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A L K U L A U S E 

Vuoden 1951 kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta on nyt 
ensimmäistä kertaa painettu kaupungin omassa rotaprint painossa. Uuden pai-
natusmenetelmän takia on julkaisuun tehty eräitä muutoksia ja lyhennyksiä, 
jotka selostetaan seuraavalla sivulla olevassa lyhennysten selityksissä. 
Uusina lukuina sisältyvät tämän teoksen toiseen osaan selostukset Asunto-
tuotantokomitean ja Konepajatoimikunnan toiminnasta. 

Kunnalliskertomus julkaistaan kuten aikaisemminkin kahtena erillisenä 
osana, joihin kumpaankin liittyy oma asiahakemistonsa. Ensimmäiseen osaan 
sisältyvät luvut 1 (Kaupunginvaltuusto) ja 2 (Kaupunginhallitus) sekä toi-
sen osan luvut 3 (Palkkalautakunta) ja 4 (Kiinteistölautakunta) samoin kuin 
hakemistot on laadittu tilastotoimistossa. Muut toiseen osaan sisältyvät 
vuosikertomukset taasen ovat asianomaisten kunnallisten elinten antamia ja 
on niitä vain tilastotoimistossa osittain lyhennetty, tarkistettu ja yhden-
mukaistettu. 

Toimitustöitä on johtanut apulais aktuaari Marjatta Jännes• 

Helsingin kaupungin tilastotoimistossa joulukuun 12 päivänä 1953. 

Karl-Erik Forsberg. 



Lyhennysten selitykset 

. Painatusteknillisistä syistä on tässä julkaisussa päätösten päiväykset ja 
pöytäkirjan pykälien numerot sijoitettu välittömästi tekstiin suluissa aikai-
semmin käytettyjen, sivun alareunassa sijainneiden viitteiden asemesta sekä 
päiväykset lyhyyden vuoksi merkitty vain numeroin. Kukin päiväys pöytäkirjan 
pykälän numeroineen tarkoittaa sen kunnallisen elimen (valtuuston, kaupungin-
hallituksen tai ao. lautakunnan) päätöstä, minkä kertomukseen se liittyy· 
Vain siinä tapauksessa, että päättävänä elimenä 011 ollut jokin muu, esim. 
jaosto, on tämä erikseen merkitty näkyviin. Viittaukset asetuskokoelmaan, 
kaupunginhallituksen mietintöihin jne. tarkoittavat yleensä saman vuoden jul-
kaisuja, ellei toisin ole mainittu. 

Yleisimmin käytetyt lyhennykset ovat seuraavat: 
Kvsto 
Khs 
Khn jsto 
Khn mtö 
Ppj. 
Kiint.ltk. 
Maa- ja metsätj. 
Taloj. 
Tonttij. 
Kunn.as.kok. 

Kaupunginvaltuus t o 
Kaupunginhallitus 
Kaupunginhallituksen yleisjaosto 

mietintö 
puutavara- ja polttoainejaosto 

Kiinteistölautakunta 
Kiinteistölautakunnan maa- ja metsätalousjaosto 

talojaosto 
tonttijaosto 

Helsingin kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma. 



1. Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuutettuina olivat v:n 1951 alusta alkaen: 

Puistotalojen isännöitsijä V.A. Ahde 
Päätoimittaja L.E. Aho 
Toimitsija K.M· Backman 
Kirjastonhoitaja E.M. Bruun 
Toimitusjohtaja W.J. Elki 
Insinööri Y.E. Enne 
Dosentti E. Enäjärvi-Haavio 
Ylilääkäri Z. Eriksson-Lihr 
Johtaja K-A. Fagerholm 
Pastori O.F. Fernström 
Ent. veturinkuljettaja F.B. Gröndahl 
Nuohooja E.E. Hakala 
Johtaja J.H. Hakulinen 
Pankinjohtaja E.V. Harkia 
Toimitusjohtaja J. Heitto 
Ylihoitajatar R.H.J. Henriksson 
Toimittaja L. Hiekkala 
Taloustirehtööri M.J. Hopeavuori 
Pääjohtaja J. Hämäläinen 
Kansliapäällikkö O.M. Ilvesviita 
Konttoripäällikkö T.K.A.K. Järnefelt 
Toimittaja J.E. Kilpi 
Halli- ja torikaupan valvoja P.O.Kivi 
Huoltosihteeri A.T. Koskinen 
Huoltopäällikkö K.L. Kulo 
Rouva M.M. Kulonen 
Lainsäädäntöneuvos E.K. Kytömaa 
Viilaaja 0. Laine 
Arkkitehti J. Lappi-Seppälä 
Toimittaja A.L. Laurikainen 
Toimitsija L.S. Lehto 
Museonhoitaja T.L. Leivo-Larsson 
Ylihoitaja A.E. Leppänen 
Puoluesihteeri V.O. Leskinen 
Insinööri A.W. Liljeherg 
Sähköasentaja H.E. Lindgren 

