmuseo 
Kalusto 
— diaprojektori laitteiden sekä kalusteiden ja konei-
den hankkiminen yht . 32 725 mk (ylj. 16.1.5081 §, 
23.1.5129 §) 

Museo lautakunta, Uudenmaanläänin paikallismuseoi-
den kort istoint i työn jatkaminen Suomen Museolii-
tolta anottavalla määrärahalla (khs 18.3.889 §) 

Pienoismallit 
— prof. Alvar Aal lon keskustasuunnitelman pienois-
mallin tallettaminen toistaiseksi Suomen rakennus-
taiteen museoon kaupunginmuseon kokoelmiin kuu-
luvana (yl j . 16.10.6487 §) 
— v:n 1972 talousarviossa pienoisjäljennösmallin 
teettämistä varten olevan määrärahan käyttämättä 
olevan osan siirtäminen käytettäväksi alkuperäiseen 
tarkoitukseensa (Pasilan pienoismalli) v:n 1974 aika-
na (kvsto 6.2.100 §) 

Tuomarin kylän kartanon puiston kehittäminen, mu-
seolkm esitys (khs 14.10.3044 §) 

Kaupunginorkesteri 
Ansiomerkit ym., Musiikki lk:n esitys arvonimien ja 
ansiomerkkien myöntämisestä eräille kaup.orkeste-
rin jäsenille; ylj. pyysi lk:aa harkitsemaan voisiko jo-
ku musiikkialan järjestö tms. tehdä mainitut esityk-
set valtiolle, jo l lo in esim. kunniamerkit eivät mene 
kaupungin osuudesta (ylj. 13.2.5254 §) 

Konsertin järjestäminen Robert Kajanuksen muistok-
si ja sen tuoton luovuttaminen Robert Kajanus-rahas-
tolle, Suomen säveltaiteen tukisäätiön esitys; khs il-
moi t t i , ettei kaupunginorkesterin konserttituloja voi-
da luovuttaa säätiön esittämään tarkoitukseen (khs 
19.8.2309 §) 

Konserttimatka, 93 573 mk:n myöntäminen musiik-
ki lk:n käytettäväksi orkesterin Linziin tehdyn kon-
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serttimatkan kustannusten suorittamista varten sekä 
80 000 mk:n valtionavun anominen ko. matkan len-
tomatkakustannusten peittämiseksi (kvsto 20.2.114 
§,4.9.443 §, khs 11.2.483 §) 

Nuottien jäljentäminen: musi ikki lk:n oikeuttaminen 
lainaamaan orkesterin nuotteja jäljennettäväksi siten, 
että jäljentämisestä peritään puolet siitä hinnasta, 
jonka lainattavien nuott ien kir joit taminen on maksa-
nut, ja että säveltäjälle ilmoitetaan myös suoritetta-
vasta vastikkeesta sekä lisäksi ehdolla, että ao. sävel-
täjä on antanut tähän suostumuksensa; muutos khn 
päätökseen v:lta 1973 (khs 4.3.729 §, v:n 1973 kert. 
s. 107) 

Palkat ja palkkiot 
— asiantuntijalausunnon antamisesta kaup.orkeste-
rin konserttien radioinnista soittajille suoritettavaa 
korvausta koskevassa asiassa, 10 000 mk (khs 25.3. 
968 §) 
— henkilökohtaisen palkanlisän myöntäminen eräil-
le soittaji l le (khs 28.1.312 §, 18.3.886 §, 1.4.1040 §, 
28.10.3210 §, 30.12.3963 §) 
— järjestysmiehen palkkio, tarkistaminen 1.8. luki-
en 450 mk:ksi /kk (khs 23.9.2756 §) 

Radiointi- ja televisiointikorvausta koskevan sopi-
muksen tekeminen orkesterin soittajien kanssa (khs 
24.6.2027 §) 

Soitinhankintalainat, ks. Lainat 

Soitin- ja puku korvauksen tarkistaminen 1.9. lukien 
seuraaviksi: 

mk 

konserttimestari ja soolosellisti (820) 943 
viulun-, alttoviulun- ja sellonsoittaja (565) 650 
oboensoittaja, jolla on oma englan-
nintorvi (1 290) 1 484 
oboensoittaja, jolla on kaupungin 
englannintorvi, ja klarinetinsoittaja (1 070) 1 231 
huilunsoittaja, jolla on kaupungin 
piccolo (715) 822 
huilunsoittaja, jol la on oma piccolo (885) 1 018 
fagotinsoittaja (1 195) 1 374 
kä y rä to rve n so i t ta j a (805) 926 
t rumpet in- ja pasuunansoittaja (660) 759 

Kaupungin soittimia käyttäville muusikoille makse-
taan ainoastaan puku korvauksena 200 mk vuodessa 
(kvsto 16.10.560 §) 

Virat 
— kaupunginorkesterin johtajan viran jättäminen va-
kinaisesti täyttämättä toistaiseksi ja kapellimest. Paa-
vo Berglundin palkkaaminen 1.8.1975 lukien ts. joh-

tajaksi kolmen vuoden työsopimuksin (khs 4.2. 
380 §) 
— seitsemän soittajan viran jättäminen vakinaisesti 
täyttämättä kauintaan 1.4.1975 saakka (khs 7.10. 
2945 §) 
— tp. apulaisintendentin viran pätevyysvaatimuksi-
en muuttaminen ja oikeuttaminen musi ikki lk:n palk-
kaamaan vuoden loppuun saakka tilapäisen V 26 
pl:aan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvan apulaisinten-
dentin, jolta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakou-
lu tu tk in to , musiikin tuntemusta ja tyydyttävä kah-
den vieraan kielen taito (khs 28.10.3204 §, v:n 1967 
kert. s. 258) 

Kaupunginpuutarha 
— kasvihuoneiden uudelleenrakentaminen, määrära-
ha 148 178 mk (khs 9.12.3782 §) 
— Talin taimiston huoltorakennuksen muutostyöt, 
135 000 mk:n määräraha, sen käyttötarkoitusta osit-
tain muuttaen (kvsto 27.11.690 §) 

Kaupungintalo, ks. Virastotalot 

Kaupunginvaltuusto 
Aloitteet 
Keskeneräiset 
Niistä valtuutettujen tekemistä aloitteista, jo i ta kvsto 
ei ol lut v:n 1973 loppuun mennessä lopullisesti käsi-
te l lyt päätettiin 
— katsoa khn mietinnössä n:o 1 liitteessä A maini-
tu t aloitteet 3, 7, 8, 11, 18, 20, 35, 42, 45, 49, 51, 
53 , 55 , 56, 64 ja 71 tulleen lopullisesti käsitellyiksi 
— palauttaa aloitteet 2, 5, 23, 28, 29, 30, 33, 39, 
52, 57, 58, 59, 73 ja 103 khlle 
— hyväksyä aloitteen 68 osalta seuraavaa: kvsto ke-
hot t i khta ryhtymään toimenpiteisiin koululaisalen-
nuslippujen myöntämisperusteista v. 1973 annetun 
päätöksen muuttamiseksi niin, että siinä paremmin 
voidaan ottaa huomioon iltaopiskelijoiden erityis-
olosuhteet 
— merkitä miet innön n:o 1 luettelo muilta osin tie-
doksi 
— hyväksyä aloitteen 7 osalta toivomusponsi Vi i-
kinmäen ampumaratatoimintaa tutkimaan asetetun 
työryhmän selvitystyön kiirehtimisestä, ks. Toivo-
musponnet (kvsto 20.2.111 §, 6.3.156 §, khn mtö 
n:o 1) 

Käsitteleminen 
Kvsto päätti 
— katsoa khn mietinnössä n:o 9 liitteessä A maini-
tu t aloitteet 1, 2 , 4 , 6 - 1 1 ja 13 -26 tulleen lopulli-
sesti käsitellyiksi 
— velvoittaa aloitteen 12 osalta khn kiireellisesti te-
kemään valtuustolle esityksen liikenneturvallisuus-
työstä ja sen kehittämisestä koskevan vastuun mää-
räämisestä jol lekin keskeiselle luottamuselimelle ja 
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vastaavasti khssa jol lekin kaupunginjohtajista 
— merkitä khn ilmoituksen mietinnössä n:o 9 aloit-
teiden 3 ja 5 osalta tiedoksi (kvsto 5.6.354 §, khn 
mtö n:o 9) 

— katsoa khn mietinnössä n:o 17 liitteessä A maini-
tu t aloitteet 1, 2 ja 5—14 tulleen lopullisesti käsitel-
lyiksi 
— hyväksyä aloitteen 4 osalta seuraavaa: khta keho-
tet t i in kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin, joita 
kaupungille tarjoutuneen yksityisen Kontulan oppi-
koulun vastaanotto edellyttää, niin että koulu pääsee 
toimimaan kaupungin omistamana yksityisenä oppi-
kouluna viimeistään 1.8.1975 lukien 
— merkitä khn ilmoituksen mietinnössä nro 17 
aloitteen 3 osalta tiedoksi 
— hyväksyä aloitteen 12 osalta toivomusponnen 
Kontulan bussivuorojen lisäämiseksi, ks. Toivomus-
ponnet (kvsto 2.10.542 §, khn mtö n:o 17) 

Vn 1974 aikana tehdyt aloitteet 
Aloitteista on luettelo kvston päätösten hakemistos-
sa (H:gin kaupunginvaltuuston asiakirjat, Kaupungin-
valtuuston päätökset), joten tässä mainitaan vain ne 
aloitteet, jotka myös käsiteltiin vuoden aikana: 
— jätevesimaksuun l i i t tyvät eräät näkökohdat, vt 
Pettinen ym. (kvsto 20.3.184 §, ks. myös Jätevedet) 
— Kiinteistöyhtiö Ulappasaarentie 6:lle myönnetyn 
työllisyyslainan perusteluiden selvittäminen, vt Ha-
kalehto ym. (kvsto 5.6.354 §, khn mtö n:o 9, aloite 
26) 
— Oy Liikenne Ab:n linja-autolinjan 94N tarkista-
minen vt Hakalehto ym. (kvsto 2.10.542 §, khn mtö 
n:o 17, aloite 12) 
— liikenteen parantaminen Museokadulta ja Nervan-
derinkadulta eteläisiin kaupunginosiin, vt Matvejevv 
ym. (kvsto 2.10.542 §, khn mtö n:o 17, aloite 13) 
— selvityksen antaminen kvstolle Helsinki-Maaseu-
tu-Liikenne Oy:n ja Suomen Turistiauto Oy:n liittä-
misestä liikennelaitokseen, vt Hakalehto ym. (kvsto 
2.10.542 §, khn mtö n:o 17, aloite 14) 

Asiakirjat, myynt ihinnan vahvistaminen (ylj. 3.12. 
6792 §) 

Jäsenet (kaup.valtuutetut) 
— henkilöllisyystodistusten järjestämistä kvston jä-
senille ja varavaltuutetuille koskevan kirjeen johdosta 
päätettiin vt Irina Matvejewille lähettää Suomen 
Kaupunki l i i ton toimiston asiasta antama lausunto 
(ylj. 6.11.6632 §) 
— kotiinkuljetuksen järjestämisestä kvston kokouk-
sista myöhäisinä ajankohtina päätetti in, että 1.9. lu-
kien luovutaan toistaiseksi liikennelaitoksen linja-au-
tojen tilaamisesta po. kuljetuksia varten, mutta jos 
kokous on jatkunut vähintään klo 23 saakka, suorite-
taan valtuutetuil le samoin kuin kvston kokouksessa 

saapuvilla oleville khn jäsenille sekä viran puolesta 
läsnä oleville viran- ja toimenhalti joil le tarvittaessa 
korvaus kuit in mukaisista todellisista taksikuluista 
Valkoisesta salista asianomaisen koti in (ylj. 28.8. 
6280 §) 
— vt Katajavuori si irtyi Kansallisen Kokoomuksen 
valtuustoryhmästä Suomen Perustuslaillisen Kansan-
puolueen valtuustoryhmään (kvsto 9.1.35 §) 
— vt Pursiainen pyysi eron valtuutetun tehtäväs-
tään 7.2. lukien tultuaan määrätyksi virkaan toiselle 
paikkakunnalle ja hänen tilalleen tu l i jäseneksi autoi-
lija Juho Mehto ( kvsto 20.2.109 §) 
— vt Tyyne Paasivuori kuoli 28.7. ja hänen tilalleen 
tu l i valtuuston jäseneksi diakoniajoht.. Vi lho Närhi 
(kvsto 4.9.427 §) 

Kokoukset, valtuustolla oli 22 kokousta v. 1974 ja 
pöytäkir jojen pykälämäärä oli 765 

Käsiteltävät asiat 
Lauta- ja johtokunt ien ilmoitukset v:n 1974 kevät-ja 
syysistuntokaudella käsiteltäviksi suunnitelluista, 
merkitykseltään tärkeistä tai sisällöltään laajamittai-
sista asioista merki t t i in tiedoksi (khs 21.1.209 §, 
16.9.2653 §) 

Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 
— valtuusto valitsi puheenjohtajakseen vt Pentti 
Poukan, ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen vt 
Keijo Liinamaan ja toiseksi varapuheenjohtajakseen 
vt Gustaf Laurentin (kvsto 9.1.2 §) 
— entisen puheenjohtajan kouluneuvos Jussi Sauk-
kosen muotokuva päätettiin t i lata taidemaalari Jaak-
ko Sieväseltä (khs 30.12.3960 §) 

100-vuotisjuhlan järjestäminen: 
Merkittyään kvston 100-vuotisj uh lato imi kunnan 
mietinnön tiedoksi kh päätti mm. 
— että 100-vuotisjuhlan johdosta järjestetään 11.1. 
1975 juhlanäytäntö Kaupunginteatterissa n. 900 
henkilölle sekä 12.1.1975 kvston juhlakokous n. 150 
henkilölle ja juhlail lall inen tanssiaisineen n. 300 hen-
kilölle 
— kehottaa kaupunginmuseota kaupunginarkiston 
kanssa järjestämään kvston toimintaa kuvaavan näyt-
telyn 
— kehottaa historiatoimikuntaa valmistelemaan 
kvston historian teosta siten, että sen ensimmäinen 
osa voidaan jakaa juhlavieraille kvston juhlapäivän 
yhteydessä 
— kehottaa kaupunginkansliaa järjestämään käynnin 
kvston ensimmäisen puheenjohtajan Leo Mechelinin 
haudalla 12.1.1975 
— kehottaa kaupunginkansliaa ryhtymään toimenpi-
teisiin muistolaatan valmistamiseksi raastuvanoikeu-
den istuntotalon ulko-oven viereen 
— kehottaa molempien kansakoulujen johtokunt ia 

49 



Kaup—Kaup 

(Kaupunginvaltuusto, jatk.) 

ja molempien työväenopistojen johtokunt ia sekä am-
matt ioppilaitosten johtokuntaa suunnittelemaan kir-
joituski lpai lun kvston 100-vuotiseen toimintaan li it-
tyvästä aiheesta (khs 21.10.3109 §,8.10.3195 §) 

Kvston 100-vuotisjuhlatoimikunta, täydentäminen 

(khs 21.1.210 §) 

Toivomusponnet 
Kvsto esitti khlle eri päätösten yhteydessä toivo-
musponsia, joissa se edel lytt i khn ryhtyvän seuraa-
viin toimenpiteisi in: (toivomusponnet on ryhmitel ty 
asiaa koskevan alan mukaan esitysjärjestyksessä) 
asunto tuo tan to: 

— asuntotuotantomäärärahan käyttäminen pienta-
lotuotannon lisäämiseksi (kvsto 11.12.736 §) 
hallinto: 
— ilmoittaminen kvston esityslistalla, ketkä khn 
tai asiaa valmistelleen lautakunnan jäsenet ovat muo-
dostaneet vähemmistön tai jättäneet eriävän mielipi-
teensä sekä sen perustelut, mikäl i sellaisia on kirjall i-
sesti esitetty (kvsto 19.6.382 §) 
henkilöstö: 
— Y 8 palkkaluokan tai sitä vastaavan palkan nou-
dattaminen virka- ja työehtosopimusten puitteissa 
päätoimisen viranhaltijan ja työntekijän alimpana 
palkkaluokkana (kvsto 11.12.736 §) 
huoltotoimi: 
— esitys kunnalliselle sopimusvaltuuskunnalle pi-
kaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä huoltotarkasta-
jien ja sosiaalitarkkaajien palkkauksen tarkistamisek-
si heidän koulutustaan, tehtäviään ja vastuutaan vas-
taavaksi (kvsto 22.5.299 §) 
— huoltotoimen osalta v. 1975 mahdollisesti avoi-
miksi jäävien virkojen ja toimien aiheuttamien mää-
rärahasäästöjen käyttäminen pääasiassa kotiapuhen-
kilökunnan palkkaamiseen (kvsto 11.12.736 §) 
— vanhusten askartelutyönohjaajan ja mikäli mah-
dollista myös PAVI-työnohjaajan palkkaaminen vii-
den kodinhoitajan lisäksi huoltolk:n esityksen mu-
kaisesti v. 1974 avoimiksi jätettävistä huoltosisaren 
viroista säästyvillä palkkamäärärahoilla (kvsto 6.3. 
150 §) 

kaavoitus: 
— autopaikkamääräysten muuttaminen kiireellises-
t i ni in, että autopaikkojen lukumäärä määritellään 
osana kunkin alueen liikenteen kokonaisjärjestelyä 
ja että nimenomaan tehokkaaseen joukkoli ikentee-
seen nojautuvilla alueilla määräyksiä lievennetään, 
esityksen tekeminen Suomen Kaupunkil i i tol le (kvsto 
24.4.246 §) 

— kor t te l i - ja aluekohtaisia leikkipaikkoja koskevan 
sisäasiainministeriön suosituksen noudattaminen ase-
makaavoituksessa, Vart iokylä (kvsto 13.11.618 §) 
— riittävän suuren ja alueen puuston mahdollisim-
man paljon säilyttävän puiston toteuttaminen Puna-
vuoren tont in 91/10 ja Sinebrychoffin puiston ym. 

asemakaavaa laadittaessa (kvsto 27.11.674 §) 
kansakoulut: 
— Kontulan Keinutien ala-asteen koulun rakenta-
misen kiirehtiminen siten, että koulu voidaan ottaa 
käyttöön viimeistään v:n 1976 syyslukukauden alka-
essa (kvsto 6.3.142 §) 

— välipalaruokailun järjestäminen iltavuoroa käyvil-
le kansakoululaisille (kvsto 11.12.736 §) 
kulttuurityö: 
— aktiivisen kul t tuur i työn edellyttämän hallinnon 
ja luottamusmieselimen tai -elinten aikaansaaminen, 
koska ku l t tuur i työ, joka tarjoaa kaikille asukkaille 
tasavertaisen mahdollisuuden sekä osallistua aktiivi-
seen kul t tuur i työhön ja luovaan toimintaan että 
käyttää hyväkseen monipuolista kulttuuripalvelujen 
tarjontaa, vaatii kulttuuripol i i t t isen toimintaohjel-
man, johon sisältyy selvä, kaikille kansalaisille oikeu-
denmukainen tavoiteohjelma (kvsto 11.12.736 §) 
lasten päivähoito: 

— alueen lasten päivähoitotarpeen selvittäminen jat-
kettaessa kantakaupungin kaavoitustyötä sekä tarvit-
tavien päiväkotit i lojen sijoittaminen uusiin asema-
kaavoihin (kvsto 23.1.46 §) 
— huolehtiminen lasten päivähoitopaikkojen tarvet-
ta kaupungissa koskevan uuden ennusteen laatimi-
sesta ottaen huomioon väestökehityksen, syntyvyy-
den, naisten ansiotyössä käynnin, perheiden poikkea-
vat sosiaaliset olosuhteet sekä erityispäivähoitoa kai-
paavien lasten lukumäärän (kvsto 30.10.597 §) 
— ruotsinkielisen puheterapeuttitoimenperustami-
nen v:n 1975 talousarviossa edellytetyn puhetera-
peutt i toimen lisäksi sekä päivähoitopaikkojen järjes-
täminen CP-lapsille ja lapsi-invalideille ensisijaisesti 
kaupungin normaal¡päiväkodeissa ja niiden normaali-
ryhmissä ja siten, että heille voidaan siellä järjestää 
tarvitsemansa kuntoutusta käyttäen kiertävää eri-
tyishenkilökuntaa (kvsto 2.10.533 §) 
— selvityksen antaminen niistä toimenpiteistä ja jär-
jestelyistä, joihin on ryhdyt ty sairaan lapsen päivä-
hoidon tehostamiseksi ja 
— toimenpiteiden kiirehtiminen lasten päivähoito-
paikkojen lisäämiseksi vahvistettujen suunnitelmien 
mukaisesti sekä 
— toimiminen siten, että kvston hyväksymät ja so-
siaalihallituksen vahvistamat 1 497 uutta päivähoito-
paikkaa sekä 200 perhepäivähoitopaikkaa saadaan 
käyttöön kuluvan vuoden aikana (kvsto 4.9.450 §) 

— varojen irroittaminen v:n 1975 talousarvion tileil-
tä 3 09 49 ja 4 31 03 päivähoitohenkilökunnan poik-
keusvalmistukseen (kvsto 11.12.736 §) 

liikenne: 
— bussivuorojen lisääminen Kontulan ja kaupungin 
keskustan välillä (kvsto 2.10.542 §) 
— yhteistariffisopimuksen VR:n kanssa saaminen 
voimaan 1.1.1975 alkaen ja 
— määräyksen sisällyttäminen lisäsopimukseen siitä, 
että ilmoitettaessa kovaäänisellä pysäkeistä Helsingin 
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kaupungin alueella kuuluttaminen toimitetaan mo-
lemmilla kielillä (kvsto 27.11.670 §) 
— kääntyminen Suomen Kaupunki l i i ton puoleen 
sellaisten lainsäädännöllisten muutosten aikaansaami-
seksi, että polttoaineverosta osa maksettaisiin Helsin-
gille liikenneväylien kunnossapitoa varten 
— julkisen liikenteen palvelutason jättäminen hei-
kentämättä v. 1975 ja pyrkiminen matkustustarpeen 
mukaan sitä parantamaan mm. vuoroja lisäämällä 
— pääväylien viemisen välttäminen vanhojen asunto-

alueiden kuten Olympiakylän ja Kisakylän kautta 
suunniteltaessa uutta liikenneverkkoa kantakaupun-
gin pohjoisosaan 
— risteysten jalankulkutunneleiden valaiseminen eri-
tyisesti kohteissa, missä koululaiset käyttävät tunne-
lia 
— kvston jo kaksi kertaa päättämän pysäköintivirhe-
maksun korottaminen 20 mk:sta 40 mk:aan joukko-
liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden lisää-
miseksi sekä pysäköint ikurin palauttamiseksi 
— selvitys mahdollisuuksista ti lata johdinautoja pel-
kästään Helsingille tai yhdessä muiden kuntien kans-
sa joko kotimaasta tai ulkomailta (kvsto 11.12. 
736 §) 
nuorisotoimi: 
— nuorison vapaa-aika- ja harrastustilojen saattami-
nen pikaisesti nykyajan vaatimalle tasolle myös kes-
kustan ja muun kantakaupungin alueella 
— ryhtyminen tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Ar-
kadian nuorisoklinik ka voi jatkaa toimintaansa vuo-
den aikana keskeyksettä (kvsto 11.12.736 §) 
päihdehuolto: 
— esitys Kaupunki l i i ton ja valtiovallan edustajille 
siitä, että kun lakia päihdyttävien aineiden väärin-
käyttäjien huollosta nyt muutetaan, niin päihdehuol-
toon tarkoitettuja alkoholivaroja valtionapuina ei 
maksettaisi kunnille pelkästään kuntien kantokyky-
luokituksen mukaan, vaan että kunnan valtionosuus 
määriteltäisiin myös päihdehuollosta aiheutuvan tosi-
asiallisen rasitteen mukaan 
— mahdollisuuksien tutk iminen v:n 1976 talousarvi-
ota silmällä pitäen Helsingin A-klinikkaa.n l i i t tyvän 
ns. katkaisuhoidon akuutt ik l inikan toiminnan tuke-
miseksi sekä työskentelyti lojen järjestämiseksi ko. 
klinikalle ja 
— sijoituspaikkojen osoittaminen Helsingin poliisi-
laitoksen tarvitsemille uusille päihtyneiden säilytysti-
loille (kvsto 11.12.736 §) 
rakennustoimi: 
— kaupungin rakennustöiden kustannusarvioiden 
laatiminen siten, että ne vastaavat todellisia kustan-
nuksia (kvsto 23.1.56 §) 
— rakennustarkastusviraston valvontaosaston toi-
mintaedellytysten parantaminen erityisesti asuntojen 
käyttötarkoituksen luvattoman muuttamisen ehkäi-
semiseksi (kvsto 11.12.736 §) 
— Viipurinkadun asuntoparakkien purkamisen jät-

täminen siksi kunnes niiden asukkaille on turvattu 
nykyistä paremmat asuinolosuhteet (kvsto 19.6. 
384 §) 
sairaanhoito: 
— henkilökunnan lasten ympärivuorokautisen hoi-
don tarpeen huomioon ottaminen hoitohenkilökun-
nan saannin helpottamiseksi 
— mahdollisuuksien tutkiminen rakentaa pikaisesti 
Itäiseen sairaalaan kytkeytyvät pitkäaikaishoitopai-
kat ja avohoidolliset polikl inikka- ja toimenpideyksi-
köt 
— selvityksen toimittaminen kvstolle Itäisen sairaa-
lan käytöstä yhdessä muiden kaupungin sairaaloiden 
kanssa lääkäreiden jatko- ja täydennyskoulustus-
paikkoina ja 
— tutkimuksen suorituttaminen Helsingin sairaaloi-
den henkilökuntatilanteesta ja selvittäminen, kuinka 
paljon eri sairaaloissa on työvoiman vajauksesta joh-
tuvaa käyttämätöntä kapasiteettia (kvsto 22.5. 
304 §) 
satamalaitos: 
— laskuttajan viroista lastinselvittäjän viroiksi muu-
tettujen virkojen siirtäminen Y 12 phstä Y 13 pl:aan 
(kvsto 4.9.447 §) 
talousarvio: 
— khn tulo- ja menoarvion momentt i jakoon tekemi-
en muutosten ilmeneminen vastaisuudessa khn esi-
tyksissä (kvsto 11.12.7 3 §) 
terveydenhuo Ito : 
— kvston eräissä sairaaloissa ja laitoksissa toimivien 
lääkintävoimistelijoiden virkaporrasjärjestelyn ja 
palkkaluokkasijoituksen osalta toteutettavaksi hy-
väksymää järjestelyä vastaavan järjestelyn toteutta-
minen terveyskeskuksessa toimivien lääkintävoimis-
telijoiden osalta (kvsto 3.4.219 §) 
— yhteistyön luominen kaupungin terveyskeskuk-
sen ja yksityisten lääkäriasemien välillä, etenkin yk-
sinasuvien, vanhusten ja vähävaraisten terveyspalvelu-
jen turvaamiseksi (kvsto 22.5.302 §) 
— mahdollisuuksien tutk i tut taminen perustaa kan-
sa-, perus-, oppi- ja ammatt ikouluihin riittävästi kou-
lukuraattoreiden ja psykologian virkoja oppilashuol-
lon sekä oppilaiden mielenterveystyön tehostamisek-
si (kvsto4.9.455 §) 
työväenopistot: 
— kunnollisten toimintat i lojen hankkiminen suo-
menkielisen työväenopiston taideopiskelijoille 
— mahdollisuuksien tutk iminen perustaa suomen-
kieliseen työväenopistoon uusia toimipisteitä lähiöi-
hin, erityisesti Jakomäkeen, Kontulaan ja Laajasa-
loon (kvsto 11.12.736 §) 
— toiminnan laajentaminen Itä-Helsingin lähiöiden 
koulujen tiloissa jo ennen Itäkeskuksen monitoimi-
talon valmistumista (kvsto 24.4.253 §) 
urheilu- ja ulkoilutoimi 
— Pihlajiston- Pihlajamäen uimahallin lopullisen pe-
rustamispäätöksen kiirehtiminen ja koulurakennuk-
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sen suunnittelussa varautuminen uimahallin rakenta-
miseen samalle tont i l le siten, että tont in käyttö selvi-
tetään kokonaisuutena osoitttamalla koulurakennuk-
sen lisäksi uimahall in mahdollinen sijoittaminen ton-
ti l le ottaen täl lö in huomioon myös tarvittavat ulkoi-
lualueet. Mahdollisuuksien tutk iminen koulun suun-
nittelu- ja rakentamisaikataulua laadittaessa uimahal-
lihankkeen sijoittamiseksi tarkoituksenmukaisesti 
koulun rakentamiseen niin, ettei koulurakennuksen 
valmistumista viivästytetä (kvsto 9.1.16 §) 
— valaistun kävelytien aikaansaaminen Kontulan 
asuntoalueen purupolul le (kvsto 20.3183 §) 
— V i ik in ampumaratatoimintaa 16.11.1973 tutki-
maan asetetun työryhmän selvitystyön kiirehtimi-
nen siten, että erityistä meluhaittaa ympäröivälle 
asutukselle aiheuttama toiminta voidaan ampumara-
dalla mahdoll isimman pian lopettaa ja että ampuma-
radalle voitaisiin osoittaa uusi sopivampi alue muual-
ta, mikäl i mahdollista ennen nykyisen vuorokauden 
päättymistä ja siten, että uudelleenjärjestelyissä ote-
taan huomioon ampumpaurheilun seudullinen 
kokonaistarve (kvsto 6.3. 156 §) 

Valitukset 
— kvsto päätti 21.1.1973 oikeuttaa khn ja erikseen 
luetellut lauta- ja johtokunnat ylittämään aikaisem-
min mahdollisesti myönnettyjen ylitysoikeuksien li-
säksi v:n 1972 talousarvion päätöksessä mainitui l la 
tileillä olevia määrärahoja. Oik.tiet.l is. Vesa Majamaa 
val i t t i tästä päätöksestä Uud.lh:lle, joka 7.6.1973 an-
tamallaan päätöksellä kumosi valituksen alaisen pää-
töksen. Kaupunki haki KHO:lta muutosta lh:n pää-
tökseen. KHO katsoi 31.10.1973 antamallaan pää-
töksellä, ettei ole syytä muuttaa lh:n päätöstä sekä 
velvoitt i kaupungin suorittamaan Majamaalle oikeu-
denkäyntikulujen korvaukseksi 150 mk (khs 14.1. 
101 §) 
— selitys lääninhallitukselle vt Ani ta Kevätsalon va-
lituksesta eräässä äänestysmenettelyä koskevassa asi-
assa (khs 4.11.3303 §) 

Äänestys koneen hankkiminen Oy Nokia Ab.l tä (ylj. 
31.12.6965 §) 

Kaupunginviskaalinvirasto 
Palkat ja palkkiot 
Poliisilaitoksessa toimivien, kaup.viskaalinviraston 
alaisten tp. apulaissyyttäjien palkkiot rangaistusmää-
räysten käsittelemisestä vahvistettiin 1.1. alkaen seu-
raaviksi: apulaissyyttäjien esimies 600 m k / k k , I, II ja 
III poliisialueen apulaissyyttäjät 507 mk /kk ja muut 
seitsemän apulaissyyttäjää 254 mk/kk (khs 30.9. 
2878 §) 

Kaupunginvouti ks. Ulosottovirasto 

Kaupunkiliitto, ks. Suomen Kaupunkiliitto 
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Kaupunkiopisto, ks. Suomen Kaupunkiliitto 

Kaupunkisuunnittelu 
Alueellisten kehittämissuunnitelmien laatimista kos-
keva yleisohjeluonnos 
- kaupungin edustajina osallistuivat neuvotteluihin 
Ulh:n lh:n kanssa: rahoitusjoht. Erkki L intur i , viras-
topääll. Lars Hedman, apul.kaup.siht. Simo Somiska, 
suunn.pääll. Jaakko Tolonen, projektipääll. Martt i 
Lund ja vs. asemakaavapääll. Juha Vikkula (ylj. 11.9. 
6334 §) 
- lausunto lääninhallitukselle (khs 21.10.3110 §) 

Helikopterinlaskeutumispaikkaa koskeva lausunto 
rautatiehallituksen rataosastolle: kaup.suunn.lk:n v. 
1972 hyväksymien helikopterikenttien sijoitteluperi-
aatteen mukaan kantakaupungista ei varata tilaa heli-
kopteri tukikohdi l le. Erityis- ja matkustaja lentojen 
käytössä olevien laskeutumispaikkojen, Hotell i Hes-
peria, Pääposti ja Kaivopuiston ranta, käyttö salli-
taan vain poliisilaitokselta tapaus tapaukselta saatu-
jen lupien perusteella. Pelastuspalvelua ja sairaankul-
jetusta varten varataan laskeutumispaikkoja Meilah-
den sairaala-alueelta, Kirurgisen sairaalan alueelta ja 
Kall ion paloasemalta. Khs päätti olla puoltamatta 
ko. sijoituspaikkaa (khs 5.8.2173 §) 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 
Johtosäännön muuttaminen; 6 §:ään päätetti in lisä-
tä seuraava uusi kohta 4a: 
4a) antaa maistraatille lausuntoja rakennusasetuksen 
5 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista asioista (kvsto 
6.2.83 §) 

Jäsenet, ks. Kunnalliskalenteri 
- vapautuksen myöntäminen tstopääll. Jouko Ka-
janojalle ja lainop.kand. Mauno Tammisen valitsemi-
nen hänen sijalleen (kvsto 6.3.138 §) 

Kulku laitosjärjestelmän kehittäminen ja rahoitus v. 
1976-1985, kirje (khs 7.10.2935 §) 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Kalusteiden ja koneiden hankkiminen, yht. 65 800 
mk (ylj. 27.3.5546 §) 

Palkat 
- virastopäällikkö Lars Hedmanin sopimuspalkan 
tarkistaminen 1.10.1973 lukien 40 pl:n mukaiseksi 
kaikkine ikälisineen (kvsto 19.6.393 §) 
- vs. yieiskaavapäällikön Juha Vikkulan palkan tar-
kistaminen 1.10.1973 lukien 4 948 mk:ksi /kk (kvsto 
20.3.171 §) 

Valitukset 
- virkavapauden ajalta myönnettyjen palkkaetujen 
takaisinmaksuvelvollisuudesta, selitys lh:lle (ylj.29.5. 
5891 §,11.9.6357 §) 



Kaup-Kesk 

Virat 
— asemakaavaosaston insinöörin virka (Y 27) ja piir-
täjän virka (Y 10) saatiin jättää toistaiseksi täyttä-
mättä (khs 27.5.1704 §) 
— asemakaavapäällikön virkaan val i t t i in arkkit. Pirk-
ko Vit ikainen (khs 13.5.1512 §) 
— liikennesuunnitteluosaston insinöörin viran (Y 
27) muuttaminen li ikenneteknikon viraksi (Y 27) 
(kvsto 24.4.254 §) 

Kuntasuunnittelussa v. 1975 noudatettavat periaat-
teet, hyväksyminen (khs 21.10.3108 §) 

Liikennesuunnittelu, ks. Liikenne 

Malminkartanon suunnittelu, Malminkartanon kilpai-
lua varten 1973 merkitystä määrärahasta 80 000 mk 
(kvsto 27.11.689 §) 

Puhelinkaapelin sijoittaminen katuverkkoon tai Kes-
kuspuistoon, tutkiminen (khs 30.12.4020 §) 

Tasapainoisen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen 
tähtäävät toimenpiteet pääkaupunkiseudulla, selvi-
tys sis.as.ministeriölle: khs antoi selvityksen v:ien 
1974-1975 rakennuskohteista Helsingissä (khs 22.4. 
1272 §, 29.4.1344 §) 

Täyttö- ja maisemanhoitosuunnitelmat, hyväksymi-
nen 
— Kontulankaaren täyttöalue (khs 25.11.3633 §, 
2.12.3734 §) 
— Tattarisuon Alppikylän täyttöalue (khs 18.11. 
3533 §) 

Kehitysvammahuollon ja lastensuojelun laitostoimin-
taa koskeva kokonaissuunnitelma (khs 25.11. 
3610 §) 

Kehitysvammaisten lasten opetus- ja työkoti, i lmoitus 
Sylvia-koti yhdistykselle halukkuudesta varata seu-
raavasta laajennusvaiheesta khn 13.12.1971 tekemän 
alustavan varauksen mukaisesti kaksi hoitopaikkaa 
ko. päätöksessä ilmenevin edellytyksin (khs 5.8.2193 
§, v:n 1971 kert. s. 196) 

Kehitysvammatuki 57 Stöd för utvecklingshämmade 
r.y., lainan saaminen Kankurimäen Tukikodin leirin-
täalueen perustamiskustannuksia varten, ks. Lainat 

Kellokosken sairaalan kuntainliitto, kaupungin edusta-
jan valitseminen hallinnon ja tilientarkastajaksi (khs 
28.10.3243 §) ks. Kunnalliskalenteri 

Kemijoki Oy, yhtiöjärjestyksen muuttaminen; khs il-
moi t t i vastustavansa yhtiöjärjestyksen 1 §:n muutta-
mista siten, että yht iön kotipaikaksi tulee Helsingin 

kaupungin asemesta Rovaniemen kaupunki (khs 1.4 
1079 §) 

Kemikaali- ja rakennussatama, ks. Satamalaitos 

Kertomukset v:lta 1973, hyväksyminen 
— irtaimen omaisuuden tarkastajat (kvsto 30.10. 
590 §, khn mtö n:o 19) 
— kiinteän omaisuuden tarkastajat (kvsto 30.10. 
591 §, khn mtö n:o 20) 
— vuositilintarkastajat (kvsto 30.10.592 §, khn mtö 
n:o 21) 

Keski-Uudenmaan ammattikoulu, käyttökustannus-
osuuden ja pääomakustannusosuuden, yht. 34 124 
mk, maksaminen (khs 30.12.3955 §) 

Kesko Oy 
— ampuma-aseiden ja räjähdysaineiden kauppaa 
koskeva lausunto ks. Kauppa 
— Kaivokadun metroaseman rakentamista koskeva 
sopimus (kvsto 5.6.320 §, khn mtö n:o 7) 

Keskuskunta Enigheten, Pitäjänmäki, teol lisuusjä te ve-
sien johtamislupa (ylj. 16.10.6504 §) 

Keskusosuusliike Hankkija 
— Oulunkylän aluetta koskeva esisopimus Suomen 
Taiteilijaseuran kanssa, ks. Kiinteistöt, Vuokrasopi-
muksen purkaminen 
— tilapäisen trevirahallin pystyttäminen Malmille, 
ks. Rakennusluvat 
— tont in vuokraaminen Oulunkylästä pääkonttoria 
varten, ks. Kiinteistöt 

Keskusosuusliike OTK 
— ampumatarvikkeiden varastointia ja myynt iä kos-
keva lausunto, ks. Kauppa 

Keskuspesula 
— pääkaupunkiseudun yhteispesulan rakentamista 
koskevassa lausunnossaan khs päätti i lmoittaa pää-
kaupunkiseudun pesulatoimikunnalle, että kaupun-
gin keskuspesula on palvellut hyvin kaup:n sairaaloi-
ta jo 15 vuotta ja että se pystyy nykyisellä kapasitee-
tillään pesemään 21 tonnia päivässä, joka määrä voi-
daan nostaa 30 tonniin. Pesulan tont i l la on jäljellä 
rakennusoikeutta vielä 50 %, joten se pystyy jakelu-
varastoa laajentamalla selviytymään myös tulevan 
Itäisen sairaalan pyykistä, joten kaupungilla ei ole 
tarvetta osallistua ko. hankkeeseen (khs 30.9. 
2880 §) 
— varmuusvarastoon ki innitettyjen kassavarojen 
enimmäismäärän nostaminen 700 000 mk:aan, vä-
himmäismäärän ollessa 500 000 mk (khs 18.11. 
3491 §) 
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Keskuspesulajaosto, ks. Kaupunginhallitus 

Keskus-Sato Oy, tont in varaaminen Pohjois-Haagasta, 
ks. Kiinteistöt 

Keskustapuolue, lupa hissin rakentamiseen yleiselle 
alueelle Itä-Pasilassa, ks. Katu- ja muut yleiset alueet. 
Luvat. . . 

K esä si irto lato im inta 
Eräiden kaupungille testamentattujen varojen jaka-
minen suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakou-
lujen johtokunni l le käytettäväksi kesävirkistystoi-
mintaa varten merki t ty jen määrärahojen suhteessa 
kansakoulujen kesäsi irto loissa tarvittavien välineiden 
hankintaan (khs 6.5.1404 §) 

Kesäsiirtolatoiminnan menoihin myönnetty valtion-
apu, kouluhallituksen päätös (khs 4.2.432 §) 

Kevyen liikenteen väylät, ks. Kadut ja tiet 

Kevyt liikenne, ks. Liikenne 

Kiiltosilkki Oy, Tapanin kylä,teollisuusjätevesien johta-
mislupa (ylj. 3.7.6037 §) 

Kiinteistö Oy Akava-talo, lupa hissin sijoittamiseen 
yleiselle alueelle Itä-Pasilassa, ks. Katu-ja muut ylei-
set alueet. Luvat . . . 

Kiinteistö-oy Aksiisipolku 1, khn sitoumus lainoista, 
ks. Asuntotuotanto 

Kiinteistö-Oy Alakivi, khn sitoumus lainoista, ks. 
Asuntotuotanto 

Kiinteistö Oy Asemapäällikönhovi, sopimus Torppa-
rin kujan rakentamisesta välillä Asemapäälikönkatu ja 
Opastinsilta (khs 7.10.2958 §) 

Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 7, sopimus Opastin-
sillan ym. rakentamisesta, ks. Sillat 

Kiinteistö Oy Casa Académica Fastigshets Ab 
— lainan saaminen ylioppilastalon rakennuslainojen 
takaus sekä kustannusarvion hyväksyminen 
14 890 000 mk:ksi, ks. Lainat 

Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7—9, takaus kaupun-
gin omistamien ti lojen rakentamista varten yht iön ni-
miin otetusta lainasta, ks. Lainat, Takaaminen 

Kiinteistö-Oy Kasöörinkatu 2, piirustusten hyväksymi-
nen, pääpiirustukset n:o 1 - 2 0 ja 23 (khs 6.5.1410 §) 

Kiinteistö Oy Kirvesmiehenkatu 2, perusparannustyön 

II rak.vaiheen pääpiirustusten n:o 1 - 1 5 hyväksymi-
nen (khs 29.4.1319 §) 

Kiinteistö Oy Konalankanta, Konalassa olevan kahden 
tilan vaihtaminen tont t i in Kulosaaressa (kvsto 19.6. 
395 §), ks. myös Kiinteistöt 

Kiinteistö Oy Käsityöläisenne 4 - 1 0 , kustannusarvion 
ja piirustusten hyväksyminen, ks. Asuntotuotanto 

Kiinteistö-oy Käsityöläisentie 9, khn sitoumus lainois-
ta, ks. Asuntotuotanto 

Kiinteistö-oy Lassinlaakso, ks. myös Asuntotuotanto, 
Rakentaminen ja sitoutumisen antaminen . . . 
— khn sitoumus lainoista ja piirustusten hyväksymi-
nen (khs 27.5.1694 §, 7.10.2962 §) 
— tontinvuokraehdon poistaminen tai yht iön muut-
taminen henk.koht. lainoitetuksi asunto-osakeyhti-
öksi normaalein tontinvuokraehdoin (khs 7.10. 
2962 §) 

Kiinteistö-oy Liusketie 3, khn sitoumus lainoista, ks. 
Asuntotuotanto 

Kiinteistö Oy Liusketie 9, rakennuslainojen takaus, ks. 
Lainat 

Kiinteistö Oy Olavinkatu 1 
— lupa maankaivuu- ja tukemistyöhön Olavinkadul-
la ja Salomonkadulla (ylj. 20.2.5317 §, 8.5.5772 §) 
— sopimus Kampin tont in 192/1 rakentamiseen liit-
tyvistä toimenpiteistä; sopimuksen mukaan yht iö 
suorittaa eräät Olavinkadun kunnallistekniset työ t 
ja jalankululle varatun katualueen rakentamisen ja 
saa käyttää rakentamaansa huoltoväylää ja ramppia 
ilman korvausta sekä saa vastikkeeksi n. 116 m2 ; n 

suuruisen tont t i in liitettävän alueen (kvsto 19.6. 
379 §) 

Kiinteistö Oy Opetustalo 
— Itä-Pasilan tont in varausajan jatkaminen, ks. Kiin-
teistöt 
-••^rakennuslainojen takaus, ks. Lainat 
— sopimus Itä-Pasilan suurkorttel i n:o 7 suunnitte-
lusta, rakentamisesta ja käytöstä (kvsto 18.12.744 §) 

Kiinteistö Oy Pakkamestarinkatu 2, Pasila 
— pääpiirustusten n :o 1, 7—13 ja 002- 007 hyväksy-
minen (khs 6.5.1411 §) 
— rak.kustannusten hyväksyminen 18 913 000 mk : 
,ksi (khs 7.1.43 §, yl j . 2.1.5017 §) 
— tarkastuskaivojen rakennuslupa, ks. Viemärit 

Kiinteistö Oy Pelimannintie 15, rakennuslainojen ta-
kaus, ks. Lainat, Kiinteistö Oy Liusketie 9 
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Kiinteistö-Oy Pukinmäki, ks. myös Asuntotuotanto, 
Sitoutumisen antaminen 
— khn sitoumus lainoista ja pääpiirustusten hyväk-
syminen (khs 27.5.1694 §, 9.9.2600 §) 

Kiinteistö Oy Sähköttäjänkuja 1, lupa sulkulaatan ra-
kentamiseen Itä-Pasilaan (ylj. 20.3.5493 §) 

Kiinteistö Oy Vesalan Pientalot, khn sitoumus lainois-
ta ja piirustusten hyväksyminen, ks. Asuntotuotanto 

Kiinteistö Oy Ulappa saarentie 6, ks. Asunto Oy Vuo-
saaren Ulappa 8 

Kiinteistö Oy Zins, Pitäjänmäki, viemärin rakentamis-
lupa, ks. Viemärit 

Kiinteistö Oy Äyripolku 1, khn sitoumus lainoista, ks. 
Asuntotuotanto 

Kiinteistöluettelo, ks. Kiinteistötoimi, Kiinteistövirasto 

Kiinteistöt (alueet, määräalat, t i lat, tont i t ) 
Aluejärjestelyt 
Asuntosäästäjät r.y:n kanssa, ks. ko. hakusana 

Mellunkylän eräitä alueita koskevat järjestelyt 
A. Kaupunki myy Mellunkylän tiloista Fallskogen 
RN:o 3 1 4 5 ja Smedbacka RN:o 7 4 (tekstissä käyte-
tään tunnuksia F ja S) Asunto Oy Mellunmetsolle ti-
lasta F n. 200 m 2 : n määräalan ja tilasta S n. 232 
m 2 : n määräalan, jotka kuuluvat autopaikkatontt i in 
47200/7, tilasta F n. 485 m 2 : n määräalan, joka kuu-
luu autopaikkatontt i in 47228/3 ja tilasta F n. 191 
m 2 : n ja tilasta S n. 55 m 2 : n määräalat, jotka kuulu-
vat kerrostalotontti in 47228/4, yht. 96 400 mk:n 
kauppahinnasta 
- Asunto Oy Ounasvaarankuja 3:lle tilasta F n. 
1 262 m 2 : n määräalan, joka kuuluu kerrostalotont-
t i in 47203/16, 235 300 mk:n kauppahinnasta 
- Asunto Oy Ounasvaarankuja 4:lle tilasta F n. 434 
m 2 : n ja tilasta S n. 312 m 2 : n määräalat, jotka kuulu-
vat kerrostalotontti in 47228/5, yht . 227 450 mk:n 
kauppahinnasta 
- Asunto Oy Saariselänkuja 1 :lle tilasta S n. 5 680 
m 2 : n määräalan, joka kuuluu kerrostalotontt i in 
47206/3, tontista 47205/3 n. 231 m 2 : n , tontista 
47205/4 n. 684 m 2 : n sekä tontista 47208/4 n. 23 
m 2 : n suuruiset alueet, yht. 619 800 mk:n kauppa-
hinnasta 

B. Kaupunki vuokraa Asunto Oy Ounasvaarankuja 
1 :lle kerrostalotontin 47203/17 31.12.2030 saakka 
virallisen elinkustannusindeksin, jossa lokakuu 1951 
= 100, pistelukua 330 vastaavan 6 000 mk.n huone-
yksikköhinnan mukaan laskettavasta vuokrasta 

C. Kaupunki ostaa rasituksista vapaana 
- Asunto Oy Mellunmetsolta tontista 47201/1 Ou-
nasvaarantien katualueeksi merki tyn n. 1 799 m 2 : n , 
Luostonkujan katualueeksi merkityn n. 393 m 2 : n j a 
asemakaavan muutoksen ulkopuolelle jääneen n. 77 
m 2 : n alueen yht. .285 050 mk:n kauppahinnasta 
- Asunto Oy Pallastunturinne 5:ltä tontista 47200/ 
2 Luostokujan katualueeksi merkitys n. 634 m 2 : n ja 
yleiselle jalankululle varatuksi alueeksi merkitys n 
297 m 2 : n sekä Korvatunturinpolun jalankululle vara-
tuksi alueeksi merki tyn n. 519 m 2 : n suuruisen alueen 
yht. 180 500 mk:n kauppahinnasta 
- Asunto Oy Pallastunturinne 7:ltä tontista 47200/ 
1 Luostonkujan jalankululle varatuksi alueeksi mer-
kityn n. 183 m 2 : n suuruisen alueen 22 100 mk:n 
suuruisesta kauppahinnasta (kvsto 11.12.729 §) 

Suutari/an kylän tiloja ja eräitä Pihlajiston tontteja 
koskevat aluejärjestelyt 
A. Aluevaihto Asunto Oy Hattelmalantie 13, Asunto 
Oy Pyynikintie 4 - 8 , Asunto Oy Tiirismaantie 11 ja 
Asunto Oy Pyynikint ie 1 -nimisten yhtiöiden kanssa: 
yht iö t luovuttavat kaupungille rasituksista vapaina 
Suutarilan kylän t i lat Halfvars RN:o 1 H ° , Skafkärr 
RN :o 2158 ja Bagges 2159 ja kaupunki luovuttaa 

Asunto Oy Pyynikint ie 1 :lle asuntotontin 38315/ 
I Pih lajistosta 
- Asunto Oy Tiirismaantie 11:lle asuntotontin 
38311/2 

Asunto Oy Hattelmalantie 13:lle, Asunto Oy 
Pyynikintie 4—8:lle ja asunto Oy Tiirismaantie 
I I :lle autopaikkatontin 38314/2 
- Asunto Oy Pyynikint ie 1 :lleja Pyynikint ie 4 8:lle 
autopaikkatontin 38316/2 
mm. ehdolla, että yht iö t jättävät itselleen tilasta 
RN :o 1110 n. 0.3 ha:n suuruisen määräalan ja tilasta 
RN.o 2159 n. 1.4 ha.n suuruisen määräalan 

B. Kaupunki vuokraa Asunto Oy Pyynikint ie 4—8:ile 
Pihlajiston asuntotontin 38314/1, 31.12.2035 saak-
ka, vuosivuokra 31.12.1975 saakka 33 500 mk ja sen 
jälkeen pidetään perusvuosivuokrana 9 900 mk 

C. Kaupunki vuokraa Asunto Oy Hattelmalantie 
13:1 le Pihlajiston tont in 38314/3 31.12.2035 saakka, 
vuosivuokra 31.12.1975 saakka 18 500 mk ja sen jäl-
keen pidetään indeksiin sidottuna perusvuosivuo kra-
na 5 400 mk vuokran vaihteluita laskettaessa 

D. Esisopimuksen (30.6.1970) purkaminen Asunto 
Oy Hakunilan Kehätie 3:n, Asunto Oy Hakunilan 
Kehätie 4:n ja Asunto Oy Hakunilan Kehätie 5.n 
kanssa ehdolla, että yht iö t palauttavat kaupungille 
sen sopimuksen e kohdan mukaan yht iöi l le suoritta-
man 600 000 mk.n suuruisen välirahan ja että yht iö t 
vastaavat kohdissa A—C mainittujen tonttialueiden 
sisäisten kunnallisteknisten töiden suorittamisesta ra-
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(Kiinteistöt, jatk.) 

kennusviraston kanssa erikseen tehtävän sopimuksen 
mukaisesti 

E. Em. yhtiöiden kanssa 6.10.1972 allekirjoitetun 
esisopimuksen purkaminen ehdolla, että kaupunki 
palauttaa yht iöi l le niiden asettaman 3 mmk.n suu-
ruisen pankkitakauksen (kvsto 13.11.637 §) 

Luovuttaminen valtiolle 
Etu-Töölö, kvsto päätti omasta puolestaan suos-

tua siihen, että Kauppakorkeakoululle kuuluva oike-
us Etu-Töölön korttel i in n:o 432 siirtyy valtiolle 
Kauppakorkeakoulun, Kauppakorkeakoulun Kanna-
tusosakeyhtiön ja Suomen Val t ion kesken 6.9.1973 
esisopimuksen mukaisesti, kuitenkin ehdolla, että jos 
ko. korttelia käytetään vastaisuudessa muihin kuin 
yksinomaan valtion korkeakouluna toimintaansa jat-
kavan Helsingin Kauppakorkeakoulun tarkoituksi in 
tai kaupungin hyväksymää muuta opetustoimintaa 
varten, valtio sitoutuu lunastamaan tont in silloin 
suoritettavan arvion mukaisesta hinnasta (kvsto 
16.10.570 §, v:n 1969 kert. s. 77) 

Luovutusehtojen eroavaisuudet, käyttö ym., tu tk imi-
nen, ks. Komiteat, maapoliittisia kysymyksiä tutkiva 

Myyminen 
Kvsto oikeutt i ki inteistölk:n myymään erinäisin eh-
doin seuraavat tont i t , t i lat tai alueet: 

- Espoon Laajalahden kylän tilasta Bredvik RN:o 
1259 n 1 034 m 2 : n suuruinen määräala, joka vahvis-
tetun asemakaavan mukaan kuuluu tont t i in 17031/4, 
ilmoituspääll. Bertel Holmströmil le Asunto-osakeyh-
tiö Vuokselantie 8:n lukuun, käteishinta 57 000 mk; 
muutos 2.9.1970 tehtyyn päätökseen (kvsto 16.10. 
572 §, v:n 1970 kert. s. 76) 
- Espoon Suurhuopalahden kylän tilasta Alberga 
RN:o 21190 asuntotontt i in 51020/1 kuuluva n. 
312 m 2 : n suuruinen määräala, hinta 85 100 mk, au-
topaikkatontt i in 51020/2 kuuluva n . 4 1 4 m 2 : n mää-
räala, hinta 9 900 mk, ja autopaikkatontt i in 51020/3 
kuuluva n. 1 242 m2:n suuruinen määräala, hinta 
14 900 mk, Asunto Oy Perkkaankulmalle (kvsto 
13.11.639 §) 
- Lauttasaaren tont t i 31003/9 Sedmigradskys Små-
barnsskola och Maria Asyl -säätiölle lasten päiväkotia 
varten 1 000 000 mk:n käteish in nasta (kvsto 27.11. 
677 §) 
- Mellunkylän tiloista a) Fallskogen RN:o 3145 ja 
b) Smedbacka RN:o 7^ seuraavat määräalat: 
1) Asunto Oy Mellunmetsolle tilasta a) n. 200 m 2 ja 
tilasta b) 232 m 2 , jotka kuuluvat autopaikkatontt i in 
47200/7, tilasta a) n. 485 m 2 , joka kuuluu autopaik-
katontti in 47228/3 ja tilasta a) n. 191 m 2 ja tilasta 
b) n. 55 m 2 , jotka kuuluvat kerrostalotontti in 47228/ 
4, hinta yht . 96 400 mk 

2) Asunto Oy Ounasvaarankuja 3:lle tilasta b) n. 

1 262 m 2 , joka kuuluu tont t i in 47203/16, hinta 
235 300 mk 
3) Asunto Oy Ounasvaarankuja 4:lle tilasta a) n. 434 
m 2 ja tilasta b) n. 312 m 2 , jotka kuuluvat kerrostalo-
tont t i in 47228/5, hinta yht. 227 450 mk 
4) Asunto Oy Saariselänkuja 1 :lle tilasta b) n. 5 680 
m 2 , joka kuuluu kerrostalotontti in 47206/3, tontista 
47205/3 n. 231 m 2 : n , tontista 47205/4 n. 684 m 2 : n 
sekä tontista 47208/4 n. 23 m 2 : n suuruiset alueet, 
kaikki yht. 619 800 mk:n kauppahinnasta (kvsto 
11.12.729 §) 
- Pakilan yleisestä alueesta 34 K n. 1 502 m 2 : n 
suuruinen alue, joka asemakaavan muutoksessa n:o 
6993 on merki t ty kuuluvaksi tontteihin 34044/7 ja 
8, Lauri ja Leila Merivuorelle, käteishinta 60 000 mk 
(kvsto 23.1.54 §) 
- Ruoholahden muodostettava tont t i 20796/1 Oy 
A lko A b :lle 23 225 700 mk:n käteish i n nasta; muutos 
17.5.1972 tehtyyn päätökseen (kvsto 5.6.343 §, v:n 
1972 kert. s. 58) 

Khs i lmoi t t i suhtautuvansa kielteisesti Bondarbyn 
kylässä sijaitsevan Torpåkern -nimisen alueen myy-
miseen Kirkkonummen kunnalle kaatopaikkatarkoi-
tuksiin käytettäväksi (khs 21.10.3160 §) 

Ostaminen 
Kiinteistölk. oikeutett i in ostamaan seuraavat alueet, 
määräalat, t i lat tai ton t i t erinäisin ehdoin: 
- Espoon Nuuksion kylässä sijaitsevat t i lat Harha-
mäki RN:o 1 1 1 5 , Valkeinen RN:o 1 1 6 2 , Lamminta-
ka RN :o 11337 j a Vi l l in korpi 1 1 3 3 9 sekä tilasta Sau-
konnoro RN:o 11289 n 2.7 ha:n suuruinen kolmion-
muotoinen määräala vesialueineen, hinta 750 000 
mk ehdolla, että myyjät pidättävät itselleen tilasta 
RN:o 11339 kaksi n. 0.5 ha:n suuruista määräalaa 
(kvsto 3.4.211 §) 
- Haagan kylän tilasta Haga trädgård RN:o 2^12 
asemakaavassa puistoksi merk i t ty n. 3 500 m 2 : n suu-
ruinen määräala rakennuksineen ja laitteineen 
114 000 m k :n käteish i n nasta (khs 28.10.3255 §) 
- Kruununhaan tont t i 22/19, käteishinta 520 000 
mk (kvsto 30.10.599 §) 
- Laajasalon kylän t i lat Svalviken RN:o 1 2 2 , Sval-
viken II RN:o 1175 j a Svalviken III RN:o l 5 6 9 | h i n _ 
ta 500 000 mk ; Österäng RN:o 1135, hinta 130 000 
mk; Gustafs RN:o 2391 # käteishinta 65 000 mk (khs 
29.4.1335 §, 16.12.3915 §, 30.12.4023 §) 
- Malmin kaup.osan ton t t i 38078/3, 56 000 mk 
(khs 7.1.67 §) 

- Malmin kylän t i lat n:o 29 RN :o 3 3 0 , 87 500 mk ; 
n:o 97 RN:o 3 ^ 7 j a n : Q 9 8 RN:o 3119, 247 200 
mk; M. 25 RN:o 7 6 2 , 160 000 mk ; »N:o 20A» RN:o 
3193, 190 000 mk; n:o 19 RN:o 695, 50 000 mk 
(khs 18.2.587 §, 29.4.1336, 1337 §, 27.5.1701 §, 
10.6.1896 §, 5.8.2176 §) 

- Mellunkylän kaup.osan tontista 47201/1 katualu-
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eeksi merk i t ty n. 1 799 m 2 : n ja 393 m 2 : n sekä ase-
makaavan muutoksen alkupuolelle jäänyt 77 m 2 n 
suuruiset alueet, hinta yht. 285 050 mk; tontista 
47200/2 katu- tai vastaavaksi alueeksi merki tyt n. 
634 m 2 : n , 297 m 2 : n ja 519 m 2 : n suuruiset alueet, 
hinta yht. 180 500 mk sekä tontista 47200/1 jalan-
kululle varattu n. 183 m 2 : n suuruinen alue, hinta 
22 100 mk (kvsto 11.12.729 §) ks. myös Aluejärjes-
telyt 

— Mellunkylän kylän ti lat Marjamaa RN:o 3 118, 
35 000 mk ja Koivupirt t i RN.o 3 1 1 7 , hinta 30 000 
mk;(khs 18.3.907 §, 5.8.2163 §, 28.10.3254 §) 

— Oulunkylän tont t i 28064/2, hinta 350 000 mk 
(khs 4.2.402 §) 

— Pakilan kylän tila Lehtimäki RN:o 2 7 , hinta 
150 000 mk (khs 19.8.2334 §) 
— Sipoon kunnan Granö -niminen tila RN:o 1 2 4 3 

vesialueineen 1 700 000 mk:n käteish in nasta (kvsto 
9.1.20 §, v:n 1972 kert. s. 52) 

— Suutarilan kylän tilasta Högvalla RN:o 1136 n 

13 900 m 2 : n suuruinen määräala, 222 000 mk; ti la 
Kyrö RN.o 1 1 3 1 , hinta 50 000 mk, tila nro 8 / 1 3 9 

RNro 182, hinta 17 500 mk ja Hellas RNro 1*3, hin-
ta 104 000 mk (khs 18.2.573, 574 §, 11.3.832 §, 
22.4.1271 §) 
— Tapanilan kylän ti lat R 435 RNro 8 4 1 4 , hinta 
116 000 mk ; Mikkola RNro hinta 10 000 mk, 
K 439 RNro 7 1 9 7 , hinta 5 600 mk sekä nro 8 RNro 
1 1 4 7 ja Parcel nro 9 RNro 1195, hinta yht. 65 000 
mk (khs 11.3.831 §, 28.10.3256 §, 4.11.3348 §, 
16.12.3921 §) 
— Vart iokylän tilan Mäensyrjä RNro 5?1, hinta 
50 000 mk (khs 3.6.1784 §) 
— Vihdin kunnan Hultt i lan kylässä sijaitsevan Jun-
nola-nimisen tilan RNro 1 3 4 erill inen, n. 9.5 harn 
suuruinen metsäpalsta, käteishinta 70 000 mk (khs 
16.4.1215 §) 
— Vihdin Ruskelan kylän tilasta Koivumäki II 
RNro 2 I 3 0 n. 5 950 m 2 : n suuruinen, Katajamäki-
nimiseksi tilaksi muodostettava määräala, hinta 
120 000 mk (khs 25.11.3630 §) 
— Vuosaaren kylän tilasta Henriksberg RNro 1 2 3 1 
n. 13 650 m 2 rn suuruinen määräala rakennuksineen, 
käteishinta 540 000 mk (kvsto 11.12.732 §) ks. 
myös Asuntosäästäjät 

Pakkolunastukset 
— Herttoniemen kylän tila RNro l 7 ^ muutoksen 
hakeminen KOrlta HO m 26.6. antamaan, korvausta 
koskevaan tuomioon (khs 5.8.2175 §) 

— Myl lypuron asemakaava-alueella oleva Botby 
Sandtag -tila RNro 2 4 ^ 4 , Ihrn päätös ja sen mukais-
ten korvausten maksaminen (khs 14.1.144 §) 

Pakilan Elonkujan yksityisessä omistuksessa ole-
vat katualueet, toimeenpanon hakeminen Ulhrlta 
(khs 25.2.670 §) ja selityksen antaminen Ulhrlle 
(khs 10.6.1897 §) 

— Tapanilan kylän tila Us 278 RNro 6 ^ / , RO m 
päätös (khs 23.9.2794 §) 

— Vartiokylän tila Elsero RNro 2 7 2 9 , asemakaavas-
sa puistoksi ja liikennealueiksi merki t ty jen alueiden 
pakkolunastaminen (khs 23.9.2793 §) 
— Vart iokylän tila Leitola RNro 2807, asemakaavas-
sa puisto- ja liikennealueeksi merki tyn alueen pakko-
lunastaminen (khs 5.8.2164 §, 9.9.2612 §) 

Siirtäminen 
— Vantaan kaupungissa sijaitsevan tilan B1.6 RNro 
4119 siirtäminen Helsingin kaupunkiin, vastustava 
lausunto Ulhrlle (kvsto 18.9.474 §) 

Vaihtaminen (Aluevaihdot) 
Kvsto oikeutt i kiinteistölkrn tekemään erinäisin eh-
doin seuraavia alueita koskevat aluevaihdot tai niitä 
koskevat sopimukset (ensimmäisenä on mainit tu 
kaupungin vaihdossa saama alue): 

— Espoo - Espoo, Nuuksion kylässä sijaitseva ti la 
Haukkakenttä RN:o 11268 Haukka r.y:ltä ja kau-
punki luovuttaa saman kylän tilasta Nuuksionpää 
1 RNro 11338 n> 5 q00 m 2 : n suuruisen alueen, sopi-
mus (kvsto 16.10.571 §) 
— Etelä-Kaarela—Etelä-Kaarela, tilasta Mikonmäki 
RN :o 10 n. 11 235 m 2 : n suuruinen alue, joka kuuluu 
vahvistetun asemakaavan mukaisiin Kaarelan tonttei-
hin seuraavasti: 124.8 m 2 yleisten rakennusten tont-
t i in 33170/3, 9 731.1 m 2 yleisten rakennusten tont-
t i in 33178/2 ja 1 379.5 asuntokerrostalotontti in 
33178/1, Helsingin yliopistolta ja kaupunki luovut-
taa yliopistolle Etelä-Kaarelan tilaan Malmgård RN.o 
410 kuuluvasta määräalasta n. 220 m 2 : n suuruisen 
alueen, joka vahvistetun asemakaavan mukaan kuu-
luu l i iketalotontt i in 33175/1, ja kaupunki maksaa 
välirahana 137 000 mk (kvsto 6.2.84 §) 
— Kamppi—Kamppi, asemakaavan muutoksessa n:o 
7148 katu- ja puistoalueeksi merk i ty t alueet Valio 
Meijerien Keskusosuusliikkeeltä ja kaupunki luovut-
taa korttel i in n:o 173 kuuluviksi merk i ty t alueet 
(kvsto 16.10.567 §) 
— Konala- Kulosaari, Konalan kylässä sijaitsevat ti-
lat Kärras RN:o 2325 j a Bergkulla RN:o 3198 Kiin-
teistö Oy Konalankanta -nimiseltä yht iöl tä ja kau-
punki luovuttaa Kulosaaren asuntokerrostalotontin 
42055/2, yht iö suorittaa kaupungille välirahana 
265 000 mk (kvsto 19.6.395 §) 

— Kruununhaka—Haaga,Kruununhaan tont t i 31/7 
Vakuutusosakeyhtiö Fennialta ja kaupunki luovuttaa 
Haagan osayleiskaavan mukaisten korttelien n:o 15 
ja 16 alueelta myöhemmin laadittavan asemakaavan 
mukaisen l i iketontin, jonka kerrosala on 10 000 m 2 , 
yht iö suorittaa välirahana 1 000 000 mk ; sopimus 
(kvsto 24.4.257 §) 

— Laajasalo—Herttoniemi, Laajasalon kylässä sijait-
seva ti la Viken RN:o 1 4 4 9 Asunto Oy Pikkurahalta 
ja kaupunki luovuttaa Herttoniemen kylän tilasta 
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Mäkelä RN:o 4 2 2 7 n. 1 067 m 2 : n ja tilasta Botbyn 
hautausmaa RN:o 4 2 n. 255 m 2 : n suuruiset määrä-
alat, kaupunki maksaa välirahana 7 000 mk (kvsto 
19.6.397 §) 
— Malmi—Pukinmäki, Malmin kylän tilasta Sona-
by RN:o 5 ^ 0 n 3 300 m 2 : n suuruinen määräala ja 
n. 320 m 2 suuruinen määräala Malmin hautausmaa-
nimisestä tilasta RN:o 9 Helsingin ev.lut. seurakun-
nilta ja kaupunki luovuttaa Pukinmäen asuntotontin 
37044/3 (kvsto 13.11.638 §) ks. myös Vuokraami-
nen 
— Malmi—Tapaninkylä, Malmin kylän tilasta n:o 20 
RN:o 6 7 4 katu- ja puistoalueeksi merkitty n. 1 884 
m 2 : n suuruinen määräala rakennuksineen autonkulj. 
O. Suomiselta ja kaupunki luovuttaa Tapaninkylän 
tontin 39034/6 sekä suorittaa välirahana 18 000 mk 
(kvsto 20.3.176 §) 
— Malmin kylässä sijaitseva ti la n:o 145 RN:o 3179 
Tilda Nirosen kuolinpesän osakkailta ja kaupunki 
luovuttaa Tapaninkylän tont in 39047/1 ja kaupunki 
maksaa välirahana 95 000 mk (kvsto 22.5.298 §, khs 
23.9.2787 §) 
— Malmin kylän tila Vi lpo 32 RNro 7 2 7 5 V. ja I. 
Pesoselta ja kaupunki luovuttaa Tapaninkylän tontin 
39017/9 sekä suorittaa välirahana 75 000mk (kvsto 
18.12.755 §) 
— Malmin kylän tila Vi lpo 36 RN:o 7 2 7 9 v . ja K. 
Tyrväiseltä ja kaupunki luovuttaa Tapaninkylän 
tontt ia 39046/3 vastaavan, n. 1 272.4 m 2 :n suurui-
sen määräalan Tapaninkylän tilasta B 125a RN:o 
12392 sekä suorittaa välirahana 120 000 mk (kvsto 
23.1.52 §) 
— Malmi-Malmi , tontista 38094/1 n. 377 m 2 :n 
suuruinen määräala Vesijohtoliike Onninen Oyrltä ja 
kaupunki luovuttaa saman kaup.osan yleisestä alu-
eesta 38 K n. 400 m 2 : n suuruisen alueen (kvsto 19.6. 
396 §) 
— Oulunkylä (Nurmijärvi)—Etu-Töölö, Oulunkylän 
kylässä olevan Oulunkylän poliisiasema -nimisen ti-
lan RN:o 4 1 9 2 sekä Nurmijärven kunnan Korven ky-
lässä sijaitsevasta tilasta Nummela ja Kiljavaara RN:o 
2 n. 25 ha:n suuruinen määräala valtiolta ja kaupunki 
luovuttaa Etu-Töölössä sijaitsevasta yleisestä alueesta 
Eduskuntakatu l f 1 n. 2 433 m 2 :n suuruisen osan, 
yleisestä alueesta Puhemiehen katu Ig1 n. 514 m 2 :n 
suuruisen osan ja yleisestä alueesta Kansliakatu Ie1 
n. 514 m 2 :n suuruisen osan (kvsto 20.2.118 §) 
— Pitäjänmäki—Pitäjänmäki, yleisen rakennuksen 
tontista 46122/10 Eläke-Varma keskinäisen vakuu-
tusyhtiön omistama osa sekä kaava-alueella sijaitse-
vat, yht iön omistuksessa olevat katu- ja puistoalueet 
Eläke-Varmalta ja kaupunki luovuttaa omistamansa 
osat asuntotontista 46122/11 ja liiketalotontista 
46144/14 ja 16 sekä sosiaalista toimintaa palvelevan 
rakennuksen tontista 46144/17, sopimus (kvsto 
18.12.753 §) 
— Sipoo—Espoo, Sipoon kunnan Immersbyn kylän 

tila Skinnarforshagen RN:o 3 7 4 Asunto Oy Villamis-
mo Bostads Ab:ltä ja kaupunki luovuttaa Espoon 
Laajalahden asuntotonttia 17015/11 vastaavan n. 
2 030 m 2 : n suuruisen määräalan Suurhuopalahden 
kylässä sijaitsevasta Alberga -nimisestä tilasta RN:o 
21190^ yhtiö suorittaa kaupungille välirahana 50 000 
mk (kvsto 5.6.345 §) 
— Suutarila—Malmi, Suutarilan kylässä sijaitsevat ti-
lat Halfvars RN:o l H ° , Skaftkärr RN:o 2158 ja 

Bagges RN:o 2159 seuraavilta asunto-osakeyhtiöiltä: 
Asunto Oy Hattelmalantie 13, Asunto Oy Pyynikin-
tie 4—8, Asunto Oy Tiirismaantie 11 ja Asunto Oy 
Pyynikintie 1 ja kaupunki luovuttaa Asunto Oy Pyy-
nikintie 1 :lle Malmilta asuntotontin 38315/1, Asun-
to Oy Tiirismaantie 11:lle asuntotontin 38311/2, 
Asunto Oy Hattelmalantie 13:lle, Asunto Oy Pyyni-
kintie 4—8:lle ja Asunto Oy Tiirismaantie 11 :lle au-
topaikkatontin 38314/2 ja Asunto Oy Pyynikintie 
1:lle ja Asunto Oy Pyynikintie 4—8:lle autopaikka-
tontin 38316/2 (kvsto 13.11.637 §) ks. myös Vuok-
raaminen 
— Suutarila-Pihlajisto, ks. Aluejärjestelyt 
— Suutarila—Tapaninkylä, Suutarilan kylän tila Ky-
rö RN:o 1131 |_ Lagerkransilta ja kaupunki luovut-
taa Tapaninkylän tontin 39034/5 (kvsto 11.12. 
731 §) 
— Vantaa—Pitäjänmäki, Vantaan kaupungin Haku-
nilan kylässä sijaitsevat ti lat Märtenskog RN:o 13, 
Kalkbruket RN:o 211, Storskogen RN:o 4 3 ja Lill-
skogen RN:o 5 5 9 Oy Orotava Ab:ltä ja kaupunki 
luovuttaa yhtiöl le perustettavan kiinteistöyhtiön lu-
kuun Pitäjänmäen teollisuustontin 46014/11 itäosas-
ta asemakaavan muutoksella muodostettavan n. 1.1 — 
1.2 ha:n suuruisen toimisto- ja teollisuustontin, jon-
ka 21 000 m 2 : n kerrosalasta 12 600 m 2 saadaan 
käyttää toimistoti loiksi ja 8 400 m 2 teollisuustiloiksi 
ja yhtiö suorittaa välirahana 2 352 000 mk (kvsto 
23.1.51 §) 
— Vartiokylän tila n:o 206 RN:o 5 5 2 3 s. Isakoffilta 
ja kaupunki luovuttaa Tapanilan kylän tilasta Van-
taanranta RN:o 5375 n 838 m 2 : n suuruisen määrä-
alan ja Malmin kylän tilasta Sonaby RN:o 5157 n 

362 m 2 : n suuruisen määräalan, joista määräaloista 
muodostuu asemakaavan mukainen Tapaninkylän 
tontt i 39019/4 (kvsto 18.9.483 §) 

Vaihtoa koskeva sopimuksen muuttaminen 
— Oulunkylän seurakunnan siirtolayhdistys r.y:n 
9.4.1969 kaupungin kanssa tekemän, Oulunkylän 
tontt ia 28140/2 koskevan sopimuksen 2 kohdan 
muuttaminen seuraavaksi: 
»2) Yhdistys purkaa sille luovutettavalla tonti l la ole-
vat vanhat rakennukset ja rakentaa niiden tilalle 
31.12.1977 mennessä sosiaalisen huoltolaitoksen 
pääasiallisesti lapsia ja vähintään 10 vuotta Helsingis-
sä asuneita vanhuksia varten.» (kvsto 2.10.540 §) 
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Varaaminen 
Khs päätti erinäisin ehdoin varata seuraavat tont i t ja 
alueet jäljempänä mainituil le: 
— Espoon Mäkkylän virkatalon alueelta yksilöitävä 
alue Ravirata Oy:lle 31.12.1976 saakka (khs 13.5. 
1504 §) 
— Etelä-Kaarelan ton t t i 33090/1 Helsingin asunto-
keskuskunta Hakalle, 1973 päätetyn varauksen yksi-
löiminen (khs 7.10.2990 § ,v :n 1973 kert. s. 126) 
— Herttoniemi, ks. Satamalaitos 
— Itäkeskuksen suunniteltu tont t i 45053/1 asunto-
tuotantotoimistol le vuokra-asuntoja, 45053/2 lasten-
seimeä ja 45053/3 omistusasuntoja varten 31.12. 
1975 saakka 
— — tont t i 45051/1 Vuokra-asuntojen tuotanto ja 
rahoitus Oy:lle (Vatro), Helsingin Osuuskaupalle ja 
Vuoristo-yhtiöi l le työsuhdeasuntojen rakentamiseksi 
31.12.1975 saakka 
— - tont t i 45051/2 Valtakunnalliselle Vuokratalo-
osuuskunnalle (VVO), Vuokralaisten Keskusliitto 
r.y.lle, Väinö Tannerin säätiölle, Osuuspankki Yh-
teistuelle ja Kustannusosakeyhtiö Yhteistyölle arava-
vuokra-asuntojen rakentamiseksi, 31.12.1975 saak-
ka. 
— — tont t i 45052/2 Helsingin Seudun Opiskelija-
asuntosäätiölle (HOAS) 31.12.1975 saakka 
— — korttelista 45048 osia asuntotuotantotoimis-
tol le 31.12.1976 saakka (khs 23.9.2746 §) 
— Itä-Pasilan tont t i 17032/1 kaupunginkirjaston 
pääkirjastolle v:n 1979 loppuun (khs 10.6.1883 §, 
ks. v:n 1970 kert. s. 228) 
— Kampin korttel i n:o 212 Polar-rakennusosakeyh-
t iön, Matkatoimisto Oy Lomamatkan ja Rakennus-
työläisten Li i ton toimesta perustettavalle yht iöl le 
hotell in rakentamista varten 31.12.1975 saakka, 
muutos 16.4.1973 tehtyyn päätökseen (khs 9.12. 
3838 §,v:n 1973 kert. s. 125) 
— Kannelmäen tont t i 33149/1 kokonaisuudessaan 
Kannelkotisäätiölle 31.12.1975 saakka; muutos 
15.10.1973 tehtyyn päätökseen (khs 16.9.2691 §, 
v:n 1973 kert. s. 126) 
— Kontulan tont t i 47018/10 Keinutien ala-asteen 
koulua varten (khs 4.3.727 §) 
— Länsi-Pasilan alueelta alustavasti 30.6.1975 saak-
ka alueet, joiden rakennusoikeus on seuraava: asun-
totuotantotstol le n. 16 100 k -m 2 , Helsingin Asunto-
keskuskunta Hakalle n. 8 000 k -m 2 , Helsingin Sato-
ryhmälle n. 8 000 k -m 2 ja Salpa Oy:n nimeämälle 
helsinkiläiselle, rakentajalle n. 8 000 k -m 2 (khs24.6. 
2067 §) 
— Maununnevan tont t i 33037/1 Wärtsilä Oy:l le työ-
suhdeasuntojen rakentamista varten valtion asunto-
lainan turvin (khs 16.9.2691 §) 
— Myl lypuron tont i t 45145/2, 3 ja 4 asunnontuo-
tantotoimistolle, 29.11.1973 tehdyn päätöksen yk-
silöiminen (khs 2.12.3733 §) 
— - tont i t 45145/6 ja 45156/2 omistusasuntoja 

sekä 45156/1 ja 45156/3 vuokra-asuntoja varten 
asuntotuotantotoimistolle 31.12.1975 saakka (khs 
23.9.2746 §) 

- — urheilupuistosta alue tenniskeskuksen raken-
tamista varten Suomen Tennisli itolle v:n 1975 lop-
puun (khs 7.1.30 §,9.12.3770 §) 
- Pihlajiston tont t i 38317/1 ala-asteen koulun ra-
kentamista varten (khs 28.1.317 §) 
- Pohjois-Haagan tont i t 29179/1, 2 ja 3 Oy Alko 
Ab:|le ja Helsingin Sato Oy :lle työsuhdeasuntojen ra-
kentamista varten 
- - tont t i 29183/1 Helsingin Asuntokeskuskunta 
Hakalle, kaikki 31.12.1975 saakka (khs 23.9.2746 §) 
- - tont t i 29182/1 Keskus-Sato Oy :lle ehdolla, et-
tä alimpaan kerrokseen on sijoitettava ravintola (khs 
21.10.316 §) 
- - tont t i 29185/1 Lohjan Kalkkitehdas Oy :|le 
- - tont t i 29180/2 Silta ja Satama Oy :lle 
- - tont i t 29184/1 ja 2 Insinööritoimistoil le Matti 
Pohjankyrö Ky, Kontest, Pohjatekniikka, A r to Pit-
känen Ky, Veikko Vahvaselkä Ky ja Äyräväinen Ky 
sekä arkkitehtitoimistol le Reino Koivula & Co, kaik-
ki 31.12.1975 saakka (khs 18.2.579 §) 
- Sörnäisten sataman varastorakennusalue, ks. Sata-
malaitos 
- Taka-Töölön tont t i 492/4 liikennelaitoksen käyt-
töön 31.12.1976 saakka (khs 24.6.2065 §) 
- Talin urheilupuistosta n. 1 500 m 2 : n suuruinen 
alue Sakari Salolle squash-hallin rakentamista varten 
v:n 1975 loppuun (khs 5.8.2125 §) 
- Talin urheilupuistosta alue Suur-Helsingin Spanie-
likerho r.y:lle koirien ulkoilu- ja koulutustarvetta 
varten v:n 1974 loppuun (khs 20.5.1583 §, 27.5. 
1683 §) 
- Tammisalon tont i t 44009/5 ja 44029/2 Helsingin 
Suomalaisen Säästöpankin toimesta perustettaville 
yht iöi l le 31.12.1975 saakka kerros- ja rivitalojen ra-
kentamiseksi kaupungin palveluksessa oleville (khs 
23.9.2746 §) 
- Tapanilan tont t i 39045/5 lastensuoje lu i l le 
31.12.1976 saakka perheryhmäkodin perustamista 
varten (khs 6.5.1443 §) 
- Vart iokylän tont t i 45051/3 Helsingin Asuntokes-
kuskunta Hakalle, 15.10.1973 tehdyn päätöksen yk-
silöiminen (khs 7.10.2990 §, v:n 1973 kert. s.127) 

Varausajan jatkaminen 
- Haagan tont t i 29101/4, Rakennus Oy, 31.12. 
1975 (khs 4.11.3352 §) 
- Haagan tont t i 29103/1, Svenska Handelsinstitu-
tet-Köpmannaläroverket A b . 31.12.1975 (khs 30.12. 
4025 §) 
- Itä-Pasilan seuraavat tont i t 31.12.1974 saakka: 

- 17026/1 ja 17033/1 (osat), Postipankki 
- 17027/1 ja 17035/1, Vatro 
- 17028/1, K.W. Rytövaara ym. 
- 17029/1, Helsingin asuntokeskuskunta Haka 
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- 17030/1, Oy Yleinen Insinööritoimisto 
- 17031/1, Puolimatka Oy ja Akava r.y. 
- 17034/1, Palkki Oy & Co ja Palkki Oy 
- 17036/1, VVO, Merimieseläkekassa, Osuus-
pankki Yhteistuki ja Kustannusosakeyhtiö Yh-
teistyö 
- 17039/1, Kiinteistö Oy Opetustalo 
- 17041/1, Helsingin Sato Oy ja Keskus-Sato 
Oy 

sekä 30.6.1974 saakka: 
- 17019/1, Eläketurvakeskus 
- 17020/1, Laaturakenne Oy 
- 17023/1, Hotel l i - ja ravintolaopistosäätiö, Yl i-
opiston farmasiakunta ja Opiskelijaliikuntasäätiö 
- 17025/1, taideteollinen oppilaitos ja Suomen 
Teatterikoulu, valtio (khs4.2.403 §) 

- Kannelmäen tont t i 33170/3, asuntotuotantotoi-
mikunta 31.12.1974 (khs 2.9.2494 §) 
- Konalan ton t t i 32007/1, lasten päivähoitolk., 
31.12.1976 (khs 16.9.2688 §, 23.9.2792 §) 
- Laajasalon ton t t i 49027/2 ja 
- Munkkiniemen ton t t i 30020/22, kirjastolk. sivu-
kirjastoja varten, 31.12.1976 (khs 16.9.2689 §) 
- Oulunkylän ton t t i 28038/4, asuntotuotantotoi-
misto, 31.12.1975 (khs 16.12.3926 §) 
- Pasilan maaliikennekeskuksen palvelukeskuksen 
rakennuspaikka, Helsingin Kaukoki i to Oy, Huolinta-
keskus Oy ja FinnexpressOy, 31.12.1974 (khs 21.1. 
235 §) 
- Vallilan ton t t i 540/1 ja 
- Vart iokylän tont t i 45071/1, kirjastolk. sivukir-
jastoja varten 31.12.1976 (khs 16.9.2689 §) 

Vuokraaminen, ks. myös Satamalaitos ja Urheilu-ja 
ulkoilutoimi 
Kiinteistölk oikeutett i in vuokraamaan erinäisin eh-
doin seuraavat alueet, määräalat ja ton t i t : 
- Alppiharjun tont t i 455/1 Lasten Päivä Säätiön 
toimesta perustettavalle yht iöl le näköalatornia var-
ten,31.12.2027 saakka, vuotuinen vuokra on 31.3. 
1977 saakka 100 000 mk sekä sen jälkeen se ri ippuu 
virallisesta elinkustannusindeksistä, jossa lokakuu 
1951 = 100, siten, että perusvuokrana vuokran vaihte-
luita laskettaessa pidetään 30 000 mk vuodelta ja pe-
rusindeksinä pisteluku 100 sekä että vuokraa kunkin 
vuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan vuoden 
ensimmäisen neljänneksen loppuun korotetaan tai 
alennetaan niin monella täydellä 10 prosentilla pe-
rusvuokrasta kuin edellisen kalenterivuoden keski-
määräinen elinkustannusindeksi täysinä 10 prosent-
teina poikkeaa perusindeksistä. Indeksin muutokses-
ta otetaan viitenä ensimmäisenä vuotena sopimuksen 
tekemisestä kul loinkin huomioon vain puolet (kvsto 
13.11.640 §) 
- Etelä-Haagan tont t i 29073/11 Stiftelsen Dan-
marks Hjemmet r.f:lle vanhusten asuintalojen raken-

tamista varten 31.12.2035 saakka, virallisen elinkus-
tannusindeksin »lokakuu 1951=100» pistelukua 100 
vastaavan 2 000 mk:n huoneyksikköhinnan perus-
teella määräytyvästä vuokrasta (kvsto 16.10.574 §) 
— Etu-Töölöstä, Pohjoisen Rautatiekadun varrelta 
n. 4 300 m 2 : n suuruinen huoltoasema-alue Oy Esso 
Ab:lle linja-autoasemalta purettavan huoltoaseman 
vaihtoalueeksi 31.12.1984 saakka; vuosivuokra 31.3. 
1975 saakka 81 000 mk ja sen jälkeen elinkustannus-
indeksistä riippuvan vuokran perusvuokrana pidetään 
27 000 mk (khs 11.2.505 §, 18.2.584 §) 
— Herttoniemen ton t t i 43062/1 Raha-automaatti-
yhdistykselle 31.12.2011 saakka, vuokra 31.3.1976 
saakka 161 826 mk sekä sen jälkeen perusvuokrana 
pidetään 48 300 mk (kvsto 16.10.575 §), ks. myös 
Satamalaitos, Vuokrausta koskevat asiat 
— Itä-Pasila, Opastinsillan ja Asemapäällikönkadun 
sekä tontt ien 17022/1 ja 17023/1 rajoittama n. 
4 880 m 2 : n suuruinen alue Asunto-osakeyhtiö Ase-
mapäällikönhoville 31.12.2035 saakka, indeksiin si-
dottu huoneyksikköhinta 1 704 mk (kvsto 19.9. 
487 §) 
— Itä-Pasila, ton t t i 17034/2, ks. Asuntosäästäjät 
r-y. 
— Kannelmäen asuntokerrostalotontit 33170/1, 
33172/1 ja 33174/1 sekä autopaikkatontt i 33172/ 
2, noudattaen soveltuvin osin kvston 21.6.1972 
valtion ja Helsingin Yliopiston Kannelmäessä omis-
tamien eräiden määräalojen vuokraamista kaupun-
gille sekä eräiden tontt ien vuokraamista rakentajil-
le tekemän päätöksen C kohdassa mainittuja luovu-
tusehtoja (kvsto 9.1.23 §) 
— Laajasalon Pyysaaresta n. 8 280 suuruinen 
maa-alue Helsingin Työväen Pursiseura r.y:lle 31.12. 
1999 saakka, vuosivuokra 31.12.1975 saakka 500 
mk ja sen jälkeen perusvuokrana pidetään 165 mk/v 
(kvsto 4.9.442 §) 
— Malmin pienteoll isuustontti 38173/2 M. Heusala 
Kommandi i t t iyht iö l le 31.12.2004 saakka, vuosi-
vuokra 31.3.1975 saakka 11 205 mk ja sen jälkeen 
pidetään perusvuosivuokrana 4 333 mk (kvsto 3.4. 
212 §) 
— Meilahti, Hummallahden ranta-alueelta n. 500 
m2.n suuruinen alue (ent. Sauna-Seuran alue) Sauna-
tarvike Oy:lle näyttelysaunan paikaksi viideksi vuo-
deksi, vuosivuokra 3 000 mk (khs 10.6.1898 §, 17.6. 
1986 §) 
— Mellunkylä, tont in vuokraaminen Asunto Oy Ou-
nasvaaran kuja 1 :lle, ks. Aluejärjestelyt 
— Metsälän tenniskenttäalueet, ks. Urheilu- ja ulfcoi-. 
Ui to imi, A l u e e t . . . 
— Munkkiniemen asuntotontt i 30028/8 to im. joht . 
Leo Karlssonin tai Teräsmyynti Oy:n toimesta perus-
tettavalle yht iö l le 31.12.2035 saakka sen jälkeen, 
kun Karlsson on lahjoittanut kaupungille Walter Jun-
gin v. 1904 suunnitteleman »rahapuuta» kuvaavan 
lyijylasiteoksen sekä kustantanut sen asennuksen ja 
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valaisun rahatoimiston t i lo ih in; vuosivuokra 31.12. 
1975 saakka 11 550 mk ja sen jälkeen perusvuosi-
vuokrana 3 640 mk (kvsto 18.9.510 §, khs 9.9. 
2571 §) 
— Munkkisaaren Telakkakadun varrella oleva n. 
490 m 2 : n alue telakkatontin 20176/15 sisäisiä lii-
kennejärjestelyjä varten Oy Wärtsilä Ab:n Helsingin 
telakalle 31.12.1999 saakka, vuosivuokra 31.12. 
1974 saakka 8.40 m 2 ja sen jälkeen perusvuosivuok-
rana pidetään 3 m k / m 2 (kvsto 9.1.25 §) 
— Munkkivuoren kortt :n 30118 pohjoispuolelle 
Huopalahdentien ja Ulvilantien väliin muodostetta-
va tont t i Dextra Munkkivuoren Lääkärikeskus Oy :lle 
tai tarkoitusta varten perustettavalle yht iöl le n. 
5 000 kerros- m 2 : n suuruista lääkäriasemaa varten, 
tont in asemakaavan vahvistamisen jälkeen 40 vuo-
deksi; vuosivuokra 5%:n mukaan tont in arviohinnas-
ta eli 15 000 mk:sta huoneyksikköä kohden pitämäl-
lä vertauslukuna elinkustannusindeksin »lokakuu 
151 = 100» pistelukua 320. Tont t ia koskeva Vakuu-
tusosakeyhtiö Pohjolan anomus hylätt i in (kvsto 
18.9.509 §) 
— Mustikkamaan ulkoi lupuisto, ks. Urheilu- ja ul-
koilutoimi, Alueet ja rakennukset 
— Oulunkylän tont t i 28038/5 Oy A lko Ab:n toi-
mesta perustettavalle yht iöl le ja ton t t i 28038/6 Hgin 
seudun opiskelija-asuntosäätiölle 31.12.2035 saakka, 
vuokran perusteena pidetään elinkustannusindeksin 
»lokakuu 1951 = 100» pistelukua 100 vastaavaa 2 000 
mk:n suuruista huoneyksrkköhintaa (kvsto 16.10. 
573 §) 
— Oulunkylän toimistotalotontt i 28052/3 Keskus-
osuusliike Hankkijalle pääkonttoritalon rakentamista 
varten 31.12.2030 saakka, vuosivuokra 31.3.1975 
saakka 381 300 mk ja sen jälkeen pidetään perusvuo-
sivuokrana 112 150 mk (kvsto 13.11.641 §) 
— omakotitonteista 28092/4, 5, 6 ja 7 muodostetta-
va pientalotontt i Suomen Taiteilijaseura r.y:lle asuin-
ja ateljeerakennuksen rakentamista varten 31.12. 
2035 saakka, vuosivuokra 31.12.1976 saakka 13 728 
mk ja sen jälkeen pidetään perusvuosivuokrana 4 160 
mk (kvsto 13.11.620 §) 
— Pakilan ton t t i 34094/5 Asunto Oy Jakokunnan-
tie 22:lle 31.12.2035 saakka, vuosivuokra 31.12. 
1974 saakka 3 640 mk ja sen jälkeen pidetään perus-
vuosivuokrana 1 300 mk (kvsto 20.2.119 §) 
— Pihlajiston asuntotontti 38314/1 Asunto Oy Pyy-
nikintie 4—8:lle ja tont t i 38314/3 Asunto Oy Hattel-
malantie 13:lle (kvsto 13.11.637 §), ks. Aluejärjeste-
lyt 
— Pukinmäki, asuntotontti 37044/2 Hg in ev.lut. 
seurakunnille 31.12.2035 saakka, vuosivuokra 31.12. 
1975 saakka 29 700 mk ja sen jälkeen pidetään vuokran 
vaihteluita laskettaessa perusvuokrana 9 000 mk vuo-
delta. Vuosivuokrasta kannetaan 80 % niin kauan 
kuin talo on asuntolainoitettu tai jol lakin sen asuk-
kaista on henkilökohtainen asunto- ja lisälaina. Ton-

ti l le tulevista asunnoista on 80 % varattava kaupun-
gin osoittamille vuokralaisille. Edelleen seurakunnil-
le vuokratt i in autopaikkatontt i 37044/1 samaan 
ajankohtaan saakka, alkuvuosivuokra 905 mk ja pe-
rusvuokra 270 mk vuodelta (kvsto 13.11.638 §) 
— Reimarlan l i iketalotontt i 46117/11 Oy Gloria! 
Ab:l le tai sen toimesta perustettavalle kiinteistöosa-
keyhtiölle myymälä- ja li iketalon rakentamista var-
ten 31.12.2030 saakka, vuosivuokra 31.3.1975 saak-
ka 54 027 mk ja sen jälkeen pidetään perusvuosi-
vuokrana 18 630 mk; kvston 15.12.1971 tekemän 
päätöksen kumoaminen (kvsto 20.2.120 §, v:n 
1971 kert. s. 59) 
— Roihupellon teollisuustontti 45190/1 NelesOy.l-
le konepajan rakentamista varten 31.12.2010 saakka, 
vuosivuokra 31.3.1976 saakka 74 266 mk ja sen jäl-
keen pidetään perusvuosivuokrana 22 505 mk (kvsto 
16.10.576 §) 
— Talin urheilupuistoon kuuluva alue, ks. Urheilu-
ja ulkoilutoimi 
— Vuosaaren tont t i 54151/1 Valmet Oy:|le huolto-
aseman ja muiden palvelutilojen rakentamista varten 
31.5.1999 saakka, vuosivuokra 31.3.1975 saakka 
25 000 mk ja sen jälkeen pidetään perusvuosivuokra-
na 7 800 mk (kvsto 18.9.488 §) 

Vuokra-ajan jatkaminen: 
— Espoon Leppävaaran Maximarketin alue, Rake 
Oy:n anomus, khn hylkäävä päätös, (khs 2.12. 
3725 §) 
— Koskela, Kumpula, Käpylä, ks. Toukola 
— Käpylän ton t t i 824/13 ajaksi 21.12.1982-31.12. 
2005 ja tont i t 810/1, 811/1, 812 /1 ,817 /1 ,818 /1 ja 
819/1 ajaksi 1.1.1983-31.12.2005, Helsingin Kan-
sanasunnotOy (kvsto 23.1.55 §) 
— - tont t i 826/37 ajaksi 1.1.1975-31.12.2005, 
Helsingin Puhelinyhdistys, vuosivuokra 31.12.1975 
saakka 2 176 mk ja sen jälkeen pidetään perusvuosi-
vuokrana 680 mk (kvsto 18.9.485 §) 
— - asuntotontt i 862/23 ajaksi 1.1.1975-31.12. 
1984, Asunto-oy Vipusentie 23, vuosivuokra 31.12. 
1975 saakka 4 328 mk ja sen jälkeen perusvuosi-
vuokrana pidetään 1 273 mk (khs 18.11.3534 §) 
— Lauttasaaren Vaskiniemen sauna-alue ajaksi 1.1. 
1976-31.12.1999, Sauna-Seura r.y., vuosivuokra 
31.1.1977 saakka 300 mk ja sen jälkeen pidetään pe-
rusvuosivuokrana 100mk (kvsto 19.6.394 §) 
— Länsisataman tont t i 20250/2, ks. Satamalaitos 
— Metsälän tenniskenttäalue, ks. Urheilu- ja ulkoi-
lutoimi 
— Munkkiniemen l i iketontt i 30096/2 vuokratta 
31.12.1974 saakka, Oy International Business Mach-
ines A b (khs 21.1.244 §,22.4.1274 §, 23.9.2783 §) 
— Pitäjänmäen pienteollisuusalueen tont i t 46008/3 
ja 46027/6 30 vuoden ajaksi, Oy Veho Ab, vuosi-
vuokrat 31.3.1975 saakka 41 540 mk ja 21 261 mk 
ja sen jälkeen pidetään perusvuosivuokrana 13 846 
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mk ja 7 087 mk (kvsto 9.1.21 §) 
— - tont t i 46017/2 ajaksi 1.1.1976-31.12.1995, 
Pitäjänmäen Konetehdas Oy, vuosivuokra 31.3.1977 
saakka 12 828 mk ja sen jälkeen pidetään perusvuo-
sivuokrana 4 276 mk (kvsto 20.3.177 §) 
— - teoll isuustontti 46024/1 31.12.2008 saakka, 
Ni i lo Tammilehto Oy, vuosivuokra 31.3.1976 saakka 
13 417 mk ja sen jälkeen pidetään perusvuosivuok-
rana4 193 mk (kvsto 18.9.486 §) 
— Toukolan, Kumpulan, Käpylän ja Koskelan ne 
pientalotont i t , joita koskevat vuokra-alueiden järjes-
tely lain mukaiset järjestely hakemukset on lainvoi-
maisesti hylät ty tai jotka eivät ole olleet mukana jär-
jestely toimituksissa, lukuun ottamatta asunto- ja 
muil le yhteisöille vuokrattuja tontteja, 1.1.2023 
saakka, perusvuosivuokrana pidetään 0.80 mk tont-
t inel iömetri l tä (kvsto 24.4.256 §) 
— Ullanlinnan kaup.osassa Merikadun varrella si-
jaitseva huoltoasema-alue ajaksi 1.9.1974—31.12. 
1979, Oy Esso Ab, vuosivuokra 1.9.1974 lukien 
67 000 mk ja 1.1.1977 lukien 69 000 mk (khs 5.8. 
2170 §).Selityksen antaminen Ulh:lle Eteläiset kau-
punginosat r.y:n valituskesta ko. vuokra-ajan jatka-
mista koskevassa asiassa (khs 7.10.2999 §, 14.10. 
3078 §) 
— Vattuniemen venesatama-alue ks. Urheilu- ja ul-
koilutoimi 

Vuokrasopimuksen muuttaminen 
Kiinteistölk oikeutett i in muuttamaan seuraavia 
vuokrasopimuksia: 
— Alppiharjussa sijaitsevaa Linnanmäen huvipuiston 
aluetta koskeva sopimus siten, että se käsittää 24.9. 
1974 vahvistetun asemakaavan muutoksen mukaisen 
huvipuistoalueen ja perusvuokraksi tulee 17 700 mk 
entisen 20 000 mk:n asemesta sekä vuosivuokraksi 
40 710 m k 46 000 m k :n sijasta ajalta 1.1.1975-31.3. 
1975 sekä että muut vuokraehdot jäävät entiselleen 
(kvsto 13.11.640 §) 
— Itä-Pasilan tont in 17040/1 vuokraamista Osuus-
kunta Suomen Messuille koskeva päätös (20.6.1973), 
vuokraehtojen 3 kohdan muuttaminen seuraavaksi: 

3) Osuuskunta Suomen Messut myy kaupungille 14. 
kaupunginosan korttel in n:o 524 tont i l la n:o 1 olevat 
A- ja B-hallirakennukset 12 000 000 mk:n suuruises-
ta kauppahinnasta, joka suoritetaan siten, että kau-
punki maksaa käteisellä 4 000 000 mk ja ottaa vasta-
takseen Osuuskunta Suomen Messujen uuden messu-
keskuksen rahoittamiseen käytettävästä 8 000 000 
mk:n suuruisesta lainasta, jonka vuotuinen korko on 
tällä hetkellä 10 % ja myöhemmin enintään 6 % y l i 
pankkien kulloinkin voimassa olevan korkeimman 
talletuskoron ja laina-aika vähintään yhdeksän vuotta 
silloin, kun laina siirtyy kaupungin vastattavaksi sekä 
jonka kuolettaminen tapahtuu vuotuisin tasakuole-
tuksin ja jonka ehdot ovat tavanomaisia pankkilaina-

ehtoja (kvsto 2.10.527 §, v:n 1973 kert. s. 26). 