Toimitsija D.B. Lindman 
Sorvaaja T. Lohikivi 
Osastopäällikkö M.V. Loppi 
Toimittaja S.N. Manninen 
Rouva M.H. Meltti 
Toimistopäällikkö G.M. Modeen 
Toimittaja M.L. Nieminen 
Apulaistoimitusjohtaja C-J. Nikander 
Toimitusjohtaja*B.R. Nybergh 
Maisteri J.V. Procopd 
Pastori V.A. Päivänsalo 
Johtaja Y.A. Kantala 
Lääketieteen lisensiaatti M. Ryömä 
Toimittaja S.E. Saarinen 
Toimitsija E.O. Saastamoinen 
Osastosihteeri E.I. Sahlan 
Liittosihteeri M.H« Salmela-Järvinen 
Kirjanpitäjä A.E. Salminen 
Rehtori J.J. Saukkonen 
Amanuenssi 0.E.C. Schildt 
Toimitsija A.K. Seme 
Johtaja K. F. Sundqvist 
Autonkuljettaja L.A. Taskinen 
Päätoimittaja P· Tervo 
Ylitarkastaja O.H. Träskvik 
Asianajaja O.E. Tulenheimo 
Kaupungin j oh ta ja O.A. Tuurna 
Isännöitsijä A. Valta 
Viilaaja V.A. Vanhanen 
Lehtori H.E. Vilkemaa 
Osastopäällikkö P.T. Virkkunen 
Toimitusjohtaja K.M. Virva 
Osastopäällikkö A. Voipio-Juvas 
Notariaattipäällikkö C.A. Öhman 
Notariaattipäällikkö K-E. Östenson 

Vtn Enäjärvi-Haavion saatua sairauden takia vapautusta kolmen kuukauden 
ajaksi tammikuun 1 p:stä alkaen tuli hänen tilalleen varajäsenenä rouva H.M. 
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Björklund (10.1· 4 §) , joka jatkuvasti tuli toimimaan valtuuston jäsenenä, 
sen jälkeen kun vt Enäjärvi-Haavio tammikuun 24 p:nä oli kuollut (31.1. 27 §), 

Vtn Hiekkalan kuoltua lokakuun 5 psnä tuli hänen tilalleen varajäsenenä 
johtaja A. Linko (10.10. 651 §). Kaupunginhallituksen jäseneksi valittiin 
vtn Hiekkalan tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi vt Elki (10.10. 
656 §). Ulkomaanmatkan takia tammikuun 1 pistä kahden kuukauden ajaksi vapau-
tusta saaneen vtn Eriksson-Lihrin tilalle tuli varajäsenenä talousopettaja 
A. Häggman (10.1. 2 §); tammikuun 1 pistä helmikuun 28 p:ään ulkomaanmatkan 
takia vapautusta saaneen vtn Nikanderin tilalle tuli varajäsenenä insinööri 
S.E. Grönblom (10.1. 3 §); matkoilla olon ja työesteiden takia vapautusta 
saaneen vtn Virkkusen tilalle tuli varajäsenenä professori S.S. Savonen tam-
mikuun 1 p:stä helmikuun 28 p:ään (10.1. 5 §); ulkomaanmatkan takia tammikuun 
15 pistä elokuun 15 p:ään vapautusta saaneen vtn Lopin tilalle tuli varajäse-
nenä teknikko H.H. Halme (31.1· 28 §); eduslcuntatyön vuoksi helmikuun 1 p:stä 
viiden kuukauden ajaksi vapautusta saaneen vtn Ryömän tilalle tuli varajäse-
nenä arkistonhoitaja A.M. Ikonen (14.2. 91 §)> vtn Virkkusen saatua jatkettua 
vapautusta sairauden takia maaliskuun ajaksi toimi hänen varajäsenenään edel-* 
leen professori Savonen (7.3. 147 §); työesteiden takia huhtikuun 18 p:stä 
heinäkuun 1 p:ään vapautusta saaneen vtn Leskisen tilalle tuli varajäsenenä 
filosofian maisteri A. Paasivuori (25.4. 258 §); ulkomaanmatkan takia touko-
kuun 1 pistä kesäkuun loppuun vapautusta saaneen vtn Henrikssonin tilalle tu-
li varajäsenenä talousopettaja A.M. Häggman (16.5._295 §); sairauden takia 
vapautusta saaneen vtn Ilvesviidan tilalle tulivat varajäseninä toukokuun 15 
p:stä kesäkuun loppuun vero tus virka iii ja A.O. Keskiväli sekä siitä eteenpäin 
syyskuun loppuun arkistonhoitaja A.M. Ikonen (16.5. 296 §); ulkomaanmatkan 
takia vapautusta saaneen vtn Björklundin tilalle tuli toukokuun 17 pistä kah-
den kuukauden ajaksi varajäsenenä filosofian maisteri K.G.E. Francke (30.5. 
352 §); virkamatko j en takia vapautusta saaneen vtn Fagerholmin tilalle tuli 
varajäsenenä toukokuun 17 p:stä kolmen kuukauden ajaksi kansanedustaja E.H. 
Nurminen (30.5. 353 §); ulkomaanmatkan takia vapautusta saaneen vtn Hämäläi-
sen tilalle tuli toukokuun 28 pistä heinäkuun 27 p:ään varajäsenenä johtaja 
A. Linko (30.5. 354 §); yksityisasioiden takia vapautusta saaneen vtn Nurmi-
sen tilalle tuli kesäkuun 4 prstä elokuun 16 p:ään varajäsenenä kunnallissih-
teeri A.I. Mäkelä (13.6. 397 §); vtt Voipio-Juvas ja Liljeberg olivat ulko-
maanmatkan takia saaneet vapautusta edellinen kesäkuun 15 p:stä kahdeksi kuu-
kaudeksi ja jälkimmäinen samoin kahdeksi kuukaudeksi kesäkuun 20 p:stä lukien, 
jolloin varajäseninä tulivat Voipio-Juvaksen tilalle rehtori K, Jalas ja Lil-
jebergin tilalle insinööri S. Grönblom (20.6. 434 § ja 435 §); vt Loppi, jol-
le oli myönnetty vapautusta elokuun 15 p:ään, ja jonka varajäsenenä oli toi-
minut teknikko H.H. Halme, oli sittemmin ilmoittanut esteensä lakanneen, jo-
ten hän saattoi jälleen ryhtyä hoitamaan valtuutetun tehtäviään, mikä merkit-
tiin tiedoksi (20.6. 433 §); vt Leivo-Larsson oli saanut vapautusta kahden 
kuukauden ajaksi elokuun 1 p:stä lukien ulkomaanmatkan takia, hänen tilalleen 
tuli varajäsenenä kansanedustaja E.H. Nurminen (29.8. 499 §)> vtn Leskisen 
saatua vapautusta lisääntyneiden muiden tehtäviensä vuoksi elokuun 1 pistä 
toistaiseksi tuli hänen tilalleen varajäsenenä filosofian maisteri A. Paasi-
vuori (29.8. 500 §); vtn Ryömän saatua vapautusta eduskuntatyön vuoksi syys-
kuun 5 pistä lähtien tuli hänen tilalleen varamiehenä arkistonhoitaja A.M. 
Ikonen, jonka valtuusto toukokuun 16 p m ä oli valinnut vtn Ilvesviidan vara-
mieheksi heinäkuun 1 pistä syyskuun loppuun, tämän vuoksi tuli vtn Ilvesvii-
dan varajäseneksi verotus virkailija A.O. Keskiväli hänen lomansa jäljellä 
olevaksi ajaksi (12.9. 570 §); vtn Ahon saatua vapautusta ulkomaanmatkan ta-
kia lokakuun 1 pistä vuoden loppuun tuli hänen tilalleen varajäsenenä profes-
sori S. Savonen (10.10. 650 §), kaupunginhallituksen jäseneksi valittiin vtn 
Ahon tilalle hänen toimikautensa jäljellä olevaksi ajaksi vt Harkia (10.10. 
655 §); vtn Kulon saatua vapautusta ulkomaanmatkan takia marraskuun 1 pistä 
joulukuun loppuun tuli hänen tilalleen varajäsenenä verotusvirkailija A.O. 
Keskiväli (14.11. 712 §); eduskuntatyön takia vapautusta saaneen vtn Lappi-
Seppälän tilalle tuli varajäsenenä marraskuun 15 pistä tammikuun 15 piään 
1952 varatuomari V.E.I. Katajarinne (28.11. 756 § j; kauppaneuvottelumatkojen 
takia vapautusta saaneen vtn Nikanderin tilalle tuli marraskuun 24 p;stä tam-
mikuun 23 piään 1952 varajäsenenä diplomi-insinööri S.E. Grönblom (28.11. 
757 §) ja ulkomaanmatkan takia vapautusta saaneen vtn Kiven tilalle tuli va-
rajäsenenä marraskuun 29 p:stä tammikuun 29 piään 1952 toiminnanjohtaja E.H. 
Nurminen (12.12. 806 §). 
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Paitsi edellä mainittuja, vuoden varrella varsinaisiksi kaupunginvaltuute-
tuiksi tulleita henkilöitä, olivat valtuutettujen varamiehinä seuraavat: 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi vt Tulenheimo, ensimmäisenä va-
rapuheenjohtajana vt Leivo-Larsson ja toisena varapuheenjohtajana vt Nybergh 
(10.1. 6 §). 