— Kaartinkaupungissa sijaitsevan Esplanadikappelin 
vuokraamista Osuusliike Elannolle koskeva päätös 
(20.2.1972); kiinteistölk:n oikeuttaminen tekemään 
Elannon kanssa sopimus kappelin vuokraamisesta en-
tistämis- ja peruskorjaustyön valmistumisen jälkeen 
15 vuoden ajaksi ehdoilla, että Elanto on velvollinen 
osallistumaan rakennustyön kustannuksiin 
1 400 000 mk:l la ja jos rakennustyöt tulevat maksa-
maan arvioitua 3 700 000 mk:aa enemmän, osallistu-
maan kustannusten nousuun arvioiduista kustannuk-
sista määräytyvää osuutta vastaavassa suhteessa. 
Elannon katsotaan rakennustöihin sijoittamallaan 
1 400 000 mk:l la suorittaneen Esplanadikappelin 
vuokran ensimmäisten kiinteistölk.n määrättäviksi 
jäävien vuosien ajalta ja, mikäl i se joutuu rahoitta-
maan hanketta yl i arvioidun osuuden, ylittävä osa 
katsotaan sen jälkeisen vuokrakauden vuokran lyhen-
nykseksi. Muut ehdot jäivät ennalleen. Toivomus-
ponnessa huomautett i in khlle, että kaupungin raken-
nustöiden kustannusarviot on laadittava ni in, että ne 
vastaavat todellisia kustannuksia (kvsto 23.1.56 §, 
v:n 1972 kert. s. 77) 
— Siltamäen tontt ia 40005/7 koskeva, Siltakeskus 
Oy:n kanssa 1.8.1972 tehty vuokrasopimus mm. si-
ten, että sopimus koskee tontt ia 40005/9 (kvsto 9.1. 
22 §, v:n 1972 kert. s. 72) 
— Valli lan tont t ia 586/1 koskevan, Mäkelänrinteen 
Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen kanssa 10.2. 
1960 tehdyn vuokrasopimuksen muuttaminen siten, 
että sopimuksen kohteena on 1.2. lukien kvston v. 
1973 hyväksymän asemakaavan muutoksen n:o 
7025 mukainen ton t t i 586/2 entisen 568/1 sijasta ja 
perusvuosivuokrana pidetään 37 850 mk entisen 
20 000 mk:n sijasta (kvsto 6.2.85 §) 

Maan vuokrasopimukset 
Jätevesimaksun l i i t tymismaksun perimisestä määräys 
maanvuokrasopimuksiin, mikäli kvsto päättää ko. 
maksun perittäväksi (khs 21.1.245 §) 

Vuokrasuhteen purkaminen 
Keskusosuusliike Hankkijan ja Suomen Taiteilijaseu-
ra r.y:n esisopimus, joka koskee seuran vuokrasopi-
muksen perusteella hallitsemaan määräalaa Oulun-
kylän kartano -nimisestä tilasta RN:o 6^6 ja seuran 
tällä alueella omistamia rakennuksia, khn hyväksymi-
nen. Esisopimuksen olennaisimmat kaupunkia koske-
vat ehdot ovat: 
— kaupungin ja seuran välinen vuokrasopimus pure-
taan 
— kaupunki lunastaa alueella olevan suurimman ra-
kennuksen ja maksaa korvausta vuokrasuhteen en-
nenaikaisesta päättymisestä yht. 360 000 mk 
— kaupunki vuokraa seuralle r iv i talotont in siten, et-
tä sille voidaan hakea valtion asuntolainaa syksyllä 
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1974 
— kaupunki antaa seuralle lainaa 40 % po. tonti l le 
rakennettavan rakennuksen rakennuskustannuksista 
— seura saa käyttää nykyistä aluettaan ja sillä olevia 
rakennuksia kauintaan 1.9.1976 saakka (khs 12.8. 
2261 §) 

Kiinteistötoimi 
Kaupungin kiinteistöjen hallinta 
Alueiden, määräalojen, rakennusten, t i lojen ja tont-
tien siirtäminen seuraavien eri lautakuntien, laitosten 
ym. hallintaan: 

kiinteistö/k. 
— leikkikenttien leikkikenttärakennukset yht. 48 
48 000 mk:n pääoma-arvosta 1.1.1975 lukien seuraa-
vasti: 

Etelä-Haagan leikkikenttä, Isonnevantie 
Hesperian 
Kontulan 
Lauttasaaren 
Pihlajamäen 
Vuosaaren 
2.12.3703 §) 

» Hesperian Esplanadi 
» Ki ikku 
» Lahnalahden puisto 
» Kiilletie 
» Satamasaarentie (khs 

— Flinkin kuolinpesän tont in vuokraoikeus raken-
nuksineen (khs 29.4.1316 §) 
— Munkkivuoren kortt :n 30118 pohjoispuolella 
Huopalahdentien ja Ulvilantien välissä oleva n. 5 000 
k-m2 :n suuruinen maa-alue Talin urheilupuistosta 
4.50/m k / m 2 maapohjapääoma-arvosta (khs 23.9. 
2748 §) 

liikennelaitos 
— Rautatientorin liikennekioski kiinteistölk:n hal-
linnasta (khs 25.11.3606 §) 

sairaala/k. 
— 25 ha:n suuruinen määräala Nurmijärven kunnas-
sa (khs 20.5.1603 §) 

sähkölaitos 
— Sörnäisten tonti l la 252/2 oleva 32 100 m 2 : n suu-
ruinen alue kaasulaitoksen hallinnasta, pääoma-arvo 
1 155 6 0 0 m k (khs 14.1.151 §) 
— Vi ik in r ivi talotontt i 36003/12 kiinteistölk:n hal-
linnasta, maapääoma-arvo 114 000 mk (khs 6.5. 
1424 §) 

teollisuuslaitosten Ik 
— Koivusaaressa sijaitseva muuntamorakennus kiin-
teistölkn hallinnasta (khs 9.12.3837 §) 

urheilu-ja ulkoilulk., ks. Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Kaupungin kiinteistöjen korjaukset ym., ks. myös 

Virastotalot 
— perusparannuksia varten v. 1972 merki tyn, käyt-
tämättä jääneen osan, 76 568 mk, siirtäminen käy-
tettäväksi v. 1974 samoin kuin Mäkelänkatu 3 7 - 4 3 
korjaustyötä varten v. 1972 merki tyn määrärahan 
käyttämättä jäänyt osa, 392 375 mk (kvsto 6.3. 
154 §) 
— talo Mäkelänkatu 37—43, muuttaminen kiinteis-
töosakeyhtiöksi (khs 27.5.1707 §, 3.6.1794 §) ' 
— talot Sofiankatu 4, Aleksanterinkatu 2 2 - 2 4 ja 
Sofiankatu 3, muistion laatiminen korjaustöistä (khs 
25.3.1010 §) 
— talo Sofiankatu 4, luonnospiirustusten hyväksy-
minen (khs 16.9.2714 §) 
— talo Unioninkatu 27, määräraha -korjaustöiden 
loppuunsaattamiseen (kvsto 8.5.282 §) 

Kiinteistölautakunta 
Valitukset kiinteistölk:n tekemistä lisälainan (23.10. 
73, 1732 §) ja peruskorjauslainahakemusta (4.6.74, 
943 §) koskevista hylkäävistä päätöksistä; khs hylkä-
si valitukset (khs 7.1.64 §, 5.8.2157 §) 

Vuositilintarkastajien tekemien eräitten huomautus-
ten johdosta khs kehott i kiinteistölk:aa 
— vuosittain keräämään kaupungin kiinteistöyhti-
öiltä tarpeelliset t iedot ja toimittamaan niiden perus-
teella laaditun selostuksen yhtiöiden toiminnasta 
kh.lle niin, että selostus voidaan jakaa valtuutetuil le 
vuositilintarkastajien kertomuksesta annettavan lau-
sunnon yhteydessä 
— selvittämään mahdollisuudet siirtolapuutarhatoi-
minnan perusluonnetta olennaisesti muuttamatta ja 
määräämään t ietyn tulorajan siirtolapuutarhan vuok-
raoikeuden saamiselle (khs 7.10.2933 §) 

Kiinteistövirasto 
Asuntoasia into im isto, kehotus riittävän henkilökun-
nan pitämisestä asumistukiasioiden käsittelyä varten, 
Suomen Kaupunki l i i ton kirje (khs 25.3.976 §) 

Hankinnat 
— autoradiopuhelin metsäosastolle (ylj. 13.2. 
5276 §) 
— kalusteet ja koneet, yht. 49 475 mk (ylj. 24.4. 
5707 §, 15.5.5810 §, 2.10.6436 §,30.10.6605 §) 

Kiinteistörekisteri: rakennus- ja sairaalavirastojen 
kiinteän käyttöomaisuuden kirjanpidon hoitaminen 
edelleen rekisterin yhteydessä (khs 11.2.464 §) 

Pysäkö in n in valvon ta toimisto 
— liikennelaitokselle maksettava korvaus virkapu-
kuisen henkilökunnan vapaasta matkustusoikeudes-
ta 1.1.1975 lukien 300 mk henkilöä kohden (khs 
29.4.1347 §) 
— pysäköintimaksujen palauttamista koskevat vali-
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tukset, lausunto lh:lle, jossa valitukset esitetään hy-
lättäväksi (khs 11.11.3431 §) 
— pysäköintimittareiden kunnon valvontaan l i i t ty-
vien tehtävien siirtäminen 1.5.1974 lukien kaasulai-
tokselta kiinteistöviraston tontt ios:n pysäköinnin-
valvontatoimistolle ja ki inteistötkin oikeuttaminen 
palkkaamaan toimistoon tp. virkasuhteeseen kuusi 
pysäköintimittareiden kunnon valvontatehtäviä ja 
valvonta-apulaisen tehtäviä suorittavaa valvonta-apu-
laista (Y 11), ehdolla, että virkoihin otetaan ensisi-
jaisesti vastaavia tehtäviä kaasulaitoksessa hoitaneet 
henki löt (khs 1.4.1058 §, 8.4.1148 §) 

Talo-osasto 
— muutosten suorittaminen Tekniikan museon ti-
loissa, ks. Rakennusluvat 

— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 

Virat ja toimet 

— asumistukiasioita käsittelevän toimistohenkilö-
kunnan lisääminen, vt Laitilan esitys; ei toimenpi-
teitä (khs 20.5.1586 §) 
— haastemiehen viran (Y 15) lakkauttaminen kau-
punki mi ttausos:ssa ja kanslistin viran (Y 14) perus-
taminen samaan osastoon (kvsto 27.11.672 §) 
— kiinteistöinsinöörin viran täyttäminen: dip.ins. 
Mikko Kuoppala (khs 7.10.2994 §) 
— toimistoapulaisen viran jättäminen täyttämättä 
asuntoasiaintoimistossa ja apul.kiinteistöluettelon-
hoitajan viran kansliaos:lla (khs 27.5.1705 §, 2.9. 
2495 §) 
Luvat kaupungin omistamien maa-alueiden käyttä-
miseen 
Espoon kaupungille myönnett i in lupa seuraavien 
alueiden käyttämiseen jäljempänä maini t tuun tar-
koitukseen: 
— Laajalahden kylän tila Bredvik RN:o 1 2 5 9 , Tur-
vesuontien ja Hagalundintien l i i t tymäjärjestelyt se-
kä vesijohtolinjan Louhentie—Hagalundintie raken-
taminen (khs 23.9.2785 §, 7.10.2992 §) 
— Martin kylän ti la Turvakoti II RN:o 3 1 4 3 , Suvi-
saaristontien jalankulku- ja polkupyörätien raken-
taminen (khs 7.10.2993 §) 
— Suurhuopalahden kylän t i lat RN:o 2328 
ja 2 4 2 5 sekä Laajalahden kylän tila RN:o 1 2 5 9 , pää-
vesijohtolinjan Otaniemi—Leppävaara rakentaminen 
(ylj. 2.1.5019 §) 

Etelä-Suomen Voima Oy, lupa suurjännitejohdon ve-
tämiseen Sipoon kunnan Talosaaren yksinäistaloihin 
Kärr RN:o 1 4 2 j a H u s ö RN :o 1 4 ° kuuluvalle alueelle 
(yl j . 9.1.5049 §) 

Porakaivon rakentaminen Vuosaareen 
Kiinteistölk:n oikeuttaminen myöntämäänsä 4 500 
mk:n määrärahaa käyttäen osallistumaan niihin to-

disteellisiin kustannuksiin, jotka Sairaus- ja Tapatur-
mainvalidit r.y.lle, Helsingin Raittiuskeskus r.y:lle ja 
Helsingin Insinöörit r.y:lle aiheutuu johtojen raken-
tamisesta Vuosaaressa sijaitsevalle tilalle Tallmo 
RN :o 489 naapuritilojen RN:o 4 2 3 ja 4 ^ 7 alueella si-
jaitsevasta porakaivosta (khs 18.2.575 §) 

Puistolan asemaseudun kaavoittamisesta ja rakenta-
misesta tehtyä sopimusta koskeva valitus 
KHO:n päätös dipl.ins. Hannu Ettalan valitukseen, 
kvston 7.2.1973 päätöksestä oikeuttaa kiinteistölk 
tekemään Polar-rakennusosakeyhtiön ja Komman-
d i i t t iyht iö Palkki Oy & Co:n kanssa sopimus Puisto-
lan asemaseudun kerrostaloalueen kaavoittamiseta ja 
rakentamisesta; KHO hylkäsi Ettalan valituksen (khs 
9.12.3825 §, v:n 1973 kert. s. 125) 

Vah ingon korvau kset 
— korvaus liukaustumisen aiheuttamasta vahingosta 
203 mk (ylj. 30.1.5169 §) 
— v. 1963 tehdyn päätöksen mukaisena korvaukse-
na yht. 740 mk (ylj. 5.6.5923 §, 3.12.6834 §, v:n 
1963 kert. s. 345) 
— HO:n päätös liukastumisonnettomuuden aiheut-
tamasta korvausvelvollisuudesta, muutoksen haku 
KO:lta (khs 2.12.3691 §) 

Valvonnan järjestäminen eräissä kaupungin kiinteis-
töissä 
Selvityksen pyytäminen kiinteistövirastolta Aleksan-
terinkadun, Katariinankadun ja Pohjoisesplanadin 
varrella olevien kiinteistöjen virka-ajan ulkopuolelle 
suoritettavan valvonnan tarkoituksenmukaisesta jär-
jestelystä (ylj. 6.11.6611 §) 

Kiinteistöyhtiöiden hallintokomitean mietintö, ks. 
Edustajat, kaupungin 

Kiinteä omaisuus 
— kiinteän käyttöomaisuuden uudelleen arvostuk-
sen tarkistaminen ja vertailu, 13 500 mk:n määräraha 
(ylj. 3.7.6060 §) 
— tarkastajien ja vara tarkastajien valitseminerf v.ksi 
1974 (kvsto 9.1.4 §) ks. Kunnalliskalenteri 
— tarkastajien kertomus v:lta 1973 hyväksytti in 
khn ehdotuksen mukaisesti (kvsto 30.10.591 §, khn 
mtö n:o 20) 

Kiljavan sairaala, ks. Sairaalat, muut 

Killinmäen keskuslaitos, ks. Lastensuojelutoimen lai-
tokset, Vajaamielislaitosten . . . 

Kilpailut 
— energian säästämiseen li ittyvä piirustus- ja kirjoi-
tuskilpailu, ks. myös Komiteat, Asettaminen (khs 
16.9.2658 §) 
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— kaupungin lasten- ja nuorisokodeissa sekä perhe-
hoidossa oleville lapsille ja nuorille järjestetty piirus-
tus- ja maalauskilpailu, 300 mk:n lisämääräraha pal-
kinto- ja lunastuskulujen suorittamista varten (khs 
7.1.24 §) 
— kvston 100-vuotisjuhla-aiheinen kirjoituskilpailu, 
ks. Kaupunginvaltuusto 

Kioskit 
— Haagan paloaseman virvokekioskin vuokraaminen 
Helsingin Palokunnan Urheilijat r.y:lle (ylj. 30.1. 
5185 §) 
— Seurasaaren ulkoi lupuisto, ks. Urheilu-ja ulkoilu-
toimi, Alueet ja rakennukset, Vuokrausta... 
— virvoitusjuomakioskien sekä jäätelön- ja kukkien-
myynt ipaikkojen myyntikauden tilapäinen pidentä-
minen aikana 10.4.—15.10.1974 poiketen kvston 
27.3.1935 päättämien määräysten 4 §:stä (kvsto6.3. 
149 §) 

Kirjanpito 
— käyttöomaisuuden kirjanpitoarvojen tarkistami-
nen, ks. Käyttöomaisuus 
— rakennusviraston ja sairaalaviraston kiinteän käyt-
töomaisuuden kirjanpidon hoitaminen edelleen kiin-
teistövirastossa ylläpidettävän kiinteistöluettelon yh-
teydessä (khs 11.2.464 §) 

Kirjastoautot, ks. Kaupunginkirjasto 

Kirjastolautakunta, ks. Kaupunginkirjasto 

Kirjastoviikon, valtakunnallisen ohjelman järjestämi-
nen, ks. Kaupunginkirjasto 

Kirjatalo Oy, sopimus Kampin kortt:n 175b asemakaa-
van muutoksen toteuttamista varten, ks. Kaavoitus 

Kirjoitustarvikkeiden käyttö kaupungin virkatoimin-
nassa, ohjeet (khs 30.12.3947 §, v:n 1960 kert. s. 
148) 

Kirkkonummi 
— Bondarbyn kylän Torpäkern - nimisen alueen os-
taminen kaatopaikaksi, khn kielteinen päätös (khs 
21.10.3160 §) 
— esitys Killinmäen keskuslaitoksen kaavoittamises-
ta (khs4.11.3329 §) 
— luonnonsuojelualueen muodostaminen Gilloback-
aan, ks. Luonnonsuojelualueet 

Kirkkosalmentien Lämpö Oy, ajonopeuden rajoitus-
anomusta koskeva khn lausunto maistraatille (khs 
21.1.239 §) 

Kivelän sairaala, ks. Sairaalat, kaupungin 

Kluuvi 
— asemakaavan muuttaminen 

— eräät rautatie- ja katualueet (kvsto 19.6. 
378 §) 
- ton t t i 36/5 (kvsto 13.11.631 §) 
- » 38/1 ja 7 (kvsto 19.6.377 §) 
— » 99/13 sekä rautatie- ja katualueet 
(kvsto 11.12.717 §) 

— Kaivokadun metroaseman luonnospiirustusten 
hyväksyminen ym., ks. Metro 
— rakennuskiellon jatkaminen, ks. Rakennuskielto 

Kluuvin galleria 
— hälytyslaitteiden hankkiminen (ylj. 30.10. 
6588 §) 
— luovuttaminen taiteil i joil le, seuroille ja yhdistyk-
sille näyttelyiden järjestämistä varten (ylj. 20.2.5300 
§, 29.5.5855 §, 31.7.6183 §, 25.9.6389 §, 16.10. 
6490 §, 30.10.6589 §,11.12.6859 §) 

Kodinhoito toimisto ks. Huoltotoimi 

Koirien ulkoiluttaminen kaupungin ulkoilualueilla, ks. 
Urheilu-ja ulkoilutoimi, Ulkoilualueet ja puistot 

Kokoontumisaika 
SPK:n kirje lauta, j oh to - j a toimikunt ien kokoontu-
misaikojen rajoittamisesta (khs 2.12.3668 §) 

Kokoukset, konferenssit, kongressit, ks. Edustajat, 
kaupungin 

Kolariautojen asettaminen näytteille, ks. Autot 

Kolmisopimuksen edellyttämä toimikunta, toiminta-
kertomus (khs 18.2.592 §) 

Komiteat, toimikunnat ja työryhmät, kaupungin, ks. 
myös Toimikunnat, pysyvät 
Asettaminen 
Khs päätti asettaa seuraavat komiteat, to imikunnat 
ja työryhmät , valita niihin puheenjohtajan ja jäsenet, 
oikeuttaa ne ottamaan sihteeri ja kuulemaan asian-
tunt i jo i ta: 
— komitea laatimaan suunnitelma A- ja B-messuhal-
Urakennusten käyttämisestä: vt Per-Erik Förars (puh-
joht.) , rak.mest. Kai Hagelberg, vt Pirkko K. Koski-
nen, suunn. Ukko Laurila, virastopääll. Pentti Lehto, 
dipj.ins. Martt i Lund, nuorisoasiamies Heikka Ni i t ty-
nen, virastopääll. Esko Paimio, vt Victor Procopä, 
ts top^H. Mauri Reutsalo ja vt Pentti Ukkola (khs 
18.2.552 §) 
— toimikunta järjestämään energian säästämiseen 
liittyviä kysymyksiä käsittelevä piirustus- ja kirjoitus-
kilpailu suom. kielisissä ja ruotsinkielisissä kansakou-
luissa syyslukukaudella 1974: dipl.ins. Hannu Sirola 
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(puh. joht.) , tiedotuspääll. Pertt i Mustonen, koulutoi-
men t iedotussiht. Pirkko Vout i la inen, äidinkiel. ope-
tuksenohj. S i rkku Saurama, kansak.op. T i m o Junt to 
ja Else Winqvist (khs 16.9.2658 §) 
— komitea selvittämään Hernesaaren rannan käyttö-
mahdollisuudet; vt Carl-Gustaf Londen (puh. joht.) , 
v t t Ve ikko Aa l to , A n t t i V i in ikka , Kaarlo Pettinen, 
Pentt i Kivinen, Juho Ant ika inen ja Henrik Kalliala 
(khs 4.2.412 §) 
— komitea tekemään jakoehdotus yleishyödyllisille 
yrityksille ja laitoksille tarkoitetuista apurahoista; 
apul.kaup.joht. A .K . Loimaranta (puh. joht . ) , kh.n 
jäsenet Aarne Laurila Carl-Gustaf Londen, Ter t tu 
Raveala, Usko Ruuskanen ja Aarne I. Välikangas 
(khs 21.1.223 §) 
— komitea valmistelemaan ehdotusta Helsingissä 
to imiv ien koulujen ensiapukoulutuksen järjestämi-
seksi: terveyskeskusylilääk. Anja Helve (puh. joht.) , 
reht. An tero Penttilä, l i ikuntaneuvoja Pentt i Koivis-
to, tarkast. Onerva Hentunen, apul.yl i lääk. Rabbe 
Wallgren, kouluhoi t . Maila Simola ja kouluterveyden-
hoit . Kaija Kauniskangas (khs 4.3.764 §, 11.3.859 §) 
— to imikunta selvittämään liukuvan työajan käyt-
töönottomahdol l isuuksia sekä muita joustavia työai-
kajärjestelyjä: henkilöasiainkeskuksen os.pääll. Mart-
t i Suhonen (puh. joht.) , palkkaltk:n tstopääll. Erkk i 
Salmio, kaup.kamr. Raimo Kaarelehto, puht.pi to-
pääll. Heikk i Saarento ja l i ikennelaitoksen tstopääll. 
Erkk i Nickul (khs 16.9.2703 §, 23.9.2804 §) 
— maapoliittisia kysymyksiä tu tk iva komitea, jonka 
tehtävänä on 
1) selvittää kaupungin eri hal l in tokunt ien sovelta-
mien maa-alueiden ja tont t ien luovutusehtojen eroa-
vaisuudet sekä mahdoll isuudet ri i t tävän yhtenäisen, 
kunnallishallinnollisesti ja kunnallistaloudellisesi! 
tarkoituksenmukaisen käytännön aikaansaamiseen 
maanvuokrien ja muiden luovutusehtojen määräämi-
sessä sekä sen yhteydessä erityisesti tu tk ia vuokratta 
tai nimellisesti tahi käypää vuokraa alemmasta vuok-
rasta luovutettujen maa-alueiden ja ton t t ien käyvän 
vuokran huomioon ottamista ki inteistöhal l innon ja 
muiden vuokranantajahal l intokuntien tulona sekä 
vuokramiesten mahdoll ista tukemista tällaisten tont-
t ien luovutuksen yhteydessä asianomaisin muin tuki-
to im in , 
2) arvioida nykyt i lanteen ja lähitulevaisuuden valos-
sa kysymys rakentamattomien ja vajaasti rakennettu-
jen asuntotontt ien käytöstä rakentamiseen sekä sel-
vittää tarkoituksenmukaisen ryhmi t te lyn po.hjalta sa-
notunlaisten tont t ien määrä ja edus tama ja^e^uso i -

3) selvittää, ovatko teollisuuden, liike-elämän ja 
muun el inkeinotoiminnan tarpeisiin luovutettujen 
maa-alueiden ja tont t ien vuokrat edelleen oikealla ta-
solla ja 
4) tarkistaa teollisuus- ja l i iketont t ikomi tean 23.12. 
1969 päivättyyn miet in töön sisältyvät esitykset ny-

kyt i lannetta silmällä pitäen. Jäsenet: vt Erkk i Heik-
konen (puh.joht.) , Henrik Kalliala, V i c to r Procopd, 
Arvo Pörhönen ja piir isiht. Vo i t t o Hakola. Pysyviksi 
asiantunti joiksi komiteaa kehotett i in kutsumaan vi-
rastopääll iköt Pentt i Lehto ja Esko Paimio sekä sata-
majohtaja Keijo Tarnanen (khs 21.1.234 §) 
— to imikunta avustamaan koulusuunni t te lutoimi-
kuntaa opettajien sijoitussuunnitelmaa laadittaessa; 
koulusuunn. Eva-Liisa Wilska (puh. joht . ) , leht. Kai 
Karlsson, koulunjoht . Tapani Laaja, koulusuunn. 
Mona Louhelainen, leht. Helena Martas, arkki t . Kale-
vi Rai t io, koulusuunn. Paula Sermilä-Kuoppa ja kan-
sak.op. Kalevi Tuulenmäki (khs 6.5.1406 §) 
— to imikunta selvittämään eräiden puolustuslaitok-
sen hallussa olevien saarien kaupungille luovuttamis-
ta; varat. Leo V i rkkunen (puh. joht.) , hallitusneuvos 
Pentti Heikki lä ja rahoitusjoht. E rkk i L in tur i (khs 
23.9.2750 §) 
— komitea laatimaan selvityksen ja suunnitelman 
rakennustoimen viranomaisten tehtävistä ja vastuus-
ta väestönsuojelussa; kaup.ins. Mar t t i An t t i l a (puh. 
joh t . ) , tstopääll. A n t t i Solaste (sähkölaitos), os.pääll. 
Kauko Tammela (vesilaitos), tstopääll. Pertt i Lehti-
nen (kaasulaitos), ins. Eero Leppänen (satamalaitos), 
väestönsuojelupääll. Olavi Kettunen ja suunn.pääll. 
Aul is Salovaara (väestönsuojelukeskus) sekävalmius-
pääll. Lauri Makkonen (kaup. kanslia), yhteyshenki-
lö tstosiht. Pentt i Metso ja asiantuntija rakenteelli-
sissa kysymyksissä toim.pääll. Tuukka Tarkka (khs 
25.3.1007 §, 29.4.1368 §) 
— komitea rikospoliisitalon hanke- ja esisuunnitte-
lua varten; apul.kaup.siht. Pekka Lehtonen (puh. 
joht . ) , poli isi laitoksen talous- ja suunnitteluosaston 
pääll. Tuomo Pynnä, rikospoliisiosaston apul.os.joht. 
Kalevi Syvänen, II apul.kaup.arkkit . M ikko Karjan-
oja, hall intotarkast. I lkka Koskinen ja kansliasiht. 
A r i Rautanen (khs30.12.4006 §) 
— sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyötoi-
mikunta suunnittelemaan ja laatimaan uudel leenjär-
jestelyjä terveydenhuollon jär jestelykomitean miet in-
nön perusteella sekä määrittelemään sairaaloiden ja 
sairaalamaisten huoltolaitosten yhtenäistä sisäänotto-
järjestelmää; apul.kaup.joht. Aarne K. Leskinen (puh. 
joht . ) , apul.kaup.joht. Pentti Pusa (varapuh.joht.), 
lääket. ja kir . tr i Max Blumenthal, valt .kand. Sirkka-
Liisa Hut tunen, kuntoutussiht. A i n o Hänninen, lähe-
tystöneuvos Reino Kuusi, toimitussiht. Ritva Lauri-
la, rov. V i lho Närhi , os.pääll. Oll i Ojala, hitsaustar-
kast. Ve ikko Rintamäki , tarkast. Nils St röm ja lää-
ket. ja kir . tr i Kaisa Turpeinen (khs 3.6.1761 §) 
— komitea tutk imaan terveyden hoitoviraston ja ra-
kennusviraston laboratoriotehtäviä; hal l intotarkast. 
I lkka Koskinen (puh. joht.) , kaup.hygieenikko Oleg 
Gorbatovv, tstopääll. Jorma Niemelä, lab.pääll. Tapio 
Norha ja os.pääll. Kauko Tammela (khs 11.11. 
3412 §) 
— terveydenhuollon rakentam iso hje Im a komitea tar-
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kistamaan laitossairaalahoitoa koskevaa rakennusoh-
jelmaa; dipl.ins. Terttu Raveala (puh.joht.), kauppa-
tiet.maist. Carl Johan Adolfsson, varat. Seppo Jyrkä-
mä, tstosiht. Ani ta Kevätsalo, rov. Vi lho Närhi, lää-
ket.lis. I lkka Taipale ja pankinjoht. Reino Larjola 
(khs 24.6.2105 §) 

— vuo krantarkistusto im ¡kunta, viranhaltijain luon-
toissuoritussäännön 44 §:ssä tarkoitettu: hallitus-
neuvos Sakari Sippola (puh.joht.), palkkaltk.n toi-
miston edustajina siht.Martt i Nikkinen ja tstoesimies 
Kaarina Mennander sekä viranhaltija- ja työntekijä-
järjestöjen edustajina isänn. Erkki Pohjavirta ja 
Veikko Raulos (khs 23.9.2801 §) 

Mietinnöt 
Khs hyväksyi tai merkitsi tiedoksi seuraavien komi-
teoiden ym. miet innöt: 
— aikuisväestön terveystarkastustoimintakomitea 
(khs 28.1.355§, 11.2.515 §) 
— elinkeinokomitea, mietintö ja siitä saadut lausun-
not (khs 29.4.1312 §, 6.5.1397 §) 
— eläintarhatoiminnan kehittämiskomitea (khs 
25.11.3581 §, 2.12.3685 §) 
— kaupungin kult tuuripol i t i ikkaa tu tk inut komitea 
(khs 21.10.3118 §, 28.10.3206 §) 
— kiinteistöyhtiöiden hall intokomitea, ks. Edusta-
jat, kaup:n 
— majoituskomitea (khs 2.12.3699 §, 9.12.3805 §) 
— oppikouluneuvottelutoimikunta (khs 8.4.1130 §, 
16.4.1202 §) 
— päivähoitoalan koulutustyöryhmä (khs 1.4.1083 
§,8.4.1159 §) 

— psykiatristen potilaiden asuntokysymyksen jär-
jestämistä tutkiva työryhmä, ks. Psykiatrinen huolto-
toimisto 
— sairaaloiden toimintasuunnitelma, to imikunta 
(khs 7.10.2979 §) 

— sairaan lapsen päivähoitoa suunnitteleva työryh-
mä (khs 29.4.1356 §, 6.5.1439 §) 
— terveydenhuollon järjestelykomitea, miet intö 
eriävine mielipiteineen (khs27.5 1677 §, 3.6.1761 §) 

— työaikojen porrastuskomitea (khs 25.11.3601 §, 
2.12.3696 §) 
— vanhusten päiväkoti- ja palveluskeskustoimintaa 
tutkiva komitea (khs 1.4.1085 §, 8.4.1160, 16.4. 
1231 §) 

— yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustus-
määrärahan jakokomitea (khs 3.6.1766 §) 

Selvitykset 
— Messuhallikomitea, esitys A- ja B- messuhallira-
kennusten käytöstä (khs 11.11.3433 §,8.11.3544 §) 
Ks. myös Urheilu- ja ulkoilutoimi 
— ruokatehtaan ennakkosuunnittelukomitea, kau-
pungin ruokahuollon järjestämistä koskevan selvityk-
sen ti laaminen, määräraha 60 000 mk (klps 5.8. 
2190 §) 

— toimipaikkaruokailu komitea, selvitys liikennelai-
toksen henkilökuntaa edustavien yhdistysten kirjees-
sä esitettyjen palvelujen mitoituksesta (khs 22.4. 
1280 §, 29.4.1353 §) 

Täydentäm inen 
Seuraaviin komiteoihin, to imikunt i in ym. vali t t i in 
uudet jäsenet: 

— asunto komitea, sosiaalipääll. Laineen tilalle valt. 
maist. Kalevi Ki lp i (khs 28.1.327 §) 
— elintarvikekeskuksen ruokatehtaan ennakkosuun-
nittelukomitea tstopääll. Rankin tilalle tstopääll. 
Jaakko Koskinen (khs 18.2.590 §) 

— Helsinki-päivän toimikunta, vt Zilliacuksen tilalle 
f il.maist. Karmela Belinki (khs 11.2.471 §) 
— julkisen liikenteen rationalisointi komitea, kaup-
pat.lis. Melinin tilalle kauppat. kand. Magnus Lem-
berg (khs 17.6.1989 §) 

— Kampin lähiliikenteen terminaalin hankesuunnit-
telutoimikunta, tstopääll. Hietasen tilalle jaospääll. 
Pekka Pietarinen (khs 21.1.229 §) 
— kansakoulujen AV-toimikunta, kansak.opett. 
Sundqvistin tilalle kansak.opett. Bo Backman (khs 
21.10.3114 §) 
— kansakoululaitoksen historiatoimikunta, fil.maist. 
Erkon tilalle fi l.maist. Heikki Helle (khs 28.10. 
3200 §) 
— konserttitalon rakennustoimikunta, d|pl.ins. Ran-
kin tilalle talorak.pääll. Lasse Juvonen ja rakennusvi-
raston I koneins. Jaakko Koskinen (khs 1.4.1053 §) 
— kvston 100-vuotisjuhlatoimikunta vt Londonin ti-
lalle kvston II varapuh.joht. Gustaf Laurent (khs 
21.1.210 §) 

— lastensuojelutoimen työryhmä, fil.maist. Helas-
vuon ja dipl.ins. Forsströmin tilalle nuorisonhuolta-
ja Jyrk i R itämo ja joht.suunn. Pentti Tuominen (khs 
11.2.510 §) 

— liukuvan työajan käyttöönottoa tutkiva toimi-
kunta, tstopääll. Erkki Salmion tilalle palkkaltk:n 
tston siht. Eero Haapanen (khs 28.10.3241 §) 
— lääkeneuvottelukunta: ylilääk. Osmo Katila, apul. 
yli lääk. Ol l i Penttilä, erikoislääk. Tor Petterson ja os. 
lääk. Pentti Reissel (khs 4.3.765 §) 

— oppikouluneuvottelutoimikunta, fil.maist. Erkon 
tilalle koulutoimen joht. Jouko Kauranne ja valistus-
siht. Patrikaisen tilalle kansak.op. Inkeri Airola, vara-
miehenään hum.kand. Sirkku Helin (khs 28.10.3208 
§,30.12.3976 §) 

— rakentamisohjelmatoimikunta, apul.kaup.joht. 
Väyrysen tilalle apul.kaup.joht. Pekka Alanen, vara-
mieheksi ja asiantuntijajäseneksi apul.kaup.joht. 
Veikko O. Järvinen (khs 30.9.2851 §) 
— sisäinen t iedotustoimi kun ta, ekon. Kärkkäisen ti-
lalle tiedotuspääll. An t t i Kyynäräinen (khs 7.10. 
2970 §) 
— sairausvakuutustoim ¡kunta, ks. hakusana 
— sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötoimikun-
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ta, Suomen Kristil l isen Li i ton Helsingin pi ir in ja val-
tuustoryhmän kirje to imikunnan täydentämisestä 
(khs 11.11.3410 §) 
— terveydenhuollon rakennusohjelmakomitea, 
kauppat.maist. Adolfssonin tilalle talousjoht. Per-
Erik Isaksson (khs 4.11.3343 §) 
— terveyskasvatuksen neuvottelukunta, os.pääll. 
Raivion tilalle os.pääll. Juhani Rinne (khs 19.8. 
2355 §) 
— väestönsuojelun järjestelykomitea, tstopääll. Leh-
tisen tilalle tstopääll. Sakari Suvanto (khs 16.9. 
2711 §) 

Komiteat ja toimikunnat, muut 
Esittäminen 
Sosiaali- ja terveysministeriölle päätettiin esittää toi-
mikunnan tai työryhmän asettamista merimiespalve-
lupisteen perustamiseksi ja suunnittelemiseksi. Kau-
punki i lmoi t t i olevansa valmis osallistumaan suunnit-
telutyöhön (khs 10.6.1907 §) 

Kaupungin edustajien nimeäminen, ks. Edustajat, 
kaupungin 

Mietinnöt ym.f ks.seuraavien hakusanojen kohdalta: 
Hajasijoituskomitea 
Opiskelijoiden terveydenhuoltotoimikunta 
Orkesterikomitea 
Rakennus- ja asuntoreksiterityöryhmä 
Teatteri komitea 
Säteilyohjetoimikunta 
Väliportaanhall intokomitea 

Konala 
— aluevaihto, ks. Kiinteistöt 
— asemakaavan muuttaminen, kortt . 32004 (kvsto 
19.6.387 §) 
— katualueiden muodostaminen yleisiksi alueiksi, 
ks. Maanmittaustoimitukset 
— lasten päiväkoti, perustaminen ja rakennuslupa 
(kvsto 19.6.408 §, khs 7.10.2967 §) 
— tont in varausajan jatkaminen, ks. Kiinteistöt 
— yksit.vesijohdon rakentamislupa Oy Hartwall 
Abil le (ylj. 30.1.5166 §) 

Konekirjoitustyövoiman hankkiminen, ks. Hallintoeli-
met, Virastot ja laitokset 

Kongressitoimistotoim intä 
Khs i lmoi t t i Helsingin Kauppakamarille pitävänsä 
suunniteltua kongressiorganisaatiota ja kongressi-
toimiston perustamista tarkoituksenmukaisena sekä 
merkittävänä toimenpiteenä ja osallistuvansa sen toi-
mintaan sekä toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin 
kvston vuosittain sitä varten myöntämien määräraho-
jen puitteissa (khs 24.6.2020 §) 
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Kaupungin edustajan nimeäminen toimiston perusta-
mista valmistelevaan toimikuntaan (yli. 8.5.5760 §) 
ks. myös Edustajat, kaupungin 

Konsertit, järjestäminen, ks. Kaupunginorkesteri 

Konserttitalon rakennsutoimikunta, ks. Komiteat, 
Täydentäminen 

Kontula 
— ala-asteen koulun tont in varaaminen ja rakenta-
minen, ks. Kiinteistöt ja Kansakoulut 
— asuntoalueen yhteinen kalliosuoja, ks. Väestön-
suojelu 
— Kontulan kaaren täyttöalueen täyt tö- ja maise-
manhoitosuunnitelman hyväksyminen (khs 25.11. 
3633 §,2.12.3734 §) 
— kuntol i ikuntat i lojen varaaminen väestönsuojasta 
(khs 24.6.2104 §) 
— lasten päiväkodin perustaminen Kaarenjalan var-
relle (kvsto 16.10.566 §) 
— lasten päiväkodin perustaminen Leikkikujan var-
relle (kvsto 6.2.91 §) 
— linja-autoliikenne, ks. Kaupunginvaltuusto, Aloit-
teet ja Toivomusponnet 

Kontulan Liberaalit r.y., kirje Kontulan liikenteen 
parantamisesta (khs 14.1.152 §) 

Kontulan oppikoulu, ks.. Kaupunginvaltuusto, Aloit-
teet 

Kontulan Palvelutalo Oy 
— hallitus, kaupungin edustajan nimeäminen: ta-
lousneuvos Matt i Finskas, varalle os.siht. Olavi Mak-
konen 
— til intarkastajat: apuI.reviisori Urpo Vainionpää ja 
varatilintarkastaja reviisori Mauri Nysten (ylj. 13.3. 
5439 §) 
— 3 988 000 mk:n suuruisten kustannusten hyväk-
syminen ehdolla, että kustannuksiin sisältyvät myös 
kaupungin maksettavaksi tuleva 370 000 mk:n suu-
ruinen osakepääoma, muutos 3.9.1973 tehtyyn pää-
tökseen (khs 13.5.1515 §) 

Kontulan vanhustenhuollon keskus, ks. Vanhusten 
huoltolaitokset 

Konsertti- ja kongressitalojaosto, ks. Kaupunginhalli-
tus 

Konserttitalon rakennustoimikunta, täydentäminen 
(khs 1.4.1053 §) 

Korkeasaaren eläintarha, ks. Urheilu- ja ulkoihitoimi 

Korkeasaaren lautan päällikön työehtosopimus, ks. 
Virka-ja työehtosopimukset 



Kork-Koul 

Korkeuslukujen vahvistaminen 
Khs vahvisti seuraavien kortteleiden ja tontt ien kor-
keusluvut ja niiden muutokset: 
— Pakilan kor t t : t 34001, 34002, 34004-34006, 
34007,34009-34015,34021,34022,34034, 34035, 
34037 -34040 ; 34041, 34043, 34045, 3 4 0 4 7 -
34049; 34050-34055 ; 34056-34061 (khs 11.2. 
493, 494 §, 24.6.2051, 2052 §, 5.8.2154, 2155 §) 

Korot, ks. Lainat 

Korvaukset 

— asunnon- ja puhelimen käyttökorvaus, ulosotto-
apulaisten, ks. Ulosottovirasto 
— kadun- ja viemärin rakentamiskorvaukset, ks. ko. 
hakusana 
— katumaa- ja katualuekorvaukset, ks. ko.hakusana 
— kauko- ja kauttakulkuli ikenteelle tärkeiden katu-
jen rakentamisesta kestopäällyste isiksi (khs 28.1. 
3 5 6 - 3 5 8 §, 4.11.3321,3339 §), ks. myös Kadut ja 
tiet 
— Nikki län sairaalan perhehoitopotilaista maksetta-
vat, tarkistaminen (kvsto 2.10.537 §, kunn.as.kok. 
s. 296) 
— Pakilan tont in 34139/17 omistajien vuokra- ja 
korvausvaatimus kadusta, viemäristä ym. (khs 25.2. 
670 §) 
— poliisivankilan ruoanvalmistajalle maksettavat 
ateriakorvaukset, ks. Poliisilaitos 
— soitin- ja puku korvauksen tarkistaminen, ks. Kau-
punginorkesteri 

Terveydenhoitolain nojalla maksettavat 
— yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämi-
sestä aiheutuneen ansionmenetyksen ja taloudellisen 
vahingon korvaamista koskevien anomusten johdosta 
khs antoi UI h :lle 24 puoltavaa ja seitsemän hylkäävää 
lausuntoa sekä yhden lausunnon Vaasan lh:lle. Erääs-
sä tapauksessa yleisjaosto päätti valittaa lääninhalli-
tuksen päätöksestä KHO:lle (ylj. 3.7.6076 §) 

— Ulh.lle päätettiin esittää harkinnanvaraisen kor-
vauksen maksamista eräille kätilöopistolla salmonel-
latartunnan saaneiden lasten vanhemmille (khs 21.10. 
3153 §) 

Koskela 
— asemakaavan muuttaminen, tont t i 983/10 (kvsto 
5.6.327 §) 
— katupiirustusten vahvistaminen (khs 16.9.2670 §) 
— korttel ikoulun luonnospiirustukset (kvsto 6.3. 
152 §) 
— lasten päiväkodin perustaminen Juhana Herttuan 
tie 15 (kvsto 6.3.152 §, khs 10.6.1918 §) 
— pientalotonttien vuokra-ajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 
— poikkeusluvan anominen teurastamolaitokselle, 

ks. Rakennuskielto 
— rakennusten purkaminen ks. Rakennukset 

Koskelan sairaskoti, ks. Vanhustenhuolto 

Kotikielen Seura r.y., 10 000 mk:n avustus Helsingin 

puhekielen tutkimusta varten (khs 25.2.645 §, 4.3. 

717 §, 9.12. 3762§ ) 

Kotitalouslautakunta 
Ltk:n alaisten, neuvojina toimivien kotitalousneuvo-
jien, käsityö neuvojien ja vastaavien tunt ipalkkion 
tarkistaminen 18.20 mk:ksi sekä tuntiopettajina toi-
mivien kotitalous- ja käsityönopettajien ja vastaavien 
19.50 mk:ksi (khs 9.9.2583 §) 

Kotität¡toiminta, ks. Lasten päivähoito 

Kotkan vaatetusalan ammattikoulu, kolmen heisinki-
läisoppilaan koulutuskustannusten maksaminen (khs 
16.9.2660 §) 

Koulu hammashoito laitos, ks. Terveyskeskus 

Kouluhuoneistojen käyttö, ks. Kansakoulut 

Koulujen ensiapukoulutuksen järjestäminen, komitean 
asettaminen, ks. Komiteat 

Koululaisliput, ks. Liikennelaitos 

Koululaisten päiväkodit, ks. Lasten päiväkodit 

Kouluruokailun järjestäminen, ks. Peruskoulu 

Koulusuunnittelu 

Helsingin opettajistosta laaditun tietomateriaalin jat-
kokäsittely, määräraha 4 000 m k (ylj. 9.1.5045 §) 

Koulusuunnitelman liiteosan painattaminen, määrä-
raha 100 0 0 0 m k (khs 25.11.3587 §) 

Korusuunnittelun tavoiteohjelman 1973 painatta-
minen ja jakaminen, 7 900 mk (khs 11.2.480 §) 

Koulusuunnittelutoimikunta 
Jäsenet, k5. Kunnalliskalenteri 
— vapautuksen myöntäminen pääsiht. Anna-Liisa 
Hyvöselle ja hum.tiet.kand. Sirkku Helinin nimittä-
minen jäseneksi (kvsto 20.3.168 §) 
— vapautuksen myöntäminen kansak.opett. Helena 
Meinanderille ja kansak.opett. Ulla Högnäsin nimittä-
minen jäseneksi (kvsto 24.4.237 §) 

Opettajien sijoitussuunnitelman laatimisen avustami-
nen (khs 6.5.1406 §) 
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Tiedotussuunnitelman mukaisen tietopaketin aikaan-
saaminen ja jakaminen, yht. 8 475 mk (khs 9.9.2588 
§,9.12.3776 §) 

Koulusuunnittelutoimisto 
Henkilökunnan palkkaamiseksi toimistoon myönnet-
t i in seuraavat määrärahat: 
— ts. koulusuunnitteli ja ajaksi 1.6.-31.12., 18 280 
mk (khs 13.5.1487 §) 
— ts. tutk i ja, ruotsinkielinen koulusuunnitteli ja ja 
kaksi toimistoapulaista, 39 708 mk 
— saneeraussuunnittelija, myös kansakoulujen kans-
lian tehtäviin, 13 407 mk (khs 2.9.2475 §) 
— lisätyövoiman palkkaaminen konekir jo i tus- ja las-
kentatehtäviin, yht . 18 796 mk (khs 18.3.890 §, 9.9. 
2584 §, yl j . 27.11.6764 §) 

Kalusteiden hankkiminen (yl j . 22.5.5829 §) 

Kouluterveydenhuolto, ks. Terveydenhuolto 

Koulutusneuvolatoiminta, ks. Kasvatusneuvolat 

Kova Kromi, Tapaninkylä,avoin yht iö, teollisuusjäte-
vesien johtamislupa (ylj. 1.10.6428 §) 

Kristillis-yhteiskunnallinen Työ keskusliitto r.y., lainan 
saaminen talossa Oskelantie 4 olevien ti lojen kunnos-
tamista varten, ks. Lainat, Myöntäminen 

Krogars vattenskyddsföreningen, 1 800 mk:n lisäavus-
tus Bengtsärin alueen vesien lisätutkimuksia varten 
(ylj. 25.9.6396 §) 

Kruununhaka 
— asemakaavan muuttaminen, kortt . 3 (kvsto 20.3. 
172 §) 
— rakennuskiellon pidentäminen, ks. Rakennuskiel-
to 
— tont in ostaminen ja tontt ivaihto, ks. Kiinteistöt 

»KTS 1974—1978, Helsingin kaupungin talouden kes-
kipitkän tähtäyksen suunnitelma» lauta-ja johtokun-
nille sekä rakennustoimikunnille tiedoksi ja suunnit-
teluaineistona käytettäväksi (khs 11.1.460 §) 

Kuljettajillisten henkilöautojen vähentäminen ks. Au-
tot 

Kulkukauppa, ks. Kauppa 

Kulkulaitosjärjestelmän kehittäminen ja rahoitus v. 
1976-1985, ks. Liikenne 

Kulosaari 
— asemakaavan muuttaminen 

— tont t i 42014/1 sekä viereinen katualue (kvsto 

Tn 

11.12.742 §) 
» 42036/6 (kvsto 11.12.725 §) 

— jätevedenpuhdistamon muutostöiden luonnospii-
rustukset (khs 13.5.1495 §) 
— katualueiden muodostaminen yleisiksi alueiksi, 
ks. Maanm ittau sto im itu kset 
— katupiirustusten vahvistaminen (khs 27.5.1688 §) 
— osoitenumeroinnin täydentäminen, ks. Kadut ja 
tiet 
— tont in vaihto Konalassa sijaitsevaan tilaan, ks. 
Kiinteistöt 
— viemäripiirustusten vahvistaminen (khs 8.4.1133 
§, 27.5.1687 §) 

Kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten 
suojelu, ks, Rakennukset 

Kulttuuripolitiikkaa tutkinut komitea, ks. Komiteat 

Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK), viemärin ra-
kentaminen Marjaniemeen, ks. Viemärit 

Kumpula 
— pientalotonttien vuokra-ajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 
— poikkeuslupien anominen, ks. Rakennuskielto 
— rakennusten purkaminen, ks. Rakennukset 

Kunnallinen alkoholitarkastaja, ks. Kaupunginkanslia 

Kunnallinen eläkelaitos, esitys viranhaltijain ja työnte-
kijöiden kuntoutustutkimukseen osallistumisesta 
(khs 20.5.1631 §) 

Kunnallinen sopimusvaltuuskunta 
— alkoholi- ja huumeongelmaisten hoitoonohjaa-
missuositus (khs 16.4.1223 §) 
— henkilöstön kuntol i ikuntat i lat , suositus (khs 3.6. 
1807 §) 
— lakia ja asetusta työsuojelun valvonnasta ja sekä 
työnantajan ja työnteki jäin yhteistoiminnasta työ-
suojeluasioissa koskeva yleiskirje (16/74) (khs 16.4. 
1224 §) 
— työpaikkademokratian toteuttaminen kunnallis-
hallinnossa, kirje (khs 10.6.1920 §) 
— virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen val-
tionavun osalta, yleiskirje (khs 5.8.2204 §) 

Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus, ks. Virka- ja 
työehtosp im u kset 

Kunnallishallinnon kriisitoimikunta 1972:n mietintö, 
khn lausunto (khs 19.8.2297 §) 

Kunnallispolitiikan opiskelijoiden harjoittelu, ks. Hal-
lintoelimet, Virastot ja laitokset 
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Kunnallistekniset työt, ks. Rakennustoimi 

Kunnallisten Kotitalouslautakuntien Keskus r.y., jä-
senmaksu 70 mk (ylj. 20.2.5293 §) 

Kunnallistieteen yhdistys — Föreningen för kommu-
nalvetenskap r.y., kaupungin l i i t tyminen yhdistyk-
sen jäseneksi (kvsto 2.10.528 §) 

Kunnallistieto — Kommundata Oy, Ab 
— johtokunta, kaupungin edustajan ehdottaminen: 
rahoitusjoht. Erkki L intur i ja varalle toim.joht. Ju-
hani Luukkonen 
— tilintarkastaja, ehdottaminen: kaup.reviisori Ei-
nar Lehto (khs 13.5.1469 §) 

Kunnanasiamiehet, ks. Verolautakunta 

Kunnantien ensiapusuoja, ks. Väestönsuojelu 

Kuntasuunnittelu, ks. Kaupunkisuunnittelu 

Kuntien maksupoltiikkaa koskeva väliraportti, tie-
doksimerkintä (khs 22.4.1249 §) 

Kuntien Teknillisten Keskusliitto KTK r.y. 
— kirje sisäisen tiedotustoimikunnan täydentämi-
sestä (khs 23.9.2800 §) 
— luottamusmiesten lukumäärän vahvistaminen 
yhdeksi pääluottamusmieheksi ja yhdeksäksi luot-
tamusmieheksi (khs4.11.3333 §) 

Kuntokallio-Säätiö, kaupungin edustajan nimittämi-
nen hallitukseen: hov.oik.ausk. Ar i Rautanen (khs 
25.3.999 §) 

Kuntoliikuntatilat, ks. Henkilöstö 

Kuntoutustutkimus, ks. Henkilöstö 

Kuolinpesien omaisuus 
Anominen kaupungille perintökaaren 5 luvun 2 
§:n nojalla (khs 28.1.351 §, 27.5.1733 §, 17.6. 
2003 §, 5.8.2197 §, 2.9.2524 §, 18.11.3502 §). 
Erään kuolinpesän omaisuutta koskeva valtioneu-
voston hylkäävä päätös (khs 23.9.2809 §) 

Hoidon järjestäminen, testamenttilahjoituksena 
kaupungille si i r tynyt kuolinpesä (khs 1.4.1087 §) 

Jakaminen avustuksina 
— huoltolautakunnan oikeuttaminen jakamaan 
valtioneuvoston kaupungille luovuttamista yksi-
tyisten järjestöjen ylläpitämien vanhainkotien 
avustamiseen tarkoitetuista varoista yht. 440 037 
mk esitetyille järjestöille (khs 18.11.3500 §) 
— Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle Katariina-

vanhainkodin toiminnan tukemista varten (khs 
7.1.73 §) 

Perinnönjaon hyväksyminen (ylj. 9.1.5058 §) 

Selvittäminen (khs 8.4.1121 §, 20.5.1630 §, 
10.6.1873 §, 21.10.3111 §, ylj. 30.4.5740 §, 
12.6.5964, 5965 §, 3.7.6050 §) 

Vastaanottam inen 
Kvsto ot t i vastaan seuraavien henkilöiden kuo-
linpesien varat valtioneuvoston päätöksissä mai-
nituil la ehdoilla ja oikeutt i khn määräämään nii-
den yksityiskohtaisesta käyttämisestä valtioneu-
voston päätöksissä tarkoitetuin tavoin: kielten-
opett. Helena von Wenzel, opett. Irene Lindholm, 
kirj.vaiht. Rauha Palm (kvsto 3.4.217 §), työmies 
Otto Palmgren, keitt. Aino Lindberg (kvsto 5.6. 
350 §), työmies Lauri Ora, vahtimest. Äke Westen-
berg, nt i Olga Rosenström, kelloseppä Fredrik Sile-
nius ja silittäjä Martta Tainio (kvsto 16.10.564 §) 

Verotusta koskevan valituksen peruuttaminen (khs 
23.9.2751 §) 

Kustannusosakeyhtiö Yhteistyö, tont in varaaminen 
Itäkeskuksesta ja tont in varausajan jatkaminen Itä-
Pasilassa, ks. Kiinteistö 

Kutsuntalautakunta, kaupungin edustajien määrää-
minen v:ksi 1974 (khs 13.5.1537 §) 

Kuulokojeiden myöntäminen invalidihuoltolain no-
jalla, ks. Sairaalat, Marian sairaalan itäinen polikli-
nikka 

Kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen 
Kaupungin kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemi-
sesta 12.2.1973 tehtyä päätöstä muutet t i in siten, 
että virastojen ja laitosten on lähetettävä viran- ja 
toimenhakukuulutukset hankintakeskukselle viisi 
työpäivää ennen kuulutusten julkaisemista (khs 
11.3.791 §). 

Kuvataidetoimikunta, jäsenten valitseminen (khs 18.2. 
548 §) ks. Kunnalliskalenteri 

Kylänevan kansakoulu, vuokraaminen harjoittelukou-
luksi, ks. Kansakoulut, suomenkieliset 

Kylänevan kerhokeskus, ks. Nuorisotoiminta 

Kyläsaaren jätevedenpuhdistamo, purkaminen (ylj. 
31.12.6981 §) 

Kyläsaaren jätteenpolttolaitos, ks. Jätehuolto 
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Kymi—Laaj 

Kymin Osakeyhtiö — Kymmene Aktiebolag, kaupun-
gin suostumus erään fuusioitumisen tekemiseen (khs 
28.10.3197 §) 

Kyyhkysten aiheuttamat ympäristöhaitat ja saasteon-
gelmat, 
— Helsingin Kiinteistöyhdistyksen ym. kirjeet (khs 
11.2.516 §, 7.10.2975 §) 
— hävittämisestä maksettavan palkkion korottami-
nen 1.20mk:ksi (kpl tehtävään määrätyille (khs 11.3. 
854 §) 

Kärkulla Centralanstalt Kommunalförbund 
— kaupungin edustajan nimeäminen v:ksi 1974 Kes-
ki-Uudenmaan toimikuntaan: vs. vajaamielishoit. 
Kastehelmi Haverinen (khs 16.4.1222 §) 
— kaupungin osuuden, 45 000 mk, suorittaminen 
vajaamielislaitoksen perustamiskustannuksista (khs 
18.2.604 §) 

Käpylä 
— asemakaavan muuttaminen 

— puisto-, katu- ja liikennealueet (pääradan luo-
teispuolella Tuusulantien ja Asesepäntien kohdal-
la) (kvsto 11.12.721 §) 
- tont t i 895/7 ja puistoalue (kvsto 5.6.326 §) 

— Käpylästä Konala-Pasilan viemäritunneli in johta-
va sivuhaara, piirustusten vahvistaminen (khs 11.3. 
814 §) 
— tontt ien vuokra-ajan pidentäminen, ks. Kiinteis-
töt 

Käpylä-Seura r.y. 
— kirje A lkon myymälän aiheuttamista epäkohdis-
ta; ei toimenpiteitä, kunnallisen alkoholitarkastajan 
ja poliisilaitoksen lausuntojen eaittäminen (khs 4.2. 
383 §) 
— Koskelantien liikennejärjestelyjä koskeva kirje, 
ks. Liikenne 

Käpylän Sos.dem. Työväenyhdistys r.y., kirje julkisen 
liikenteen kehittämisestä (khs 16.9.2698 §) 

Käpylän Urheiluväline, ilotulitusvälineiden kauppaa 
koskeva lausunto, ks. Kauppa 

Käymälät 
— kenttäkäymälät, rakentaminen leikkikenti l le, ks. 
Lasten päivähoito, Leikkikentät 
— yleisökäymälät, ks.ko. hakusana 

Käyttökustannusten laskutusperiaatteet vieraskunta-
laisten ammattikoululaisten osalta, ks. Ammattiope-
tustoimi 

Käyttöomaisuus 
Arvojen tarkistaminen 
2.1.1973 tehdyn päätöksen 44 §:n edellyttämä käyt-

töomaisuuden arvojen tarkistaminen rahanarvon 
muuttumisen vuoksi päätettiin suorittaa ensimmäi-
sen kerran v. 1974 siten, että 
— käyttöomaisuuden nykyarvot määritellään v:n 
1974 tammikuussa laatunsa mukaisen indeksin tai 
muun sopivan käyttöomaisuuden arvostusperiaatteen 
mukaan 
— näin tarkistettujen arvojen ja kirjanpitoarvojen 
mahdollinen erotus merkitään kir janpitoon v:ien 
1974, 1975 ja 1976 tilinpäätösten yhteydessä siten, 
että kunakin vuonna lisätään kirjanpitoarvoihin yksi 
kolmannes ko. erotuksesta 
— poistot ja korot lasketaan tammikuussa 1974 ol-
leen käyttöomaisuuden osalta kunkin ti l ivuoden 
alussa kir janpitoon merkittävien arvojen pohjalta 
(khs 11.2.465 §) 

Kiinteän käyttöomaisuuden uudelleen arvostuksen 
tarkistaminen, ks. Kiinteistötoimi 

Poistot 
— vesilaitos, ylimääräinen poisto, ks. ko. hakusana 

K äyttösu u nnite Im at 
— Myl lypuron urheilupuisto, hyväksyminen (kvsto 
16.10.561 §) 

L 

Laajasalo 
— alueen vuokraaminen Pyysaaresta, aluevaihto, ti-
lojen ostaminen ja tont in varausajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 
— asemakaavan hyväksyminen ja muuttaminen 

- kortt. 49016 ja puistoalue (kvsto 5.6.338 §) 
- » 49059 -49072 (hyväksyminen) sekä 
tont t i 49056/1, puisto- ja katualueet (muuttami-
nen) (kvsto 5.6.339 §) 
- Reiherintien ja Rudolf intien risteyksessä si-
jaitseva leikkikenttä-, pysäköimis- ja puistoalue 
(kvsto 18.9.508 §) 
- tont t i 49081/1 (kvsto 5.6.340 §) 

— heikkovirtaohjauskaapelin rakentaminen Ryyt i -
kujan alueelle (ylj. 30.10.6595 §) 
— katualueiden muodostaminen yleisiksi alueiksi, 
ks. Maanmittaustoimitukset, Vireillepano 
— katupiirustusten vahvistaminen (khs 10.6.1886, 
1888 §) 
— kirjasto- ja nuorisotalon pääpiirustusten vahvista-
minen (khs4.2.387 §) 
— lasten päiväkodit, Koulutanhuan päivähoitolai-
toksen rakennustyön jatkaminen (khs 2.12.3689 §) 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 
— rakennusten purkaminen, ks. Rakennukset 
— Tonttuvuorentien ja -kujan nimen vahvistaminen 
(khs 30.12.4024 §) 
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Laaj-Lain 

Laajasalon Naiset r.y., Tahvonlahden kansakoulun alu-
eella sattunutta kuolemantapausta koskeva kirje 
(khs 13.5.1482 §) 

Laakso, poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 

Laakson sairaala, l$s. Sairaalat, kaupungin 

Laaturakenne Oy, Itä-Pasilan tont in varausajan jatka-
minen, ks. Kiinteistöt 

Laboratorio to im inta 
— terveydenhoito- ja rakennusviraston laboratorio-
tehtävät, ks. Komiteat, Asettaminen 
— terveysasemien, järjestäminen, ks. Terveyskeskus 

Lahjoitukset, kaupungin vastaanottamat 
— lasimosaiikkityö (Walter Jungin v. 1904 Jugend-
salia varten valmistama), lahjoittaminen kaupungille, 
edellytyksellä, että lahjoittajalle, toim.joht. Leo 
Karlssonille vuokrataan normaaliehdoin tont t i Munk-
kiniemestä (kvsto 18.9.510 §) ks. myös Kiinteistöt 
— patsas, tait. Raimo Utriaisen laatima, Oy A lko A b 
(khs 3.6.1759 §) 
— pesukone Korkeasaaren eläintarhalle, Oy Upo Ab 
(khs 14.10.3039 §) 
— Sibelius-monumentin valaistuslaitteet, Oy Philips 
Ab (ylj. 13.2.5253 §) 
— sähkökirjoituskone Nuorten työkodi l le, Oy Inter-
national Business Machines A b (khs 25.11.3609 §) 
— televisiot ym. kansakouluille, ks. Kansakoulut, 
suomen kieliset 
— testamentatut omaisuudet ja kuolinpesät: 

— Elisabeth Beckerin kaupungille testamenttaa-
ma omaisuus (khs 25.2.647 §) 
— Emilia Flinckin kaupungille testamenttaama 
omaisuus; siihen kuuluvan tont in vuokraoikeuden 
määrääminen kiinteistölkn hall intoon ja hoitoon 
(kvsto 24.4.264 §, khs 29.4.1316 §) 
— erään kuolinpesän omaisuus (khs 25.2.648 §) 

Lahjoitusrahastot 
Bertha Maria Tallbergin lahjoitusrahasto - Bertha Ma-
ria Taiibergs donationsfond, lakkauttaminen ja varo-
jen luovuttaminen kokonaisuudessaan Lauttasaaren 
Vanhustentalosäätiölle käytettäväksi Lauttasaareen 
rakennettavan vanhusten asuntolan rakentamista ja 
kalustamista varten (kvsto 16.10.557 §) 

C.E. Ekholms Stipend ii fond, v:n 1973 ylijäämän li-
sääminen kokonaisuudessaan rahaston pääomaan 
(khs 29.4.1322 §) 

FJ. von Beckerin rahasto, ylijäämän osan maksami-
nen toitaiseksi Sokeain Ystävät r.y:lle (khs 16.4. 
1229 §) 

Gustav Pauligs Donationsfond, ylijäämän li i ttäminen 
pääomaan (khs 29.4.1320 §) 

Ivar G o rd ien rahasto, v:n 1973 ylijäämän lisääminen 
rahaston pääomaan (khs 27.5.1734 §) 

J.A.J. Pippingsköldin rahasto, ylijäämän osan maksa-
minen toistaiseksi Barnavardsföreningen i Finland 
-nimiselle yhdistykselle (khs 16.4.1226 §) 

Lasten kesäsiirtolain lahjoitusrahasto, ylijäämän osan 
maksaminen toistaiseksi Lasten Kesä r.y:lle (khs 
16.4.1230 §) 

Maria Charlotta Olanderin rahasto, ylijäämän osan 
maksaminen toistaiseksi Raajarikkojen Koulusäätiöl-
le (khs 16.4.1228 §) 

Puolisoiden Karl Henrik ja Ottilia Irene Hedbergin 
testamenttirahasto, ylijäämän osan maksaminen Hel-
singin Kaupunkilähetys r.y:lle (khs 16.4.1227 §) 

Rafael Ahlströmin rahastot: 
— Suomen Sävel taiteilija in l i i ton ilmoitus v:ien 
1970-1972 korkovaroista säveltäjä Sulo Saloselle 
myönnetystä tunnustuspalkinnosta (ylj. 16.1. 
5065 §) 
— Suomen Taideakatemian ja Finlands svenska för-
fattareförening -nimisen yhdistyksen selvitykset saa-
mansa ylijäämän käytöstä (ylj. 24.4.5667 §) 

Selvitykset saatujen varojen käytöstä v:lta 1973: Hel-
singin Kristill isen Työväen Naisosasto, Suomen Pelas-
tusarmeijan Säätiö ja Helsingin Kaupunginorkesterin 
Jäsenten Apu kassa (ylj. 15.5.5792 §) 

Viola Lewinin testamenttirahasto, ylijäämästä eli 
10 873 mk:sta puolet suomenkielisen työväenopis-
ton johtokunnalle ja toinen puoli ruotsalaisen työ-
väenopiston johtokunnalle luentojen järjestämistä 
varten (khs 29.4.1321 §) 

Lainat 
Irtisanominen 
— Asunto Oy Vuosaaren Ulappa 8, valitus khn lai-
nan irtisanomispäätöksestä, khn selvitys Uud.lh:l le 
(khs 3.6.1762 §) 
— Kiinteistö Oy Ulappasaarentie 6, lainan irtisano-
minen ja irtisanomisen peruuttaminen. Yht iön muu-
tettua nimensä Asunto Oy Vuosaaren Ulappa 8:ksi, 
siirtyi irtisanominen koskemaan tätä yht iötä, joka 
valitt i päätöksestä lääninhallitukselle, ks. edell. kpl. 
Osakekannan siirryttyä Helsingin Osakepankille, päät-
t i khs peruuttaa irtisanomispäätöksen, koska yht iön 
tarkoituksena on pitää kiinteistö vuokratalona (khs 
16.4.1196 §,5.8.2119 §) 
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Lain—Lain 

(Lainat, jatk.) 

Korot 
Kaupungin takaamat lainat 
Khn suostumus siihen, että Eläke-Varma Keskinäi-
sen vakuutusyhtiön myöntäminen, kaupungin takaa-
mien lainojen korko saa olla enint. 6 % yl i kahden 
suurimman li ikepankin kul loinkin voimassa olevan 
korkeimman talletuskoron kaupungin takausehtojen 
pysyessä näin muutettujen lainaehtojen mukaisena 
voimassa (khs 16.12.3871 §) 

Laina-ajan jatkaminen 
— Suomenlinnan Liikenne Oy, v. 1972 myönnetty 
laina (khs 2.12.3671 §) 

Lainaehtojen muuttaminen 
— Helsingin Ensi-Koti r.y.(khs 25.11.3568 §) 
— Lauttasaaren Vanhustentalosäätiö (khs 21.1. 

208 §) 

Lainaehtojen vahvistaminen 
- Maunulan Kansanasunnot, v. 1971 myönnetty 
laina (khs 4.2.374 §) 

Maksujärjestelyt, suostumuksen saaminen 
- Lauttasaaren Vanhustentalosäätiö (khs 21.10. 
3107 §) 
- oppikoulut (khs 14.1.107 §, 4.2.375 §, 11.3.789 
§, 29.4.1313 §, 10.6.1874 §, 5.8.2120 §, 14.10. 
3030 §, 9.12.3765 §, ylj. 13.3.5420, 5421, 5422 §) 

Myöntäminen 
Kvsto ja khs myönsivät erinäisin ehdoin lainat seu-
raaville yhdistyksille, yhteisöille ym.: 

lainan saaja Summa 
mk 

Aula-työkot ien Kannatus-
yhdistys 300 000 
Garantiföreningen för 
Svenska teatern i Helsing-
fors 650 000 
Helsingin Kansanasunnot 1 000 000 
Invalidi l i i t to 200 000 
Karjalan L i i t to , urheiluti lat 200 000 

» » » 200 000 
Kehitysvammatuki 57 100 000 
Kiinteistö Oy Casa 
Académica 1 500 000 
K ristii lis-yhteiskunnal linen 
Työkeskusli i tto 60 000 
Patolan Vanhainkoti 100 000 
Oy Satamavarastot A b 2 000 000 
Suomen Pelastusarmeijan 300 000 
Säätiö 500 000 
Suomen Tennisl i i t to 93 000 

Vanhojen Huolto 90 000 

Väinö Tannerin Säätiö 250 000 

maksu-
aika 

1976-1987 

1975-1994 
toist. 
1975 1988 
1976-1985 

1976-1985 
1975-1985 

1975-1989 

1975-1984 
1975-1984 
30 .12 . -74 
1975-1984 
1976-1985 
1976-1985 

1976-1987 

1975-1984 

korko 

6.25 

4.5 
6 
6.25 
7.5 

7.5 
6.25 

7.5 

6.25 
6.25 

11 
6.25 
6.25 
7.5 

6.25 

7.5 

kvston t. khn 
päätös 

9.12.3764 § 

28. 1. 307 § 
17. 6.1941 § 
30.12.3945 § 
kvsto 18.9. 
493 § 
30.12.3944 § 
25.11.3574 § 

23. 9.2745 § 

10. 
10. 
23. 
24. 
30. 

6.1870 § 
6.1871 § 
9.2752 § 
6.2015 § 
9.2846 § 

kvsto 18.9. 
494 § 
25.11.3571 § 
16.12.3868 § 
23. 9.2747 § 

Lainan mahdollisesti määritelty käyttötarkoitus il-
menee tarkemmin haku sanastosta saajan nimen koh-
dalta. 

Soitinhankintalainoina myönnett i in yhdeksälle kau-
punginorkesterin soittajalle yht. 60 050 mk. Lainat 
on maksettava takaisin v. 1974—1976 ja korko on 
4.5 % (khs 1.4.1038 §) 

Yksityisille oppikouluille tai niiden kannatusyhdis-
tyksille ym. myönnett i in lainoja seuraavasti 5.25 % :n 
korolla: 

mk 
Drumsö Svenska Samskola 25 000 
Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys r.y. yht. 325 000 
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö · · 375 000 
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Lain—Lain 

Helsingin Uusi yhteiskoulu 150 000 
Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaali lukio yh t .250 000 
Jakomäen yhteiskoulun kannatusyhdistys 
r.y. . yh t .900 000 
Kal l ion Yhteiskoulun Osakeyhtiö 100 000 
Karjalan yhteiskoulun joh tokun ta 75 000 
Kontu lan Oppikouluyhdistys r.y yh t .650 000 
Kulosaaren Yhteiskoulun Osakeyhtiö · yh t .300 000 
Käpylän Yhteiskoulun joh tokun ta 50 000 
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatus-
yhdistys 150 000 
Maanviljelyslyseon osakeyhtiö . . . . . . . 250 000 
Malmin yhteiskoulun joh tokun ta 150 000 
Mannerheimint ien Yhte iskoulun Kanna-
tusosakeyhtiö yh t . 100 000 
Meilahden yhteiskoulun osakeyhtiö . . . . 1 5 0 0 0 0 
Munkk ivuoren yhteiskoulun joh tokun ta yht .110 000 
Munkkin iemen yhteiskoulun kannatus-
osakeyhtiö 100 000 
My l l ypuron Oppikouluyhdis tys r.y 400 000 
Mäkelänrinteen Yhteiskoulun Kannatus-
yhdistys 50 000 
Oulunky län yhteiskoulun joh tokunta . . . 100 000 
Pohjois-Haagan yhteiskoulun osakeyhtiö . 75 000 
Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kannatus-
yhdistys 150 000 
Pukinmäen yhteiskoulun t uk i r.y. . . .yh t . 300 000 
Puot inhar jun Oppikouluyhdistys r.y. . . . 200 000 
Roihuvuoren Oppikouluyhdistys r.y. 
Rudol f Steiner-koulun kannatusyhdistys 
Stiftelsen Botby Svenska Samskola · 

» Nya Svenska Läroverket . . 
Svensk Förening i Äggelby 
Tehtaanpuiston yhteisk. osakeyhtiö yh t . 
Töö lön Yhteiskoulun Osakeyhtiö . . 
Tö lö Svenska samskola 
Var t ioky län Oppikouluyhdis tys r.y. . 
V i ipur in Reaalikoulun osakeyhtiö . . 
Vuosaaren Oppikouluyhdistys r.y. . . 
Yhtenäiskouluyhdistys r.y 
Östra svenska läroverket 

50 000 
150 000 
488 500 

50 000 
100 000 
550 000 

75 000 
4 0 000 

200 000 
50 000 

.250 000 
150 000 
300 000 

8 938 500 

(khs 25.2.646 §, 4.3.716 §, 6.5.1395 §, 11.11.3384 
§, 18.11.3468 §, 30.12.3946 § , y l j . 18.9.6360 §) 

Helsingin Kauppa- ja Sihteeriopiston Kannatusyhdis-
tykselle myönnet t i in 200 000 mk:n suuruinen laina 
ja Malmin Kaupalliset Oppi lai tokset Oy: l le 100 000 
mk:n suuruinen laina (khs 30.12.3946 §) 

Hoitopedagogisen Rudol f Steiner-koulun Kannatus-
yhdistys sai 7 330 mk:n lainan kehitysvammaisten 
päivähuoltolan perustamiskustannuksia varten (khs 
6.5. 1388 §) 

Obligaatiolaina 
— kaup.joht. Teuvo Auran, rahoitusjoht. E rkk i Lin-
tur in ja os.pääll. Kari Kukan virkamatka Yhdysval-
to ih in obligaatiolainan l i ikkeelle laskemiseen l i i t ty-
vien neuvottelujen viimeistelyä varten (khs 11.2. 
474 §) 

— käyttövarojen myöntäminen Auran, L in tur in ja 
Kukan Amerikan Yhdysval to ih in tekemää lainaneu-
vottelumatkaa varten sekä heidän ti l i tyksensä varo-
jen käytöstä (ylj. 13.2.5239 §, 8.5.5749 §) 

Ottaminen 
Kunnan välityksellä ja vastuulla v. 1974 myönnettä-
vät asunto- ja lisälainat; 6 500 000 mk:n suuruisen 
lainan ot taminen val t io l ta 5 v pitemmällä maksu-
ajalla (kvsto 5.6.318 §) 

Oulunkylän urheilu pisto n tekojääradan rakentamis-
ta varten opetusministeriön myöntämä 265 000 
mk:n laina (kvsto 27.11.662 §) 

Pitkäaikaisen lainan o t taminen, valtuuksien myön-
täminen: muuttaen 24.1. ja 21.3.1973 tekemiään 
päätöksiä, kvsto päätti 
— oikeuttaa khn ottamaan v. 1974—1975 koti- ja / 
tai ulkomaisia lainoja enint. 130 000 000 m k vastaa-
van määrän, jo l lo in lainojen nimel l iskorko on enint. 
10 % ja laina-aika väh. 12 v sekä, mikä l i on kysymys 
obligaatiolainasta, alkuperäinen l i ikkeellelaskuhinta 
yleisölle väh. 97 % ja myyn t ih in ta väl i t täj i l le väh. 
94.5 % 
— valtuuttaa khn tai sen määräämän henki lön tai 
henki löt vahvistamaan lainojen lopull iset ehdot ja 
suorittamaan kaikki ne to imenp i tee t j o tka ovat vält-
tämättömiä tällaisten lainojen saamiseksi tai l i i t tyvät 
n i ih in sekä 
— hyväksyä lainavarat käytettäväksi v. 1 9 7 4 - 1 9 7 6 
talousarvioihin sähkölaitoksen, vesilaitoksen ja sata-
malaitoksen sekä metron rakennustöiden samoin 
kuin lisä- ja perusparannustöiden rahoittamiseen 
(kvsto 3.4.201 §) 

Kvsto päätt i muuttaa edellä esitettyä päätöstä siten, 
että korkoa, laina-aikaa sekä obligaatiolainaa koske-
vat ehdot poistett i in (kvsto 4.9.435 §) 

Kaup. joht. Teuvo Aura o ikeutet t i in yksi ty iskohtai-
sesti päättämään em. päätöksen rajoissa otettavien 
lainojen lopullisista lainaehdoista ja suorit tamaan 
ne to imenpi teet , j o t ka ovat vä l t tämättömiä tällais-
ten lainojen saamiseksi tai l i i t tyvät n i ih in. Hänen 
estyneenä ollessaan o ikeutet t in rahoi tusjoht. Erkk i 
L in tur i ja taloussuunn. Kari Kukka, kumpik in erik-
seen, toimimaan tässä asiassa hänen sijaisenaan mai-
nitussa järjestyksessä. Em. henki löt va l tuute t t i in 
kaksi yhdessä kaupungin puolesta al lekir jo i t tamaan 
tehtävät sopimukset ja muu t tarvi t tavat asiakirjat 
(khs30.12.3956 §) 
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Lain—Lain 

(Lainat, j atk.) 

Takaaminen 
Kvsto oikeutt i khn antamaan tai khs päätti antaa 
kaupungin omavelkaisen takauksen, muuttaa ta-
kauspäätöksiä sekä hyväksyä kustannusarvio seu-
raavissa tapau ksissa : 
— asuntorakennustuotanto, kaupungin oma: kau-
pungin omistamien tai kaupungin omistukseen siir-
tyvien ki inteistöyhtiöiden v:n 1973—1974 rakennus-
ohjelmia varten raha- ja vakuutuslaitoksilta saadut, 
enint. 50 000 000 mk.aan nousevat lainat ja niiden 
korot sekä mahdolliset lisä- ja sakkokorot ehdolla, 
että taattava lainamäärä vastaa enint. 90 % khn hy-
väksymistä rakennusten hankintakustannuksista se-
kä asuntohallitukselta saatujen, enint. 90 000 000 
mk:aan nousevat, kos. rakennusohjelmia koskevat 
asuntolainat ja niiden korot ; Uud.lh:n vahvistus 
(kvsto 5.6.317 §, 18.9.492 §) 
— Helsingin kauppa- ja sihteeriopiston kannatusyh-
distys r.y., 1973 tehdyn takauspäätöksen muuttami-
nen siten, että taattava summa korotett i in 1 360 000 
m k :sta 3 648 000 mk:aan; lh:n vahvistus muutoksel-
le (kvsto 8.5.274 §,4.9.433 §) 
— Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOAS 
6 projekti (Koivukylä), takaus enint. 358 695 
mk:aan nousevan omaa pääomaa vastaavan lainan ja 
sen korkojen takaisin maksamisesta sekä kustannus-
arvion hyväksyminen 9 710 000 mk:ksi; muutos v. 
1972 tehtyyn päätökseen (khs 1.4.1035 §) 
— Helsingin Verkkopalloseura r.y., tenniskeskuksen 
rakentamiseen tarvittavien, enint. 2 000 000 mk:aan 
nousevien rakennuslainojen ja niiden korkojen mak-
sun takaaminen (kvsto 19.6.372 §, 13.11.625 §) 
— Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy ja Suomen Turis-
tiauto Oy, lh:n vahvistus kvston 28.11.1973 päättä-
mälle takaukselle sekä päätös takauksen myöntämi-
sestä yhtiöiden eläkevakuutuslaitoksilta saamille ja 
mahdollisesti saataville, enint. 3 400 000 mk:aan 
nouseville pitkäaikaisille lainoille, joiden pääomaly-
hennys on 7 % vuodessa jäljellä olevasta pääomasta ja 
joiden korko on enint. 12 % (kvsto 23.1.42 §,30.10. 
588 §) 
— Herttoniemen Yhteiskoulun Ki inteistöyhtiö, kou-
lu kiinteistönsaneeraukseen tarvittavien, enint. 
300 000 mk:aan nousevien ja kauintaan 15 v:ksi 
myönnettyjen lainojen ja niiden korkojen maksun ta-
kaaminen (kvsto 19.6.371 §,27.11.663 §) 
— Kiinteistö Oy Casa Académica Fastighets Ab, 
Casa Académica -nimisen ylioppilastalon rakentami-
seen tarvittavien, enint. 13 000 000 mk:aan nousevi-
en rakennuslainojen ja niiden korkojen maksun ta-
kaaminen; muutos 1973 tehtyyn päätökseen sekä 
lh:n päätös muutoksen vahvistamisesta (kvsto 3.4. 
202 §, 5.6.316 §, khs 13.5.1473 §) 
— Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 7—9, takaus 
enint. 29 000 000 mk:aan saakka siitä vahingosta, 
mikä yhtiötä saattaa kohdata sen vuoksi, ettei osak-

keiden n:o 1 - 2 0 000 omistaja suorittaisi haltuunsa 
tulevien t i lojen rakentamista varten yh t iön nimiin 
otettua lainaa; lh:n vahvistus (kvsto 4.9.436 §, 11.12. 
704 §) 
— Kiinteistö Oy Liusketie 9 ja Kiinteistö Oy Peli-
mannintie 15 raha- ja vakuutuslaitoksilta saatujen, 
enint. 2 000 000 mk:aan ja 2 400 000 mk:aan nouse-
vien lainojen ja niiden korkojen maksun takaus sekä 
hankintakustannusten hyväksyminen 7 249 500 
mk:ksi em. kohdalta sekä 24 815 000 mk:ksi jälkim-
mäisen kohdalta (khs 18.11.3466 §) 

— Kiinteistö Oy Opetustalon koulurakennushanke, 
raha- ja vakuutuslaitoksilta saatavien, enint. 
14 000 000 mk:aan nousevien, kauintaan 15 v:ksi 
myönnetty jen lainojen ja niiden käypää korkotasoa 
vastaavien korkojen maksamiselle (kvsto 27.11. 
665 §) 
— Pasilan Huolto Oy, huoltotoiminnan rahoittamis-
ta varten raha- ja vakuutuslaitoksilta saatavien, enint. 
1 500 000 mk:aan nousevien ja kauintaan 10 v.ksi 
myönnetty jen lainojen ja niiden korkojen maksami-
selle (kvsto 27.11.664 §) 
— Oy Satamavarastot Ab, Länsisatamaan rakennet-
tavan varaston rakentamista varten tarvittavien enint. 
9 000 000 mk:aan nousevien rakennuslainojen ja nii-
den korkojen takaisinmaksun takaus ja lh:n vahvistus 
(kvsto 4/9.437 §, 13.11.623 §) 
— Stadion-säätiö, valtion varoista saadun, enint. 
470 000 mk:aan nousevan lainan pääoman sekä sen 
korkojen, viivästyskorkojen ja perimiskulujen maksa-
misen takaus sekä lh:n vahvistus (kvsto 2.10.526 §, 
11.12.703 §) 
— Suomen Kaupunki l i i ton kaupunkiopisto, rakenta-
mista varten tarvittavien, enint. 10.4 mmk:aan nou-
sevien rakennuslainojen ja niiden korkojen maksami-
sen takaus ja lh:n vahvistus (kvsto 23.1.43 §, 3.4. 
197 §) 
— Suomen Messut osuuskunta, i lmoitus siitä, ettei 
kaupungilla ole huomauttamista sitä vastaan, että 
Suomen Messut osuuskunta sulautuu Osuuskunta 
Messukeskukseen samalla todeten, että kaupungin 
Suomen Messut osuuskunnalle myönnetty jen, mutta 
sulautumisen takia Osuuskunta Messukeskuksen vas-
tattavaksi siirtyvien lainojen takaisinmaksamiseksi 
antamat takuut pysyvät voimassa (khs 21.10.3113 §) 
— Tehtaanpuiston Yhteiskoulu Oy, Vuosaaren ra-
kennettavan koulurakennuksen rakentamiseen raha-
ja vakuutuslaitoksilta saatavien, enint. 12 500 000 
mk:aan nousevien, laina-ajaltaan enint. 15 v olevien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksun 
takaus sekä koulutalon hankintakustannusten vahvis-
taminen 15 000 000 mk:ksi (kvsto 13.11.626 §) 

Valitus 
— kiinteistölk:n (23.10.1973, 1732 §) lisälainahake-
muksen hylkäämisestä; khn hylkäämä päätös (khs 
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7.1.64 §) 
— kiinteistölkn peruskorjauslainahakemuksen (4.6. 
1974, 943 §) hylkäämisestä; khn hylkäsi valituksen 
(khs 5.8.2157 §) 

Ylivakuutena olevat haltijanvelkakirjat 
— kiinnitysten uudistamatta jättäminen (khs 27.5. 
1672 §, 18.11.3462 §) 
— luovuttaminen lainansaajille (khs 8.4.1115 §, 
22.4.1250 §, 24.6.2018 §, 19.8.2296 §,26.8.2390 
§, 7.10.2937 §, 11.11.3383 §, 16.12.3869 §; oppi-
koulut : 14.1.102 §, 21.1.202 §, 11.2.462 §, 25.2. 
638 §, 8.4.1116, 1117 §, 6.5.1389, 1390 §, 10.6. 
1867 §, 17.6.1940 §, 24.6.2023 §, 5.8.2112, 2113 
§, 2.9.2460 §,9.9.2573 §, 23.9.2743 §, 2.12.3667 §) 

Laitoskirjastot, ks. Kaupunginkirjasto 

Laiturit, ks. Satamalaitos, Matonpesulaiturit ja eri sa-
tamat 

Lapsi-invalidien koulusäätiö 
— kaupungin edustajan nimeäminen isännistöön 
1.1.1975 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi: tarkast. Lea 
Pitkänen (khs 28.10.3230 §) 
— säätiön kansakoulua käyvien oppilaiden matka-
korvaukset, ks. Kansakoulut 

Lassila, rakennuksen purkaminen, ks. Rakennukset 

Lasten Kesä r.y. ks. Lahjoitusrahastot, Lasten Kesäsiir-
toloiden.. . ja Lasten päivähoito 

Lasten liikennekenttä, ks. Poliisilaitos 

Lasten päivähoito 
Avustu kset 
Lasten päivähoitolklle myönnett i in jälempänä maini-
tut määrärahat seuraavien yhdistysten ylläpitämien 
lasten päivähoito laitosten toiminnan tukemiseksi: 
— Helsingin Kaupunkilähetys, Harjun lasten päivä-
kot i , 13 000 mk , lisäavustus (khs 28.10.3228 §) 
— Lasten Kesä r.y., 6 000 mk (khs 28.10.3229 §) 
— Lauttasaaren yksityisen päiväkodin kannatusyh-
distys, 18 300 mk, lisäavustus (khs 16.12.3867 §) 
— Mannerheimin Lastensuojeluliiton Malmin osas-
to , Malmin Lasten Ystävät, 35 000 mk, lisäavustus 
(4.11.3297 §) sekä Helsingin osasto, Sophie Man-
nerheim-päiväkoti ja Mikonkadun Päiväkoti, 44 800 
mk:n lisäavustus (khs 11.11.3404 §) 
— Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiö, yht. 226 200 
mk (khs 18.2.602 §, 30.9.2875 §, 28.10.3231 §) 
— Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Helsingin Päi-
väkoti 50 000 mk:n ja Malmin päiväkoti 12 000 
mk:n lisäavustukset (2.9.2464 §) 
— Suomen Puheopiston Kannatusyhdistys, Kataja-
harjun päiväkoti 10 900 mk:n lisäavustus (9.9. 

2575 §) 
— Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys, Paki-
lan lastenpaikka 14 000 mk.n lisäavustus (khs 9.9. 
2574 §) 
— Yhdistys Töölön lastenseimi, 22 800 mk:n lisä-
avustus (khs 2.9.2463 §) 

Erityispäivähoitotoiminta 
Päivähoitoltkn oikeuttaminen järjestämään jäljem-
pänä luetelluissa päivähoitolaitoksissa erityispäivä-
hoitoa siten, että laitoksissa on seuraavat hoitopai-
kat: 

— erityispäiväkoti Vanamo, kolme erityisryhmää 
— päiväkoti Tapaninvainio, 30 hoitopaikkaa alle 
3-vuotiaille, kolme yl i 3-vuotiaille ja yksi erityis-
ryhmä 
— päiväkoti Kall io, kaksi yl i 3-vuotiaiden ryhmää 
ja yksi erityisryhmä 
— päiväkoti Solhälla, kaksi y l i 3-vuotiaiden ryhmää 
ja yksi ruotsinkielisten lasten erityisryhmä 
— päiväkoti Hakaniemi, 20 hoitopaikkaa alle 3-vuo-
tiaille, kaksi y l i 3-vuotiaiden ryhmää sekä yksi eri-
tyisryhmä 
— päiväkoti Puotila, 30 hoitopaikkaa alle 3-vuotiail-
le lapsille, kaksi y l i 3-vuotiaiden ryhmää sekä yksi 
erityisryhmä. Ks. myös Kaupunginvaltuusto, Toivo-
musponnet: ruotsinkielisen puheterapeutin toimen 
perustaminen ja päivähoitopaikkojen järjestäminen 
CP-lapsille (kvsto 2.10.533 §) 

Esikoulu kokeilu n jatkaminen Munkkivuoren lasten 
päiväkodissa ja soveltavan esikoulukokeilun jatka-
minen Kontulan, Naapurin, Sakaran, Roihuvuoren 
ja Siil it ien suomenkielisissä päiväkodeissa sekä 
Bertha-Maria-Hemmet -nimisessä ruotsinkielisessä 
päiväkodissa (khs 28.10.3237 §) 

Henkilökunnan koulutus 
— päivähoitoalan koulutustyöryhmän miet intö 
(khs 1.4.1083 §, 8.4.1159 §). Ks. myös Ammatti-
oppilaitokset 
— yksivuotisen pojkkeuskurssin järjestäminen (khs 
17.6.1945 §), ks. myös Kaupunginvaltuusto, Toivo-
musponnet 

Kotitätitoiminnan jatkaminen, kir je (khs 29.4.1357 
§,6.5.1440 §) 

Lasten päivähoitolautakunta, kaluston hankkiminen 
(khs 1.4.1081 §) 

Lasten päivähoitotarpeen selvittäminen, ennuste; uu-
det päivähoitopaikat ym., ks. Kaupunginvaltuusto, 
Toivomuspon net 

Lasten päivähoitotoimisto, konttorikoneiden hankki-
minen, yht. 11 162 mk (y|j. 17.4.5652 §) 
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Lastensuojelullisista syistä sijoitettujen lasten päivä-
hoidon järjestäminen perhepäivähoidossa ja yksityi-
sissä päiväkodeissa, määräraha 500 000 mk (khs 
18.2.600 §) 

Leikkikentät 
— kenttäkäymälöiden hankkiminen leikkikentil le 
määräraha 10 000 mk (khs 13.5.1534 §) 
— leikkikenttärakennusten siirtäminen kiinteistö-
Ikn hal l intoon, ks. Kiinteistötoimi 
— sadesuojien järjestäminen, vt Paavolan ym. kirje 
(khs 5.8.2192 §) 
— valaiseminen, vt Peltolan kir je; päivähoitotoimis-
toa kehotett i in tekemään yksityiskohtainen esitys 
leikkialueiden valaisemisen kiireellisyysjärjestykses-
tä (khs 5.8.2195 §) 
— Vuosaaren leikkikenttärakennuksen pääpiirustus-
ten hyväksyminen (khs 11.3.846 §) 

Ohjesääntö 
Lasten päivähoito-ohjesäännön hyväksyminen khn 
miet innön n:o 12a li itteen E 1 mukaisena sekä so-
siialiohjesäännön muuttaminen. Lastentarhain Ikn ja 
sen alaisten laitosten ohjesäännön kumoaminen 
(kvsto 11.12.711 §, khs 8.4.1156 §, 20.5.1626 §, 
23.9.2807 §, 18.11.3945 §) 

Oppivelvollisuuden alkamisesta lykkäystä saaneiden 
lasten päivähoidon jatkaminen edelleen kokeilun-
luonteisesti käyttämällä vapaina olevia koululaisten 
päiväkotien aamu- ja iltapäivävuoroja henkilökunti-
neen päivä- ja erityishoidon antamiseen niille lapsille, 
joiden oppivelvollisuuden alkamisajankohtaa on lykät-
ty ja joi l le suomenkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolan mielestä on tarpeellista antaa päiväkotihoi-
toa (khs 13.5.1543 §) 

Perhepäivähoito 
— lasten perhepäivähoidon järjestäminen, vt Salme 
Katajavuoren ym. kirje (khs 21.10.3142 §) 
— Malmin seudun perhepäivähoidon toimisto, n. 25 
m 2 : n suuruisten ti lojen vuokraaminen talosta Lato-
kartanontie 2 (khs 23.9.2806 §) 
— perhepäivähoitotoiminnan aloittaminen siten, et-
tä palkataan enint. 100 ts. perhepäivähoitajaa ajaksi 
1.11.—31.12. ja että perhepäivähoitoa saadaan antaa 
enint. 200 lapselle, joiden valinnan suorittaa lasten 
päivähoitolk (khs 7.10.2966 §) 

Päivähoitosuunnitelmat 
— v. 1973 ja 1974, sosiaalihallituksen vahvistus 
(kvsto 4.9.450 §). Ks. myös toivomusponnet päivä-
hoitopaikkojen lisäämisestä ja käyttöön otosta 
— ville 1975-1979, hyväksyminen khn mietinnön 
n:o 22 liitteen C mukaisesti, kuitenkin lomakkeen 
4A osalta siten tarkistettuna, että viksi 1975-1976 
hyväksytään suunnitelmaan uusia päivähoitolaitos-
paikkoja seuraavasti: 

1975 
1976 

kunnalliset 
laitoshoito-
paikat 

1 975 
3 000 

yksityiset 
laitoshoi-
topaikat 

686 
280 

yht. 

2 661 
3 280 

ja muiden lomakkeiden osalta Ikn esityksestä poik-
keavien hoitopaikkamäärien edellyttämän mukaisesti 
tarkistettuna (kvsto 30.10.597 §). Ks. myös Kaupun-
ginvaltuusto, Toivomusponnet sairaan lapsen päivä-
hoidon tehostamisesta ja päivähoitopaikkojen tarvet-
ta koskevan uuden ennusteen laatimisesta 

Päiväkodit 
Kouluikäisten lasten päiväkotitoiminnan jatkaminen 
kokei lu luonte isest i edelleen v:n 1974 aikana Laaja-
salon nuorisotiloissa, Myllypurossa sijaitsevissa seura-
kuntatiloissa ja Rint inpolun ja Suursuon nuorisoti-
loissa sekä 539 544 mk:n myöntäminen em. päiväko-
tien ja eräiden muiden päiväkotien toimintaan ja 
henkilökunnan palkkausta varten (khs 14.1.165 §) 

Koke i lu luonte isen toiminnan jatkaminen edelleen 
v. 1975 em. koululasten päiväkodeissa ja 256 570 
mk:n myöntäminen toimintaa ja henkilökunnan 
palkkausmenoja varten (khs 30.12.3991 §) 

Perustaminen, suunnittelu, rakentaminen ja toimin-
han aloittaminen 
— Ala-Malmi, kortt . ien 38054-38055 alue, Karvi-
aistien päiväkodin perustaminen: kaksi y l i ja kaksi 
alle 3-v. ryhmää ja yksi kouluikäisten ryhmä (kvsto 
13.11.612 §) 
— Sepänmäki, päiväkodin perustaminen: yksi y l i 
ja yksi alle 3-v. kokopäiväryhmä sekä tp. päiväko-
din rakentaminen, määräraha yht. 700 000 mk 
(kvsto 23.1.59 §, khs 1.4.1047 §, 13.5.1489 §) 
— Etelä-Jakomäki, tp. päiväkodin rakennustöi-
den loppuunsaattaminen, määräraha 40 000 mk (khs 
9.9.2627 §) 
— Etu-Töölö, Domuksen päiväkodin perustaminen: 
yksi y l i 3-v. ryhmä (kvsto 18.12.747 §) 
— Itäkeskus, toisen päiväkodin perustaminen tont i l -
le 45048/5: kolme y l i ja kolme alle 3-v. ryhmää 
(kvsto 13.11.612 §) 
— Itä-Pakila, päiväkodin perustaminen: kolme yl i ja 
yksi alle 3-v. ryhmää sekä luonnos-ja pääpiirustusten 
hyväksyminen (kvsto 24.4.241 §, khs 14.10.3035 §) 
— Itä-Pasila, päiväkoti Talvikin perustaminen ja toi-
minta aikana 1.9.—31.12., määräraha 155 150 mk . 
(khs 2.9.2514 §) 
— Jakomäki, neljännen päiväkodin perustaminen 
kort t : i in 41224 tai 41223 (yksi y l i ja neljä alle 3-v. 
ryhmää sekä 10 erityishoitopaikkaa) sekä määrära-
ha päiväkoti Kankareen perustamista ja toimintaa 
varten aikana 1.5.-31.12. , 138 800 mk (kvsto 
13.11.612 §, khs 3.6.1802 §) 
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— Kannelmäki, viidennen päiväkodin perustaminen 
tonti l le 33150/3 (kaksi y l i ja kaksi alle 3-v. ryhmää 
sekä kouluikäisten lasten ryhmä), päiväkoti Mikon-
mäen piirustusten hyväksyminen sekä 407 430 mk:n 
määrärahan myöntäminen päiväkodin perustamista 
ja toimintaa varten aikana 1.1.-31.12.1975 (kvsto 
13.11.612 §, khs 16.12.3879 §, 30.12.3992 §) 
— päiväkodin perustaminen Hanuripolun varrelle 
(kaksi y l i ja yksi alle 3-v. ryhmää) tonti l le 33178/2 
(kolme yl i ja kolme alle 3-v. ryhmää) sekä tont i l le 
33158/2 (kaksi yli ja neljä alle 3-v. ryhmää (kvsto 
11.12.712, 713 §) 
— Konala, päiväkodin perustaminen Äestäjäntien 
varrelle (kolme yl i ja kolme alle 3-v. ryhmää), huo-
netilaohjelman sekä luonnos- ja pääpiirustusten hy-
väksyminen, lh:n suostumus rakentamiseen ja 
300 000 mk:n määrärahan osoittaminen rakentamis-
ta varten (kvsto 19.6.408 §, khs 21.1.264 §, 24.6. 
2022 §, 7.10.2967 §,9.12.3796 §) 
— Kontula, päiväkotien perustaminen Kaarenjalan 
varrelle (kolme yl i ja kolme alle 3-v. ryhmää), huo-
netilaohjelman sekä luonnos- ja pääpiirustusten hy-
väksyminen (kvsto 16.10.566 §, khs 21.1.264 §, 
23.9.2812 §, 28.10.3227 §) ja Leikkikujan varrelle 
(kolme y l i ja kolme alle 3-v. kokopäiväryhmää ja 
yl i 3-v. puolipäiväryhmä) sekä huonetilaohjelman 
ja vastaavien piirustusten hyväksyminen (kvsto 6.2. 
91 §, khs 21.1.264 §,29.4.1360 §) 
— Koskela, päiväkodin perustaminen Juhana Hert-
tuan tien varrelle (kolme yl i ja kolme alle 3-v. ryh-
mää) sekä luonnos- ja pääpiirustusten hyväksymi-
nen (kvsto 6.3.152 §, khs 10.6.1918 §) 
— Laajasalo, Koulutanhuan päivähoitolaitoksen 
rakennustyön jatkaminen, määräraha 1 800 000 mk 
(khs 2.12.3689 §) 
— Lauttasaari, päiväkodin perustaminen Puistokaa-
ren varrelle (kolme yl i ja kolme alle 3-v. ryhmää si-
ten, että yksi y l i 3-v. ryhmä voi toimia myös iltapäi-
visin) ja luonnos-sekä pääpiirustusten hyväksyminen 
(kvsto 23.1.58 §, khs 1.4.1082 §) 
— Länsi-Pakila, toisen päiväkodin perustaminen ton-
til le 34153/6: kaksi yl i ja neljä alle 3-v. ryhmää sekä 
10 erityishoitopaikkaa (kvsto 13.11.612 §) 
— Malmi, lasten päiväkodin perustaminen Karviais-
tentien varrelle (kvsto 13.11.612 §) 
— Mellunmäki, päiväkoti Inarin pääpiirustusten hy-
väksyminen sekä 215 600 mk:n määrärahan osoitta-
minen perustamista ja kuluvan vuoden toimintaa var-
ten (khs 18.2.597 §, 11.3.848 §) sekä Saanatunturin-
tien varrelle rakennettavan päiväkodin rakennuslupa-
hakemuksen hylkääminen, urakkasopimuksen muut-
taminen ja pääpiirustusten hyväksyminen (khs 28.1. 
350 §, 26.8.2424 §) 
— Myl lypuro, päiväkodin perustaminen Neulapa-
dontien varrelle (kolme yl i ja kolme alle 3-v. ryhmää 
sekä 25 koululaisten päivähoitopaikkaa) , sekä sen pe-
rustamisohjelman, suunnitteluohjeiden ja luonnospii-

rustusten hyväksyminen (kvsto 13.11.613 §, khs4.2. 
389 §) 
— Oulunkylä, päiväkoti Pilvikin perustaminen ja toi-
minta aikana 15.1.—31.12., määräraha 142 580 mk 
(khs 14.1.162 §) 
— Pajalahti, 450 000 mk:n määräraha rakentamis-
työhön sekä 95 000 mk:n määräraha perustamista 
varten (khs 27.5.1689 §, 2.9.2514 §) 
— Paloheinä, päiväkodin perustaminen tonti l le 
35027/5: kaksi y l i ja kolme alle 3-v. ryhmää (kvsto 
13.11 612 §) 
— Pihlajamäki, neuvottelujen jatkaminen kiinteistö-
viraston ja Rakennustoimisto A. Puolimatkan välillä 
yht iön toimesta rakennettavien päiväkotihuonetilo-
jen hankkimiseksi kaupungille (khs 14.10.3058 §) 
— Pihlajisto, 86 000 mk:n määrärahan osoittaminen 
päiväkoti Pyynikin perustamista varten (khs 3.6. 
1802 §) 
— Pohjois-Haaga, päiväkodin perustaminen Ida Aal-
bergin tie 1 :een: kolme alle 3-v. ryhmää (kvsto 18.12. 
747 §) 
— Pukinmäki, kolmannen päiväkodin perustaminen 
kort t : i in 37027: kolme yl i ja kolme alle 3-v. ryhmää 
(kvsto 13.11.612 §) 
— Reimaria, 138 000 mk.n määräraha päiväkodin 
perustamista ja toimintaa varten aikana 1.5.—31.12. 
(khs 3.6.1802 §) 
— Roihuvuori II, 155 000 mk:n määräraha päiväko-
din perustamista varten (khs 2.9.2514 §) 
— Siltamäki II, piirustusten hyväksyminen (khs 
9.12.3800 §) 
— Suutarila, kolmannen päiväkodin perustaminen 
Viertolantien luoteispuolelle: yksi y l i ja kolme alle 
3-v. ryhmää sekä mahdollisiin peruskoulun ala-asteen 
t i lo ihin sijoitettava ryhmä kouluikäisiä varten (kvsto 
13.11.612 §) 
— Tahvonlahti, määrärahat perustamiseen 129 000 
mk sekä viimeistely- ja pihatöitä varten 100 000 mk 
(khs 14.1.162 §, 27.5.1686 §) 
— Tapaninvainio, toisen päiväkodin perustaminen 
tonti l le 39137/37: kolme yl i ja kolme alle 3-v. ryh-
mää (kvsto 13.11.612 §) 
— Vesala, päiväkodin perustaminen Tuu k kalan ku-
jan varrelle (yksi y l i ja yksi alle 3-v. kokopäiväryh-
mää) sekä määräraha tilapäisen päiväkodin rakenta-
miseen yht. 750 000 mk (kvsto 23.1.59 §, khs 1.4. 
1047 §, 13.5.1489 §) 
— Vuosaari, neljännen päiväkodin rakentaminen 
tonti l le 54021/1: kaksi y l i ja neljä alle 3-v. ryhmää 
sekä 10 erityishoitopaikkaa (kvsto 13.11.612 §) 
— Yliskylä, neljännen päiväkodin rakentaminen ton-
ti l le 49006/12: kolme yl i ja kolme alle 3-v. ryhmää 
(kvsto 13.11.612 §) 

Toiminnan jatkaminen 
Herttoniemessä sijaitseva päiväkoti Oravalan toimin-
nan lopettaminen 15.4. lukien erityispäiväkotina ja 
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sen toiminnan jatkaminen tilapäisesti tavallisena las-
ten päivähoitolaitoksena aikana 15.—31.12. siten, et-
tä laitoksessa on 18 hoitopaikkaa alle 3-vuotiaille, 
määräraha 103 800 mk (khs 1.4.1084 §,3.6.1803 §) 

Yhdistäminen 
Päiväkotien Eiran ja Päivölän yhdistäminen yhdeksi 
päiväkodiksi 19.8. lukien siten, että yhdistetyssä päi-
väkodissa on 28 kokopäiväpaikkaa alle 3-vuotiaille ja 
20 kokopäiväpaikkaa ja 50 puolipäiväpaikkaa yl i 3-
vuotiail le. Päivölän y l i 3-vuotiaiden puolipäiväryhmä 
opettajineen ja viisi kokopäiväpaikkaa siirretään mui-
hin päiväkoteihin. Ny t yhdistet tyyn päiväkotiin siir-
retään toimintansa keskeyttäneestä päiväkoti Tuk-
homasta kahdeksan kokopäiväpaikkaa alle 3-vuotiai-
ta varten siten, että ne sisältyvät em. 28 kokopäivä-
paikkaan. Samalla lakkautett i in lastenseimen johta-
jan virka (Y 16) 1.9. lukien (kvsto 19.6.407 §) 

Sairaala in henkilökuntien lasten päivähoidon järjestä-
minen siten, että sairaaloiden t i loihin saadaan perus-
taa päiväkoteja sairaaloiden henkilökunnan lapsille 
henkilökuntayhdistysten toimesta (khs 5.8.2199 §) 

Sairaan lapsen päivähoitoa suunnittelevan työryh-
män miet intö; khs päätti, että kaupungin toimesta 
suoritettava sairaan lapsen päivähoito tapahtuu tä-
män omassa kodissa, mikäl i lapsi ei ole varsinaisen 
sairaalahoidon tarpeessa ja hoidosta huolehti i huolto-
viraston kodinhoitotoimiston alainen lähinnä kodin-
hoitaja-tasoinen henkilökunta. Miet intö lähetettiin 
huol tol tk l le ja päivähoitoltklle tiedoksi ja ohjeen-
luonteisesti noudatettavaksi. Suomen Kaupunkil i i tol-
le päätettiin tehdä esitys sellaisen lainsäädännöllisen 
uudistuksen aikaansaamiseksi, että sairaan lapsen 
huoltaja voisi jäädä palkalliselle lomalle lapsen sairau-
den aikana ainakin sairausajan alkupäiviksi ja kotipal-
velulain aikaansaamiseksi sellaisena, että myös sai-
raan lapsen päivähoidosta huolehtivasta henkilökun-
nasta kunnalle aiheutuvat menot saataisiin valtion-
osuuteen oikeuttaviksi (khs 29.4.1356 §, 6.5.1439 
§), ks. myös Kaupunginvaltuusto, Toivomusponnet 

Salmonella-tartunnan saaneiden lasten tilapäisen päi-
väkodin ylläpitämiseen toistaiseksi, kuitenkin kauin-
taan 30.6. asti, myönnett i in 66 735 mk:n määräraha 
aikana 1.1.-30.6. tapahtunutta toimintaa ja henkilö-
kunnan palkkauksesta aiheutuneita menoja varten 
(khs 14.1.175 §) 

Valtionapu 
— anomus suostumuksen saamisesta lasten päiväko-
t i Liuskeen erityispäivähoitotoiminnan järjestämi-
seen korotettuun valtionapuun oikeutettuna (khs 
9.12.3797 §) 
- v:n 1972, sosiaalihallituksen päätös (khs 25.2. 
701 §) 

Viranhaltijat 
Perhepäivähoitajien verotus, kir je; khs päätti kiinnit-
tää verohallituksen huomiota siihen, että perhepäivä-
hoitajien hoitomenojen vähentämisestä annetut oh-
jeet saattavat vähentää yksityisten perhepäivähoito-
paikkojen määrää kaupungissa ja siten vaikeuttaa ko-
ko lasten päivähoidon vaikeaa hoitopaikkatilannetta 
(khs 22.4.1287 §) 

Virat 
— lisätyövoiman, kahden tp.kanslistin (Y 11) palk-
kaaminen päivähoitotoimistoon ajaksi 1.6.—31.12., 
määräraha 15 000 mk (khs 6.5.1444 §) 
— päivähoitotoimiston päällikön virkaan (Y 34) 
val i t t i in valt.kand. Eeva-Maija Pikkanen (khs 29.4. 
1358 §,6.5.1441 §) 
— päivähoitotoimistoon ja päivähoitolaitoksiin v:n 
1975 alusta perustettujen virkojen täyttäminen niitä 
haettaviksi julistamatta (khs 18.11.3497 §) 
— suunnittelupääll ikön, kaksi suunnittelijan ja tut-
kimusapulaisen palkkaaminen työsuhteeseen ajaksi 
1.1.-31.12.1975, määräraha 183105 mk (khs 16.12. 
3898 §,30.12.3995 §) 

Lasten Päivän Säätiö 
— Linnanmäen huvipuiston v:n 1974 vuokramaksus-
ta puiston kunnostukseen käytettyjä kustannuksia 
vastaavan osan eli 9 774 mk:n palauttaminen (yl j . 
18.12.6958 §) 
— näköalatornin tont in vuokraaminen säätiön toi-
mesta perustettavalle yhtiöl le Alppiharjusta (455/1) 
sekä Linnanmäen huvipuiston alueen pienenemisestä 
aiheutuva vuokrasopimuksen muuttaminen 1.1.luki-
en siten,että alue käsittää 24.9.1974 vahvistetun ase-
makaavan muutoksen mukaisen huvipuistoalueen, 
perusvuokraksi tulee 17 700 mk entisen 20 000 m k : 
n asemesta ja vuosivuokraksi 40 710 mk 46 000 mk: 
n sijasta ajalta 1.1.1975-31.3.1975 sekä että muut 
vuokraehdot jäävät ennalleen (kvsto 13.11.640 §· 

Lastenkodit, yksityiset, ks. Lastenpäivähoito, Avus-
tukset 

Lastenlinna, ks. Sairaalat, muut 

Lastensuojelutoimen laitokset 
Henkilöstön turvallisuuden tehostaminen, Helsingin 
kunnallisvirkamiehet ja -toimihenki löt r.y:n kirje 
(khs 2.12.3705 §, 9.12.3808 §) 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten johtokunnan alai-
set laitokset 

Kaarelan nuorisokodin johtajan valitus lastensuojelu-
k i n päätöksestä kurinpitomenettelyä koskevassa 
asiassa, khn hylkäävä päätös sekä selityksen antami-
nen asiassa Ulh:lle (khs 23.9.2810 §, 11.11.3406 §) 
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Malmin lastenkoti, entinen, ti lojen vuokraaminen 
(ylj. 30.1.5179, 5180 §, 28.8.6305,6306 §) 

Nuorten työkoti, sähkökirjoituskoneen lahjoitus, Oy 
International Business Machines Ab (khs 25.11. 
3609 §) 

Oppilaskoti Toivola 
— hoitopaikkaluvun muutos, sosiaalihall:n vahvis-
tus (khs 14.1.169 §) 
— kantelu kirje laitoksen johtajan menettelystä vi-
rantäyttö- ym. asioissa (khs27.5.1731 §, 3.6.1805 §) 
— ti lojen luovuttaminen yhdistysten käyttöön (ylj. 
8.10.6475 §, 23.10.6553 §) 

Outamon vastaanottokoti 
— hoitopaikkaluvun muutos, sosiaalfhall:n vahvistus 
(khs 14.1.168 §) 
— oppilaiden ympäristön asukkaille aiheuttamien 
vahinkojen korvaaminen, kirje (khs 21.10.3145 §) 
— tulipalo henkiökunnan rivitalossa (ylj. 13.11. 
6705 §) 

Perheryhmäkodit, tont in varaaminen Tapanilalta, ks. 
Kiinteistöt 

Siltavuoren nuorisokoti 
— muuttaminen väliaikaiseen vajaamielisten keskus-
laitokseen kuuluvaksi asuntolaksi (kvsto 13.11.628 
§) ks. myös Kehitysvammaisten huoltolaitokset 
— työnteki jän pahoinpitely ja järjestyshäiriö (ylj. 
11.9.6356 §) 

Sofian lehdon vastaanottokoti, 114 500 m k :n määrä-
raha perusparannustöihin v:ien 1971 ja 1972 talous-
arvioihin lastensuojelutoimen muita laitoksia varten 
merkitystä määrärahasta, niiden käyttötarkoitusta 
muuttaen (kvsto 3.4.222 §) 

Taival lahden nuorisokoti, ts. laitosapulaisen ja pesu-
la-apulaisen palkkaaminen v.ksi 1974 nuorisokoti in 
sijoitetun Sofianlehdon vastaanottokodin leikki-ikä-
isten osastolle (khs 12.8.2271 §) 

Työkoti Aula ja Vaihetyökeskus, liikennelaitoksen 
alennussarjalippujen ostoon oikeuttavien invalidi-
kortt ien myöntäminen kehitysvammaisille oppilaille 
(khs 6.5.1432 §) 

Vaihetyökeskus, auton hankkiminen (ylj. 3.12, 
6817 §) 

Vajaamielislaitosten johtokunnan alaiset laitokset 
Killinmäen keskuslaitos 
— alueen kaavoittaminen, esitys Kirkkonummen 
kunnalle (khs 4.11.3329 §) 
— I rakennusvaiheen luonnospiirustusten palautta-

minen, sosiaalihallituksen päätös (khs 7.10.2969 §) 
— I rakennusvaiheen perustamissuunnitelman vah-
vistaminen, sos. ja terv. ministeriö (kvsto 2.10. 
531 §) 

Mellunmäen vajaamielisten päivähuoltola 
— irtaimiston hankintakustannusarvion hyväksymi-
nen sekä päivähuoltolan perustamiskustannuksiin ja 
irtaimiston hankintakustannuksiin myönnettävän 
valtionavun enimmäismäärän vahvistaminen, sosiaa-
lihall:n päätös (khs 24.2.417 §) 
— 28 746 mk:n suorittaminen Kommandi i t t iyht iö 
Palkki Oy & Co.lle lisätöistä ja -hankinnoista (khs 
28.10.3239 §) 

Pasilan vajaamielisten päivähuoltola 
— lastensuojelultkn oikeuttaminen perustamaan 
Kiinteistö Oy Pakkamestarinkatu 2:lta Pasilan tonti l-
le 17005/1 rakennettavasta rakennuksesta vuokratta-
viin huoneti loihin niiden valmistuttua 30 hoitopaik-
kaa käsittävä vajaamielisten päivähuoltola (kvsto 
20.2.123 §) 
— perustamisluvan myöntäminen ja perustamissuun-
nitelman vahvistaminen, sosiaalihallitus ja sos. ja 
terv.ministeriö (khs 12.8.2269 §) 

Väliaikainen vajaamielisten keskuslaitos, ohjesään-
nön laatiminen, sosiaalihalhn kirje (khs 7.10.2973 §) 
— perustamisluvan myöntäminen ja perustamissuun-
nitelman vahvistaminen (sos. ja terveysministeriö) 
laitokselle, johon kuuluvat Sofianlehdon vastaanot-
tokodin osastot n:o 8, 10, 11 ja 12, Päivölän lasten-
kot i , Malmin lastenkoti, Nukarin lastenkoti, Päivä-
huoltola Tyynelä, Päivähuoltola Vantaala, Solakal-
lion erityiskoulu, Vaihetyökeskus, lastensuojeluviras-
ton vajaamielisneuvola ja huolto toimisto sekä mah-
dollsesti myöhemmin perustettavat muut kaupungin 
vajaamielislaitoksetja-osastot (kvsto 24.4.262 §) 
— Siltavuoren nuorisokodin muuttaminen keskuslai-
tokseen kuuluvaksi asuntolaksi (kvsto 13.11.628 §, 
khs 18.11.3470 §) 
— talousasioiden hoidon järjestäminen: keskuslai-
tokseen palkatti in ajaksi 15.9.—31.12. ts. taloussih-
teeri ja sosiaalihallitukselle päätettiin lähettää selvi-
tys talousasioiden hoidon järjestämisestä (khs 9.9. 
2626 §) 
— toiminnan aloittaminen: khs päätti todeta, että 
aikaisemmin mainitut lastensuojelultkn alaiset lai-
tokset toimivat sos. ja terv.m inisteriö n 13.3. anta-
man perustamisluvan perusteella ainakin luvan anta-
misajankohdasta lukien Helsingin väliaikaisen vajaa-
mielisten keskuslaitoksen yksikkönä, johon saatiin 
ajaksi 1.7.-31.12. palkata tilapäiseen virkasuhtee-
seen johtaja (V 31) ja ylilääkäri (Y 34)(khs 24.6. 
2091 §.). Sos. ja terv. ministeriö hyväksyi toiminnan 
aloittamissuunnitelman (khs 7.10.2968 §) 
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Yhteiset asiat 
Henkilökunnan turvallisuuden tehostaminen lasten-
suojeluvirastossa ja lastensuojeluotoimen laitoksissa, 
Helsingin Kunnallisvirkamiehet ja to imihenki löt r.y:n 
kir je; khs i lmoi t t i Siltavuoren nuorisokodin muutta-
misesta vajaamielisten asuntolaksi sekä keinojen tut-
kimisesta työturvall isuuden tehostamiseksi (khs 2.12. 
3705 §,9.12.3808 §) 

Hoito taksat 
— Suomen Kaupunki l i i ton yleiskirje; lastensuojelu 
lk:aa kehotett i in ryhtymään tarvittaviin toimenpitei-
siin lastensuojelun laitosten hoitomaksujen tarkista-
miseksi todellisten kustannusten mukaisiksi (khs 
25.11.3608 §) 

— tarkistaminen Oulunkylän erityislastenkodissa 
1.2.1973 lukien, Koskelan nuorisokodissa 1.3.1973 
lukien ja Pohjois-Haagan nuorisokodissa 1.6.1973 lu-
kien 8 mk :ksi/vrk (kvsto 6.2.90 §) 

Lastensuojelun ja kehitysvammahuollon laitostoi-
mintaa koskeva kokonaissuunnitelma (khs 25.11. 
3610 §) 

Rakennusten korjaus ja muutostyöt: Sofianlehdon 
vastaanottokoti ja Hoi tokot i Teinilä, määräraha yht. 
172 900 mk (khs 14.10.3054 §) 

Vahingonteot, varkaudet ym., lastensuojelutoimen 
laitoksissa sattuneet (ylj. 3.7.6049 §, 28 .8 .6301-
6303 §, 8.10.6476 §, 30.10.6600, 6601 §) 

Virkajärjestelyt 
Väliaikaisen vajaamielisten keskuslaitoksen perusta-
misen johdosta suoritetut järjestelyt: 

Laitoksesta toiseen siirrettiin virkoja ja työsopimus-
suhteisia toimia seuraavasti: 
— Sofianlehdon vastaanottokodista Oulunkylän eri-
tyislastenkotiin yht. 11 
— Malmin lastenkodista Oulunkylän erityislastenko-
t i in 2 

— Malmin lastenkodista Koskelan nuorisokoti in 1 
— Mamiin lastenkodista Sofianlehdon lastenkodin 
vajaamielisosastolle 10 
— eri yksiköistä keskuslaitokseen yht. 5 
— Sofianlehdon vastaanottokodin kehitysvamma-
puolelta lastenhuoltolaitospuolelle 10 ja 
— vajaamielisosastolle 16 sekä lastenhuoltolaitos-
puolelta vajaamielisosastoille 3 

Virkoja lakkautetti in eri laitoksissa seuraavasti: 
— Nukarin lastenkodissa 5 
— Sofianlehdon vastaanottokodissa yht. 29 
— Malmin lastenkodissa 4, jotka siirretti in Sofian-
lehdon vastaanottokotiin 

Virkoja perustettiin väliaikaiseen vajaamielisten kes-
kuslaitokseen yht . 38, kaikki järjestelyt v:n 1975 
alusta lukien (kvsto 2.10.534 §) 

Edelleen siirretti in seuraavat tilapäiset virat: 
— Sofianlehdon vastaanottokodista Oulunkylän eri-
tyislastenkotiin 2 

— eri yksiköistä keskuslaitokseen 3 
— Sofianlehdon vastaanottokodista sen vajaamielis-
osastolle 1, kaikki myös v:n 1975 alusta lukien (khs 
7.10.2941 §) 

Lastensuojelutoimen alaisten laitosten opettajia kos-
kevan virkaehtosopimuksen tekeminen, esitys sopi-
musvaltuuskunnalle (khs 21.10.3147 §) 

Lastensuojeluto im i 
Adoptioasioiden hoidon uudelleen järjestely, valitus; 
khn hylkäävä päätös (khs 11.11.3407 §, 18.11. 
3501 §) 

Avustus 
3 500 mk:n myöntäminen lastensuojelultklle Hel-
singfors svenska ungdomsråd r.f:n BFM-kampanjan 
tukemiseen (ylj. 18.9.6380 §) 

E latusapu 

— elatusaputoimiston saatavien vanhentumisen kat-
kaisuun tähtäävistä toimenpiteistä luopuminen niissä 
tapauksissa, joissa perintätoimenpiteet ilmeisestikin 
jäisivät tuloksettomiksi ja luetteloiden esittäminen jo 
vanhentuneista ja lähiaikoina vanhentuvista saatavis-
ta 31.12. mennessä sekä vastaisuudessa vanhentuvista 
saatavista ennen vanhentumisen tapahtumista asian-
mukaisesti hyväksyttäväksi (khs 17.6.2001 §) 

— elalusavun ennakosta annetun lain muutoksesta 
johtuvan lisätyövoiman palkkaaminen elatusaputoi-
mistoon (khs 14.1.172 §, 19.8.2351 §, 30.12. 
3988 §) 

— elatusavun ennakosta ja elatustuesta annetun lain 
1 a §:ssä tarkoitettujen kaupungille valtion varoista 
korvattavien elatustukikustannusten suorittaminen 
niiden saajille kaupungin kassavaroista (khs 4.2. 
421 §) 
— 475 703 mk:n myöntäminen v:n 1971 aikana 
maksettujen elatusavun ennakkojen sekä 588 942 mk 
v:n 1972 aikana maksettujen ennakkojen kaupungin 
kustannusosuuden poistamista varten (khs 9.12. 
3807 §) 

Huoneistot 
Huonetilan vuokraaminen Wall ininkatu 4:n pihara-
kennuksesta Ananda Marga Joogayhteisö r.y:lle 
(ylj. 13.3.5461 §, 11.12.6881 §) 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitokset, ks. Lastensuoje-
lutoimen laitokset 
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Lastensuojelutoimen työryhmä, täydentäminen (khs 
11.2.510 §) 

Lastensuojeluvirasto 
— konttorikoneiden hankkiminen, yht. 13 900 mk 
(ylj. 12.6.5967 §) 
— yleisönpalvelumusiikki aikana 1.10.1970-30.11. 
1973, korvaus 12 464 mk (khs 17.6.2004 §) 

Perhesijoitustoim inta 
— hoitomaksujen tarkistaminen (khs 1.4.1080 §) 
— kehittämistarpeita koskeva selvitys (khs 2.9. 
2521 §,9.9.2628 §) 
— sijaisvanhempien neuvottelu- ja tiedotustilaisuuk-
sien järjestäminen v.1974 sekä kevätkaudella 1975, 
määrärahat yht . 58 276 mk sekä heille tarkoitetun 
Me yhdessä -lehden julkaiseminen v. 1974, määrära-
ha enint. 4 2 0 0 mk (khs 21.1.257 §, 2.9.2516 §, 
16.12.3895 §, yl j . 15.5.5815 §) 

Sosiaali lääkärin toimisto 
— hyväksyminen lastenpsykiatrian alan erikoistu-
mispaikaksi (khs 28.1.347 §) 
— nimeäminen kasvatusneuvolaksi, esitys sosiaali-
hallitukselle (khs 10.6.1873 §) 

Vahingonkorvaukset henkilökunnan kadonneesta tai 
rikkoutuneesta omaisuudesta (ylj. 15.5.5816 §,3.12. 
6822 §) 

Vahingonteot, i lmoitukset sattuneista varkauksista 
(ylj. 20.3.5506 §, 13.11.6706 §) 

Vajaamielislaitokset, ks. Lastensuojelutoimen laitok-
set 

Vajaamielisten avohuollon valtionapu 
— muutoksen hakeminen v:n 1970, 1971 ja 1972 
avohuollon valtionapua koskeviin päätöksiin (khs 
18.2.614 §,25.2.703, 704 §) 
— vastineen antaminen KHO:lle em. asiassa (khs 
10.6.1924 §) 
— KHOin päätös: palkkakustannusten osalta kau-
pungin valitus hylätt i in, mutta huoneistomenojen 
osalta asia palautettiin sosiaalihallitukselle uudel-
leen käsiteltäväksi (khs 21.10.3149 §) 

Vierailut 
Enint. 12 lapsen ja kolmen hoitajan Tanskan vierai-
lu sekä tanskalaislasten vastavierailu, määräraha 
9 600 mk sekä selvitys vierailusta (khs 24.6.2089 
§, 14.10.3055 §) 

Virat 
— apulaislastenvalvojan viran täyttäminen (khs 
21.10.3136 §) 
— uusien vakinaisten virkojen täyttäminen niitä 

haettavaksi julistamatta (khs 11.11.3402 §) 
— valitus sosiaalilääkärin toimiston johtavan psy-
kologin vaalia koskevasta Itk.n päätöksestä, khn 
hylkäävä päätös (khs4.3.759 §) 

Lauri Widing Oy, Lauttasaari, viemärin rakentaminen, 
ks. Viemärit, Yksit, viemärien . . . 

Lausunnot 
Khn ja kvston antamat lausunnot asiaa koskevan alan 
mukaan ryhmitel ty inä, miet innöt ym. erikseen: 

Aluemuutokset: 
— tilan siirtämisestä Vantaan kaupungista Helsin-
gin kaupunkiin, vastustava lausunto Ulh:lle (kvsto 
18.9.474 §) 

Asuntotuotanto-ohjelma v. 1974—1978, ks. Nuoriso-
toiminta, Lausunto . . . 

Eläkkeet, ks. hakusana 

Jätevesien johtaminen 
— Oy Schildt & Hallberg Ab:n anomus teollisuusjä-
tevesien johtamisesta Vantaan yleiseen viemärilaitok-
seen; khn puoltava lausunto (ylj. 3.4.5567 §, 3.9. 
6321 §) 

Kaavoitus: 
— alueellisten kehittämissuunnitelmien laatimista 
koskeva yleisohjeluonnos; Ulh.lle (khs 21.1. 
3110 §) 
— asemakaavaehdotuksista, Vantaan kaupungin, ks. 
Vantaa 

— asemakaavoja koskevat, ks. Kaavoitus 

Kadut ja tiet: 
— Itäväylän parantamisesta TVH: l le (kvsto 3.4. 
205 §, 19.6.376 §) 
— jalankulku- ja pyörätien rakentamisesta Siltamä-
keen Suutarin kylän paikallistien varteen, puoltava 
lausunto TVH:l le (kvsto 20.3.170 §) 
— kauko- ja kauttakulkuli ikenteelle tärkeiden katu-
jen kestopäällystämiskustannusten korvaamista kos-
kevassa asiassa liikenneministeriölle (khs 30.12. 
4002 §) 
— paikallisteiden lakkauttamisesta TVH:l le, ks. Ka-
dut ja tiet 
— pysäköintimaksujen palauttamista koskevista vali-
tuksista, ks. Kiinteistötoimi 
— Turun moottor i t ien parantamistoimenpiteiden 
yleissuunnitelmasta TVH:l le (khs 22.4.1264 §) 
— valtatie n:o 3:n parantamiseen liittyvästä viitoi-
tussuunnitelmasta TVH :n Uudenmaan pi i r ikonttor i l -
le (khs 21.1.237 §) 
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Kauppa: 
— alkoholimyymälöiden ja anniskeluravintoloiden 
sijoitusta koskevat, ks. Oy Alko Ab 
— ampuma-aseiden, räjähdysaineiden sekä kierto-
myymälän kaupan harjoittamislupaa koskevat, ks. 
Kauppa 

Kaupunkisuunnittelu: 
— helikopterin laskeutumispaikkaa koskeva rauta-
tiehallitukselle, ks. Kaupunkisuunnittelu 

Liikenne: 
— Espoo-Kivenlahti-Soukka radasta, ks. Rautatie-
liikenne 
— kuorma- ja pakettiautoli ikennettä koskevat, ks. 
Liikenne 
— linja-autoliikennelupa-anomuksia koskevat, ks. 
Liikenne, Linja-autoliikenne ja Taksiliikenne 
— linja-auton pysäkin siirtämistä koskevat, ks. Lii-
kenne 
— linja-autopysäkin aiheuttamasta häiriöstä (Mäke-
länkatu 36) apuI.oikeuskanslerille (khs 2.9.2502 §) 
— Martinlaakson radan l i ikennetyöryhmän raportis-
ta rautatiehallituksen li ikennetoimistolle (khs 16.4. 
1204 §) 
— taksili ikennettä koskevat lausunnot maistraatille, 
ks. Liikenne, taksiliikenne 

Metro, l iukuportaiden rakentaminen Hakaniemen ja 
Sörnäisten metroasemalle, khn puoltava lausunto 
(khs 16.4.1217, 1218 §) 

Mietinnöt, raportit: 
— hajasijoituskorrutean loppumietinnöstä (khs 
16.12.3872 §) 
— kunnallishallinnon Kri isi toimikunta 1972:n mie-
tinnöstä (khs 19.8.2297 §) 
— opiskelijoiden terveydenhuoltotoimikunnan mie-
tinnöstä (khs 11.3.858 §) 
— orkesterikomitean mietinnöstä opetusministeriöl-
le (khs 4.2.381 §,11.2.481 §) 
— rakennus- ja asuntorekisterityöryhmän mietinnös-
tä (khs 16.12.3870 §) 
— teatteri komitean mietinnöstä opetusministeriölle 
(khs 16.4.1201 §) 
— väestönsuojelun säteilyohjeto imi kunnan mietin-
nöstä sisäasiainministeriölle (khs30.12.4008 §) 
— väliportaanhallintokomitean mietinnöstä (khs 
16.12.3873 §, 30.12.3949 §) 

Oppikoulut: 
— Helsingin Saksalaisen Koulun työohjelman muu-
toksesta opetusministeriölle (khs 16.9.2662 §) 
— Helsingin suomalais-venäläisen koulun aseman jär-
jestelytoimikunnan mietinnöstä (khs 2.9.2473 §) 
-- Helsingin Yhteislyseon ja Lapinpuiston Yhteisly-
seon asemasta peruskoulujärjestelmässä (khs 22.4. 

1262 §) 
— Helsingin Yksityislyseon iltalinjaa koskevassa asi-
assa kouluhallitukselle (khs 18.2.554 §) 
— Kirkkopuiston ty t tökou lun ruokala- ja kirjasto-
hankkeesta (khs 21.10.3115 §) 
— Käpylän ja Oulunkylän yhteiskoulujen lisäraken-
nushankkeesta (khs 14.1.121 §, 21.1.222 §) 
— Tehtaanpuiston yhteiskoulun ja Vart iokylän yh-
teiskoulun asemasta peruskoulujärjestelmässä (khs 
21.1.220§,21.10.3116 §) 
— Töölön yhteiskoulun iltalinjaa koskeva lausunto 
(khs 18.2.555 §) 
— Töölön yhteislyseon asemasta peruskoulujärjes-
telmässä (khs 21.10.3117 §) 

Pesula: 
— pääkaupunkiseudun yhteispesulan rakentamis-
hankkeesta, ks. Keskuspesula 

Rakennukset ja huoneistot: 
— Alppilassa sijaitsevan koulurakennuksen sekä 
talon Eteläesplanadi 8 säilyttämisestä kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaana rakennuksena, ks. Rakennukset 
— Kaartinkaupunki, ton t t i 48/10, khs katsoi raken-
nuksen suojelun asemakaavallisin keinoin riittäväksi, 
lausunto Ulh:lle (khs 18.2.586 §, 25.2.672 §, 8.4. 
1149 §) 
— vuokrati lojen osoittamisesta Suomen Elokuva-ar-
kisto r.y.lle nitraattif i lm{materiaalin säilyttämistä 
varten, khn kieltävä lausunto opetusministeriölle 
(khs 1.4.1069 §) 

Rakentaminen: 
— kvston rakennusjärjestyksen muuttamispäätöstä 
koskevien valitusten johdosta annetut lausunnot sisä-
asiainministeriölle (khs 25.2.694 §) 
— muinaisjäännöksiin kajoamista koskevasta ano-
muksesta Ulh:lle (khs 18.3.921 §) 
— poikkeuslupia rakennuskiellosta koskevat sisäasi-
ainministeriölle: 178 puoltavaa ja 8 vastustavaa lau-
suntoa 
— rakennuslupia koskevat, ks. ko.hakusana 
— valtion hallinnonalojen to imin ta- ja taloussuunni-
telmissa v:lle 1975-1979 esitetyistä rakennusinves-
toinneista Ulh :lle (khs 18.3.920 §) 

Sairaalatoimi: sairaalahallinnon uudistamisesta Sai-
raalaliitolle (khs "4.6.2101 §) 

Satamalaitos: 
— liikennemaksutaksan uusintaehdotuksesta Suo-
men Satamaliitolle (khs 3.6.1801 §) 
— Länsisataman ruokalaparakin rakentaminen, 
puoltava lausunto rak.lupa-anomukseen (khs 7.1. 
60 §) 
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Teatterit: Helsingin teatterisäätiön sääntöjen muu-

toksesta (khs 7.10.2949 §) 

Ulkomaalaiset: 
— kansalaisuushakemuksista, ulkomaalaisten oikeu-
desta harjoittaa l i iketoimintaa tai omistaa kiinteää 
omaisuutta, ks. Ulkomaalaiset 

Urheilu ja ulkoilu: retkeilyalueita koskevista ohje-

luonnoksista metsähallitukselle (khs 26.8.2393 §) 

Vanhojen kaupunkien erioikeuksien ja erityisrasitus-
ten lakkauttaminen: 

— lakkauttamisen aiheuttamista organisaatiomuu-
toksista ja henkilökuntajärjestelyistä (khs 2.9.2522 
§, 9.9.2629 §, 16.9.2707 §) 

Verovirasto, Hgin veropiir in verojohtajan viran haki-
joista (khs 7.10.2940 §) 

Vesihuolto: 

~ Päijänne-hankkeen teknilliseen suunnitelmaan esi-
tetyistä muutoksista Pääkaupunkiseudun Vesi Oy :lle 
(khs 24.6.2080 §) 

Viranhaltijat ja työntekijät: 
— sähkölaitoksen eräiden työnteki jöiden vuorotyö-
tä koskeva kunnalliselle eläkelaitokselle (khs 25.3. 
1003 §) 
— virka- ja työehtosopimuksissa havaituista epäkoh-
dista ja puutteellisuuksista (khs4.11.3332 §) 

Lauta- ja johtokunnat, ks. Hallintoelimet 

Lauttasaaren sosialidemokraattisen yhdistyksen, kirje 

linja-autolinjojen järjestelystä (khs 2.9.2510 §) 

Lauttasaaren vanhustentalosäätiö 
— Bertha Maria Tallbergin lakkautetun lahjoitusra-
haston varojen käyttö vanhusten asuntolan rakenta-
miseen (kvsto 16.10.557 §) 
— lainaehtojen muuttaminen ja maksujärjestelyt, ks. 
Lainat 
— vanhusten asuntolan rakennusarvion hyväksymi-
nen 4 946 585 mk.ksi (khs 25.2.637 §) 

— vanhusten asuntolan rakennuspiirustusten hyväk-
syminen ja rakennuskustannusten vahvistaminen 
5 068 585 mk:ksi (khs 8.4.1114 §) 

Lauttasaaren yksityisen päiväkodin kannatusyhdistys, 
avustus, ks. Lasten päivähoito 

Lauttasaari 

— asemakaavan muuttaminen 
- tont t i 31003/9 (kvsto 27.11.678 §) 

» 31014/1 (kvsto 24.4.248 §) 
» 31056/4 (kvsto 3.4.208 §) 

- kortt. 31058 sekä puisto- ja vesialueet (kvsto 
5.6.331 §) 

- tont t i 31060/5 (kvsto 9.1.18 §) 
- kortt. 31135 sekä tont i t 31136/1, 2 ja 4 ja 
31138/3 ja 4 (kvsto 22.5.296 §) 

— jäteveden puhdistamon laajennustyön luonnospii-
rustuksen hyväksyminen, ks. Jätevedet 
— lasten päiväkodin perustaminen Puisto kaaren var-
relle (kvsto 23.1.58 §), ks. myös Lasten päivähoito 
— rakennuskiellon jatkaminen, ks. Rakennuskielto 
— rakennusten ostaminen ja rakennuksen purkami-
nen, ks. Rakennukset 
— tont in myyminen Sedm¡gradskys småbarnsskola 
och Marias Asyl -säätiölle, ks. Kiinteistöt 
— Vaskiniemen sauna-alueen vuokrasopimuksen jat-
kaminen, ks. Kiinteistöt 

Lauttasaari Seura - Drumsö Sällskapet r.y. 
— anomus ajonopeuden rajoittamisesta Vaskinie-
mentiellä ja Sotkatiellä, ks. Liikenne, Nopeusrajoi-
tukset 
— kirje epäjärjestyksestä ja vahingonteosta Lautta-
saaressa (khs 2.12.3713 §) 

Lehtien tilaaminen, ks. Sanoma ja aikakauslehtien... 

Leikkikentät, ks. Lasten päivähoito ja Kiinteistötoimi 

Lentopalloilun EM-kilpailujen järjestäminen v. 1977, 
ks. Urheilu- ja ulkoilutoimi. Urheilukilpailut 

Leski-ja orpoeläkekassa, kaupungin, hallituksen jäse-
net; ohjaaja Kaarina Syrjäsen valitseminen v:ksi 
1975-1977 (kvsto 18.12.745 §) 

Leskieläke- ja kasvatusapu sääntö 
Kvsto päätti kumota H:gin kaupungin leskieläke-ja 
kasvatusapusäännön 3 §:n 1 m o m : n 4 kohdan, jon-
ka mukaan eläkettä tai kasvatusapua ei makseta hen-
kilölle, joka on pysyväisesti muuttanut ulkomaille 
ja ol lut siellä yhtäjaksoisesti väh. kolme vuotta 
(kvsto 18.12.746 §) 

Lietteenkäsittelyasemat, ks. Jätevedet, Puhdistamot 

Liikenne, ks. myös Metro ja Rautatieliikenne 

Joukkoliikennekokeilu, pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunnan puitteissa suoritettava: 

Hyväksyminen ja järjestäminen 
— pääkaupunkiseudun joukkoli ikennekokeilun ko-
keiluohjelman hyväksyminen eräin poikkeuksin, jot-
ka koskivat Pitkänsillan sulkemista muulta kuin 
joukkoli ikenteeltä, Hämeentiellä ja Mäkelänkadulla 
toteutettavia järjestelyjä, Mannerheimintien liikenne-
valokokeilun aikaa ja Länsiväylän joukkoli ikenneko-
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keilun käsittelemistä erikseen. Eräistä joukkoli ikenne-
kokeiluun li ittyvistä liikennejärjestelyistä päättämi-
nen, kuten Pohjois-Rautatien kadun merkitseminen 
etuajo-oikeutetuksi Lapinlahdenkatuun nähden, kau-
pungin ulkopuolelta Lauttasaaren kautta saapuvien 
linja-autojen reitin muuttaminen välillä Mechelinin-
katu—Runeberginkatu kulkemaan Pohjoisen Rauta-
tiekadun kautta sekä Bulevardin läpiajon kieltämi-
nen muulta kuin joukkoli ikenteeltä, takseilta ja pol-
kupyöri l tä (khs 17.6.1996 §) 
— Länsiväylän joukkoli ikennekokeilua koskevien 
järjestelyjen hyväksyminen: läpiajokiellot Lauttasaa-
rentiellä ym. (khs 24.6.2085 §) 
— Otaniemi—Lauttasaari—Hki linjan (Espoon Au to 
Oy) , Hki—Soukka, Hki—Suvisaaristo linjojen (P.Tyl-
lilä Linja Oy reittien väliaikainen muuttaminen Laut-
tasaaressa (khs 2.9.2497 §, 30.12.3985 §) 
— Vanhan Viertot ien kokeilujärjestelyjen jatkami-
nen välillä Pitäjänmäentie—Huopalahdentie (khs 2.12. 
3697 §) 
— määrärahan, 500 000 mk.n myöntäminen kokei-
lua varten (kvsto 20.3.179 §) 
— kokeilun voimassaolon jatkaminen toistaiseksi 
(khs30.12.3984 §) 

Kokeilua koskevat kirjeet 
— Etelä- ja Pohjois-Haagan joukkoliikennepalvelusta 
koskeva v t t Nordbergin ja Merikarin kirje (khs 6.5. 
1435 §, 13.5.1532 §) 
— Helsingin Kuorma-autoliikennöitsijät r.y. (khs 
25.11.3607 §) 
— Suomen Perustuslaillisen Puolueen valtuustoryh-
mä (khs 11.11.3398 §) 
— Suomen Tukkukauppiaiden L i i t to ym. (khs 
25.11.3607 §) 
— VVestbest Ky ja opt ikko Lasse Hurme (khs 25.11. 
3602 §) 

Julkisen liikenteen yhteistyöelin, lakkauttaminen 
(khs 18.2.589 §) 

Kehittäminen ja tutkiminen 
— Helsingin julkisen liikenteen kehittäminen, Käpy-
län Sos.dem. Työväenyhdistyksen kirje (khs 16.9. 
2698 §) 
— Helsingin kulku laitosjärjestelmän kehittäminen ja 
rahoittaminen v. 1976-1985, kaup.suunn.lkn kirje 
(khs 7.10.2935 §) 
— pääkaupunkiseudun li ikennetutkimus v. 1975, 
Helsingin seudun tieneuvottelukunnan esitys; kau-
punki osallistuu ko. li ikennetutkimukseen esityksen 
mukaisesti eli suorittaa kustannuksista 33 % (khs 
8.4.1135 §) 

Kevyt liikenne, turvallisuuden parantaminen, lausun-
to TVH:n Uud.n pi ir ikonttor i l le (khs 11.11.3427 §) 

Kuorma-ja pakettiautoliikenne 
— taksojen korottamisanomus, khn puoltava lausun-
to taksojen korottamisesta elintarvikehallituksen hin-
taneuvoston mahdollisesti tekemää päätöstä tai suo-
situsta noudattaen (khs 18.2.585 §) 
— taksojen korottamisanomus, puoltava lausunto 
(khs 21.10.3166 §) 

Liikennejärjestelyt 
Etuajo-oikeutetuksi kaduksi tai tieksi merkitsemi-
nen: 
— Helsinginkadun ja Sturenkadun muodostama väy-
lä välillä Mannerheimintie—Hämeentie lukuun otta-
matta Mannerheimintien, Mäkelänkadun ja Hämeen-
tien risteystä (khs 7.1.66 §) 
— Linnanrakentajantie Herttoniemen salmen ja Ab-
raham VVetterin tien väliseltä osalta (khs 1.4.1065 §) 
— Sariolantien jatke (khs 27.5.1703 §) 

Katujen sulkeminen liikenteeltä: 
— Eduskuntakatu, Kansliakatu ja Puhemiehen katu 
siltä osin kun ne on asemakaavan muutoksessa mer-
k i t ty liitettäväksi tonttialueeseen (khs 24.6.2070 §) 
— Paasivuorenkadun itäpää kokeilutarkoituksessa 
ajaksi 15.10.-31.12. (khs 7.10.2998 §) 
— Pasilan asemalle johtava tie moottoriajoneuvoli i-
kenteeltä (khs 9.12.3824 §) 

Katujen yks/suuntaistaminen: 
— Arttolant ie, SKP:n Puistolan ja Heikin laakson 
osastojen anomus, ei toimenpiteitä (khs 11.3.824 §) 
— Hopeasalmentie välillä Bertel Jungin tie ja Kallio-
kaivonmäki, Vanha kelkkamäki välillä Kalliokaivon-
mäki ja Schybergsonintie sekä Schybergsonintie välil-
lä Vanha kelkkamäki—Kulosaarentie (khs 20.5. 
1605 §) 
— Väinämöisen katu, Asunto Oy Väinämöisenkatu 
5:n ym. anomus; selvitys (khs 17.6.1970 §) 

Liikennemerkit, asettam inen 
— Hevossalmentielle Laajasalon tien risteykseen ja 
Vuorilahdentielle Laajasalontien risteykseen pakollis-
ta pysähtymistä osoittava merkki, Laajasalo-Degerö 
Seura r.y:n anomuksesta, sekä etuoikeutetun risteyk-
sen merkki Parraskujan Jollaksentien l i i t tymään (khs 
13.5.1511 §) 
— Käskynhaltijantien risteykseen ns. Hankkijan ton-
t i l ta johtavalle tielle etuajo-oikeutettua risteystä 
osoittava merkki (khs 30.9.2895 §) 
— Lapinlahden kadun ja Pohjoisen Rautatiekadun 
sekä Pohjoisen Rautatiekadun ja Runeberginkadun 
risteykseen ja Marian sairaalan kohdalla olevalle linja-
auton kääntöpaikalle etu ajo-oikeutettu a risteystä 
osoittava l i ikennemerkki (khs 11.2.498 §) 
— Pihlajatielle läpiajon moottoriajoneuvolla kieltä-
vät merkit Kuusitien, Valpurintien, Jalavatien ja 
Honkatien risteyksiin (khs6.5.1427 §) 
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— Radanvierustielle Seppämestarintien nykyiseen 
l i i t tymään pakollista pysähtymistä osoittava merkki 
(khs 21.10.3162 §) 

Liikennesuunnitelmat ja -järjestetyt 
— Aleksanterinkatu, uudelleen järjestäminen (khs 
27.5.1710 §, 5.8.2166 §) 
— selitys Ulh:lle Oy Stockmann Ab:n Aleksanterin-
kadun liikenteen uudelleen järjestelyä koskevan vali-
tuksen johdosta (khs 16.9.2692 §) 
— Aleksanterinkadun edut jalankulkukatukokeilun 
kohteena, kaup.suunn.lkn esitys (khs 27.5.1711 §) 
— Alkut ie, jalkakäytäväjärjestelyt Pakilantien ja Ja-
kokunnantien välillä (khs 13.5.1502 §) 
— Asteritie, suunnittelua ja toteuttamista koskeva 
anomus (khs 16.9.2684 §) 
— Dagmarinkadun kalliosuojan liikenteen järjestä-
minen, Asunto Oy Oivon kirje, khn selvitys (khs 
30.9.2881 §) 

— Hietalahden rannan ja Mallaskadun l i i t tymä (khs 
25.11.3631 §) 
— Hiihtäjäntien metroaseman liikennejärjestely-
suunnitelmat (khs 30.9.2863 §, 7.10.2960 §) 
— Kauppalantie, linja-autokaistan rakentaminen 
Vanhan Turun maantien ja Lapinmäentien väliin 
(khs 13.5.1513 §) 

— Kehä l:n liikennejärjestelyt Pukinmäen l i i t tymän 
ja Vihdint ien välillä (khs 24.6.2069 §) 

— Koivikkotien järjestelyt (khs 1.4.1061 §) 
— Koskelantien liikennejärjestelyt, Käpylä-Seura 
r.y.n kirje; khn selvitys (khs 16.9.2679 §, 23.9. 
2791 §) 

— Käpylän länsiosan kokeilutarkoituksessa toteutet-
tavat moottoriajoneuvoli ikennettä koskevat rajoituk-
set (khs 17.6.1979 §, 24.6.2068 §,2.8.2256 §) 
— Leppäsuon alueen huoltoasema-, pysäköint i- ja ja-
lankulkujärjestelyt (khs 11.2.499 §, 18.2.583 §) 
— linja-autoaseman laituri n:o 3:n liikennejärjestelyt 
(khs 16.9.2680 §) 
— Munkkisaaren liikennetilanteen parantaminen, 
Oy VVärtsilä Ab:n kir je, khn selvitys (khs 16.9.2696 §) 
— Mäkipellontiellä Laajasuontien ja Mäkipellon au-
kion välisellä alueella moottoriajoneuvojen läpiajo-
kielto-ja etuajo-oikeusjärjestely (khs 17.6.1977 §) 
— Pohjoisranta, Merihaan alue ja Sörnäisten ranta-
tie, liikenteen järjestely (khs 20.5.1606 §) 
— Puistokadun liikenteen rauhoittaminen, Oy Kai-
vopuiston Sairas- ja Vanhainkoti Ab:n kirje; kaup. 
suunn. Ikn mukainen selvitys (khs 2.9.2498 §) 
— Puistolan aloituskortteleiden liikenneyhteyksien 
järjestelyt (khs 5.8.2167 §) 
— Rajametsäntien liikennejärjestelyt (khs 27.5. 
1706 §) 
— Sofiankatu, poliisin tilapäinen järjestely (khs 
14.10.3075 §) 
— Tattariharjuntien ja Kehä I :n l i i t tymä sekä Tattari-
harjuntien ja Latokartanontien risteysjärjestelyt (khs 

21.10.3165 §) 
— Tattariharjuntien, Valuraudantienjakoraudantien 
ja Malmin lentoaseman tien l i i t tymäjärjestelyt (khs 
24.6.2071 §) 

— Teollisuuskadun järjestelyt (khs 13.5.1516 §, 
20.5.1610 §) 
— Turunl innantien jatkeen sekä sen ja Ratasmyllyn-
tien yhdyskadun järjestelyt (khs 25.3.984 §) 
— Uudentuvantie, jalkakäytävän rakentaminen (khs 
30.12.4026 §) 
— valtatie n:o 1 ja Huopalahdentien liittymäalueen 
järjestely (kvsto 18.9.506 §) 

— valtatie n:o 2 rantaradan ja kaupungin rajan väli-
sen alueen liikennejärjestelyt (khs4.11.3355 §) 
— VVecksellintien liikennejärjestelyt, anomus; ei toi-
menpiteitä, selvitys (khs 27.5.1708 §) 

Liikennevalojärjestelyt,Sturenkatu Aleksis Kiven ka-
dun ja Mäkelänkadun välillä (khs 1.4.1066 §) 

Läp ¡ajokiellot 
— Bulevardi, kokeilun jatkaminen (khs 14.1.149 §, 
27.5.1702 §) 
— Kaarelantie ja Elontie, kuorma-autojen kautta-
ajon kieltäminen (khs4.2.408 §) 

— Kehä I, ajoyhteyden katkaiseminen Muurimesta-
rintieltä Rapparintielle ja päinvastoin kokeilutarkoi-
tuksessa vuoden ajaksi (khs 4.11.3351 §) 

— Kivihaantie Kylänevantien sillan ja Metsämäen-
tien välinen osa, moottoriajoneuvojen läpiajokielto 
(khs 19.8.2342 §) 
— Myllyrengintie—Myllypurontie— Myllypadontie— 
Ratasmyllyntie reitil lä kuorma-autojen läpiajokielto 
(khs 19.8.2340 §) 

— Pakilan siirtolapuutarhan vieressä sijaitsevalle ui-
marannalle johtava tie, moottoriajoneuvoilla-ajon 
kielto (khs 18.3.909 §) 
— Punakiventie, anomus kautta-ajon kieltämisestä, 
SKP.n Vuosaaren osasto; ei toimenpiteitä, selvitys 
(khs 28.10.3253 §,4.11.3354 §) 
— Rikhard Nymanin tie (khs 21.1.236 §) 
— Toivo Kuulan puistonosa,moottoriajoneuvolla-
ajon kieltäminen (khs 25.2.671 §) 
— Vesalantie, Paneliantien ja Koskenhaantien vä-
lillä ja Paneliantie, Kotikonnuntien ja Koskenhaan-
tien välillä, linja-autolla ajon kieltäminen (khs 11.3. 
836 §) 

Nopeusrajoitukset 
— Kirkkosalmentie, lausunto kaup.suunn.lkn esi-
tyksen mukaan maistraatille Kirkkosalmentien Läm-
pö Oy:n anomuksen johdosta (khs 21.1.239 §) 
— Lehtisaarentien kapea osuus, puoltava lausun-
to maistraatille Sotainvalidien Veljesliiton Kaski-
saaren Kuntouttamislaitoksen ja Kaskisaaren Hoi-
to Oy:n kirjeen johdosta (khs 1.4.1068 §) 
— Muurimestarintie ja Seppämestarintien välillä 
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Lirk-Li ik 

(Liikenne, jat k.) 

Yhdyskunnantie—Käskynhalti janne, tarkistaminen 
70 km :ksi/h, Seppämestarintie välillä Käskynhaltijan-
t ie -Ruotu to rpant ie , 50 mk:ksi /h sekä Seppämesta-
rintie ja Myllymestarintie välillä Tattariharjunne— 
Myllyrengint ie 70 km:ksi/h (khs 2.9.2496 §, 9.9. 
2613 §, 7.10.2989 §) 
— Nuijamiestentie, alentaminen 50 km:ksi/h valtatie 
n:o 3:n siirtyessä uudelle reiti l le (khs 26.8.2409 §) 
— Pohjois-Haagan alue, alentamisanomus, Pohjois-
Haaga Seura r .y . ;e i toimenpiteitä, selvitys (khs 13.5. 
1514 §) 
— Puistola, nopeuden rajoittaminen, Puistolan Kiin-
teistöyhdistyksen anomus; ei toimenpiteitä, selvitys 
(khs4.2.407 §) 
— päällystystyömaiden nopeusrajoitukset, lausun-
not maistraatille (khs 25.3.983 §, 24.6.2059 §) 
— Rapolantie, alentaminen 30 km:i in/h, anomus; ei 
toimenpiteitä, selvitys (khs 11.11.3423 §) 
— Reimarlan ja Martt i lan alueet, Pitäjänmäen Oma-
kotiyhdistys r.y:n anomus; ei toimenpiteitä, selvitys 
(khs 18.11.3525 §) 
— Sepänkatu, selvitys nopeusrajoituksen vaikutuk-
sista (khs 21.1.240 §) 
— valtatie n:o 3, puoltava lausunto maistraatille 
(khs 16.12.3927 §) 
— Vaskiniementie ja Sotkatie, rajoittaminen 30 
km:i in/h, Lauttasaari-Seura—Drumsö-Sällskapet r.y:n 
anomus; kaup.suunn.lkn mukainen selvitys (khs 
19.8.2339 §) 

Pysäköintijärjestelyt 
— Lyypekinlaituri l la (khs 14.1.145 §) 
— Särkiniementien itäreunassa, Oy Maan Auto Ab:n 
anomus pysäköintikiellon lieventämisestä; ei toimen-
piteitä (khs 18.3.911 §, 25.3.987 §) 

Liikennevalot, raitiovaunujen autoliikenteelle tarkoi-
tettujen valojen noudattamatta jättämistä määrätyis-
sä paikoissa, selvitys apul.oikeuskanslerille (khs 10.6. 
1911 §) 

Liikenneyhteyksien parantaminen 
— Hakuninmaan länsiosan omakotialueen liikenne-
yhteyksien järjestäminen, kir je; ei toimenpiteitä, sel-
vitys (khs 14.1.155 §) 
— Helsingin Suomalais-Venäläisen koulun oppilai-
den kulkuyhteydet, kirje; ei toimenpiteitä, selvitys 
(khs 28.1.338 §,4.2.416 §) 
— Isosaaren liikenneolojen parantaminen. Isosaari-
toimikunnan kirje; khs päätti, että Isosaareen liiken-
nöivien veneiden aikataulu saadaan sijoittaa Suomen-
linnan lautan l ipunmyyntikioski in (khs 1.4.1078 §, 
8.4.1155 §) 
— Kontulan, Vesalan ja Mellunmäen liikenteen pa-
rantaminen, Kontulan Liberaalit r.y.n kir je; ei toi-
menpiteiltä, selvitys (khs 14.1.152 §) 
— Lauttasaaren yöliikenteen parantaminen, Lautta-

saaren sosiaalidemokraattisen yhdistyksen kirje; esi-
tys maistraatille linjojen 20 N ja 21 N järjestelystä 
(khs 2.9.2510 §) 
— Santahamina—Eteläsatama vesibussiliikenteen 
aloittaminen kesäkautena 1974, Santahaminan Up-
seerikerho r.y:n ja Santahaminan Aliupseerikerho 
r.y :n kirje; ei toimenpiteitä, selvitys (khs 25.2.681 §) 
— Tuomarin kylä—Rautatientori, lisävuorojen saami-
nen, Palotorpan Tiinat r.y.n kirje; ei toimenpiteitä, 
selvitys (khs 29.4.1349 §) 

Linja-autoliikenne, ks. myös Yhteistariffiliikenne 
sekä Liikennelaitos 
Liikennelupa-anomukset ym., khn lausunnot mais-
traatille: 
— Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy, linja 71 (Rauta-
tientori-Arabia-Pihlajamäki), liikenneluvan uudista-
minen ja aikataulun vahvistaminen, puoltava lausun-
to (khs 11.11.3399 §) 
— Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy, lausunto maist-
raatille linjan n:o72 (Rautatientori—Tapaninkylä) 
hoitoa koskevan kirjeen johdosta (khs 25.2.682 §, 
4.3.755 §, 11.3.843 §) · 
— Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy ja Oy Liikenne 
Ab, linjojen 74 ja 75 liikennelupien muuttamista 
koskeva kirje liikennelaitoksenlkn esittämä lausun-
to (khs4.3.756 §, 11.3.844 §) 
— Oy Liikenne Ab, linjan n:o 78 (Vuosaari-Alppi-
la) reitin muutos Mellunmäessä puoltava lausunto 
(khs 2.9.2509 §) 
— Metsälän Linja Oy, linjan n:o 69 (Linja-autoase-
ma-Käpylä-Oulunkylä-Pukinmäki) uudistus- ja muu-
toshakemus, puoltava lausunto (khs 30.12.3981 §) 
— Oy Polarbus Ab, tilausliikenneluvan siirtäminen 
Tammelundin Liikenne Oy:ltä; puoltava lausunto 
(khs 2.9.2504 §) 
— Pr-toimisto Seppo Partanen Ky:n ja Informaa-
t iotekni ikka Oy:n toimesta perustettava lähettipal-
velu; hylkäävä lausunto (khs 11.3.826 §) 
— Sirolan Liikenne Oy, linja 99 (Vuosaari-Malmi-
Siltamäki-Airam) puoltava lausunto vain uudistami-
sesta liikennelaitoksenlkn ja kaup.suunn.lkn esittä-
mällä tavalla (khs 13.5.1519 §) 
— Suomen Turistiauto Oy, kiertoajelu linjojen lii-
kennelupien uudistaminen; puoltava lausunto siten, 
että reittiosuus Mechelininkatu-Lönnrotinkatu-Köy-
denpunojankatu-Hietalahdenranta olisi muutettava 
kulkemaan Mechelininkadulta Lapinlahden- ja Al-
bertinkadun sekä Bulevardin kautta Hietalahteen 
Lönnrotinkadun eteläpäässä olevan sillan painorajoi-
tuksen takia (khs 16.9.2699 §) 
— Taksikuljetus Oy, luvan muuttaminen; puoltava 
lausunto sillä ehdolla, ettei tilausliikenteellä aiheute-
ta haittaa jo olevalle linjaliikenteelle (khs 20.5. 
1619 §) 



Li ik-Li ik 

(Liikenne, jat k.) 