Kaupunginvaltuusto kokoontui 22 kertaa. 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjain pykäläluku oli 857 ja sen puolesta lähe-

tettyjen kirjeiden lukumäärä 24o. 
Helmikuussa annettiin kaupunginvaltuustolle luettelo niistä valtuutettu-

jen edellisinä vuosina tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloit-
teista, joita ei edellisen vuoden loppuun mennessä ollut lopullisesti käsitel-
ty. Tällaisia keskeneräisiä aloitteita oli 61 (14.2. 101 §). 

Kaupunginvaltuuston vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon 
seuraavat: 

Kaupunginvaltuuston kokousten lyhentäminen. Vt Öhman ym. olivat tehneet 
aloitteen (Ks. v:n 1950 kert. I osaa), jossa mainittiin valtuuston kokousten 
'vuosi vuodelta paisuneen sekä asiain lukumäärään että varsinkin valtuutettu-
jen puheenvuoroihin nähden. Tästä syystä aloitteentekijät olivat ehdottaneet, 
että .kaupunginhallitus tutkisi, millä tavoin valtuuston työtä voitaisiin 
muuttaa, niin että kokoukset lyhenisivät. Kaupunginhallitus asetti tammikuun 
18 p:nä komitean asiaa valmistelemaan ja esitti sen ehdotuksen mukaisesti, 
että valtuuston kokouksia pyrittäisiin supistamaan rajoittaen valtuutettujen 
puheenvuoroja. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä työjärjestyksensä 10 §:ään 

Toimitusjohtaja O.M. Aikala 
Yksityislääkäri A.I. Bardy 
Prokuristi M.F.E. Berg 
Me ta U i työmies K. A. Björkman 
Toimistoapulainen H.I. Bolinder 
Maalari K.V. Brorström 
Tarkastaja T. Bryggari 
Postiljooni R.R. Bäckström 
Filosofian tohtori G.E. Cavonius 
Raitiovaununkul jet ta ja G. A. Dubb 
Toimitusjohtaja E.V. Hasa 
Johtaja R.F.R. Hellström 
Toimistonhoitaja S. Hiisivaara-Mörk 
Mainos päällikkö E. Härmä 
Pankinjohtaja T.J.K. Junnila 
Pankinvirkailija V.V. Juthas 
Kirjaltaja V.J.P. Kalervo 
Diplomi-insinööri J.I. Kilpi 
Asianajaja U.P. Kivi-Koskinen 
Toimitusjohtaja W.W. Kuhlbäck 
Sähköasentaja E. Kulmala 
Toimitsija V.J. Kuukkanen 
Koekäyttäjä R.I. Laakso 
Liikennemestari V.J. Laitinen 
Toimitsija J.E. Lannervo 
Peltiseppä A.N. Latva 
Vääpeli A.U. Lehtonen 
Diplomiarkkitehti B.K. Liljequist 
Toimitusjohtaja A.A. Linnamaa 
Autonkuljettaja 0. Lunden 
Terveyssisar T.M. Luoma 
Toimitusjohtaja L.I. Mattila 
Koulunevos R.W.H. Meinander 
Tarkastaja U.R. Merilinna 
Professori K.Y.A. Meurman 
Rouva A.L. Männikkö 
Toiminnanjohtaja S.I. Nuotio 