L inja-autopysäkit 
— pysäkin aiheuttama häiriö, Mäkelänkatu 36, lau-
sunto apul.oik.kanslerille (khs 2.9.2502 §) 
— pysäkkijärjestelyt Koirasaarentien, Stansvikintien 
ja Haakoninlahdentien risteyksessä (khs 8.4.1144 §) 
— siirtämistä koskeva kir je, Asunto Oy Säästöluoto 
ja Vuosaaren Liikekeskus Oy ; ei toimenpiteitä, selvi-
tys (khs 1.4.1076 §,8.4.1154 §) 
— siirtämistä koskeva lausunto maistraatille erään 
anomuksen johdosta (pysäkki Hämeentie 72:n koh-
dalla); kaup.suunn.lkn esityksen mukainen lausunto 
(khs 11.2.500 §) 

Reitin lopettaminen, muuttaminen ym. 
— Oy Liikenne Ab:n linjan n:o 94 N (Puotinharju-
Kontula) lopettaminen, liikennelaitoksen Iklle keho-
tus toimenpiteisiin (khs 2.9.2507 §, 9.9.2622 §) 
— Metsälän Liikenne Oy:n linja n:o 69 (Töölö-Pu-
kinmäki) reit in jatkaminen, kirje; selvitys (khs 2.9. 
2506 §) 
— Väinö Paunu Oy:n anomus Hämeenlinnan ja Po-
rin suuntaan ajavien pikavuorolinja-autojen reitin 
muuttamisesta kaupungissa ja pikavuoropysäkin pe-
rustamisestani toimenpiteitä (khs 27.5.1709 §) 

Melu-, ym. haitat 
— linja-autopysäkin aiheuttama häiriö Mäkelänkatu 
36:n kohdalla, lausunto apul.oikeuskanslerille (khs 
2.9.2502 §) 
— raitioratatöiden aiheuttama melu, kir je; ei toi-
menpiteitä, selvitys (khs 11.2.507 §) 
— raitiovaunuliikenteen aiheuttama melu ja tärinä, 
Helsingin Asuntoyhtiöiden yhdistys r.y:n kir je; khs 
päätti kehottaa liikennelaitosta raitioteiden ratara-
kenteita ja ajokalustoa koskevassa suunnittelussa ja 
kehitystyössä kiinnittämään erityistä huomiota lii-
kennemelun vähentämiseen nykyisestä varsinkin pää-
liikenneväylillä (khs 13.5.1520 §, 20.5.1621 §) 

Suojateiden merkitseminen, vt Aarne Laurilan kirje; 
ei toimenpiteitä, selvitys (khs 4.2.401 §) 

Taksiliikenne 
— liikenneluvan muutosanomus, Taksikuljetus Oy, 
khn lausunto (khs 20.5.1619 §) 
— taksan korottaminen, khn puoltava lausunto (khs 
1.4.1060 §) 
— taksan korottaminen, khn lausuntona kaup.suunn. 
Ikn esitys siten muutettuna, että odotusajalta perittä-
vän maksun korottamista 23 mk:aan tunni l ta voi-
daan pitää kohtuullisena (khs 30.12.4029 §) 
— taksiautojen enimmäismäärän korottaminen 
1 200:aan, liikenneministeriön päätös (khs 28.1. 
336 §) 
— taksiautojen järjestysohjeiden osittainen muutta-
minen, kaupungin ulkopuolelle suuntautuvien ajo-
matkojen maksunperimistä koskeva; khn lausunnossa 

kannatettiin poliisilaitoksen antamaa ehdotusta (khs 
11.11.3428 §) 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto 

Yhteistariffiliikenne 
Nivelbussin kilometrikorvaus: liikennelaitos oikeutet-
t i in maksamaan yhteistoimintasopimuksen mukaise-
na takuutulona Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy.lle 
nivelvaunun osalta ajettua linjakilometriä koht i kor-
vaus, jonka suuruus on 100/60 tavallisen linja-auton 
kilometrikorvauksesta (khs 27.5.1723 §) 

Yh teistoim in tasopim ukset: 
— linja-autoliikenteenharjoittajien, muuttaminen: 
kvsto päätti muuttaa 14.10.1970 hyväksymänsä so-
pimuksen 8 ja 9 §:iä, jotka koskevat sopimuksen voi-
massaoloaikaa, irtisanomista, purkamista ja korvaus-
velvollisuutta (kvsto 5.6.347 §, 19.6.400 §) 
- linja-autoliikenteenharjoittajien, takuutulon tar-
kistaminen ja korvausperusteiden muuttaminen: ta-
kuutulo lasketaan kutakin toiminimeä varten rajoissa 
2 .65-3 .42 mk linjakilometriä kohti ja liikennelaitos 
maksaa sovitun tulon ja todellisuudessa saadun tulon 
erotuksen kullekin toiminimelle seuraavan kuukau-
den 15 pään mennessä. Ko.sovittu tulo vahvistettiin 
seuraavaksi: 

Suomen Turistiauto Oy 3.42 m k 
Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy 3.02 » 
Oy Liikenne A b 2 . 8 0 » 
Saaren Au to Oy 2.65 » 
Sirolan Liikenne Oy 2 . 7 2 » 
Metsälän Linja Oy 3 . 1 0 » 
Tammelundin Liikenne Oy 2.79 » 
(kvsto 5.6.346 §, 19.6.399 §, khn mtö n:o 8 ja 8a, 
ks. v:n 1970 kert. s. 103) 

— rautatiehenkilöliikennettä koskeva, hyväksymi-
nen tehtäväksi valtionrautateiden kanssa. Ensimmäi-
sessä toivomusponnessaan kvsto edellytt i , että ko. 
sopimus pyritään saamaan voimaan 1.1.1975 alkaen 
sekä toisessa toivomusponnessaan, että khs sisällyt-
tää lisäsopimukseen määräyksen siitä, että i lmoitet-
taessa kovaäänisellä pysäkeistä Helsingin kaupungin 
alueella kuuluttaminen toimitetaan molemmil la kie-
lillä (kvsto 27.11.670 §) 
— Suomenlinnan liikenteestä, Suomenlinnan Lii-
kenne Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen 2, 3 ja 4 §:n 
muuttaminen: uusitun sopimuksen mukaan yht iö si-
toutuu noudattamaan liikennelaitoksen tari f f ia vuo-
silippujen, 30 päivän lipun ja sarjalippujen osalta ja 
kaupunki sitoutuu korvaamaan liikenteen tehosta-
misesta aiheutuvat lisäkustannukset ennen yhteista-
riffisopimuksen allekirjoittamista vallinneesta tasos-
ta 25 000 mk:l la/kk sekä yhteistariff i in l i i ttymiseen 
aiheuttamat tulon vähennykset 54 000 mk: l la/kk 
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(kvsto 18.9.500 §, v:n 1971 kert. s. 99) 

Liikenne Oy, Ab 
— lausunto liikenneluvan muuttamisesta ja linjan 
n:o 94 N lopettaminen, ks. Liikenne, Linja-auto-
liikenne 
— yhteistari f f in korvausperusteiden muuttaminen, 
ks. Liikenne, Vhteistariffiliikenne 

Liikennelaitos 
Alennus- ja vapaaliput ym. 
Alennus- ja vapaalippuja koskevien määräysten 
muuttaminen, khn hylkäävä päätös (khs 28.10. 
3174 §) 

Henki/ökuntakuljetuksissa kelpaavat liput, vt Syrjä-
sen kir je; khs velvoitt i liikennelaitoksen Ikn suoritta-
maan tutkimuksen ja tekemään toimenpide-ehdotuk-
sen yöaikaan alkavien ja päättyvien työntekijäkulje-
tusten hoitamiseksi siten, että eri kaupunginosissa 
asuvien kulkuyhteydet voidaan turvata kirjeessä mai-
nituissa tapauksissa 1.1.1975 mennessä (khs 27.5. 
1728 §, 10.6.1912 §) 

Inva/idi/iput 
— myöntämisperusteet, uudet, vahvistaminen (khs 
14.1.161 §) 
— Vaihetyökeskuksen ja t yöko t i Aulan helsinkiläi-
set kehitysvammaiset oppilaat, alennussarjalippujen 
ostoon oikeuttavien invalidikortt ien myöntäminen 
(khs 6.5.1432 §) 

Kausialennus/ippu, myöntäminen Oy Primula Ab:n 
henkilökunnalle käytettäväksi Korkeasaaren lautalla 
kesäkautena 1974 (khs 13.5.1531 §) 

Koulu la isliput 
— myöntäminen vapaa-aikana asepuvussa matkusta-
ville varusmiehille, Helsingin varuskunnan varusmies-
toimikunt ien kirje; ei toimenpiteitä, selvitys (khs 
22.4.1281 §, 29.4.1354 §) 
— voimassaoloajan pidentäminen joululomien ajak-
si, vt Kilven ym. kirje; ei toimenpiteitä, jäljennös lii-
kennelaitoksen Ikn lausunnosta (khs 9.12.3791 §) 

Kuukausi- ja vuosUippujen myyminen Teknillisen 
korkeakoulun koneinsinööriosaston Helsingissä si-
jaitsevan teksti i l i tekniikan laitoksen oppilaille khn 
6.8.1973 tekemän päätöksen mukaisin edellytyksin 
(khs 21.1.246 §, v:n 1973 kert. s. 152) 

Vapaalippu tai ilmainen matkustusoikeus myönnet-
t i in jääkiekon EM- ja MM-kisojen osanottajille ja toi-
mihenkilöil le, eräille kaupungin ulkomaisille vieraille 
ym. (khs 14.1.104 §, yl j . 27.2.5336 §,30.4.5738 §, 
13.11.6682 §) 
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Virastoille ja laitoksille sekä eräille valtion virastoille 
myönnettävät vuosiliput 
— hintojen tarkistaminen 1.1.1975 lukien: henkilö-
kohtainen vuosilippu 300 mk ja haltijakohtainen 
vuosilippu 500 mk, viran- ja toimenhalti jalta perittä-
vä osuus 80 mk. Helsingin poliisilaitoksen vuotuinen 
korvaus virkapukuisten poliisien matkoista 72 000 
mk sekä kiinteistöviraston vuotuinen korvaus pysä-
köinninvalvontahenkilökunnan vapaasta matkustus-
oikeudesta 300 mk henkilöä kohden (khs 29.4. 
1347 §) 
— henkilökohtaisen osuuden määrittäminen 15%:ksi 
hinnasta, ti l i ttävän kaupunginvoudin kir je; ei toimen-
piteitä, jäljennös liikennelaitoksen Ikn lausunnosta 
(khs 26.8.2418 §) 

Virkamieslipun tai vuosikortin myöntämisestä eräille 
viranhaltijoille teki yl j . joi takin päätöksiä (ylj. 9.1. 
5059 §, 23.1.5114 §,6.2.5196 §, 20.2.5328 §, 21.2. 
5373 §,22.5.5831 §) 

Asiantuntijavaihdon järjestäminen 
Liikennelaitoksen tstopääll. Pentti Santaharju, tekn. 
Eero Eerola, liikennemest. Aarre Kaarema ja Helsin-
gin liikennelaitoksen ammattiosastojen yhteistyöjär-
jestö r.y:n puh.joht. Reino Haapanen oikeutett i in te-
kemään syksyllä seitsemän vuorokautta kestävä vir-
kamatka Budapestiin, kaupungin liikennelaitokseeen 
ja elektroniikkateollisuuteen tutustumista varten. 
Liikennelaitos oikeutett i in suorittamaan Budapestin 
liikennelaitokselta keväällä saapuvan 4—5 henkilön 
asiantuntijaryhmän hotellikustannukset ja päivärahat 
(khs 13.5.1525 §) 

Avustukset 
Khs kumosi liikennelaitoksen Ikn 21.5. tekemän pää-
töksen siltä osin, kuin se koski 12 000 mk:n suurui-
sen avustuksen myöntämistä Raitiovaunuhenkilö-
kunnan yhdistys r.y.lle (khs 27.5.1671 §, 19.8. 
2347 §) 

Henkilökunta 
— 30 päivän lipun tarkistusta koskeva henkilökun-
taa edustavien yhdistysten kir je; ei toimenpiteitä, sel-
vitys (khs 29.4.1346 §) 

Kurinpito jaosto n päätösten kumoaminen seuraavien 
päätösten osalta: 30.10.1973/162 §, 13.8.1974/108 
§ ja 27.8.1974/123 § (khs 3.6.1800 §, 28.10.3221, 
3222 §) 

Rahastuskorvauksen vahvistaminen, kunnallisen sopi-
musvaltuuskunnan ilmoitus virkaehtosopimuksen te-
kemisestä (khs4.2.418 §) 

Virkapaitojen ja solmioiden hankkiminen ja luovut-
taminen kullekin li ikennehenkilökuntaan kuuluvalle 
omaksi perusjakeluna (khs 16.9.2700 §) 



Li ik-Li ik 

Huolto kassa, yhdistäminen rahatoimiston huoltokas-
san yhteyteen, ks. Rahatoimisto 

Johdinautoliikenteen keskeyttäminen linjalle n :o 14 
toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 1.1.1976 saakka 
(khs 27.5.1729 §, 10.6.1910 §) 

Kalustohankinnat 
Khs päätti muuttaa 13.8.1973 liikennelaitoksen Ikn 
päätöstä siten, että v. 1975 toimitettaviksi tarkoitet-
tujen 40 Volvon alustan sijasta tilataan 20 Volvon 
alustaa ja 20 Sisun alustaa Suomen Autoteoll isuus 
Ab.l tä. V t Rahkamo val i t t i tästä päätöksestä Ulh.ile, 
joka hylkäsi valituksen. Rahkamo valitt i edelleen 
KHOieen, joka katsoi, ettei o l lut syytä muuttaa Ihn 
päätöstä (khs 27.5.1725 §, 9.12.3793 §, yl j . 17.7. 
6140 §, v:n 1973 kert. s. 152) 

Kiinteistöt 
— poikkeusluvan anominen linja-autojen säilytys-
hallille Herttoniemessä, ks. Rakennuskielto 
— Rautatientorin ent. l i ikennekioskin siirtäminen 
kiinteistölkn hallinnosta liikennelaitoksen Ikn hallin-
toon (khs 25.11.3606 §) 
— tontin varaaminen Taka-Töölöstä, ks. Kiinteistöt 
— Vart iokylän varikko 11:n linja-autojen säilytyshal-
lin luonnospiirustusten hyväksyminen (kvsto 24.4. 
261 §) 

Liikennelaitoksen ammattikoulu, ki lometrihuol lon 
tasokurssin aloittaminen (khs 8.4.1151 §) 

Liikennelaitoksen viikkoa Aleksanterinkadulla 6.— 
12.5.1974 koskevan tiedotustilaisuuden järjestämi-
nen (ylj. 24.4.5672 §) 

Linja-autolinjoja koskevat asiat 
Liikenneluvan uudistaminen 
Khs päätti esittää maistraatille seuraavien linjojen 
liikenneluvan uudistamista: 
— autolinja U8/U9 (Länsi-Herttoniemi/Myllypu-
ro-Reposalmen uimaranta) (khs 21.1.252 §) 
— n:o 50 (Sörnäinen-Pajamäki) ja 50 A (Hertto-
niemen teollisuusalue - Pitäjänmäen teollisuusalue) 
(khs 21.1.253 §, 28.1.342 §) 
— n:o 82 (Rautatientori-Roihuvuori-Länsi-Hertto-
niemi) ja 82 A (Rautatientori-Roihuvuori) sekä 
82 V (Rautatientori - Roihupellon teollisuusalue) 
(khs 11.11.3395 §) 

— n:o 504 (Eira-Vuosaari) (khs 16.9.2695 §) 

Linjan perustaminen 
— Kulosaari - Mustikkamaa (n:o 56), l i ikennelaitok-
sen Ikn esitys, khn hylkäävä päätös sekä kehotus tut-
kia mahdollisuudet liikenteen aloittamiseksi ko. lin-
jalla myöhemmin sekä yksityisautojen pysäköinnin 
rajoittaminen Mustikkamaalla (khs 17.6.1994 §) 

— Ilomäentie-Marunapolku-Marunakuja (Laajasalo), 
Laajasalon Sosialidemokraatit r.y:n, Laajasalo-Dege-
rö Seura r.y:n ym. kirjeet; liikennelaitoksen Ikn sel-
vitys (khs 23.9.2799 §) 
— Vuosaari-Kehätie-Pitäjänmäen teollisuusalue -lin-
jan perustamista koskeva maistraatin päätös, Ulh.n 
hylkäävä päätös valituksesta. Khs päätti tyytyä pää-
tökseen (khs 11.3.845 §) 

Reitin jatkaminen 
— n:o 55 A Kampintori l ta Marian sairaalan luokse, 
esitys maistraatille (khs 11.3.839 §) 
— 64 S (Kasarmitori-Mäkelänkatu-Oulunkylän tor i) , 
Patolassa (khs 1.4.1077 §) 
— Tapaninkylän, Siltamäen ja Malmin alueille, ano-
mus; ei toimenpiteitä, selvitys linjan n:o 69 jatkami-
sesta sekä 69 ja 72 aikataulujen yhteensovittamises-
ta (khs 14.1.153 §, 21.1.254 §) 

Reitin ym. muuttaminen 
— n:o 17 ja 17 A , reitin muuttaminen (khs 26.8. 
2417 §, 16.12.3893 §) 
— n:o 20 N, 21 N ja 21, yöli ikenteen parantamis-
järjestelyt (khs 2.9.2510 §) 
— n:o 39 ja 39 V , aikataulujen muuttaminen (khs 
25.2.680 §) 
— n:o 50 A , reitin muuttaminen Kalliossa (khs 
18.11.3488 §) 
— n:o 65, yöliikenteen reitin muuttaminen (khs 
13.5.1523 §) ja päätepysäkin siirtäminen, Asunto 
Oy Torivoudint ie 3:n kir je; ei toimenpiteitä, selvi-
tys (khs 16.4.1221 §,29.4.1348 §) 
— n:o 80, vuorovälien muuttaminen (khs 29.4. 
1351 §, 13.5.1529 §) 
— n.-o 82, 82 A ja 82 V , liikenteen supistaminen 
(khs 29.4.1350 §, 13.5.1528 §) 
— n:o 88, reitin muuttaminen Laajasalossa (khs 
23.9.2798 §) 

Mainosjulisteiden poistaminen liikennelaitoksen lii-
kennevälineistä, KHO:n hylkäävä päätös Helsingin 
Vapaa-ajattelijat r.y:n valituksen johdosta (khs 
13.5.1524 §, v:n 1972 kert. s. 318 §) 

Puhelimet, oikoli ikenteen laajentaminen välillä II-
malan päävaihde-Vallilan alavaihde (ylj. 5.6.5927 §) 

Raitiovaunu sääntö, muutoksen vahvistaminen, Ulh:n 
i lmoitus (kvsto 9.1.24 §) 

Tariffi 
— Korkeasaaren lippujen hinta sekä li ikennelaitok-
sen (HKL) ja urheilu- ja ulkoiluviraston (Uuv) osuu-
det niistä vahvistettiin seuraaviksi: 
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L i i k - L i i k 

(Liikennelaitos, Tariffi , jatk.) 

lippu 

paluu 

l ipun Uuv H K L Varastoihin sijoitetut kassavarat, enimmäismäärän 
hinta korot taminen 9 000 000 mk:aan (khs 18.3.882 §) 
m k mk mk 

i paluu Virat 
aikuiset 5 . - 2.50 2.50 täyttäminen 
lapset 2.50 1.25 1.25 — apuI.asiamiehen virkaan (Y 31) va l i t t i in virkaa 

haettavaksi jul istamatta varat. Reino Juntunen (khs 
aikuiset 3.80 2.50 1.30 5.8.2186 §) 
lapset 2 . - 1.25 - .75 

Yhteistariffi, sopimus l i ikennelaitoksen ja valt ionrau-
aikuiset 1.30 - 1.30 tateiden yhteisl ippuna myytävästä 30 päivän lipusta 
lapset - . 7 5 - - .75 (khs 14.1.160 §) 

Lasten l ipun hinnalla pääsevät 4—11 v. lapset, invali-
d i t sekä helsinkiläisten koululaisryhmien jäsenet iäs-
tä r i ippumatta (khs 11.3.840 §, 18.3.924 §) 
— kvston 31.10.1973 päättämien uusien tar i f f imää-
räyksien ja l ippujen h into jen sekä alennus- ja vapaa-
l ippuja koskevien määräyksien, el inkeinohal l i tuksen 
ja maistraatin ni ih in tekemin muutoks in , voimaantu-
lo vuosi l ippujen osalta 1.1.1974 lukien ja muiden 
l ippujen osalta 1.2. lukien sekä vanhan tar i f f in mu-
kaisten l ippujen kelpoisuusajan määrääminen (khs 
14.1.158, 159 §, kunn.as.kok. s. 32) 
— tar i f f in tarkistaminen, esitys, jonka khs hylkäsi 
12 äänellä 6 ääntä vastaan (khs 21.10.3173 §) 
— kvston 31.10.1973 päättämän ja el inkeinohall i-
tuksen 9.5. hyväksymän aikuisten ja lasten kertali-
pun, lasten sarjalipun sekä invalidien, koululaisten 
ja kansaneläkkeen saajien 10 matkan alennuslippu-
jen uusien hintojen voimaantulo 1.6. lukien (khs 
20.5.1624 §, kunn.as.kok. s. 145) 
— vanhojen l ippujen kelpoisuusajan määrääminen 
uusien hintojen voimaan tu l tua (khs 20.5.1625 §) 
— vuosil ipun hintaa ja sen voimaantuloa koskeva 
selvitys oikeuskanslerille erään leht ik i r jo i tuksen 
johdosta (khs 17.6.1988 §) 

Toimipaikkaruokailu 
Elintarvikekeskusta kehotet t i in 1.1.1975 lukien 
laskuttamaan kaupungin l i ikelaitoksia ni iden tar-
vitsemasta ruokalapalvelusta sähkölaitoksen, lii-
kennelaitoksen ja vesilaitoksen ruokaloissa omakus-
tannusperiaatteet mukaisesti ni iden tästä toiminnas-
ta aiheutuvien kustannusten osalta, jo tka jäävät ruo-
kaloiden myyn t i tuo to i l l a peit tämättä (khs 22.4. 
1280 §, 29.4.1353 §) 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto, Toivo-
musponnet, Liikenne 

Vah i ngon korvau kset 
jatkokorvauksen suori t taminen (yl j . 20.3.5501 §) 

— valitukset l i ikennelaitoksen to imi tus johta jan te-
kemästä r ikkoutuneiden silmälasien korvaamista kos-
kevista päätöksistä, khn hylkäävät päätökset (khs 
20.5.1617 §, 16.9.2697 §) 

Liikennevalot, ks. Liikenne 

Liikenneyhtiöt (kaupungil la osake-enemmistö) 
Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy 
— erään saatavan periminen (khs 10.6.1915 §, 
21.10.3135 §, y l j . 17.7.6123 §) 
— linja-autolinjan n:o 71 (Rautatientori-Arabia-Pih-
lajamäki) l i ikenneluvan uudistaminen, khn lausunto 
(khs 11.11.3399 §) 
— nivelbussilla suor i tet tu ajo, korkeamman korva-
uksen maksaminen, ks. Liikenne, Yhteistariffiliiken-
ne 

Suomen Turistiauto Oy 
— kiertoajelul injojen l i ikenneluvan uudistamista 
koskeva khn lausunto, ks.Liikenne 
— osakkeiden ostaminen (135 kpl) kaupungil le 
13 500 mk:n kauppahinnasta siten, että kaupunki 
maksaa kaupasta menevän leimaveron (khs 7.1.68 §) 

Yhteiset asiat 
Eläkevakuutuslaitoksilta saatavien lainojen takaus, 
ks. Lainat 

Johtokuntien ja toimitusjohtajan nimittämistä kos-
kevat asiat 
— kaup.lakimies Jarl-Erik Kuhlefe l t in määrääminen 
edustamaan kaupunkia keväisessä yhtiökokouksessa 
sekä esittämään yh t iön joh tokunt ien varsinaisiksi jä-
seniksi seuraavia: 

H e l s i n k i - M a a s e u t u - L i i k e n n e O y : 
puh.johtajaksi dipl. ins. Carl-Gustaf Londen, jäseniksi 
kenttäpääll. Heikk i Pakarinen, t iedoitussiht. I lkka 
Saulo, pi i r is iht. Esko Nieminen ja varapäätoimittaja 
Erkk i Kumpulainen, varajäseniksi varat. Timo Ky l l i -
äinen ja isänn. Aul is Leppänen 

S u o m e n T u r i s t i a u t o O y : e m . viisi varsi-
naiseksi jäseneksi ehdotet tua (khs 25.3.996 §) 
— yht iö i tä kehotet t i in pidät tymään johtokunt iensa 
10.12. ja toimitusjohtajansa 11.12. tekemien nimi-
tyspäätösten täytäntöönpanosta sekä kutsumaan ko-
koon ylimääräisen yh t iökokouksen käsittelemään ni-
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Liik-Läns 

mityspäätösten täytäntöönpanon kieltämistä ja joh-
tokuntien kokoonpanon muuttamista (khs 12.12. 
3846,3847 §, 16.12.3894 §) 
— ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin ehdot-
taa yht iöiden johtokunt i in samoja henkilöitä , joita 
khs oli kokouksessaan 25.3.1976 pykälän996 kohdal-
la päättänyt ehdottaa 
Samalla kehotett i in lainopillista osastoa esittämään 
em. yhtiökokouksissa päätettäväksi, että ne kehottai-
sivat yht iöiden johtokunt ia vapauttamaan toim.joht. 
J. Sinervän tehtävistään yhtiöiden toimitusjohtajana 
ja nimeämään tilalle liikennelaitoksen toimitusjohta-
jan (khs 30.12.3986 §) 

Yhteistartffin korvausperusteiden muuttaminen, ks. 
Liikenne 

Linja-auto linjojen kääntöpaikat, ks. Kadut ja tiet 

Linnanmäen huvipuisto, ks. Lasten Päivän Säätiö 

Lintujen joukkokuolema Vuosaaressa, ks. Terveyden-

huolto, Terveyslk 

Lintujen ruokkiminen, anomus peltopyiden ja fasaa-
nien ruokkimisesta, ki int. lkn selvitys (khs 17.6. 
1974 §) 

Liputuksen järjestäminen 
— Aleksanterinkadulla 29.3 . -5 .4 . Munuaistauti-
l i i ton teettämin kukka-aiheisin l ipuin, Aleksanterin-
katu r.y. (ylj. 8.5.5758 §) 

— Helsingin juhlaviikkojen aikana 22.8. -7.9. ja 
— Hollannin kuningattaren valtiovierailun aikana 
2 . -6 .9 . (khs 12.8.2237 §) 
— jääkiekon EM ja MM-kilpailujen aikana (khs 
21.1.207 §) 
— Puola Päivän johdosta 25.3. -28.3. Aleksanterin-
kadulla ja 25.3. Finlandia-talon edustalla (ylj. 6.3. 
5388 §, 20.3.5470 §) 
— Svenska dagen -päivänä 6.11., liputuksen järjestä-
minen vuosittain kaikissa virastoissa ja laitoksissa 
(ylj. 8.10.6465 §) 

Liukuvan työajan käyttöönotto, toimikunnan asetta-
minen ja täydentäminen (khs 16.9.2703 §, 23.9. 
2804 §,28.10.3241 §) 

Lohjan Kalkkitehdas Oy, tont in varaaminen Pohjois-
Haagasta, ks. Kiinteistöt 

Lohjan Puhelin Oy, puhelinosakkeen takaisinosto (ylj. 

6.11.6651 §) 

Lojo Elektricitets A/B, voimajohtolinjan pitämisestä 
Lohjan maalaiskunnan Outamon kylässä sijaitsevan 
Toivonniemen tilan alueella 29.6.1943 tehdyn ja 

3.2.1960 uusitun sopimuksen jatkaminen 1.1.1974 
alkaen 15 vuodella (kvsto 18.9.484 §) 

Lomamaja-alueet, ks. Urheilu-ja ulkoilutoimi 

Lunastustoimikunta, ks. Maanmittaustoimitukset 

Luonnonsuojelualueet 
— Kirkkonummen kunnan Gillobackan yksinäista-
loon kuuluvalla Gillobackan tilalla RN:o 1 5 olevan 
n. 10 ha:n suuruisen alueen muodostaminen luon-
nonsuojelualueeksi, Ulh:n päätös (khs 11.3.825 §) 

— Mustavuoren alueen muodostamiseksi luonnon-
suojelualueeksi esitettiin Pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunnalle, että pyydettäisiin valtiota ryhty-
mään toimenpiteisiin tarpeellisen alueen pakkolunas-
tamiseksi luonnonsuojelulain 18 §:n mukaisesti (khs 
5.8.2162 §) 

Luontoissuoritussääntö, viranhalti jat, muuttaminen 

(kvsto 19.6.406 §, kunn.as.kok. s. 199) 

Luottamusmiehet 
— Akava r.y, luottamusmiesten lukumäärän lisäämi-
nen kahdella (khs 21.10.3138 §) 
— Kuntien Teknill isten Keskusliitto KTK r.y:n luot-
tamusmiesten lukumäärän vahvistaminen khn puoles-
ta yhdeksi pääluottamusmieheksi ja yhdeksäksi luot-
tamusmjeheksi (khs4.11.3333 §) 

Palkkiosäännön muuttaminen 
Helsingin kaupungin luottamusmiesten palkkiosään-
nön 2 § ja 6 §:n 4 mom. muutet t i in 1.2. lukien 
(kvsto 20.2.121 §, kunn.as.kok. s. 61) ja 7 §:n 2 
mom. samoin 1.2. lukien (kvsto 19.6.405 §, kunn. 
as.kok.s. 198) 

Luottokortt ¡sopimukset 
— kaupunginkanslian luottokortt isopimus Oy Uni-
on-Öljy Ab:n kanssa (ylj. 19.8.6267 §) 

Länsi-Pakila 
— lasten päiväkodin perustaminen Ripisuontie 7, ks. 
myös Lasten päivähoito (kvsto 13.11.612 §) 
— puutaloalueen asukkaiden sijoittaminen, ks. 
Asunnonjako 
— tontt ien varaaminen, ks. Kiinteistöt 

Länsi-Pasila 
— asukkaiden asuttaminen, ks^Asunnonjako 
— tontt ien varaaminen, ks. Kiinteistöt, Varaaminen 

Länsisataman kaup.osa 

— asemakaavan muuttaminen, kort t . 782, 791, 793 
ja 794; kortt :n 781 alla tasojen - 2 6 . 0 0 ja - 3 . 2 0 väli-
nen ti la; kort t :n 786 ja katualueen alla tasojen —26.00 
ja - 1 8 . 0 0 välinen tila sekä katu- ja liikennealueet 
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Läns—Maat 

f Länsisataman kaup.osa, jatk.) 

(kvsto 3.4.207 §) 

— rakennuksen purkaminen,ks. Rakennukset 
— ruokalaparakin rakentaminen, ks. Rakennuskiel-
to, Rakennusluvat 

Länsi-Suomen vesioikeus 
— Hanasaaren ja Suvilahden voimalaitosten jäteve-

sien johtaminen mereen (khs 11.3.811 §) 
— hyljealtaan rakentamislupa, ks. Urheilu-ja ulkoi-
lutoimi. Korkeasaari 
— kaasulaitoksen jätevesien johtaminen mereen, lu-
pa (khs 27.5.1724 §) 

— Mellunkylän pohjavedenottamon rakentamisajan 

pidentäminen (khs 2.9.2505 §) 
— Tervalammen työlaitoksen ojitustoimenpiteiden 
johdosta tehty virka-apuhakemus, päätös (khs 11.3. 
847 §) 

Länsisuunnan joukkoliikenne, ks. Edustajat, kaup., 
Neuvottelut 

Länsiväylä, joukkol i ikenne, ks. Liikenne 

Lääkeneuvottelukunta, ks. Komiteat 

Lääkintävoimistelijan virkojen porrastuksen järjestämi-
nen(khs11.11.3405 §) 

Lääkintöhallitus, sopimus ts. työnteki jöiden tervey-
denhuollosta (khs 9.12.3816 §) 

Lääkäriambutanssitoiminta, kaupungin edustajan, hal-
lintolääk. An t t i Apajalahden nimeäminen toimintaa 
tutkivaan toimikuntaan (khs 4.3.766 §) 

Lääkär¡päivystyksen, Helsingin seudun, järjestelyä tut-
kiva to imikunta; kaupungin edustajien nimeäminen 
(khs 25.3.1008 §) 

Lääkärit 
— lääkärityövoiman käyttö kaupungin sairaaloissa 
hoitohenkilöstön puutteen johdosta supistetun toi-
minnan aikana (khs 30.12.4007 §) 

— yksityisvastaanoton järjestäminen kaupungin sai-
raaloissa ks. Sairaalat, kaupungin yhteiset asiat ja 
Koskelan sairaskodissa (21.2.256 §) 

Maailman Energiakonferenssi, yleiskokous, ks. Edus-
tajat, kaupungin 

Maan Auto Oy, Ab, anomus pysäköintikiellon lieven-

tämisestä Särkiniementiellä (khs 18.3.911 §, 25.3. 

987 §) 

Maanhankintalain mukaan perustetut asunto-osakeyh-
tiöt, kaupungin edustajien määrääminen yhtiöiden 

hallituksiin, v:ksi 1975 (ylj. 30.10.6604 §) 

M aanm ittau sto im itukset 

Edustajat 
— katselmustoimitukset katuja luovutettaessa ylei-
seen käyt töön; kaup.geod. Erkki Heikkinen tai hä-
nen määräämänsä (ylj. 31.12.6995 §) 
— lunastustoimikunta v:ksi 1974—1976: dipl.ins. 
Kalevi Korkonen, varamiehenä dipl.ins. Kur t Schrei-
ber (khs 14.1.143 §) 
— maanmittaustoimitukset, tontt ien ja yleisten alu-
eiden mittaus: kaup.geod. Erkki Heikkinen tai hänen 
määräämänsä (ylj. 31.12.6994 §) 

Moiteoikeuden käyttämättä jättäminen 
— Botby Villasamhälle -niminen ti la RN:o 2 2 8 6 , 
lohkomisessa yhteiseksi erotetun tiealueen osakkei-
den kokouksen päätös (khs 22.4.1273 §) 

Palkkiot 
Lunastustoimikunnan puh.johtajan ja jäsenten kor-
vaukset kuluista sekä palkkiot lausunnon antamises-
ta yht . 18 764 mk (ylj. 20.2.5316 §, 8.5.5771 §, 
15.5.5806 §, 19.6.5989 §, 8.10.6478 §) 

Vireillepanot 
Katualueiden ja jalankululle varattujen alueiden 
muodostaminen yleisiksi alueiksi 
Maistraatilta päätettiin pyytää seuraavien alueiden 
kaavoitusalueiden jakolain 5. luvun mukaiset yleisen 
alueen mittaustoimitukset: 
— Konalan ja Pitäjänmäen alueella sijaitseva Päivä-
läisenne (khs 25.11.3627 §) 
— Kulosaaressa Itäväylä, Kulopolku, Kulosaaren 
puistotie, Lautturin kuja, Kulosaarentie, jalankulku-
alue Kulosaarentien, Itäväylän ja Kulosaaren puisto-
tien välissä, Purjehtijankuja, Soutajankuja, Wäinö 
Aaltosen tie ja Wäinönkuja (khs 10.6.1902 §) 
— Laajasalossa Haravakuja, I täni i tynpolku, Itänii-
tynt ie, Kanavamäenpolku, Kanavamäki, Kanavasil-
lantie, Satulamäentie, Umpiaidanpolku, Yliskylän-
kään ja Yl iskylänpolku (khs 16.9.2676 §) 
— Puistolassa Puistolan tor i ja Viitasuonkuja (khs 
6.5.1422 §) 
— Vartiokylässä Karhulantie (khs 11.2.496 §) 
— Vesalassa Hinnerjoenkuja ja -tie, Honkilahdentie, 
Jäkärlänkuja ja -tie, Kekomäentie, Kontulankaan, 
Koskenhaantie, Kot ikonnunt ie, Köyl iönkuja ja -tie, 
Leväluhdantie, Paneliantie, Rapolantie, Ristimäenku-
ja ja -tie, Säkylänkuja ja -tie, Uit tamontie, Tuukka-
lantie ja Vesalantie sekä jalankulkualueet Jäkärlän-, 
Köyl iön-, Panelian-, Rapolan-, Säkylän-, Tuukkalan-
ja Vesalan polku (khs 18.11.3527 §) 

Maapoliittiset kysymykset, komitean asettaminen, ks. 
Komiteat 

Maatalouslautakunta 
— jäsenet: maat. ja metsät.tiet.kand. Leena Maijalan 
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Maat—Maks 

valitseminen jäseneksi matem. yliopp. Kari Nukalan Majoituskeskus 
sijalle sekä tarkast. Esko Yrt t imaan nimittäminen uu- — tiedote tilapäismajoitustoiminnasta talvikaudella 
deksi varajäseneksi v:n 1976 päättyväksi toimikau- 1973-1974 (ylj. 29.5.5893 §) 
deksi (kvsto 3.4.199 §) ks. myös Kunnalliskalenteri) - tilapäismajoitustoiminnan aloittaminen talvikau-
— maatalousyrittäjäin vuosilomalaista johtuvien, della 1974—1975, huoneiston osoittaminen ym. (ylj. 
kunnalle kuuluvien tehtävien hoitaminen (kvsto 5.6. 2.10.6438 §) 
344 §) 
— johtosäännön hyväksyminen (kvsto 11.12.715 §) Majoituskomitea, mietintö (khs 2.12.3699 §, 9.12. 

3805 §) 
Maatalousyrittäjäin lomatoiminta, ohjesäännön hyväk-

syminen (kvsto 11.12.716 §) Maksattamisohjeet, ks. Avustusmäärärahat 

Maatalousyrittäjäin vuosiloman järjestämisestä anne-
tun lain aiheuttamat toimenpiteet 
Kvsto päätt i , ettei laissa tarkoitettujen tehtävien hoi-
tamista varten aseteta lomalautakuntaa ja määräsi 
maatalousltk:n toistaiseksi hoitamaan ko. lain mu-
kaan kunnalle kuuluvat tehtävät (kvsto 5.6.344 §) 

Maidontarkastamo 
Työaika, kolmen lasinpesijän, näytteidenottajan ja 
autonkuljettajan säädetyn yhden tunnin lepoajan ly-
hentäminen 30 min:ksi (ylj. 8.5.5782 §, 6.11. 
6654 §) 

Virat 
— laboratorioeläinlääkärin viran (Y 30) täyttämi-
nen: eläinlääket.lis. A imo Kuhmonen (kvsto 6.2.94 
§, khs 12.8.2273 §, 23.9.2815 §) 
— tarkastavan eläinlääkärin viran jättäminen täyttä-
mättä (khs 14.1.180 §) 

Mainonta kaupungin hallinnassa olevissa mainostiloissa 
— alkoholimainonnan kieltäminen: selitys Ulh.lle 
Oy Ulkomainos Ab:n ja Oy Julisterengas—Affischcir-
kel Ab:n valituksen johdosta sekä lh:n päätös valituk-
sen hylkäämisestä (khs 8.1.334 §, 29.4.1333 §) 
— mainosjulisteiden poistaminen liikennelaitoksen 
liikennevälineistä, ks. Liikennelaitos 
— mainostornien pitäminen jääkiekon EM-ja MM-
kilpailujen aikana (khs 21.1.207 §) 

Maistraatti 
Palkat ja palkkiot 
— maistraatin lisäjäsenenä asemakaava- ja rakennus-
asioita käsiteltäessä toimivalle asiantuntijajäsenelle 
maksettava palkkio tarkistetti in 1 000 mk:ksi/kk 
1.5. lukien (khs 13.5.1545 §) 

Virat 
— maistraatinsihteerin virkaan valit t i in I julkinen 
notaari Väinö Kivini i t ty (kvsto 27.11.671 §) 
— nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan val i t t i in 
maistraatinsihteeri OsmoSinkki lä (kvsto 19.6.402 §) 
— vanhemman oikeusneuvosmiesten virkaan val i t t i in 
nuorempi oikeusneuvosmies Olavi Joutsenlahti 
(kvsto 20.3.180 §) 

Maksut, taksat ja tariffit 
Tarkistaminen ym. 
— ammattikoulujen kurssimaksut, tarkistaminen,ks. 
Am ma tt io pet u sto im i 
— henkilövuokra-autot, taksan korottaminen, ks. 
Liikenne, Taksiliikenne 
— jätevesimaksut, vahvistaminen (kvsto 20.3.169, 
19.6.375 §), ks. myös Jätevedet 
— kaasunmyyntitarif f i , korottaminen, ks. myös 
Kaasulaitos (khs 14.1.156 §, 25.2.684 §, 13.5.1533 
§, 20.5.1623 §. Kunn.as.kok. s. 39 ja 143) 
— kaukolämpötariff i . korottaminen 50 %:lla 1.5. 
lukien (khs 18.2.595 §, 25.2.683 §) 
— Korkeasaaren lippujen hinta, korottaminen, ks. 
Liikennelaitos 
— kuorma- ja pakettiautojen taksat, korottaminen, 
ks. Liikenne 
— lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten maksut, hyväk-
syminen (kvsto 6.2.90 §) 
— liikennelaitoksen maksut, korottaminen, ks. Lii-
kennelaitos 
— liikennemaksu, ylärajan muuttaminen, ks. Sata-
malaitos 
— lihantarkastusmaksu vasikan ja lampaan osalta, 
korottaminen (khs 11.11.3397 §) 
— palolaitos: maksut avunannosta, turvavartioinnis-
ta, kaluston lainauksesta ja ilkivaltaisesta hälyttämi-
sestä, Kunn.as.kok. s. 30 
— palolaitos sairaankuljetus, Kunn.as.kok. s. 41 
— perhesijoitustoiminnan hoitomaksut, tarkistami-
nen, ks. Lastensuojelutoimi 
— psykiatrisen huoltotoimiston ja tuberkuloositoi-
miston asuntoloiden asumismaksut, tarkistaminen 
1.1.1975 lukien 4 mk:ksi/vrk (khs 9.12.3812 §) 
— rakennustyön valvonta, maksujen vahvistaminen 
2.4. lukien, Ulh (kvsto 24.4.263 §, khs 25.3. 1005 
§, 1.4.1088 §,29.4.1361 §) 
— sairaalat: ulkokuntalaisen potilaan hoitokorvaus-
maksu, selitys Ulh:lle (ylj. 3.7.6056 §) 
— sairaan kuljetusmaksu, korottaminen 50 mk:aan, 
khn puoltava lausunto ja maistraatin päätös (khs 
21.1.274 §, 25.2.699 §) 
— satamamaksu, matkustajien lukumäärään perus-
tuva, käyt töönotto, muuttaminen, ym., ks. Satama-
laitos 
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(Maksut, jatk.) 

— sähkötari f f i , korottaminen 25.3. lukien (khs 
11.3.841 §, 18.3.925 §, 3.6.1797 §, Kunn.as.kok. s. 
100) 
— teurastamolaitoksen maksut, korottaminen (khs 
24.6.2082 §, 2.12.3694 §) 
— tontinmittaustaksan muuttaminen (khs 22.5. 
297 §, Kunn.as.kok. s. 229) 
— vanhustenhuoltolaitosten hoitomaksutaksa, ko-
rottaminen, ks. Vanhustenhuoltolaitokset 
— veden hinta, korottaminen, ks. Vesilaitos 
— väestönsuojakorvaukset, korottaminen, ks. Väes-
tönsuojelu, Väestönsuojat 

Viivästyskorko 
— khs päätti, muuttaen v. 1969 tehtyä päätöstä, et-
tä kaupungin perimä viivästyskorko muiden maksu-
jen kuin lainojen osalta on 1.7. lukien 12%, paitsi 
niissä tapauksissa, joissa maksamiseen on pyydetty 
lykkäystä ennen eräpäivää ja joissa se on myönnet-
ty , jo l lo in sovelletaan 10 %:n korkokantaa tai joissa 
laissa, asetuksessa tai muussa päätöksessä on määrät-
ty sovellettavaksi muuta korkokantaa (khs 24.6. 
2016 §, 5.8.2122 §) 

Malmi 
— aluekeskuksen kiinteistökaupat, Ala-Malmin 
Aluekeskuksen Kiinteistönomistajat r.y:n kirje (khs 
16.12.3923 §, 30.12.4030 §) 
— aluevaihdot ja ti lojen ostaminen, ks. Kiinteistöt 
— asemakaavan muuttaminen 

- tont i t 38016/4 ja 5 sekä katualue (kvsto 19.6. 
388 §) 
- tont i t 38021/1 ja puistoalue (kvsto 19.6. 
389 §) 

— autopaikkojen rakentaminen, ks. Rakennusluvat, 
Lausunnot. . . 
— katupiirustusten hyväksyminen (khs 16.9.2671 §, 
30.12.3977 §) 
— lasten päiväkodin perustaminen Karviaistentien 
varrelle (kvsto 13.11.612 §) 
— pienteollisuustontin vuokraaminen, ks. Kiinteis-
töt 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto, 
Väestönsuojelu keskus 
— rakennusten purkaminen, ks. Rakennukset 
— Tattariharjun nimen ja osoitenumeroinnin vahvis-
taminen (khs 9.12.3839 §) 
— tont t i 38133/4, Ulh:n päätös katu rakennusasiassa 
(khs 28.10.3219 §) 
— tp. trevirahallin pystyttäminen, ks. Rakennuslu-
vat 

Malminkartano, suunnittelu, ks. Kaupunkisuunnittelu 

Malmin Kaupalliset Oppilaitokset Oy, 100 000 mk.n 

suuruisen lainan saaminen (khs 30.12.3946 §) 

Malmin lastenkoti, ks. Lastensuojelutoimen laitokset 

Malmin sairaala, ks. Sairaalat, kaupungin 

Mankala Oy, Ab 
— Teollisuuden Voima Oy:n osakepääomaosuuden 
ennakon maksaminen, ks. Sähkölaitos, Ydinvoimala-
hanke 
— yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakepääoman 
korottaminen, kaupungin suostumus (ylj. 8.10. 
6468 §) 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
— Arkadian nuorisoklinikan johtokunnan jäsenet, 
ks. Edustajat, kaupungin 
— Helsingin osasto, 44 800 mk:n lisä, avustus So-
phie Mannerheim- ja Mikonkadun päiväkodille (khs 
11.11.3404 §) 
— Lastenlinna, ks. Sairaalat, muut 
— Malmin alaosasto, Malmin Lasten Ystävät r.y. 
35 000 mk:n lisäavustus (khs 4.11.3297 §) 

Marian sairaala, ks. Sairaalat, kaupungin 

Marian Sairaskoti Säätiö, tilintarkastajan nimeäminen 
(khs 25.3.1006 §) ks. Kunnalliskalenteri 

Marjaniemi, viemärin rakentamislupa, Kulutusosuus-
kuntien Keskusliitto (yl j . 23.2.6544 §, 6545 §) 

Oy Marschan Ab, Sörnäinen, teollisuusjätevesien johta-
mislupa (ylj. 11.12.6870 §) 

Martinlaakson rata 
Asemat 
— asemien rakentamista varten myönnet t i in yleisten 
töiden Iklle ennakkomenona 6 500 000 mk, mikä 
summa katetaan v:ien 1974—1975 talousarvioissa 
(kvsto 19.6.373 §) 
— Kannelmäen asema, luonnospiirustusten ja pääpii-
rustusten hyväksyminen (kvsto 6.3.144 §, khs 18.3. 
893 §) 
— Pohjois-Haagan asema, luonnospiirustusten ja 
pääpiirustusten hyväksyminen (kvsto 6.2.81 §, khs 
18.2.564 §) 

Kunnossa-ja puhtaanapito 
Työryhmän asettaminen neuvottelemaan radan ase-
mien ja rata-alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, 
kaupungin edustajat: dipl.ins. E.Durchman, varat. 
R. Isotalo, ins. H. Rantanen ja dipl.ins. U. Kallionie-
mi (khs 21.10.3123 §) 

Liikennetyöryhmän raportti (Martinlaakson rata), 
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lausunto rautatiehallituksen li ikennetoimistolle (khs 
16.4.1204 §) 

Maisemasuunnitteluun liittyvät yleissuunnitelmat, 
hyväksyminen (piir. n:o 17717-17724/7.3.1972); 
khs päätti, että näihin suunnitelmiin perustuvan mai-
semanhoitosuunnitelman yhteydessä tulee tarkentaa 
po. alueet sen hetkistä kaavoitustilannetta vastaavik-
si erityisesti Malminkartanon osalta ja siinä yhtey-
dessä toimia yhteistyössä Haagan-Vantaan alueen 
projekt i työryhmän kanssa (khs 18.2.558 §) 

Rakentaminen 
— Malminkartanon alikäytävä l l :n yleissuunnitelman 
hyväksyminen sekä väistöraiteen rakentaminen kau-
pungin kustannuksella työmaan ohi VR:n piirustuk-
sen n:o 421/3.5.1974 mukaisesti (khs 18.3.898 §, 
24.6.2044 §) 
— Malminkartanon asemasillan rakentaminen ja 
tunnelin jatkaminen (khs 11.2.487 §) 
— l i ikennetyöryhmän raportt i , lausunto rautatiehal-
lituksen liikennetstolle (khs 16.2.1204 §) 
— yht . 1 400 000 mk:n osoittaminen radan ja ase-
mien rakentamiseen (khs 7.1.38 §), ks. myös Määrä-
rahat 

Matkailuneuvottelukunta, täydentäminen (khs 11.2. 
468 §) ks. Kunnalliskalenteri 

Matkailupalvelujen taso. Suomen Kansan Ryht i l i ik-
keen suorittama tutkimus (khs 4.11.3299 §) 

Matkailutoimisto, ks. Kaupunginkanslia 

Matkatoimisto Oy Lomamatka, hotel l i tontin varaami-
nen Kampista, ks. Kiinteistöt 

Mattokutomo Bruno Kohl, Tapanila, teollisuusjäteve-
sien johtamislupa (ylj. 17.4.5644 §) 

Maunula, terveysaseman perustamissuunnitelman hy-
väksyminen (kvsto 11.12.714 §) 

Maunulan Kansanasunnot Oy 
— hallitus, kaupungin edustajien nimeäminen: v:ksi 
1975—1976: fil.maist. Victor Procopd, varat. Auno 
Lehtinen ja dipl.ins. Matt i Loukola ja til intarkastaji-
en nimeäminen: reviisori Ni i lo Puisto ja apuI.reviisori 
Meri Niemi, varatilintarkastajat reviisori Olavi Wick-
strand ja apuI.reviisori Sirkka Kuitunen (ylj. 23.10. 
6561 §) 
— lainaehtojen vahvistaminen (khs 4.2.374 §) 

M au nun neva, tont in varaaminen, ks. Kiinteistöt 

Maximarket, Rake Oy:n anomus vuokra-ajan jatkami-
sesta, khn hylkäävä päätös (khs 2.12.3725 §) 

Mec-Rastor Oy, Ab, selvitys kaupungin ruokahuollon 
järjestämisestä, ks. Elintarvikekeskus 

Meilahti 
— alueen vuokraaminen näyttelysaunan paikaksi, ks 
Kiinteistöt 
— rakennusten ostaminen, ks. Rakennukset 

Mellersta Nylands Yrkesskola, v:n 1974 perustamiskus-
tannusten ennakon maksaminen 120 024 mk (khs 
8.4.1128 §) 

Mellunkylä 
— asemakaavan hyväksyminen ja muuttaminen 

- urheilualue, hyväksyminen ja puistoalueen 
muuttaminen (kvsto 20.3.174 §) 
- ton t t i 47021/5 (kvsto 18.9.482 §) 
- kortt . 47035 ja katualue, hyväksyminen sekä 
kortt . 47029 ynnä katu-ja puistoalue, muuttami-
nen (kvsto 11.12.727 §) 
- ton t t i 47100/1 (kvsto 11.12.728 §) 
- kortt . 47202 ja 47206 sekä osia kortt:sta 
47200, 47201 ja 47205 ynnä katu- ja puistoalu-
eet (kvsto 11.12.730 §) 

— katupiirustusten hyväksyminen (khs 10.6.1885§) 
— pohjavedenottamon rakennusajan jatkaminen 
(khs 2.9.2505 §) 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennusjärjestys 
— rakennusten purkaminen, ks. Rakennukset 
— Tankovainiontien osoitenumeroinnin vahvistami-
nen (khs 4.3.741 §) 
— ti lojen ostaminen sekä määräalojen myyminen ja 
vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 

Oy Mellunmäen Liike- ja toimintakeskus, hallituksen 
jäsenen nimeäminen: apul.os.pääll. Kalevi Kiiski, va-
ralle os.siht. Olavi Makkonen ja tilintarkastajaksi 
apuI.reviisori Urpo Vainionpää (ylj. 29.5.5877 §) 

Mellunmäen vajaamielisten päivähoito la, ks. Lasten-
suojelutoimenlaitokset 

Mellunmäki 
— katutyöt , ks. Kadut ja tiet, Katurakennus-ja kun-
nostus 
— lasten päiväkodin perustaminen, ks. Lasten päivä-
hoito 

Meluhaitat, ks. myös Liikenne, Melu- ym. haitat 
Asunto Oy Uudenkaupungintie 2:n ym. anomus 
asuntojen suojaamisesta Läntisen moottor i t ien ai-
heuttamalta liikennemelulta, anomus, ei toimenpitei-
tä, kaup.suunn.lk.n lausunnon mukainen selvitys 
(khs 18.3.913 §) 

Merikiito Oy, Ab, alueen vuokraaminen Herttoniemes-
tä, ks. Satamalaitos 
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Merimieseläkekassa, Itä-Pasilan tont in varausajan jat-
kaminen, ks. Kiinteistöt 

Merimiespalvelukeskus, kaupungin edustajan, satama-
kapt. Eino V ihkon nimeäminen suunnittelemista var-
ten asetettuun työryhmään (khs 5.8.2188 §) 

Merimiespalvelupiste, esitys perustamistyöryhmän aset-
tamisesta (khs 10.6.1907 §) 

Merisatama, ks. Satamat 

Messuhallirakennukset, käyttäminen, ks. Komiteat, 
Asettaminen ja selitykset 

Metro 
Metrotoimisto 
Henkilökunnan palkkaaminen 
— kone- ja sähköosaston konetoimiston päälliköksi 
dipl.ins. Rauno Nissilä 1.3. lukien ja 
— käyttö toimiston päälliköksi dipl.ins. Pauli Parta-
nen 1.3. lukien (khs 25.2.658 §,4.3.735 §) 
— rakentamisosaston valvon tatoimiston valvonta-
jaoksen päälliköksi dipl.ins. Ilmo Kolkk i (khs 2.9. 
2486 §) 

Poikkeuslupien anominen, ks. Rakennuskielto 

Rakennuksen luovuttaminen toimiston käyttöön 
— Herttoniemen huvila n :o 34 luovutett i in kor-
vauksetta toimiston käytettäväksi metrotyömaan 
tarpeisiin sekä sen jälkeen toimiston toimesta ve-
loituksetta purettavaksi (ylj.17.7.6127 §) 

Hakaniemen metroasema 
— liukuportaiden rakentaminen, khn puoltava 
lausunto poikkeuslupa anomukseen (khs 16.4. 
1218 §) 
— rakentamista koskevan laskutyöurakkasopj-
muksen tekeminen WPL-System Oy:n kanssa (khs 
24.6.2038 §, 7.10.2951 §) 
— Suomen Rakennusurakoitsijaliiton, Rakennus-
insinööriurakoitsijat r.y:n ja Oy Yleisen Insinööri-
toimiston kirjeet aseman rakentamisen toteuttajak-
si esitetyn yht iön valinnasta; metrotoimikunnan ja 
-toimiston esittämän mukainen vastaus (khs 7.10. 
2952 §) 

Hiihtäjäntien metroasema 
— pääpiirustusten, asemaympäristön liikennejär-
jestelysuunnitelmien ja Hiihtäjäntien sillan yleis-
piirustuksen hyväksyminen (khs 30.9.2863 §, 7.10. 
2960 §) 

Kaivokadun metroasema 
— luonnospiirustusten hyväksyminen siten, että 
aseman suunnittelussa varaudutaan mahdollisuu-

teen rakentaa myöhemmin joko läntinen lippuhal-
li Mannerheimintien alle tai itäinen lippuhalli Kes-
kuskadun ja Kaivokadun risteyksen alle ja niin, että 
lippuhallin suunnittelussa varaudutaan mahdollisuu-
teen rakentaa lippuhallin parveketasolta pohjoiseen 
rautatieaseman länsisivulle ja etelään Mannerheimin-
tielle ylioppilastalojen väliselle aukiolle suuntautu-
vat, l iuku käytävällä varustetut maanalaiset jalankul-
kuväylät 
— päätös aseman rakentamisesta A-luokan vaati-
mukset täyttäväksi väestönsuojaksi 
— khn mtön n:o 7 liitteinä 1 ,2 ,2a ,3 ja 3a olevien 
Kaivokadun Tunneli Oy.n, Kesko Oy.n ja Osuus-
pankkien Keskuspankki Oy:n antamat sitoumukset 
sekä metrotoimiston oikeuttaminen allekirjoitta-
maan kaupungin puolesta ko. sitoumuksissa eri osa-
puoli l le annetut velvoitteet sisältävät sopimukset 
(kvsto 5.6.320 §, khn mtö n:o 7) 

Kampin metroasema 
- ensimmäisen rakennusvaiheen luonnospiirustus-
ten hyväksyminen sekä päätös ensimmäisen vaiheen 
rakentamisesta A-luokan vaatimuksia vastaavaksi 
yleiseksi väestönsuojaksi (kvsto 23.1.45 §) 
- länsipuolisen varajuna- ja kääntöraiteiston tarkis-
tettujen suunnitelmien hyväksyminen (khs 5.8. 
2135 §) 
- pääpiirustusten hyväksyminen (khs 18.11.3483 
§,25.11.3600 §) 

Karhupuiston puhallinkuilu, pääpiirustusten hyväk-
syminen (khs 28.1.322 §) 

Kluuvin pohjoinen ilmanvaihtokuilu, sijainnin, kor-
keusaseman ja piirustusten hyväksyminen (khs 
14.10.3048 §) 

Kulosaaren metroasema, pääpiirustusten hyväksymi-
nen (khs 30.9.2862 §, 7.10.2959 §) 

Siilitien metroasema, pääpiirustusten hyväksyminen 
(khs 7.10.2953 §) 

Sörnäisten metroasema, l iukuportaiden rakentami-
nen, khn puoltava lausunto poikkeuslupa-anomuk-
seen (khs 16.4.1217 §) 

Välikysymys muuttuneiden olosuhteiden huomioon 
ottamisesta metron rakentamisessa 
— vt. Kivinen ym. jätt ivät khn vastattavaksi seuraa-
van välikysymyksen: 

1. Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo 
ryhtyä »raideliikenteen perusverkkoa 1971» koske-
van päätöksensä muuttamiseksi siten, että se vastaa 
kaupungin taloudellisia resursseja ja muuttuneiden 
väestöennusteiden ja todellisen väestökehityksen mu· 
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kaisia uusia maan käytön suunnitelmia. 
2. Mihin toimenpiteisi in kaupunginhallitus aikoo 
ryhtyä Kamppi—Puotinharju—Vesala -välisen metro-
radan rakentamiseksi siten, että rakentamista karsi-
taan tai se toteutetaan vaiheittain ja että kohteeseen 
voidaan varata riittävästi määrärahoja siten, että ra-
ta saadaan kaupunkilaisten käyttöön aikataulun mu-
kaisesti viimeistään vuonna 1979. 
3. Mihin toimenpiteisi in kaupunginhallitus aikoo 
ryhtyä, jo t ta metron rakentaminen välille Kamppi— 
Puotinharju—Vesala, ei vaaranna koko kaupungin 
aluetta palvelevan julkisen pintaliikenteen kehittä-
mistä. 

Khn vastaus merki t t i in tiedoksi (kvsto 13.11.644 §) 

Metsälän linja Oy , ks. Liikenne, Linja-autoliikenne ja 
Y htei starif f i I i i ken ne 

Mielenterveys- ja kehitysvamma-alan liitto, Nikki län 
osasto, kirje Nikki län sairaalan henkilökunnan asun-
totilanteesta, ks. Sairaalat, kaupungin 

M iesalko ho listien ensisuojan johtokunta, kaup.edusta-
jat huoltotarkast. Eero Suojasalmi, varamies huolto-
tarkast. Harri Tammes (khs 6.5.1442 §) 

Mietinnöt, ks. Komiteat ja toimikunnat 

Mittajärjestelmään, kansainväliseen, siirtyminen, ks. 
Sl-järjestelmä 

Moskova, kaupungille lahjoitetun saunan luovutusti-
laisuus ym., virkamatkat (yl j . 30.1.5162 §, 30.10. 
6587 §) 

Moskovan viikko 
Varojen myöntäminen tilaisuuksien järjestämisestä 
ja valtuuskunnan ym. vierailusta johtuneiden kustan-
nusten korvaamiseksi (khs 18.11.3472, 3473 §, yl j . 
6.11.6629 §) sekä Suomi-Neuvostoliittoseuran Hel-
singin piiri l le ystävyysillanvieton järjestämistä var-
ten (ylj. 13.11.6681 §) 

Muinaisjäännökset 
- Haaga, korttel i n:o 16, luvan hakeminen lh:lta 
kiinteisiin muinaisjäännöksiin kajoamiseen (khs 
25.3.988 §) 
- tont t i 29159/1, lausunto lh:lle Insinööritoimisto 
Jaakko Pöyry & Co Oy.n muinaisjäännöksiin kajoa-
mista koskevan anomuksen johdosta (khs 18.3. 
921 §) 
- Pakila, huoltoasematontti 34110/2, lisäalue, Oy 
Teboil Ab:n anomus linnoituslaitteisiin kajoamisesta, 
khn puolto (khs 30.12.4021 §) 

Munkkiniemi 
— asemakaavan muuttaminen, tont i t 30081/16 ja* 
17 (kvsto 18.9.477 §) ja kortt. 30096, läntisen 
moottor i t ien liikennealue sekä puisto- ja katualueet 
(kvsto 18.9.506 §) 
— asuntotontin vuokraaminen lahjoitusta vastaan, 
ks. Kiinteistöt 
— katupiirustusten hyväksyminen (khs 26.8.2397 §) 
— liikennejärjestelyt, ks. Liikenne, Valitukset 

Munkkisaari 
— alueen vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 
— jäteveden puhdistamo, ks. Jätevedet 
— liikennetilanteen parantaminen, selvitys (khs 
16.9.2696 §) 
— puhelinkaapelin asettaminen, Oy VVärtsilä A b 
(ylj. 13.2.5278 §) 

— rakennusten purkaminen, ks. Rakennukset 

Munkkivuori 
— lääkäriaseman tont in siirtäminen kiinteistölk:n 
hall intoon, ks. Kiinteistötoimi 
— tont in vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 

Muotokuvat 
— apul.kaup.joht. Aat to Väyrysen muotokuvan 
maalaus päätettiin antaa tait. Aale Hakavalle (khs 
7.10.2942 §) 
— kvston entisen puheenjohtajan, kouluneuvos Jussi 
Saukkosen muotokuva päätettiin tilata taidemaalari 
Jaakko Sieväseltä (khs 30.12.3960 §) 

Museo lautakunta, ks. Kaupunginmuseo 

Museovirasto 
— rakennuslupahakemus, Seurasaari (khs 17.6. 
1973 §) 
— talon Eteläesplanadi 8 julistaminen kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaana rakennuksena säilytettäväksi, 
anomus lh:lle, ks. Rakennukset, Kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden . . . 

Musiikkilautakunta, ks. Kaupunginorkesteri 

Mustalaisväestön asumisolosuhteiden parantaminen, 
k s. Asunnonjako 

Mustavuoren alue, suojeleminen, ks. Luonnonsuojelu-
alueet 

Mustikkamaa 
— linja-autoliikenteen järjestäminen, ks. Liikenne-
laitos 
— venetelakka-alueiden vuokraaminen, ks. Urheilu-
ja ulkoilutoimi 
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Myllypuro 
— alueiden varaaminen urheilupuistosta, ks. Kiin-
teistöt 
— asuntoalueen yhteinen kalliosuoja, ks. Väestön-
suojat 
— kort te l ikoulun, kerhokeskuksen, lasten päiväko-
din ja koululasten päiväkodin perustamisohjelman, 
suunnitteluohjeiden ja luonnospiirustusten hyväksy-
minen (kvsto 13.11.613 §, khs 4.2.389 §) 
— pakkolunastusasia ja tontt ien varaaminen, ks. 
Kiinteistöt 
— urheilupuisto, käyttösuunnitelman hyväksyminen 
(kvsto 16.10.561 §) 

Myyntipaikat, ks. Kioskit 

Mäkelänrinteen Yhteiskoulun Kannatusyhdistys r.y., 
Valli la, koulutontt ia koskevan vuokrasopimuksen 
muuttaminen, ks. Kiinteistöt 

Määrärahat 
Keskinäisen jaon muuttaminen 
Huoltotoimen rakennusten perusparannukset/1973 
(talousarviovuosi) 
— Suursuon vanhainkodin perusparannusluonteisiin 
töihin 12 500 mk Roihuvuoren vanhainkotia varten 
varatusta määrärahasta (khs 25.3.974 §) 

»Kansakoulurakennusten perusparannukset»/1971 
— Tapanilan yläkansakoulun perusparannustöihin 
74 000 mk Snellmanin kansakoulua varten varatusta 
määrärahasta (khs 25.3.974 §) 

»Liikenneväylät»/1971 
— Eläintarhantie—Helsinginkatu, uudelleenjärjeste-
lyyn 170 000 mk Koskelantieltä rautatien y l i johta-
vien ym. teiden järjestelyyn varatusta määrärahasta 
(khs 10.6.1892 §) 

1972 
— alaratapihan sillan töiden jatkamiseen Norden-
skiöldinkadun y l i 100 000 mk Metsäläntietä varten 
varatusta määrärahasta!khs 18.2.562 §) 
— Pitäjänmäentien liikennejärjestelytöihin 100 000 
mk Metsäläntietä varten varatusta määrärahasta (khs 
18.2.563 §) 
— Martinlaakson radan ja asemien rakentamiseen 
1 400 000 mk Metsäläntien ja Itäisen radanvarsitien 
rakentamiseen varatuista määrärahoista, ottaen kui-
tenkin huomioon, että Itäisen radanvarsitien rakenta-
mista on jatkettava siten, ettei messukeskuksen ra-
kentamiselle aiheuteta haittaa (khs 7.1.38 §) 

1974 
— Nuijamiestentie-Nurmijärventie töihin 1 mmk 
Eliel Saarisen tietä varten varatusta määrärahasta 
(khs 24.6.2043 §) sekä edelleen samasta määrärahas-

ta 1 mmk ja 900 000 mk Asesepäntie-Tuusuläntien 
tietöitä varten varatusta määrärahasta (khs 25.11. 
3591 §) 

»Uusia katuja ja teitä»/1971 
— Kannelmäen katutöihin 350 000 mk metron ai-
heuttamiin muutostöihin katuverkostossa varatusta 
määrärahasta (khs 10.6.1891 §) 
— Konalan, Pitäjänmäen ja Martt i lan katutöihin 
250 000 mk Merikadun pysäköintialuetta varten va-
ratusta määrärahasta (khs 16.4.1203 §) 
— Lauttasaaren katutöihin 158 000 mk Lauttasaa-
ren uuden sillan aiheuttamia liikennejärjestelyjä var-
ten varatuista määrärahoista (khs 9.9.2590 §) 
— Mellunmäen katutöihin 30 000 mk Vart iokylän 
teollisuusalueen katutöihin varatusta määrärahasta 
(khs 9.12.3784 §) 

1974 
— Laajasalon katutöihin 300 000 mk Kontulan ja 
Vesalan katutöihin varatusta määrärahasta (khs 26.8. 
2398 §) 

»Uusia viemäreitä»/l971 
— Lauttasaaren viemäristön täydentämiseen 
200 000 mk Konalan ym. viemäritöihin merkitystä 
määrärahasta (khs 10.6.1890 §) 

1972 
— Konala-Sörnäinen kokoojaviemäritunnelitöihin 
248 866 mk Savila—Viipurinkatu viemäritunnelitöis-
tä jääneestä määrärahasta (khs 14.1.126 §) 

1973 
~ Konala—Pasila—Sörnäinen kokoojaviemäritöihin 
200 000 mk samasta määrärahasta (khs 14.1.126 §) 

1974 
— Kivikon pienteollisuusalueen viemäritöihin 
100 000 mk Pukinmäen viemäritöistä käyttämättä 
jääneistä (khs 7.10.2956 §) 
— Kulosaaren viemäritöihin 100 000 mk Haaga-
Vantaa projektin ja 100 000 mk Mellunkylän viemä-
ritöitä varten varatuista määrärahoista (khs 2.12. 
3688 §) 

Vuosaaren viemäritöihin 300 000 mk Laajasalon 
vastaavista määrärahoista (khs 9.12.3783 §) 

Käyttötarkoituksen muuttaminen 
Katu- ja tietyöt 
— Helsinginkadun päällystys- ja vi imeistelytöihin vä-
lillä Mäntymäentie-Sturenkatu 100 000 mk v. 1971 
Paloheinän katutöitä varten merkitystä määrärahasta 
(kvsto 18.9.511 §) 
— Itäväylän rakentamiseen 400 000 mk v. 1973 
Kontulan ja Vesalan katutöitä varten varatusta mää-
rärahasta (kvsto 18.9.489 §) 
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Kehätien viimeistelytöihin 550 000 mk v. 1971 maa-
liikennekeskusta varten varatusta määrärahasta 
(kvsto 18.9.489 §) 
— Kytösuontien rakentamiseen 180 000 mk v. 1973 
Kulosaaren katutöitä varten varatusta määrärahasta 
(kvsto 13.11.642 §) 
— Metsäläntien li ikennejärjestelytöihin 1 300 000 
mk v. 1972 Maalikennekeskusta varten varatusta 
määrärahasta (kvsto 24.4.265 §) 

Malminkartanon suunnittelu, 80 000 mk Malminkar-
tanon kilpailua varten v. 1973 merkitystä määrära-
hasta (kvsto 27.11.689 §) 

Rakennus-, peruskorjaus-, ym. työt 
— hiekoitussiilojen peruskorjaustyö, 2 4 8 6 5 2 mk 
v:n 1971 talousarvion t i l i l tä »Hiekkasiilot, s.m.» sekä 
150 000 mk v:n 1973 talousarvion vastaavalta t i l i l tä 
(kvsto 18.9.512 §,2.10.541 §) 
— lastensuojelutoimen, huoltotoimen, kansakoulu-
toimen ja kiinteistötoimen rakennusten perusparan-
nustyöt, eri vuosina merki t ty jen määrärahojen 
myöntäminen käyttöön käyttötarkoitusta osittain 
muuttaen (kvsto 3.4.222 §) 
— Marian sairaalan rakennuksen n:o 4 hissi-ja muu-
tostöiden loppuunsaattaminen, 85 000 mk Röykän 
sairaalan keittiörakennusta varten v. 1971 varten va-
ratusta määrärahasta (kvsto 18.12.756 §) ja Lautta-
saaren hoito-osaston rakennustyön loppuunsuoritta-
minen 400 000 mk samasta määrärahasta ja 500 000 
mk Itäisen sairaalan suunnittelua varten v. 1971 mer-
kitystä määrärahasta (kvsto 16.10.578 §) ja patolo-
gian laboratorion ilmastoinnin parannustöitä varten 
myönnett i in enint. 73 000 mk v:n 1971 talousarvi-
oon Laakson sairaalan läntisen potilasrakennuksen 
peruskorjauksesta säästynyttä määrärahaa (khs 22.4. 
1290 §, 2.9.2533 §) 
— Puotilan kansakoulun pihatyöt, 46 410 mk Var-
t iokylän kansakoulun ikkunoiden uusimista varten 
v. 1971 merkitystä määrärahasta (kvsto 20.2.125 §) 
— Tahvonlahden kansakoulun pihatyöt, 100 000 
mk Itä-Pakilan kansakoulua varten v. 1973 merkitys-
tä määrärahasta (kvsto 18.9.490 §) 
— Talin taimiston huoltorakennuksen muutostyöt, 
135 000 mk rakennustoimen työtukikoht ien suun-
nittelua ja rakentamista varten merkitystä määrära-
hasta (kvsto 27.11:690 §) 
— tietokeskuksen tieto konesalin laajennustyö, 
400 000 mk kiinteistön Kuortaneen katu 5 muutos-
töitä varten varatusta määrärahasta (kvsto 19.6. 
413 §) 
— tukimuurin rakentaminen As. Oy Liisankatu 25:n 
tont in ja Kruununhaan ruotsalaisen kansakoulun ra-
jalle, 25 500 mk Vuosaaren kansakoulua varten v. 
1971 merkitystä määrärahasta (kvsto 22.5.305 §) 
— urheilu- ja ulkoilupaikkojen rakentaminen itäisiin 
lähiöihin, 590 000 mk Myl lypuron urheilupuistoa 

varten v. 1971 varatusta 900 000 mk:n osamäärära-
hasta (kvsto 20.3.183 §), ks. myös Urheilu- ja uikoi-
lutoimi, Urheilupuistot, -kentät ym. 

Rinnekodin keskuslaitoksen perustamiskustannusten 
ennakkorahoitusosuudet, 87 196 mk v:n 1973 ta-
lousarvion »Osuudet kuntainl i i tosta»-t i l i l tä HYKS:n 
osalta (kvsto 19.6.412 §) 

Tietokeskuksen hallinto ja muut yhteiset kustannuk-
set, 255 000 mk tietokeskuksen käyttömenoihin va-
ratusta määrärahasta (kvsto 18.12.757 §) 

Viemärityöt 
— Kivikon ja Tattarisuon pienteollisuusalueet, yht. 
380 000 mk Pukinmäen katutöihin v. 1973 ja 1974 
merkityistä määrärahoista (kvsto 13.11.621 §) 
— Konala—Pasila—Sörnäinen kokoojaviemäritunneli, 
550 000 mk jäteveden puhdistus- ja poisto järjestelyi-
hin merkitystä määrärahasta (kvsto 18.9.513 §) 
— Kytösuon sekavesiviemäri ja Mätäpuron siirto, 
90 000 mk Pohjois-Haagan viemäreitä varten v. 1971 
merkitystä määrärahasta (kvsto 19.6.411 §) 
— Malmin, Tapaninkylän, Suurmetsän, Puistolan 
asemaseudun, Suutarilan, Vart ioharjun, Laajasalon ja 
Vuosaaren viemärityöt, yht . 4 000 000 mk jäteveden 
puhdistus- ja poistojärjestelyihin merkitystä määrära-
hasta (kvsto 5.6.353 §) 
— Puistolan asemaseudun viemärityöt, 400 000 mk 
Puistolan katutöihin merkitystä määrärahasta (kvsto 
27.11.691 §) 

Myöntäminen 
— joukkoli ikennekokeilua varten 500 000 mk 
(kvsto 20.3.179 §) 
— Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen räjähdysvauri-
oiden korjaamista varten 4 000 000 mk, johon sisäl-
tyy khn 4.2. ko. tarkoitukseen myöntämä 500 000 
mk. Määräraha rahoitett i in kassavaroista ennakkome-
nona, joka katettiin v:n 1975 talousarviossa (kvsto 
24.4.243 §) 

Päätösten muuttaminen 
— Lauttasaaren puhdistamon laajennustyöt, 
1 396 386 mk muille jätehuollon laitoksille myönne-
tyistä määrärahoista (khs 14.10.3042 §) 
— Munkkisaaren puhdistamon ilmastimien vaihto-
töihin 500 000 mk Kyläsaaren lietteen käsittelyase-
malle myönnetyistä ja 200 000 mk Vuosaaren puh-
distamolle myönnetyistä varoista; muutos päätöksille 
24.4.1376 §/1973 ja 6.8.2179 §/1973 (khs 9.9. 
2597 §) 

Siirtäminen 
— Hesperian sairaalan kalustohankintoja varten v:n 
1971 talousarvioon merk i ty t siirretti in käyttämättö-
miltä osiltaan käytettäväksi v. 1974 alkuperäiseen 
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(Määrärahat, jatk.) 

tarkoitukseensa (kvsto 6.2.98 §) 
v:n 1972 pienoisjäljennösmallin teettämistä var-

ten varatun määrärahan käyttämättömän osan siirtä-
minen käytettäväksi v:n 1974 aikana alkuperäiseen 
tarkoitukseensa (Pasilan pienoismalli) (kvsto 6.2. 
100 §) 
- v. 1972 erinäisten rakennusten perusparannuksia 
varten merk i tyn, osittain v. 1973 käytettäväksi siirre-
tyn määrärahan käyttämättä jääneen osan, 76 568 
mk, käyttäminen alkuperäiseen tarkoitukseensa v. 
1974 samoin kuin v. 1972 talon Mäkelänkatu 37— 
43 korjaustyötä varten merk i tyn, osittain v. 1973 
käytettäväksi merki tyn määrärahan käyttämättä ole-
van osan, 392 375 mk, käyttäminen v. 1973 alkupe-
räiseen tarkoitukseensa (kvsto 6.3.154 §) 

Määrävuosilisät, ks. Kansakoulut, suomenkieliset ja 
ruotsinkieliset 

N 

Naisalkoholistien ensisuoja- ja ho ito ko t ito im i n t a, 
21 415 mk:n avustus (khs 9.9.2624 §) 

Neles Oy, tont in vuokraaminen konepajaa varten Roi-
hupellosta, ks. Kiinteistöt 

Neuvontapiste, ks. Kaupunginkanslia, Tiedotustoimis-
to 

Neuvostoliittolais-suomalainen ystävyyskaupunkiko-
kous, ks. Edustajat, kaupungin 

Neuvottelukunnat 
Jäsenet, ks. myös Kunnalliskalenteri 
- han kintaneuvottelukunta (khs 7.1.23 §) 
- huoltokassan neuvottelukunta (khs 21.1.206 §) 
- matkailuneuvottelu kunta, täydentäminen (khs 
11.2.468 §) 
- ti lastoneuvottelukunta (khs 18.2.556 §, 25.2. 
654 §, 28.10.3199 §) 

Niilo Tammilehto Oy, Pitäjänmäen tont in vuokra-ajan 
jatkaminen, ks. Kiinteistöt 

Nikkilän sairaala, ks. Sairaalat, kaupungin 

Nikkilän sairaalan henkilökunnan yhdistys r.y., kirje 
sairaalan henkilökunnan asuntotilanteesta, ks. Sai-
raalat, kaupungin 

Nokia Oy, Ab, äänestyskoneen toimitus kvstolle (ylj. 
31.12.6965 §) 

Nuorisotoiminta 
Edustajan lähettäminen Berliinin festivaaleihin v. 
1973, Ulh:n ja KHO.n päätökset: 

Lääninhallitus katsoi asiakirjoista käyvän i lmi, että 
maailman festivaali oli päämäärältään yksipuolisesti 
pol i i t t inen ja katsoi khn yleisjaoston ylittäneen toi-
mivaltansa päättämällä lähettää nuorisoltkn edusta-
jan po. festivaaleihin ja maksaa hänen matkansa. Lää-
ninhallitus kumosi yl j :n päätöksen. KHO katsoi, ettei 
o l lut aihetta muuttaa lääninhallituksen päätöstä. Khs 
päätti, ettei Berli inin nuorison ja ylioppilaiden festi-
vaaleihin yleisjaoston v. 1973 tekemällä päätöksellä 
lähetetyltä edustajalta voitu velkoa matkakustannuk-
sia, vaikka edustajan lähettämistä koskeva päätös 
myöhemmin kumott i in (khs 18.2.553 §, 28.10.3201 
§, 18.11.3476 §) 

Huonetilat, vuokraaminen 
— Hakaniemen kerhokeskuksesta Suomi-Neuvosto-
l i i t to Seuralle (khs 4.2.382 §) 
— Kylänevan kerhokeskuksen huonetilat Helsingin 
yl iopistolle harjoit telukoulun päiväkäyttöön (khs 
1.4.1044 §) 
— talosta Unioninkatu 43 kerhotoimintaa varten, n. 
130 m2 (khs 20.5.1582 §) 

Kerhokeskukset 
— Kannelmäki, perustaminen siten, että ohjeellisen 
huonetilaohjelman yläraja on 300 m2 (khs 2.12. 
3766 §) 
— Myl lypuro, perustamissuunnitelman ja suunnit-
teluohjeiden sekä luonnospiirustusten hyväksyminen 
(kvsto 13.11.613 §, khs 4.2.389 §) 
— Pohjois-Jakomäki, perustaminen siten, että oh-
jeellisen huonetilaohjelman yläraja on 400 m 2 (khs 
2.12.3678 §) 

Lausunto v:ien 1974-1978 asuntotuotanto-ohjel-
masta, lisäys; khs päätti, että Itkn esittämät näkö-
kohdat otetaan soveltuvin osin huomioon v:ien 1975 
- 1 9 7 9 ohjelmaa laadittaessa (khs 18.3.897 §) 

Lomakkeiden käyttö nuorisojärjestöjen avustusano-
muksissa; khs päätti, poiketen v. 1969 tekemästään 
päätöksestä, oikeuttaa Itkn käyttämään vain opetus-
ministeriön hyväksymiä lomakkeita po. tarkoi tuk-
seen, edellyttäen, että l tk tehdessään päätöksen mää-
rärahojen jaosta samalla sisällyttää päätökseen kau-
pungin avustuksen yleisiä ehtoja vastaavat ehdot ja 
että avustuksen saajat tekevät sitoumuksen näiden 
ehtojen noudattamisesta (khs 16.12.3882 § ,30 .12 . 
3973 §, v:n 1969 kert. s. 253) 

Nuorisolautakunta 
jäsenet 
— tiedotussiht. Ilkka Juvan valitseminen jäseneksi 
oik. t iet .yl iopp. Peter Fagernäsin tilalle (kvsto 9.1. 
11 §) ks. Kunnalliskalenteri 

Nuorisomäärärahojen jakoa koskevasta nuorisoltkn 
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päätöksestä val i t t ivat Helsingin Partiopoikapiiri, Kes-
ki-Helsingin Part io ty t töpi i r i , Kall ion Part iotyttöpi i r i , 
Töölön Par t io ty t töpi i r i , Akateeminen Sosialisti seura, 
Helsingin Kansandemokraattiset tekniikan opiskeli-
ja t , Sosialistiset taloustieteen opiskelijat ja Taideai-
neiden opiskelevat sosialistit. Khs hylkäsi kaikki vali-
tukset (khs 30 .9 .2856-2860 §) 

Palovakuutus 
Kaupungin nuorisoti lojen ja niiden irtaimiston vapaut-
taminen palovakuutusvelvollisuudesta (ylj. 13.2. 
5287 §, 24.7.6164 §) 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto, Toivo-
musponnet 

Valtionavut 
— KHO hylkäsi kaupungin valituksen Kiinteistö Oy 
Pakkalantien nuorisotilojen hankkimista koskevassa 
asiassa (khs 8.4.1162 §) 
— opetusministeriön oikaisu nuorisoltkn v:n 1972 
kustannuksiin myönnettävästä valtionavusta (ylj. 
24.7.6179 §). 
— opetusministeriön päätökset Hietaniemenkatu 
9:n virastotalon, Kontulan kirjasto- ja nuorisotalon 
sekä Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon nuorisotila-
hankkeita koskevassa valtionapuasiassa (khs 9.9. 
2633 §) 

Nuorten työkoti, ks. Lastensuojelutoimen laitokset 

Nuottien jäljentäminen, ks. Kaupunginorkesteri 

Nurmijärvi, aluevaihto valtion kanssa, ks. Kiinteistöt 

Nya Asfalt Ab, l i iketoiminnan harjoittamislupaa kos-
keva lausunto (khs 17.6.1937 §) 

Näköalatorni, tont in vuokraaminen Alppiharjusta, ks. 
Kiinteistöt 

Näyttelyt 
— kaasulaitoksen ja sähkölaitoksen näyttelyiden yh-
distäminen, ks. Sähkölaitos 
— kaupunginvaltuuston 100-vuotisjuhlanäyttely, ks. 
Kaupunginvaltuusto 
— satamanäyttelyn järjestäminen, ks. Satamalaitos 
— vanhusten vi ikon näyttely, sisustusarkkitehdin 
osallistuminen (ylj. 11.9.6335 §) 

O 

Ohjeet 
— kaupungin virkatoimissa käytettäviä kirjoitustar-
vikkeita koskevat ohjeet (khs 3.12.3947 §, v. 1960 

kert. s. 148) 
— rakennusurakoita koskevat hankintaohjeet, tar-
kistaminen (khs 13.5.1490 §) 
— talonrakennushankkeen ennakkosuunnittelua 
koskevat, kumoaminen (khs 27.5.1673 §) 

talonrakennustoimintaan ja rakennusten hoitoon 
l i i t tyvät energian säästöön tähtäävät, suunnittelu- ja 
käyttöohjeet (khs 20.5.1616 §) 
— tilahankkeen hanke- ja esisuunnittelua koskevat 
ohjeet (khs 27.5.1673 §) 

Ohjesäännöt, ks. myösseur. hakusanoja 
— ammattioppilaitokset, muuttaminen (kvsto 18.9. 
496 §) 
— asutuslk. ja asutusneuvoja, kumoaminen (kvsto 
11.12.715 §) 
— kansakoulut, muuttaminen (kvsto4.9.439,440 §) 
— kasvatusneuvolaohjesääntö, muuttamnen (kvsto 
22.5.301 §,4.9.449 §) 
— kaupunginhallitus, tarkistaminen, ks.Piirustukset, 
Rakennuspiirustusten hyväksymisrajojen tarkistami-
nen 
— lasten päivähoito-ohjesääntö hyväksyminen (kvsto 
11.12.711 §) ,ks. Lasten päivähoito 
— maatalousyrittäjäin lomatoiminta, hyväksyminen 
(kvsto 11.12.716 §) 
— pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, hy-
väksyminen (kvsto 19.6.370 §) 
— sairaalatoimen, osittainen muuttaminen (kvsto 
22.5.303 §) 
— sosiaaliohjesääntö, muuttaminen (kvsto 2.10. 
532 §, 11.12.711 §) 

O ikeusaputoim isto 
Virat 
— tp. toimistosihteerin (Y 21) palkkaamista varten 
myönnett i in 16 240 mk ja viran pätevyysvaatimuk-
sia muutet t i in siten, että pätevyysvaatimuksena 
alemman oikeustutkinnon ohella on myös muun so-
pivan korkeakoulu- tai opistotasoisen tutkinnon suo-
rittaminen (khs 11.3.853 §,30.12.3998 §) 
— virastopäällikkö, oikeusavustaja Severi Korpelalle 
myönnett i in 1.12. lukien ero oikeusavustajan virasta 
(khs 23.9.2808 §) 

Oikeusneuvosmiehet, ks. Maistraatti ja Raastuvanoi-
keus 

Oikeustalon sijoittaminen 
10.5.1967 tehdyn päätöksen peruuttaminen oikeus-
talon sijoittamisesta Kallion korttel i in n:o 303 (kvsto 
24.4.255 §, v:n 1967 kert. s. 17) 

Omakoti Säätiö, tilintarkastajan nimeäminen (khs 
14.1.173 §) ks. Kunnalliskalenteri) 
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Oman—Oppi 

Oman auton käyttö, ks. myös ao. virasto tai laitos 
Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ilmoitus korva-
uksen korottamisesta kussakin matkaryhmässä 4 
p:||ä' 1.2. lukien sekä korottamista koskevan virkaeh-
tosopimuksen allekirjoittamisesta (khs 11.2.511 §) 

Omatoimisen väestönsuojelun koulutus, ks. Väestön-
suojelu 

Opettajat 
- jatkokoulutus, ks. Kansakoulut 
- sijoitussuunnitelman laatiminen (khs 6.5.1406 §) 

Opetussairaalat, ks. Sairaalat, kaupungin 

Opiskelijaliikuntasäätiö, Itä-Pasilan tont in varausajan 
jatkaminen, ks. Kiinteistöt 

Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiö, avustukset (khs 18.2. 
602 §,30.9.2875 §, 28.10.3231 §) 

Opiskelijoiden terveyden huoltotoimi kunta 1972, mie-
t in tö ; khn lausunto (khs 11.3.858 §) 

O ppikou lu neu votteluto im ikunta 
Mietintö; khs päätti, että 
- valtion tai yksityisen oppikoulun siirtyessä kau-
pungin haltuun pyritään huolehtimaan myös sen lu-
kion toiminnan jatkamisesta, mikäl i koulusuunnitel-
massa on esitetty lukiota tähän toimintapisteeseen 
- kaupungin omistukseen tulevien oppikoulujen 
velkojen maksamisen osalta on pyrittävä tekemään 
velkojien kanssa sopimus siitä, että velkojen kuole-
tukset ja korot suoritetaan kaupungin toimesta sii-
henastisen kuoletusohjelman mukaisesti 
- kaupungin haltuun tulevat oppikoulut otetaan 
yleensä kaupungin omistukseen 1.8.1977 lukien 
- yksityisiksi jääville kouluil le lukion osalta annet-
tavaa vuosittaista tukea varten pyritään talousarvi-
oon varaamaan määrärahat 
- oppikoulujen siirtyessä kaupungin toiselle alueel-
le ennen peruskoulujärjestelmään siirtymistä nouda-
tetaan tähänastista käytäntöä kaupungin kannan-
otoissa (khs 8.4.1130 § 16.4.1202 §). 

Neuvottelut 
- toimikunnan kehottaminen kiireellisesti käymään 
neuvottelut kaupungissa toimivien yksityisten oppi-
koulujen omistajien kanssa ja tekemään lopulliset esi-
tykset koulujen kanssa tehtäviksi sopimuksiksi käyt-
täen pohjana toimikunnan esittämiä luonnoksia, kui-
tenkin niin, että korvaavaksi kouluksi jäävän yksityi-
sen oppikoulun kanssa tehtävän sopimusluonnoksen 
14 §:n 2 momssa poistetaan sanat »sopimus purkau-
tuu tai» (khs 9.9.2585 §, 16.9.2661 §) 
- neuvottelujen jatkaminen kouluhallituksen kans-
sa kaupungin alueella sijaitsevien valtion oppikoulu-

jen asemasta peruskoulujärjestelmään siirryttäessä 
(khs 28.10.3205 §) 

Näkövammaisten ym. koululaisten lomamatkakustan-
nusten korvaaminen valtion varoista, kirje (khs 
28.10.3193 §) 

Oppikoulut 
Botby Svenska Samskola 
— koulurakennuksen hankintakustannusten vahvis-
taminen 3 888 500 mk:ksi (khs 3.6.1763 §) 
— laina, 488 500 mk (khs 6.5.1395 §) 

Drumsö Svenska Samskola, laina 25 000 mk (khs 
4.3.716 §) 

Etelä-Kaarelan yhteiskoulu, lainat Etelä-Kaarelan 
oppikouluyhdistys r.y:lle, yht. 325 000 mk (khs 4.3. 
716 §, 18.11.3468 §) 

Helsingfors svenska samlyseum, jäsenen valitseminen 
vanhempainneuvostoon (kvsto 18.12.743 §) 

Helsingin lyseo, jäsenen valitseminen vanhempain-
neuvostoon (kvsto 9.1.14 §) 

Helsingin Saksalainen Koulu, lausunto opetusminis-
teriölle koulun työohjelman muutoksesta (khs 16.9. 
2662 §) 

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, laina Suomalai-
sen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle 375 000 mk (khs 
4.3.716 §) 

Helsingin Suomalais-venäläinen koulu, lausunto ope-
tusministeriölle koulun aseman järjestelytoimikun-
nan mietinnöstä (khs 2.9.2473 §) 

Helsingin Uusi yhteiskoulu, laina 150 000 mk (khs 
4.3.716 §) 

Helsingin Yhteislyseo, lausunto koulun asemasta 
alustavassa peruskoulusuunnitelmassa (khs 22.4. 
1262 §) 
— vanhempainneuvoston jäsenen valitseminen 
(kvsto 4.9.444 §) 

Helsingin yhtenäiskoulu 
— laina Yhtenäiskouluyhdistys r.y.lle 150 000 mk 
(khs4.3.716 §) 
— koulurakennuksen hankintakustannusten tarkis-
taminen 3 186 200 mk:ksi (khs 10.6.1869 §) 

Helsingin Yksityislyseo, lausunto kouluhallitukselle 
koulun kannatusyhdistyksen anomuksesta valtioneu-
voston päätöksen muuttamiseksi koulun iltalinjaa 
koskevassa asiassa (khs 18.2.554 §) 
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Oppi—Oppi 

Herttoniemen yhteiskoulu 
— laina Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle 
yht . 250 000 mk (khs4.3.716 §, 18.11.3468 §) 
— muutospiirustusten hyväksyminen (khs 17.6. 
1981 §) 
— lainojen takaaminen (Herttoniemen Yteiskoulun 
Kiinteistöosakeyhtiö) (kvsto 19.6.371 §, 27.11. 
663 §) 

Jakomäen yhteiskoulu 
— koulurakennuksen hankintakustannusten vahvis-
taminen 7 000 000 mk:ksi (khs 25.11.3572 §) 
— laina Jakomäen yhteiskoulun kannatusyhdistys 
r.y.lle 900 000 mk (khs4.3.716 §,18.11.3468 §, yl j . 
18.9.6360 §) 
— vanhempainneuvoston jäsenen valitseminen (kvs-
to 6.2.80 §) 

Kallion yhteiskoulu 
— koulurakennuksen hankintakustannusten vahvist-
taminen 2 555 000 mk.ksi (khs 10.6.1865 §) 
— laina Kall ion yhteiskoulun Osakeyhtiölle 100 000 
mk (khs 4.3.716 §) 

Karjalan yhteiskoulu 
— laina koulun johtokunnalle 75 000 mk (khs 4.3. 
716 §) 
— vanhempainneuvoston kahden uuden jäsenen va-
litseminen (kvsto 20.2.112 §, 22.5.293 §) 

Kirkkopuiston tyttökoulu, lausunto koulun ru o kala-
ja kirjastohankkeesta (khs 21.10.3115 §) 

Kontulan yhteiskoulu 
— lainat Kontulan oppikouluyhdistys r.y.lle yht. 
650 0 0 0 m k (khs 4.3.716 §, 18.11.3468 §) 
— vanhempainneuvoston jäsenen valitseminen (kvsto 
24.4.240 §) 

Kruununhaan yhteislyseo, jäsenen valitseminen van-
hempainneuvostoon (kvsto 6.2.79 §) 

Kulosaaren yhteiskoulu, laina Kulosaaren yhteiskou-
lun Osakeyhtiölle yht . 300 000 mk (khs 4.3.716 §, 
18.11.3468 §) 

Kustaa Vaasan iltaoppikoulu, KHO:n päätös vanhem-
painneuvoston jäsenten vaalia koskevassa asiassa sekä 
sanotun vanhempainneuvston jäsenten vaali (kvsto 
18.9.495 §) 

Käpylän yhteiskoulu 
— laina koulun johtokunnalle 50 000 mk (khs 4.3. 
716 §) 
— lausunto koulun lisärakennusasiassa (khs 14.1. 
121 §) 

— vanhempainneuvoston jäsenen valitseminen (kvsto 
20.2.113 §) 

Lapinpuiston yhteislyseo, lausunto koulun asemasta 
alustavassa peruskoulusuunnitelmassa (khs 22.4. 
1262 §), laina Maanviljelyslyseon osakeyhtiölle 
250 000 mk (khs 4.3.716 §) 

Lauttasaaren yhteiskoulu, laina koulun kannatusyh-
distykselle 150 000 mk (khs 4.3.716 §) 

Malmin yhteiskoulu, laina johtokunnalle 150 000 
mk (khs 4.3.716 §), kirje kouluterveydenhuollon te-
hostamisesta (khs 18.2.612 §) 

Mannerheimintien yhteiskoulu, lainat kannatusyhdis-
tykselle yht. 100 000 mk (khs 4.3.716 §, 30.12. 
3946 §) 

Maunulan yhteiskoulu, laina Vi ipur in Reaalikoulun 
osakeyhtiölle 50 000 mk (khs 4.3.716 §) 

Meilahden yhteiskoulu, laina Meilahden yhteiskou-
lun osakeyhtiölle 150 000 mk (khs 4.3.716 §) 

Munkkiniemen yhteiskoulu 
— koulurakennuksen hankintakustannusten vahvis-
taminen 5 000 000 mk:ksi (khs 5.8.2114 §) 
— lainat kannatusosakeyhtiölle 100 000 mk (khs 
4.3.716 §) 

Munkkivuoren yhteiskoulu 
— lainat koulun johtokunnalle 100 000 mk (khs 
4.3.716 §, 18.11.3468 §) 
— vanhempainneuvoston jäsenen valitseminen (kvsto 
9.1.15 §) 

Munksnäs Svenska Samskola, jäsenen valitseminen 
vanhempainneuvostoon (kvsto 11.12.705 §) 

Myllypuron yhteiskoulu, lainat Myl lypuron oppikou-
luyhdistys r.y:lle yht. '400 000 mk (khs 4.3.716 §, 
18.11.3468 §) 

Mäkelänrinteen yhteiskoulu 
— laina koulun kannatusyhdistykselle, 50 000 mk 
(khs4.3.716 §) 
— koulutontt ia koskevan vuokrasopimuksen muut-
taminen, ks. Kiinteistöt 

Nya Svenska Läroverket 
— koulurakennuksen hankintakustannusten vahvis-
taminen 4 725 000 mk:ksi (khs 24.6.2017 §) 
— laina Stiftelsin Nya Svenska Läroverketille 
50 000 mk (khs 4.3.716 §) 
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Oppi—Osuu 

(Oppikoulut, jatk.) 

Oulunkylän yhteiskoulu 
— laina koulun johtokunnalle 100 000 mk (khs 
4.3.716 §) 
— lausunto koulun lisärakennushankkeesta (khs 
21.1.222 §) 

Pohjois-Haagan yhteiskoulu, laina Pohjois-Haagan 
yhteiskoulun osakeyhtiölle 75 000 mk (khs 4.3. 
716 §) 

Pohjois-Helsingin yhteiskoulu, laina koulun kanna-
tusyhdistykselle 150 000 mk (khs 4.3.716 §) 

Pukinmäen yhteiskoulu, laina koulun kannatusyh-
distykselle yht. 300 000 mk (khs 4.3.716 § f 18.11. 
3468 §) 

Puotinharjun yhteiskoulu, laina Puotinharjun Oppi-
kouluyhdistys r.y :!le 200 000 m k (khs 4.3.716 §) 

Roihuvuoren yhteiskoulu, laina Roihuvuoren oppi-
kouluyhdistys r.y :lle 50 000 mk (khs 4.3.716 §) 

Rudolf Steiner-kou/u, laina koulun kannatusyhdis-
tykselle 150 000 mk (khs 4.3.716 §) 

Svenska flicklyceet i Helsingfors, koulun käyttöä 
koskeva esitys kouluhallitukselle (khs 21.1.217 §) 

Tehtaanpuiston yhteiskoulu 
— koulurakennuksen hankintakustannusten vahvis-
taminen 1 400 000 mk:ksi ja sen pääpiirustusten hy-
väksyminen (khs 5.8.2118 § f 19.8.2338 §) 
— lainat Tehtaanpuiston yhteiskoulun osakeyhtiölle 
yht. 1 550 000 mk (khs 4.3.716 §, 18.11.3468 §) ja 
rakennuslainojen takaaminen (kvsto 13.11.626 §),ks. 
myös Lainat, Takaaminen 
— lausunto koulun asemasta peruskoulujärjestelmäs-
sä (khs 21.1.220 §) 

Töölön yhteiskoulu 
— koulurakennuksen hankintakustannusten tarkis-
taminen 3 250 000 mk.ksi (khs 10.6.1868 §) 
— laina Töölön Yhteiskoulun Osakeyhtiölle 75 000 
mk (khs4.3.716 §) 
— lausunto kouluhallitukselle koulun iltalinjan pe-
rustam¡sanomuksesta (khs 18.2.555 §) 

Töölön yhteislyseo, lausunto koulun tehtävästä pe-
ruskoulujärjestelmässä (khs 21.10.3117 §) 

Tölö svenska samskola, laina 40 000 mk (khs 18.11. 
3468 §) 

Vartiokylän yhteiskoulu 
— koulurakennuksen hankintakustannusten tarkis-
tam inen 3 000 000 m k :ksi (khs 18.11.3464 §) 

— laina Vartiokylän Oppikouluyhdistys r.y :lle 
200 000 mk (khs 4.3.716 §) 
— lausunto koulun asemasta peruskoulujärjestelmäs-
sä (khs 21.10.3116 §) 

Vuosaaren yhteiskoulu, laina Vuosaaren Oppikoulu-
yhdistys r.y:lle 250 000 mk (khs 4.3.716 §) 

Aggelby svenska samskola, laina Svensk Förening i 
Äggelby -nimiselle yhdistykselle 100 000 mk (khs 
4.3.716 §) 

Östra svenska läroverket, laina 300 000 mk (khs 4.3. 
716 §) 

Yhteiset asiat 
— asetuksen n:o 374/4.5.1973 mukaisen lukusuun-
nitelman käyttöönotto pakollisten aineiden osalta 
lukuvuoden 1974—1975 alusta kahdella alimmalla 
luokalla, khn suositus kaupungin yksityisten oppi-
koulujen johtokunnille (khs 13.5.1481 §). 
— kouluterveydenhuollon tehostaminen, Malmin 
yhteiskoulun kirje (khs 18.2.612 §) 
— kuvaamataidon opetuksessa ryhmäkoon määrää-
minen oppikoulun IV ja V luokilla enint. 20:ksi, esi-
tys Suomen Kaupunkili itolle (khs 18.3.888 §) 

Oppilaskoti Toivola, ks. Lastensuojelutoimenlaitokset 

Oppimateriaalin kustannusten alentaminen, ks. Kansa-
koulut 

Oppivelvollisuudesta lykkäystä saaneiden lasten päivä-
hoidon järjestäminen, ks. Lasten päivähoito 

Orkesterikomitean mietintö, lausunto opetusministe-
riölle (khs 4.2.381 §, 11.2.481 §) 

OrotavaOyAb, Vantaan Hakunilan kylän tilan vaih-
taminen teollisuustonttiin Pitäjänmäellä (kvsto 23.1. 
51 §) 

Osakeyhtiö Termo, kaupungin suostumus yhtiön su-
lautumiseen Oy Renlund Abiin (khs 11.11.3386 §) 

Osoitenumeroinnin vahvistaminen, ks. Kadut ja tiet 

Osuuskunta Messukeskus 
— sopimus Itä-Pasilan suurkorttelin n:o 7 suunnit-
telusta, rakentamisesta ja käytöstä (kvsto 18.12. 
744 §) 

Suomen Messut osuuskunnan sulautuminen ja 
lainojen siirtyminen (khs 21.10.3113 §), ks. myös 
Lainat, Takaaminen 

Osuuskunta Suomen Messut 
— hallintoneuvosto: apul.kaup.joht. Pekka Alasen 
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Osuu—Pala 

ehdot taminen apul .kaup. joht . Aa t t o Väyrysen t i lal le 
ajaksi 1 . 1 .1975 -31 .12 .1976 (khs 28.10.3196 §) 
— maanvuokran jä t täminen per imättä C-messuhallin 
osalta 1.1.1975 jälkeiseltä ajalta, ehdolla, ettei hallia 
ko. a jankohdan jälkeen käytetä näyt te ly tarkoi tuks i in 
ja että hal l i rakennus on pure t tu ja maapohja saatettu 
entiselleen 31 .5 .1975 mennessä (khs 18.11.3526 §, 
25.11.3639 §) 
— ton t i n vuokraamista koskevan päätöksen muut ta-
minen, Itä-Pasila, ks. Kiinteistöt, Vuokrasopimusten 
muuttaminen 

Osuusliike Elanto 
— ampuma-aseiden y m . kauppaa koskeva lausunto, 
ks. Kauppa 
— Kaar t inkaupunk i , Esplanadikappelin vuokraso-
pimuksen muu t taminen , ks. Kiinteistöt 

Osuuspankki Yhteistuki, t on t i n varaaminen Itäkeskuk-
sesta ja Itä-Pasilan t on t i n varausajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 

Osuuspankkien Keskuspankki O y 
— Kaivokadun metroaseman rakentamista koskeva 
sopimus (kvsto 5.6.320 §, khn mtö n:o 7) 
— viemärin rakentamislupa Vuosaareen, ks. Viemä-
rit 

Oulunkylä 
— asemakaavan muut taminen 

- t o n t t i 28030 /9 (kvsto 24.4.245 §) 
- kor t t . 28038 (kvsto 8.5.277 §) 
- t on t i t 2 8 0 5 1 / 3 - 5 ja 7 (kvsto 11.12.722 §) 
- » 28060/1 ja 10 (kvsto 11.12.723 §) 
- » 28074 /2 (kvsto 27.11.676 §) 
- » 28091/1 (kvsto 5.6.328 §) 
- » 28163/2 , 3 ja 4 (kvsto 5.6.329 §) 
- » 28177/1 ja 2 sekä puisto- ja katualue 
(kvsto 23.1.48 §) 
- kor t t . 28298 ja 28299, sekä puisto-, ka tu - ja 
l i ikennealueet (kvsto 11.12.721 §) 

— katupiirustusten vahvistaminen (khs 20.5.1589 §) 
— lasten päiväkodin perustaminen, ks. Lasten päivä-
hoito 
— radiopuhelinaseman rakentamislupa (khs 9.12. 
3840 §) 
— tont in ostaminen, tont t ien vuokraaminen ja ton-
t in varausajan, jatkaminen sekä t i lan ostaminen, ks. 
Kiinteistöt 
— vanhustenhuollon keskuksen si joi t taminen Mäki-
torpan alueelle (khs 11.11.3403 §) 
— varastorakennuksen, tilapäisen, rakentaminen, ks. 
Rakennusluvat 

Oulunkylän seurakunnan siirtolayhdistys, aluevaihto-
sopimuksen muut taminen, ks. Kiinteistöt, Vaihtami-
nen 

Oulunkylän urheilupuisto, opetusministeriön myöntä-
mä 265 000 mk :n laina tekojään rakentamista varten 
(kvsto 27.11.662 §) 

Oulunkylän vanhustenhuollon keskus, ks. Vanhusten-
huolto 

Outamon vastaanottokoti, ks. Lastensuojelutoimen lai-
tokset 

Paikallismuseot, Uudenmaan läänin, kor t is to int i , ks. 
Kaupungin museo, Museolk 

Paikallissairaalain Liitto r.y. 
— jäsenmaksu (yl j . 29.5.5894 §) 
— kaupungin edustajien esittäminen johtokuntaan 
(khs 14.10.3033 §) ks. Kunnalliskalenteri 

Paikallissairaalat, ks. Sairaalat, kaupungin 

Paikallistiet, ks. Kadut ja tiet 

Pajalahti, lasten päiväkodin perustaminen, ks. Lasten 
päiväkodit 

Pakila 
— asemakaavan muut taminen, k o r t t . 3 4 0 0 1 - 3 4 0 1 5 , 
34020, 34021 ja 34022 sekä t on t i t 3 4 0 1 6 / 1 - 1 5 
(kvsto 5.6.333 §) 
— Elonkujan katualueen pakkolunastus, selitys 
Ulh :lle (khs 10.6.1897 §) 
— jätevesimaksut, ks. Jätevedet 
— katupiirustusten hyväksyminen (khs 28.10. 
3213 §) 
— korkeuslukujen vahvistaminen, ks. hakusana 
— muinaisjäännöksiin kajoaminen, ks. ko. hakusana 
— määräalojen myyminen , t i lan ostaminen ja t on t i n 
vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 
— rakennuksen purkaminen, ks. Rakennukset 
— rakennuskiel lon jatkaminen, ks. Rakennuskielto 
— tont in 34139 /17 omistajien vuokra ja korvaus-
vaatimus kadusta, viemäristä ym. (khs 25.2.670 §) 

Pakila-Seura r.y., Pakilan alueen omakot i ta lo jen omis-
tajien vapauttaminen jätevesimaksuista, kir je (khs 
1.4.1046 §) 

Pakilan Kiinteistönomistajien yhdistys, k ir je linja-auto-
jen ns. tyhjäkäytöstä aiheutuvasta haitasta (khs 18 2. 
611 §), ks. myös Ympäristönsuojelu 

Palavien nesteiden varastojen palontorjunta, kauppa- ja 
teoll isuusministeriön kir je (khs 3.6.1813 §) 

107 



Pa Ik-Pa I k 

Palkat ja palkkiot 
Henkilökohtainen palkanlisä, maksaminen kiinteis-
töviraston toimistonhoitajana toimivalle huoltotar-
kastajalle (kvsto 22.5.300 §) 

Palkanmaksujärjestelmän muutos, tuntipalkkaisten 
työnteki jö iden 
Tuntipalkkaisten työnteki jö iden työehtosopimuksen 
mukaiset palkat päätettiin suorittaa pankkien väli-
tyksellä kaikissa niissä virastoissa ja laitoksissa, joissa 
po. palkkalaskelmat laaditaan tietokonekäsittelyn 
avulla (khs 4.11.3334 §) 

Palkkaluokkasijoittelu 
— ns. yksittäisvirkojen palkkaluokkasijoittelua kos-
kevan virkaehtosopimuksen tekeminen (khs 4.11. 
3336 §) 

- tarkistus (khs 21.1.258 §) 

Palkkiosäännöt 

Helsingin kaupungin luottamusmiehet, muuttaminen 
(kvsto 20.2.121 §, 19.6.405 §, kunn.as.kok. s. 61 ja 
198) 
Perehdyttämistilaisuuksien luentopalkkiot 
Khs päätti, ettei henkilöstön perehdyttämistilaisuuk-
sien läpivientiin osallistuneille luennoitsijoille tule 
maksaa luentopalkkiota, koska toiminnan on katsot-
tava kuuluvan normaaliin hall intoyksikön sisäiseen 
tiedonvälitykseen ja organisaation toimintakyvyn 
varmistamiseen ja koska perehdyttämistoiminta toi-
saalta ei kuulu varsinaisen henkilöstökoulutuksen pii-
r i in, vaan on luonnollinen osa kunnollisesti hoidettua 
työhönottoa (khs 28.10.3226 §) 

Sopimuspalkalle siirtyminen, anomukset, ks. Satama-
laitos 

Tarkistaminen, erilliset palkat ja palkkiot (ks. myös 
ao. virasto tai laitos) 
(ks. myös ao. virasto tai laitos) 
- ammattioppilaitokset: erikoisluento- sekä lääkäri-
ja sairaalakernistiopettajien palkkioiden tarkistami-
nen (khs 25.2.653 §, 11.2.477 §, kunn.as.kok. s. 62 
ja 57), lasten päivähoitoalan poikkeusvalmistuskurs-
sin palkkiot, ks. Ammattiopetustoimi 
— apulaissyyttäjät, poliisilaitoksessa toimivat, ks. 
Kaupunginviskaalinvirasto 

Auroran sairaalan hammaslääkäri (khs 16.9. 
2715 §) 
— hankintakeskus, kaupunginarkisto, rahatoimisto, 
revisiovirasto, ti lastotoimisto ja tietokeskus, yksit-
täisvirat ja -toimet (ylj. 23.10.6533 §) 
- Hesperian sairaalan kerhotoiminnan ohjaajat, ks. 
Sairaalat, kaupungin 

kaavoitus, karttojen laatimispalkkioiden ja kuulu-
tuskustannusten periminen, ks. Kaavoitus 

— kansakoulut, suomenkieliset, ks. hakusanaa 
— katu- ja korvausasioissa suoritettavat tiedonanto-
palkkiot (khs 30.9.2867 §) 

kaupunginkanslia, yksittäisvirat ja -toimet (ylj. 
16.10.6518 §) 
— kaupunginkirjaston yleisötilaisuuksien ohjelman-
esittäjä, ks. Kaupunginkirjasto 
— kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö ja 
vs. yleiskaavapäällikkö, ks. Kaupunkisuunnittelu 
— kotipalvelutalojen kuljettajina toimivat kodinhoi-
tajat, erikoispalkkio, ks. Huoltotoimi 
— kotitalous- ja käsityöneuvojat ja -opettajat, ks. 
Kotitalouslk 
— kunnanasiamiehet, virka-ajan ulkopuolella tapah-
tuva valituskirjelmien laatiminen, ks. Verolautakunta 
— kyyhkysten hävittämispalkkio 1.20 mk:ksi/kpl 
(khs 11.3.854 §) 
— liikennelaitos: rahastuskorvauksen vahvistaminen 
(khs 4.2.418 §) 
— lunastustoimikunnan palkkiot, ks. Maanmittaus-
toimitukset 
— maistraatin lisäjäsenen palkkio, ks. Maistraatti 
— Nikki län sairaalan urkur i (khs 8.4.1163 §) 
— palolaitoksen kapellimestari (khs 19.8.2356 §) 
— puheterapeutit, sairaaloiden ja vanhustenhoitolai-
tosten (khs 23.9.2814 §, yl j . 3.7.6075 §) 
— raastuvanoikeuden apujäsenet, puheenjohtajan 

vuosilomasijaiset ja rikosasiainosastoissa toimivat 
nuoremmat oikeusneuvosmiehet (khs 25.3.1000, 
1002 §) 
— raittiuslkn toiminnasta maksettavat palkkiot, ks. 
Raittiuslk 
— ruumiinavauksesta lääkäreille suoritettavat (khs 
26.8.2429 §) 
— sopimuspalkat, eräiden virkasuhteessa olevien 
(khs 21.10.3144 §) 
— tekniset viranhaltijat tai to imihenki löt , osasto-
tai toimistopääll. tasoa edustavat (khs 3.6.1804 §, 
10.6.1919 §) 
— terveydenhoitoviraston eräät osasto päällikkö ase-
massa olevat lääkärit (kvsto 16.10.565 §) 
— teurastuspalkkiot, ks. Teurastamolaitos 
— työväenopistojen luennoitsijat (khs 16.4.1198 §, 
kunn.as.kok. s. 121), ruots.kiel. apulaisrehtori (khs 
8.4.1131 §) ja tilapäiset avustajat (khs 23.9.2758 §) 
— vaakamestari, tull ipakkahuoneen ulkopuolella 
toimiva, (khs 6.5.1433 §, kunn.as.kok. s. 255) 
— yleisötilaisuuksien ohjelmanesittäjien palkkion 
tarkistaminen 1.5. lukien 150 mk:ksi (khs 16.4. 
1197 §) 

Tilapäisten virkojen palkkaus; oikaiseminen ja tarkis-
taminen (khs 11.2.514 §, 18.2.603 §, 18.11.3504, 
3505 §, 9.12.3806 §) 

Palkkalautakunnan toimisto 
— käteiskassan korottaminen 400 mk:ksi (ylj. 19.6. 
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5974 §) 
— vakinaisia ja tilapäisiä virkoja koskevan luettelon 
painattaminen, 400 kp l , 4 295 mk (ylj. 27.3.5514 §) 

Palkkapolitiikka, Pääkaupunkiseudun kuntien palkka-
pol i t i ikan yhtenäistäminen, ks. Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta 

Palkki Oy, itä-Pasilan ton t in varausajan jatkaminen, 
ks. Kiinteistöt 

Paloheinä, lasten päiväkodin perustaminen Ylipalon-
tien varrelle (kvsto 13.11.612 §) 

Palolaitos 
Harjoittelijoiden sijoittaminen: palolaitokseen saatiin 
sijoittaa neljä valtion palo-opiston palomestariluokan 
harjoitteli jaa ajaksi 6 . -31 .1 .1975 ja 3 . -28.2 .1975 
(khs 2.12.3715 §) 

Hälytysajoneuvot, punaisen päiväloistevärin käyttä-
minen, esitys sisäasiainministeriölle (khs 4.3.767 §) 

Irtaimisto, paloautojen poistaminen liikenteestä ja 
kalustoluettelosta (ylj. 2.1.5023 §, 22.5.5846 §, 
13.11.6709 §) 

Maksut 
— avunannosta, turvavartioinnista, kaluston lainauk-
sesta ja ilkivaltaisesta hälyttämisestä perittävät mak-
sut, vahvistaminen 1.3. lukien (khs 7.1.76 §, kunn. 
as.kok. s. 30) 
— sairaan kuljetusmaksut, tarkistaminen (khs 21.1. 
275 §, Kunn.as.kok. s. 41) 

Määrärahat 
— v:n 1971 kaluston hankintaa varten myönnetyn 
siirtomäärärahanosan käyttäminen, sen käyttötar-
koitusta muuttaen palolaitoksen huoneistomenoihin 
18 000 m k , tarverahoihin 6 500 m k , vaatemenoihin 
1 500 mk ja autojen käyttömenoihin 20 000 mk 
(kvsto 20.2.124 §) 
— v:n 1971 talousarviossa kalustohankintoja varten 
oleva määräraha, joka oli siirretty käytettäväksi v:n 
1973 aikana, siirretti in käytettäväksi v:n 1974 aika-
na alkuperäiseen tarkoitukseensa samoin kuin v:n 
1972 talousarvioon vaatehankintoja varten merkit-
ty , v:a 1973 käytettäväksi siiretty määräraha käytet-
täväksi v. 1974 (kvsto 6.2.97, 99 §) 
— palo- ja pelastustoimen rakennusten perusparan-
nuksia varten merkitystä määrärahasta saatiin käyt-
tää enint. 121 000 mk Käpylän paloaseman peruspa-
rannustyöhön ja enint. 9 000 mk Korkeavuorenkatu 
39 asuintalon perusparannustyöhön (khs 11.3.857 §) 

Palkat ja palkkiot 
— palolaitoksen kapellimestarin palkkion tarkista-

minen 1.4. alkaen 846 mk:ksi/kk (khs 19.8.2356 §) 

Paloasemat 
— Haagan paloaseman virvokekioskin vuokraaminen 
Helsingin Palokunnan Urheil i jat r.y:lle (ylj. 30.1. 
5185 §) 
— Käpylän paloaseman perusparannustyö, ks. Mää-
rärahat 

Palokaivot, Vartiokylässä Itäväylän varrella Raita-
mäentien risteyksessä sijaitsevan palokaivon V U.2, 
poistaminen käytännöstä (ylj. 11.9.6340 §) 

Palomiesten pohjoismaisten opintopäivien osanotto-
avustus (ylj. 13.3.5464 §, 24.4.5717 §)" 

Palotoimen peruskurssi, valtionapu (khs 18.2.615 §) 

Radiokaluston kanavajaon muuttamista varten posti-
ja lennätinhallituksen edellyttämällä tavalla myön-
netti in enint. 29 540 mk (khs 24.6.2099 §) 

Työaika 
Khs päätti esittää työneuvostolle, että sen 3.1. teke-
mää päätöstä palokuntien työajasta täydennettäisiin 
siten, että H.gin kaupungin työsopimussuhteiset pa-
lomiesoppilaat voisivat toimia harjoitusjaksonsa aika-
na samaa työaikaa noudattaen kuin virkasuhteiset 
palomiehet. Työneuvoston päätös merki t t i in tiedok-
si (khs 8.4.1164 §, ylj. 3.7.6051 §) 

Vahingonkorvaukset 
Sammutustyössä tai palolaitoksen tiloissa vahingoit-
tuneesta omaisuudesta myönnett i in neljälle henki-
lölle yht. 713 mk:n korvaukset (ylj. 29.5.5895 §, 
17.7.6120 §, 31.7.6202 §, 23.10.6554 §) 

Virat 
Palo kersantin viran nimikkeen muuttaminen paloesi-
mieheksi ja palokorpraalin ylipalomieheksi (kvsto 
19.6.410 §) 

Tilapäisten virkojen perustaminen: 
— kaksi palomestarin virkaa (Y 24) 1.9. lukien 
— laitosmiehen virka (Y 16) 1.10. lukien 
— viisi apulaispalotarkastajan virkaa (Y 24) 1.9. lu-
kien 

Samalla lakkautettiin neljä paloteknikon vakinaista 
virkaa (khs 5.8.2208-2210 §) 

Palolaitoksen talouspäällikön viran ja ruiskumestarin 
viran jättäminen toistaiseksi vakinaisesti täyttämättä 
(khs 13.5.1546 §, 9.9.2632 §, 18.11.3507 §) 

Vuosikertomus, palotoimen vuosikertomus lähetet-
ti in Uudenmaan lääninhallitukselle ja sisäasiainminis-
teriölle (khs 11.3.856 §) 
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Palontorjunta, palavien nesteiden varastojen, kauppa-
ja teollisuusmnisteriön kirje (khs 3.6.1813 §) 

Palotorpan Tiinat r.y., kirje lisävuorojen saamisesta lin-
jalle n:o 68, ks. Liikenne 

Palovakuutus, ks. Nuorisotoiminta 

Palvelustodistuslomake, uuden lomakkeen hvyäksymi-
nen virastojen ja laitosten käyttöön (khs 24.6. 
2094 §) 

Paraisten Kalkki Oy, Herttoniemi, alueen varaaminen, 
ks. Satamalaitos 

Pasila 
— asemakaavan muuttaminen 

- kortt . 17020 (kvsto 18.9.475 §) 
- » 17022 (kvsto 5.6.325 §) 
- » 17028 ja katualue (kvsto 11.12.719 §) 
- » 17039 » » (kvsto 11.12.720 §) 

— maalikennekeskuksen palvelukeskuksen varaus-
ajan jatkaminen, ks. Kiinteistöt 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 
— rakennusten ostaminen ja rakennusten purkami-
nen, ks. Rakennukset 
— tilapäisen jalankulkuyhteyden rakentaminen Pasi-
lan vesilinnoilta llmalan seisakkeelle (khs 16.12. 
3920 §) 
— yksit, vesijohdon rakentamislupa, Kansallissäätiö 
(ylj. 13.3.5452 §) 

Pasilan Huolto Oy 
— huoltotoiminnan rahoittamiseen tarvittavien lai-
nojen takaus, ks. Lainat 
— lupa hälytys- ja ohjausverkon rakentamiseen Itä-
Pasilassa, ks. Katu ja muut yleiset alueet 

Pasilan maalikennekeskus, puhelinvaihteen hankkimi-
nen (ylj. 20.2.5319 §, 11.9.6347 §,30.10.6597 §) 

Pasilan vajaamielisten päivähuoltola, ks. Lastensuojelu-
toimen laitokset 

Patolan vanhainkoti Oy, lainan saaminen talossa Silta-
voudintie 14 suoritettavia korjaus- ja muutostöitä 
varten, ks. Lainat 

Perehdyttäminen, henkilöstön, ks. Hallintoelimet, Vi-
rastot ja laitokset 

Perhehoito, ks. Sairaalat, kaupungin, Nikkilän sairaala 

Perhepäivähoito, ks. Lasten päivähoito 

Perheryhmäkodit, tont in varaaminen Tapanilasta, ks. 
Kiinteistöt 

Perhesjjoitustoiminta, ks. Lastensuojelutoimi 

Peruskoulu, ks. myös Oppikoulut 
Kouluruokailun järjestäminen: korkeakoulutasoisen, 
laitosruokailun järjestämistä tuntevan henkilön palk-
kaaminen 1.4. lukien, määräraha 19 189 mk (khs 
11.3.803 §) 

Peruskoulujärjestelmään siirtymisen aiheuttamat toi-
menpiteet valtion oppikoulujen osalta, neuvottelujen 
jatkaminen oppikouluneuvottelukunnan tehtäväksi 
(khs 28.10.3205 §) 

Vantaan kaupungin esitys anomuksen tekemisestä 
valtioneuvostolle Helsingin kaupungin siirtymisestä 
peruskoulujärjestelmään 1.8.1975 lukien; khn ilmoi-
tus, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia siirtyä pe-
ruskoulujärjestelmään ennen 1.8.1977 (khs 19.8. 
2307 §) 

Perustam issuunnitelmat 
— Herttoniemen ammatt ikoulu, vahvistaminen (khs 
14.1.116 §) 
— Killinmäenkeskuslaitos, vahvistaminen (kvsto 
2.10.531 §) 

Philips Oy, Ab, Sibelius-monumentin valaistuslaitteis-
ton lahjoittaminen kaupungille (ylj. 13.2.5253 §) 

Pidä saaristo siistinä r.y., avustusanomus (khs 30.9. 
2848 §) 

Pientalotuotannon lisääminen, ks. Kaupunginvaltuus-
to, Toivomusponnet 

Pihlajamäki 
— lasten päiväkotit i lat, ks. Lasten päivähoito 
— rakennusten purkaminen, ks. Rakennukset 
— viemärin rakentamislupa, ev.lut.srk., ks. Viemärit, 
Yksityisen viemärin . . . 

Pih lajisto 
— ala-asteen koulun rakennusohjelman hyväksymi-
nen (kvsto 9.1.16 §) 
— aluevaihto, tont in varaaminen ja tont in vuokraa-
minen, ks. Kiinteistöt 
— lasten päiväkoti Pyynikin perustaminen, määrära-
ha 86 000 mk (khs 3.6.1802 §) 

Piirustukset 
(lp. = luonnospiirustukset, pp. = pääpiirustukset, rp. 
= rakennuspiirustukset) 
Hyväksyminen 
— Asunto Oy Hirsipadontie 5 , rp . (khs 16.9.2672 §) 
— » » Pukinmäki, tont t i 37043/3, pp. (khs 
9.9.2600 §) 
— asuntotuotantotoimiston rakennuttamien kiin-
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teistö- ja asunto-osakeyhtiön rakennukset, ks. Asun-
totuotanto 
— Aurooran sairaalan lastenpsykiatrisen osastora-
kennus, uusitut lp. (khs 9.9.2634 §). 
— Eteläsatama, matkustajasillat, lp. ja pp. (kvsto 
3.4.215 §, khs 10.6.1916 §) 
— Herttoniemen ammatt ikoulu, lp. (khs 30.9.2853 
§) ja yhteiskoulu, t on t t i 43125/2, muutospiirustuk-
set n:o 1 - 4 (khs 17.6.1981 §) 
— jäteveden puhdistamot ja -pumppaamot: 

— Keravanjoki, pp. n:o 1 ja 2 (khs 11.2.486 §) 
— Kulosaari, muutostyö, lp. (khs 13.5.1495 §) 
— Lauttasaari, laajennus ja vanhan osan korjaus, 
lp. (khs 9.9.2603 §,21.10.3121 §) 
— Munkkisaari, uusi esi käsittelyosa, lp. (khs 
21.10.3126 §) 
— Tali , ferrosulfaatin l iuottamo, pp. (khs 23.9. 
2761 §) 
— V i ikk i , I I I rakennusvaihe, lp. (kvsto 11.12. 
707 §) 

— Kahvila Tuul iv i i r i , pp. (khs 14.10.3051 §) 
— Kannelmäen asema, lp. ja pp. (kvsto 6.3.144 §, 
khs 8.3.893 §) 
— kansakoulut: (ks. myös Kansakoulut) 

— Jakomäki, lisärakennus, lp. ja pp. (kvsto 23.1. 
44 §, khs 6.5.1407 §) 
— Pihlajamäki, Jakomäki, Kontula, Vesala ja Se-
pänmäki, tp. puukoulut , pp. (khs 4.3.726 §) 

— Katajanokan tilapäinen matkustajaterminaali K5, 
pp. (khs 6.5.1431 §) 
— katupiirustukset, ks. Kadut ja tiet 
— Kiinteistö Oy Lassinlaakso po. (khs 7.10.2962 §) 
— » » Pukinmäki, tont i t 37043/1 ja 
37057/2, pp. (khs 9.9.2600 §) 
— Kill inmäen keskuslaitos, lp., palauttaminen (khs 
7.10.2969 §) 
— Korkeasaaren eläintarhan sosiaalirakennus, pp. 
(khs 16.1.23881 §) 
— Korkeasaaren eläintarhan karanteeniosasto, pp. 
(khs 16.12.3881 §) 
— korttel ikoulut ja lasten päiväkodit: 

— Itä-Pakila, lp. ja pp. (kvsto 24.4.241 §, khs 
14.10.3035 §) 
— Koskela, lp. ja pp. (kvsto 6.3.152 §, khs 10.6. 
1918 §) 
— Myl lypuro, myös kerhokeskus, lp. (kvsto 
13.11.613 §) 

— Koskelan vanhusten asuintalo, lp. ja pp. (kvsto 
20.3.182 §, khs 13.5.1535 §) 
— Kruununhaan virastotalo, ulosottoviraston t i lat, 
muutospiirustukset (khs 7.1.57 §) 
— Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalo, pp. (khs 4.2. 
387 §) 
— lasten päiväkodit, kerhokeskukset ym.: 

— Kannelmäki, Hanurit ie, pp. (khs 16.12. 
3879 §) 
— Konala, Äestäjäntie, lp. ja pp. (khs 24.6.2022 

§,9.12.3796 §) 
- Kontula IV, lp. (khs 23.9.2812 §) 
- Kontula, Kaarenjalka, pp. (khs 28.10.3227 §) 
- Kontula, Leikkikuja, lp. ja pp. (kvsto 6.2.91 §, 
khs 29.4.1360 §) 
- Lauttasaari, Puistokaari (kvsto 23.1.58 §, khs 
1.4.1082 §) 
- Mellunmäki, Saanatunturintie, pp. (khs 26.8. 
2424 §) 
- Mellunmäki, Saariselänkuja, pp. (khs 18.2. 
597 §) 
- Myl lypuro, Neulapadontie, lp. (kvsto 13.11. 
613 §, khs 4.2.389 §) 
- Sepänmäki, pp. (khs 28.1.306 §) 
- Siltamäki, Kiertotähdentie, pp. (khs 9.12. 
3800 §) 
- Vesala, pp. (khs 28.1.306 §) 
- Vuosaari, leikkikenttärakennus, pp. (khs 11.3. 
846 §) 

— Lauttasaaren vanhustentalosäätiön rakennuttama 
vanhusten asuntola, rp. n :o 1 - 1 1 (khs 8.4.1114 §) 
— Lähteelän ulkoilualueen isännän asunto ja huolto-
rakennus pp. (khs 24.6.2029 §) 
— metroasemat ym.: 

- Hiihtäjäntie, pp. (khs 30.9.2863 §, 7.10. 
2960 §) 
- Kamppi, lp. ja pp. (kvsto 23.1.45 §, khs 18.11. 
3483 §,25.11.3600 §) 
- Kaivokatu, lp. (kvsto 5.6.320 §) 
- Karhupuisto, puhall inkuilu, pp. (khs 28.1. 
322 §) 
- Kluuvi, pohjoinen i lmanvaihtokuilu, pp. (khs 
14.10.3048 §) 
- Kulosaari, pp. (khs 30.9.2862 §, 7.10.2959 §) 
- Sii l i t ie, pp. (khs 7.10.2953 §) 

— Nikki län sairaala, rakennus n:o 10, ks. Sairaalat, 
kaupungin 
— Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos, laitosvalvomo 
ja kaasukemikaalirakennus, lp. ja pp. (kvsto 24.4.260 
§, khs 5.8.2181 §) 
— pohjoinen huippu- ja varalämpökeskus, muutos-
ja täydennyspiirustukset, pp. (khs 4.3.748 §) 
— Pohjois-Haagan asema, lp. ja pp:n hyväksyminen 
(kvsto 6.2.81 §, khs 18.2.564 §) 
— Ruoholahden telakka, toimisto- ja sosiaaliraken-
nus, muutospiirustukset (khs 19.8.2346 §) 
— Seurasaaren ulkoilupuiston museon huoltoraken-
nus, pp. (khs 18.11.3519 §), juhla- ja virkistystoi-
minnan johtoparakki pp. (khs 25.11.3584 §) 
— sillat, ali- ja yl ikäytävät, tunnelit, ks. Sillat 
— sähkölaitoksen kantakaupungin piirikeskus, pp. 
(khs 9.9.2618 §) sekä pohj. huippu-ja varalämpökes-
kus, muutos-ja täydennyspiirustukset (khs 4.3.748 §) 
— Sörnäisten satama, yleissuunnitelma, piirustus 
n:o V I I I 1870^5^ Kulosaaren sillan eteläpuoleisen 
rantaviivan ja laiturijärjestelyjen osalta (khs 26.8. 
2419 §,2.9.2511 §) 
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(Piirustukset, jatk.) 

— Tal in tenniskeskuksen tennishallit, pp. (khs 30.12. 
3948 §) 
— talo Nokiantie 4, muutostyöt, pp. (khs 27.5. 
1674 §) 
— talo Sofiankatu 4 , muutos-ja korjaustöiden luon-
nospiirustukset n :o 1 - 1 1 (khs 16.9.2714 §) 
— Tehtaanpuiston yhteiskoulu Oy:n koulurakennus, 
pääpiirustukset n:o 1-15/12.5 .1974 (khs 19.8. 
2338 §) 
— Tervalammen työlaitoksen henkilökunnan asuin-
rakennuksen muutetut pääpiirustukset n:o 1—5 (khs 
26.8.2425 §) 
— Vart iokylän varikko II, linja-autojen säilytyshalli, 
lp. (kvsto 24.4.261 §) 
— viemäripiirustukset, ks. Viemärit 
— Viikinmäen asuinrakennukset,lp. ja pp. (khs 19.8. 
2348 §) 
— Väestönsuojat, ks. Väestönsuojelu 

Rakennuspiirustusten hyväksymisrajojen tarkistami-
nen: 
— khn ohjesäännön 8 §:n 5 kohdassa tarkoitetun 
määrän vahvistaminen 4 000 000 mk:ksi 
— yleisten töiden Ikn ohjesäännön 6 §:n 17 muutta-
minen seuraavaksi: 17) hyväksyä edellä 16. kohdassa 
tarkoi tetut piirustukset, mil loin kustannusarvio ei 
yl i tä 500 000 markkaa, sekä khn hyväksymiin luon-
nospiirustuksiin perustuvat pääpiirustukset niissäkin 
tapauksissa, jo l lo in kustannusarvio on suurempi kuin 
500 000 markkaa, mutta enintään 1 000 000 mark-
kaa (kvsto 22.5.295 §) 

Pitäjänmäen Konetehdas Oy, tont in vuokra-ajan jatka-
minen, ks. Kiinteistöt 

Pitäjänmäen Omakotiyhdistys r.y., anomus ajonopeu-
den alentamisesta Reimarlan ja Martt i lan alueilla, ks. 
Liikenne, Nopeusrajoitukset 

Pitäjänmäki 
— asemakaavan muutoksen toteuttamista varten 
tehty yhteistoimintasopimus, ks. Eläke-Varma keski-
näinen vakuutusyhtiö 
— asemakaavan muuttaminen 

- kortt. 46001, 46003-46005 , 46008-46010 , 
46012-46016 , 46018, 46010, 46021, 46024, 
46027 ,46032-46034 sekä tont i t 46002/10 ja 14 
ynnä 46025 /2 -6 (kvsto 3.4.210 §) 
- tont i t 46117/11 ja 12 (kvsto 27.11.688 §) 
- kortt. 46119, 46122 ja 46140-46158 sekä 
puisto-ja katualueet (kvsto 18.12.754 §) 
- katualueen muodostaminen yleiseksi alueeksi, 
ks. Maanmittaustoimitukset 

— katupiirustusten hyväksyminen (khs 6.5.1418 §) 
— liikennejärjestely t yö t , ks. Kadut ja tiet, Katura-
rakennus- ja kunnostus 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 

— rakennusten ostaminen ja rakennusten purkami-
nen, ks. Rakennukset 
— tont in vaihtaminen Vantaan Hakunilan kylän ti-
laan ja tontt ien vuokra-ajan pidentäminen, ks. Kiin-
teistöt 
— tontt i jaon muutoksen peruuttaminen, ks. Kaavoi-
tus, Tonttijako 

Pohjois-Haaga 
— aseman luonnospiirustusten ja pääpiirustusten hy-
väksyminen (kvsto 6.2.81 §, khs 18.2.564 §) 
— lasten päiväkodin perustaminen Ida Aalbergin tie 
1 (kvsto 18.12.747 §) 
— osayleiskaavaa koskeva valitus, ks. Kaavoitus 
— puhelinkaapelien rakentamislupa, ks. Katu- ja 
muut yleiset alueet. Luvat erilaisten . . . 
— tontt ien varaaminen, ks. Kiinteistöt 

Pohjois-Haaga Seura r.y. 
— anomus ajonopeuden rajoittamisesta Pohjois-Haa-
gan alueella ja läpiajon kieltämisestä Näyttelijäntiel-
lä, ei toimenpiteitä, ks. Liikenne 

Pohjois-Jakomäki 
— korttel ikoulun rakennusohjelman hyväksyminen 
(khs 10.6.1877 §) 
— nuorisotoimiston kerhokeskuksen perustaminen 
kort t : i in 41223 (khs 2.12.3678 §) 

Pohjoismaiden pääkaupunkien kulttuurielämää käsitte-
levä konferenssi, ks. Edustajat, kaupungin 

Pohjoismaiden Yhdyspankki, viemärin rakentamislupa 
Vuosaareen (yl j . 2.10.6429 §) 

Pohjoismainen johtavien reviisorien kokous, ks. Edus-
tajat, kaupungin 

Pohjoismainen Kaavoituskongressi 1974, Edustajat, 
kaupungin 

Pohjoismainen kunnallinen ATK-konferenssi, ks. Edus-
tajat, kaupungin 

Pohjoismainen paikallisliikennekokous, ks. Edustajat, 
kaupungin 

Pohjoismainen ystäväkuntakongressi 
— edustajien nimeäminen (khs 4.11.3298 §) ks. 
Edustajat, kaupungin 
— julkilausuma, kirje (khs 4.11.3298 §) 
— vieraanvaraisuuden osoittaminen osanottajille 
(khs 11.2.473 §) 
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Pohj-Psyk 

Pohjoismaiset Rakennuspäivät, ks. Edustajat, kaupun-
gin 

Pohjoismaisten pääkaupunkien urheiiuhallinnollinen 
kongressi, ks. Edustajat, kaupungin 

Poikkeusluvat, ks. Rakennuskielto ja Työllisyystoimi 

Polarbus Oy, Ab, tilausliikenneluvan siirtäminen Tam-
melundin Liikenne Oy :ltä, lausunto (khs 2.9.2504 §) 

Polar-rakennusosakeyhtiö, tont in varaaminen Kampis-
ta, ks. Kiinteistöt 

Poliisilaitos 
Huoneistot, korjaustyöt, ym. 
— lupa maanalaisen polttoainesäiliön rakentamiseen 
Jaakonkadulle (ylj. 9.1.5050 §) 
— poliisi lääkäri n vastaanottotilat, ks. Terveyden-
huolto virasto 
— Talon Sofiankatu 4 muutos- ja korjaustöiden 
luonnospiirustukset hyväksyttiin (khs 16.9.2714 §) 
— Talojen Sofiankatu 4, Aleksanterinkatu 22—24 ja 
Sofiankatu 3 suoritettavista muutos- ja korjaustöistä 
kehotettiin yi.töiden Ik.n yhteistyössä rikospoliisin 
toimiryhmän kanssa laatimaan muistio silmällä pitä-
en huonetilojen 5—10 v:n käyttöaikaa (khs 25.3. 
1010§) 
— talossa Unioninkatu 27 sijaitsevien rikospoliisin 
käytössä olevien tilojen peruskorjaustyön loppuun-
saattamista varten myönnetti in 400 000 mk kiinteis-
tön Kuortaneen katu 5 muutostöitä varten merkitys-
tä määrärahasta, sen käyttötarkoitusta muuttaen 
(kvsto 8.5.282 §) 

Kustannukset 
— kaupungin osuutena v:n 1973 ylläpitokustannuk-
sista suoritettiin yht. 17 252 624 mk (khs 5.8.2207 
§, 2.9.2529 §) 
— saatujen ennakoiden käytöstä annetut til itykset 
hyväksyttiin (ylj. 27.2.5378 §, 29.5.5896 §, 18.9. 
6382 §) ja eräiltä v:n 1974 talousarvion tileiltä pää-
tetti in suorittaa ennakkoa (ylj. 30.1.5184 §) 

Lasten liikennekentän ajokaluston huolto- ja korjaus-
työt suoritettiin poliisilaitoksen tilauksesta käytettä-
vissä olevien määrärahojen puitteissa rakennusviras-
ton konekorjaamolla (khs 17.6.2008 §) 

Poliisin päivänä järjestettyä juhlaliputusta varten 
myönnettiin 3 092 mk (ylj. 18.12.6919 §) 

Rikospoliisitalon hanke-ja esisuunnittelu, komitean 
asettaminen, ks. Komiteat, Asettaminen 

Poliisivankilan ruoanvalmistajalle maksettava ateria-
kohtainen korvaus korotettiin takautuvasti 1.8. alka-

en 4 mk.ksi ja teeannoskorvaus 1.70 mk.ksi (khs 2.9. 
2530 §) 

Polttoaine Osuuskunta, kemikaliosatama-alueen vuok-
raaminen Herttoniemen teollisuussatamasta, ks. Sata-
malaitos 

Polttoainesäiliöt, maahan asennetut, selvitys, ks. Ym-
päristönsuojelu 

Porakaivon rakennuskustannukset, ks. Kiinteistötoimi 

Posti- ja lennätinlaitos 
— korvaus Laivurinrinteen väestönsuojassa aiheutu-
neista vesivahingoista (ylj. 19.6.6005 §) 
— lupa puhelinkaapelien rakentamiseksi Nurmijär-
ventien varteen (ylj. 19.6.5985 §) 
— lupa tp. radiopuhelinaseman rakentamiseen Ou-
lunkylään (khs 9.12.3840 §) 
— maakaapelireitin Heisinki-Lahti sijoittaminen ka-
tuverkkoon tai Keskuspuistoon, ks. Kaupunkisuun-
nittelu 
— vahvistinasemien rakentamislupa kaupungin omis-
tamalle maalle (ylj. 6.11.6664 §) 

Postipankki, Itä-Pasilan tontin varausajan jatkaminen, 
ks. Kiinteistöt 

Praha, valtuuskunnan vierailu, k s. Vierailut 

Primula Oy, Ab, kausialennuslippujen myöntäminen 
kesäkaudeksi 1974 Korkeasaaren lautalle henkilö-
kunnan matkoja varten (khs 13.5.1531 §) 

Pr-toimisto Seppo Partanen Ky ja Informaatiotekniik-
ka Oy, khn kieltävä lausunto lähettipalvelun liiken-
nelupa-anomuksesta (khs 11.3.826 §) 

Psykiatrinen huoltotoimisto 
Asumismaksu tarkistettiin 4 mk.ksi/vrk psykiatrisen 
huoltotoimiston asuntoloissa (khs 9.12.3812 §) 

Potilasasuntolat 
Psykiatrisen potilaiden asuntokysymyksen järjestä-
mistä tutkivan työryhmän mietintö; khs päätti 
— kehottaa asunnonjakotoim¡kuntaa edelleen osoit-
tamaan sairaalalkn käytettäväksi talossa Toinen linja 
10 sijaitsevat psykiatrisen huoltotoimiston potilaiden 
asunnoiksi soveltuvat huoneistot sitä mukaa kuin ne 
vapautuvat nykyisistä vuokralaisista siten, että aina-
kin 8—10 asuntoa luovutetaan huoltotoimiston käyt-
töön vuosittain 

— että Hesperian sairaalan henkilökunta-asuntola 
saadaan luovuttaa po. potilaiden käyttöön esitetyllä 
tavalla sen jälkeen kun asuntolan nykyisille asukkail-
le on voitu osoittaa asunnot muualta 

— että ryhdytään toimenpiteisiin vuokratalon ra-
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Psyk-Pysä 

(Psykiatrinen huoltotsto, jatk.) 

kentamiseksi sairaalahenkilökunnan työsuhdeasun-
noiksi siten, että taloon tulee myös ns. perheasuntoja 
— että Haagan kuntouttamislaitoksen tont i l le ra-
kennetaan 50 ns. puolivalvottavalle potilaalle asunto-
la 
— että rakennushankkeet pyritään toteuttamaan 
asuntohallituksen lainoituksen ja oikeusapulautakun-
nan esityksen mukaisin rahoituksin ja muutoin mie-
tinnössä ehdotetulla tavalla (khs 27.5.1735 §) 

Huoneiston vuokraaminen Mellunmäestä talosta Ou-
nasvaaranne 1 huoltotoimiston potilasasuntolaksi 
450 mk:n kuukausivuokrasta (khs 9.9.2635 §) 

Talon Toinen linja 10 asukkaiden kirje talosta vapau-
tuvien huoneistojen osoittamisesta huoltotoimiston 
potilaiden asunnoiksi (khs 25.11.3617 §, 2.12. 
3716 §) 

Puhdistamot, ks. Jätevedet 

Puheenopetuslaitteiston hankkiminen, ks. Lasten päi-
vähoito 

Puhekielen tutkimus, ks. Kotikielen Seura 

Puhelimet 
Hankkiminen 
— puhelinosuuksien hankkimiseen eri virastoille ja 
laitoksille myönnett i in yhteensä 249 300 mk (ylj. 
30.1.5171 §, 6.2.5220, 5221 §, 20.2.5321 §, 20.3. 
5499 §, 27.3.5549, 5550 §, 8.4.5601 §, 22.5.5843 
§, 12.6.5957 §, 24.7.6160 §, 11.9.6345-6347, 6355 
§, 30.10.6597 §) 
— puhelinvaihteiden, ohivalintapuhelinjärjestelmien, 
sisäpuhelinjärjestelmien ym. hankkiminen (khs 4.2. 
423 §, yl j . 6.2.5222 §, 20.2.5319 §, 27.2.5361 §, 
5.6.5927 §, 7.8.6225 §, 11.9.6347,6350 §, 23.10. 
6552 §,30.10.6597 §, 20.11.6745 §) 

Myyminen 
Outamon vastaanottokodin puhelinosuuden myymi-
nen Lohjan Puhelin Oy:lle (ylj. 6.11.6651 §) 

Puhelinmaakaapelin sijoittaminen katuverkkoon tai 
Keskuspuistoon, ks. Kaupunkisuunnittelu 

Siirtäminen 
— kaasulaitoksen kirjanpidossa ol lut puhelinosuus 
siirrettiin keskushallinnon kir janpitoon 1.6. alkaen 
(ylj. 22.5.5844 §) 

Puistola 
— aloituskortteleiden liikenneyhteyksien järjestelyt 
(khs 5.8.2167 §) 
— asemaseudun kaavoitus- ja rakentamissopimusta 
koskeva valitus, ks. Kiinteistötoimi 

— katualueiden muodostaminen yleisiksi alueiksi, 
ks. Maanmittaustoimitukset 
— rakennuksen purkaminen, ks. Rakennukset 

Puistolan Kiinteistöyhdistys r.y., anomus ajonopeuden 
rajoittamisesta Puistolassa, ks. Liikenne 

Puistot 
— Itäkeskus, Ystävyyden puiston nimen vahvistami-
nen (khs 7.1.56 §, 14.1.146 §) 
— Pohjois-Haaga, Näytteli jäntien ja Ida Aalbergin 
tien välissä olevan puiston kunnostaminen, vt A. Pör-
hösen anomus (khs 7.10.2955 §, 21.10.3125 §) 
— Tuomarin kylän kartanon puiston kehittäminen, 
museolkn esitys (khs 14.10.3044 §) 

Pukinmäki 
— asemakaavan hyväksyminen ja muuttaminen: 

- kortt. 37023 ja 37026 (osat), 37001 ja 37025 
sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalue, muuttami-
nen; kort t . 37045 ja 37046 (osat), hyväksyminen 
(kvsto 24.4.251 §) 
- kortt . 37045 ym. (muutos n:o 7068), yhteis-
toimintasopimus Salpa Oy :n kanssa, ks. Kaavoi-
tus 

— Lasten päiväkodin perustaminen Palsamipolun 
varrelle (kvsto 13.11.612 §) 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 
— tontt ien vaihtaminen ja vuokraaminen, ks. Kiin-
teistöt 

Punaisen päiväloistevärin käyttäminen hälytysajoneu-
voissa, esitys sis.as.ministeriölle (khs 4.3.767 §) 

Punavuori 
— asemakaavan muuttaminen: 

- tont t i 91/10 sekä Sinebrychoffin puisto- ja 
katualue (kvsto 27.11.674 §) 

— rakennuskiellon asettaminen, pidentäminen, ks. 
Rakennuskielto 
— Sinebrychoffin rakennusten suojelu ja asemakaa-
va, ks. Rakennukset, Kaupunginvaltuusto, Toivomus-
ponnet 
— varaston muuttaminen myymäläksi, ks. Raken-
nusluvat 

Puolan Päivä, liputuksen järjestäminen, ks. ko. haku-
sana 

Puolustuslaitos, eräiden saarien luovuttaminen kau-
pungille, toimikunnan asettaminen, ks. Komiteat 

Puutavarajaosto, ks. Kaupunginhallitus 

Pysäköinninvalvontatoimisto, ks. Kiinteistötoimi 

Pysäköintijärjestelyt, ks. Liikenne, Liikennejärjestelyt 
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Pyys-Pääk 

Pyysaari, vuokraaminen, ks. Kiinteistöt, vuokraami-
nen, Laajasalo 

Päihdehuolto, ks. Huoltotoimi, Alkoholistihuolto 

Päijänne-hanke, ks.Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 

Päijät-Hämeen ammattikoulun kuntainliitto, kahden 
Hollolan kotiteollisuuskoulussa opiskelevan helsinki-
läisen koulutuskustannusten maksaminen (khs 16.9. 
2660 §) 

Päivä hoitoalan koulutustyöryhmä (khs 1.4.1083 §, 
8.4.1159 §) 

Pääkaupunkiseudun ammattikurssisäätiö 
— v:n 1974 käyttö kustannusosuuden, 25 753 mk, 
maksaminen (khs 30.9.2845 §) 
— v:n 1974 peruspääomaosuuden, 35 290 mk , mak-
saminen (kvsto4.9.438 §) 

Pääkaupunkiseudun AV-keskuksen perustamis kysy-
mys, vt von Herzenin kir je; khn ilmoitus, ettei sen 
käsityksen mukaan ole syytä tai tarvetta l i i t tyä sää-
t iön tai kuntainl i i ton muotoiseen pääkaupunkiseu-
dun AV-keskukseen (khs 7.10.2948 §, 14.10. 
3041 §) 

Pääkaupunkiseudun joukko liikenneko keilu, ks. Lii-
kenne 

Pääkaupunkiseudun kuntien ammattikoulujen yhteis-
työsopimuksen hyväksyminen (khs 27.5.1682 §) 

Pääkaupunkiseudun kuntien tietotuotantoyhteis-
työn organisaation valmistelutyöryhmä, kaup.edus-
taja to im. joht . Juhani Luukkonen, varamies os.pääll. 
Tauno Tirkkonen (khs 2.9.2465 §) 

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen katastrofi- ja 
väestönsuojelutoiminnan järjestäminen, ks. Väestön-
suojelu 

Pääkaupunkiseudun liikennetutkimus, ks. Liikenne 

Pääkaupunkiseudun pesulatoimikunta, yhteispesulan 
rakentamista koskeva khn lausunto, ks. Keskuspesu-
la 

Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen ammattikoulun 
kuntainliiton liittovaltuusto 
Jäsenet: varaosamies Herbert VValtherin valitseminen 
uudeksi jäseneksi puh.mek. Gösta Lindströmin tilal-
le (kvsto 9.1.13 §, ks. Kunnalliskalenteri) 

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 
— hallintoneuvosto ja ti l intarkastajat, kaupungin 

edustajien ehdottaminen (khs 16.12.3874 §), ks. 
Kunnalliskalenteri) 
— jäsenen nimeäminen yhteistyövaltuuskuntaan ja 
sen työvaliokuntaan edesmenneen apul.kaup.joht. 
Aat to Väyrysen tilalle: apul.kaup.joht. Pekka Alanen 
(khs 9.9.2580 §) 
— Päijänne-hankkeen teknilliseen suunnitelmaan esi-
tetyt muutokset; khn lausunto teollisuuslaitosten Ikn 
esityksen mukaisena (khs 24.6.2080 §) 
— sopimus Päijänne-tunnelin avulla hankittavan ve-
den toimittamisesta; khn hyväksyminen (khs 11.2. 
506 §) ja sopimuksen 4 §:n muuttaminen; muutos 
koskee Tuusulan seudun vesilaitokselle toimitettavaa 
vettä (khs 24.6.2083 §) 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaItuuskunta 
Kaupungin edustus 
Ylipormest. Teuvo Auran, apul.kaup.joht. Pekka 
Alasen, tarkast.ins. Terttu Ravealan ja apul.kaup.siht. 
Simo Somiskan osallistuminen työvaliokunnan Tans-
kaan tekemälle matkalle (ylj. 2.10.6417 §) 

Ohjesääntö 
Kvsto hyväksyi omalta osaltaan pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunnan ohjesäännön ja sisäasiainmi-
nisteriö i lmoi t t i 18.9. vahvistaneensa Helsingin, Es-
poon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustojen yhtäpitä-
villä päätöksillä hyväksymän ohjesäännön (kvsto 
19.6.370 §, 13.11.622 §) 

Ravitsemuskasvatusta käsittelevän projektin toteutta-
mista koskeva suositus, määräraha 52 000 mk (khs 
1.4.1089 §) 

Tie to tuota n to yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien 
välillä 
— khn lausunto tarpeellisuudesta 
— organisaation valmistelu, kaup.n edustaja työryh-
mässä: toim.joht. Juhani Luukkonen, varalla os.pääll. 
Tauno Tirkkonen (khs 26.8.2391 §, 2.9.2465 §) 

Toimivalta 
Kvsto valtuutt i pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunnan suorittamaan seuraavia yhteistyövaltuus-
kunnan jäsenkuntien yhteisten asioiden hoitamista 
palvelevia selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- ja valmis-
telutehtäviä: 
— sijianninsuunnittelu ja siihen l i i t tyvä kokooma-
suunnitelma tavoitteena ehdotuksen tekeminen asun-
tojen, työpaikkojen ja palvelujen seudullisesta sijain-
ninohjauksesta 
— asuntotuotannon runko-ohjelman laatiminen vuo-
sittain seuraavaa viisivuotiskautta varten kuntien 
asuntotuotanto-ohjelman puitteiksi 
— rahoitusasiat, jotka l i i t tyvät yhteistyöpäätösten ja 
yhteisesti toteutettavien hankkeiden rahoituksen jär-
jestämiseen sekä kunnallisista palveluksista arheutu-
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Pääk-Raha 

(Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jatk.) 

vien kustannusten jakautumiseen kuntien kesken 
— pääkaupunkiseudun ju lk inen liikenne 
— sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhden-
mukaistaminen ja palveluja koskevat toimintasuunni-
telmat 
— yhteiseen ympäristönsuojelupolit i ikkaan perustu-
van ympäristönsuojeluohjelman laatiminen sekä 
muut pääkaupunkiseudun kunnil le yhteiset ympäris-
tönsuojelukysymykset 
— peruskoulu- ja koulurakennussuunnittelu sekä 
muu opetus- ja sivistystoimi 
— kunnallisteknilliset kysymykset niihin luettuna 
myös yhteinen jätehuoltojärjestelmä ja ehdotuksen 
tekeminen sen hoito-organisaatioksi sekä seudun ve-
sihuolto sekä lisäksi 
huolehtimaan 
— muissa yhteistyöelimissä harjoitettavan toimin-
nan seuraamisesta ja tarpeellisesta yhteensovittami-
sesta 
— yhteistoiminnassa suoritettavia tehtäviä varten 
tarvittavien tietojen hankkimisesta ja tietojen käsitte-
lyn sekä käytön järjestämisestä ja 
— yhteistyövaltuuskunnan kannalta tarpeellisesta 
tiedotustoiminnasta (kvsto 19.6.369 §) 

Yhtenäisen palkkapolitiikan harjoittaminen seudulla, 
i lmoitus työryhmän asettamisesta selvittämään asiaa 
koskevia yleisiä periaatteita (khs 30.12.3993 §) 

R 

Raajarikkojen koulusäätiö, avustus, ks. Lahjoitusrahas-
tot 

Raastuvanoikeus 
Hankinnat, kalusteita ja koneita yht . 140 434 mk 
(ylj. 9.1.5052 §, 16.1.5097 §, 31.12.6990 §) 

Asunto-oikeus 
Jäsenet 
— ekon. Raimo Haavikon vapauttaminen varsinaisen 
jäsenen tehtävästä ja kommodori Olavi Haikalan va-
litseminen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikau-
deksi 1974-1977 (kvsto 8.5.279 §) 
— kiinteistöneuvos Henry Andströmin vapauttami-
nen varajäsenen tehtävästä ja toim.joht. Bemdt-Jo-
han von Konovvin nimittäminen kolmanneksi varajä-
seneksi (kvsto 4.9.452 §) 
— tiedotussiht. Tarmo Hyvärisen vapauttaminen va-
rajäsenen tehtävästä ja järjestösiht.Osmo Lehtosen 
nimittäminen hänen tilalleen (kvsto 19.6.404 §) 

Sisäpuhelinjärjestelmän hankkiminen (ylj. 23.10. 
6552 §) 

Työn järjestäminen 
Asunto-oikeuden työn nopeuttamiseksi khs kehott i 
raastuvanoikeutta järjestämään asunto-oikeuden 
kumpaankin jaostoon kolmannen viikottaisen istun-
non, että oikeus oikeutetaan käyttämään tarvittaessa 
po. istuntojen pitämiseen jaostojen varapuheenjohta-
jia 

Oikeusministeriötä päätettiin pyytää ryhtymään toi-
menpiteisiin huoneenvuokra-asioista annetun lain ja 
muun asiaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 
siten 
— että asianosaisten ei tarvitse saattaa vuokran mää-
rää koskevaa kysymystä oikeuden käsiteltäväksi, jos 
he voivat siitä sopia, ja että vuokran tarkistus tällai-
sessa tapauksessa vahvistettaisiin asunto-oikeuden re-
kisteröimistoimenpitein, ja 
— että ko. lain 22 §:n 1 momii in otettu säännös, 
jonka mukaan pöytäkir ja on heti laadittava lopulli-
seen muotoon, poistettaisiin laista (khs 16.9.2704 §, 
23.9.2805 §, 7.10.2971 §, 21.10.3141 §) 

Oikeusministeriön asunto-oikeuksien asiaruuhkaa 
koskevan kirjeen johdosta päätettiin i lmoittaa edellä 
olevasta päätöksestä (khs 16.9.2709 §, 23.9.2803 §, 
7.10.2972 §, 21.10.3140 §) 

Palkat ja palkkiot 
— apujäsenille maksettavat palkkiot korotett i in 1.4. 
lukien seuraaviksi: pöytäkirjanpitovelvoll isuuksin ta-
pahtuva istunto 300 mk sekä ilman 122 mk (khs 
25.3.1000 §) 
— puheenjohtajan vuosilomasijaiselle maksettava 
palkkio ol i 1.4. lukien 204 mk /kk ja nuoremmille oi-
keusneuvosmiehille rikosasiainosastoissa virkasivutu-
lojen vähyyden vuoksi maksettava korvaus 247 m k / 
kk (khs 25.3.1002 §) 

Virat 
— vanhemman oikeusneuvosmiehen virkojen täyttä-
minen: nuoremmat oikeusneuvosmiehet Häkan Lito-
nius, Gustaf Grönfors ja Per-Erik Förars sekä yi im. 
vanhemmat oikeusneuvosmiehet Liisa Jalanko ja 
Heikki Lasola (kvsto 20.3.181 §, 19.6.403 §, 30.10. 
596 §, 18.12.748 §) 
— nuoremman oikeusneuvosmiehen virkojen täyttä-
minen: y l im. nuoremmat oikeusneuvosmiehet Eeva 
Pekkanen, Evi-Maija Prusila ja Jaakko Sjöstrand 
(kvsto 6.2.89 §,4.9.451 §) 
— tp. kanslistin (Y 13) palkkaaminen asunto-oikeut-
ta varten ehdolla, että tp. toimistoapulaisen virka 
(Y 8) jätetään täyttämättä sekä 12 936 m k ^ m y ö n -
täminen ko. toimistoapulaisen palkkaamista varten ja 
2 000 mk ko. kanslistin palkkaamista varten (khs 7.1. 
75 §, 20.5.1632 §) 

Raha-automaattiyhdistys, tont in vuokraaminen Hert-
toniemestä, ks. Kiinteistöt 

116 



Raha-Rake 

Rahatoimisto 
Hankinnat, kir janpitokone, 41 251 mk ja matto (ylj. 
3.12.6796 §, 15.5.5794 §) 

Huoltokassa 
Huoltokassan neuvottelukuntaa kehotetti in yhdessä 
liikennelaitoksen lautakunnan kanssa selvittämään 
mahdollisuudet liikennelaitoksen huoltokassatoimin-
nan yhdistämisestä rahatoimiston huoltokassan yh-
teyteen (khs 8.4.1112 §) 

Kassantarkastukset, i lmoitukset (khs 18.2.543 §, 8.4. 
1118 §, 10.6.1866 §, 5.8.2115 §, 2.9.2459 §, 7.10. 
2938 §,9.12.3763 §) 

Kassavajausten kattaminen 
Kaupungin kassavaroja saatiin väliaikaisesti vuoden 
aikana käyttää rahatoimiston kassoissa mahdollisesti 
sattuneiden vajausten kattamiseen (ylj. 22.5.5822 §) 

Maksumääräysten anto-oikeus, muuttaminen (ylj. 
19.6.5976 §) 

Palkat ja palkkiot 
Muuttaen 2.8.1956 tekemäänsä päätöstä, kaupungin-
hallitus päätti, että 1.6. lukien saadaan tilapäisesti 
kokopäiväisesti rahatoimiston kassanhoitajien tehtä-
vissä toimivi l le suorittaa lisäpalkkiona 10 mk/pv sekä 
osapäiväisesti toimivil le 6 mk/pv (khs 6.5.1396 §) 

Varojen hoidon tarkastus (khs 14.1.100 §) 

Raitiovaunuhenkilökunnan yhdistys r.y., avustuspää-
töksen kumoaminen, ks. Liikennelaitos, Avustukset 

Raitiovaunusääntö, muutoksen vahvistaminen, Ulhn il-
moitus (kvsto 9.1.24 §) 

Raitiovaunut, ks. Liikennelaitos 
— autoliikenteelle tarkoitettujen valojen noudatta-
matta jättäminen, selvitys apul.oik.kanslerille (khs 
10.6.1911 §) 

Raittiuslautakunta 
Lkn järjestämästä toiminnasta maksettavien palkki-
oiden tarkistaminen seuraaviksi: 
— luento- ja esitelmäpalkkiot 35—80 mk / t 
— harjoituspalkkiot 12 -18 mk / t 
— kurssinjohtajan palkkio 120 - 2 4 0 mk/kurssi 
(khs 18.11.3479 §) 

Rake Oy, anomus Maximarketin vuokra-ajan jatkami-
sesta, khn hylkäävä päätös (khs 2.12.3725 §) 

Rakennukset 
Hallinto 
— Koivusaaressa sijaitsevan muuntamorakennuksen 

siirtäminen kiinteistölkn hallinnosta teollisuuslaitos-
ten lkn hall intoon (khs 9.12.3837 §) 
— leikkikenttärakennusten siirtäminen kiinteistölkn 
hall intoon, ks. Kiinteistötoimi 

Hankintakustannusten vahvistaminen, ks. nimen mu-
kaan (oppikoulut, ko. hakusanalla) 
— Botby Svenska Samskola 
— Helsingin kauppa-ja Sihteeriopisto 
— Helsingin yhtenäiskoulu 
— Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö 
— Jakomäen yhteiskoulu 
— Kallion yhteiskoulu 
— Kontulan Palvelutalo Oy 
— Munkkiniemen yhteiskoulu 
— Nya Svenska Läroverket 
— Tehtaanpuiston yhteiskoulu 
— Töölön yhteiskoulu 
— Vartiokylän yhteiskoulu 
— Suomen Kaupunkiliiton Kaupunkiopisto 

Julkisten rakennusten merkitseminen, ks. Raken-
nustoimi 

Korjaus- ja muutostyöt 
— Katajanokan varastorakennuksen K 5 käyttämi-
nen matkustajaliikenteen terminaalina, muutostyöt 
(kvsto 22.5.306 §) 
— perusparannustöihin merk i ty t , v. 1973 käytettä-
väksi si irretyt määrärahat, ks. Määrärahat, siirtämi-
nen 
— Sofianlehdon vastaanottokoti ja Ho i tokot i Teini-
lä, määräraha yht . 172 900 mk (khs 14.10.3054 §) 
— Talin siirtolapuutarhan kerhorakennus, määrära-
ha 6 250 mk (khs 25.11.3570 §) 
— talo Pieni Roobertinkatu 1 - 3 , muutostyöt , ks. 
Sähkölaitos 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 
suojeleminen 
Alppilan kortt:ssa n:o 370 sijaitseva koulurakennus 
(Sturenk. 12 -14 , Sedmigradskyn pientenlasten kou-
lu), Alppila-Seura r.y:n hakemus 
— lausunto Ulh:lle, jossa todett i in, ettei rakennuk-
sen rakennustaiteellinen arvo ole niin suuri, että se 
siitä syystä olisi määrättävä suojeltavaksi (khs 30.9. 
2899 §) 

Ulh:n päätös, jol la rakennus määrätti in väliaikai-
sesti suojeltavaksi, kunnes asiasta saadaan lopull inen 
päätös (khs 2.12.3730 §) 

Kaartinkaupungin ton t t i 48/10 (Eteläesplanadi 8) 
museoviraston anomus 
— lausunto Ulh.lle, jossa katsotti in rakennuksen 
suojeleminen asemakaavallisin keinoin riittäväksi 
(khs 18.2.586 §, 25.2.672 §) 
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— Ulh:n päätös, jol la museoviraston anomus hylät-
t i in (khs 8.4.1149 §) 

Punavuoren tonteilla 117/5, ja 91/10 sekä osaksi Si-
nebrychoff in puiston alueella sijaitsevat Sinebrychof-
f in päärakennus ja empiiretyyl inen puinen asuinra-
kennus sekä päärakennukseen li ittyvä ti i l iaita, väliai-
kainen suojelu 6 kk 22.11. lukien, Ulh:n päätös (khs 
30.12.4022 §) 

Sinebrychoffin puistossa oleva tornirakennus, vasti-
neen antaminen Ulh :lle suojelua koskevassa asiassa 
sekä 135 000 mk:n määräraha suojaustyöhön ja res-

taurointimahdollisuuksien tutkimiseen (khs 24.6. 
2057,2058 §) 

Luovuttaminen 
— Herttoniemen huvila n:o 34 metrotoimiston käyt-
töön metrotyömaan tarpeisiin ja sen jälkeen puretta-
vaksi (ylj. 17.7.6127 §) 

Ostaminen 
Khs päätti ostaa seuraavilla vuokratonteil la olevat ra-
kennukset erinäisin ehdoin ja jäljempänä mainitusta 
hinnasta: 

Kaup. Tont t i Myyjä Hinta Khn 
osa t. t i la mk päätös 

15 Nybacka C. Rymanin oik.om. 175 000 (17. 6.1971 §) 
» Et. Pukkisaari 27 c A. Sjömanin perik. 14 000 (17. 6.1985 §) 
17 562/7 P.B. ja M. Jyränkö 16 000 ( 7. 1.62 §) 
» 562/3 L. Liljefors 15 000 ( 7. 1.63 §) 
» 566/20 As. Oy. Paasikontu 39 420 ( 7.10.2988 §) 
» 572/31 » » Pasilan k. 31 190 000 (16.12.3922 §) 
21 662/1,2 Mallasjuoman H:gjn Myyn t i Oy 280 000 (17. 6.1975 §) 
22 530/10 J. Lidönin oik.om. 22 000 ( 8. 4.1143 §) 
» 545/17 useat henkilöt 38 000 ( 3. 6.1787 §) 
» 550/7 B. Helenius 30 000 ( 4.11.3350 §) 
29 Böle 

l i t t . C 0 . Supperin perik. 10 000 (18. 3. 906 §) 
29 Tali 

RN:o 178 S. Laureman perik. 81 150 (11. 2. 504 §) 
» ent. 

78/8 L. Haimelin 27 000 (11.11.3425 §) 
31 puistoa l. G. Eskolin 45 000 (11. 3. 823 §) 
43 huvila 

n:o 70 M. Tidström 9 000 ( 2. 9.2500 §) 
46 ent. 

21/7 A. Kasvi 69 000 (16. 4.1216 §) 

Katajanokan telakka-alueen eräiden rakennusten os-
taminen Valmet Oy:l tä, määräraha 867 475 mk (khs 
30.12.4033 §, yl j . 18.12.6963 §) ks. myös Kiinteis-
töt, Aluevaihdot 

Poistaminen käyttöomaisuudesta 
- kaasulaitoksen hi i l i tuotantoon kuuluvat, puretta-

vat rakennukset, ks. Kaasulaitos 

Purkaminen 
Kiinteistölklle myönnett i in määrärahat seuraavilla 
alueilla olevien rakennusten purkamiseen: 
- Elisaaren ulkoilualue, ks. Urheilu- ja ulkoiluviras-
to, Alueet ja rakennukset 
— Espoon Leppävaara, Koivumäki (khs 13.5.1505 §) 
- Haaga„ Kauppalantie 35, Hellemäenpolku 8 ja Ki-
vihaanpolku 3 (khs 25.2.664 §, 16.9.2686 §) 
— Herttoniemi, Herttoniemen huvila n:o 76 (khs 

4.3.742 §) 
— Kamppi, kortt:ssa n:o 179 työpaja- ja varastora-
kennus, (khs 5.8.2168 §) 
— Katajanokka, Hylkysaaren kadun varrella oleva 
varastorakennus (khs 5.8.2168 §) 
— Koskela, Juolukkapolku 5, 6, 8, 10 ja 12 sekä 
Ruusumarjanpolku 15 (khs 3.6.1792 §) 
— Kumpula, Kymint ie 80 ja 95 (khs 30.9.2898 §, 
yl j . 19.8.6272 §) 
— Kyläsaaren vanha jätevedenpuhdistamo (ylj. 
31.12.6981 §) 
— Laajasalo, Oll invainiontie 4 ja Kuvemöörint ie 13 
(khs 3.6.1791 §) 
— Lassila, Kaupinmäentie 1 (ylj. 6.3.5402 §) 
— Lauttasaari, Särkiniementie 30 (khs 2.9.2493 §), 
ks. myös Urh. ja ulk.virasto. Alueet ja rakennukset 
— Länsisatama, ruokala LR III C 54 (ylj. 28.8. 
6295 §) 
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— Malmi, Malmin rait t i 6 , Malmin tor i 10, Ampu-
jantie 11, Vi lppulantie 24 ja Ormustie 13 (khs 23.9. 
2789 §, y l j . 23.1.5126 §, 31.12.6837 §) 

— Mellunkylä, Naulakalliontie 7 sekä t i lat Uppby 
RN:o 23 ja Sänkbacka RN:o 38 (khs 3.6.1791 §, 
14.10.3076 §) 
— Munkkisaari, ent. autokatsastuskonttorin alue 
Hernesaaressa (khs 16.9.2686 §) 
— Nikkilän sairaalan rakennukset n:o 21 ja 39 (khs 
24.6.2097 §) 

— Pakila, tont t i 34022/8 (khs 21.10.3168 §) 
— Palosaari, ks. Urheilu- ja ulkoiluvirasto. Alueet ja 
rakennukset 
— Pasila, Eevan katu 4 , Hertan katu 1 ,3 , 6 ja 13 sekä 
Pasilan katu 6, 10 ja 28 (khs 25.2.664 §, 10.6.1903 
§, 2.9.2493 §) 

— Pihlajamäki, Solavuorentie 25, Solavuorentien ja 
Vantaan välissä sijaitseva ti la RN:o 110 ja Brusastie 
11 (khs4.3.742 §, yl j . 29.5.5880 §) 
— Pitäjänmäki, Nuolikuja 4 ja Nuolit ie 7 sekä ton t t i 
46165/1 (khs 25.2.664 §, 2.12.3727 §) 
— Puistola, Vanha Puistolantie 10 (khs 23.9.2789 §) 

— Tapaninkylä, Fallkullantie 2 ja ti la Fattiggården 
RN :o 7620 ( k h s 4.3.742 §, yl j . 3.4.5573 §) 
— Tuomarinkylä, Tuomarinkylän kartano, pumppu-
koppi (ylj. 3.4.5573 §) 
— Vallila, Vall i lantie 10 ja Muuraintie 8 (khs 30.9. 
2898 §, yl j . 13.11.6720 §) 
— Vartiokylä, t i la RN:o 2 732 j a Vart iokyläni ie 17 
(khs 23.9.2789 §) 
— Vuosaari, tila RN :o 2^3 ja Vuosaaren kartano, va-
rastorakennus (khs 23.9.2789 §, yl j . 3.12.6837 §) 

Vuokraaminen 
— Katajanokka, entinen Valmet Oy :n telakan varus-
teluhalli valtion teknilliselle tutkimuskeskukselle, jo-
ka edelleen on velvollinen vuokraamaan Valmet 
Oy:lle sen ilmastointiosaston käytössä olevan, n. 
1 000 m 2 : n suuruisen hallitilan 28.2.1975 saakka 
(khs 30.12.4034 §) 

— Läntinen Kaivopuiston huvila-alue n :o 1, Suomen 
Valokuvataiteen museon säätiölle edellyttäen, että 
Suomen rakennustaiteen museosäätiö luopuu vuok-
raoikeudestaan ja rakennuksestaan (khs 18.3.914 §) 

— Malminkatu 5, t i lojen vuokraaminen Suomen Pe-
lastusarmeijan säätiölle (ylj. 27.2.5372 §) 

Rakennus- ja asuritorekister¡työryhmä, miet intö; khn 

lausunto (khs 16.12.3870 §) 

Rakennus Oy, Haagan tont in varausajan jatkaminen, 
ks. Kiinteistöt 

Rakennusinsinööriurakoitsijat r.y., kirje Hakaniemen 
metroaseman rakentamisurakoitsijan valitsemisesta 
(khs 7.10.2952 §) 

Rakennusinvestoinnit valtion hallinnonalojen toimin-
ta ja taloussuunnitelmissa v:lle 1975—1979, lausunto 
lääninhallitukselle (khs 18.3.920 §) 

Rakennusjärjestys 
Muuttaminen 
Lausunto sisäasiainministeriölle kvston muuttamis-
päätöstä koskevien valitusten johdosta (khs 25.2. 
694 §, v:n 1973 kert. s. 8) 

Poikkeusluvat, Kluuvi, tont t i 36/5,poikkeuksen salli-
minen enimmäissyvyydestä Helsingin yliopistolle 
(khs 16.9.2685 §) 

Täsmentäminen, kiinteistö!kn esitys 25 §:n täsmen-
tämisestä, ks. Katu- ja muut yleiset alueet, Katumaan 
aitaaminen 

Rakennuskielto 
Asettaminen, Pukinmäki, kaup.suunn.viraston ase-
ma kaavaos:n karttaan n:o 7229 merk i ty t alueet 
(kvsto 2.10.539 §) 

Jatkaminen 
- Kruununhaka, Kluuvi, Kaartinkaupunki, Kamppi, 
Punavuori, Eira, Ullanlinna ja Katajanokka sekä Etu-
ja Taka-Töölö (1 . - 8 . , 13. ja 14.) 11.10.1976 saakka, 
esitys ja sis.as.ministeriön päätös (kvsto 2.10.538 §, 
khs 30.12.4013 §) 
- Lauttasaaren kort t : t 31132 ja 31135 sekä kort t in 
31112, 31131, 31134, 31136 ja 31138 osat 31.12. 
1975 saakka (khs 18.2.567 §) 
- Pakila, Länsi- ja Itä-Pakilan eräät kort tel i t 8.3. 
1976 saakka, esitys ja ministeriön päätös (kvsto 5.6. 
332 §, khs 9.9.2607 §) 

- Sörnäinen, Kallio ja Alppiharju (10., 11. ja 12.) 
sekä Alppiharjun korttel in 358 31.12.1975 saakka 
(khs 14.1.139 §) 

- Vart iokylä, kort t : t 45251, 45261-45264 , 45278 
ja 45308 kahdella vuodella (kvsto 30.10.598 §) 

Poikkeusluvat 
Anomukset 
Seuraaville kaupungin virastoille ja laitoksille päätet-
t i in anoa sisäasiainministeriöltä poikkeuslupaa raken-
nuskiellosta jäljempänä mainittuja rakennuskohteita 
varten: 

asu ntotuotantotoim isto 

- Haagan ton t t i 29176/2, 5 540 m 2 : n suuruisen 
asuintalon rakentamista varten (ylj. 3.7.6066 §) 
- Malmin ton t t i 38016/6, 10 800 m 2 : n suuruisen 
asuintalon rakentamiseen (ylj. 24.7.6172 §) 
- Pukinmäen ton t t i 37043/1, 15 000 m 2 : n suurui-
nen asuintalon rakentamiseen Kiinteistö Oy Pukin-
mäen lukuun ja tont t i 37057/3, 5 000 m 2 : n suurui-
sen asuintalon rakentamiseen Asunto Oy Pukinmäen 
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lukuun (khs 17.6.1980 §,24.6.2055 §) 
— Vart iokylän ton t t i 45145 /1 ,11 730 m 2 : n suurui-
sen asunto kerrostalon sekä 650 m^.n suuruisen las-
ten päiväkodin rakentamiseen (ylj. 3.7.6068 §) 

kiinteistöviraston talo-osasto 
— Etu-Töölön yleinen alue I k i , liikennekeskusval-
vomon pitäminen edelleen paikoillaan (khs 29.4. 
1342 §) 

liikennelaitos 
— Herttoniemen kylän ti la RN:o 4^27 f linja-autojen 
säilytyshallin rakentaminen (khs 9.12.3829 §) 

metrotoimisto 
— Herttoniemen yleiset alueet: liikennealue Dy1, 
puistoalueet Aa 1 , Cu1 ja Cx1 sekä katualue A c 1 , lii-
kennerakennuksen rakentaminen (khs 9.12.3830 §) 
— Kumpulan t i la RN:o 1, voima-aseman rakentami-
nen (khs 18.11.3517 §) 

rakennusviraston talosuunnitteluosasto 
— Etu-Töölön kortt . 417 ja 426 sekä puisto- ja ka-
tualueet, väestönsuojan rakentaminen (khs 17.6. 
1968 §) 
— Laajasalo, Tullisaaren yksinäistalon tila RN :o 
pumppaamorakennuksen rakentaminen (khs 17.6. 
1964 §) 
— Laakson kaup.osa, Töölön kylässä olevalle osalle 
tilaa RN:o 1, sairaalarakennuksen rakentaminen (khs 
18.11.3542 §) 
— Mellunkylän ti lat R N s 3 " l 3 5 ja 3 I 4 4 , lasten päi-
väkodin rakentaminen (yl j . 3.7.6069 §) 
— Pasilassa Vähä-Huopalahden kylässä oleva tila 
RN :o 5*17, työmaaparakkirakeonuksen pitäminen 
edelleen paikoillaan (khs 5.8.2178 §) 
— Pitäjänmäellä talin kylässä oleva tila RN:o 1 1 0 4 . 
varastokatoksen rakentaminen (khs 16.9.2677 §) 
— Vi ik in Latokartanon kylässä oleva osa tilaa RN:o 

poisto- ja lietteenkäsittelyrakehnuksen, ravin-
teisen poisto- ja desinfiointirakennuksen, palautus-
lietepumppaamon ja sakeuttamon pumppaamon ra-
kentaminen (khs 25.11.3632 §) 

sähkölaitos 
— Sörnäisten tont t i 252/4, auto- ja konehallin sekä 
sosiaali-, varasto- ja työt i lojen rakentaminen (khs 
27.5.1719 §) 

teurastamolaitos 
- Koskelan kylän tila n:o 1, lisärakennuksen raken-
taminen ja varastorakennuksen pitäminen edelleen 
paikallaan (khs 3.6.1789 §) 
- Kumpulan kylän ti la n:o l 4 1 ^ sekä poikkeuslu-
van puoltaminen Pauna Oy:lle liikerakennuksen ra-
kentamiseen (khs 3.9.2782 §) 

vesilaitos 
— Etelä-Kaarelan kylän tila RN:o 7^36 |a|tosval-
vomon, kaasu-ja kuivakemikaalirakennuksen, kalkki-
veden valmistamon sekä kontaktialtaiden rakentami-
nen (khs 22.4.1266 §) 
— Vuosaaren kortt . 54040, veden käsittely laitoksen 
rakentaminen (khs4.2.411 §) 

väestönsuojelu keskus 
— Malmin tont t i 38122/14, laitesuojan rakentami-
nen (khs 10.6.1900 §) 

Lausunnot 
Sisäasiainministeriölle annettavissa lausunnoissa khs 
tai yl j . puolsivat 178 tapauksessa rakentamista kos-
kevan poikkeusluvan myöntämistä ja vastustivat 8 
tapau ksessa 

Puoltava lausunto Hakaniemen ja Sörnäisten metro-
asemien liukuportaiden rakentamista koskevien poik-
keuslupa-anomusten johdosta (khs 16.4.1217, 
1218 §) 

Suostumus poikkeuslupa-anomukseen. Rakennustoi-
misto Karme Oy.n poikkeuslupa-anomukseen suos-
tu t t i in edellytyksellä, että anoja hankkii vapaaehtoi-
sella kaupalla kaupungilta rakennushankkeen toteut-
tamista varten tarvittavan määräralan Länsimaa-nimi-
sestä tilasta RN:o 1^1 Vantaan Länsisalmen kylästä 
(khs 30.12.4032 §) 

Rakennuskunta Haka, lupa hissin rakentamiseen ylei-
selle alueelle Itä-Pasilassa, ks. Katu- ja muut yleiset 
alueet 

Rakennuskustannukset 
— ennalta arvaamattoman nousun korvaaminen 
eräissä pitkäaikaisissa rakennusurakoissa, ks. Ra-
kennustoimi 
— vahvistaminen, ks. Rakennukset 

Rakennusluvat 
Lausunnot maistraatille 
Khs päätti puoltaa rakennusluvan myöntämistä seu-
raavissa tapau ksissa: 
— Länsisatama, ru o kai äpäräkin rakentaminen ylei-
seen alueeseen S ö 1 kuuluvalle satama-alueen osalle 
(khs 7.1.60 §) 
— Malmi, ton t t i 38103/9, Keskusosuusliike Hank-
kija, tp. trevirahallin pystyttäminen (khs 7.1.58 §) 
— Oulunkylä, ton t t i VK 28401/1, rakennusvirasto, 
tp. varastorakennus (khs 14.1.138 §) 
— Punavuori, ton t t i 113/2, Asunto Oy Albert inkatu 
16, asuintalon pohjakerroksessa sijaitsevan varastoti-
lan muuttaminen myymälätilaksi (khs 25.11.3628 §) 
— Tapanilan kylä, ti la RN:o 5 3 5 5 , As. Oy Himmel-
tie 24, kerrosalan osalta kaupungin rakennusjärjest-
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tyksen 55 §:n 3 mom:n säännöksistä poikkeavan 
asuintalon rakentaminen (khs 4.2.413 §) 
— Tuomarinkytä, ton t t i 35057/10, Asunto Oy Sysi-
miehentie 48, kerrosalan yl i t täminen 24 m2;||ä (khs 
7.1.59 §) 
— Viikki, Kuninkaankartanonsaari, kiinteistöviras-
ton talo-osasto, muutosten suorittaminen eräissä 
Tekniikan museon tiloissa (khs 21.1.243 §) 

Khs päätti vastustaa lausunnossaan rakennusluvan 
myöntämistä Kumpulan kylän tilalle tulevan ruoste-
suojattavien autojen pesuun ja huoltoon käytettävän 
tp. rakennuksen rakentamista (khs4.2.406 §) 

Lausunnot rakennustarkastusvirastolle 
— Malmitontti 38016, Helsingin ev.lut. seurakun-
nat, autopaikkojen rakentaminen; puoltava lausunto 
(khs 13.5.1508 §) 
— Seurasaari, museovirasto, huoltorakennuksen ra-
kentaminen; ehdollinen lausunto (khs 17.6.1973 §) 

Rakennuslupahakemuksen hylkääminen, Mellun-
mäen Saanatunturintien lasten päiväkodin rakenta-
mista koskeva maistraatin hylkäävä päätös; khs tyy-
ty i päätökseen (khs 28.1.350 §) 

Rakennusohjelman hyväksyminen 
— Kontulan Keinutien ala-asteen koulu (kvsto 6.3. 
142 §) 
— Pihlajiston ala-asteen koulu (kvsto 9.1.16 §) 
— Pohjois-Jakomäen korttel ikoulu (khs 10.6. 
1877 §) 

Rakennustarkastaja, toimivallan täsmentäminen, ks. 
Katu- ja muut yleiset alueet, Katumaan aitaaminen 

Rakennu starkastusvirasto 
Palkat ja palkkiot 
— virasto oikeutett i in suorittamaan tarkastusosas-
tonsa kaikille tarkastusinsinööreille ja insinööreille 
ajalta 1.6. —30.9. heidän tehtäväkseen määrätystä li-
sä- ja ylityöstä korvausta virkaehtosopimuksen ja toi-
mihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan (khs 2.9. 
2518 §) 

Virat 
— virastoon 1.1. lukien perustettiin tarkastusinsi-
nöörin virkaan (V 33) otett i in virkaa hoitanut dipl. 
ins. Heikki Rissanen (khs 12.8.2270 §) 
— ins. Pentti Linnan irtisanomista koskevassa asias-
sa merki t t i in tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 
päätös, jol la jätett i in pysyväksi Ulh:n päätös (khs 
22.4.1288 §) 

Rakennustoimen viranomaisten tehtävät ja vastuu vä-
estönsuojelussa, ks. Komiteat 

Rakennustoimi 
Hiekoitussiilot 
Peruskorjaustöiden suorittaminen, v:n 1971 talousar-
vion t i l i l tä »hiekkasiilot, s.m.» jäljellä oleva määrära-
ha 248 652 mk, sen käyttötarkoitusta muuttaen sekä 
v:n 1973 talousarvioon uusien siilojen rakentamista 
varten varatusta määrärahasta enint. 150 000 mk, 
sen käyttötarkoitusta osittain muuttaen (kvsto 18.9. 
512 §,2.10541 §) 

Julkisten rakennusten ja merkittävimpien nähtävyys-
kohteiden merkitseminen aikana 1.1.1973-30.6. 
1974, rakennusviraston ilmoitukset (ylj. 13.2.5251 §, 
27.2.5334 §,31.7.6184 §) 

Kadun ja viemärin keskimääräisten rakennuskustan-
nusten vahvistaminen (kvsto 6.3.146 §, kunn.as.kok. 
s. 76) 

Kunnallisteknisten töiden tärkeys- ja kiireellisyysjär-
jestyksen laatiminen, vt. Laakson esitys toimikunnan 
asettamiseksi (khs 2.12.3670 §) 

Rakennuskustannusten ennalta arvaamattoman nou-
sun korvaaminen eräissä pitkäaikaisissa rakennusura-
koissa, määräraha 6 000 000 mk (kvsto 16.10.562 §) 

Rakennuspiirustusten hyväksymisrajojen tarkistami-
nen, ks. Piirustukset 

Rakennustoimen viranomaisten vastuu ja tehtävät 
väestönsuojelussa, ks. Komiteat ja toimikunnat, 
Asettaminen 

Rakennusurakoita koskevat ohjeet, tarkistaminen 
hankintaohjeita vastaaviksi. Tarkistukset koskevat 
pykäliä, joissa käsitellään luottamusmiesten tai kau-
pungin palveluksessa olevien henkilöiden esteellisyyt-
tä rakennustyön urakalle antamista koskevissa asiois-
sa (khs 13.5.1490 §) 

Rakennusvirasto 
Johtosäännön muuttaminen (kvsto 20.3.169 §), ks. 
Jätevedet, Jätevesimaksut 

Kiinteän käyttöomaisuuden kirjanpito, hoitaminen 
edelleen kiinteistöosissa pidettävän kiinteistöluette-
lon yhteydessä (khs 11.2.464 §) 

Läntinen tukikohta 
Ruokalanpidon järjestäminen.· elintarvikekeskuksen 
kehottaminen huolehtimaan ko. toimipaikkaruoka-
lan ja siinä olevien kahvi- ja voileipäautomaattien 
hoitamisesta khn v. 1973 tekemän päätöksen mu-
kaan siten, että ruokalassa on ruokailumahdollisuus 
myös muiden kaupungin laitosten henkilökunnalle 
(khs 9.9.2617 §) 

121 



Rake—Rake 

(Rakennustoimi, jatk.) 