Ylitarkastaja U.L. Nurminen 
Verotusvirkaiiija K.B. Nylander 
Osastopäällikkö B.V. Oljelund 
Asianajaja H.R. Olsson 
Voimistelunopettaja L. Orko 
Toimitsija J.G. Pajusola 
Toimittaja E. Parkkari 
Rouva E.M. Peräläinen 
Pastori J.H. Porthan 
Vahtimestari V.A. Puska 
Arkistonhoitaja H.V. Raatikainen 
Asianajaja V.H.W. Ramsay 
Kirvesmies N.J. Rantanen 
Rahastaja S.V. Rehn 
Toimitsija U.K. Reinikainen 
Kirvesmies P. Riikonen 
Toimistopäällikkö E.A. Rosenquist 
Taloudenhoitaja T.I. Sainio 
Työmies O.A. Salama 
Kemisti K.R. Sallavo 
Työmies E.A. Salmi 
Rouva M.A.E. Sauramo 
Kähertäjämestari K.H. Seppälä 
Apulaisjohtaja T.V. Sivula 
Raitiovaununkuljettaja Ä. Stark 
Edustaja A-B. Storskrubb 
Diplomi-insinööri P. Taubert 
Apulaisjohtaja A.S. Tirinen 
Päätoimittaja L.A. Tujunen 
Tilintarkastaja T.A. Tuominen 
Jaostopäällikkö J.V. Turunen 
Postivirkailija J.P.O. Valpas 
Pääsihteeri Y.E. Vasama 
Notaari K.H.V. Westerholm 
Rakennusmestari K.A. Winqvist 
Professori V. Virtala 
Näytteiden ottaja E.J. Ylitupa 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 
Kaupunginvaltuusto 
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lisättäväksi seuraavat momentit: Puheenjohtajan ehdotuksesta voi kaupungin-
valtuusto päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa anne-
tuista äänistä, määrätä, että jossakin asiassa keskustelu lopetetaan, sitten 
kun on käytetty silloin pyydetyt puheenvuorot tai ne puheenvuorot, jotka on 
pyydetty välittömästi sen jälkeen, kun puheenjohtaja on ilmoittanut aikovan-
sa ehdottaa puheenvuorot rajoitettaviksi· Niin ikään voi kaupunginvaltuusto 
samalla tavoin päättää puheenvuorojen kestämisajan rajoittamisesta. Puheen-
johtajan ehdotuksesta älköön keskusteltako, ja jos ehdotus hyväksytään, on 
päätöstä heti noudatettava. Talousarvion yksityiskohtaisessa käsittelyssä on 
lausunnot rajoitettava ehdotusten tekemiseen lyhyine perusteluineen. Edelleen 
päätti valtuusto, että 15 §:ään lisättäisiin seuraava uusi momentti: Jos ää-
nestys on toimitettu nimenhuudolla. on valtuutetulla oikeus välittömästi ni-
menhuudon päätyttyä ja ennen kuin äänestyksen tulos julistetaan, liorjata vuo-
rollaan antamansa ääni. Valtuutettu, joka myöhästyy vuorostaan nimenhuutoää-
nestyksessä, saa puheenvuoron pyydettyään äänestää välittömästi nimenhuudon 
päätyttyä ja ennen kuin äänestyksen tulos julistetaan (11.4. 237 §). 

Vt Saastamoinen oli valittanut Uudenmaan lääninhallitukselle edellä mai-
nitusta valtuuston päätöksestä siihen vedoten, että se olisi kunnallislain 
vastainen poistaessaan valtuutetuilta oikeuden esittää mielipiteensä kunkin 
käsiteltävänä olevan asian johdosta. Kaupunginvaltuusto päätti lääninhalli-
tukselle annettavassa lausunnossa pyytää, että valitus aiheettomana hylättäi-
siin (30.5. 357 §). 

Lääninhallitus oli syyskuun 26 p:nä antamallaan päätöksellä kumonnut lain-
vastaisena valtuuston valituksenalaisen päätöksen. Kaupunginvaltuusto päätti 
valittaa lääninhallituksen päätöksestä korkeimpaan oikeuteen anoen, että lää-
ninhallituksen päätös kumottaisiin ja valtuuston huhtikuun 11 p:nä tekemä 
päätös vahvistettaisiin (24.10. 690 §). 

Yleisön istumapaikkojen lisäämiseksi valtuuston kokoussaliin olivat vt Ha-
kala ym. tehneet aloitteen (16.5. 350 §). Kaupunginhallitus oli kuitenkin 
ilmoittanut, ettei ollut mahdollista ryhtyä aloitteessa endotettuihin käytän-
nöllisiin toimenpiteisiin istumapaikkojen lisäämiseksi valtuuston kokoussalin 
perälle ja sivustoille, koska tällainen järjestely ilmeisesti häiritsisi val-
tuutettujen työskentelyä. Näin ollen kaupunginhallitus ehdotti, että ko. aloi-
te ei antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto päätti kui-
tenkin kehoittaa kaupunginhallitusta selvittämään, voitaisiinko valtuuston 
lehteripaikat jakaa suhteellisesti valtuuston ryhmien suuruuden mukaan ja pää-
sy lehtereille järjestää valtuustoryhmien antamia pääsylippuja käyttäen (13.6. 
409 §). Saamansa tehtävän johdosta kaupunginhallitus viittasi kunnallislain 
28 §:ään, jonka mukaan valtuuston kokoukset ovat julkiset, joten siis kansa-
laisilla on tilaisuus seurata valitsemiensa edustajien toimintaa. Kaupungin-
hallitus ei ollut voinut vakuuttautua siitä, että valtuuston edellä mainitun 
päätöksen mukainen ehdotus lehteripaikkojen jakamiseksi olisi lain mukainen. 
Puolueryhmien mukaan lippuja jaettaessa ei olisi varmuutta siitä, että kaikki 
paikat täten tulisivat käytetyiksi, ja siinä tapauksessa olisi ilmeisesti kui-
tenkin päästettävä lehterille henkilöitä, joille lippuja ei ollut jaettu ko. 
tavalla. Annettuun selitykseen viitaten kaupunginhallitus ehdotti ja valtuus-
to päätti sen mukaisesti, että aloite ei antanut aihetta enempiin toimenpitei-
siin (12.9. 580 §). 