Palkat, tarkistaminen 
— eräiden insinöörien ja arkkitehtien (khs 5.8. 
2130 §) 
— eräiden jaospääl li köiden (khs 30.9.2865 §, 28.10. 
3214,3215 §) 
— järjestelytoimiston päällikön (khs4.11.3320 §) 
— I koneinsinöörin (khs 18.2.565 §, 25.2.657 §, 
4.3.734 §) 
— ts. piiri- insinöörin (khs 30.9.2866 §) 
— projektinjohtaj ien (khs 2.9.2485 §, 9.9.2606 §) 

Pitkän sillan rannan sortuman korjaaminen, määräraha 
440 000 mk (khs 11.3.815 §) 

Poikkeuslupien anominen, ks. Rakennuskielto 

Puhelinvaihteen hankkiminen (ylj. 8.4.5601 §) 

Puhtaanapito-osaston l i i t tyminen ammattimaisen ti-
lausliikenteen harjoittajana Helsingin Kuorma-auto-
li ikennöitsijät r.yBen, ko. yhdistyksen esitys; khs 
päätti, ettei kaupunki l i i ty jäseneksi ko. yhdistyk-
seen (khs 19.8.2323 §) 

Rakennusluvan anominen tp. varastorakennuksen ra-
kentamiseksi Oulun kylään, ks. Rakennusluvat 

Rakennusviraston ja terveydenhoito viraston laborato-
riotehtävät, ks. Komiteat 

Virat ja toimet 
— eron myöntäminen hallinnollisen osaston os.pääl-
likölle (khs 14.10.3045 §) 
— lakkauttaminen: kemistin virka (Y 33) 1.4. lukien 
ja piirtäjä-kartoittajan virka puisto-os:lla 24.4. lukien 
(kvsto 6.3.145 §, 4.9.445 §) 
— perustaminen: laboratoriopäällikön virka (Y 33) 
1.4. lukien (kvsto 6.3.145 §) 
— täyttäminen: talorak.os:n koneteknillisen tston 
LVI-jaoksen päällikön to imi ja esisuunnittelutston 
jaospäällikön toimi (khs 8.4.1137 §, 3.6.1770 §) 
— täyttäminen haettavaksi julistamatta: vakinaiste-
tut virat kvston 22.5. tekemällä päätöksellä (khs 
30.9.2868 §) 
— täyttämättä jättäminen: konevarikon korjaamon 
päällikön (Y 33) ja suunnitteluteknikon (Y 24) virat 
(khs 9.9.2596 §,9.12.3788 §), laboratorioteknikon 
virka (Y 20) (khs 17.6.1956 §) sekä talousos:n han-
kintatston varastoesimiehen virka (Y 15) (khs 4.2. 
394 §) 
— valitus puhtaanapito-os:n ylikonemestarin viran 
täyttämistä koskevassa asiassa; khn hylkäävä päätös 
(khs 20.5.1592 §) 

Talonrakennushankkeen toiminnallista ennakko-
suunnittelua koskevien ohjeiden kumoaminen sekä 
tilahankkeen hanke- ja esisuunnittelua koskevien oh-

jeiden hyväksyminen (khs 27.5.1673 §, v:n 1971 
kert. s. 231) 

Talonrakennustoimintaan ja rakennusten hoitoon 
liittyvien, energian säästöön tähtäävien suunnittelu-
ja käyttöohjeiden antaminen virastoille ja laitoksille 
(khs 20.5.1616 §) 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto 

Täyttöalueet 
— Kannelmäen täyttöalue, täyttäminen kaup.suunn. 
viraston asemakaavaos:n piirustuksen n:o 7262 mu-
kaisesti (khs 18.11.3532 §) 
— Mellunkylässä Portt i t ien eteläpuolella sijaitsevan 
täyttäalueen kunnostussuunnitelman hyväksyminen 
rakennusviraston puisto-os:n piirustuksen n:o 2345/ 
23.1.1974 mukaisesti (khs 13.5.1503 §) 

Vahingon korvau kset 
Kadulla, puistoissa ym. tapahtuneiden kaatumisten 
ja Hukastusmisten aiheuttamat vah ingot, korvau kset 
yht. 15 460 mk (ylj. 5.6.5919 §, 17.7.6098 §, 2.10. 
6433 §, 23.10.6543 §, 18.12.6931 §) 

L iikennevahingo t 
— RO.n päätösten nojalla maksettiin Anneli ja Soini 
Saloselle korvauksia yht. 5 731 mk (khs 11.3.808 §, 
ylj. 15.5.5802 §, 17.7.6126 §) 
— rakennusviraston painojyrän päälleajon aiheutta-
ma autovahinko, korvaukset yht. 2 370 mk (ylj. 
11.9.6341 §) 
— viallisen viemärikaivon kannen aiheuttamasta lii-
kennevahingosta maksettiin korvauksia yht. 946 mk 
(ylj. 29.5.5875 §) 

Lumenkaatopaikalle mereen suistuneesta kuorma-au-
tosta maksettiin korvauksia 15 266 mk (khs 21.1. 
205 §, v:n 1973 kert. s. 120) 

Rakennus-, räjäytys- ja viemäritöiden aiheuttamien 
vahinkojen korvaukset, yht. 77 288 mk (ylj. 13.2. 
5259 §, 13.3.5434 §, 17.7.6097 §, 28.8.6291 §, 
18.9.6373 §) 

Tervasaaren leikkikentän vaijeriradan aiheuttama 
sormivamma, korvaukset yht. 1 631 mk (ylj. 31.7. 
6192 §) 

Viemärin läheisyyden ja piha-alueen painumisen ai-
heuttama vesijohdon vaurioituminen, korvaus puolet 
uusimiskuluista eli 1 196 mk (ylj. 19.6.5984 §) 

Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy, Itä-Pasilan ton-
t in varausajan jatkaminen, ks. Kiinteistöt 

Rakennustoimisto Karme Oy, kaupungin suostumus 
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poikkeuslupa-anomukselle, ks. Rakennuskielto 

Rakennustyöläisten Liitto, hotel l i tontin varaaminen 
Kampista, ks. Kiinteistöt 

Rakennustyön valvonta, maksujen vahvistaminen 2.4. 
lukien, Ulh (kvsto 24.4.263 §, khs 25.3.1005 §, 
1.4.1088 §,29.4.1361 §) 

Rakennusvirasto, ks. Rakennustoimi 

Rakentamisohjelmatoimikunta, täydentäminen (khs 
30.9.2851 §) 

Rationalisoi nti komitea, esitys kuljettajin isten henkilö-
autojen vähentämisestä (khs 18.11.3463 §) 

Rauhanajan käyttö, väestönsuojien, ks. Väestönsuojelu 

Rautatieliikenne, ks. myös Martinlaakson rata 
Espoo—Kivenlahti—Soukka radan ja Etelä-Espoon 
sähköradan esiselvitys; khs ei katsonut lausunnossaan 
ehdotettuja rautatieratkaisuja tarkoituksenmukaisik-
si (khs 9.12.3794 §) 

Helsingin seudun rautatieliikenteen suunnittelun ja 
rakentamisen järjestämiseen liittyvän johtoryhmän ja 
yhteistyöryhmien asettaminen: 
— johtoryhmä: VR:n edustajat pääjoht. Paul Paave-
la, y l i joht. Rauno Mäkinen ja os.joht. Herbert Rö-
mer; kaup:n edustajat: ylipormestari Teuvo Aura 
(pj.), apul.kaup.joht. Veikko Järvinen, Gunnar 
Smeds ja Pekka Alanen sekä rahoitusjoht. Erkki Lin-
tur i 
— yhteistyöryhmät: 

1. suunnittelutoimikunta: VR:n edustajat apul.joht. 
Erkki Nieminen, dipl.ins. Eero Ruohonen ja Risto 
Pitkänen sekä ratains. V i l jo Kovanen; kaup:n edusta-
jat: liikennesuunn.pääll. Heikki Salmivaara (pj.), os. 
päälht Teuvo Rii t t inen ja Timo Ni in i , toim.päälht 
Erik Durchman, Mart t i Lund ja Mauno Pihlaja, dipl. 
ins. Osmo Kallioniemi ja Mart t i Koivumäki sekä ark-
kit. Jyrk i Lehikoinen 

2. rakennustoimikunta: VR :n edustajat: yli-ins. Pert-
t i Lattunen, ratains. Olavi Laitinen, Esko Tornivaara 
ja Veikko Könönen, dipl.ins. Matt i Vasara ja asian-
valvoja Unto Perko; kaup:n edustajat: L intur i (pj.) 
katurak.pääll. Seppo Hirvonen, dipl.ins. Erkki Paju-
nen, apul.os.pääll. An t t i Koivu sekä Lehikoinen ja 
Kallioniemi 

3. Käyt töto imikunta: VR:n edustajat: Mäkinen, 
joht. Panu Haapala sekä Ruohonen; kaup:n edusta-
jat: to im. joht. Matt i Laamanen (pj.) ja toim.pääll. 
Erkki Ryynänen 

Samalla kumot t i in khn 6.4.1968, 24.2.1969, 15.5. 
1972 ja 12.11.1973 tekemät päätökset (khs 2.12. 
3669 §) 

Junalippujen hinnat, Tapanilan ja Puistolan alueiden 
liikennepaikkojen käyttäjien saattaminen samanlai-
seen asemaan muiden helsinkiläisten kanssa, vt Lau-
rilan ym. valtuutettujen kirje sekä Helsingin sos.dem. 
piir in pohjoisen aluejärjestön ym. kirje; liikennelai-
toksen lk:n selvitys sekä kehotus Ik :lle kiirehtiä VR :n 
kanssa käytäviä neuvotteluja yhteistari f f i in siirtymi-
sestä (khs 27.5.1726, 1727 §, 10.6.1908, 1909 §) 

Pääradan hyväksikäytön tehostaminen, Helsingin 
sos.dem. pi i r in pohjoisen aluejärjestön kir je; liiken-
nelaitoksen Ikn ja kaup.suunn.lkn lausuntojen mu-
kainen selvitys (khs 5.8.2182 §) 

Ravirata Oy, tont in varaaminen MäkkyIästä (khs 
13.5.1504 §), ks. myös Kiinteistöt 

Ravitsemuskasvatusta käsittelevän projektin toteut-
taminen pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-
nan suosituksen mukaisesti, määräraha 52 000 mk 
(khs 1.4.1089 §) 

Reimaria 
— lasten päiväkodin perustaminen, 138 000 mk:n 
määräraha (khs 3.6.1802 §) 
— l i iketontin vuokraaminen, ks. Kiinteistöt 

Retkeilyalueet, ks. Urheilu-ja ulkoilutoimi 

Revisio virasto 
Kassantarkastu kset 
Revisioviraston i lmoitukset v:n 1973 viimeisen nel-
jänneksen ja v:n 1974 kolmen ensimmäisen neljän-
neksen kassantarkastuksista merki t t i in tiedoksi (khs 
11.2.461 §,6.5.1391 §, 16.9.2651 §, 25.11.3567 §) 

Tilien asema 
I lmoitukset viraston ti l ien asemasta merki t t i in tie-
doksi (ylj. 27.2.5337 §, 5.5.5790 §, 3.9.6310 §, 
23.10.6522 §) 

Virat 
— täyttäminen: apuI.reviisorin virka (Y 26): valt. 
kand. Oiva Vir ta (kvsto 24.4.236 §), kolme lasten-
tarkkaajan virkaa (Y 17) ja vahtimestarin virka (Y 12) 
(ylj. 27.2.5338 §, 13.11.6674 §, 3.12.6789 §) 
— täyttämättä jättäminen: kustannustutkijan virka 
(Y 26) (khs 30.9.2840 §) 

Reykjavik 
— 1100-vuotisjuhli in osallistuminen, ks. Edustajat, 
kaupungin 
— valtuuskunnan lähettäminen, ks. Vierailut 
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Rinnekodin keskuslaitos 
— kaupungin edustajan nimeäminen Rinnekoti-sää-
t iön neuvottelukuntaan kaudeksi 1974—1976: lasten-
huollon tarkast. Maija Kario ja varalle tarkast. Lea 
Pitkänen (khs 11.3.850 §) 
— perustamiskustannusten ennakkorahoitusosuuk-
sien maksaminen, 87 196 mk:n määräraha (kvsto 
19.6.412 §) 

Roihupellon teollisuusalue, tont in vuokraaminen, ks. 
Kiinteistöt 

Roihuvuori 
— lasten päiväkodin perustaminen, 155 000 mk:n 
määräraha (khs 2.9.2514 §) 
— terveysasema, ks. Terveyskeskus 

Rottien hävittämistutkimus, osallistuminen kustan-
nuksiin (ylj. 11.12.6882 §) 

Ruoholahti 
— tont in myyminen Oy A lko Ab.l le, ks. Kiinteistöt 
— tukimuur in rakentamislupa, Oy A lko Ab (ylj. 
17.4.5650 §) 

Ruokatehtaan ennakkosuunnittelu komitea, selvitys ja 
täydentäminen, ks. Komiteat 

Ruotsin kuninkaan vierailu, ks. Vierailut 

Rymaco Oy, Ab, räjähdysaineiden kauppaa koskeva 
lausunto, ks. Kauppa 

Räjähdysaineiden kauppa, lupaa koskevat lausunnot, 
ks. Kauppa 

Räjähdys- ja Rakennusainepalvelu Oy, räjähdysaine-
kauppaa koskeva lausunto, ks. Kauppa 

Röykän sairaala, ks. Sairaalat, kaupungin 

S 

Sairaalat, kaupungin 
Aurooran sairaala 
Palkat ja palkkio t 
— hammaslääkärin kuukausipalkkion korottaminen 
1.10. lukien 600 mk.aan (khs 16.9.2715 §). 

Rakennukset 
— keittiörakennuksen perusparannustyön loppuun-
suorittamista varten myönnett i in 94 000 mk ja ra-
kennuksessa sijaitsevien henkilökunnan asuntojen pe-
rusparannustyön loppuun saattamista varten 50 300 
mk, molemmat v:n 1971 talousarviosta (khs 22.4. 
1292 §, 16.9.2665 §) 
— lastenpsykiatrian osastorakennuksen uusitut 
luonnospiirustukset n:o 11—20 hyväksytt i in ja pää-
tett i in lähettää lääkintöhallitukselle uudistettu hake-
mus rakennuksen hyväksymisestä valtionavun suorit-
tamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan kustan-
nuksiltaan 7 275 500 mk:n suuruisena (khs 9.9. 
2634 §) 
— sairaalan rakennuksissa n:o 5 ja 7 suoritettaviin 
parannus- ja korjaustöihin saatiin käyttää 120 000 
mk v:n 1971 talousarvioon sairaalan lastenpsykiatris-
ta osastorakennusta varten merkitystä määrärahasta, 
sen käyttötarkoitusta osittain muuttaen (kvsto 8.5. 
281 §) 

Tehostetun valvonnan osasto 
Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että kirurgian 
osaston 22 sairaansijaa käsittävä vuodeosasto saatai-
siin hoidon porrastusjärjestelyn yhteydessä muuttaa 
viitenä päivänä viikossa toimivaksi vuodeosastoksi 
(khs 16.4.1232 §) 

Trooppisten tautien osastolle t i latut aikakauslehdet 
ja käsikirjat esitettiin hyväksyttäväksi sopimuksen 
mukaisina erikoishankintoina, jotka korvataan täy-
simääräisinä valtion taholta (khs 10.6.1922 §, 5.8. 
2205 §) 

Viranhaltijat, hovioikeuden päätös sairaalan ent. 
anestesiay li lääkäriä koskevassa asiassa (khs 2.12. 
3707 §) 

Saaren Auto Oy, yhteistariff in korvausperusteiden 
muuttaminen, ks. Liikenne 

Saaret, eräiden puolustuslaitoksen hallussa olevien 
saarien luovuttaminen kaupungille, toimikunnan 
asettaminen, ks. Komiteat 

Sailors Home Säätiö, kaupungin edustajien valitsemi-
nen hallitukseen ja til intarkastajiksi (kvsto 6.2.86 
§, ks. Kunnalliskalenteri) 

Sairaalalautakunta, ks. Sairaalatoimi 

Virat, ortopedian erikoislääkärin palkkaaminen edel-
leen odottamatta ratkaisua valtionapuasiassa (khs 
18.2.607 §) 

Hesperian sairaala 
B-tornitalon v. 1968-70 toteutettujen muutostöi-
den valtionapu (khs 16.12.3907 §) 

Haagan osaston perustamistöiden ja perushankinto-
jen valtionapu (khs 21.1.270 §) 

Kalusto 
— v:n 1971 talousarviossa kalustohankintoja varten 
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varatun määrärahan käyttämättömän osan siirtämi-
nen käytettäväksi v. 1974 alkuperäiseen tarkoituk-
seensa (kvsto 6.2.98 §) 

Lastenpsykiatrian osaston hyväksyminen opetussai-
raalaksi lastenpsykiatrian alalla (khs 23.9.2818 §, 
16.12.3905 §) 

Palkkiot, kerhotoimen ohjaajien palkkion vahvista-
minen 1 3 - 2 0 mk:ksi tunni l ta 1.7. lukien. Palkkion 
suuruutta harkittaessa on kiinnitettävä huomiota 
kul loinkin suoritettavan tehtävän vaativuuteen ja sen 
suorittajan pätevyyteen (khs 3.6.1811 §) 

Perustamiskustannusten ennakkoilmoitus, lääkintö-
hallituksen kirje (khs 20.5.1639 §) 

Sairaansijaluvun vahvistaminen. H o ito pa i k k a I u k u 
604 ja puoliavoimien hoitopaikkojen määrä 1.1. luki-
en 228 toistaiseksi ja kauintaan 31.12. saakka (khs 
28.1.353 §) 

Virat. Kielitaitovaatimuksen lievennys apulaislääkä-
rin viranhaltijan osalta (khs 4.2.431 §, 11.2.520 §) 

Itäinen sairaala 
Toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma 
Sairaalan laajuudeksi hyväksytt i in tässä vaiheessa 
400 sairassijaa ja n. 130 000 pol ikl inikkakäyntiä vuo-
sittain. Sairaalan toiminnallisessa suunnitelmassa ja 
huonetilaohjelmassa (11.2.1971) esitetyt toiminnall i-
set periaatteet hyväksytti in sekä sairaalan lääkinnäl-
lisen toiminnan jakautuminen lähinnä seuraaviin eri-
koisaloihin: sisätaudit (akuutit ja pitkäaikaiset), ki-
rurgia, korvataudit, silmätaudit ja psykiatria. Kvsto 
hyväksyi lisäksi neljä toivomuspontta, ks. Kaupun-
ginvaltuusto, Toivomusponnet (kvsto 22.5.304 §) 

Päätös kvston tekemän Itäisen sairaalan toiminnall i-
sen suunnitelman ja huonetilaohjelman hyväksymis-
päätöksen täytäntöönpanosta mahdollisista valituk-
sista huolimatta. 

Hoitolaitosten suunnittelutoimikuntaa kehotett i in 
uusimaan ko. suunnitelma ja huonetilaohjelma 
kvston päätöksen pohjalta. 

Kiinteistölautakuntaa kehotetti in hankkimaan Marja-
niemessä oleva, sairaalaan sijoituspaikaksi suunnitel-
tu alue kokonaan kaupungin omistukseen, kaupunki-
suunnittelulautakuntaa ottamaan huomioon suunni-
telmissaan sairaalan aiheuttama liikennepalvelujen 
tarve sekä sairaalatkaa kokeilemaan jossakin nykyi-
sessä sairaalassa Itäisen sairaalan toiminnallisessa 
suunnitelmassa esitettyjen periaatteiden soveltamista 
sekä ryhtymään toimenpiteisiin 
— asuntojen varaamiseksi henkilökunnalle, mikäl i se 

harkitaan tarpeelliseksi 
kaupungin terveydenhuollon ja lääkehuollon jär-

jestelyä koskevan kokonaissuunnitelman laatimisek-
si, jo l lo in samalla olisi määriteltävä myös ne sairaan-
hoitolaitosten apteekin to iminnot , jotka sijoitettai-
siin Itäiseen sairaalaan 
— sellaisen kaupungin alueen sairaaloiden poikkeus-
ajan toimintaa koskevan kokonaissuunnitelman laati-
miseksi, jonka osana määriteltäisiin myös Itäisen sai-
raalan suojati loihin poikkeusaikana sijoitettavan lää-
kinnöllisen toiminnan laatu ja määrä (khs 24.6. 
2100 §) 

Kivelä-Hesperian sairaala 
Hammashoitotehtävien järjestely: hammaslääkärin vi-
ran jättäminen täyttämättä v:n 1974 loppuun ja kon-
sultoivan hammaslääkärin palkkaaminen (khs 25.2. 
698 §) 

Virat 
— patologiylilääkärin ero virastaan ja dos., lääket. ja 
kir.tr i Mart t i Virolaisen valitseminen virkaan (khs 
18.3.929 §, 5.8.2202 §) 

Kivelän sairaala 
Erikoismaksuluokan käyttöoikeuden myöntäminen 
silmätautien osaston osastolääkärille (khs 20.5.1635 
§, 17.6.2006 §) 

Silmäpoliklinikan toiminnan tehostaminen, vt Vuo-
relan kirje (khs 11.2.517 §) 

Virat 
— kaasulaitoksen ent. putkiasentaja siirretti in virka-
säännön 11 §:n 2 kohdan nojalla revisioviraston vah-
timestarin virasta (Y 10) sairaalan 1.1. avoimeksi tul-
leeseen mekaanikon virkaan (Y 15) (khs 14.1.163 §). 

Laakson sairaala 
Laajennuksen suunnittelua varten myönnett i in 
100 000 mk (khs 29.4.1324 §) 

Toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma, lää-
kintöhallituksen hyväksyminen (khs 21.1.268 §) 

Valtionavut 
Kh päätti tyy tyä sos. ja terv.ministeriön seuraavia ra-
kennushankkeita ja hankintoja koskeviin valtionapu-
päätöksiin: 
— hallintorakennuksen peruskorjaustyöt ja irtaimis-
tohankinnat 
— itäisen potilasrakennuksen korjaustyöt ja perus-
hankinnat 
— happi keskuksen rakentamistyö 
— läntisen potilasrakennuksen peruskorjaustyöt ja 
laitehankinnat 
— perushankinnat v. 1968 -69 (khs 28 .1 .359 -
363 §) 
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Malmin sairaala 
Poliklinikan käyttö, Tapan in kylän Naiset r.y.n kirje 
(khs4.3.768 §, 11.3.860 §) 

Marian sairaala 
Erikoismaksuluokkaoikeus myönnett i in sairaalan si-
sätautiosaston tp. osastolääkärille (khs 14.1.181 §, 
11.2.519 §) 

Patologian laboratorion ilmastoinnin parannustöitä 
varten myönnett i in enint. 73 000 mk v:n 1971 ta-
lousarvion Laakson sairaalan läntisen potilasraken-
nuksen peruskorjauksesta säästynyttä määrärahaa 
(khs 22.4.1290 §, 2.9.2533 §) 

Rakennuksen n.-o 4 hissi- ym. muutostöiden loppuun 
saattamiseen myönnett i in v:n 1971 talousarvioon sai-
raalatoimen rakennusten perusparannuksia varten 
myönnetystä määrärahasta 85 000 mk , sen käyttö-
tarkoitusta muuttaen (kvsto 18.12.756 §) 

Marian sairaalan itäinen poliklinikka 
Kuulokojeiden myöntämisoikeus 
Sos. ja terv.ministeriö ei katsonut voivansa myöntää 
kuulokojeiden myöntämisoikeutta pol ik l inikan tp. 
osastolääkärille, vaan khn toissijaisen anomuksen 
johdosta ministeriö oikeutt i pol ikl inikan johtavan 
lääkärin päättämään virkamiehen vastuulla invalidi-
huoltolain 6 §:n 1 mom:n 3 kohdassa tarkoitettujen, 
enint. 1 500 mk maksavien kuulokojeiden korvakap-
paleiden ym. myöntämisestä ja korjaamisesta otta-
malla huomioon sosiaalihallituksen antamat kuulo-
kojeiden myöntämiseen l i i t tyvät ohjeet (khs 12.8. 
2272 §, 11.11.3413 §, 16.12.3903 §) 

Muuttaminen ns. avoimeksi poliklinikaksi, v t Hyvö-
sen ym. kirje (khs 18.2.605 §, 4.3.762 §) 

Sairaala-arkiston ilmanvaihdon parantaminen, määrä-
raha enint. 46 000 mk (khs 23.9.2816 §) 

Tilojen luovuttaminen sydäntautipotilaiden kuntout-
tamiseen, Uudenmaan Sydäntautipi ir in kirje (khs 
14.1.178 §) 

Virat 
— vastaavan lääkärin tp. viran nimikkeen muut-
taminen apulaisylilääkärin tp. viraksi; apulaisylilää-
kärin erikoisala on röntgen 
— apulaisylilääk. Carl G. VVallgrenin määrääminen 
hoitamaan polikl inikan johtavan lääkärin tehtäviä 
— kahdeksan erikoislääkärin tp. viran nimikkeen 
muuttaminen osasto lääkärin tp. viraksi (khs 8.4. 
1165 §) 

Marian sairaalan Lauttasaaren hoito-osasto 
Määrärahat: 
— henkilökunnan palkkaamista varten 76 825 mk 
(khs 16.9.2716 §) 
- kalustohankintoja varten enint. 1 714 000 mk 
(khs4.2.427 §) 

käyttömenoja varten aikana 16.9.—31.12. myön-
netti in 804 685 mk (khs 7.10.2974 §) 

Perustamis- ja toimintasuunnitelmaa koskevan pää-
töksen jatkaminen, sos. ja terv.ministeriö (khs 3.6. 
1809 §) 

Rakentaminen 
Rakennustyön loppuun saattamista varten myönnet-
t i in 
— v:n 1971 talousarvioon Itäisen sairaalan suunnit-
telua varten varatusta määrärahasta 500 000 mk ja 
Röykän sairaalan keittiörakennuksen peruskorjausta 
varten merkitystä määrärahasta enint. 400 000 mk 
(kvsto 16.10.578 §) 
- Nikki län sairaalan rakennuksen n e 10 peruskor-
jaustöitä varten varatusta määrärahasta 300 000 mk 
(khs 22.4.1265 §,23.9.2762 §) 

Toiminnan aloittaminen. Lääkintöhall itus hyväksyi 
hoito-osaston tarkoitukseensa 1.11. lukien sekä sen 
sairaansijojen määräksi 102 (khs 30.9.2883 §,11.11. 
3408 §) 

Virat 
Khs päätti perustaa hoito-osastolle aikaisintaan 1.9. 
täytettävät seuraavat tilapäiset virat: kaksi osaston-
lääkärin virkaa (Y 29), joista toinen puolipäiväinen, 
ylihoitajan virka (Y 21), viisi osastonhoitajan virkaa 
(Y 18), vastaavan lääkintävoimistelijan virka (Y 17), 
kaksi osastonhoitajan ja kaksi erikoissairaanhoitajan 
virkaa (Y 16), kaksi sairaanhoitajan, viisi lääkintävoi-
mistelijan ja apuemännän virka (Y 15), kolme auton-
kuljettajan virkaa (Y 13), neljä lääkintävahtimestarin 
virkaa (Y 12), kanslistin, 29 apuhoitajan ja apulais-
osastonhoitajan virat (Y 11), ruokalanhoitajan virka 
(Y 9), kaksi toimistoapulaisen, yksi apumiehen ja 
neljä kylvettäjän virkaa (Y 8), apteekkiapulaisen vir-
ka (Y 7), sekä 16 sairaala-apulaisen ja kolme keitt iö-
apulaisen virkaa (Y 5) sekä seuraavat työsuhteiset vi-
rat: viisi osastoavustajan virkaa (Y 10) ja lähetin vir-
ka (khs 25.3.1016 §). Tp. yl ihoitaja saatiin palkata 
jo 1.6. alkaen (khs 6.5.1448 §) 

Nikkilän sairaala 
Henkilökunta 
Asuntoti lanteen järjestely, kirje; Mielenterveys-ja ke-
hitysvamma-alan l i i ton Nikki län osastolle ja Nikki län 
sairaalan henkilökunnan yhdistykselle i lmoi tet t i in, 
että sairaalan henkilökunnalle rakennettavan asuinta-
lon osakeyhtiön rakennusaikainen rahoitus voidaan 
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myöntää asuntotuotantomäärärahoista, mutta yh-
t iön tarvitsemasta rahoituksesta on sovittava lähinnä 
paikallisten raha- ja vakuutuslaitosten kanssa. Asun-
totuotantoto imikunta voi myös hoitaa asunto-osake-
yht iön rakennuttajatehtävät asuntohallituksen vah-
vistamilla palkkioperusteilla (khs 5.8.2200 §) 

Jätevesipuhdistamo. Sipoon kunnan ja Nikki län 
sairaalan yhteisen jätevesipuhdistamon perustamis-
töiden valt ionapu, KHO:n päätös (khs 16.4.1236 §) 

Palkat ja palkkiot: sairaalan urkur in palkkio, tarkis-
taminen 1.5. lukien 250 mk:ksi /kk (khs 8.4.1163 §) 

Perhehoito. Potilaista maksettavien korvausten tar-
kistaminen (kvsto 2.10.537 §, kunn.as.kok. s. 296) 

Rakennukset 
— n:o IX, peruskorjauksen valtionapupäätös (khs 
28.1.364 §) 
— n:o 10, peruskorjauksen pääpiirustusten n:o 11 — 
20 hyväksyminen (khs 18.2.609 §) 
— n:o 21 ja 39, purkaminen (khs 24.6.2097 §) 
— paloturvallisuuden edellyttämien korjaus-ja muu-
tostöiden suorittaminen (khs 22.4.1291 §, 9.9. 
2630 §) 

Röykän sairaala 
Rakennukset 
— keittiörakennuksen valtionavun siirtäminen (khs 
16.4.1237 §) 
— n:o 1d, ulkoparvekkeen purkaminen (ylj. 30.4. 
5741 §) 

Yhteiset asiat 
Erikoistumissairaa/aoikeudet, eräät kaupungin yleis-
sairaalat; lääkintöhallituksen spesialiteettineuvottelu-
kunnan kirje (khs 28.1.352 §) 

Henkilökunta 
— asuntojen vuokraaminen sairaalain vuosilomasijai-
sia varten, määräraha enint. 66 000 mk (khs 18.3. 
928 §,3.6.1810 §) 
— asuntojen vuokraaminen sairaalan henkilökunnal-
le, määräraha enint. 23 000 mk (khs 14.10.3061 §) 
— lasten päivähoidon järjestäminen, ks. Lasten päi-
vähoito 
— työsuhdeasuntojen kunnostaminen, määräraha 
enint. 180 0 0 0 m k (khs 18.11.3506 §) 

Kirjanpito: 154 000 mk:n määrärahan myöntäminen 
sairaalain hallinnollisen kirjanpidon automaattista 
tietojenkäsittelyä varten (khs 1 M l §) 

Lääkäreiden yksityisvastaanotot. Oikeuden myöntä-
minen eräille lääkäreille yksityisvastaanoton järjestä-
miseen kaupungin sairaaloissa v. 1974 ja 1975 (khs 

28.1.354 §, 25.11.3614 §, 2.12.3717 §, 30.12. 
3999 §) 

Lääkärityövoiman käyttö. Sairaalalkaa kehotetti in 
noudattamaan lääkärityövoiman käytössä lääkintö-
hallituksen antamia ohjeita supistettaessa sairaaloi-
den toimintaa hoitohenkilöstön puutteen johdosta 
(30.12.4007 §) 

Paikallissairaaloiden tulevaa asemaa koskevan selvi-
tyksen tekeminen 
— määräajan pidennysanomus 31.12.1975 saakka 
(khs 9.12.3815 §) 
— valtioneuvoston myöntämä määräajan pidennys 
31.12.1974 saakka (khs 27.5.1738 §) 

Palkat ja palkkiot 
— apu- ja huoltomiesten ja auton- tai traktorinkul-
jettajan palkan välisen erotuksen, tuntipalkan mu-
kaan laskettuna, suorittaminen niille apu- ja huolto-
miehille, jo tka pakottavista syistä joutuvat tilapäises-
t i toimimaan auto- tai t raktor in kuljettajina (khs 18.2. 
606 §) 
— lääkäreiden, sairaanhoitajien, laboratorio-ja rönt-
genhoitajien sekä lääkintävoimistelijoiden lukumää-
rän lisäyksestä v. 1975 aiheutuvien palkkakustannus-
ten alistaminen ennakolta HYKS:in l i i ttohall itukselle 
(khs 11.11.3414 §) 
— puheterapeuttien palkkion korottaminen 25 
mk:aan/hoitotunt i , edellyttäen, ettei em. korvausta 
makseta kokopäivätyössä (khs 23.9.2814 §) 
— ruumiinavauksia suorittavien patologialääkärei-
den palkkio tarkistett i in 150 mk:ksi ruumiinavausta 
kohti, kaupungin palveluksessa oleville lääkäreille 
edellyttäen, että ruumiinavaukset tehdään virka-ajan 
ulkopuolella (khs 26.8.2429 §) 
— siivoustöiden ohjaajina toimivien viranhaltijoiden 
palkkauksen tarkistaminen (khs 4.3.763 §, 7.10. 
2976 §) 

Sairaalahallinnon uudistaminen, lausunnon antami-
nen Sairaalaliitolle (khs 24.6.2101 §) 

Sairaaloiden toimintasuunnitelmatoimikunnan mie-
tintö lähetettiin tiedoksi sairaalalklle ja hoitolaitos-
ten suunnittelutoimikunnalle otettavaksi mahdolli-
suuksien mukaan huomioon sairaaloiden sisäisen tie-
tojensiirtomenetelmien jatkokehitystyössä (khs 7.10. 
2979 §) 

Työ suojelu to ime n piteistä aiheutuvat kustannukset, 
määräraha enint. 15 000 mk (khs 4.11.3337 §) 

Ulkokuntalaisen potilaan hoitokorvausmaksu,selityk-
sen antaminen Ulh:lle (ylj. 3.7.6056 §) 

Vahingonkorvaus- ja vastuukysymyksen järjestämi-
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nen sairaaloissa ja huol to lkn alaisissa vanhusten 
huoltolaitoksissa; khs päätti 
— että mikäl i ko. laitosten palveluksessa oleva muu 
henkilö kuin lääkäri työtehtävissään aiheuttamansa 
vahingon johdosta on korvausvelvollinen kolmannel-
le, suorittaa kaupunki sanotun korvauksen oikeuden-
käyntikuluineen, mikäli asianomaisen henkilökohtai-
nen vastuuvakuutus ei sitä korvaa, korvausvelvollisen 
vastatessa maksuista yhteensä omavastuunsa määrään 
asti 
— että omavastuun määrä, joka tällä hetkellä on 
yht. 30 mk , määräytyy khn liikennevahinkotapaus-
ten osalta tekemän päätöksen mukaisesti 
— että po. vahinkotapauksissa vastaa vahingon ai-
heuttaja itse hänen maksettavakseen mahdollisesti 
tuomituista sakoista sekä hänelle itselleen asiansa 
hoitamisesta aiheutuneista kuluista 
— että em. määräykset eivät koske tapauksia, joissa 
vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuot-
tamuKsella, jo l lo in vahingon aiheuttaja vastaa hänen 
syykseen luettavista korvauksista ja oikeudenkäynti-
kuluista (khs 20.5.1633 §) 

Vahingonkorvaukset 
— henkilökunnan tai potilaiden kadonneesta, rik-
koutuneesta omaisuudesta (ylj. 13.2.5286 §, 27.3. 
5552 §, 8.4.5610 §, 17.4.5657 §, 5.6.5933 §, 31.7. 
6203 -6205 §, 7.8.6232 §, 18.9.6381 §, 2.10.6440, 
6441 §, 13.11.6710 §, 3.12.6825 §, 11.12.6883 §) 
— liukastumisen johdosta menetetystä työansiosta 
(ylj. 27.3.5553 §) 
— selvitys Ulh:lle vahingonkorvausta koskevan vali-
tuksen johdosta (ylj. 30.1.5187 §) 

Valtionapu. Eräiden lääkärinvirkojen palkkausmeno-
jen hyväksymättä jättäminen (khs 26.8.2427 §) 

Väestönsuoje/usuunnite/mien laatiminen kaupungin 
sairaaloille, määräraha enint. 19 000 mk (khs 4.2. 
430 §) 

Sairaalat, muut 
Ahtelan toipilaskoti, sairaalatkin oikeuttaminen te-
kemään sopimus Virkamiesli i ton kanssa toipilasko-
din käyttämisestä kaupungin sairaalain toipilaskoti-
na (khs 7.10.2977 §). 

Helsingin Lastenlinna, pääomalyhennyksen 7. erän, 
58 705 mk, ja kiinteistön kauppahintaa koskevan ko-
ron, 22 308 mk, suorittaminen (khs 16.12.3904 §) 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala 
Alueellinen suunnitelma sairaanhoitolaitosten toi-
minnan järjestämisestä keskussairaalapiirissä v. 1975 
- 1 9 7 9 (khs 4.11.3341 §) 

Liittohallitus 
— kaupungin sairaaloiden palkkakustannusten alis-
taminen ennakolta ja kiireellisyysjärjestyken esittä-
minen eri henkilöstöryhmien osalta IiittohalI:l le (khs 
11.11. 3414 §) 
— terveydenhoitolain nojalla tehty korvaushake-
mus, Ulh:n hylkäävä päätös (khs 14.1.183 §) 

Potilaiden helsinkiläisyyden tarkistaminen tietokone-
sovellutusta käyttäen, enint. 16 000 mk:n määräraha 
sairaalalklle (khs 12.8.2274 §) 

Pääomamenojen ennakkoerien, yht. 836 100 mk, 
suorittaminen (khs 7.1.78 § ,y l j . 17.7.6121 §) 

Toimintasuunnitelma v:ksi 1976 ja 1980 (khs 2.12. 
3709 §) 

Kaunialan sotavammasairaala 
Kaupungin osallistuminen Sotainvalidien Veljesliiton 
»Sairaala Sotavammaisille» -keräyksen Kaunialan so-
tavammasairaalan laajentamista varten 55 000 mk:lla 
samalla edellyttäen, että helsinkiläisten sotainvalidi-
en mahdollisuudet päästä sanottuun laitokseen tut-
kimusta ja hoitoa varten edelleenkin turvataan (khs 
30.9.2852 §, 18.11.3474 §, yl j . 6.11.6634 §) 

Kiljavan sairaala 
Hyväksyvän lausunnon antaminen Uudenmaan tu-
berkuloosipiirin kuntainl i i ton li ittohallitukselle sai-
raalan käyttötarkoituksen osittaista muuttamista 
koskevasta perustamissuunnitelmasta (khs 25.11. 
3613 §) 

Sairaansijamäärän vahvistaminen 210 sairaansijaksi, 
joista 182 tuberkuloosiosastossa ja 28 keuhkosai-
rauksien osastossa (khs 30.12.4000 §) 

Tammiharjun sairaala, 50-vuotisjuhlapatsashankkee-
seen osallistuminen 1 710 mk:lla (ylj. 16.10.6514 §) 

Toipilaskoti Jokela, sopimuksen tekeminen Toipilas-
koti-säätiö Betesdan kanssa toipilaspaikkojen käyttä-
misestä helsinkiläisiä potilaita varten (khs 7.10. 
2978 §) 

Sairaa lato imi 
Ohjesäännön osittainen muuttaminen:24 §:n 5 ja 10 
kohdan muuttaminen koskee röntgen-ja laboratorio-
hoitajan kelpoisuusvaatimuksia (kvsto 22.5.303 §) 

Sairaalalautakunta 
Kiinteistö 
— Suomen valtiolta vaihdossa saadun Nurmijärven 
kunnan Korven kylän Nummela ja Kiljavaara -nimi-
sestä tilasta RN:o 2 n. 25 ha:n määräalan siirtäminen 
25.4. lukien Ikn hall intoon 532 000 mk:n pääoma-
arvosta (khs 20.5.1603 §) 
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Sair-Sata 

Sairaalavirasto 
Kiinteän käyttöomaisuuden kirjanpidon hoitaminen 
edelleen kiinteistövirastossa ylläpidettävän kiinteistö-
luettelon yhteydessä (khs 11.2.464 §) 

Sairaaloiden ja sairaalamaisten huoltolaitosten yhte-
näinen sisäänottojärjestelmä, toimintaperiaatteiden 
selvittäminen, ks. Komiteat ja toimikunnat, sosiaali-
huollon ja terveydenhuollon yhteistyötoimikunta 

Sairaanhoitolaitosten toiminnan järjestäminen Hel-
singin yliopistollisessa keskussairaalapiirissä v. 1975 — 
1979 (khs4.11.3341 §) 

Sairaanhoito 
Ensiapuasemat 
Kunnantien ensiapuaseman toiminnallisen suunnitel-
man ja huonetilaohjelman hyväksyminen (khs 10.6. 
1926 §) 

Psykiatrinen huoltotoimisto, ks. ko. hakusana 

Sokeritautipotilaiden dieettineuvonta, materiaalin 
hankintaa varten 5 000 mk:n määräraha (khs 20.5. 
1638 §) 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto 

Tuberkuloositoimisto, ks.koT hakusana 

Vaikeavammaisten erityishuolto, ks. ko. hakusana 

Sairaanhoito-oppilaitos 
Palkat ja palkkiot, tarkistaminen 
— luentopalkkiot 1.8. lukien samansuuruisiksi kuin 
valtion sairaanhoito-oppilaitoksissa, kuitenkin siten, 
että mahdollisesta tilapäisestä kertaluennosta makse-
taan samansuuruinen palkkio kuin muil lekin luen-
noitsijoille ja opettajil le (khs 21.1.267 §) 
— palkkiotoimisen lääkärin kuukausipalkkio 500 
mk.ksi 1.9. lukien (khs 2.9.2527 §) 

Valtionapu, päätös (khs 2.12.3706 §) 

Sairaankuljetusmaksut, korotuanomus (khs 21.1.274 
§, 25.2.699 §) 

Sairausvaku utu sto im i kunta 
— teol.yliopp. Eila Hörkön valitseminen pankkivirk. 
A i l i Haaviston uudeksi henkilökohtaiseksi varajäse-
neksi kasvat.tiet.yliopp. Ani t ta Antt i lan tilalle (kvsto 
8.5.278 §) 

Saksan Demokraattinen tasavalta, kiinteän omaisuu-
den omistamislupaa koskeva lausunto (khs 18.2. 
588 §) 

Salmonella tartunnan saaneiden lasten päivähoito, ks. 
Lasten päivähoito 

Salpa Oy 
— tont in varaaminen yht iön nimeämälle rakentajalle 
Länsi-Pasilasta, ks. Kiinteistöt 
— yhteistoimintasopimus Pukinmäen asemakaavan 
n:o 7068 totuettamista varten, ks. Kaavoitus 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 
Yleisjaosto päätt i , että 
— suoraan asianomaiselta lehdeltä tai kustantajalta 
tilataan Apuhoitajalehti , Arbetarbladet, Diabetes, 
Helsingin Sanomat, Heisinki-lehti. Huoltaja, Jousi, 
Kansan Uutiset, Katso, Kauppalehti, Lapset ja Yh-
teiskunta, Lääkintävoimistelija, Maaseudun Tulevai-
suus, Päivän Uutiset, Rakennustekniikka, Reuma, 
Suomen Sosialidemokraatti, Terveydenhuoltotyö, 
Uusi Polttopiste, Uusi Suomi ja Valiolehdet 
— muut kotimaiset ja ulkomaiset sanoma- ja aika-
kauslehdet tilataan Akateemiselta Kirjakaupalta (ylj. 
11.9.6351 §) 

Yleisjaosto päätti eri virastoille ja laitoksille v:ksi 
1975 tilattavista lehdistä (ylj. 14.8.6239 §, 28.8. 
6287 §, 11.9.6330, 6338 §, 18.9.6365, 6377 §, 
25.9.6385 §, 8.10.6461 §) 

Santahamina, liikenne, ks. Liikenne, Liikenneyhteyk-
sien parantaminen 

Santahaminan Upseerikerho r.y. ja Santahaminan Ali-
upseerikerho r.y., kirje Santahaminan liikenteestä 
(khs 25.2.681 §) 

Satamajäänmurtaja in henkilöstön työehtosopimukset, 
ks. Virka- ja työehtosopimukset 

Satamalaitos 
Alueet ja kiinteistöt 
Luvan myöntäminen sähkökaapelin asentamiseen 
— Hemesaarenrannan katualueelle 31.12.1975 saak-
ka, Oy VVärtsilä Ab , Helsingin telakka (kvsto 11.12. 
709 §) 

Vuokrausta koskevat asiat 
— Herttoniemen tont in 43009/2 vuokraaminen uu-
della sopimuksella entisen kahden sopimuksen sijasta 
öl jynpuristamo Oy:lle ajaksi 1.3.1974 -31.12.1998, 
vuotuinen vuokra 31.12. saakka 163 110 mk, jonka 
jälkeen indeksiin sidottuna perusvuokrana käytetään 
n. 54 370 mk:aa (kvsto 3.4.216 §) 
— Herttoniemen satama-alueelta n. 24 000 m2;n 
suuruisen alueen vuokraaminen ajaksi 1.9.1974 — 
31.5.1984 Oy Meriki i to Ab:lle, vuokra 31.12. saakka 
8 m k / m 2 , jonka jälkeen perusvuosivuokrana vuokran 
vaihteluita laskettaessa pidetään 2.50 m k / m 2 (khs 
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Sata-Sata 

(Satamalaitos, jatk.) 

12.8.2266 §, 19.8.2349<§) 
— Herttoniemen teollisuussatamasta piensäiliöalu-
eeksi varatun n. 19 000 m 2 : n suuruisen alueen vuok-
raaminen kauintaan 31.12.1985 saakka Polttoaine 
Osuuskunnalle, vuokra 31.12. saakka 8 m k / m 2 , jon-
ka jälkeen indeksiin sidotun vuokran perusvuosi-
vuokrana pidetään 2 .50 /m 2 (khs 21.10.3131 §) 
— Herttoniemen teollisuussatamasta n. 20 000 m 2 : n 
suuruisen rakennusainesatamaksi suunnitellun alueen 
varaaminen 31.12.1976 saakka Paraisten Kalkki 
Oy:lle, sen jälkeen kun alue on kaupungin toimesta 
täytet ty (khs 21.10.3131 §) 
— Länsisataman tont in 20250/2 vuokra-ajan piden-
täminen Oy Autorex Ab.l le ajaksi 1.5.1974-30.4. 
1984, vuokra 31.12. saakka 6 .50 /m 2 , jonka jälkeen 
indeksiin sidottuna perusuvuosivuokrana pidetään 
2.60 m k / m 2 (khs 4.3.750 §, 11.3.842 §) 
— Sörnäisten sataman yleissuunnitelmassa varasto-
rakennus S9:lle varatun n. 17 000 m 2 : n suuruisen 
alueen varaaminen Ahtaus ja Terminaali Oy.lle sii-
hen asti, kunnes alue on täytetty ja tasattu varasto-
alueeksi, ehdolla, että alueelle kahden vuoden kulu-
essa rakennetaan väh. 15 000 m 2 : n suuruinen varas-
torakennus (khs 19.8.2345 §, 26.8.2420 §, 2.9. 
2512 §) 

Johtosääntö 
37 §:n 4 momentin muuttaminen; muutos koskee 
satamakapteenin ja apulaissatamakapteenin viran 
pätevyysvaatimuksia, joissa aikaisemmin otett i in 
huomioon kokemus laivan päällikkönä, muutoksen 
jälkeen joko laivan päällikkönä tai satamahallinnossa 
(kvsto 24.4.258 §) 

Jäänmurtajat, satamajäänmurtaja Teuvon vakuutta-
minen v:n 1975 ajaksi merivaaran, konevahingon ja 
ainesvian varalta (khs 25.11.3603 §) 

Liikennemaksu 
— liikennemaksutaksan uudistamisehdotus, khn lau-
sunto Suomen Satamaliitolle (khs 3.6.1801 §) 
— vientitavaran liikennemaksun ylärajaa koskevan 
päätöksen (3.4.1968) muuttaminen siten, että sata-
man kautta kuljetettavasta kontteihin tai kuorma-au-
toihin ja näiden perävaunuihin valmiiksi lastatusta 
vientitavarasta, jota käsitellään yhtenä kuljetusyksik-
könä, peritään liikennemaksu voimassaolevan liiken-
nemaksutaksan mukaan, kuitenkin enintään 40 pen-
niä 100 kilolta (kvsto 11.12.708 §) 

Maton pesu laiturit ja -lautat 
— pesulauttojen korjaus- ja kunnossapitotyöt, 
35 000 mk jääteiden tutkimiseen ja kunnossapitoon 
merkitystä määrärahasta sen käyttötarkoitusta muut-
taen (kvsto 13.11.643 §) 
— Sörnäisten rantatien varrella olevan pesulaiturin 
poistaminen hygieenisistä syistä (khs 2.12.3693 §) 

Palkat ja palkkiot 
— anomukset sopimuspalkalle siirtymisestä, apulais-
nosturi-insinööri ja varasto im istoimen apul.johtaja; 
ei toimenpiteitä, palkkalk:n lausunto (khs 25.2.678, 
679 §,4.3.753, 754 §) 
— konepäällystö ja satamajäänmurtajaväkeä koskevi-
en työehtosopimusten ikälisämääräysten tulkinta, 
kunnalisen sopimusvaltuuskunnan toimiston kirje 
(ylj. 24.7.6162 §) 
— satamajäänmurtajan rakennustyön valvonnasta sa-
tama kapteeni Ile suoritettava palkkio 400 mk/kk 
1.11.1973 lukien työn päättymiseen, kauintaan 
31.1.1975 saakka (khs 28.1.339 §) 
— vaakamestarin, tul i »pakkahuoneen ulkopuolella 
toimivan, palkkiotaksan korottaminen (khs 6.5. 
1433 §, Kunn.as.kok. s. 255) 

Rakennukset 
— Kahvila Tuul iv i i r in terassin tilapäiskatos, pääpii-
rustusten hyväksyminen (khs 14.10.3051 §) 
— rakennusten perusparannus- ja muutostyöt, 
400 000 mk:n määräraha sen käyttötarkoitusta 
muuttaen (kvsto 27.11.692 §) 

Ruoppausproomut, hankkiminen, määräraha 
154 727 mk, v. 1973 työlaivastoa ja kalustoa varten 
merki tyn määrärahan käyttämätön osa (kvsto 20.2. 
126 §) 

Satamamaksu 
— matkustajien lukumäärään perustuvan alusten sa-
tamamaksun käyttöönottaminen: kvston päätös, khn 
selitys Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön ym. valitus-
ten johdosta sekä sisäasiainministeriön vahvistus 
(kvsto 24.4.259 §, 27.11.669 §, khs 17.6.1998 §, 
khn mtö n:o 4, Kunn.as.kok. s. 303) 
— taksan muuttaminen (kvsto 3.4.214 §, 19.6.398 
§, Kunn.as.kok. s. 146) 

Satamanäyttelyto imi kunnan oikeuttaminen järjestä-
mään kaupungintalon ala-aulaan satama näyttely 
ajaksi 22 .8 -15 .11 .1974 (khs 3.6.1760 §) 

Satamapäivän järjestäminen (khs 18.2.596 §) 

Satamarakennustoiminta, 800 000 mk:n määräraha 
sen käyttötarkoitusta muuttaen (kvsto 16.10.579 §) 

Satamat 
Eteläsatama 
— laivapaikkojen 3 ja 4 rakentaminen peräporttipai-
koiksi, suunnitelman hyväksyminen (khs 6.5.1430 §) 
— matkustajasillat, luonnospiirustusten hyväksymi-
nen siten, ettei siltoihin rakenneta lämmitys- ja il-
mastointi laitteita sekä että laivoja varten tarvittavia 
siltavaunuja rakennetaan vain kaksi (kvsto 3.4.215 §) 
sekä pääpiirustusten hyväksyminen (khs 10.6.1916 §) 

130 



Sata—Seur 

(Satamalaitos, tatk.) 

Herttoniemen satama 

— kemikaali- ja rakennussataman rakentaminen 
Herttoniemen satama-alueelle, Helsingin Seudun 
Luonnonsuojelyhdistyksen kirje; satamalkn lausun-
non mukainen selvitys (khs 9.9.2621 §, 21.10. 
3132 §) 

Hietalahden satama 
— satama-altaan ruoppauskustannukset, Oy VVärtsilä 
Ab:n anomus kaupungin osallistumisesta; ei toimen-
piteitä, satamalkn selvitys (khs 25.2.674 §) 

Katajanokan satama 
— tp. matkustajaterminaali K5, pääpiirustusten hy-
väksyminen (khs 6.5.1431 §) 
— varastorakennus K5:n muuttaminen siten, että si-
tä voidaan käyttää matkustajaterminaalina,määräraha 
600 000 mk, sen käyttötarkoitusta muuttaen (kvsto 
22.5.306 §) 

Länsisatama 
— ruokalaparakin, väliaikaisen, rakentaminen, khn 
puoltava lausunto rakennuslupa-anomukseen (khs 
7.1.60 §) 
— ruokalan LR III C 54 purkaminen ja poistaminen 
käyttöomaisuudesta (ylj. 28.8.6295 §) 

Merisatama 
— käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevan pää-
töksen muuttaminen siten, että mantereen ja Uuni-
saaren välinen yhteys toteutetaan soveliaalla vesilii-
kennejärjestelyllä (khs 11.3.794 §) 

Ruoholahden satama 
— telakan toimisto- ja sosiaal¡rakennuksen muutos-
piirustusten hyväksyminen (khs 19.8.2346 §) 

Sörnäisten satama 
— Läntisen pistolaiturin, Keskipistolaiturin, Hiili-
pistolaiturin, Uuden pistolaiturin ja Vanhan pisto-
laiturin purkaminen ja poistaminen käyttöomaisuu-
desta (khs 27.5.1722 §) 

— yleissuunnitelman hyväksyminen Kulosaaren sil-
lan eteläpuoleisen rantaviivan ja laiturijärjestelyjen 
osalta (khs 26.8.2419 §, 2.9.2511 §) 

Sillat ja penkereet 
— Seurasaaren sillan sekä Korkeasaaren ja Hylkysaa-
ren välisen, pengertien rakentaminen, 400 000 mk:n 
määräraha eri tileiltä niiden käyttötarkoitusta muut-
taen (kvsto 11.12.733 §) 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto 

Vah ingon korvau kset 
— pohjakosketuksen aiheuttamat vauriot ms. Schel-
deborg-nimiselle alukselle, sukeltajatutkimuksen suo-

rittamisen korvaaminen, yht. 43 325 mk (ylj. 13.2. 
5280 §, 31.12.6987 §) 
— purkaustyön ohessa vaurioituneen purjelaivan 
maston korvaaminen, 1 648 mk (ylj. 20.2.5324 §) 
— puuttuvan kollin korvaaminen, Oy Ferryroad 
Ab.n valitus satamalk.n hylkäävästä päätöksestä; khn 
hylkäävä päätös (khs 17.6.1990 §) 
— ruoppaajan aiheuttama vahinko, muutoksen haku 
HO:n antamaan tuomioon (khs 30.12.3980 §) 

Virat 
Täyttämättä jättäminen 
— arkkitehdin virka (Y 31) (khs 11.11.3394 §) 
— kolme rakennusmestarinvirkaa (Y 24) (khs 7.10. 
2963 §, 11.11.3394 §) 
— neljä lämmittäjämekaanikon virkaa (Y 15)(khs 
9.9.2615 §,4.11.3322 §) 
— varastoimis- ja laiturinhuolto-os:n toimistonhoita-
jan virka (Y 14) (khs 16.12.3891 §) 

Virkanimikkeen muuttaminen 
— varastoimis- ja laiturinhuolto-os:n 14 laskuttajan 
virkaa (Y 12) lastinselvittäjän viroiksi (Y 12) (kvsto 
4.9.447 §) 

Satamavarastot Oy, Ab, tilapäislainan saaminen ja Län-
sisatamaan rakennettavan varastorakennuksen raken-
nuslainojen takaus, ks. Lainat 

Sauria-Seura r.y., Lauttasaaren Vaskiniemessä olevan 
sauna-alueen vuokra-ajan pidentäminen, ks. Kiinteis-
töt 

Saunatarvike Oy, näyttelysaunan paikan vuokraami-
nen Meilahdesta, ks. Kiinteistöt 

Schildt & Hallberg Oy Ab, anomus teollisuusjätevesien 
johtamisesta Vantaan kaupungin yleiseen viemärilai-
tokseen, puoltava lausunto (ylj. 3.4.5567 §, 3.9. 
6321 §) 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti 
— johtokunnan kahden jäsenen valitseminen v:ksi 
1974—1976 ja tilintarkastajien valitseminen v:ksi 
1974 (kvsto 6.2.87, 88 §, ks. Kunnalliskalenteri) 
— tontin osto Lauttasaaresta Sedmigradskyn smi-
barnskola och Marias Asyl -säätiölle, ks. Kiinteistöt, 
Myyminen 

Sepänmäki, lasten päiväkodin perustaminen, ks. Las-
ten päivähoito 

Seulontatutkimussuunnitelma, lääkintöhallituksen hy-
väksyminen (khs 12.8.2275 §) 

Seurakunnat, kaupungim edustajien esittäminen seura-
kuntien vanhainkotien vastaista toimintaa tutkivaan 
toimikuntaan (khs 20.5.1628 §) 
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Seur-Silt 

Seurasaari, ks. Urheilu- ja ulkoilutoimi, Alueet ja ra-
kennukset, Ulkoilualueet ja puistot 

Seurasaarisäätiö 
— juhla- ja virkistystoiminnan johtoparakin piirus-
tusten hyväksyminen (khs 25.11.3584 §) 

— Seurasaaren kioskien vuokraaminen, sopimus, ks. 
Urh.- ja ulk.toimi, Alueet ja rakennukset 

Sibelius-Akatemia, kaupungin edustajien nimeäminen 

valtuuskuntaan v.ksi 1975-1977 (khs 25.11.3582 §, 

ks. Kunnalliskalenteri) 

Sibelius-monumentti, valaistuslaitteiden lahjoittami-
nen, Oy Philips Ab (yl j . 13.2.5253 §) 

Siirtolapuutarhat, ks. Kiinteistötoimi 

Sijaisvanhempien neuvonta, ks. Lastensuojelutoimi 

S (-järjestelmään (Système International d'Unités, kan-
sainvälinen mittajärjestelmä) siirtymisessä päätettiin 
noudattaa valtion hallinnossa noudatettavaa siirty-
mäaikataulua. 

Järjestelmä perustuu metrijärjestelmään ja sen yksi-
köt on valittu siten, että 
— tarvittavia perusyksiköltä on mahdollisimman vä-
hän 
— jokaista suuretta varten tarvitaan vain yksi yk-
sikkö kymmenpotenssikerrannaisineen 
— kutakin perusyksikköä vastaa yksi suurelaji 

yksiköt voidaan määritellä tarkasti (khs 11.11. 
3381 §) 

Sillat, ali- ja ylikäytävät 
Rakentaminen 
— Keskuspuiston pääulkoilureitt i , tilapäisen sillan 
rakentaminen Muurimestarintien ylittämiseksi (khs 
11.2.490 §) 

-- Malminkartanon asemasillan rakentaminen: khs 
päätti, että Malminkartanon eteläinen lippuhalli siir-
retään Malminkartanontien eteläpuolelle ja tunneli 
katetaan Mplminkartanontien ylikulkusiltaan saakka 
sekä että eteläisen alikäytävän tilalle rakennetaan n. 
39 m pitkä alikulkusilta ehdolla, että rautatiehallitus 
hyväksyy tästä aiheutuvan muutoksen radan rakenta-
misaikatauluun (khs 11.2.487 §) 

— Nordenskiöldinkadun y l i rakenteilla olevan alara-
tapihan sillan töiden jatkaminen, määräraha 100 000 
mk (khs 18.2.562 §) 

— Opastinsillan ja jalankulkukannen ja sen alapuoli-
sen tilan suunnittelu, rakentaminen ja käyttö; sopi-
mus Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 7:n, Kansal-
lisäätiön ja Eläketurvakeskuksen kanssa (khs 5.8. 
2138 §) 
— rantaradan alitse Valimontien kohdalle rakennet-

tava alikäytävä; sopimus suunnittelusta, rakentami-
sesta ja kunnossapidosta VR:n kanssa (khs 16.4. 
1214 §) 
— Seurasaaren sillan sekä Korkeasaaren ja Hylkysaa-
ren välisen penkereen rakentaminen, ks. Satamalaitos 
— Sörnäisten satamaradalle tuleva Ratapihantien 
alitse johtava rautatietunneli, suunnittelemisesta, ra-
kentamisesta ja kunnossapidosta VR :n kanssa tehtä-
vän sopimuksen hyväksyminen (khs 25.2.665 §) 

— Vantaanjoen länsirannan uikoi lurait in ja siihen 
l i i t tyvien siltojen rakentaminen (khs 25.11.3595 §) 

Vleispiirustukset, hyväksyminen: 

— Asemapäällikönkadun ylittävä Topparoikankujan 
jalankulkusilta ja jalankulkuramppi, n:o 19872 ja 
19873 (khs 4.11.3314 §) 

— Asesepäntien ja Tuusulantien rampin alikäytävä, 
n :o 20798 (khs 25.11.3599 §) 

— Kaupinmäenpolun alikäytävä, n:o 20212 (khs 
6.5.1419 §) 
— Lauttasaaresta Kaskisaareen johtava jalankulkusil-
ta, n:o 20656 (khs 9.9.2598 §) 
— Merihaan-Sörnäisten rantatien jalankulkusilta, n:o 
20513 (khs 10.6.1884 §) 
— Mustikkamaan ja Honkaluodon välinen silta, n:o 
305b (khs 7.1.32 §) 
— Pirkkolantien jalankulkusilta, n:o 20289 (khs 5.8. 
2141 §) 
— Puntaritien alikäytävä, n:o 20213 (khs 6.5. 
1419 §) 
— Ratapihantien alittavat Savonkadun pohjoispuo-
lelle rakennettava alikäytävä, n:o 20035, Vaihdemie-
henkadun kohdalle rakennettava alikäytävä, n:o 
19896 ja Opastinsillan al ikulkutunnelin S8 I raken-
nusvaihe, n:o 19884 (khs 4.2.391 §, 22.4.1263 §, 
9.9.2599 §) 
— Veturit ien alikäytävä n:o 11, piir. n:o 4246:1 
(khs 28.1.321 §) 

Yleissuunnitelmat, hyväksyminen 
— Hiihtäjäntien silta (khs 30.9.2863 §, 7.10. 
2960 §) 

— Itä-Pasilan suurkortt :n n:o 3:n jalankulkukansi, 
n:o R-01900 (khs 26.8.2399 §) 
— Martinlaakson radan Malminkartanontien yl ikul-
kusilta (pmv. 5.3.1973 Pontek) rakennusviraston 
esittämin huomautuksin (khs4.2.390 §) 

Silmäpoliklinikan toiminnan tehostaminen Kivelän sai-
raalassa vt Vuorelan ym. kirje (khs 11.2.517 §) 

Silta ja Satama Oy, ton t in varaaminen Pohjois-Haagas-
ta, ks. Kiinteistöt 

Siltakeskus Oy, Siltamäen tontt ia koskevan vuokraso-
pimuksen muuttaminen, ks. Kiinteistöt 
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Silt-Sofi 

Siltavuoren nuorisokoti, ks. Lastensuojelutoimen lai-
tokset 

Sinebrychoffin rakennusten suojelu, ks. Rakennukset 

Sipoo 
- aluevaihto ja tilan ostaminen, ks. Kiinteistöt 
— Nikkilän sairaalan ja kunnan yhteisen jätevesi-
puhdistamon valtionapu, KHO:n päätös (khs 16.4. 
1236 §) 

Sirolan Liikenne Oy, khn lausunto liikenneluvan uu-
distamisesta ja yhteistariffin korvausperusteiden, 
muuttaminen, ks. Liikenne 

Sisäinen tiedotustoiminta 
Sisäinen tiedotustoimi kunta 
Toimin taohjeet 
Khs vahvisti kaupungin sisäisen tiedotustoimikunnan 
toimintaohjeet muutoin esityken mukaisina paitsi et-
tä 7 § vahvistettiin seuraavana: 

»7 § 
Toimikunnan jäsenillä on oikeus saada kokouspalk-
kio Helsingin kaupungin viranhaltijain kokouspalk-
kiosäännön mukaisesti» (khs 22.4.1284 §) 

Täyden täminen 
— Kuntien Teknillisten Keskusliitto KTK r.y:n 
H:gin paikallisosaston kirje; khs kehotti virastoja ja 
laitoksia kiinnittämään huomiota siihen, että toimin-
taohjeiden mukaan virasto- ja laitoskohtaisiin tiedo-
tustoimikuntiin voidaan jo nyt valita myös KTK:n 
ehdottamia henkilöitä edellyttäen, että tästä paikalli-
sesti sovitaan asianomaisen viraston tai laitoksen joh-
don ja henkilökuntajärjestöjen kesken (khs 23.9. 
2800 §) 

- täydentäminen (khs 7.10.2979 §) 

Toimintaohjeet vahvistettiin seuraaviksi: (ohjeissa vi-
rasto/laitos = virasto) 

1 §. Viraston sisäistä tiedotustoimintaa suunnittele-
vana ja ohjaavana elimenä voi olla tiedotustoim¡kun-
ta. Tiedotustoimikunta on välittömästi viraston joh-
don alaisena toimiva neuvoa-antava elin, jonka 4—12 
jäsenestä ja näiden mahdollisista henkilökohtaisista 
varajäsenistä 1/4 edustaa työnantajaa, 1/4 työnjoh-
toa tai siihen verrattavaa ja 1/2 muuta henkilökun-
taa. 

Tarvittaessa muut virastot voivat perustaa myös osas-
tokohtaisia tiedotustoimikuntia, joiden toimintaoh-
jeet määrää virasto tiedotustoimikuntaa kuultuaan. 
Osastolla voidaan tarkoittaa myös erillistä toiminta-
yksikköä. 

2 §. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan. Sihteeriksi voidaan vali-
ta toimikunnan jäsen tai ulkopuolinen henkilö. Toi-
mikunta voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Toimikunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän 
estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan 
on kutsuttava toimikunta kokoon, jos vähintään 
puolet jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten pyytää. Toimikunta kutsutaan koolle vähin-
tään kolme päivää ennen kokousta. 

3 §. Toimikunnan jäsenet ja mahdolliset varajäsenet 
nimetään kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan viras-
ton palveluksessa olevien henkilöiden joukosta. 

Työnantajaa edustavat toimikunnan jäsenet ja näiden 
varamiehet nimeää viraston päällikkö. Muut jäsenet 
ja varajäsenet nimeää viraston päällikkö viraston pii-
rissä toimivien henkilökuntaa edustavien ammatillis-
ten järejstöjen esittämistä ehdokkaista. Elleivät tie-
dotussopimuksen allekirjoittajajärjestöihin kuuluvat 
yhdistykset halua asettaa lainkaan tai eivät esitä tar-
peellista määrää ehdokkaita, on viraston päälliköllä 
oikeus nimetä muiden henkilökunnan ammatillisten 
järjestöjen ehdottamia tai muuten sopivia henkilöitä 
toimikunnan jäseniksi. 

4 §. Toimikunnan tehtäviin kuuluu 
— osallistua viraston sisäisen tiedotustoiminnan 
suunnitteluun ja ohjaamiseen 
— käsitellä kaupungin sisäisen tiedotustoimikunnan 
toimeksi annot 
— käsitellä oman viraston piiristä kaupungin sisäi-
selle tiedotustoim ¡kunnalle tehtävät esitykset 
— käsitellä henkilöstön sille tekemät sisäistä tiedo-
tustoimintaa koskevat esitykset 
— seurata oman viraston sisäisen tiedotustoiminnan 
kehitystä ja tiedotussop im uksen sekä siihen li ittyvien 
ohjeiden noudattamista 
— tehdä esityksiä virastokohtaisesta tiedotuskoulu-
tu ksesta 
— suorittaa muut viraston sille antamat toimikunn-
nan alaan kuuluvat tehtävät, 

5 §. Tuntipalkkaiselle toimikunnan jäsenelle korva-
taan tiedotustoimikunnan kokouksiin osallistumises-
ta aiheutuva ansionmenetys samalla tavalla kuin työn-
tekijäin luottamusmiehille. 

Työajan ulkopuolella pidetystä kokouksesta on toi-
mikunnan jäsenillä oikeus saada kokouspalkkio vi-
ranhaltijain kokouspalkkiosäännön mukaisesti (khs 
17.6.1999 §). 

Sofianlehdon vastaanottokoti, ks. Lastensuojelutoi-
men laitokset 
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Soke—Squa 

Sokeain Ystävät r.y., avustus, ks. Lahjoitusrahastot 

Sokeritautipotilaiden dieettineuvonta, ks. Sairaanhoito 

Sopimukset 
— asemakaavan muutoksen (Kamppi, kortt . 175b) 
toteuttamista varten Kirjatalo Oy:n kanssa, ks. Kaa-
voitus 
— asemakaavan muutoksen n:o 7068 (Pukinmäki) 
toteuttamista varten Salpa Oy:n kanssa, ks. Kaavoi-
tus 
— hankintakeskuksen jakeluvaraston tietojenkäsit-
telyä koskeva sopimus Tietovoima—Datakraft Oy:n 
kanssa (ylj. 20.11.6744 §) 
— Helsingin seudun vaikeavammaisten palveluko-
din perustaminen, ylläpitäminen ja muuttaminen, 
ks.ko. hakusana 
— Helsinki—Lahti moottor i t ien valaiseminen välillä 
Tattariharju—kaupungin raja, sopimus T V H .n kanssa 
(kvsto 5.6.322 §) 
— hätäpuhlinjärjestelmäsopimuksen uudistaminen 
Hg in Puhelinyhdistyksen kanssa (khs 16.4.1233 §) 
— ilman epäpuhtauksien selvittäminen, yhteistyö-
sopimus Ilmatieteellisen keskuslaitoksen kanssa 
(yl j . 31.7.6209 §) 
— Itä-Pasilan suurkorttelin n:o 7 suunnittelusta, ra-
kentamisesta ja käytöstä Kiinteistö Oy Opetustalon 
ja Osuuskunta Messukeskuksen kanssa (kvsto 18.12. 
744 §) 
— Kaivokadun metroasemaa koskeva, ks. Metro 
— Kampin tont in 192/1 rakentamiseen li ittyvistä 
toimenpiteistä Kiinteistö Oy Olavinkatu 1 :n kanssa 
(kvsto 19.6.379 §), ks. myös Kiinteistö Oy Olavinka-
tu 1 
— lääkintöhallituksen palveluksessa olevien työsopi-
mussuhteisten työnteki jöiden terveydenhuollosta 
(khs 9.12.3816 §) 
— ohikulkut ien valaiseminen välillä Veromiehenkylä 
-Tikkuri la, sopimus TVH:n kanssa (khs 4.2.393 §) ja 
Airamin alikäytävän sadevesipumppaamon rakenta-
misesta, ks. myös Kadut ja tiet. Moottori- . . .(khs 
11.3.816 §) 
— Opastinsillan ym. rakentaminen, ks.Sillat 
— Oulunkylä; tontt ia 28140/2 koskevan sopimuk-
sen muuttaminen,ks. Kiinteistöt,Vaihtoa koskeva. . . 
— Päijänne-tunnelin avulla hankittavan veden toi-
mittamisesta, ks. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 
— pääkaupunkiseudun kuntien ammattikoulujen, 
hyväksyminen (khs 27.5.1682 §) 
— radiointi- ja televisiointikorvauksen maksamisesta 
kaupunginorkesterin soittajien kanssa (khs 24.6. 
2027 §) 
— Suomenlinnan liikenne, ks. Liikenne, Yhteistarif-
filiikenne 
— Sörnäisten rantaradalle tulevan Ratapihantien 
alitse johtavan rautatietunnelin suunnitteleminen, ra-
kentaminen ja kunnossapito, sopimus VR:n kanssa 

(khs 25.2.665 §) 
— teiden kunnossapitoa ym. koskevat sopimukset, 
ks. Tie- ja vesirakennushallitus 
— tilusvaihdon suorittamisesta Haukka r.y.n kanssa, 
ks. Kiinteistöt, Vaihtaminen 
— Topparikujan rakentaminen ja sopimus Kiinteistö 
Oy Asemapäällikönhovin kanssa (khs 7.10.2958 §) 
— työmarkkinaratkaisujen ja eräiden talouspoliittis-
ten toimenpiteiden perusteista tehdyn sopimuksen ja 
siihen l i i t tyvän ehdotuksen tulopoliitt iseksi koko-
naisratkaisuksi merkitseminen tiedoksi (khs 8.4. 
1158 §) 
— vesijohtoveden valmistamisesta ym. tehty yhteis-
toimintasopimus sekä ns. syöttöjohtosopimuksen 
muutaminen, ks. Vesilaitos 
— voimajohtolinjaa koskeva sopimus, Lojo Elejtrici-
tets A/B:n kanssa, jatkaminen (kvsto 18.9.484 §) 
— yhteisiippuna myytävä 30 päivän lippu, sopimus 
VR :n ja liikennelaitoksen kesken (khs 14.1.160 §) 
— yhteistariff i l i ikennettä koskevat, ks. Liikenne, 
Yhteistariffiliikenne 

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyötoimi-
kunta, ks. Komiteat ja toimikunnat. Asettaminen 
ja Täydentäminen 

Sosiaalilääkärin toimisto, ks. Lastensuojelutoimi 

Sosiaaliohjesääntö, muutosten vahvistaminen (kvsto 
2.10.532 §) 

Sosiaalitoimen historia 
Huolto lkn, lastensuojelulkn ja lasten päivähoitolkn 
oikeuttaminen teettämään kaupungin sosiaalitoimen 
historian siten, että teokseen tulee johdanto, jossa se-
litetään kaupungin sosiaalitoimen historian varhai-
sin osa ja että teoksen pääpaino tulee olemaan 1900-
luvun kunnallisen sosiaalihuollon kehityksen selosta-
misessa sekä että teoksen kokonaiskustannukset saa-
vat nousta n. 50 000 mk:aan. Historian kirjoittajaksi 
saatiin valita prof. A imo Halila ja v. 1973 asetettua 
sosiaalitoimen historiatoimikuntaa kehotetti in seu-
raamaan, valvomaan ja ohjaamaan teoksen laatimista 
(khs 4.3.758 §, v:n 1973 kert. s. 63) 

Sotainvalidien Veljesliiton Kaskisaaren Kuntoutuslai-
tos, anomus ajonopeuden rajoittani isesta Lehtisaa-
rentiellä, ks. Liikenne 

Sotainvalidien Veljesliitto 
»Sairaala Sotavammaisille» -keräyksen järjestäminen 
Kaunialan sotavammasairaalan hyväksi (khs 30.9. 
.2852 §, 18.11.3474 §,yl j . 6.11.6634 §) 

Squash-hallin rakentaminen, 1 500 m2;n suuruisen 
tont in varaaminen Sakari Salolle Talin urheilupuis-
tosta v. 1975 loppuun (khs 5.8.2125 §) 
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Stad—Suo m 

Stadion-säätiö 
— kaupungin edustajien valitseminen edustajistoon 
v.ksi 1974-1975 (kvsto 9.1.12 §, ks. Kunnalliskalen-
teri) 
— valtiolta saatujen lainojen takaus, ks. Lainat 

Starckjohann & Co, Oy Ab, lupa rakentaa heikkovir-

taohjauskaapeli Laajasaloon (ylj. 30.10.6595 §) 

Steiner-koulu, ks. Hoitopedagoginen Rudolf Steiner-
koulu 

Stiftelsen Danmarks Hjemmet, tont in vuokraaminen 
Etelä-Haagasta, ks. Kiinteistöt 

Stockmann Oy Ab, valitus Aleksanterinkadun liiken-
teen uudelleenjärjestämisestä, khn selvitys Ulh:lle, 
ks. Liikenne 

Suoja-Pirtti r.y. 
— kaupungin edustajien nimeäminen 
— johtokuntaan v.ksi 1974 Pavi-huoltotoimiston 
tstopääII. Toivo Horstia (khs 4.2.424 §) 
— Sillanpirtin ja Kotkankadun hoitokotien johto-
kunti in kaupungin edustajat v:ksi 1974, Suojapirtt i : 
huoltotarkast. Seppo Niiranen ja varamieheksi huol-
totarkast. Heikki Gröndahl Kotkankadun hoi tokodin 
johtokunta: huoltotarkast. Heikki Gröndahl ja vara-
mies huoltotarkast. Seppo Niiranen (khs 7.1.72 §) 
— miesten ensisuojan (Porkkalankatu 1), hoi tokot i 
Sillapirtin ja miesten hoi tokodin (Kotkankatu 14 — 
16) vuokrasopimuksien jatkaminen (ylj. 3 .12 .6818-
6820 §) 

Suojatiet, ks. Liikenne, Liikennejärjestelyt 

Suojatyökokeilu, alkoholistien, ks. Huoltotoimi, Alko-
holistihuolto 

Suojatyötoiminta, Invalidil i i ton laina-anomus (khs 
30.12.3945 §) 

»Suojele itseäsi ja muita» -opetusohjelma, ks. Väestön-
suojelu 

Suomen Elokuva-arkisto r.y., vuokrati lojen tiedustelu 
nitraattifilm¡varastojen säilyttämistiloiksi; khn kiel-
tävä lausunto (khs 1.4.1069 §). 

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö, matkustajien luku-
määrään perustuvan satamamaksun käyttöönottoa 
koskeva valitus, khn selitys sisäasiainministeriölle 
(khs 17.6.1998 §) 

Suomen Kansan Ryhtiliike. Tutk imus matkailupalve-
lujen tasosta Helsingin, Tampereen ja Turun kau-
pungeissa (khs 4.11.3299 §) 

Suomen Kaupungit ja Kauppalat -teoksen valmistu-
minen ja jakelu (ylj. 24.4.5683 §) 

Suomen Kaupunkiliitto 
— ansiomerkki, ks. Ansiomerkit 
— asum istu k ¡asiain käsittelyä koskeva kirje (khs 
25.3.976 §) 

— asunnottomien alkoholistien huoltoa koskeva kir-
je (khs 11.2.512 §) 
— hintasulkupäätöstä koskeva yleiskirje A 24/1974 
(khs 30.9.2844 §) 
— hyödykkeiden hintasulkua ja indeksiehdon käy-
tön rajoittamista koskeva yleiskirje A 13/1974 (khs 
22.4.1252 §) 

— jäsenmaksu: ylimääräisen 256 105 mk:n mak-
sun suorittaminen (ylj. 20.2.5292 §) 
— Kaupunkiopiston rakennuskustannusten vahvista-
minen 13 809 025 mk:ksi (khs 28.10.3194 §) raken-
nuslainojen takaus, ks. Lainat 
— kunnallispoliti ikan opiskelijoiden harjoittelu, 
yleiskirje (khs 24.6.2088 S) 
— lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten hoitotaksojen 
tarkistaminen, yleiskirje (khs 25.11.3608 §) 
— näkövammaisten ym. koulussa opiskelevien oppi-
laiden lomamatkakustannusten korvaaminen valt ion 
taholta, kir je (khs 28.10.3193 §) 
— sopimus kaupungin kanssa vesilaitostoiminnan 
palveluksista, ks. Vesilaitos 
— »Suomen kaupungit ja kauppalat» -teoksen val-
mistuminen ja jakelu (ylj. 24.4.5683 §) 
— vesilaitosasioiden hoi to, kaupungin osallistumi-
nen rahoitukseen (khs 23.9.2797 §) 
— ystävyyskaupunkisuhteet Yhdysvaltojen kaupun-
kien kanssa, yleiskirje (ylj. 6.2.5203 §) 

Suomen kielinen kansakoulu, ks. Kansakoulut 

Suomen kielinen työväenopisto, ks. Työväenopistot 

Suomen Kristillinen Liitto, kirje sosiaali-ja terveyden-
huollon yhteistyötoimikunnan täydentämisestä (khs 
11.11.3410 §) 

Suomen Kunnallisteknillinen Yhdistys, t i l i tys matka-
avustuksen käytöstä (ylj. 5.6.5929 §) 

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston säätiö, kaupun-
gin edustajan valitseminen hallitukseen (kvsto 3.4. 
203 §, ks. Kunnalliskalenteri) 

Suomen Merimies-Unioni, kirje kansainvälisen meri-
miespalvelun järjestämisestä (khs 10.6.1907 §) 

Suomen Messusäätiö, kaupungin edustajan valitsemi-
nen hallitukseen kaudeksi 1.7.1974-30.6.1977 (khs 
13.5.1476 §) 
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Suom—Suom 

Suomen Messut Osuuskunta, ks. Osuuskunta Suomen 
Messut ja Osuuskunta Messukeskus 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 
— avustukset: 

— Katariina-vanhainkodin tukemista varten yht. 
8 9 5 4 m k (khs 7.1.73 §) 
— naisalkoholistien ensisuoja- ja hoitokot i toi-
mintaa varten 21 415 mk (khs 9.9.2624 §) 
— päiväkodeille (khs 2.9.2464 §) 
— selvitys lahjoitusrahastoista saatujen varojen 
käytöstä v:lta 1973 (yl j . 15.5.5792 §) 

— lainojen saaminen talossa Alppikatu 25 suoritet-
tavia korjaus-ja muutostöitä varten, ks. Lainat 
— Malminkatu 5:ssä olevien tilojen vuokraaminen 
(ylj. 27.2.5372 §) 

Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue 
— joukkoli ikennekokeilua koskeva valtuustoryhmän 
kirje (khs 11.11.3398 §) 

— järjestyksen ylläpitämistä kaduilla ja puistoissa 
koskevat valtuustoryhmän kirjeet (khs 12.8.2279, 
2280 §) 
— lauta-, johto- ja toimikunt ien kokoontumisaiko-
jen rajoittamista koskeva kirje (khs 2.12.3668 §) 

Suomen Puheopiston Kannatusyhdistys, avustus Kata-

jaharjun päiväkodille (khs 9.9.2575 §) 

Suomen Rakennustaiteen museon säätiö, kaupungin 
edustajan valitseminen säätiön edustajistoon kau-
deksi 1974—1976: ylipormestari Teuvo Aura (khs 
14.1.118 §) 

Suomen Rakennusurakoitsijaliitto, kirje Hakaniemen 
metroaseman rakentamisurakoitsijan valitsemisesta 
(khs 7.10.2952 §) 

Suomen Satamaliitto 
— jäsenmaksun, 44 262 mk:n suorittaminen (ylj. 
30.4.5719 §) 
— khn lausunto liikennemaksutaksan uudistamis-
ehdotuksesta (khs 3.6.1801 §) 
— liittokokousedustajat, ks. Edustajat, kaupungin 

Suomen Sinfoniaorkesterit r.y., orkesteripäivät, ks. 
Edustajat, kaupungin 

Suomen säveltaiteen tukisäätiö, ehdotus konsertin 
järjestämisestä Robert Kajanuksen muistoksi, ks. 
Kaupunginorkesteri 

Suomen Taideteollisuusyhdistys, kaupungin edusta-

jan valitseminen hallintoneuvostoon (kvsto3.4.204 §, 

ks. Kunnalliskalenteri) 

Suomen Taiteilijaseura r.y. 

— tont in vuokraaminen Oulunkylästä, ks. Kiinteis-
töt 
— vuokrasopimuksen purkamista koskeva esisopi-
mus, ks. Kiinteistöt, Vuokrasuhteen purkaminen 

Suomen Teatterikoulu, Itä-Pasilan tont in varausajan 
jatkaminen, ks. Kiinteistöt 

Suomen Tennisliitto 

— alueen varaaminen tenniskeskusta varten Myl ly-
puron urheilupuistosta, ks. Kiinteistöt 
— lainan saaminen Meilahden tenniskenttien pääl-
lystämistä varten, ks. Lainat 

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy, Kluuvin gallerian 
hälytyslaitteet (ylj. 30.10.6588 §) 

Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, kaupan jakelulii-
kennettä joukkoli ikennekokeilun aikana koskeva kir-
je (khs 25.11.3607 §) 

Suomen Turistiauto Oy, ks. Liikenne, Linja-autoliiken-

ne, Liikenneyhtiöt, Lainat, Takaaminen 

Suomen Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piiri, 
8 000 mk:n avustus Turun musiikki juhli in osallistu-
mista varten (khs 24.6.2024 §) 

Suomen valokuvataiteen museo. Läntisen Kaivopuis-
ton huvilan n:o 1 vuokraaminen, ks. Rakennukset 

Suomen Vienti-Luotto Oy - Finland s Exportkredet 
Ab, kiinteän omaisuuden omistamislupaa koskeva 
lausunto (khs 19.8.2332 §) 

Suomenlinnan Liikenne Oy 
— johtokunta, ehdotus jäseniksi:, to im. joht. Matt i 
Laamanen ja satamajoht. Keijo Tarnanen ja varajäse-
neksi liikennelaitoksen os.pääll. Taito Yliaho sekä ti-
lintarkastajaksi kaup.reviisori Einar Lehto ja varati-
lintarkastajaksi apul.kaup.reviisori Lassi Lappalainen 
(khs 8.4.1153 §) 

— laina-ajan jatkaminen (khs 2.12.3671 §) 
— sopimus Suomenlinnan liikenteestä, muuttami-
nen, ks. Liikenne, Yhteistariff¡liikenne 

Suomi-Neuvostoliitto Seura 
— avustukset Helsingin piiri l le: Helsingin ja Mosko-
van välistä kult tuuri toimintaa varten v. 1974 22 000 
mk (khs 18.3.881 §) ja Moskovan vi ikon aikana jär-
jestettyä ystävyysillanviettoa varten 3 500 mk (ylj. 
13.11.6681 §) 

— ti lojen vuokraaminen Hakaniemen kerhokeskuk-
selta (khs 4.2.382 §) 
— vuokravapauden myöntäminen Kustaan kartanon 
vanhainkodin juhlasalin käytöstä (ylj. 20.11.6738 §) 
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Suunnistuskartta, laatiminen Salmen ulkoilualueelle, 
ks. Urheilu-ja ulkoilutoimi, Ulkoilualueet. . . 

Suur-Helsingin Spanielikerho r.y., alueen varaaminen 
Talin urheilupuistosta, ks. Kiinteistöt 

Suurmetsä 
— asemakaavan muuttaminen 

- ton t i t 41093/1, 4, 18 ja 19 sekä 4 1 0 9 5 / 5 - 9 
(kvsto 19.6.390 §) 
- ton t i t 4 1 1 2 3 / 2 - 5 sekä 41124/1, 8 ja 9 (kvsto 
6.3.148 §) 
- ton t i t 4 1 2 0 0 / 2 - 5 , 41216/2, kort t . 41217 ja 
41218 sekä liikenne-, urheilu- ja katualueet 
(kvsto 18.9.479 §) 

Suursuon vanhainkoti, ks. Vanhusten huolto 

Suutarila 
— alue- ja ti lavaihto, määräalojen ja ti lojen ostami-
nen, ks. Kiinteistöt 
— asemakaavan hyväksyminen ja muuttaminen 

- ohikulkut ien pohjoispuolinen osa Ala-Tikkuri-
lan osa-aluetta muutos 22.3.1972 tehtyyn pää-
tökseen (kvsto 18.9.478 §) 
- tont i t 40100/3 ja 40104/1 (kvsto 18.9.507 §) 
- kort t . 40011 —40024, hyväksyminen (kvsto 
18.12.752 §) 
- kort t . 40112-40118 , hyväksyminen sekä 
kortt . 40107 ja katualueen osia ynnä Kimnaasi-
polku-nimisen kadun nimi, muuttaminen (kvsto 
27.11.683 §) 
- kort t . 40122-40127 , hyväksyminen (kvsto 
3.4.209 §) 

— lasten päiväkodin, kolmannen, perustaminen 
(kvsto 13.11.612 §) 
— viemärin rakentaminen (khs 8.4.1134, 1136 §) 

Svenska-dagen-päivä, liputuksen järjestäminen 6.11. 
vuosittain (ylj. 8.10.6465 §) 

Svenska Handelsinstitutet-Köpmannaläroverket Ab, 
Haagan tont in varausajan jatkaminen, ks. Kiinteis-
töt 

Svenska teatern i Helsingfors, ks. Lainat, Myöntämi-
nen 

Sylvia-kotiyhdistys, ks. Kehitysvammaisten lasten ope-
tus- ja työ kot i 

Sähkölaitos 
Energian säästäminen 
— energiansäästötojmikunnan asettaminen, ks. Ko-
miteat ja toimikunnat 
- ohjeet, ks. Hallintoelimet 

Hanasaaren voimalaitokset 
Ilmansuojelu 
Khs kehott i teollisuuslaitosten lautakuntaa 
— huolehtimaan siitä, että voimalaitosten osalta 
v:n 1975 loppuun mennessä toteutettavan ilmantark-
kailujärjestelmän antamia tuloksia käytetään Hana-
saari A:n polttoaineen valintaan siten, että epäedulli-
sissa säätilanteissa käytetään vähärikkistä polt toöl jyä 
— selvittämään kysymyksen vähärikkisen raskaan 
pol t toöl jyn varastojen rakentamisesta ja tämän öl jyn 
varmuusvarastoinnista siten, että sitä on käytettävis-
sä epäedullisissa säätilanteissa 
— tutkimaan edelleen mahdollisuuksia Hanasaari 
A:n savukaasujen pölypitoisuuden pienentämiseksi ja 
selvittämään ne toimenpiteet, joi l la voidaan vaikut-
taa pölypitoisuuteen 
— selvittämään mahdollisuudet Hanasaari A:n siirtä-
miseksi huippuvoimalaksi mahdollisimman pian (khs 
5.8.2180 §, 19.8.2343 §) 

Jätevedet, johtaminen mereen (khs 11.3.811 §) 

Palovakuutukset. B-voimalaitoksen vakuuttaminen 
144 760 000 mk:n määrästä Vakuutusyhtiö Pohjolan 
tarjouksen mukaisesti 5 v:ksi, edellyttäen, että va-
kuutusyhtiö tällöin myöntää 5 %:n suuruisen alen-
nuksen vakuutusmaksusta (khs 17.6.1997 §, 24.6. 
2084 §) 

Henkilökunta 
— työnteki jöiden vuorotyötä koskeva tiedustelu, 
khn lausunto kunnalliselle eläkelaitokselle: kun tie-
dustelun kohteena olevassa työaikajärjestelmässä ta-
soittumisvuorojen osuus ei ylitä 1/10 kokonaistyö-
ajasta, kysymyksessä on kaksivuorotyö kunnallisen 
eläkelaitoksen eläkesäännön mukaan (khs 25.3. 
1003 §) 

Kaukolämpö 
— kaukolämpötari f f i , perusmaksujen korottaminen 
50 %:lla 1.5. lukien (khs 18.2.595 §,25.2.683 §) 
— maksuvapausanomus lämmönkulutussopimuksen 
mukaisista velvotteista, Helsingin keskusvankila; khn 
hylkäävä päätös, selvitys (ylj. 13.2.5279 §) 
— maksuvapausanomus kaukolämmön l i i t tymismak-
sun suorittamisesta, Munkkivuoren yhteiskoulun 
kannatusyhdistys r.y., khn hylkäävä päätös, selvitys 
(ylj. 19.6.5997 §) 

Kiinteistöt 
Hallinto 
— teollisuustontilla 252/2 olevan n. 32 100 m2 : n 

suuruisen alueen siirtäminen 1.1. alkaen kaasulaitok-
sen hallinnasta sähkölaitoksen hallintaan, pääoma-ar-
vo 1 155 600 mk (khs 14.1.151 §) 
— Vi ik in tont t i 36003/12, siirtäminen kiinteistölkn 
hallinnosta sähkölaitoksen hallintaan 1.7. lukien, 
pääoma-arvo 114 000 mk (khs 6.5.1424 §) 
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Korjausmuutos- ja rakennustyöt 
— kantakaupungin piirikeskus, pääpiirustusten hy-
väksyminen (khs 9.9.2618 §) 
— pohjoinen huippu- ja varalämpökeskus, muutos-
ja täydennyspiirustusten hyväksyminen (khs 4.3. 
748 §) 
— poikkeusluvan anominen auto- ja konehallin ra-
kentamista varten, ks. Rakennuskielto 
— talo Pieni Roobertinkatu 1 - 3 , huone 374, säh-
kölaitoksen oikeuttaminen suorittamaan esittämän-
sä rakennuslupaa edellyttävät muutostyöt; muutos 
khn päätökseen 27.12.1972 3 628 § (khs 8.4. 
1169 §) 

Näyttely 
Kaasulaitoksen näyttely- ja opetuskeitt iötoiminnan 
yhdistäminen kokonaisuudessaan sähkölaitoksen 
vastaavaan toimintaan perustamalla sähkölaitoksen 
energian käyttöä esittelevä yksikkö tarkastaen samal-
la näyttely- ja opetuskeittiöhenkilökunnan määrä 
(khs 17.6.1991 §) 

Polttoainevarastoihin sijoitetut kassavarat, enimmäis-
määrän nostaminen enint. 100 000 000 mk:aan (khs 
1.4.1037 §, v:n 1971 kert. s. 335) 

Päivystykset 
Sähköasentajapäivystyksen päivystysajan laajentami-
nen käsittämään myös ajan klo 0 0 - 0 6 siten, että päi-
vystäviä asentajia on yöaikana kolme; teollisuuslai-
tostenlkn 6.11.1973 tekemän päätöksen kumoami-
nen, jonka mukaan sähkölaitoksen esityksestä poike-
ten asentajien lukumäärä yöaikana ol i kuusi (khs 7.1. 
69 §) 

Suvilahden voimalaitos 

Jätevesien johtaminen mereen (khs 11.3.811 §) 

Sähkötalon ruokala 
— ruokalajärjestelyt, eräiden sähkölaitoksen henki-
lökuntaan kuuluvien kir je; khs päätti lähettää kirjeen 
tojmipaikkaruokailukomitealle harkittavaksi ja komi-
tean työssä huomioon otettavaksi (khs 12.8.2235 §) 
— sähkölaitoksen vs. johtajan 5.7. tekemän, ruoka-
lan hoitamista koskevan päätöksen kumoaminen se-
kä sähkölaitoksen kehottaminen huolehtimaan siitä, 
että elintarvikekeskus voi ottaa ruokalan hoitoonsa 
viimeistään 1.11. lukien (ylj. 24.7.6165 §) 

Sähkötariffi 
— korottaminen 25.3. lukien (khs 11.3.841 §, 18.3. 
925 §,3.6.1797 §, kunn.as.kok. s. 100) 
— uudistuksen siirtäminen: asumis- ja energiatariffi-
en uusien maksujen käyttöönoton siirtäminen tapah-
tuvaksi 1.4. suoritettavasta mittarinluvusta alkaen, 
muutos 19.11.1973 tehtyyn päätökseen (khs 18.2. 
591 §) 

Sähköntuottajien Yhteiskäyttö liitto, khn esitys kau-
pungin liittymisestä perustajajäsenenä; kvston hyl-
käävä päätös (kvsto 5.6.348 §) 

Vahingonkorvaukset, kaukolämpöjohdon r ikkoutu-
misen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (yl j . 
30.1.5176 §,8.4.5608 §) 

Valaistus 
— Oy A l ko Ab:n lahjoittaman taideteoksen valaise-
minen, ks. Taideteokset 
— Helsinki—Lahden moottor i t ien, ohikulkut ien ja 
valtatie n:o 3:n eräiden osien valaiseminen, ks. Kadut 
ja tiet 

Voimajohdon siirtäminen väliltä Virkkala—Tammisto 
välille Leppävaara—Etelä-Kaarela, lupa Imatran Vo l · 
maOy. l le (kvsto 3.4.213 §) 

Virat 
Täyttämättä jättäminen, toimistoapulaisen virka (Y 
9) (khs 4.2.415 §) 

Yd i nvo ima lahan ke 
— Teollisuuden Voima Oy:n osakepääomaosuuden 
maksaminen ennakkona Oy Mankala Ab:l le, yht . 
1 942 920 mk, ehdolla, että summat otetaan huomi-
oon kaupungin lopullista osuutta laskettaessa ja että 
myös yht iön muut osakkaat maksavat ennakkoa osa-
kepääomansa mukaisessa suhteessa (khs 25.3.997 §, 
30.9.2847 §) 
— ydinvoimalaitosten vaarallisuus erityisesti suurten 
väestö keskusten läheisyydessä, kirje; ei toimenpitei-
tä, selvitys (khs 18.2.594 §) 

Sähköntuottajien Yhteiskäyttö liitto, sähkölaitoksen 
l i i t tyminen jäseneksi, kvston hylkäävä päätös (kvsto 
5.6.348 §) 

Säteilyohjetoimikunta, lausunto sis.as.ministeriölle 
mietinnöstä (khs 30.12.4008 §) 

Säännöt, raitiovaunu sääntö, Ulh:n vahvistus (kvsto 
9.1.24 §) 

Sörnäinen 
— asemakaavan muuttaminen, kort t . 398 ja 399 se-
kä katualue (kvsto 19.6.381 §) 
— rakennuskiellon jatkaminen ja poikkeusluvan 
anominen, ks. Rakennuskielto 

Sörnäisten rantatie 33 Oy, teollisuusjätevesien johta-
mislupa (ylj. 13.11.6692 §) 
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Tahvonlahti 
— lasten päiväkoti, ks. Lasten päivähoito 

Taide- ja kirjallisuusapurahat 
Jakotoimikunnan i lmoitus 150 000 mk:n määrära-
han jaon suorittamisesta sekä Helsinki-palkinnon 
jakamisesta, ks. ko. hakusana (khs 22.4.1254 §) 

Taideteokset 
Hankkiminen, kolmen taideteoksen hankkiminen 
tai t . Rafael VVardilta Kontulan vanhustenhuollon 
keskukseen, määräraha 15 000 mk (khs 4.11. 
3302 §) 

Lahjoitukset 
Oy A lko Ab:n lahjoittaman tait. Raimo Utriaisen 
patsaan vastaanottaminen ja valaiseminen (khs 3.6. 
1759 §) 

Lainaaminen museoille, taiteil i joil le ym. näyttelyi-
tä varten (ylj. 2.1.5011 §, 23.1.5113 §, 13.3.5417 
§, 17.4.5631, 5642 §, 30.4.5730 §, 7.8.6218 §, 
14.8.6241 §, 16.10.6488 §, 11.12.6858 §) 

Sijoittaminen 
— kaupungin eri laitoksiin (ylj. 23.1.5112 §) 
— siirtäminen veroviraston entisistä ti loista uuteen 
Hakaniemen verotaloon (ylj. 11.12.6857 §) 
— tait. Tove Janssonin kahden seinämaalauksen si-
jo i t taminen ruotsinkielisen työväenopiston eteis-
aulaan, asentamista ja valaistusta varten 44 000 mk 
(khs 14.10.3028 §) 

Valaistus ja hoito 
Oy A l k o Ab:n lahjoittama tait. Raimo Utriaisen teos: 
lahjoittaja vastaa käytetystä energiasta ja kaupunki 
taideteoksen ja alueen hoidosta (ylj. 11.2.6854 §) 

Taideteollinen oppilaitos, Itä-Pasilan tont in varausajan 
jatkaminen, ks. Kiinteistöt 

Taivallahden nuorisokoti, ks. Lastensuojelutoimen lai-
tokset 

Taka-Töölö 
— asemakaavan muuttaminen 

- kortt . 492, 494, 499, 500 ja 518 sekä katu-
alue (kvsto 19.6.382 §) 
- kort t . 521, 522, 523 ja 525 sekä puisto- ja ka-
tualueet (kvsto 13.11.634 §) 
- tont i t 478/1, 8, 33, 35, 54a, 54b j a 56 (kvsto 
16.10.569 §) 
- tont t i 516/1 (kvsto 13.11.614 §) 
- Töölöntor i (kvsto 9.1.17 §) 

— rakennuskiellon jatkaminen ja poikkeusluvan 

anominen, ks. Rakennuskielto 
— tont in varaaminen liikennelaitokselle, ks. Kiin-
teistöt 

Takaniemi Oy, hallituksen jäsenet ja ti l intarkastajat, 
kaupungin ehdokkaiden nimeäminen:apul.kaup.joht. 
A .K . Leskinen, virastopääll. Pentti Lehto ja rahoitus-
joht . Erkki L intur i , varalle os.pääll. Harri Sormanen 
sekä tilintarkastajaksi kaup.kamr. Raimo Kaarlehto 
ja varatilintarkastajaksi apuI.kaup.kamr. Jorma Salo-
nen (ylj. 20.11.6748 §) 

Taksat, ks. Maksut 

Taksikuljetus Oy, khn lausunto liikenneluvan muutos-
anomuksesta (khs 20.5.1619 §) 

Taksiliikenne, ks. Liikenne 

Taksvärkkitöiden järjestäminen, ks. Hallintoelimet, 
Virastot ja laitokset 

Talin jätevedenpuhdistamo, k s. Jätevedet 

Talin Siirtolapuutarhayhdistys Spy r.y., kerhotalon 
korjaustyöt, 6 250 mk:n määräraha (khs 25.11. 
3570 §) 

Talin toimisto, ks. Kaupunginpuutarha 

Talin urheilupuisto, alueiden varaaminen, ks. Kiinteis-
töt 

Talosaari, suurjännitejohdon rakentaminen, ks. Etelä-
Suomen Voima Oy 

Talouden keskipitkän tähtäyksen suunnitelma, KTS 
1974-1978, taloussuunnittelutoimikunnan sihtee-
ristön suorittama tarkastelu (khs 11.2.460 §) 

Talousarvio 
Käsittely ja hyväksyminen 
— käsittelyjärjestyksen hyväksyminen (khs 26.8. 
2392 §, 7.10.2904 §) 
— yleiskeskustelu (khs 7.10.2905 §) 
— toinen ja kolmas käsittely ja hyväksyminen (khs 
21.10.3177 §, 18.11.3460 §) 
— käsittely ja lopull inen vahvistaminen (kvsto 10.12. 
700 §, 11.12.736 §, 18.12.761 §, khn m t ö t n : o 18 ja 
23) 

Lisätalousarvio, käsittely ja hyväksyminen v:lle 1974 
(kvsto 4.9.434 §, khs 26.8.2438, 2439 §, khn mtö 
n:o 13) 

Ohjeet ym. virastoille ja laitoksille 
— ohjeet v:n 1974 talousarvioon kohdistuvan kus-
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tannuspaineen vähentämiseksi (khs 25.2.643 §) 
— v:n 1975 talousarvioehdotuksen laatimista koske-
vat ohjeet (khs 18.2.542 §, 25.2.641 §) 
— v:n 1975 talousarvion edellyttämät toimenpiteet, 
khn kehotukset (khs 18.11.3475 §) 
— v:n 1974 loppuvuoden taloudenhoitoa koskevat 
ohjeet (khs 30.9.2843 §) 
— v:n 1975 talousarvion ja tilisäännön noudattamis-
ohjeet (khs 30.12.3943 §) 

Rahoitustaseen ja talousarvion toteuttaminen, raha-
toimiston ilmoitukset (21.1.214 §, 27.5.1678 §, 
19.8.2303 §, 4.11.3305 §, 16.12.3877 §, yl j . 5.6. 
5910 §,31.7.6186 §, 11.9.6327 §, 16.10.6493 §) 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto 

Valitus, talousarvion ylitysoikeuksia koskeva, KHO:n 
päätös, ks. Kaupunginvaltuusto 

Talousveden kuljetuksen järjestäminen, ks. Vesilaitos 

Tam-KosOyAb, Konala, teollisuusjätevesien johtami-
nen yleiseen viemärilaitokseen (ylj. 3.9.6322 §) 

Tammelundin Liikenne Oy 
— tilausliikenneluvan siirtäminen Oy Polarbus 
Ab.l le, khn puoltava lausunto (khs 2.9.2504 §) 
— yhteistariff in korvausperusteiden muuttaminen, 
ks. Liikenne 

Tammiharjun sairaalan 50-vuotisjuhla, kaupungin osal-
listuminen patsashankkeeseen 1 710 mk:lla (ylj. 
16.10.6514 §) 

Tammisalo 
— asemakaavan muuttaminen 

- tont t i 44004/3 (kvsto 5.6.334 §) 
- » 4007/5 ja katualue (kvsto 13.11. 
617 §) 
- tont t i 44009/5 (kvsto 5.6.335 §) 
_ » 4 4 0 1 4 / 8 - 1 0 (kvsto 18.9.480 §) 
- » 44022/2 (kvsto 18.9.481 §) 
- » 44026/1 - 4 (kvsto 5.6.336 §) 
- » 44029/2 (kvsto 5.6.337 §) 

— katupiirustusten hyväksyminen (khs 10.6. 
1887 §) 

— tontt ien varaaminen, ks. Kiinteistöt 

Tapanila 

— pakkolunastusasia, ti lojen ostaminen, tont in va-
raaminen, ks. Kiinteistöt 

Tapaninkylä 
— asemakaavan muuttaminen 

- tont i t 39011 /1 -5 ja 8 - 1 3 (kvsto 23.1.50 §) 

- kortt . 39023 ja 39022 (kvsto 24.4.252 §) 
» 39029 ja 39031 sekä tont i t 39051/1 ja 

13 (kvsto 13.11.616 §) 
- kortt . 39087 (kvsto 27.11.681 §) 
- tont i t 39111 /21 -35 ja 39112/15 (kvsto 
27.11.680 §) 
- tont i t 39119/1 (kvsto 27.11.682 §) 

— jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Kimonky-
läntielle, ks. Kadut ja tiet,Kevyen liikenteen väylät 
— katupiirustusten hyväksyminen (khs 5.8.2144 §, 
16.9.2671 §, 30.12.3977 §) 
— kerrosalan yl i t täminen, ks. Rakennusluvat 
— rakennusten purkaminen, ks. Rakennukset 
— Tattar ihar junkaan nimen ja osoitenumeroinnin 
vahvistaminen (khs 9.12.3839 §) 
— teollisuusjätevesien johtaminen, Kova Kromi, 
avoin yht iö (ylj. 1.10.6428 §) 
— tontt ien vaihtaminen Malmilla oleviin t i loihin ja 
tont in vaihto Suutarilan kylän tilaan, ks. Kiinteistöt 
— viemäripiirustusten vahvistaminen (khs 9.9.2604 
§, 21.10.3128 §) 

Tapaninvainio, lasten päiväkodin perustaminen Tilhi-
polun varrelle (kvsto 13.11.612 §). 

Tapaturmavakuutugärjestelyjen, kansakoululaisten, 
tarkoituksenmukaisuuden selvittäminen, esitys, ks. 
Kansakoulut 

Tariffit, ks. Maksut 

Tasapainoisen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen 
tähtäävät toimenpiteet pääkaupunkiseudulla, selvitys 
sis.as.ministeriölle (khs 22.4.1272 §, 29.4.1344 §) 

Tattarisuo, Alppikylän täyttöalueen täyttö- ja maise-
manhoitosuunnitelman hyväksyminen (khs 18.11. 
3533 §) 

Teatterikomitean mietintö, lausunto opetusministeri-
ölle (khs 8.4.1129 §, 16.4.1201 §) 

Teboil, Oy, Ab, 
— kiinteän omaisuuden omistamista koskeva lausun-
to, ks. Ulkomaalaiset 
— muinaisjäännöksiin kajoamislupa, ks. Muinais-
jäännökset 

Tekniikan museo, V i ikk i , muutosten suorittaminen 
eräissä museon tiloissa, ks. Rakennusluvat 

Teknillinen korkeakoulu, vuosi- ja kuukausilipun osto-
oikeuden myöntäminen teksti i l i tekniikan laitoksen 
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opiskeli joi l le, ks. Liikennelaitos, Alennus- ja vapaa-
liput 

Teknos-Maalit Oy, Pitäjänmäki, teollisuusjätevesien 
johtamislupa (ylj. 3.4.5568 §) 

Teleteknilliset laitteet, hankinnat, ks. Hankintakeskus 

Tennishallit ja -kentät, ks. Urheilu- ja ulkoilutoimi 

Teollisuuden Voima Oy, osakepääomaosuuden enna-
kon maksaminen, ks. Sähkölaitos, Ydinvoimala-
hanke 

Teollisuusjätevesien johtaminen, ks. Jätevedet 

Teollisuuslaitosten lautakunta 
Rakennukset 
— Koivusaaressa sijaitsevan muuntamorakennuksen 
siirtäminen kiinteistölkn hallinnasta teollisuuslaitos-
ten Ikn hall intoon (khs 9.12.3837 §) 
— Viikinmäen asuinrakennuksen luonnos- ja pääpii-
rustusten hyväksyminen (khs 19.8.2348 §) 

Selvitys 
— Kaasutehtaankadun ja Sörnäisten rantatien väli-
sen raiteen si ir totyön kustannusten noususta ja nii-
den syistä (khs 18.11.3489 §) 
— mahdollisuuksista muuttaa kaasulaitos kevytben-
siinikäyttöiseksi (khs 9.9.2614 §) 

Vahingonkorvaukset, valitukset teollisuuslaitoksen 
Ikn vahingonkorvauksista tekemistä hylkäävistä 
päätöksistä; khn hylkäävät päätökset (khs 18.2. 
593 §, 26.8.2414 §, 16.9.2694 §, 11.11.3396 §, 
18.11.3493 §) 

Valitus, A-ryhmän yleisurakoitsijaoikeuksien evää-
mistä koskevasta teollisuuslaitosten Ikn päätöksestä; 
khs hylkäsi valituksen (khs 5.8.2184 §) 

Virat 
— teollisuuslaitosten asiamiehen viran täyttäminen: 
varat. Jorma VVaismaa (khs 4.11.3325 §, 11.11. 
3400 §) 

Tervalammen työlaitos 
Henkilökunnan asuinrakennus 
— perustamissuunnitelman hyväksyminen, sosiaali-
hallitus (khs 18.2.598 §) 
— rakentamistöiden aloittaminen (khs 18.2.599 §) 
— rakennuspaikan ja pääpiirustusten muuttaminen: 
muuttaen 19.11.1973 tekemäänsä päätöstä khs hy-
väksyi työlaitoksen muutetut pääpiirustukset n:o 
1—5 sekä suunnitelman asuinrakennuksen n:o ^ s e -
kä sauna- ja pesularakennuksen n:o 61 liittämisestä 
laitoksen yleiseen lämpöjohtoverkkoon sekä lisäksi 

peruutt i hoidokkirakennuksen n :o4 purkamista kos-
kevat luvat (khs 6.8.2425 §, v:n 1973 kert. s. 90) 
Viimeksi maini t tuun työhön myönnett i in 55 000 mk 
v:n 1973 talousarvioon työlaitoksen kasvihuoneen 
rakentamista varten merki tyn määrärahan säästöstä 
(khs 9.12.3785 §) 

Hoitopaikkaluvut. Hoitopaikkajakauman muuttami-
nen siten, että työlaitoksen 180 hoitopaikasta 128 
on päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta 
annetussa laissa tarkoitettuja huoltolapaikkoja ja 52 
huoltoapu laissa tarkoitettuja työlaitospaikkoja (khs 
2.12.3698 §) 

Kunnallisverotusta koskeva KHO:n päätös: KHO ku-
mosi lääninoikeuden päätöksen sekä kunnallisvero-
tuksen henkilökunnan asunnoista peri t tyjen vuokri-
en osalta (khs 16.12.3866 §) 

Luvan myöntäminen pienjännitejohdon rakentami-
seen ja pitämiseen työlaitoksen maa-alueella Vihdin 
Sähkö Osakeyhtiölle (khs 26.8.2422 §) 

Ojitustoimenpiteiden johdosta tehty virka-apuhake-
\mus, Länsi-Suomen vesioikeuden päätös: vesioikeus 

katsoi, ettei kaupunki ol lut suorittanut sellaisia oji-
tustoimenpiteitä, joihin olisi tarvit tu vesilain mukai-
nen lupa ja joiden vuoksi se olisi korvausvelvollinen 
ja hylkäsi virka-apuhakemuksen (khs 11.3.847 §, v:n 
1973 kert. s. 90) 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio 
Valtionapu, v:n 1973, elinkeinohalliutksen päätös 
(khs21.1.271 §) 

90-vuotispäivän juhlistaminen. Ottaen huomioon 
mahdolliset lainsäädännön aiheuttamat muutokset 
laboratorion vastaisessa organisaatiossa myönnett i in 
laboratorion histori ikin julkaisemiseen 1 000 mk ja 
juhlatilaisuuden tarjoi lun järjestämistä varten 2 5 0 0 
mk (ylj. 3.7.6014 §) 

Terveydenhoitolain nojalla maksettavat korvaukset, 
ks. Korvaukset 

Terveydenhuollon rakennusohjelmatoimikunta, ks. 
Komiteat, Asettaminen 

Terveydenhuolto 
ks. myös Terveyskeskus 

Hammashoito, kansanterveyslain mukaiseen hoitoon 
l i i t tyvän lääkehoidon korvaaminen kaulpungin va-
roista terveyslkn esityksen (16.1.) mukaisesti (khs 
29.4.1369 §) 
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Kansanterveystyön toimintasuunnitelmat 
l/jr? 1972 ja 1973, lääkintöhallituksen ilmoitus oikai-
sun vahvistamisesta (khs 30.12.4003 §) 

V:n 1974-1978 
— toimintasuunnitelman hyväksyminen ja muutta-
minen siten, että Roihuvuoren terveysasema otetaan 
käyttöön v. 1974, terveyskeskuksessa tapahtuvaa 
kylvetystoimintaa varten palkataan kahdeksan kyl-
vettäjää ja yksi autonkuljettaja ja kotisairaanhoitopo-
tilaisiin kohdistuva kylvetystoiminta siirretään desin-
fioimislaitokselta kokonaisuudessaan terveyskeskuk-
sen toiminnaksi (kvsto 22.5.302 §, khn mtö n :o 6) , 
(Ks. myös Kaupunginvaltuusto, toivomusponnet: ter-
veyskeskuksen ja yksityisten lääkäriasemien yhteis-
toiminta) 
— lääkintöhallituksen ilmoitus toimintasuunnitel-
man vahvistamisesta ja muuttamisen vahvistamisesta 
(kvsto 4.9.453,4.9.454 §) 

V.n 1975-1979, hyväksyminen khn mietinnön n:o 
16 liitteen 5 mukaisena, kuitenkin siten, että suun-
nitelma toteutetaan lääkintöhallituksen hyväksymäs-
sä laajuudessa (kvsto 4.9.455 §, khs 24.6.2106 §, 
khn mtö 16),(Ks. myös Kaupunginvaltuusto, Toivo-
musponnet: koulukuraattoreiden ja psykologien vir-
kojen perustaminen) 

Terveyden hoitovirasto 
Henkilökunnan vahingonkorvaus ja vastuukysymyk-
sen järjestäminen: khn 20.5. tekemää päätöstä vahin-
gon korvausjärjestelystä kaupungin sairaaloiden ja 
vanhustenhuoltolaitosten palveluksessa olevien, lää-
käreitä lukuun ottamatta, osalta sovelletaan tervey-
denhoitoviraston palveluksessa olevaan vastaavaan 
henkilökuntaan nähden (khs 24.6.2107 §) 

Laboratoriotehtävät, terveydenhoitoviraston ja ra-
kennusviraston tutk iminen, ks. Komiteat ja toimi-
kunnat, Asettaminen 

Palkat ja palkkiot 
— kyyhkysten hävittämisestä maksettavan palkkion 
korottaminen 1.20 mk:ksi /kpl niil le viraston henkilö-
kuntaan kuuluvil le, jotka tähän tehtävään määrätään 
(khs 11.3.854 §) 
— viraston ylilääkärin Mart t i Kauppisen, kaupungin-
hygieenikko Oleg Gorbatovvin ja kouluterveydenhoi-
to-osaston ylilääkärin Anja Helveen vs. sopimuspalk-
kauksen vahvistaminen 1.9. lukien 5 583 mk:ksi /kk, 
johon tulee lisäksi 1.9. voimaan tu l lu t yleistarkistus 
(kvsto 16.10.565 §) 

Poliisilääkärin vastaanottotilat, huoneiston osoitta-
minen Ratakatu 10:stä viraston käyttöön (khs 16.4. 
1234 §) 

Ravitsemuskasvatusta käsittelevän projektin toteut-
tamiseen pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun-
nan suosituksen mukaisesti myönnett i in enint. 
52 000 mk (khs 1.4.1089 §) 

Sairaanhoitomateriaalia koskeva hinnoittelukokeilu 
hankintakeskuksen varastossa (ylj. 20.3.5498 §) 

Seulon tatu tkimussuunnitelma, I ää k i n tö h a 11 i tu kse n 
hyväksyminen (khs 12.8.2275 §) 

Valtionapu. Terveystarkastajien ja terveysinsinöörien 
v:n 1973 palkkauksen valtionapuasiassa khs päätti 
tyytyä lääkintöhallituksen päätökseen mui l ta osin, 
paitsi terveysinsinöörin palkkauksen osalta (khs 
16.12.3908 §) 

Virat 
— täyttäminen: maidontarkastamon laboratorio-
eläinlääkärin virka (Y 30): eläinlääketJis. A imo Kuh-
monen (kvsto 6.2.94 §, khs 12.8.2273 §,23.9 .2815 
§), työsuojelutston työsuojelutarkastajan virka (Y 
25): ins. Sirkka Juselius ja kaksi työsuojelutarkas-
tajan virkaa (Y 23) : tekn : t Seppo Heinilä ja Leena 
Rajalainen (kvsto 6.2.95, 96 §, khs 1.4.1090 §). 
Ins. Juselius erosi tästä virasta 1.4. lukien (khs 8.4. 
1166 §) 
— virkajärjestelyt: avosairaanhoitoon perustettiin 
1.11.1974 lukien yksi terveydenhoitajan virka (Y 
19), yksi autonkuljettajan virka (Y 14), yksi apul. 
kanslistin virka (Y 10) sekä seitsemän kylvettäjän 
virkaa (Y 8) , desinfioimislaitoksessa lakkautett i in 
samasta ajankohdasta lukien yksi terveydenhoitajan 
virka (Y 19), yksi autonkuljettajan virka (Y 14), yk-
si apul.kanslistin virka (Y 10), kuusi desinfioimisapu-
laisen virkaa ja yksi vaatevarastonhoitajan virka (Y 
8) ja lakkautettujen virkojen halti jat si irretti in vas-
taaviin perustettuihin virkoihin (kvsto 13.11.629 §) 

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötoimi-
kunta, asettaminen, ks. Komiteat 

Terveydenhuollon järjestelykomitea, miet intö (khs 
27.5.1677 §, 3.6.1761 §) 

Terveydenhuollon rakennusohjelmakomitea, ks. Ko-
miteat 

Terveyskasvatuksen neuvottelukunta, täydentäminen 
(khs 19.8.2355 §) 

Terveyslautakunta 
Ilman epäpuhtauksien selvittäminen 
Terveyslk oikeutett i in tekemään ilmatieteellisen lai-
toksen kanssa yhteissopimus ulkoi lman epäpuhtauk-
sien selvittämiseksi kaupungin alueella. Terveysviras-
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to oikeutett i in hankkimaan kolme rikkidioksidimo-
nitoria lisälaitteineen yht . 165 700 mk:n hinnasta. 
Viraston käytettäväksi myönnett i in 20 000 mk sopi-
muksesta johtuvan vuosimaksun suorittamista varten 
(ylj. 31.7.6209 §) 

Jäsenet, ks. Kunnalliskalenteri 
— vapautuksen myöntäminen varat. Rii t ta Nord-
bergille ja pankkivirk. Liisa Lönngrenin valitseminen 
uudeksi varajäseneksi (kvsto 30.10.586 §) 
— vapautuksen myöntäminen lääket.lis. Gustav 
Wickstromille ja opett. Britt-Marie Fribergin valitse-
minen varajäseneksi hänen tilalleen (kvsto 18.12. 
741 §) 

Lintujen joukkokuolema Vuosaaressa, selvitys lää-
ninhallitukselle. Khs kehotti lautakuntaa yhteistyös-
sä yleisten töiden Ikn ja ympäristönsuojelutoimikun-
nan kanssa tarkkailemaan tilannetta ja ryhtymään 
hyvissä ajoin tarvittaviin toimenpiteisiin joukkokuo-
leman ehkäisemiseksi (khs 21.1.269 §) 

Valitus 
Asunto-Oy Kivalterintie 21 :n kanteluun terveyden-
hoitolautakunnan päätöksen (22.3.1972) tiedoksian-
toa koskevassa asiassa annettiin Ulh:n päätös, jossa 
todett i in po. päätöksen annetun tiedoksi siten kuin 
tiedoksiannosta on hallintoasioissa säädetty, joten 
kantelu ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Ulh kiin-
n i t t i kuitenkin terveyslkn huomiota siihen, että 
Ikn pöytäkir janotteet tulee asianmukaisesti allekir-
joittaa ja niistä tulee käydä i lmi allekirjoittajan virka-
asema. Tiedoksiannettavan päätöksen tulee olla sel-
lainen, jonka asianosainen voi muutosta päätökseen 
hakiessaan liittää valituskirjaansa (khs 26.8.2431 §) 

Valvontaosasto 
— rott ien hävittämistutkimuksen kustannuksiin 
osallistumista varten myönnett i in 3 500 mk (ylj. 
11.12.6882 §) 
— toimintakertomuksen lähettäminen lääkintöhal-
litukselle (khs 3.6.1812 §) 

Terveystarkastustoiminta 
— terveystarkastustoimintakomitean suunnitelma 
aikuisväestön terveystarkastustoiminnan järjestämi-
sestä hyväksytt i in ja esitetti in lääkintöhallituksen hy-
väksyttäväksi. Toiminnan järjestämistä varten lääkin-
töhallituksen hyväksymässä laajuudessa myönnett i in 
enint. 186 112mk (khs 28.1.355 §, 11.2.515 §) 

Varojen käytön valvonta 
I lmoitus kaupungilta avustusta nauttivi l le yhteisöille 
myönnettyjen varojen käytön valvonnasta (ylj. 3.9. 
6324 §) 

Terveyskeskus 
Hammashuolto-osasto (Kouluhammashoitolaitos) 
— alle 17-vuotiaiden ilmaisen hammashoidon järjes-
tämistä hammasklinikassa koskevat neuvottelut, kau-
pungin edustajat (khs 11.11.3409 §), ks. myös Edus-
tajat, kaupungin 
— selityksen antaminen lääninhallitukselle siht. Lii-
sa Salmisen valituksesta kouluhammashoitolaitoksen 
johtosäännön osittaista muuttamista koskevassa asi-
assa (khs 23.9.2813 §) 
— selityksen antaminen KHO:lle laitoksen entisen 
ylihoitajan palkka- ja eläkesaatavaa koskevassa asias-
sa (khs 23.9.2819 § ,v :n 1973 kert. s. 78) 
— sos. ja terv.ministeriön päätös (13.6.) hammaslää-
ketieteen laitosten terveyskeskuksille suorittaman al-
le 17-vuotiaiden hammashoidon maksuperusteista 
(khs 12.8.2278 §) 
— v:n 1974 perushankintakustannusten valtionapu 
(khs 28.10.3247 §) 

Hengityslaitteiden lainaustoiminta si irretti in huolto-
viraston työhuol toto im istosta terveyskeskuksen hoi-
dettavaksi ja huoltovirasto luovutt i hallinnassaan ol-
leet hengityslaitteet terveyskeskukseen (khs 26.8. 
2430 §) 

Kouluterveydenhoito 
— puhelimien hankkiminen osaston alaisiin oppi-
kouluihin (ylj. 6.2.5220 §) 
— tehostamista koskeva Malmin yhteiskoulun kirje 
(khs 18.2.612 §) 

Laboratoriotoim innan järjestäminen 
Terveysasemien laboratoriotoiminnan suunnittelun 
työryhmän miet intö hyväksytti in terveysasemien la-
boratoriotoiminnan kehittämissuunnitelman pohjak-
si; samalla kehotett i in sairaalalkaa yhteistoiminnas-
sa terveyslkn kanssa toteuttamaan mahdollisuuk-
sien mukaan kokei lu luonteisest i Marian sairaalan 
itäisen pol ikl inikan laboratorion ja sen lähellä sijait-
sevien terveysasemien välistä työnjakoa ja yhteistyö-
tä ehdotetulla tavalla (khs 5.8.2198 §) 

Terveysasemat 
Harjukadun ja Kall ion terveysasemat 
— muutostöiden aloittaminen odottamatta ratkai-
sua valtionapuasiassa. Valtionavun hakemisesta pää-
tet t i in lupua, mikäl i arvioidut kustannukset ovat al-
le 200 000 mk (kvsto 2.10.536 §) 
— perusparannustöiden ja perushankintojen valtion-
apu (khs 30.12.4004 §) 

Herttoniemen terveysasema, valtionapu (khs 10.6. 
1925 §) 

Jakomäen terveysasema, puhelinvaihteen hankkimi-
nen (ylj. 6.2.5222 §) 
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Kallion terveysasema, lääkintöhallituksen ts, työn-
tekijöiden terveydenhuolto, sopimus (khs 9.12. 
3816 §) 

Kontulan terveysasema, 100 mk:n vaihto kassan pe-
rustaminen (ylj. 13.3.5423 §) 

Maunulan terveysaseman 12.7.1973 päivätty perus-
tamissuunnitelma hyväksytt i in siten, ettei lasten päi-
vähoitotoimintaa varten varata t i loja (kvsto 11.1. 
714 §) 

Roihuvuoren terveysasema 
— käyttötarkoitukseksi hyväksytti in aseman toimi-
niminen vanhustenneuvolana (khs 4.11.3338 §, 
11.11.3411 §) 
— Roihuvuoren useiden järjestöjen ja yhteisöjen kir-
jeiden johdosta khs i lmoi t t i kvston päättäneen, että 
terveysasema otetaan käyttöön v. 1974 ja että lää-
kintöhall i tus on hyväksynyt terveysaseman otetta-
vaksi terveyskeskuskäyttöön (khs 21.10.3148 §) 

Vallilan terveyskeskulääkärin vastaanoton järjestä-
minen, Vall i lan ja Hermannin Demokraattisten Nais-
ten r.y :n kirje (khs 11.3.855 §) 

Terveysneuvonta. Äitiysavustuspakkausten jakelu-
järjestelmä päätetti in pysyttää ennallaan. Lasten-
suojelulkaa kehotett i in edelleen tutkimaan pak-
kausten säilyttämiseen ja jakamiseen l i i t tyvien hait-
tojen vähentämistä (khs 21.1.259 §) 

To i m i n ta kertom u s 
Terveyskeskuksen toimintakertomus v:lta 1973 lä-
hetetti in Ulh:lle ja edelleen lääkintöhallitukselle (khs 
3.6.1815 §) 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto 

Työaika. Kunnalliselle sopimusvaltuuskunnalle pää-
tet t i in esittää, että sen ja ao. järjestöjen kesken sovit-
taisiin terveysasemien virasto- ja toimistotyössä ole-
vien viranhaltijoiden osalta terveyslkn esityksen 
(23.10.) mukaisesta työaikajärjestelystä lukuunot ta-
matta Kallion terveysaseman päivystysvastaanotolla 
työskentelevien työaikaa (khs 9.12.3814 §) 

Virat. Terveyskeskusylihammaslääkärin viran täyttä-
mistä koskevat valitukset: selityksen antaminen 
Ulh:lle, lääninhallituksen päätös sekä selityksen anta-
minen KHO :|le (khs 1.4.1092 §, 4.11.3340 §, 16.12. 
3906 §) 

Teräsmyynti Oy, tont in vuokraaminen yht iön tai 
toim.joht. L. Karlssonin toimesta perustettavalle yh-
tiölle Munkkiniemestä, ks. Kiinteistöt 

Testamentatun omaisuuden vastaanottaminen, ks. 
Lahjoitukset 

Teurastamo laitos 
Maksut ja taksat 
— laitoksen maksut ja taksat, tarkistaminen 1.7. lu-
kien sekä vientimaksun maksuperusteen tarkistami-
nen (khs 24.6.2082 §, 2.12.3694 §) 
— lihantarkastusmaksun vahvistaminen vasikan ja 
lampaan osalta 6 mk:ksi (khs 11.11.3397 §) 
— teurastuspalkkio, tarkistaminen (khs 5.8.2185 §, 
30.9.2874 §, Kunn.as.kok. s. 203 ja 267) 

Poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 

Tiedotustoimikunta, ks. Sisäinen tiedotustoimikunta 

Tiedotustoimisto, ks. Kaupungin kanslia 

Tie- ja vesirakennushallitus (TVH) 
— sopimus Helsinki—Lahti moottor i t ien valaisemi-
sesta välillä Tattariharju—kaupungin raja (kvsto 5.6. 
322 §) 
— sopimus Ohikulkut ien parantamiseen li i ttyvän ns. 
Airamin alikulkukäytävän sadevesipumppaamon ra-
kentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta (khs 11.3. 
816 §) 
— sopimus Ohikulkut ien valaisemisesta kaupungin 
alueella olevalla osuudella Veromiehenkylä—Tikku-
rila (khs 4.2.393 §) 

Tiekunnat 
Avustukset v:n 1974 kunnossapitokustannuksiin 
myönnett i in seuraaville t iekunnil le: 
— Ala-Tikkuri lan t iekunta 1 200 mk ja Etelä-Kaare-
lan tiekunta 4 000 mk (ylj. 3.12.6805 § ,6806 §) 
— Etelä-Tapanilan tiekunta 700 mk (ylj. 11.12. 
6872 §) 
— Jokihaaran t iekunta 800 mk, Paloheinän tiekunta 
4 000 mk, Puistolan yksityistien tiekunta 4 500 mk 
ja Sunnuntaipalstain t iekunta 700 mk (ylj. 3.12. 
6804, 6 8 0 7 - 6 8 0 9 §) 
— tiekunta Vart io 800 mk (ylj. 11.12.6871 §) 
— Torpparinmäen t iekunta 2 000 mk (ylj. 3.12. 
6810 §) 
— Uussilantien t iekunta 900 mk, Vartioharjun tie-
kunta 1 000 mk , Vehkalahdentien ympäristön tie-
kunta 1 400 mk ja Vesalan tiekunta 2 500 mk (ylj. 
27.11.6766-6769 §) 

Teiden hoito 
— Kir jokal l iont ien eteläpäässä Pirkkolan urheilu-
puistoon johtava t ie, Etelä-Kaarelan tiekunnan kirje 
(khs 23.9.2760 §) 
— Vesalan tiekunnan anomus tien ottamisesta kau-
pungin hoi toon; khn hylkäävä päätös (khs 11.2. 
484 §) 
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Tiet, ks. Kadut ja tiet 

Tietojen luovutusta koskevien suositusten ja periaattei-
den vahvistaminen (khs 25.11.3569 §) 

Tietokeskus 
Auton käyttö 
— oman auton käyttöoikeuden myöntäminen os. 
pää11. Kari Salmiselle hänen hoitaessaan nykyisiä teh-
täviään (ylj. 20.11.6735 §) 
— virastokohtainen vuokra-auton käyttöoikeuden 
myöntäminen (ylj. 9.1.5036 §) 

Datasaab D22 -tietokonelaitteiston ostaminen Oy 
Datasaab Valmet Ab: l tä, hinta 2 078 660 mk (khs 
18.11.3471 §) 

Hallinto ym. kustannukset, määräraha 255 000 mk, 

sen käyttätarkoitusta muuttaen (kvsto 18.12.757 §) 

Hankintarajojen määrääminen: tietokeskuksen toi-
mitusjohtaja oikeutett i in aikana 1.10.1974—31.12. 
1975 päättämään hankinnoista, joiden hankinta-arvo 
ei ylitä 50 000 mk sekä päättämään osastopäälliköi-
den hankintaoikeudesta ko. aikana enint. 5 000 mk: 
n hankinta-arvoon asti (ylj. 2.10.6412 §) 

Huoneistot 
— talon Nokiantie 4 tietokonelaitteiston sijoittami-
sen vuoksi tehtävien muutostöiden pääpiirustusten 
ja kustannusarvion, 400 000 mk, hyväksyminen (khs 
27.5.1674 §) 
— tietokonesalin laajennustyö kiinteistössä Kuorta-
neenkatu 5, määräraha 400 000 mk (kvsto 19.6. 
413 §) 

Toimet 
— hallinto-osaston päällikön ts. toimeen siirretti in 
tietojenkäsittelykeskuksen päällikkö Erkki Niiniskor-
pi (yl j . 16.1.5066 §) 
— käyttöosaston päällikön toimeen palkatti in valt. 
kand. Teuvo Leinonen (khs 20.5.1577 §) 

— rekisteriosaston osastopäällikön toimeen palkat-
t i in dipl.ins. Kari Salminen ja 

— systeem¡työosaston osastopäällikön toimeen pal-
katt i in luonn.tiet.kand. Reijo Koski-Lammi (khs 
14.1.103 §) 

Verohallinnon ATK-rekisteristä saatavien tietojen 
käyttö, sitoutumuksen antaminen verohallitukselle 
siitä, ettei ko.tietoja tulosteta selväkielisessä muodos-
sa ni in, että yksityinen henkilö on tunnistettavissa ja 
että kaupunki ei luovuta tietoja missään muodossa 
muuhun kuin kaupungin viranomaisten käyttöön 
(khs 25.3.967 §, 1.4.1036 §) 

Tietotuotanto, yhteistyön tarpeellisuus pääkaupunki-

seudun kunnissa, ks. Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunta 

Tietovoima-Datakraft Oy, Ab, hankintakeskuksen ja-
keluvaraston tietojenkäsittelyä koskeva sopimus (ylj. 
20.11.6744 §) 

Tilahankkeen hanke- ja esisuunnittelua koskevat oh-
jeet, ks. Rakennustoimi 

Tilapäismajoitustoiminta, ks. Majoituskeskus 

Tilasto neuvotte luk unta, jäsenten valitseminen (khs 
18.2.556 §, 25.2.654 §, 28.10.3199 § ja Kunnallis-
kalenteri) 

Tilastotoimisto 
Hankinnat, Composer-kirjoit in 22 427 mk (ylj. 
31.12.6978 §) 

Toimitilat: khs päätti, että t i lastotoimisto siirretään 
Kallion virastotalosta taloon Pohjois-Hesperiankatu 
15 verovirastolta vapautuneisiin t i lo ihin (khs 30.9. 
2842 §) 

Tutkimus. Toimiston käytettäväksi myönnett i in 
10 000 mk tutkimuksen suorittamista varten yhteis-
työssä ammattioppilaitosten toimiston kanssa Haa-
gan ammatt ikoulun entisten oppilaiden sijoittumi-
sesta työmarkkinoi l la (khs 25.3.972 §) 

Tilinpäätös v.lta 1973 
— hyväksyminen (khs 8.4.1119 §) 
— vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntämi-
nen khslle ja muil le til ivelvollisille (kvsto 30.10.592 §, 
khn mtö n x) 11 ja 21) 

Tilintarkastajat 
— kaupungin, ks. Vuositilintarkastejat 
— yhdistysten, säätiöiden ja laitosten, ks. Kunnallis-
kalenteri tai ko. nimen kohdalta 

Tilitysvuokraperusteet, tarkistaminen, ks. Vuokrat 

Toimikunnat, ks. Komiteat ja toimikunnat 
Pysyvät toimikunnat, ks. myös Kunnalliskalenteri 
— aloitetoimikunta (khs 25.3.1004 §) 
— katastrofi toimikunta (khs 27.5.1737 §) 
— kuvataidetoimikunta (khs 18.2.548 §) 
— urakkaneuvottelukunta (khs 9.12.3787 §) 

Toiminnallinen suunnitelma ja huonetilaohjelma 

— Itäinen sairaala, hyväksyminen, ks. Sairaalat 
— Kunnantien ensiapuasema, hyväksyminen (khs 
10.6.1926 §) 
— Laakson sairaala, lääkintöhallituksen hyväksymi-
nen (khs 21.1.268 §) 
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Toiminnan aloittaminen 
— Helsingin väliaikainen vajaamielisten keskuslaitos, 
ks. Lastensuojelutoimen laitokset 
— Kontulan vanhustenhuollon keskus, ks. Vanhus-
ten huolto 
— Marian sairaalan Lauttasaaren hoito-osasto, ks. 
Sairaalat 

Toimintakertomukset 
— lautakunnat ja johtokunnat, virastot ja laitokset, 
ks. julkaisu H:gin kaup:n virastot ja laitokset 
— palolaitos, lähettäminen Ulh.lle ja sis.as.ministeri-
ölle (khs 11.3.856 §) 
— terveyskeskus ja terveyslkn valvontaosasto, lähet-
täminen lääkintöhallitukselle (khs 3.6.1812, 1815 §) 

Toimintaohjeet 
— henkilöstöhankinta, ks. Hallintoelimet, Virastot 
ja laitokset 
— sisäinen t iedotustoimikunta, vahvistaminen (khs 
22.4.1284 §) 
— työsuojelutoiminta, vahvistaminen (khs 9.12. 
3802 §, v. 1972 kert. s. 135) 

Toimintasuunnitelmien tarkistukset, ks. Hallintoelimet 

Toimipaikkaruokailu 
Laskuttaminen 
— liikennelaitoksen, sähkölaitoksen ja vesilaitoksen 
ruokalat, ks. Liikennelaitos ja Henkilöstö 
— sähkötalon ruokala, ks. Sähkölaitos 

Toimipaikkaruokailukomitea, ks. Komiteat, Selvi-
tykset 

Toipilaskoti Jokela, ks. Sairaalat, muut 

Toipilaskoti-säätiö Betesda, sopimus kaupungin kanssa 
Toipi laskoti Jokelan potilaspaikkojen käyttämisestä 
(khs 7.10.2978 §) 

Tontinmittaustaksa, muuttaminen (kvsto 22.5.297 §, 
kunn.as.kok. s. 229) 

Tontit, ks. Kiinteistöt 
— luovutusehtojen eroavaisuuden, käytön ym. tut-
kiminen, ks. Komiteat, -maapoliittisia kysymyksiä 
tutkiva 

Tonttijako, ks. Kaavoitus 

Torjunta-ainelaki, muutosehdotus Suomen Kaupunki-
l i i tol le (khs 7.10.2980 §) 

Toukola 
— asemakaavan muuttaminen, kort t . 667, 681 ja 
682 sekä katu-, ja liikennealueet (kvsto 24.4,244 §) 

— pientalotontt ien vuokra-ajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 

Tuberkuloosipiirien Liitto, jäsenmaksu 27 782 mk 
(ylj. 24.7.6148 §) 

Tuberkuloositoimisto. Asuntoloiden asumismaksujen 
tarkistaminen 1.1.1975 lukien 4 mk:ksi/vrk (khs 
9.12.3812 §) 

Tulokaskurssit, ks. Henkilöasiainkeskus 

Tuomarinkylä 
— kerrosalan yl i t täminen, ks. Rakennusluvat 
— rakennuksen purkaminen, ks. Rakennukset 

Tuomarinkylän kartano, ks. Kaupunginmuseo 

Turkin suurlähetystö, kiinteän omaisuuden omistamis-
lupaa koskeva lausunto (khs 21.1.215 §) 

Turvallisuuden lisääminen Helsingissä, nuorisotyötoi-
mikunnan kir je (khs 2.12.3712 §.) 

Tutkijalautakunta 
— jäsenet, ks. Kunnalliskalenteri 
— piiripääll. Leo Poijärven valitseminen jäseneksi 
ekon. Kalevi Helimäen tilalle (kvsto 9.1.10 §) 

Tutkimukset 
— arkistointi- ja informaatiopalvelun kehittäminen 
kaupunginkansliassa (ylj. 6.2.5199 §) 
— Haagan ammatt ikoulun entisten oppilaiden sijoit-
tuminen työmarkkinoi l le (khs 25.3.972 §) 
— matkailupalvelujen taso Helsingissä, Tampereella 
ja Turussa, Suomen Kansan Ryhti l i ike (khs 4.11. 
3299 §) 
— pääkaupunkiseudun l i ikennetutkimus, esitys, ks. 
Liikenne, Kehittäminen. . . 
— rott ien hävittämistutkimus, määräraha 3 500 mk 
(ylj. 11.12.6882 §) 
— seulontatutkimussuunnitelma, lääkintöhallituk-
sen hyväksyminen (khs 12.8.2275 §) 

P. Tyllilä Linja Oy, joukkoli ikennekokeiluun l i i t tyvät 
linjajärjestelyt Länsiväylän suunnalla, ks. Liikenne, 
Joukkoliikennekokeilu 

Työaika 
Erillisten työntekijäryhmien: 
— maidontarkastamon pesijöiden, näytteidenottajan 
ja autonkuljettajan, ks. Maidontarkastamo 
— ts. palomiesoppilaiden harjoitusaikana, ks. Palo-
laitos 
— terveysasemien virasto- ja toimistotyössä työsken-
televien (khs 9.12.3814 §) 

Siirtäminen, ks. Hallintoelimet, Virastot ja laitokset 
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Työaikojen porrastus 
Samalla kun khs merkitsi tiedoksi työaikojen porras-
tuskomitean miet innön, se päätti 
— kehottaa liikennelaitosta yhteistyössä kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa ryhtymään kaikkiin tar-
vittavi in toimenpiteisiin työaikojen porrastamisen 
edistämiseksi liikenteen ruuhkahuippujen tasoitta-
mista silmällä pitäen, 
— kehottaa liikennelaitosta suorittamaan linjakoh-
taisia tai muuten sopivasti rajattuja tutkimuksia mah-
dollisuuksista tasoittaa ruuhkaliikennettä joustavaan 
työaikaan siirtymällä, 
— kehottaa liukuvan työajan käyttöönottoa selvittä-
mään asetettua toimikuntaa (»LIUTA») ottamaan 
työssään huomioon työaikojen porrastuskomitean 
mietinnössä esitetyt näkökohdat, 
— kehottaa liikennelaitosta tarvittaessa yhteistyössä 
kaupunginkanslian tiedotustoimiston sekä työmark-
kinajärjestöjen kanssa tiedottamaan työajan jousta-
vaan käyttöön li i ttyvistä kysymyksistä yleisölle, 
— kehottaa liikennelaitoksen lautakuntaa laatimaan 
suunnitelman liikennetarjonnan lisäämisestä aamu-ja 
iltaruuhkan reuna-aikoina, 
— pyytää valtiovarainministeriötä tutkimaan, voitai-
siko kaupungin alueella sijaitsevien valtion virastojen 
ja laitosten työajan alkamis- ja päättymisaikoja 
muuttaa liikenteelliset näkökohdat huomioon otta-
en, 
— pyytää kouluhallitusta ja ammattikasvatushalli-
tusta sekä kehottaa kansakoulujen ja ammattioppilai-
tosten johtokunt ia tähdentämään alaisilleen oppilai-
toksille liikenteen ruuhka-aikojen välttämisen suurta 
merkitystä päivittäisen koulutyön alkamis- ja päät-
tymisajoista päätettäessä, 
— kehottaa lasten päivähoitolkaa jatkamaan ja 
mahdollisuuksien mukaan laajentamaan kokeiluja 
lasten päivähoitolaitosten aukioloaikojen pidentämi-
seksi sekä samalla myönnetty jen määrärahojen puit-
teissa tutkimaan mahdollisuuksia niiden aukioloaiko-
jen pysyvään pidentämiseen, 
— kehottaa kaupunk i suunn i t t e l u j a tutkimaan 
kaupungin alueella tapahtuvan jakeluliikenteen vai-
keudet sekä tekemään esitykset tarpeellisiksi katsot-
tavista toimenpiteistä jakeluliikenteen vaikeuksien 
vähentämiseksi ja 
— pyytää poliisilaitosta ryhtymään toimenpiteisiin 
ajo-opetuksen antamisen kieltämiseksi eräillä alueilla 
myös klo 7 ja 8 välillä maanantaista perjantaihin 
(khs 25.11.3601 §,2.12.3696 §) 

Työehtosopimukset, ks. Virka-ja työehtosopimukset 

Työhöntulotarkastus, ks. Henkilöasiainkeskus 

Työkoti Aula, ks. Lastensuojelutoimen laitokset 

Työllisyystoimi 
Poikkeusluvan myöntäminen kaupungille työllisyys-
lain 11 §:ssä säädetystä velvollisuudesta (khs 27.5. 
1691 §,26.8.2396 §,4.11.3313 §). 

Työohjelmat 
— tarkistetun työohjelman hyväksyminen v:lle 1974 
ja lähettäminen työvoimapiir i l le (khs 28.1.323 §) 
— alustavan työohjelman hyväksyminen v:lle 1975 
(khs 27.5.1692 §) 
— työsuunnitelman hyväksyminen v:ksi 1974—1979 
(khs 25.3.980 §) 

Työntekijät, ks. Henkilöstö 

Työpaikkademokratian toteuttaminen kunnallishallin-
nossa. 
Asiaa koskevan kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
kirjeen johdosta khs i lmoi t t i , että se on valmis heti 
kun sopimusvaltuuskunnan ja viranhaltija- ja työnte-
kijäjärjestöjen edustajista kokoonpannun neuvottelu-
kunnan suositus työpaikkademokratiamallien kokei-
lusta on valmistunut ja saatu khn käyttöön, asetta-
maan komitean tai toimikunnan selvittämään työ-
paikkademokratiamallien kokeilemista kaupunginvi-
rastoissa ja laitoksissa (khs 3.6.1808 §, 10.6.1920 §) 

Työsuojelu 
Lakia ja asetusta työsuojelun valvonnasta sekä työn-
antajan ja työnteki jäin yhteistoiminnasta työsuojelu-
asioissa koskeva kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
yleiskirje (16/74) (khs 16.4.1224 §) 

Sairaalain työsuojelutoimenpidemääräraha (khs 4.11. 
3337 §). 

Toimintaohjeiden vahvistaminen ja v. 1972 vahvistet-
tujen työturvall isuustoimintaohjeiden kumoaminen 
(khs 9.12.3802 §, v:n 1972 kert. s. 135 §) 

Virat, ks. Terveydenhuolto, Terveydenhoito virasto 

Työterveydenhuolto, ks. Henkilöasiainkeskus 

Työterveyslaitos 
— jäsenmaksu (v:n 1974) Työterveyslaitoksen Kan-
natusyhdistykselle 1 200 mk (ylj. 23.10.6555 §) 
— teollisuusjätevesien johtamislupa (ylj. 16.10. 
6503 §) 

Työturvallisuuden tehostaminen, ks. Lastensuojelu-
toimen laitokset 

Työturvallisuustoiminta, ks. Työsuojelu 

Työtuvat 
Virat, vastaavan askarteluohjaajan valintaa koskevan 
valituksen hylkääminen (khs 23.3.998 §) 
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(Työtuvat, jatk.) 

Yhteishankintavaraston kassavarojen enimmäismää-
rän nostaminen 1 200 000 mk:aan (khs 23.9.2744 §) 

Työväenopistot 
Ruotsinkielinen työväenopisto 
Henkilökunta 
— ts. siivoojan palkkaaminen 9 1/2 kk ajaksi, mää-
räraha 3 705 mk (khs 4.2.385 §) 
— taloudenhoitajan työajan ti lapäinen järjestely si-
ten, että hänen työaikansa on 12 t/vi ikossa, jo l lo in 
hänelle maksetaan vastaava osa 20 t viikossa tekevän 
taloudenhoitajan palkasta (khs 23.9.2755 §) 

Johtokunta 
— jäsenet: kanslisti Ger t rud Nordbladin valitsemi-
nen lakit. l is. Georg Ehrnrooth in ti lalle (kvsto 9.1. 
36 §, ks. Kunnalliskalenteri) 
— puheenjohtajan menettely asioiden käsittelyjär-
jestystä koskevassa asiassa, eräiden jäsenten kir je 
(khs 4.3.730 §, 11.3.807 §) 

Opistolehti-Studieringen -nimisen lehden tilaamista 
j oh tokunnan jäsenille ja opiston opettaj i l le koskevan 
joh tokunnan päätöksen kumoaminen (khs 21 .1 . 
221 §) 

Palkat 
— apulaisrehtorin palkkauksen tarkistaminen 1.1. 
lukien C 37 pl:n mukaiseksi (khs 8.4.1131 §) 

Seinämaalausten sijoittaminen, ks. Taideteokset 

Sivuosaston to iminnan aloi t taminen syyslukukauden 
alusta 1974 lukien kokeilumielessä Var t ioky län ruot-
sinkielisessä yhteiskoulussa (khs 17.6.1951 §) 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto 

Valtionapu 
— KHO:n päätös v:n 1970 valt ionapua koskevassa 
asiassa sekä kouluhal l i tuksen päätös sille palautetussa 
samaa valt ionapua koskevassa asiassa (khs 3.6.1814 
§, 21.10.3150 §) 

Suomenkielinen työväenopisto 
Puhelinvaihteen siirtäminen Finlandia-talosta (ylj. 
11.9.6350 §) 

Vahingonkorvaus opiston portaissa kaatuessa r ikkou-
tuneesta soitt imesta (yl j . 17.4.5637 §) 

Valtionapu 
— v:n 1971 loppuerän määrääminen, t yy tym inen 
kouluhal l i tuksen päätökseen (khs 11.3.863 §) 

Yhteiset asiat 
Lahjoitukset, ks. Lahjoitusrahastot, Viola Lewinin 
testamentti rahasto 

Opistolaisyhdistysten avustukset 
Johtokunt ien kehottaminen asettamaan i lmoi t tautu-
mismaksuista opistolaisyhdistyksi l le suoritettavan 
osuuden ehdoksi sen, että yhtenä ti l intarkastajana on 
työväenopiston taloudenhoitaja ja että revisioviras-
tol la on oikeus m i l l o in tahansa tarkastaa yhdistyksen 
t i l i t (khs 2.12.3679 §) 

Palkkiot, tarkistaminen 
— luennoitsi joi l le maksettavat pa lkk io t (khs 16.4. 
1198 §, kunn.as.kok. s. 121) 
— tp. avustajien pa lkk io t : audiovisuaalisten- ja elo-
kuvako koneiden käytöstä 9.30 m k / t sekä järjestys-
mies ym. tehtävistä 6.21 m k / t (khs 23.9.2758 §) 

Tähtitorninvuoren väestönsuoja, ks. Väestönsuojelu 

Täyttöalueet, ks. Rakennustoimi 

Täyttö- ja maisemanhoitosuunnitelmat, ks. Kaupunki-
suunnittelu 

Töölön Urheilutalosäätiö, kaupungin edustajien nimeä-
minen hallitukseen ja t i l intarkastaj iksi (khs 18.11. 
3480 §, ks. Kunnalliskalenteri) 

U 

Ulkoilman epäpuhtauksien selvittäminen, ks. Ympäris-
tönsuojelu 

Ulkoilualueet ja -puistot, ks. Urheilu-ja ulkoilutoimi 

Ulkomaalaiset 
Elinkeinotoiminnan harjoittaminen 
Khs puolsi lausunnoissaan kahden ruotsalaisen yh-
t iön , Nya Asfal t Ab :n ja Kabeldon Ab :n anomusta 
saada harjoi t taa l i iketo imintaa Helsingin kaupungis-
sa tai Uudenmaan läänin alueella (khs 17.6.1937 §, 
14.10.3026 §), kolmen Ruotsin kansalaisen anomus-
ta saada harjoi t taa e l inkeinoto imintaa (khs 17.6. 
1938, 1939 § , 23.9.2749 §), Ison Bri tannian kansa-
laisen anomusta saada harjoi t taa agentuuri l i ikettä se-
kä Ruotsin ja Saksan li ittotasavallan kansalaisen ano-
muksia saada ryh tyä äänettömäksi yhtiömieheksi 
kommand i i t t i yh t iö ih in (khs 19.8.2301, 2302 §, 
30.12.3951 §) 

Kansalaisuusoikeudet 
Khs antoi puoltavan lausuntonsa 66 kansalaisuusha-
kemuksesta ja jä t t i siinä vaiheessa antamatta yhden 
lausunnon. Hakemukset jakaantuivat eri maiden kan-
salaisten kesken seuraavasti: A lankomaat 1, Algeria 
1, Argent i ina 2, Ete lä-Afr ikka 1, Etelä-Korea 1, Etio-
pia 1, F i l ipp i in i t 1, Iso-Britannia 1, Italia 1, Itävalta 
3 , Jugoslavia 1, Kanada 1, Korea 1, Kre ikka 2, Kuu-
ba 1, Marokko 1, Neuvostol i i t to 8 , Pakistan 2, Portu-
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gal 1, Puola 4 , Ranska 1, Romania 1, Ruotsi 1, Sak-

san Demokraat t inen Tasavalta 1, Saksan Li i t totasa-

valta 10, Unkar i 3 , Uusi Seelanti 1, T u r k k i 1 sekä 

kansalaisuutta vailla olevia 12 (khs 7.1.27 §, 4.3. 

720 §, 11.3.795 §, 16.4.1195 §, 20.5.1580 §, 10.6. 

1872 §, 24.6.2021 §, 19.8.2304 §, 4.11.3304 §, 

16.12.3876 §) 

Kiinteän omaisuuden omistaminen 

Khs antoi puoltavan lausunnon seuraavien ulkomaa-

laisten yht iö iden ym. anomuksesta saada omistaa ja 

hall i ta kiinteää omaisuutta: 

- Asunto Oy Jollaksentie 31 (khs 9.12.3827 §) 

- Oy Elorg-Data A b (khs 7.10.2984 §) 

- Oy Ford A b (khs 18.3.905 §) 

- Oy Honeywel l A b (khs 14.10.3077 §) 

- IkasOsakeyht iö (khs 10.6.1899 §) 

- Saksan Demokraatt inen Tasavalta (khs 18.2. 

588 §) 

- Suomen V ien t i -Luo t to Oy - Finlands Exportkre-

di t A b (khs 19.8.2332 §) 

- Tu rk in suurlähetystö (khs 21.1.215 §) 

- Oy Vo lvo-Auto A b (khs 9.12.3828 §) 

- ö l j ynpur is tamo Oy (khs 9.9.2619 §) 

Lisäksi khs antoi puoltavan lausunnon kahden Ruot-

sin kansalaisen ko. asiaa koskevasta anomuksesta 

(khs 28.1.335 §, 21.10.3159 §) 

Oy Teboi l Ab:n anomuksen johdosta annetussa lau-

sunnossa khs i lmoi t t i , ettei Mel lunkylän kylän tilaan 

Borgs RNx) 1^05 kuuluvan määräalan a iot tu käyt tö 

ole alueen asemakaavallisten suunnitteluperusteiden 

mukainen (khs 7.10.2985 §, 9.12.3826 §) 

Ulkomainos Oy, Ab, a lkohol imainonnan kieltämistä 

koskeva valitus, ks. Mainonta 

Ullanlinna 

— huoltoasema-alueen vuokra-ajan jatkaminen, ks. 

Kiinteistöt 

- rakennuskiellon pidentäminen, ks. Rakennuskiel-

to 

Ulosottovirasto 

Hankinnat, kalusteita 14 000 mk (yl j . 13.11.6698 §) 

Huoneisto, ks. Virastotalot, Kruunuhaan 

Kaupunginvoudin tehtävien hoitamista varten sääde-

t yn pi i r i jaon muut taminen, esitys valt ioneuvostol le 

(khs4.3 .760 §, 11.3.851 §) 

Korvaukset. Eräiden ulosottoapulaisten puhelimen-

käyttökorvaus tarkistet t i in 22 mk:ks i /kk ja asunnon-

käyttökorvaus 29 m k :ksi/k k (khs 2.9.2519 §) 

Virkasivutulot. Khs hylkäsi r ikostuomioiden täytän-

töönpano-osaston ulosottoapu laisten val i tuksen, joka 

koski maistraatin päätöstä eräiden virkasivutulojen 

oikeasta saajasta (khs 16.9.2706 §) 

Union-Öljy Oy, Ab , luo t tokor t t i sop imus kaupungin-

kanslian kanssa (ylj. 19.8.6267 §) 

Upo Oy, Ab , pesukoneen lahjoi t taminen Korkeasaaren 

eläintarhalle (khs 14.10.3039 §) 

Urakkaneuvottelukunta, täydentäminen (khs 9.12. 

3787 §, ks. Kunnalliskalenteri) 

Urheilu-Puhos, i lotul i tusvälineiden kauppaa ym. kos-

keva lausunto, ks. Kauppa 

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, lainan (200 000 mk) 

antaminen Karjalan L i i t t o r.y: l le Karjalaisten Heimo-

taloon tulevien urhei lu- ja l i ikuntat i lo jen rakentamis-

ta varten (khs 30.12.3944 §) 

Urheilu-ja ulkoilutoimi 
Alueet ja rakennukset 
Hallinto 

Urhe i lu - ja u lkoi lu lautakunnan hal l intoon si i r ret t i in 

— A- ja B-messuhallirakennukset toistaiseksi 1.1. 

1975 lukien (khs 11.11.3433 §, 18.11.3544 §) 

— Espoon kunnan Nuuksion kylässä sijaitsevat t i lat 

Harhamäki RN:o 1115, Valkeinen RN:o H ^ L a m -

mintaka RN:o 11337 j a V j | | j n k o r p i RN:o 11289 s ekä 

t i lan Saukonnoro RN:o 11289 n 2.7 ha:n suuruinen 

määräala 18.4. lukien 750 000 mk:n pääoma-arvosta 

(khs 13.5.1506 §) 

— Eteläsatamassa sijaitseva satamapoliisin ent. päi-

vystyskoppi 1.1.1975 lukien 4 540 mk :n pääoma-ar-

vosta (khs 30.12.3971 §) 

— Kulosaaressa, Bomanssonintien päässä sijaitseva, 

n. 1 700 m 2 : n suuruinen, asemakaavassa Uvl-alueeksi 

merk i t t y vesialue tarpeellisine ranta-alueineen 1.1. 

1974 lukien satamalk:n hall innosta pienveneiden ve-

sillelasku- ja ylösnostoalueena käytettäväksi; vesialu-

een pääoma-arvo 510 mk (khs 4.3.725 §, 11.3. 

806 §) 
— Meilahdessa vuokra-alueella n:o 27c olevat raken-

nukset ja itse vuokra-alue 26 260 mk:n pääoma-ar-

vosta (khs 19.8.2336 §) 

— V ihd in kunnan Hu l t t i lan kylässä sijaitsevasta ti-

lasta Junnola RN:o 134 ostettu n. 9.5 ha:n määräala 

70 000 mk :n pääoma-arvosta (khs 19.8.2337 §) 

Pääpiirustusten hyväksyminen: 

— Korkeasaaren eläintarhan karan teen ¡osasto (khs 

16.12.3885 §) ja sosiaalirakennus, urheilu- ja u lko i lu-

viraston laatimat n:o 582/3.9 .1974 ja Oy Instry Ab :n 

laatimat n:o 2 , 3 ja 4 /3 .9 .1974 (khs 16.12.3881 §) 
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Rakennusten purkaminen 
— Elisaaren ulkoilualueella oleva lato, Nuuksion-
pään ulkoilualueella olevan Purolan tilan ent. asuin-
rakennus, Salmen ulkoilualueella olevat Kuusimäen 
tilan avovaja sekä Karriaismäen ja Siirin t i lojen ent. 
saunat (yl j . 6.11.6641 §) 
— Lauttasaaressa Veneentekijäntien varrella puistos-
sa sijaitsevat läntisen venesatamapiirin puurakennus 
ja liiterirakennus (ylj. 13.3.5433 §) 
— Palosaaressa (Korkeasaaren vieressä) sijaitsevat 
kaksi asuinrakennusta (ylj. 25.9.6397 §) 

Vuokrausta koskevat asiat 
Lk:n oikeuttaminen vuokraamaan ym. seuraavat alu-
eet ja rakennukset: 
— Metsälän tenniskenttäalueet, vuokrasopimuksen 
voimassaoloajan pidentäminen 31.7.1997 saakka VR 
Tennis r.y:n kanssa (kvsto 6.3.143 §, v:n 1972 kert. 
s. .223) 
— Mustikkamaan ulkoilupuiston alueella sijaitseva 
n. 4 540 m 2 : n suuruinen venetelakka-alue ja siihen 
l i i ttyvä n. 4 000 m 2 : n suuruinen vesialue Hopeasal-
men Veistämö Oy:lle ajaksi 1.1.1974 -30 .6 .1998, 
vuosivuokra, joka on sidottu elinkustannusindeksiin, 
on 3 500 mk ja perusvuokrana 1 200 mk (kvsto 20.2. 
115 §) 
— Mustikkamaan ulkoilupuiston alueella sijaitseva 
6 320 m2 ; n suuruinen venetelakka-alue ja siihen li i t-
tyvä n. 3 000 m2:n suuruinen vesialue Ventelakka 
R. VVickmannille ajaksi 1.1.1974-30.6.1998, elin-
kustannusindeksiin sidottu vuosivuokra 4 700 mk se-
kä perusvuokra 1 600 mk ja perusindeksinä luku 100 
(kvsto 20.2.116 §) 
— Seurasaaren ulkoilupuiston kioskit Seurasaarisää-
tiöl le ajaksi 1.1.1975-31.12.1984, vuotuinen kiinteä 
vuokra 1 000 mk ja vaihtuvana vuokramaksuna 3 % 
ravitsemustuotteiden myynnistä (khs 9.12.3774 §) 
— Seurasaaren ulkoilupuiston ravintola Helsingin 
Osuuskaupalle 31.12.1989 saakka, 7 000 mk:n vuosi-
vuokrasta, joka riippuu virallisesta elinkustannusin-
deksistä (perusvuokrana 2 500 mk/v) , sekä suoritta-
malla vaihtuvana vuokramaksuna 1 1/2 % ravintolan 
vuotuisesta bruttotulosta ja 6 % kafeterian tulosta se-
kä mm. ravintolan ja kafeterian aukioloaikoja, myyn-
t ihintoja ja kansallisten ruokien tarjoi lua koskevilla 
ehdoilla (kvsto 24.4.242 §, 27.11.668 §) 
— Talin urheilupuistoon kuuluva, n. 7 155 m2;n 
suuruinen alue Munkkiniemi-nimisestä tilasta RN:o 
11172 Helsingin Verkkopalloseuralle tennishallin ja 
tenniskenttien rakentamista varten 2 575 mk:n vuo-
sivuokrasta, joka tarkistetaan 5-vuotiskausittain sekä 
erinäisin rakentamista ym. koskevin ehdoin ajaksi 
1.9.1974-31.12.2024 (kvsto 27.11.667 §) 
— Vattuniemen venesatama-alue (maa-alue 31 800 
m2, vesialue 52 700 m 2) Helsingfors Segelklubb r. f : 
Ile ajaksi 1.1.1975-31.12.1994, elinkustannusindek-
siin sidottu vuosivuokra 1 908 mk ja perusvuosivuok-
ra 630 mk (kvsto 18.9.497 §) 

Huonetilat. Kuntoi lut i lan varaaminen Kontulan väes-
tönsuojasta (khs 24.6.2104 §) 

Jäähallit 
Pirkko/an urheilupuiston jäähallin rakennusavustusta 
ja -lainaa veikkausvoittovaroista koskeva opetusmi-
nisteriön hylkäävä päätös; khs päätti tyy tyä päätök-
seen ja hakea avustusta uudelleen v. 1975 (khs 16.9. 
2717 §) 

Kalanistutuksien lisääminen Helsingin edustan meri-
alueella, l imnologi A. Doktarin kirje (khs 18.11. 
3486 §) 

Korkeasaaren eläintarha 
Eläintarhatoiminnan kehittämiskomitean mietintö; 
khs päätti, 
— että eläintarhatoimintaa kehitetään Korkeasaaren 
alueen sallimissa puitteissa ottaen kuitenkin huomi-
oon Hylkysaaren ja Palosaaren tarjoamat lisämahdol-
lisuudet, 
— todeta, että Korkeasaaren eläintarhan henkilö-
kunnan mahdollinen lisääminen harkitaan vuosittain 
kaupungin talousarvioehdotuksen puitteissa, 
— että Korkeasaaren eläintiloja kehitetään kiireel-
lisesti siinä laajuudessa, että eläintarhan toiminnan 
jatkamiselle saadaan maa- ja metsätalousministeriön 
antama toimi lupa, 
— todeta, ettei tieteellisen, eläintarhatoimintaan liit-
tyvän tutk imustyön merkittävälle laajentamiselle ole 
edellytyksiä Korkeasaaren eläintarhassa, 
— kehottaa urhei lu- ja ulkoilultk:aa käytettävissään 
olevien määrärahojen puitteissa huolehtimaan Kor-
keasaaren yleisönpalvelun parantamisesta, 
— kehottaa lautakuntaa eläintarhassa kävijöiltä pe-
rittäviä maksuja tarkistaessaan ottamaan erityisesti 
huomioon, että 75 % Korkeasaaren kävijöistä on 
kaupungin ulkopuolelta sekä 
— kehottaa kaupungin organisaatio komiteaa erik-
seen tutkimaan kysymystä eläintarhan hallinnolli-
sesta asemasta (khs 25.11.3581 §, 2.12.3685 §) 

Hyljealtaan rakentaminen: Korkeasaaren ja Hylky-
saaren maayhteyden rakentaminen satamarakennus-
osaston 18.3. päivättyjen piirustusten mukaisesti si-
ten, että maapenkereitten väliin jäävän altaan levey-
deksi tulee n. 50 m; muutos khn päätökseen v:lta 
1972 (khs 19.8.2306 §, v:n 1972 kert. s. 302). Län-
si-Suomen vesioikeuden po. penkereitten rakenta-
mista koskeva lupapäätös (khs 28.10.3209 §) 

Lahjoitukset. Upo Oy:n lahjoittaman pesukoneen 
vastaanottaminen (khs 14.10.3039 §) 

Lippujen hinnan korottaminen, ks. Liikennelaitos 

Lomamaja-alueet. Eerolan lomamaja-alueen yleis-
suunnitelman hyväksyminen edellyttäen, että vuok-
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ralaiset ovat Helsingissä henkikir joitettuja ja ettei lo-
mamajoja käytetä vakituiseen asumiseen (kvsto 
2.10.530 §). 

Pururadat, ks. Urheilupuistot ja -kentät 

Tennishallit- ja kentät 
— Talin tennishallin pääpiirustusten ja kustannus-
arvion (8 704 000 mk) hyväksyminen (khs 30.12. 
3948 §) 
— urheilu- ja ulkoi lulk.n oikeuttaminen panemaan 
täytäntöön VR Tennis r.y:n pukusuojarakennuksen 
rahoitusta koskeva päätöksensä (khs 3.6.1757 §, 
2.9.2472 §). 

Toivomusponnet, ks. Kaupunginvaltuusto 

Ulkoilualueet ja -puistot 
Kahvilanpito-oikeuksien vuokraaminen ulkoilualu-
eiden isäntien ja kaitsijoiden aviopuolisoille, urh.-
ja u l k . l kn esitys, khn hylkäävä päätös (khs 11.2. 
466 §) 

Kaunissaaren ulkoilualue, 1.11.1971 päivätyn yleis-
suunnitelman hyväksyminen käytettäväksi saaren 
virkistyskäytön pitkän tähtäyksen kehittämisen poh-
jana (kvsto 22.5.294 §) 

Koirien ulkoiluttaminen 
— ulkoiluttamiskieltoa kaupungin ulkoilualueilla 
koskeva kantelu, selitys oikeusasiamiehelle (khs 
25.11.3583 §) 
— ulkoiluttamiskiellosta Luukkaan ulkoilualueella 
tehty, Ikn päätöstä koskeva valitus, khn hylkäävä 
päätös (khs 16.12.3880 §, 30.12.3972 §) 

Lähteelän ulkoilualue, isännän asunto- ja toimisto-
rakennuksen ja huoltorakennuksen pääpiirustusten 
n:o 2 ja 3 sekä asemapiirustuksen n:o 562.22 hyväk-
syminen (khs 24.6.2029 §) 

Retkeilyalueita koskevat kaksi ohjeluonnosta, lau-
sunto metsähallitukselle (khs 26.8.2393 §) 

Salmen ulkoilualue 
— käytöstä poistetun hiihtohissin myyminen 
45 000 mk:n hinnasta (yl j . 13.11.6685 §) 
— suunnistuskilpailuissa käytettävän kartan aikaan-
saaminen alueelle yhdessä Helsingin Poliisivoimailijat 
r.y:n ja Helsingin Suunnistajat r.y:n kanssa, määrära-
ha lk:lle 18 000 mk (khs 18.2.551 §) 

Seurasaaren ulkoilupuisto, ks. myös Alueet ja raken-
nukset, Vuokrausta koskevat asiat 
— juhla- ja virkistystoiminnan johtoparakin rakenta-
misluvan myöntäminen Seurasaarisäätiölle (khs 
25.11.3584 §) 

— museon huoltorakennuksen rakentaminen (mu-
seovirasto), khn ehdollinen lausunto rakennustarkas-
tusvirastolle (khs 17.6.1973 §) ja pääpiirustusten n:o 
P01-P05 hvyäksyminen (khs 18.11.3519 §) 

Ulkoilureitit 
— Keskuspuiston pääulkoilureitt i , sillan rakentami-
nen Muurimestarintien y l i (khs 11.2.490 §) 
— Vantaanjoen länsirannan ulkoi lurai t t i , rakentami-
nen (khs 25.11.3595 §) 

Urheilu-ja ulkoiluvirasto 
Virat 
— ulkoiluos:n os.päällikön virka, lakit.lis. Pentti Mä-
kelän ero virasta 1.1.1975 lukien (khs 30.12.3967 §) 
— ulkoilupuiston isännän virka (Y 12), jättäminen 
täyttämättä 31.12.1975 saakka (khs 4.3.724 §, 
30.12.3969 §) 
— urhei!uos:oon perustettu osastosihteerin virka, 
täyttäminen haettavaksi julistamatta: varanot. Mirja 
Hilska (khs 16.9.2657 §) 
— virastopäällikön virka: Esko Paimion ero virasta 
1.12. lukien ja os.pääll. Esko Nummisen valitseminen 
virkaan (Y 37) (khs 26.8.2395 §, 2.12.3681 §,9.12. 
3777 §) 

Urheilukilpailut 
— lentopalloilun EM-kilpailut 1977, selvitys Suo-
men Lentopallol i i tol le järjestämismahdollisuuksista 
(khs 5.8.2123 §) 
— Reykjavikiin lähetettävän koripallojoukkueen ko-
koonpano, Suomen Valtakunnallisen Urhei lul i i ton il-
moitus (khs 17.6.1936 §.) 

Urheilupuistot, -kentät, ym. 
Myllypuron urheilupuisto 
— käyttösuunnitelman hyväksyminen siten, että 
urh.- ja ulk.|k:n, yl . töid:n lk:n ja kaup.suunn.lk:n 
esittämät huomautukset tutkitaan yksityiskohtaisen 
suunnittelun kuluessa. Uimahallin ison altaan pituu-
deksi päätettiin 50 m (kvsto 16.10.561 §) 

Oulunkylän urheilupuisto 
— huoltorakennuksen pääpiirustusten n:o 1—7 hy-
väksyminen (khs 16.9.2655 §) 
— opetusministeriön myöntämän 265 000 mk:n lai-
nan ottaminen tekojääradan rakentamista varten 
(kvsto 27.11.662 §) 

Rakentaminen, valaiseminen 
— Myl lypuron purupolun rakentaminen ja valaise-
minen, Kontulan ja Herttoniemen purupolkujen sekä 
Roihuvuoren pujottelurinteen valaiseminen, Mellun-
mäen pallokentän ja Myl lypuron tp. luistinkentän ra-
kentaminen; 590 000 mk:n määräraha v. 1971 Myl-
lypuron urheilupuistoa varten varatusta 900 000 mk: 
n osamäärärahasta sen käyttötarkoitusta muuttaen 
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(kvsto 20.3.183 §), ks. myös Kontulan purupolun 
valaisemista koskeva toivomusponsi, Kaupunginval-
tuusto 

Vahingonkorvaukset, Ulkoi lualueiden isäntien ja 
kaitsi joiden koir ien vahingoit tamien vaatteiden kor-
vaaminen (yl j . 20.2.5302 §, 27.3.5528 §) 

Veneulkoilu, laiturit ja sillat 
— heittei l le jätet ty jen veneiden siirtämistä ja hävit-
tämistä koskevien säännösten aikaansaaminen, esitys 
Suomen Kaupunki l i i to l le (khs 9.9.2586 §) 
— Must ikkamaan ja Honkaluodon välisen sillan pii-
rustusten n:o 305 b hyväksyminen (khs 7.1.32 §) 
— pysäköint ipaikan ja vesillelaskuluiskan rakentami-
nen Bomanssonintien päähän, Helsingin Työväen 
Pursiseuran anomus, ks. Alueet ja rakennukset, Hal-
linto 

Urheiluhallit Oy , kaupungin edustajien nimeäminen 
hall i tukseen ja t i l intarkastaj iksi (khs 14.1.122 §) 

Urheilukilpailut, ks. Urheilu-ja ulkoilutoimi 

Urheilupuistot ja -kentät, ks. Urheilu-ja ulkoilutoimi 

Uudenmaan läänin pelastuspalvelun johtoryhmä, 

suunn.pääll. Au l is Salovaaran n imi t täminen valmius-
pääll. Lauri Makkosen varamieheksi (khs 18.2.544 §) 

Uudenmaan Sydäntautipiiri, kir je t i lo jen luovuttami-
sesta sydäntautipot i laiden kuntouttamiseen Marian 
sairaalan itäiseltä pol ik l in ikal ta (khs 14.1.178 §) 

Uudenmaan tuberkuloosipiirin kuntainliitto, hal l innon 
ja t i l ientarkastajan nimeäminen (khs 28.10.3244 §, 
ks. Kunnaliskalenteri) 

Uudenvuoden vastaanotto, ks. Helsinki-Seura 

Uunisaari, yhteys mantereelle, ks. Satamat, Merisata-
ma 

Uusi Asunto O y Iso Puistotie 11, KHO:n päätös yh-
t iön hakemukseen Ulh:n päätöksen purkamista kos-
kevassa asiassa. Asia koskee takaisin maksettujen ka-
dunrakennuskorvausten korkoa (khs 5.8.2142 §) 

V 

Vaakuna, kaupungin 
— Helsingin Nuorten Miesten Krist i l l inen yhdistys 
o ikeutet t i in käyttämään kaupungin vaakunaa yhdis-
tyksen urhei l i jo iden lipussa ja Helsingin Opaskerho-
jen Yhdistys opasmerkkinä (yl j . 6.11.6633 §, 18.12. 
6920 §) 

— vaakunalla varustetut r intamerki t päätett i in t i lata 
T :m i Laatumerki l tä (y l j . 8.5.5759 §) 

Vaakunalippu. Muuttaen v. 1952 tekemäänsä päätöstä, 
khs päätt i , että kaupungin l ippu saadaan valmistaa 
samaan mittasuhteeseen kuin Suomen l ippu (khs 
22.4.1258 § ,v :n 1952 kert. s. 149) 

Vaalijalan keskuslaitos. I lmoitus keskuslaitoksen tie-
dusteluun, ettei kaupungilla ole mahdoll isuuksia luo-
pua keskuslaitoksesta varatuista kuudesta hoitopai-
kasta ennen kuin vajaamielisten lai toshoitopaikkat i-
lanne lähinnä kaupungin oman keskuslaitoksen ra-
kentamisen avulla ratkaisevasti helpot tuu (khs 14.1. 
171 §) 

Vaalit 
Äänestysalueet 
— Ulh: l ta päätett i in anoa lupaa saada muodostaa 
äänestysalueita, joiden asukasluku y l i t tää 3 000, 
mut ta ei y l i 4 500, kvston 31.10.1973 päätökseen si-
sältyvien äänestysalueiden osalta (khs 16.9.2652 §) 
— äänestysaluejako 203:een alueeseen (kvsto 30.10. 
593 §) 

Vahingonkorvaukset, ks. myös ko. viraston/lai toksen 
kohdalta 
Oikeuspäätökset ym. 
— muutoksen hakeminen RO:n ja HO:n päätöksiin 
(khs 28.1.341 §, 29.4.1367 §, 18.11.3490 §, 2.12. 
3691 § ,30 .12 .3980 §) 
— selvitys Ulhrl le (yl j . 30.1.5187 §) 
— tyy tym inen RO:n päätöksiin (khs 11.3.808 §, 
18.11.3492 §, y l j . 17.7.6126 §) 

Suoritetut vahingonkorvaukset 
— auto- ja l i ikennevahingot (khs 14.1.124 §, 21.1. 
205 §, y l j . 15.5.5799, 5802 §, 29.5.5875 §, 19.8. 
6269 §, 11.9.6341 §, 18.9.6370 §) 
— henki lövahingot: kyyhkysten hävittämisen yh-
teydessä tapahtuneet (yl j . 18.12.6943 §), l iukastu-
misen, kaatumisen, ym. aiheuttamat (yl j . 30.1. 
5169 §, 27.3.5553 §, 29.5.5874 §, 5.6.5919, 5923 
§, 17.7.6098 §, 31.7.6192 §, 2.10.6433 §, 23.10. 
6543 § ,3 .12 .6834 §, 18.12.6931 §) 
— kaukokaapelin vaur io i tuminen (yl j . 18.9.6373 §) 
— ki inteistövahingot, rakennustöiden ym. aiheutta-
mat (yl j . 30.1.5176 §, 13.2.5259 §, 13.3.5434 §, 
8.4.5608 §, 24.4.5709 §, 19.6.5984 §, 17.7.6097 §, 
7.8.6226, 6227 §, 28.8.6291 §) 
— laiva- ja venevahingot (yl j . 13.2.5280 §, 20.2. 
5324 § ,31 .12 .6987 §) 
— omaisuusvahingot (kadonnut, r i kkou tunu t tai va-
rastettu omaisuus) (yl j . 16.1,5093 § , 13.2.5256, 
5286 §, 20.2.5302 §, 20.3.5476 §, 27.3 .5528, 5552 
§, 8.4.5610 §, 17.4.5637, 5657 §, 30.4.5733 §, 8.5. 
5754 §, 15.5.5816 §, 29.5.5895 §, 5.6.5933 §, 12.6. 
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5944 §, 17.7.6078 §, 6120 §, 31.7.6188, 6189, 
6190, 6 2 0 2 - 6 2 0 5 §, 7.8.6231, 6232 §, 18.9.6381 
§, 2 .10.6440,6441 §, 23.10.6554 §, 13.11.6710 §, 
3.12.6822,6825 §, 11.12.6867,6883 §) 

Valitukset 
— liikennelaitoksen toim.johtajan vahingonkorvaus-
päätöstä koskeva hylkäävä päätös (khs 20.5.1617 §, 
16.9.2697 §) 
— satamalkn päätöstä koskeva; hylkäävä päätös (khs 
17.6.1990 §) 
— teollisuuslk:n päätöksiä koskevat; hylkäävät pää-
tökset (khs 18.2.593 §, 16.8.2414 §, 16.9.2694 §, 
11.11.3396 §, 18.11.3493 §) 

Vapautus korvaamisvelvollisuudesta 
— työmaan vastaavan rakennusmestarin vapauttami-
nen korvaamasta kaupungille sen maksamat räjäytyk-
sen aiheuttamien vahinkojen korvaukset (khs 26.8. 
2403 §) 

Vahingonkorvaus- ja vastuukysymyksen järjestäminen, 
ks. Sairaalat, kaupungin, Yhteiset asiat 

Vahingonteot (ilkivallan harjoittaminen, murrot , var-
kaudet), ks. Huoltotoimi, Kansakoulut, Lastensuoje-
lutoimi ja Vanhusten huolto, Riistavuoren vanhain-
koti 

Va-Ho Oy, jäteöljysopimuksen vastaanottomaksujen 
tarkistaminen (khs 18.2.566 §, 25.2.659 §, 4.3. 
736 §) 

Vaihetyökeskus, ks. Lastensuojelutoimen laitokset 

Vaihtokirja. Oulunkylässä ja Nurmijärven Korven ky-
lässä sijaitsevien valtion alueiden vaihtaminen kau-
pungin omistamaan alueeseen Etu-Töölössä, Edus-
kuntatalon takana, ks. Kiinteistöt, Vaihtaminen 

Vaikeavammaisten erityishuollon järjestäminen, vt 
Hännisen kirje; vt Hänniselle i lmoitet t i in kvston ja 
khn tekemistä päätöksistä, jotka koskevat Helsingin 
seudun vaikeavammaisten palvelukodin perustamises-
ta ja ylläpitämisestä tehtävää sopimusta. Sairaala- ja 
huoltolautakuntaa kehotett i in yhteistoiminnassa tut-
kimaan mahdollisuuksia sijoittaa jo tässä vaiheessa 
eri sairaaloissa ja laitoksissa hoidettavat nuoret ja 
työikäiset vaikeavammaiset yhteen hoitopaikkaan 
(khs 27.5.1736 §) 

Vaikeavammisten palvelukoti, ks. Helsingin seudun 
vaikeavammaisten palvelukoti 

Vainajien muiston kunnioittaminen 
- apul.joht. Aatto Väyrynen (khs 16.4.1173 §, ylj. 

17.4.5627 §) 
— vt Tyyne Paasivuori (ylj. 7.8.6219 §) 

Vajaamielisten keskuslaitos, ks. Lastensuojelutoimen 
laitokset 

Vakuutukset 
— Hanasaari B-voimalaitoksen palovakuuttaminen, 
ks. Sähkölaitos 
— nuorisotilojen vapauttaminen palovakuutusvelvol-
lisuudesta (ylj. 13.2.5287 §, 24.7.6164 §) 
— satamajäänmurtaja Teuvo, ks. Satamalaitos 

Vakuutusosakeyhtiö Fennia, Kruununhaan tont in 
vaihtaminen Haagan tont t i in (kvsto 24.4.257 §), ks. 
myös Kiinteistöt 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, Hanasaaren B-voimalai-
toksen palovakuuttaminen, ks. Sähkölaitos 

Valio Meijerien Keskusosuusliike 
— aluevaihto Kampissa (kvsto 16.10.567 §), ks. 
myös Kiinteistöt 
— Pitäjänmäki, teollisuusjätevesien johtamislupa (ylj. 
20.3.5479 §) 

Valitukset 
Seuraavia asioita koskevat valitukset, niitä koskevat 
päätökset ym. ovat yleensä tarkemmin mainittuna 
ko. viraston/laitoksen kohdalla: 
— alkoholimainonnan kieltäminen kaupungin mai-
nostiloissa, ks. Mainonta 
— asemakaavat, ks. Kaavoitus 
— asunnonjako, ks. ko. hakusana 
— eläkeasiat, ks. Eläkkeet 
— Esson Merikadun huoltoaseman vuokra-ajan jat-
kaminen, Eteläiset kaupunginosat r.y. - Södra stads-
delarna r.f.; selvityksen antaminen UIh:lle (khs 7.10. 
2999 §, 14.10.3078 §) 
— jätevesimaksutaksan vahvistaminen, ks. Jätevedet 
— kadun ja viemärin rakentamiskorvaukset, ks. ha-
kusanaa 
— katu rakennusasiassa Malmin tont t i 38133/4, 
Ulh:n päätös (khs 28.10.3219 §) 
— kaupunginkirjaston apulaiskirjastonjohtajan vaali, 
kouluhall:n päätös (khs 23.9.2754 §) 
— kaupunginlakimiehen vaali (kvsto 8.5.272 §) 
— Kiinteistö Oy Pakkalantien nuorisoti lat, ks. Nuo-
risotoiminta, Valtionavut 
— kouluhammashoitolaitoksen ohjesääntö, ks. Ter-
veyskeskus 
— kurinpitomenettelyä koskeva asia, Kaarelan nuo-
risokoti, ks. Lastensuojelutoimen laitokset 
— lainahakemukset: ki int. lkn lisälainahakemusta ja 
peruskorjauslainahakemusta koskevat hylkäävät pää-
tökset (ki int. lk 23.10.1973, 1732 § ja 4.6.1974 943 
§), kh hylkäsi valitukset (7.1.64 §, 5.8.2157 §) 
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Väli—Valt 

(Valitukset, jatk.) 