Määrärahan ylittäminen. Kaupunginvaltuuston v:n 1950 talousarvioon merkit-
tyä määrärahaa Siivoaminen sallittiin ylittää 9 611 mk (7.3. 190 §). 

Kaupunginhallitus ja vdil ittömästi sen alaiset virastot 
Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiesosasto. Kaupunginhallituk-

sen jäseniksi v:ksi 1951 valittiin vtt Aho, Hiekkala, Järvinen', Lehto, Meltti, 
Modeen. Saastamoinen, Tuurna ja Östenson (10.1. 7 §). 

Kaupimginvaltuusto päätti, että kiinteistöjohtaja Salovaaralle joulukuun 
13 psstä 1950 helmi kuun 28 p:ään myönnetyn sairausloman aikana hänen tehtä-
viään hoitaisi liittopuheenjohtaja J#A. Kivistö tammikuun 11 psstä maalis-
kuun 21 p:ään kiinteistöjohtajan viransijaisena, mistä tehtävästä hänelle 
suoritettaisiin virkaan kuuluva peruspalkka (10.1. 24 §). Valtuusto päätti 
myöntää kiinteistöjohtaja V.V. Salovaaralle hänen pyytämänsä eron virastaan 
huhtikuun 1 p:stä lukien; samalla myönnettiin hänelle ylimääräisenä eläkkee-
nä 12 800 mk kuukaudessa siihen kulloinkin tulevine indeksikorotuksineen 
(21.3. 208 §). 
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Kaupunginvaltuusto päätti valita li ittopuhe en johtaja J.A. Kivistön huhti-
kuun 1 psstä lukien virkaatekeväksi apulaiskaupunginjohtajaksi, jonka tehtä-* 
vänä on hoitaa kiinteistöjohtajalle kuuluvia asioita, toistaiseksi ja kauin-
taan siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti valittava ryhtyy sitä hoita-
maan (21.3. 209 §). Sen jälkeen kun apulaiskaupunginjohtaja Salovaaralle oli 
myönnetty ero, julistettiin ko. virka haettavaksi. Hakuajan kuluessa ei ku-
kaan ollut virkaa hakenut. Kaupunginvaltuusto valitsi apulaiskaupunginjohta-
jaksi virkaatekevän apulaiskaupunginjohtajan J.A. Kivistön (16.5. 301 §). 

Kaupunginhallitus oikeutettiin ylittämään erinäisiä kertomusvuoden määrä-
rahoja seuraavasti: kaupunginhallituksen ja -kanslian määrärahoja yhteensä 
894 573 mk; asiamiesosaston määrärahoja 279 273 mk sekä erinäisten hallinto-
menojen määrärahoja yhteensä 11 975 070 mk (14.2. 141 §, 7.3. 190 § ja 21.3. 
223 §). Edelleen oikeutettiin kaupunginhallitus ylittämään sekalaisten yleis-
ten menojen pääluokan ao. tilillä olevaa kaupungin historiatoimikunnan käytet-
täväksi varattua määrärahaa enintään 2 milj. mk (30.5. 388 §). 

Kertomusvuonna käytettäväksi päätettiin siirtää seuraavat v:n 1950 tileil-
le syntyneet säästöt: Erinäisten hallintomenojen määrärahoista Puhelinmaksut 
6 483 376 mk (14.2. 133 §), sekalaisten yleisten menojen pääluokan määrära-
hasta Palkkojen ja eläkkeiden korottamiseen 104 581 553 mk ja saman pääluo-
kan Kohonneiden painatuskustannusten suorittamiseen varatusta määrärahasta 
4 376 208 mk (21.3. 222 §). 