— l i ikenne, Aleksanter inkadun l i ikenteen uudelleen 
jär jestely, Oy Stockmann Ab :n valitus, khn selvitys 
Ulh i l le , ks. Liikenne 
— linja-autojen alustaa koskeva kvston päätös, ks. 
Liikennelaitos 
— linjal i ikennettä koskevat maistraatin päätökset, 
ks. Liikennelaitos 
— mainosjulisteiden poistaminen l i ikennelaitoksen 
l i ikennevälineistä, ks. Liikennelaitos 

— palkat ja eläkkeet, ks. Terveyskeskus, Hammas-
huolto-os. 

— peruskorjauslainahakemuksen hylkäämistä koske-
va ki inteistöIkn päätös; khn hylkäävä päätös (khs 
5.8.2157 §) 
— Puistolan asemaseudun aluerakentamissopimus, 
K HO :n päätös, ks. Kiinteistötoimi 
— pysäköint imaksuja koskevat, ks. Kiinteistötoimi 
— talousarvioon otet tujen määrärahojen y l i t tämistä 
koskeva päätös, ks. Kaupunginvaltuusto 
— ulkomainonnan kiel täminen, ks. Mainonta 
— vahingon korvauspäätökset, ks. Liikennelaitos, 
Teollisuuslaitosten lautakunta ja Vahingonkorvauk-
set 
— virkavapauden ajalta myönnet ty jen palkkaetujen 
takaisinmaksuvelvollisuus, ks. Kaupunkisuunnittelu 
— virkoja koskevat, ks. Virat 
— yksityisen viemäri johdon korvaamista koskeva 
asia, ks. Viemärit 
— äänestysmenettelyä koskeva, ks. Kaupunginval-
tuusto 

Valkoinen sali: ks. Virastotalot, Kaupungintalo 

Vallila 

— asemakaavan muut taminen, t o n t t i 532 /5 (kvsto 
23.1.47 §) 
— rakennusten ostaminen ja purkaminen, ks. Ra-
kennukset 
— tont in varausajan jatkaminen, vuokrasopimuksen 
muut taminen, ks. Kiinteistöt 

Vallilan ja Hermannin Demokraattiset Naiset, k i r je Val-
lilan terveyskeskuslääkärin vastaanoton järjestämises-
tä (khs 11.3.855 §) 

Valmet Oy 
— hall i t i lan vuokraaminen ja rakennusten m y y m i -
nen Katajanokalta, ks. Rakennukset 
— teollisuusjätevesien johtamislupa Vuosaaressa 
(yl j. 6.3.5397 §) 
— ton t in vuokraaminen Vuosaaresta huoltoasemaa 
ym. varten, ks. Kiinteistöt 

Valtakunnallinen Kirjastoviikko, ks. Kaupunginkirjas-
to 

Valtakunnallinen Vuokratalo-osuuskunta (VVO) 
ton t in varaaminen Itäkeskuksesta, ks. Kiinteistöt 

Valtakunnalliset suunnitelmat kansanterveystyö- ja sai-
raanhoitolaitosten toiminnan järjestämiseksi v. 1975 
- 1 9 7 9 (khs 6.5.1447 §) 

Valtio 
— aluevaihdot kaupungin kanssa, Ou lunky lä , ks. 
Kiinteistöt, Vaihtaminen 
— lainan ot taminen val t io l ta asunto- ja lisälainoja 
varten, ks. Lainat 

Valtionapu 
Ammattiopetus, ks. Ammattiopetustoimi, Kurssit 

Huoltotoimi, ks. Huoltotoimi, Alkoholistihuolto 
— päihdehuollon valtionapusäännösten uusiminen, 
esitys (khs 28.10.3240 §) 

Kasvatusneuvolat, yleisen kasvatusneuvolan puolipäi-
vätoimisen sosiaalihoitajan palkkaus (khs 29.4. 
1362 §) 

Kaupunginorkesteri, L inzin konsert t imatkan lento-
matkakustannusten peittämiseksi 80 000 mk , ano-
mus (khs 11.2.483 §) 

Kesäsiirto/atoiminta (khs4.2 .432 §) 

Lasten päivähoito 
— er i ty ispäivähoi toto iminta, esitys korotetusta val-
tionavusta (khs 9.12.3797 §) 
— lastentarhat v. 1972, päätös (khs 25.2.701 §) 

Lastensuojelu 
— Mellunmäen vajaamielisten päivähoitola, irtaimis-
ton hankintakustannusten avun vahvistaminen (khs 
4.2.417 §) 

— vajaamielisten avohuol to, ks. Lastensuojelutoimi 

Liikenneväylien ym. rakentaminen, ks. Kadut ja tiet 

Nuorisotyö, ks. myös Nuorisotoiminta, Valtionavut 
— Hietaniemen virastotalon nuor isot i lat , Kontu lan 
ja Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalot, päätös (khs 
9.9.2633 §) 
— Kiinteistö Oy Pakkalantien nuor isot i lat , KHO:n 
päätös, valituksen hylkääminen (khs 8.4.1162 §) 
— nuorisolkn kustannukset, oikaisu v:n 1972 val-
t ionapuun (yl j . 24.7.6179 §) 

Palotoimi, peruskurssit (khs 18.2.615 §) 

Sairaalat 
— eräiden lääkärinvirkojen palkkausmenot, hyväk-
symättä jät täminen (khs 26.8.2427 §) 
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Val t -Vanh 

— Hesperian sairaalan B-tornitalon muutostyöt 
(khs 16.12.3907 §) 
— Hesperian sairaalan Haagan osaston perustamis-
t yö t ja perushankinnat (khs 21.1.270 §) 
— Laakson sairaalan peruskorjaustyöt ja hankinnat 
(khs 28.1 .359-363 §) 
— Nikki län sairaalan jätevesipuhdistamo ja raken-
nus n:o IX, ks. Sairaalat (khs 16.4.1236 §, 28.1. 
364 §) 
— Röykän sairaalan keittiörakennus, siirtäminen 
(khs 16.4.1237 §) 

Sairaanhoito-oppilaitos, päätös (khs 2.12.3706 §) 

Terveydenhuoltotoimi 
— Harjukadun ja Kallion terveysasein ier, peruspa-
rannustyöt (khs 30.12.4004 §) 
— Herttoniemen terveysasema (khs 10.6.1925 §) 
— kunnalliseläinlääkärit, kirje lisätystä valtionavusta 
(khs 25.11.3616 §) 
— maidontarkastamo, v. 1973 (khs 21.1.271 §) 
— terveydellisten tutkimusten laboratorio, v. 1973 
(khs 21.1.271 §) 
— terveyskeskuksen hammashuolto-osaston v:n 
1974 perushankintakustannukset (khs 28.10.3247 §) 
— terveystarkastajat ja terveysinsinööri, v. 1973 
(khs 16.12.3908 §) 

Työväenopistot 
— ruotsin kielinen, v:n 1970, KHO .ti ja kouluhallxi 
päätökset (khs 3.6.1814 §, 21.10.3150 §) 
— suomen kielinen, v:n 1971 loppuerä, kouluhal ln 
päätös (khs 11.3.863 §) 

Virka- ja työehtosopimusten hyväksyminen valtion-
avun osalta, i lmoitus (khs 5.8.2204 §) 

Väestönsuojelu. Sompasaaren väestönsuojan ottami-
nen väestönsuojia koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
(khs 21.1.276 §) 

Valtion Rautatiet (VR) 
— huomautus Etelä-Kaarelan korttelia 33179 koske-
van asemakaavan hyväksymisen johdosta, ks. Kaavoi-
tus 
— jalankulkutien rakentaminen välille Hämeentie 
105—107, rautatiehallituksen ehdottamien rakennus-
ehtojen hyväksyminen (khs 5.8.2137 §) 
— jätevesiviemärin rakentamislupa Haagassa, ks. 
Viemärit 
— Metsälän tenniskenttäalueen vuokrasopimuksen 
pidentäminen ja kaupungin osallistuminen pukusuo-
jarakennuksen rahoitukseen (kvsto 6.3.143 §, khs 
3.6.1757 §, 2.9.2472 §) 
— rantaradan alitse Valimontien kohdalla rakennet-
tavan alikäytävän suunnitteleminen, rakentaminen ja 
kunnossapito, sopimus kaupungin kanssa (khs 16.4. 

1214 §) 
— rautatiehenkilöliikennettä koskeva yhteistoimin-
tasopimus, muuttaminen, ks. Liikenne, Yhteistariffi-
liikenne 
— rautatieliikenteen suunnittelua ja rakentamista 
koskeva yhteistyö kaupungin kanssa, edustajat, ks. 
Rautatieliikenne 
— Sörnäisten satamaradalle tulevan Ratapihantien 
alitse johtavan rautatietunnelin suunnitteleminen, ra-
kentaminen ja kunnossapito, sopimus kaupungin 
kanssa (khs 25.2.665 §) 
— yhteislippuna myytävä 30 päivän l ippu, sopimus 
liikennelaitoksen kanssa (khs 14.1.160 §) 

Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Katajanokan varus-
teluhallin vuokraaminen, ks. Rakennukset 

Valvonnan järjestäminen kaupungin omistamissa kiin-
teistöissä, ks. Kiinteistötoimi 

Vammaiset, eri kouluja käyvien oppivelvollisten lasten 
matkakustannusten korvaaminen, ks. Kansakoulut 

Vanhan kaupunginosan katujen päällystäminen, ks. 
Kadut ja tiet 

Vanhojen Automiesten Asunto-osakeyhtiö 
— hallitus, kaupungin edustajien nimeäminen: varat. 
A l lon Svanljung, varalle varat. Jarl-Erik Kuhlefelt 
— tilintarkastaja ja varatilintarkastaja: reviisori Mau-
ri Nysten ja apul.reviisori Kari Salmi (ylj. 11.12. 
6887 §) 

Vanhojen Huolto r.y., lainan saaminen kaukolämmön 
asennuksesta aiheutuviin kustannuksiin, ks. Lainat 

Vanhojen kaupunkien erioikeuksien ja erityisrasitusten 
lakkauttamisesta aiheutuvat organisaatiomuutokset 
ja henkilökuntajärjestelyt, khn lausunto sisäasiainmi-
nisteriölle (khs 2.9.2522 §, 9.9.2629 §, 16.9.2707 §) 

Vanhusten huolto 
Vanhusten asuintalot 
— Juhana Herttuan tie 15, khn sitoumus lainoista, 
ks. Lainat 
— Koskelan vanhusten asuintalo, luonnospiirustus-
ten ja pääpiirustusten hyväksyminen (kvsto 20.3.182 
§, khs 13.5.1535 §) 
— Pasilan ja Roihuvuoren vanhusten asuintalot, 100 
mk:n käteiskassan myöntäminen Koskelan sairasko-
din kassavaroista (ylj. 3.7.6021 §, 27.11.6757 §) 

Vanhusten asuntotuotanto, Eläkeläiset r.y.n Helsin-
gin aluejärjestön kirje (khs 17.6.1955 §) 
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Vanh-Vant 

(Vanhusten huolto, jatk.) 

Vanhusten huoltolaitokset 
Hirvihaaran vanhainkoti 
— hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan kehotta-
minen yhteistyössä huoltovjraston kanssa laatimaan 
annettujen esityksen ja lausuntojen pohjalta suunni-
telma Hirvihaaran vanhainkodin korvaavan laitok-
sen aikaansaamisesta (khs 9.9.2625 §) 
— ilmoitus laitoksessa sattuneesta tulipalosta (ylj. 
16.10.6513 §) 

Kontulan vanhustenhuollon keskus 
— henkilökuntaa saatiin toiminnan suunnittelmista 
ja aloittamista varten palkata seuraavasti: 
— 1.3. lukien suunnitteli ja (Y 27) ja toimistoapulai-
nen (Y 10) 
— 1.9. lukien emäntä (Y 17), määräraha yht. 
75 000 mk (khs 18.2.601 §) 
— 1.9. lukien mekaanikko (Y 17) ja siivoustyönjoh-
taja (Y 14) 
— 1.12. lukien kaksi puhelunvälittäjää (Y 8), 14 
hoitajaa (Y 12), kolme osastonhoitajaa (Y 18), toi-
minnanohjaaja (Y 21), 17 hoitoapulaista (Y 6), va-
rastonhoitaja (Y 13), kolme huoltomiestä (Y 9), apu-
emäntä (Y 14), kolme keittäjää (Y 9) ja yhdeksän 
keittiöapulaista (Y 6) 
— 15.12. lukien toimistoapulainen (Y 9), sosiaali-
hoitaja (Y 18), lääkintävoimistelija (Y 16), askartelu-
ohjaaja (Y 14), kolme kylvettäjää (Y 8) , vahtimestari 
(Y 11), kaksi kokopäivätoimista ja yksi puolipäivä-
toiminen sairaanhoitaja (Y 16) sekä lisäksi työsuhtei-
nen lähetti, määräraha yht. 94 000 mk (khs 24.6. 
2090 §, 16.9.2705 §) 
— laitoskirjaston perustaminen (kvsto 16.10.559 §) 
— ohivalintapuhelinjärjestelmän hankkiminen (khs 
4.2.423 §, yl j . 11.9.6355 §) 
— taideteoksen sijoittaminen, ks. Taideteokset 
— toiminnan käynnistymisestä, kalustohankinnoista 
ym. aiheutuneet menot, määräraha 905 000 mk (khs 
27.5.1730 §) 

Koskelan sairaskoti 
— lääkäreiden yksityisvastaanottojen järjestäminen 
v. 1974 (khs 21.1.256 §) 
— perusparannustyöt, 67 000 mk:n määräraha v. 
1971 Koskelan sairaskodille ja Roihuvuoren vanhain-
kodille varatusta määrärahasta (kvsto 3.4.222 §) 
— virkajärjestelyt: yhdentoista välinehuoltoapulai-
sen viran (Y 7) perustaminen ja yhdentoista hoito-
apulaisen viran (Y 5) lakkauttaminen 1.5. lukien 
(kvsto 6.3.151 §) 

Oulunkylän vanhustenhuollon keskus 
— kaupungin taloussuunnitelmassa Jakomäkeen 
merkityn vanhustenhuollon keskuksen sijoittaminen 
Oulunkylän Mäkitorpan osa-alueelle (khs 11.11. 
3403 §) 

Riistavuoren vanhainkoti, i lmoitus taloustoimistoon 
tehdystä murrosta (ylj. 24.4.5716 §) 

Suursuon vanhainkoti 
— ilmoitus murrosta (ylj. 27.2.5375 §) 
— perusparannustyöt: 15 000 m k :n määräraha Ter-
valammen työkodi l le v. 1971 varatusta määrärahasta 
(kvsto 3.4.222 §), 12 500 mk Roihuvuoren vanhain-
kotia varten v. 1973 varatusta määrärahasta (khs 
25.3.974 §, yl j . 27.2.5370 §) 

Yhteiset asiat 
— hoitomaksutaksan hyväksyminen Kustaankarta-
non vanhainkodin yleisillä osastoilla ja Kontulan 
vanhustenhuollon keskuksen vanhainkotiosastoilla 
hoidettavina olevilta henkilöiltä 8 mk:ksi/vrk (kvsto 
11.12.710 §) 
— puheterapeuttien palkkion korottaminen 1.4. lu-
kien 25 mk:ksi/ t edellyttäen ettei po. tuntikorvausta 
noudateta kokopäivätyössä (ylj. 3.7.6075 §) 
— vahingonkorvaus ja vastuukysymyksen järjestä-
minen, ks. Sairaalat, kaupungin 
— vartioinnin järjestäminen; Koskelan sairaskodin 
sekä Kustaankartanon ja R iistavuoren vanhainkotien 
vartioinnin järjestäminen ulkopuolista vartiointi l i i -
kettä käyttäen 1.9. lukien (khs 19.8.2353 §, 26.8. 
2426 §) 

Vanhustenneuvola, ks. Terveyskeskus, Terveysase-
mat, Roihuvuori 

Vanhusten päiväkoti- ja palvelukeskustoimintaa tut-
kivan komitean mietintö; huoltolk:n oikeuttaminen 
järjestämään Riistavuoren ja Suursuon vanhainkotien 
yhteydessä toimivien vanhusten päiväkotien ja mui-
den vastaisuudessa toimintansa aloittavien vanhusten 
palvelukeskusten toiminnan mietinnössä esitetyllä 
tavalla siten, että palvelukset ovat avoimia kaikille 
helsinkiläisille vanhuksille (khs 1.4.1085 §, 8.4.1160 
§, 16.4.1231 §) 

Vanhusten Viikon näyttely,sisustusarkkitehdin osallis-
tuminen (ylj. 11.9.6335 §) 

Vantaa 
— aluevaihto Hakunila-Pitäjänmäki, ks. Kiinteistöt 
— asemakaavaluonnokset, khs antoi kaup.suunn.lkn 
ehdotuksen mukaiset lausunnot seuraavista Vantaan 
kaupungin alueita koskevista asemakaavaehdotuksis-
ta ja -luonnoksista: 

- Koivukylää 5- niminen ehdotus (khs 29.4. 
1334 §) 

Konungsin alue (khs 30.9.2893 §) 
- Ylästö (khs 16.9.2678 §) 

— esitys peruskoulujärjestelmään siirtymisestä jo v. 
1975 (khs 19.8.2307 §) 
— Oy Schildt & Hallberg Ab:n teoilisuusjätevesien 
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Vant-Vero 

johtaminen Vantaan kaupungin viemärilaitokseen, 
lausunto lupa-anomuksesta (ylj. 3.4.5567 §, 3.9. 
6321 §) 
— sopimus Helsingin seudun vaikeavammaisten pal-
velukodin perustamisesta ja ylläpitämisestä, ks. ko. 
hakusana 

— ti lan siirtäminen Helsingin kaupunkiin, ks. Kiin-
teistöt, Siirtäminen 
— vesijohtoveden valmistamisesta ym. tehdyn yh-
teistoimintasopimuksen sekä ns. syöttöjohtosopi-
muksen muuttaminen, ks. Vesilaitos 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 
r.y. 
— vuosikokousedustajiksi määrättiin apul.kaup.joht. 
Gunnar Smeds, toim.joht. Seppo Priha, os.pääll. 
Kauko Tammela, kaup.ins. Martt i Ant t i la sekä kaup. 
hygieenikko Oleg Gorbatovv 
— yhdistyksen hallitukseen päätettiin kaupungin 
edustajiksi ehdottaa seuraavia: toim.joht. Priha (va-
ramies dipl.ins. Seppo Heiniö), os.pääll. Tammela 
(varamies fil.maist. Esko Heinonen), kaup.ins. Ant t i -
la (varamies dipl.ins. Jorma Niemelä) ja kaup.hygiee-
nikko Gorbatovv (varamies rakennushygieenikko Au-
lis Jormalainen) (khs 28.1.340 §) 

Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys, avustus Paki-
lan lastenpaikalle (khs 9.9.2574 §) 

Varastot 
Varastoihin sijoitetut kassavarat, enimmäismäärän 
korottaminen mainit tuun summaan: 
— elintarvikekeskus, 450 000 mk (khs 21.1.249 §) 
— keskuspesulan varmuusvarasto 500 0 0 0 - 7 0 0 000 
mk (khs 18.11.3491 §) 
— liikennelaitos 9 000 000 mk (khs 18.3.882 §) 
— sähkölaitoksen polttoainevarastot, ks. Sähkölai-
tos 
— työtupien yhteishankintavarasto 1 200 000 mk 
(khs 23.9.2744 §) 
— vesilaitoksen varastot 6 000 000 mk (khs 25.11. 
3605 §) 

Varsova, kaupungin edustajien vierailu, ks. Vierailut 

Vartioinnin järjestäminen eräissä vanhainkodeissa, ks. 
Vanhustenhuolto, Vanhustenhuoltolaitokset 

Vartiokylä 
— aluevaihto, tilan ostaminen, tont in varaaminen ja 
varausajan jatkaminen, ks. Kiinteistöt 
— asemakaavan hyväksyminen tai muuttaminen 

- kortt . 45010 (kvsto 27.11.684 §) 
- ton t t i 45015/9 (kvsto 11.12.726 §) 

» 45024/6 (kvsto 27.11.685 §) 
» 45025/13 (kvsto 27.11.686 §) 

— kortt . 45048 (osa) ja katualue, hyväksyminen; 
kortt . 45020, 45021, 45041 ja osia kortt:sta 
45019 ja 45040 sekä katu- ja puistoalueet, muut-
taminen (kvsto 19.6. 392 §) 
— kortt . 45145 sekä katu-, liikenne-, puisto- ja 
urheilualue (kvsto 27.11.687 §) 
— kort t . 45050, osia kortt.sta 45051-45053 
sekä katu- ja puistoalueet, hyväksyminen; kortt . 
45051— 45053 (osia) sekä katualueen, muutta-
minen (kvsto 13.11.618 §), ks. myös Kaupungin-
valtuusto, Toivomusponnet 
— kortt . 45145 sekä katu-, liikenne- ja puisto-
alue (kvsto 24.4.253 §) 

— Itäkeskuksen osayleiskaavan hyväksyminen, 
(kvsto 19.6.391 §) 
— katualueiden muodostaminen yleisiksi alueiksi, 
ks. Maanmittaustoimitukset 
— katupiirustusten hyväksyminen (khs 10.6. 
1887 §) 
— linja-autojen säilytyshallin (varikko II) luonnos-
piirustusten hyväksyminen (kvsto 24.4.261 §) 
— pakkolunastusten toimeenpaneminen, ks. Kiin-
teistöt 
— rakennuskiellon jatkaminen ja poikkeusluvan 
anominen, ks. Rakennuskielto 
— rakennusten purkaminen.ks. Rakennukset 

Vatro, Itä-Pasilan tont in varausajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 

Veho Oy, Ab, Pitäjänmäen tont in vuokra-ajan pidentä-
minen, ks. Kiinteistöt 

Venetelakka R. Wickman, alueen vuokraaminen, ks. 
Urheilu-ja ulkoilutoimi 

Veneulkoilu, ks. Urhelu- ja ulkoilutoimi 

Verohallitus, sitoumuksen antaminen tietokeskuksen 
käyttöön saatavasta ATK-rekisterin käytöstä, ks. Tie-
tokeskus 

Verolautakunta 
Kokoonpano 
Verohall itus määräsi verolautakunnan ja tutkijalauta-
kunnan varapuheenjohtajat, jäsenet sekä heidän vara-
miehensä kvston lausunnon mukaisesti (kvsto 6.2. 
75 §, v:n 1973 kert. s. 6) 

Kvstolla ei ole huomauttamista verolautakunnan ko-
koonpanoon ehdotettujen muutosten suhteen (kvsto 
6.3.141 §,2.10.525 §) 

Jäsenet, ks. Kunnalliskalenteri 
— vapautuksen myöntäminen työnjoht . Paavo Neva-
laiselle ja rautatievirk. Anna-Liisa Riikosen valitsemi-
nen jäseneksi (kvsto 16.10.556 §) 
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— vapautuksen myöntäminen tekn. Kurt Bergille ja 
tekn. Uno Blomqvistin valitseminen jäseneksi (kvsto 
13.11.624 §) 
— vapautuksen myöntäminen raitiovaununkulj. Uno 
Bäckströmille ja liikennemest. Sven Linsteen valitse-
minen varajäseneksi (kvsto 24.4.235 §) 
— vapautuksen myöntäminen isänn. Tapani Karppi-
selle ja op. T imo Ahosen valitseminen varajäseneksi 
(kvsto 8.5.273 §) 

— lab.mest. Ture Santamäen valitseminen varajäse-
neksi kuolleen asent. Ragnar Sundströmin tilalle 
(kvsto 19.6.368 §) 
— vapautuksen myöntäminen op. Timo Ahoselle ja 
hum.tiet.kand. Matt i Savosen valitseminen varajäse-
neksi (kvsto 18.9.491 §) 

Kunnanasiamiehet: 
— kunnanasiamiehen, apulaiskunnanasiamiehen ja 
palkkiovirkaisten kunnanasiamiesten tehtävien jaon 
vahvistaminen (khs 28.1.304 §, 14.10.3027 §) 
— palkkiovirkaisten kunnanasiamiesten ja varamies-
ten määrääminen v:ksi 1974 (khs 28.1.304 §) 
— vapauttaminen tehtävästään ja uusien määräämi-
nen heidän tilalleen (khs 4.3.721 §, 16.4.1194 §, 
6.5.1392 §, 2.9.2466 §) 

Palkkiot 
— kunnanasiamiehelle kaupungin puolesta virka-
ajan ulkopuolella tapahtuvasta l i ikeyhtymien kunnal-
lisverotusta koskevien valituskirjelmien laatimisesta 
maksettava palkkio päätettiin 1.11. lukien suorittaa 
komiteasihteeripalkkiosäännöstöä noudattaen eli asi-
anomaisen viranhaltijan yksinkertaisen tuntipalkan 
mukaan (khs 25.11.3577 §) 
— vero- ja tutki jalautakuntien varapuheenjohtajien 
ja jäsenten kokouspalkkioiden tarkistamista koskeva 
Hg in veroviraston kirje päätettiin lähettää edelleen 
verohallitukselle (khs 11.3.790 §) 

Verotus 
Kunnallisverotus 
— lapsivähennyksen suuruudeksi v:n 1974 tuloista 
toimitettavassa kunnallisverotuksessa päätettiin 650 
mk ja perusvähennyksen suurimmaksi määräksi 
2 000 mk (kvsto 18.12.740 §) 
— veroäyrin hinnaksi v:n 1973 tuloista vahvistettiin 
14 penniä (khs 9.9.2579 §) 
— v:n 1975 kunnallisveron ennakkoperinnässä sovel-
lettavaksi ennakkoveroäyrin hinnaksi päätettiin eh-
dottaa valtioneuvostolle 15 penniä. Talousarvioehdo-
tus päätettiin laatia 15 pennin lopullisen veroäyrin 
pohjalta (kvsto 30.10.589 §) 
— v.ita 1973 toimitetussa verotuksessa määrättiin 
kaupungille yht. 6 172 858 406 veroäyriä, jotka ja-
kautuivat seuraavasti: 

äyriryhmä äyrien osuus ko-
lukumäärä ko äyri-

määrästä 

ki inteistötulot 208 420 915 3.38 % 
liike- ja ammatt i tulot 1 028 737 462 16.66 » 
henkilökohtaiset tu lot 4 921 590 562 79.73 » 
veronkorotus 14 109 467 0.23 » 

yhteensä 6 172 858 406 100.00% 

(khs 4.3.719 §) 

Perhepäivähoitajia koskeva, kir je, ks. Lasten päivä-
hoito 

Vai itu kset 
— Helsingin seudun kesäyliopiston v:n 1966 ennak-
koperintää ym. koskevan valitus, KHO:n päätös, ks. 
Helsingin seudun kesäyliopisto 
— Tervalammen työlaitos, KHO:n päätös, ks. ko. 
laitos 

Verovirasto, H gin kaupungin 
— kaupungin osuutena veroviraston v:n 1973 II vuo-
sipuoliskon ja v:n 1974 I vuosipuoliskon kustannuk-
sista suoritett i in lääninhallitukselle yht. 5 761 583 
mk (khs 11.3.792 §,9.9.2567 §) 
— kiinteiden kalusteiden hankkiminen, yht. 80 000 
mk (khs 25.2.640 §, 4.11.3295 §) 
— lausunto Helsingin veropiirin verojohtajan viran 
hakijoista (khs 7.10.2940 §) 
— taideteosten (kaupungin omistamien) siirtäminen 
veroviraston entisistä ti loista Hakaniemen uuteen ve-
rotaloon (ylj. 11.12.6857 §) 

Veroäyri, ks. Verotus, Kunnallisverotus 

Vesala 
— katualueiden muodostaminen yleisiksi alueiksi, 
ks. Maanmittaustoimitukset 
— lasten päiväkodin perustaminen, ks. Lasten päivä-
hoito 

Vesiensuojelu, ks. Ympäristönsuojelu 

Vesijohdot, ks. Vesilaitos, Lupa yksityisten . . . 

Vesijohtoliike Onninen Oy, aluevaihto Malmilla, ks. 
Kiinteistöt 

Vesilaitos 
Käyttöomaisuus, ylimääräisen poiston suorittaminen 
v:n 1973 käyttöomaisuudesta käyttäen talousarvion 
ti l i l lä »vesijohtoverkko ja vesisäiliöt» olevaa määrära-
haa (khs 28.1.345 §) 
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Lupa yksityisen vesijohdon rakentamiseen 
Yleisjaosto myönsi erinäisin ehdoin luvan yksityi-
sen vesijohdon rakentamiseen seuraavilla katualueil-
le 
- Konala, tontt ien 32032/10 ja 32033/4 välinen 
katualue, Oy Hartwall Ab , korvaus 300 mk (ylj. 
30.1.5166 §) 
- Pasila, kortt :n 17018 kohdalla oleva katualue 
Opastinsillalla, Kansallissäätiö, korvaus 300 mk 
(ylj. 13.3.5452 §) 
- Pitäjänmäki, tont i l ta 46033/8 Kaupintielle joh-
tava puistokaista, Kiinteistö Oy Zins (ylj. 8.5. 
5769 §) 
— Vuosaaren kylä, kiinteistön RNro 3 151 kohdalla 
oleva Poijupolun tiealue, Asunto-osakeyhtiö Laivan-
rakentaja (ylj. 2.10.6430 §) 

Mellunkylän pohjavedenottamo: Länsi-Suomen vesi-
oikeuden päätös tilalle R N : o 4 l ? 6 suunnitellun poh-
javeden ottamon rakennusajan pidentämisestä 31.12. 
1977 saakka (khs 2.9.2505 §) 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos: laitosvalvomon ja 
kaasukemikaalirakennuksen luonnospiirustusten ja 
pääpiirustusten hyväksyminen (kvsto 24.4.260 §, 
khs 5.8.2181 §) 

Poikkeuslupien anominen, ks. Rakennuskielto 

Päijänne-hanke, ks. Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 

Sopimukset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet 
Päijänne-tunnelin avulla hankittavan veden toimitta-
misesta Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n kanssa 
- hyväksyminen (khs 11.2.506 §) 
- 4 §:n muuttaminen (khs 24.6.2083 §) 

Raakaveden hankintaa koskevan kolmisopimuksen 
edellyttämän toimikunnan toimintakertomus, hyväk-
syminen (khs 18.2.592 §) 

Vesijohtoveden valmistuksesta ja myymisestä syöttö-
johtojen rakentamisesta tehty sopimus Helsingin, Es-
poon ja Vantaan kesken: 
— muuttaminen khn mtön n:o 3 li itteiden 4 ,4a , 4b 
ja 4c mukaisiksi 
— hyväksyminen näiden kaupunkien kesken tehtä-
väksi khn mtön n:o 3 li itteiden 5, 5a, 5b ja 5c mukai-
nen sopimus yhteistoiminnassa rakennettavan Pitkä-
kosken vedenpuhdistuslaitoksen ja Konalan välisen 
4.6 km:n pituisen syöttöjohdon rakentamisesta 
— sopijakuntien kesken aikaisemmin tehtyjen, em. 
liitteissä lueteltujen sopimusten kumoaminen (kvsto 
20.3.178 §, khn mtö n :o3) 
— sopimuksen 5 §:n 4 momxi muuttaminen siten, 
että rinnakkaisjohdon tulee olla valmis v:n 1977 lop-
puun mennessä (khs 16.12.3892 §) 

Vesi laitos toiminnan palvelukset: sopimus Suomen 
Kaupunkil i i ton kanssa vesilaitoksella suoritettavan 
vesijohto- ja viemärilaitteiden ja -tarvikkeiden tyyp-
pitarkastustoiminnan tulosten antamisesta Kaupun-
ki l i i ton käyttöön (khs 25.11.3604 §) 

Suomen Kaupunkiliitossa suoritettavan vesilaitosasi-
oiden hoidon rahoitus 
Khs päätti osallistua ko. rahoitukseen suorittamalla 
vesihuollon palvelumaksua viita 1974 ja siitä eteen-
päin sekä i lmoi t t i samalla, että vesilaitoksen varsinai-
sille kuluttaji l leen myymä vesimäärä v. 1972 ol i 
70 317 543 m 3 . Khs esitti myös, että Kaupunki l i i t to 
tarkistaisi palvelumaksun määräytymisperusteita ja 
porrastamisjärjestelmää Helsingin maksuosuuden 
alentamiseksi paremmin toiminnasta kaupungille koi-
tuvaa hyötyä vastaavaksi (khs 23.9.2797 §) 

Talousveden kuljetuksessa noudatettavat ohjeet 
v. 1959 tehdyn päätöksen muuttaminen sekä seuraa-
vien ohjeiden hyväksyminen: 

1) Kaupungin alueella sijaitseville pientaloissa asuvil-
le yksityistalouksille, joiden tont in viereisessä kadus-
sa ei ole vesijohtoa ja jotka ovat 300 m kauempana 
yleisestä vesipostista tai muusta kaupungin vedenja-
kelupaikasta, kuljetetaan vettä rakennusviraston puh-
taanapito-osaston toimesta sen kuljetuskapasiteetin 
puitteissa enint. 50 l/vrk henkilöä kohti . Vedestä pe-
ritään vedenmyyntitaksan mukainen maksu. Lisäksi 
edellytetään, että tilaaja voi järjestää varastoimismah-
dollisuuden vedelle n. vi ikon tarpeeseen eli 3 m 3 — 
5 m 3 suuruisen säiliön. Myös sellaisille veden käyttä-
j i l le, jotka eivät täytä em. ehtoja, mut ta ovat heikko-
ja l i ikuntakyvyltään tai muutoin vastaavassa asemas-
sa, kuten invalidit, voidaan em. vesimäärä toimittaa 
kuljetusmaksutta. Puhtaanapito-osasto hoitaa kulje-
tukset, asiakaskortiston ja laskutuksen. 

2) Puhtaanapito-osastolle kuljetusten kattamiseen 
käytetään »yleisten vesipostien ja kauppatorin ym. 
suihkukaivojen vedenkulutus, hoito ja kunnossapito» 
-nimisellä t i l i l lä olevaa määrärahaa. 

3) Niil le yksityistalouksille, joiden tont in vieressä ei 
ole vesijohtoa, mutta jotka ovat 300 m lähempänä 
yleistä vesipostia samoin kuin 1) kohdassa mainitui l-
le talouksille em. vesimäärän ylittävältä osalta kulje-
tetaan vettä kuljetuskaluston sallimissa rajoissa, jol-
loin vesimaksun lisäksi peritään kuljetusmaksuna 
puhtaanapito-osaston omakustannuksia vastaava 
maksu. 

4) Kaupungin omil le laitoksille kaupungin alueella 
kuljetetaan vesi kuljetuskaluston sallimissa rajoissa 
kuljetusmaksutta ja siitä peritään vain taksan mukai-
nen vesimaksu. 
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(Vesilaitos, Talousveden . . . jatk.) 

5) Jos kohdassa 3) main i tun kall i in veden tarvetta 

esi intyy enemmän kuin puhtaanapito-osasto voi tyy -

dy t tää, vesilaitos sopii terveydenhoitoviranomaisten 

hyväksymien kul jetusl i ikkeiden kanssa vedenotosta 

ja laskuttaa tästä vedenkul jetusl i ikkeitä. 

6) Kul jetetusta vedestä ei peritä jätevesimaksua (khs 

20.5.1614 §). 

Kul jetusmaksutta to imi te t tavan veden määrän lisää-

minen, k i r je ; ei to imenpi te i tä , selvitys em. päätökses-

tä (khs 20.5.1615 §) 

Vahingonkorvaukset 

— katuvesijohdosta valuneen veden ja jakeluverkos-

tossa tapahtuneen vuodon kahdelle ki inteistöl le ai-

heuttamien vahinkojen korvaukset, yh t . 3 4 1 9 mk 

(yl j . 7 .8 .6226 ,6227 §) 

Varastoihin sidottujen kassavarojen enimmäismäärän 

korot taminen 6 000 000 mk:ks i , muutos 26.5.1965 

teh tyyn päätökseen (khs 25.11.3605 §) 

Veden myyntihinta 

— korot taminen 65 p:stä/m^ 75 p : i in /m3 maalis-

kuun alusta ensiksi tapahtuvaan mi t tar in luennan jäl-

keen (khs 14.1.157 §, 21.1.255 §) 

— korot taminen 1.3, lukien 10 pr l lä/m^ eli 70 pen-

n iks i /m^ , el inkeinohal l i tuksen lupa (khs 4.3.757 §) 

— korot taminen 70 p:stä/m3 95 p : i in /m3 1.1.1975 

tapahtuvan mit tar in luennan jälkeen (khs 21.10. 

3133 §) 

Vesipostit 
— tilapäiset kesäjohdot ja vesipostit : rakentaminen 

Konalaan, Laajasaloon, Malmi-Tapaninkylään, Mel-

lunkylään, Oulunkylään, Puistola-Heikinlaaksoon, 

Pukinmäkeen, Suutarilaan ja Var t ioky lään, yh t . 

12 375 jm vesijohtoa ja 85 vesipostia. Lisäksi vesilai-

tos o ikeute t t i in asentamaan 1000 m vesijohtoa tar-

peellisine vesiposteineen (khs 20.5.1618 §) 

— yleisen vesipostin rakentaminen Vehkalahdentien 

ja Nissaksentien kulmaan (khs 4.11.3327 §) 

Vieraanvaraisuuden osoittaminen (yl j . 25.9.6390 §) 

Virat 
täyttämättä jättäminen 

— alikonemestarin virka (V 18) (khs 14.1.154 §) 

— apuI.varastonhoitajan virka (Y 15) (khs 13.5. 

1526 §) 

Vesilautakunta, johtosäännön hyväksyminen (kvsto 

18.9.498 §) 

Vesipostit, ks. Vesilaitos 
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Westbest Ky, ym., joukkol i ikennekokei lua koskeva 

kir je (khs 25.11.3602 §) 

Viemärit 

Ottaminen kaupungin omistukseen ja hoitoon 
— Asunto Oy Wladimir inkatu 19 rakennuttama vie-

märi ton t in Kalevankatu 16 kohdalla, kertakaikkinen 

korvaus 5 231 m k (khs 6.5.1415 §) 

— selityksen antaminen lh:lle rakennustointa johta-

van apul.kaup.johtajan päätösluettelossa tekemästä 

päätöksestä erään yksityisen viemäri johdon korvaa-

mista koskevassa asiassa (khs 16.9.2664 §) 

Piirustusten vahvistaminen. Seuraaviin kaupungin-

osiin rakennettavien viemäreiden piirustuksen ja 

suunnitelmat vahvistett i in: 

— Kannelmäki (khs 25.3.977 §) 

— Kulosaari (khs 8.4.1133 §, 27.5.1687 §) 

— Käpylästä Konala—Pasilan viemäri tunnel i in johta-

va sivuhaara (khs 11.3.814 §) 

— Suutari la (khs 8.4.1134, 1136 §) 

— Tapaninkylä (khs 9.9.2604 § ,21 .10 .3128 §) 

— Vuosaari (khs 21.10.3127 §) 

Rakentaminen: 
— Hermanni : khs hyväksyi VR :n H:gin ratapi i r in eh-

dot viemärin rakentamiseksi satamaratojen alitse (khs 

16.9.2669 §) 

— Kiv ikon ja Tattar isuon pienteollisuusalueiden töi-

den loppuun saattaminen, määräraha yh t . 380 000 

mk sekä K iv ikon pienteollisuusalueen töiden jatka-

minen, määräraha 100 000 mk (kvsto 13.11.621 §, 

khs 7.10.2956 §) 

— Konala—Pasila—Sörnäinen,kokoojatunnel ¡viemäri-

t yö t , määrärahat yh t . 998 866 mk (kvsto 18.9.513 

§, khs 14.1.126 §) 

— Kulosaaren viemäri töiden jatkaminen, määräraha 

200 000 m k (khs 2.12.3688 §) 

— Kytösuont ien sekavesiviemärityöt ja Mätäpuron 

si i r to, 90 000 mk:n määräraha (kvsto 19.6.411 §) 

— Laajasalon v iemär i työt määräraha 700 000 m k 

(kvsto 5.6.353 §) 

— Lauttasaaren viemäristön täydentäminen, määrä-

raha 200 000 mk (khs 10.6.1890 §) 

— Malmin v iemär i työt (kvsto 5.6.353 §) , määräraha 

400 000 m k 

— Puistolan asemanseudun v iemär i työt , yh t . 

800 000 mk (kvsto 5.6.353 §, 27.11.691 §) 

— Puot inhar ju , Kajaaninl innantie 3—5:n ja 7:n välit-

se johtavan puistot ien v iemäröint i (khs 11.2.485 §) 

— Suurmetsä, v iemärö in t i työ t , 300 000 m k (kvsto 

5.6.353 §) 

— Suutari la, » 500 000 » » 

5.6.353 §) 

— Tapaninky lä, » 200 000 » » 

5.6.353 §) 

— Var t iohar ju , » 400 000 » » 

5.6.353 §) 
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— Vuosaari, v iemäröint i työt, yht . 1 400 000 mk 
(kvsto 5.6.353 §, khs 9.12.3783 §) 

Vahingonkorvaukset 
— Herttoniemen teollisuusalueella, Berner Osakeyh-
t iön autokorjaamoon tapahtuneeseen viemärivuo-
toon perustuvassa vahingonkorvausasiassa RO oli 
14.1. antamallaan päätöksellä velvoittanut kaupun-
gin korvaamaan vahingot ja yht iön oikeudenkäynti-
kulut. Khs päätti, että asiassa haetaan kaupungin 
puolesta muutosta (khs 28.1.341 §) 
— Vuorineuvoksenne 4:ssä viemärikanaalin louhin-
tatyössä 3.9.1973 tapahtuneesta räjäytysvahingosta 
maksettua vahingonkorvausta päätettiin olla vaati-
matta työmaan vastaavalta rakennusmestarilta (khs 
26.8.2403 §) 

Yksityisen viemärin ym. rakentamisluvat: 
— Etu-Töölö, eduskuntatalon liitosviemärin raken-
taminen katu- ja puistoalueille, rakennushallitus (ylj. 
11.12.6869 §) 
— Haaga, jätevesiviemäreiden rakentaminen kortt:n 
29054 ja 29058 väliselle puistoalueelle, rautatiehalli-
tus (ylj. 17.4.5645 §) 
— Kluuvi, viemärikaivo katualueelle Fabianink. 38:n 
kohdalle, Eläkekassa Elonvara (ylj. 7.8.6221 §) 
— Laajasalo, sadevesikaivo puistoalueelle, Asunto 
Oy Orisaarentie 5 - 6 (ylj. 15.5.5803 §) 
— Lauttasaari, viemäri Pohjoiskaaren puistoalueelle, 
Lauri Viding Oy ja Asunto Oy Mosse (ylj. 3.4. 
5570 §) 
— Lauttasaari, viemäri Vattu niemen puistotien ka-
tualueelle, Helsingfors Segelklubb r.f. (ylj. 5.6. 
5920 §) 
— Marjaniemi, jäte- ja sadevesiviemärit puistoalueel-
le tonteilta 45002/3, Kulutusosuuskuntien Keskus-
l i i t to (ylj. 23.2.6544,6545 §) 
— Paloheinä, viemäri puistoalueelle tont i l ta 35015/ 
1, Enso-Talo Oy (ylj. 18.12.6932 §) 
— Pasila, tarkastuskaivot katualueelle tont in 17004/ 
1 kohdalla, Kiinteistö Oy Pakkamestarinkatu 2 (ylj. 
17.7.6100 §) 
— Pihlajamäki, jäte- ja sadevesiviemäri tont in 
38016/6 jalankulkualueelle, H:gin suomalaisten ja 
ruotsalaisten ev.lut. seurakuntien kirkkohall intokun-
ta (ylj. 2.10.6431 §) 
— Pitäjänmäki, jäte- ja sadevesiviemäri puistokaistal-
le tont in 46033/8 kohdalle, Kiinteistö Oy Zins (ylj. 
6.2.5206 §) 
— Ruskeasuo, luvan jatkaminen viemärin pitämiseen 
puistoalueella tont in 729/6 kohdalla, Invalidisäätiö 
(ylj. 18.12.6933 §, v:n 1969 kert. s. 282) 
— Suutarila, viemärin ja vesijohdon rakentaminen 
kiinteistöiltä RN:o 1 1 1 2 ja 1 1 1 3 (ylj. 17.7.6101 §) 
— Vuosaari, viemärin rakentaminen Ramsinniemen 
ja Kallahdenniemen alueille, Enso Gutzeit Osakeyh-
t iö, Osuuspankkien Keskuspankki Oy ja Pohjoismai-
den Yhdyspankki Oy (ylj. 2.10.6429 §) 

Vierailut ja vieraanvaraisuuden osoittaminen 
Kaupungin edustajien vierailut 
— Leningradin kaupungin kutsumana tutustui yli-
pormest. Teuvo Aura Svetogorskin rakennustyöhön 
sekä Vi ipur in kaupungin jälleenrakentamiseen (ylj. 
6.5. 5898 §) 
— Prahan kaupungin kutsusta lähetettiin sinne val-
tuuskunta, johon kuuluivat kvston puh.joht. Pentti 
Poukka, apul.kaup.joht. Veikko O. Järvinen, v t t 
Kaarina Syrjänen (varalla Veikko Aalto), Erkki Heik-
konen, Juno Antikainen, Victor Procopd ja Aino 
Hänninen sekä kansliapääll. Yr jö Salo (khs 11.3.797 
§, 17.6.1944 §) 
— Reykjavikin kaupungin kutsusta päätettiin sinne 
lähettää seuraava valtuuskunta: kvston I varapuh. 
joht. Keijo Liinamaa, apul.kaup.joht. A.K. Loima-
ranta, vt t Veikko Aalto (varalla Pauli Burman), Ritva 
Laurila (Vuokko Juhola) ja Anna-Liisa Hyvönen 
(Pentti Kauhanen), kvston II varapuh.joht. Gustaf 
Laurent (Ingvar S. Melin), vt Arne Berner sekä kans-
liapääll. Yr jö Salo (khs 29.4.1317 §, 9.12.3768 §) 
— Varsovan kaupungin kutsumina oikeutett i in yli-
pormest. Teuvo Aura, joht. Bengt Broms ja os. 
pääll. Harri Sormanen tekemään virkamatkan Varso-
vaan 9 . -18 .5 . (khs 11.3.798 §) 

Kaupunkien vieraanvaraisuuden osoittamisessa nou-
datettavat yleiset periaatteet, neuvottelu Tukholman 
edustajien kanssa (ylj. 3.10.6464 §) 

LastensuojeluIkn huollossa olevien lasten vierailu 
Tanskassa ja vastavierailu, ks. Lastensuojelutoimi 

Valtiovierailut ja eri kaupunkien edustajien vierailut 
— Hollannin kuningattaren valtiovierailu: lounas 
Kaupungintalolla n. 230 hengelle, juhlaliputus Alek-
santerinkadulla sekä kiertoajelu ym. vierailuun l i i t ty-
neen laivastovierailun n. 80:lle osanottajalle (khs 
12.8.2237, 2238 §, yl j . 28.8.6285 §) 
— Moskovan viikon tilaisuuksien järjestäminen, 
Moskovan valtuuskunnan vierailu sekä Moskovan 
kaupungin edustajien vierailu (khs 18.11.3472,3473 
§, yl j . 6.11.6629 §) 
— Pariisin kaupungin edustajien vierailu (ylj. 8.10. 
6463 §) 
— puoluejoht. Edvard Gierekin ja pääministeri Piotr 
Jaroszewicsin vierailu (ylj. 27.11.6761 §) 
— Ruotsin kuninkaan valtiovierailu, lounas kaupun-
gintalon juhlasalissa n. 250 henkilölle (khs 4.11. 
3307 §) 
— Saksan demokraattisen tasavallan valtioneuvoston 
puheenjohtajan ja rouva Wil l i Stophin valtiovierailu, 
lounas n. 220 henkilölle (khs 21.10.3112 §) 

Vastaanotot ja tarjoilut 
Seuraavien konferenssien, kokousten ym. osanotta-
ji l le järjestetti in kaupungin kustannuksella vastaanot-
to, kahvi- tai ruokatarjoi lu: 
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(Vierailut ja . . . f jat k.) 

— A.J.S.C.n järjestämä kansainvälinen matkailu-
kongressi, n. 1 000 henk. (khs 28.1.309 §) 
— Comité Europeén de Normalisation -järjestön 
hallituksen kokous, n. 50 henk. (ylj. 16.10.6485 §) 
— EFTA.n ministerineuvoston kokous, n. 200 henk. 
(ylj. 8.10.6459 §) 
— Euroopan Laadunvalvontajärjestön 18. vuosikon-
ferenssi, n. 550 henk. (khs 3.6.1764 §) 
— V I I I Eurooppalainen Reumatologikongressi, n. 
1500 henk. (khs 6.5.1399 §) 
— Helsingin Torvisoit tokunta r.y:n 50-vuotisjuhla, 
n. 80 henk. (ylj. 16.10.6486 §) 
— Itämeren maiden ympäristönsuojelua valmistele-
va diplomaattikonferenssi, n. 160 henk. (ylj. 30.1. 
5156 §) 
— johtamistaidon seminaarin II jakso, n. 35 henk. 
(ylj. 6.2.5201 §) 
— jääkiekon EM- ja MM-kisat, vastaanotto n. 230 
henkilölle kaupungintalolla (khs 21.1.207 §) 
— kansainvälinen fotogrammetrian kongressi, n. 
1500 henk. (khs 6.5.1400 §) 

kansainvälinen pakkausalan kongressi, n. 200 
henk, (ylj. 18.12.6918 §) 
— kansainvälinen teollisuusfilmifestivaali, n. 500 
henk. (khs 11.2.472 §) 
— kansallinen ulkoilukonferenssi, n. 350 henk. 
(khs 9.12.3769 §) 
— maailman vapaaehtoisten meripelastusjärjestöjen 
konferenssi n. 150 -200 henk. (ylj. 24.4.5676 §) 
— maanpuolustuskurssi, n. 80 henk. (ylj. 6.2. 
5202 §) 
— pohjoismaiden pääkaupunkien koulunuorisoko-
kous, n. 200 henk. (ylj. 20.3.5472 §) 
— pohjoismaiden suurkaupunkien sairaalatointen 
johtajien konferenssi, n. 25 henk. (khs 12.8.2240 §) 
— pohjoismainen ystäväkuntakongressi, n. 1 200 
henk. (khs 11.2.473 §) 
— pohjoismaisten konserttitalojen johtajien kokous, 
n. 20 henk. (ylj. 9.1.5032 §) 
— Suomen Itävallassa olevien kunniakonsuleiden 
kokous (ylj. 30.4.5726 §) 
— Suomen Kaupunkivoutien yhdistyksen vuosiko-
kous, n. 70 henk. (ylj. 3.4.5561 §) 
— Tampereen, Turun ja Helsingin kaupungin tiedot-
tajien ja matkailumiesten neuvottelupäivät (ylj. 9.1. 
5033 §) 

Koulusuunnittelutoimistol le, lastensuojeluvirastolle, 
sähkölaitokselle ja vesilaitokselle myönnett i in oikeus 
vieraanvaraisuuden osoittamiseen ks. ko. virasto tai 
laitos 

Talousarvion käsittelyn yhteydessä sekä vuositil intar-
kastuksen johdosta tar jot t i in kaupungin kustannuk-
sella ateriat (khs 28.10.3198 §, 9.12.3766 §, yl j . 
2.10.6420 § f 16.10.6484 §) 

Vierailukutsu esitettiin seuraaville: 
— Hampurin kaupungin pormestari (ylj. 11.12. 
6860 §) 
— Prahan kaupungin valtuuskunta (khs 22.4.1256 §) 
— Varsovan kaupungin valtuuskunta (khs 22.4. 
1257 §) 

Vihdin Sähkö Osakeyhtiö, lupa pienjännitejohdon ra-
kentamiseen ja pitämiseen Tervalammen työlaitok-
sen alueella (khs 26.8.2422 §) 

Vihti 

metsäpalstan ja ti lan ostaminen, ks. Kiinteistöt 

Viikki 
— ampumaratatoiminta, ks. Kaupunginvaltuusto, 
Toivomusponnet 
— asemakaavan hyväksyminen, kortt . 36200— 
36201 sekä katu- ja puistoalueet (kvsto 23.1.49 §) 
— jätevedenpuhdistamo, ks. Jätevedet 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 

Viranhaltijat, ks. Henkilöstö sekä Virka- ja työehtoso-
pimukset 

Viran- ja toimenhakukuulutukset, ks. Kuulutukset ja 
ilmoitukset 

Virastot ja laitokset, ks. Hallintoelimet 

Virastotalot 
Kallion virastotalo, puhelinvaihteen laajennus (ylj. 
11.9.6345 §) 

Kaupungintalo 
— korkeapainepesulaitteen hankkiminen autosuo-
jaan (ylj. 18.12.6916 §) 
— lokerikkojen hankkiminen valtuutettuja varten 
(ylj. 27.3.5511 §) 
— ravintolan kaluston hankkiminen (ylj. 3.7.6015 §) 
— verhojen hankkiminen valkoiseen saliin (ylj. 27.3. 
5510 §) 

Kluuvin virastotalo (Unionink. 28), rautaporttien 
teettäminen rappukäytävien porrasau k koihin, määrä-
raha 20 000 mk (khs 4.11.3301 §) 

Kruununhaan virastotalo, Vironkatu 2 
— muutospiirustusten hyväksyminen, ulosottoviras-
ton käyttöön luovutettavat huonetilat (khs 7.1.57 §) 
— tilojen luovuttaminen ulosottoviraston käyttöön 
alimmasta kellarikerroksesta (khs 16.9.2690 §) 

Tilojen luovuttaminen 
— Kaupungintalon juhlasali, Valkoinen sali ja Sofian 
sali, Jugendsali ja Kallion virastotalon kabinettit i lat 
luovutett i in yl j :n päätöksillä useiden eri seurojen, 
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yhdistysten ym. käyttöön kokouksia, konsertteja, 
näyttelyitä ym. varten 
— virastojen ja laitosten henkilökunnan joulujuhlat 
ym. tilaisuudet voidaan järjestää Kallion virastotalon 
tiloissa mikäl i niitä ei ole mahdollisuus järjestää ao. 
viraston tai laitoksen omissa tiloissa, yl j :n periaate-
päätös (ylj. 8.10.6466 §) 

Virat 
Eron myöntäminen, ks. ko. virasto/laitos 

Hakukuulutusten lähettäminen hankintakeskukselle 
viisi päivää ennen niiden julkaisemista (khs 11.3. 
791 §) 

Lakkauttaminen, ks. Kunn.as.kok. s. 499 

Luettelon painattaminen vakinaisista ja tp. viroista 
(ylj. 27.3.5514 §) 

Perustaminen 
— tp. ja ts. virat, ks. Sairaalat, Marian sairaalan 
Lauttasaaren os. 
— vakinaiset virat, ks. Kunn.as.kok. s. 4 9 2 - 4 9 8 

Pätevyysvaatimuksien muuttaminen, apul.intenden-
t in virka, ks. Kaupunginorkesteri 

Täyttäminen, ks. ko. virasto/laitos 

Täyttämättä jättäminen, ks. taulukko s. 169 

Vakinaistaminen, kvsto päätti vakinaistaa 338 tp. vir-
kaa (kvsto 22.5.299 §) Kunn.as.kok. s. 493, ks. myös 
Kaupunginvaltuusto, Toivomusponnet 

Valitukset 
— askarteluohjaajan vaalista, ks. Työtuvat 
— rakennusvirasto, puht.pito-os:n ylikonemestarin 
viran täyttäminen, hylkäävä päätös (khs 20.5.1592 §) 
— sosiaalilääkärin toimiston johtavan psykologin 
vaalista (khs4.3.759 §) 

Virkajärjestelyt 
— lääkintävoimistelijain virkojen porrastuksen to-
teuttaminen perustamalla sairaaloihin, huoltolaitok-
siin ja lastensuojelulaitoksiin osastonhoitajan, apul. 
osastonhoitajan ja erikoislääkintävoimistelijan virko-
ja sekä lakkauttamalla eräitä vastaavan lääkintävoi-
mistelijan ja lääkintävoimistelijan virkoja (kvsto 3.4. 
219 §, Kunn.as.kok. s. 492 ja 499) 

Virkanimikkeiden muutokset, ks. Kunn.as.kok. s. 
5 0 1 - 5 1 0 
— 1.10.1973 lukien voimaan tulleen virkaehtosopi-
muksen edellyttämät: 

- vakinaiset virat (kvsto 9.1.26 §, 20.2.122 §, 

Kunn.as.kok. s. 501, 502) 
- tp. virat (khs 4.2.422 §) 

— 1.4.1974 lukien voimaan tulleen virkaehtospi-
muksen edellyttämät (kvsto 18.9.501 §, Kunn.as. 
kok. s. 504) 

Virka- ja työehtosopimukset 
Työehtosopimukset 
Korkeasaaren lautan päällikköä koskeva työehtosopi-
mus: 
— kunn. sopimusvaltuuskunnan ilmoitus tekemises-
tä (ylj. 17.7.6141 §) 
— täytäntöönpanoa koskevat päätökset (khs 17.6. 
2005 §) 

Kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisia työn-
tekijöitä (toimihenkilöitä) koskeva, täytäntöönpanoa 
koskevat päätökset: 
— 1.10.1973 alkaen voimassaoleva (khs 21.1.266 §) 
— 1.4.1974 » » » (khs 13.5.1542 §) 

Kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työnte-
jöic/en, 1.4. alkaen voimassa oleva, täytäntöönpanoa 
koskevat päätökset (khs 13.5.1542 §) 

Satamajäänmurtaja/'n henkilökuntaa koskeva kunn. 
sopimusvaltuuskunnan ilmoitus työehtosopimuksen 
tekemisestä (ylj. 17.7.6141 §) 
— konepäällystöä ja satamajäänmurtajaväkeä koske-
vien ikälisämääräysten tulkinta, kunn.sopimusval-
tuuskunnan toimiston kirje (ylj. 24.7.6162 §) 

Virkaehtosopimukset 
C-palkkataulukon mukaisessa palkkauksessa olevien 
viranhaltijain palvelussuhteen ehtojen tarkistamista 
1.10. ja 1.12. lukien koskevan virkaehtosopimuksen 
käytäntöönpano (khs 16.12.3902 §) 

Ns. järjestelyvaran käyttöä koskevan virkaehtosopi-
muksen täytääntöönpano (khs 2.12.3704 §, 9.12. 
3809 §, yl j . 27.11.6776 §) 

Kunnalliset yleiset virkaehtosopimukset: 
1.10.1973 voimaan tulleen sopimuksen edellyttämät 
virkanimikkeiden muutokset (kvsto 9.1.26 §, 20.2. 
122 §, khs4.2.422 §) 

1.4.1974 voimaan tu l lu t sopimus 
— sopimuksen edellyttämät luottamusmiesten palk-
kiosäännön tarkistaminen ja viranhaltijain kokous-
palkkiosäännön muuttaminen (kvsto 30.10.595 §) 
sekä virkanimikkeiden muutokset (kvsto 18.9.501 §) 
— täytäntöönpano (khs 13.5.1540 §, 17.6.2000 §) 
— virkamatkoja koskevan liitteen n:o 5 täytäntöön-
panoa koskevat päätökset (khs 13.5.1470 §, 27.5. 
1675 §, ks. myös Virkamatkat) 
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(Virka-ja työehtosopimukset, jatk.) 

Lasten päiväkotien eräiden viranhaltijoiden 1.10. 
1973 lukien voimaan tul lut virkaehtosopimus, täy-
täntöönpano (khs 21.1.265 §) 

Lastensuojelutoimen alaisten vajaamielislaitosten 
opettajia koskeva virkaehtosopimus, esitys kuntain-
l i i tol le (khs 21.10.3147 §) 

Raitiovaunu n kuljettajien rahastuskorvausta koskeva 
virkaehtosopimus, vahvistaminen (khs 4.2.418 §) 

Tp. virkojen palkkauksen tarkistamista koskevien 
virkaehtosopimusten tekeminen (khs 18.2.603 §, 
18.11.3504, 3505 §,9.12.3806 §) 

Ns. yksittäisvirkojen palkkaluokkasijoittelua koske-
va virkaehtosopimus (khs4.11.3336 §) 

Virka-ja työehtosopimukset 
Hyväksyminen valtionavun osalta, i lmoitus (khs 
5.8.2204 §) 

Sopimusjärjestelmässä havaitut epäkohdat ja puut-
teellisuudet, lausunto kunnalliselle sopimusvaltuus-
kunnalle (khs 21.10.3143 §, 28.10.3232 §, 4.11. 
3332 §) 

Virkaholhoojan toimisto, ks. Holhoustoimi 

Virkamatkat, ks. myös Edustajat, kaupungin 
Eri virastot ja laitokset oikeutett i in lähettämään 
edustajansa virkamatkalle useimpiin Euroopan mai-
hin, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Lisäksi oikeutet-
t i in useat viranhaltijat ja luottamusmiehet tekemään 
virkamatkoja käyttäen tarkoitukseen talousarvioon 
sisältyviä määrärahoja »Virkamatkat ja eräitä muita 
määrärahoja» ja osallistumaan kongresseihin, kokouk-
siin, kursseihin, seminaareihin tai op in to - ja neuvot-
telupäiviin ulkomailla ja kotimaassa 

Lainaneuvottelumatka Amerikan Yhdysvaltoihin, ks. 
Lainat 

Virkaehtosopimuksen (18.4.) liite n:o 5 merki t t i in 
tiedoksi ja samalla khs päätti 
— todeta, että säännöksiä sovelletaan viranhaltijoi-
den lisäksi toimihenki löihin ja työsuhteessa oleviin 
henkilöihin asianomaisen työehtosopimuksessa mää-
ritellyissä puitteissa 
— todeta, että kvsto on oikeuttanut hallintoelimet 
pöytäkirjaan merkittävällä päätöksellä käytettävis-
sään olevien määrärahojen puitteissa lähettämään 
henkilöstöään sellaisille kotimaassa järjestettäville 
kursseille ym., joista on ilmeistä hyötyä asianomais-
ten toiminnalle kaupungin palveluksessa, tarvitsemat-
ta myöntää tarkoitukseen virkavapautta tai työlomaa 
ja alistamatta asiaa selvissä tapauksissa kh:n, yleis-

jaoston tai kaup.johtajan ratkaistavaksi 
— oikeuttaa lauta- ja johtokunnat sekä virastopäälli-
köt ja heitä vastaavat viranhaltijat asianomaisen hal-
l intokunnan käytettävissä olevien määrärahojen puit-
teissa ja alistamatta asiaa kaup.johtajan tai yl j :n rat-
kaistavaksi toistaiseksi edelleen määräämään henki-
löstöään viraston tai laitoksen hoidettavana olevien 
tehtävien hoitamista varten virkamatkalle Uuden-
maan läänin alueelle, ellei virastopäällikölle ole 
myönnetty laajempaa oikeutta tai ellei yl j . erityisistä 
syistä jonkin viraston osalta toisin päätä 
— että virkamatkoista suoritettavien korvausten saa-
misen edellytyksenä on, 

1) että matka on tehty ao. viranomaisen kirjallisen 
päätöksen perusteella, joka on annettu lähtijälle en-
nen virkamatkan aloittamista ja 

2) että matkalla ol lut on määräajassa esittänyt po. 
virkaehtosopimuksen liitteen mukaisesti matkalas-
kun laskujen hyväksyjälle (khs 13.5.1470 §) 

Virkaehtosopimuksen liitteessä n:o 5 tarkoi tet tu ki-
lometriä kohden enint. viiden pennin suuruinen ki-
lometrirahan korotus päätettiin maksaa Helsingissä 
täysimääräisesti. Viranhalti jan omalla autolla teke-
mästä virkamatkasta suoritetaan matkustamiskustan-
nusten korvausta 1.5. lukien näin ollen seuraavasti: 
— 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 47 p/km 
— 10 000 seuraavalta kilometri ltä 44 p/km 
— seuraavilta kilometreiltä 41 p/km (khs 27.5. 
1675 §) 

Virkasivutulot, ks. Ulosottovirasto 

Virkavapaudet, ks. Henkilöstö 

Voimajohdot ja voimalaitokset, ks. Sähkölaitos 
— voimajohdon siirtäminen väliltä Virkkala—Tam-
misto välille Leppävaara—Etelä-Kaarela, lupa Imat-
ran Voima Oy :lle (kvsto 3.4.213 §) 
— voimajohtolinjan ylläpitämistä koskevan sopi-
muksen jatkaminen, ks. Lojo Eletricitets A/B 

Volvo-Auto Oy, Ab, kiinteän omaisuuden omistamis-
lupaa koskeva lausunto (khs 9.12.3828 §) 

V R , ks. Valtion Rautatiet 

Vuokra-alueiden järjestelytoimitukset 
Khs päätti tyy tyä järjestelytoimituksissa n:o 70677, 
70685 ja 70687 annettuihin toimitusmiesten päätök-
siin, jotka koskivat eräitä Meilahden ja Valli lan asun-
totont t ien vuosivuokria ja muita vuokraehtoja, lunas-
tushintoja ja korvauksia (khs 7.1.61 §, 14.1.141 §) 

Khs merkitsi tiedoksi, että järjestelytoimituksissa n:o 
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70679, 70681, 70686, 70688, 70689 ja 82155 anne-
tu t päätökset, jotka koskevat eräitä Pasilan ja Valli-
lan kaup.osien sekä Herttoniemen ja Talin kylissä 
olevia vuokratontteja, ovat saaneet lainvoiman (khs 
4.2.404,405 .§, 5.8.2169 §) 

Vuokra-asuntojen tuotanto ja rahoitus Oy (Vatro), 
tont in varaaminen Itäkeskuksesta, ks. Kiinteistöt 

Vuokralaisten Keskusliitto, tont in varaaminen Itäkes-
kuksesta, ks. Kiinteistöt 

Vuokrantarkistustoimikunta, ks. Komiteat, Asettami-
nen 

Vuokrat 
Alentaminen: Asunto Oy RM-talo 59, anomus: ei toi-
menpiteitä (khs 3.6.1786 §) 

Korottaminen: Hietalahden hallin myymälöiden (khs 
5.8.2111 §,23.9.2795 §) 

Palauttaminen: Linnanmäen huvipuiston kunnosta-
misen käytetyltä osalta, ks. Lasten Päivän Säätiö 

Perimättä jättäminen: C-messuhallirakennuksen osal-
ta 1.1.1975 ai käen, ks. Osuuskunta Suomen Messut 

Suorittaminen: Pakilan Elontien tontista 34139/17 
katualueeksi määrätyltä osalta, anomus;ei toimenpi-
teitä (khs 25.2.670 §) 

Tilitysvuokraperusteiden tarkistaminen 
— khs päätti tarkistaa v. 1960 tekemällään ja 1963 
muuttamallaan päätöksellä vahvistamansa, viimeksi 
v. 1968 tarkistetut tilitysvuokraperusteet talousar-
viovuotta 1975 varten (khs 18.3.915 §, v:n 1968 
kert. s. 274) 

Vuorikadun väestönsuoja, rakentaminen, ks. Väestön-
suojelu 

Vuorotyö: sähkölaitoksen eräiden työntekijöiden vuo-
rotyötä koskeva lausunto, ks. Sähkölaitos 

Vuosaaren Liikekeskus Oy, kirje linja-autopysäkin siir-
tämisestä, ks. Liikenne 

Vuosaaren Urheilutalo Oy, kaupungin edustajan ni-
meäminen hallitukseen ja tilintarkastajaksi (khs 25.3. 
969 §) ks. Kunnalliskalenteri 

Vuosaari 
— asemakaavan muuttaminen 

- tont t i 54056/1 (kvsto 9.1.19 §) 
- kortt. 54076 ja puistoalue (kvsto 13.11. 
619 §) 

— katupiirustusten hyväksyminen (khs 10.6.1886 §, 
21.10.3124 §) 
— laitesuojan rakentaminen, ks. Väestönsuojelu 
— lasten päiväkodin perustaminen (54021/1)(kvsto 
13.11.612 §) 
— lasten leikkikenttärakennuksen pääpiirustusten 
hyväksyminen (khs 11.3.846 §) 
— määräalan ostaminen ja tont in vuokraaminen, ks. 
Kiinteistöt 
— poikkeusluvan anominen, ks. Rakennuskielto 
— porakaivon rakennuskustannuksiin osallistuminen, 
ks. Kiinteistötoimi, Porakaivon rakennuskustannuk-
set 
— rakennusten purkaminen, ks. Rakennukset 
— viemäripiirustusten vahvistaminen (khs 21.10. 
3127 §) 

Vuosikertomukset, ks. Toimintakertomukset 

Vuositilintarkastajat 
— jakautuminen jaostoihin, i lmoitus kaupungin hal-
l intoelimil le (khs 18.2.546 §) 
— til intarkastuskertomus v:lta 1973, hyväksyminen 
khn ehdotuksen mukaisesti sekä vastuuvapauden 
myöntäminen khlle ja muille tilivelvollisille (kvsto 
30.10.592 §, khn mtö n:o 11 ja 21) 
— tp. sihteerin vaali koeajaksi (khs 14.1.105 §) 
— valitseminen v:ksi 1974 (kvsto 9.1.3 §, 6.2.76 §) 
ks. Kunnalliskalenteri 

V V O , Itä-Pasilan tontt ien varausajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 

Väestönsuojelu 
Omatoimisen väestönsuojelun koulutus 
Lautakunnat oikeutett i in järjestämään alaistensa vi-
rastojen ja laitosten henkilökunnil le omatoimisen 
väestönsuojelun koulutusta käyttäen »Suojele itseäsi 
ja muita» -opetusohjelmaa tai hankkimalla ohjelmaan 
luttyviä kir joja henkilökuntansa käyttöön ottaen 
huomioon työsuunnitelmiensa asettamat rajoitukset 
sekä ilmoittamaan järjestämästään koulutuksesta ja 
siihen osallistuneiden määrästä väestönsuojelultklle 
v:n 1975 loppuun mennessä (khs 26.8.2432 §) 

Väestönsuojelulautakuntaa kehotetti in hankkimaan 
1 000 »Suojele itseäsi ja muita» -opetusohjelmaan 
liittyvää kaksikielistä ohjetta kirjeineen ja 10 000 
opetusohjelmaan liittyvää esitettä jakelua varten 
(khs 26.8.2433 §, 2.9.2528 §, ylj. 8.5.5781 §) 

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisen katastrofi- ja 
väestönsuojelutoiminnan järjestäminen 
Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan työvalio-
kunnan laadituttama selvitys po. toiminnan järjestä-
misestä merki t t i in tiedoksi (khs 21.1.273 §) 
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Väes—Väes 

(Väestönsuojelu, jatk.) 

Rakennustoimesta huolehtivien viranomaisten tehtä-
vät ja vastuu väestönsuojelussa, komitean asettami-
nen ja miet intö, ks. Komiteat ja toimikunnat 

Sairaalain väestönsuojelusuunniteimien laatiminen, 
määräraha 19 000 mk (khs 4.2.430 §) 

Väestönsuojat 
Rauhanajan käyttö 
— Dagmarinkadun kalliosuoja Taivallahden srk.n 
kirkkoneuvoston ym. kirjeet (khs 24.6.2098 §, 
26.8.2428 §) 
— Kontulan väestönsuoja: Kontula-Seuran ja Kon-
tulan Sosiaalidemokraattien kirjeet; khs kehotti 
yleisten töiden lautakuntaa yhteistoiminnassa väes-
tönsuojelultkn, nuorisoltkn ja urh. ja ulk. l tkn kans-
sa tarkistamaan ko. väestönsuojan hanke-ja esisuun-
nittelua rauhanajan käytön osalta huomioon ottaen 
nuorisotoiminnan sekä samassa yhteydessä kuntoi lun 
ja voimailun tilatarpeet (khs 1.4.1091 §), y l . tö id. l tkn 
esityksen hvyäksyminen sekä 500 m2;n tilan varaa-
minen kuntoiluti laksi (khs 24.6.2104 §) 
— tulkintaohjeet yleisten väestönsuojien rauhanai-
kaisesta käytöstä, pyyntö sisäasiainministeriölle (khs 
2.9.2526 §) 
— väestönsuojat työt i loina, selvitys sisäasiainminis-
teriölle (khs 18.11.3508 §) 

Suunnittelu, rakentaminen ym. 
— Arkadianmäen (eduskuntatalon) kalliosuoja: 
eduskuntatalon alle rakennettavan lähinnä eduskun-
nan tarkoituksiin käytettävän kalliosuojan ja kau-
pungin samaan kallioon rakennettavaksi kaavaillun 
suojan yhteisenä rakennushankkeena rakentamista 
koskevan sopimuksen tekeminen rakennushallituk-
sen kanssa (kvsto 3.4.220 §) sekä luonnospiirustus-
ten n:o 1—8 hyväksyminen (kvsto 3.4.221 §), 
600 000 mk:n määrärahan käyttöoikeus (khs 4.2. 
395 §) 
— Dagmarinkadun kalliosuoja: 3 300 000 mk.n ja 
1 500 000 mk:n myöntäminen rakennustöiden jat-
kamista varten (khs 4.2.395 §, 25.11.3590 §) 
— itäisten alueiden väestönsuojelusuunniteimien hy-
väksyminen seuraavasti: Itäisen aluekeskuksen osa-
alueiden Marjaniemen ja Olavinlinnantien talokoh-
taisten väestönsuojien asemesta rakennetaan kallio-
suojat, Itäisen sairaalan alueen väestönsuoja raken-
netaan sairaalan toimintoja palvelevana kalliosuoja-
na sekä Tulisuon ja Myl lypuron alueilla väestönsuo-
jat rakennetaan joko talosuojina rakennusten yhtey-
teen tai maastosuojina (kvsto 13.11.630 §) 
— Itä-Pasilan kalliosuoja: louhintatöiden aloittami-
nen ennen rakennusluvan saamista (khs 14.10.3060 
§) ja 1 500 000 mk:n määrärahan käyttöoikeus (khs 
4.2.395 §) 
— Kaivokadun metroaseman ja Kampin metroase-
man ensimmäisen rakennusvaiheen rakentaminen A-

luokan väestönsuojiksi, ks. Metro 
— Kontulan asuntoalueen yhteinen kalliosuoja: his-
sikuilun yläosan louhinta- ja rakennustöiden suorit-
taminen Kontulan nuoriso- ja kirjastotalon rakenta-
misen yhteydessä 24.9. päivättyjen piirustusten mu-
kaisesti (khs 21.10.3151 §), lykkäys valmistumisai-
kaan 31.12.1976 saakka (khs 4.2.428 §) sekä 
1 000 000 mk:n määrärahan käyttöoikeus (khs 4.2. 
395 §) 
— Kunnantien ensiapuaseman laitesuoja: louhinta-
töiden aloittaminen ja pääpiirustusten n:o 1—3 hy-
väksyminen (khs 7.10.2981 §, 30.12.4005 §) 
— Myl lypuron asuntoalueen yhteinen kalliosuoja: 
lykkäys valmistumisaikaan 31.10.1974 saakka (khs 
4.2.426 §, 18.2.610 §, 6.5.1446 §) sekä 1 400 000 
mk:n ja 520 000 mk:n määrärahat suojan rakennus-
ympäristö- ja viimeistelytöiden suorittamista varten 
(khs 18.3.896 §, 21.10.3122 §) 
— Sompasaaren väestönsuojan: pääpiirustusten 
(VI M/196311 —12) hyväksyminen (khs 21.10. 
3152 §) 
— Tähtitorninmäen väestönsuoja: 1 450 000 mk:n 
määrärahan käyttöoikeus (khs 4.2.395 §) 
— uusien väestönsuojien suunnittelu, 100 000mk :n 
määrärahan käyttöoikeus (khs 4.2.395 §) 
— Vuorikadun yleinen väestönsuoja: määräraha luo-
latilan lujittamiseen yht. 500 000 mk (khs 3.6.1771 
§ ,y l j . 3.7.6062 §) 
— Vuosaaren laitesuoja: määräraha rakentamiseen 
ja vi imeistelytöihin yht . 90 000 mk (khs 1.4.1050 §, 
10.6.1889 §) 

Vahingonkorvaukset: Laivurinrinteen kalliosuojassa 
sattuneista vesivahingoista myönnett i in posti- ja len-
nätinhallitukselle puolet sen vaatimasta korvaussum-
masta eli 5 516 mk (ylj. 19.6.6005 §) 

Valtionapu: Sompasaaren väestönsuojan hyväksymi-
nen suojia koskevaan yleiseen suunnitelmaan, sis.as. 
min. päätös (khs 21.1.276 §) 

Väestönsuojamaksu t 
— väestönsuojamaksun palauttaminen E. Hansiin & 
Co Kommandi i t t iyht iön konkurssipesälle (khs 22.4. 
1270 §) 
— yhteisväestönsuojan kerääntymisalueen tontt ien 
väestönsuojakorvauksina päätettiin periä, siinä ta-
pauksessa, ettei kvsto tai khs ole erikseen vahvistanut 
väestönsuojakorvausta, 25 mk/asuinhuoneisto m2 ja 
50 mk/l i ikehuoneisto m 2 (kvsto 6.3.153 §) 

Yksityisen väestönsuojan rakentaminen: luvan myön-
täminen Eläketurvakeskukselle oman väestönsuojan 
rakentamiseen Pasilan tonti l le 17019/1 siten, että se 
vapautetaan osallistumasta Itä-Pasilan yhteisväestön-
suojan rakentamiskustannuksiin ja mm. ehdolla, että 
Eläketurvakeskus turvaa kaupungille aiheutuvan ta-
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Väes-Ylis 

loudellisen menetyksen 350 000 mk.lla (khs 11.2. 

501 §) 

Väestö nsuoje I u keskus 
Poikkeusluvan anominen laitesuojaa varten, Malmi, 

tont t i 38122/14 (khs 10.6.1900 §) 

Virat: väestönsuojien tarkastajan (Y 24) palkkaami-
nen työsopimussuhteeseen (khs 18.2.613 §) 

Väestönsuojelun järjestelykomitea, täydentäminen 
(khs 6.9.2711 §) ja lausunto säteilyohjetoimikunnan 
mietinnöstä sis.as.ministeriölle (khs 30.12.4008 §) 

Väestörekisterikeskus, t ieto konekielisiä v:n 1974 hen-
kikir joitustietoja koskevan sitoumuksen antaminen 
väestörekisterikeskukselle (khs 2.9.2462 §) 

Väinö Paunu Oy, pikavuorolinja-autojen (Hämeenlin-
nan ja Porin suunnan) reitin muuttaminen ja pika-
vuoropysäkin perustaminen (khs 27.5.1709 §) 

Väinö Tannerin Säätiö 
— lainan saaminen, ks. Lainat 
— tont in varaaminen Itäkeskuksesta, ks. Kiinteistöt 

Väkiluku, 1.1.1974 henkikir jo i tet tu 510 205 henkeä, 
joista 3 594 ulkomaalaista (khs 4.11.3300 §, 18.11. 
3467 §) 

Välikysymykset khIle: muuttuneiden olosuhteiden 
huomioon ottaminen metron rakentamisessa, ks. 
Metro 

Väliportaanhallintokomitean mietintö, lausunto (khs 

16.12.3873 §,30.12.3949 §) 

VVärtsilä Oy, Ab 

— alueen vuokraaminen Munkkisaaresta ja tont in 
varaaminen Maunu nevalta työsuhdeasuntojen raken-
tamista varten, ks. Kiinteistöt 
— anomus kaupungin osallistumisesta Hietalahden 
satama-altaan ruoppauskustannuksiin; ei toimenpi-
teitä, satamalkn selvitys (khs 25.2.674 §) 
— lupa rakentaa puhelinkaapeli Munkkisaarenka-
dulle (ylj. 13.2.5278 §) 
— lupa sähkökaapeleiden asentamiseen Hernesaa-
renrantaan satamalaitoksen alueelle (kvsto 11.12. 
709 §) 
— Munkkisaaren liikennetilanteen parantaminen, 
kirje, ks. Liikenne 
— teollisuusjätevesien johtamislupa Länsisataman 
tont i l ta 20176/15 (ylj. 3.7.6038 §) 

y 

Ydinvoimalahanke, ks. Sähkölaitos 

Yhdistys Töölön lastenseimi, avustus päiväkodille 
(khs 2.9.2463 §) 

Yhteishankintasopimukset, ks. Hankintakeskus 

Yhteistariff ¡liikenne, ks. Liikenne ja Liikennelaitos 

Yhteistoimintapäällikkö, ks. Kaupunginkanslia 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen, ks. Kemijoki Oy 

Yhtiökokoukset, kaupungin edustajat, ks. Edustajat 
kaupungin 

Yleinen Insinööritoimisto Oy 
— Auroorankadun aitaaminen, ks. Katu -ja muut 
yleiset alueet 
— Itä-Pasilan tont in varausajan jatkaminen, ks. 
Kiinteistöt 
— kirje Hakaniemen metroaseman rakentamisura-
ko rtsijan valitsemisesta (khs 7.10.2952 §) 
— lupa hissin rakentamiseen Itä-Pasilassa, ks. Katu-
ja muut yleiset alueet 

Yleinen kasvatusneuvola, ks. Kasvatusneuvolat 

Yleishyödylliset yritykset ja laitokset, apuraho-
jen jakoehdotuksen tekeminen, ks. Avustukset 
ja Komiteat 

Yleissuunnitelmat, hyväksyminen 

— Eerolan lomamaja-alue (kvsto 2.10.530 §) 
— Hiihtäjäntien silta (khs 30.9.2863 §, 7.10. 
2960 §) 
— Kaunissaaren ulkoilualue (kvsto 22.5.294 §) 
— Martinlaakson radan maisemasuunnittelu (khs 
18.2.558 §) 
— Martinlaakson radan Malminkartanon asemasilta 
(khs 18.3.898 §) 
— sillat, ali- ja yl ikäytävät, tunneli t , ks. Sillat 

Yleisten töiden lautakunta, ks. Rakennustoimi 

Yleisökäymälät, Hakaniementorin käymälän käyttö-
kelpoisuuden parantaminen, kiinteistölk.n ehdotus; 
ei toimenpiteitä (khs 28.1.324 §) 

Yliopiston farmasiakunta, Itä-Pasilan tont in varaus-
ajan jatkaminen, ks. Kiinteistöt 

Yliskylä, lasten päiväkodin perustaminen Umpiaidan-
polun varrelle (kvsto 13.11.612 §) 
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Ympä—Öljy 

Ympäristönsuojelu 
Ilmansuojelu 
— Hanasaaren A-voimalaitoksen polttoaineen valin-
ta säätilanteen mukaan, savukaasujen pölypitoisuu-
den vähentäminen ym. (khs 5.8.2180 §, 19.8.2343 
§) ks. tarkemmin Sähkölaitos 
— linja-autojen ns. tyhjäkäynnistä aiheutuva haitta, 
Pakilan Kiinteistönomistajain kirje; ympäristönsuoje-
lutoimikunnan ja kiinteistölkn lausunnot lähetetti in 
terveyslklle ja terveydenhoitovirastolle tiedoksi ja 
ympäristönsuojelutoimikunnan lausunnossa mainit-
tuihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten sekä kiin-
teistölklle, kaupunkisuunnittelulkl le, li ikennelaitok-
sen Iklle ja teollisuustointa johtavalle apul.kaup. 
johtajalle jäljennöksen ympäristönsuojelutoimikun-
nan lausunnosta siinä esitettyjen ehdotusten ja toi-
menpiteiden huomioon ottamiseksi ao. yht iö- ja 
aluejärjestelyissä (khs 18.2.611 §) 
— ulkoi lman epäpuhtauksien selvittäminen kaupun-
gin alueella, yhteissopimus ilmatieteellisen keskuslai-
toksen kanssa sekä r ikkidioksidimonitorm hankkimi-
nen terveydenhoitovirastoon (ylj. 31.7.6209 §) 

Vesiensuojelu 
— Itämeren ja Suomenlahden vesiensuojelu, ympä-
ristönsuojelutoimikunnan kirje (khs 24.6.2045 §) 
— Itämeren vesien suojelua koskeva yhteistyö, khs 
päätti ehdottaa, että asiaa koskeviin kansainvälisiin 
ja kotimaisiin kokouksiin kutsuttaisiin myös Helsin-
gin kaupungin edustajat tarkkail i joiksi tai edustajiksi 
(khs 4.2.414 §) 

Ympäristö nsuojeluto imi kunta 
— Imatran Voima Oy:n suunnittelema voimansiirto-
linjan linjausvaihtoehdot Espoon ja Vihdin alueella 
sijaitsevien kaupungin ulkoilumetsien halki, kirje; 
khs päätti esittää kauppa-ja teollisuusministerille, et-
tä valittaisiin taloudellisesti edullisin ja ympäristön-
suojelullisesti vähiten vahinkoa tuottava itäinen ns. 
peltoaukeavaihtoehto (khs 18.2.547 §) 

— Itämeren ja Suomenlahden vesiensuojelu, kirje 
(khs 24.6.2045 §) 
— Itämeren ympäristönsuojelu konferenssi ym., il-
moitus osallistumisesta (ylj. 20.3.5469 §, 15.5.5813 
§) ks. myös ko. konferenssi 
— selvitys maahan asennetuista polt toöl jy säiliöistä, 
määräraha 5 000 mk (ylj. 31.12.6983 §) 

Ystävyyden puisto, ks. Puistot 

Ystävyyskaupunkisuhteet Yhdysvaltojen kaupunkien 
kanssa, Kaupunki l i i ton yleiskirje (ylj. 6.2.5203 §) 

Ä 

Äitiysavustuspakkausten jakelun uudelleenjärjestely, 
ks. Terveydenhuolto 

Äyrimäärä, ks. Verotus 

Äänestysaluejako, ks. Vaalit 

Äänestyskone, hankkiminen kvstolle (ylj. 31.12. 
6965 §) 

Äänestysmenettelyä koskeva valitus, vt Anita Kevätsa-
lo; selityksen antaminen Ih.lle (khs 4.11.3303 §) 

Ö 

öljyjätteet, ks. Jätehuolto 

Öljynpuristamo Oy 
— Herttoniemen tontt ia koskevan kahden vuokraso-
pimuksen yhdistäminen, ks. Satamalaitos 
— kiinteän omaisuuden omistamislupaa koskeva lau-
sunto (khs 9.9.2619 §) 

168 



Täyttämättä jätetyt virat 
(ellei päivämäärää ole maini t tu virka on saatu jättää täyttämättä toistaiseksi) 

Luku-
määrä Virkanimike Virasto/laitos Pv. Khn päätös 

alikonemestari Y 18 
apul.kiinteistöluettelonhoitaja 
apuI.varastonhoitaja Y 15 
arkkitehti Y 31 
autonapumies Y 9 
hammaslääkäri 
henkiloasiainpäällikkö 
insinööri Y 27 

kaup.orkesterin joht. 
keittäjä Y 9 

» » 

keittiöapulainen Y 5 
» » 

kirjanpitäjä Y 15 
konekorjaamon pääll. Y 33 
laboratoriotekn. Y 20 
lämmittäjä-mekaanikko Y 15 

» » 

opettajat: 
varsin, kansakoulun opett. 
tyt tö jen käsityönopettaja 
tarkkailulk:n opett. 
huonokuuloisten lk:n opett. 
kansalaiskoulun yleisaineiden 
opettaja 
kotitalouden opettaja 
suomen kielen opett. 
apukoulun opettaja 

osastonhoitaja Y 23 
piirtäjä Y 10 
puhelunvälittäjä Y 8 

» 

rakennusmestari Y 24 
» 

ruiskumestari 
» 

soittajan virat: 
ensiviulu Y 21 
toinen viulu Y 20 
sello Y 20 
kontrabasso Y 20 

suunnittelutekn. Y 24 
talouspäällikkö 
tarkastava eläinlääkäri Y 29 
toimistoapulainen Y 9 

» tp. Y 8 
toimistoesimies Y 18 
toimistonhoitaja Y 14 
ui k.puiston isäntä Y 12 

» » 
varastoesimies Y 15 
varastokortistonhoit. Y 10 

vesilaitos 
kiinteistövirasto 
vesilaitos 
satamalaitos 
elintarvikekeskus 
Kivelä/Hesperia 
henkilöasiainkeskus 
kaupun kisuun nittelu-
vir. 
musiikki lk 

elintarvikekeskus 

» 
hankintakeskus 
konevarikko 
rakennusvirasto 
satamalaitos 

31 .12 . -75 

31 .12 . -74 

31.12. -74 

31.12. -74 

ruotsinkielinen 
kansakoulu 1. 8 . - 7 7 

kirjastolk 31 .12 . -75 
kaupunkisuunnitteluvir. 31 .12 . -74 
hankintakeskus » 

» » 
satamalaitos 

» 

palolaitos 
» 

kaup. orkesteri 
rakennusvirasto 
palolaitos 
maidontarkastamo 
sähkölaitos 
kiinteistövirasto 
kaasulaitos 
satamalaitos 
urh.- ja ulk.virasto 

» » 

rakennusvirasto 
elintarvikekeskus 

1. 4 . - 7 5 

31 .12 . -75 
31 .12 . -74 

31 .12 . -74 

31. 5 . - 7 5 
31 .12 . -74 
31 .12 . -75 

14. 1. 154 § 
2. 9.2495 § 

13. 5.1526 § 
11.11.3394 § 
5. 8.2187 § 

25. 2. 698 § 
28. 1. 349 § 

27. 5.1704 § 
4. 2. 380 § 
4.11.3326 § 
9.12.3792 § 

13. 5.1521 § 
10. 6.1905 § 
25. 3. 991 § 

9. 9.2596 § 
17. 6.1956 § 
9. 9.2615 § 
4.11.3322 § 

kvsto 
16.10 
4. 3 

27. 5 
18. 3 
24. 6, 

7.10 
11.11 
13. 5 
9. 9 

558 § 
722 § 

.1704 § 
923 § 

2074 § 
.2963 § 
3394 § 
.1546 § 
2632 § 

7.10.2945 § 
9.12.3788 § 

18.11.3507 § 
14. 1. 180 § 
4. 2. 415 § 

27. 5.1705 § 
26. 8.2415 § 
16.12.3891 § 
4. 3. 724 § 

30.12.3969 § 
4. 2. 394 § 
9.12.3792 § 
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