Kertomusvuoden lisätalousarvioon merkittiin työntekijäin vuosilomakorvaus-
ten suorittamiseksi sekalaisten yleisten menojen pääluokan palkkojen korotta-
miseen kaupunginhallituksen käytettäväksi varatuista käyttövaroista yhteensä 
24 milj. mk:n suuruinen määräraha (16.5. 343 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen ylittämään eräitä kerto-
musvuoden määrärahoja seuraavasti: yleisen kunnallishallinnon pääluokan mää-
rärahaa Opintomatkastipendit 250 000 mk ja Jäsenmaksut 22 429 mk; kiinteistö-
jen pääluokan määrärahaa Poistot ja palautukset 1 milj. mk; kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroja yleisiä töitä varten 30 milj. mk; sähkölaitoksen määrära-
haa Poistot, kaupunginhallituksen käytettäväksi 100 000 mk ja tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan kaupunginhallituksen käyttövaroja 10 milj. 
mk (14.11. 748 

Kaupunginhallitus oikeutettiin ylittämään kertomusvuoden talousarvion tu-
loa tuottavien pääomamenojen pääluokan tilillä Asuntorakennustoiminnan tuke-
minen olevaa, kaupunginhallituksen käytettäväksi tarkoitettua siirtomäärära-
haa enintään 420 milj. mk (28.11. 798 § ja 7.3. 174 §). 

Painatus- ja hankintatoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti maaliskuun 1 p:stä 
lukien muuttaa painatus- ja hankintatoimiston yhden toimistoapulaisen viran 
kirjanpitäjän viraksi sekä siirtää sen 21.palkkaluokasta 22.palkkaluokkaan 
ja muuttaa samoin yhden toimistoapulaisen viran varastokirjanpitäjän viraksi 
siirtäen sen 20.palkkaluokasta 22.palkkaluokkaan (7.3. 195 §). 

Järjestelytoimisto. Vttn Schybergsoni,n ja Öhmanin valitettua kaupunginval-
tuuston lokakuun 11 p:nä 1950 tekemästä, työtehotoimiston vakinaistamista 
koskevasta päätöksestä (ks. v:n 1950 kert. I osaa), kaupunginvaltuusto oli 
antanut lausuntonsa lääninhallitukselle, jossa se anoi, että valitus aiheet-
tomana hylättäisiin. Lääninhallitus harkitsi kuitenkin oikeaksi huhtikuun 21 
p:nä antamassaan päätöksessä hyväksyä valituksen ja kumota valtuuston ko. 
päätöksen sekä palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus 
ehdotti, että olisi tyydyttävä lääninhallituksen päätökseen, koska valituksen 
jatkaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain turhaan viivyttäisi asiaa. 
Valtuusto päätti merkitä Uudenmaan lääninhallituksen päätöksen tiedoksi ja 
tyytyä siihen (16.5. 298 §). Edellä mainitun lääninhallituksen päätöksen pe-
rusteella valtuusto otti uudelleen käsiteltäväksi työtehotoimiston vakinais-
tamista koskevan asian. Kaupunginvaltuusto päätti aikaisemman päätöksensä 
mukaisesti perustaa kaupunginkanslian yhteyteen heinäkuun 1 p:stä lukien kau-
punginhallituksen järjestelytoimiston sekä siihen erinäiset uudet virat ja 
hyväksyi johtosäännön järjestelytoimistoa varten (30.5. 360 §, ks. kunn. as.-
kok.). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että järjestelytoimiston toimistotyöntutkijal-
le F. Kaltamolle suoritettaisiin syyskuun 1 p:stä lukien henkilökohtaisena 
palkanlisänä 42. ja 41.palkkaluokkien palkkojen erotus (12.9. 577 §). 

Kaupunginarkiston v:n 1950 määrärahaa Lämpö sallittiin ylittää 11 560 mk 
(14.2. 141 §). 

Rahatoimiston v:n 1950 määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 2 571 873 
mk (7.3. 190 §). 
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Tilastotoimisto. Kaupunginhallitus ehdotti kaupungin tilastotoimiston joh-
tosäännön 3 §:n muutettavaksi siten, että toimistopäällikön, aktuaarien, ap\>-
laisaktuaarien sekä kirjasto- ja arkistoamanuenssin virkoihin valittaville 
vahvistettaisiin uudet ̂ pätevyysvaatimukset. Kaupunginvaltuusto päätti palaut-
taa asian kaupunginhallitukselle (26.9· 615 I). 

Tilastotoimistoon päätettiin perustaa kaksi 21.palkkaluokkaan kuuluvaa 
toimistoapulaisen virkaa helmikuun 1 p:stä lukien; uusien virkojen peruspalk-
kojen maksamiseen kaupunginvaltuusto myönsi 478 240 mk (10.1. 15 §). Kaupun-
ginvaltuusto päätti perustaa tilastotoimistoon tammikuun 1 p:stä 1952 lukien 
32.palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan apulaisaktuaarin viran 
sekä kaksi 18.palkkaluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa (29.8. 511 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa maaliskuun 1 p:stä lukien tilastotoi-
miston kirjaston- ja arkistonhoitajan viran sekä perustaa samasta ajankohdas-
ta lukien 25 ·palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan kirjasto- ja 
arkistoamanuenssin viran; siirtää maaliskuun 1 p:stä lukien yhden apulaisak-
tuaarin viran 28.palkkaluokasta 32.palkkaluokkaan ja yhden apulaisaktuaarin 
viran 28.palkkaluokasta 30.palkkaluokkaan; sekä muuttaa tilastotoimiston joh-
tosäännön 3 ja 4 §:ssä olevan nimityksen "kirjaston- ja arkistonhoitaja" sa-
noiksi "kirjasto- ja arkistoamanuenssi" (7.3. 196 §). 

Tilastotoimiston v:n 1950 erinäisiä määrärahoja sallittiin ylittää 102 010 
mk (14.2. 141 §). 

Halkotoimiston uudelleen järjestely. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa 
toukokuun 1 p:stä lukien kaupungin puutavara- ja polttoainetoimiston sekä 
hyväksyä sille johtosäännön kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti eri-
näisin muuioksin (21.3. 219 §; Khn miet. n:o 5» ks. kunn. as.-kok. s. 96). 

Halkotoimisto oikeutettiin ylittämään kertomusvuoden ao. talousarvion ti-
lillä olevaa määrärahaa asuin- ja konttorirakennuksen rakentamiseksi Heino-
lan sahalle 975 050 mk (7.3. 189 §). 

Revisiolaitos 
Tilintarkastajien kertomuksen käsittelyn aika. Kaupunginvaltuusto päätti 

pyytää sisäasiainministeriöltä, että v:n 1950 hallinnosta annettu kertomus 
sekä saman vuoden tilinpäätöksen hyväksyminen saataisiin käsitellä viimeis-
tään kertomusvuoden lokakuun aikana pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouk-
sessa (13.6. 408 §). Sisäasiainministeriö suostui kesäkuun 27 psnä valtuus-
ton esitykseen (29.8. 501 §). 

Kaupungin v:n 1950 tilien ja hallinnon tarkastus. Tilintarkastajat olivat 
valinneet puheenjohtajakseen pankinjohtaja Y.Y. Sipin, varapuheenjohtajaksi 
kamreeri U.V. Ahon ja sihteeriksi varatuomari V.J.W. Kanervan. Tilintarkasta-
jat olivat jakautuneet jaostoihin, joista kukin oli saanut tehtäväkseen pe-
rehtyä määrättyihin hallinnonhaaroihin ja laitoksiin. Tutustuttuaan kaupungin 
hallintoa koskeviin asiakirjoihin sekä tilinpäätökseen ja suoritettuaan vel-
kakirjojen, obligaatioiden, osakkeiden ja muiden arvopaperien tarkastuksen 
tilintarkastajat jättivät toukokuun 17 p:nä päivätyn tilintarkastuskertomuk-
sensa kaupunginvaltuustolle. Siinä mainittiin mm., että eräillä hallinnon-
haaroilla oli todettu suoranaisia väärinkäytöksiä ja laiminlyöntejä, joista 
kaupungille oli aiheutunut aineellista vahinkoa. Suurin näistä oli Kivelän 
sairaalassa tapahtunut anastus, jolloin käteiskassasta katosi n; 3.7 milj.mk. 
Edelleen oli liikenne- ja palolaitoksessa todettu eräitä pienehköjä kassava-
jauksia ja kavallus tapauksia, joiden johdosta menetetyt summat jo oli perit-
ty. Jo v:n 1949 kertomuksessa tilintarkastajat olivat kiinnittäneet huomiota 
siihen, ettei Pirkkolassa sijaitsevista ruotsalaisista lahjataloista saatuja 
varoja ollut lahjoittajien toivomusten mukaisesti käytetty uusien omakotita-
lojen rakentamiseen. Koska varoja oli enää vähän jäljellä, oli tilintarkasta-
jien mielestä parempi liittää rahat kaupungin yleishyödyllisen rakennustoi-
minnan edistämisrahastoon. Tähän toimenpiteeseen ei kuitenkaan vielä ollut 
ryhdytty, mikä antoi aihetta huomautukseen. Kaupungin yhä voimakkaasti kas-
vaessa ja sen varojen käytön-lisääntyessä olisi tilintarkastajien mielestä 
aiheellista laatia pitempää ajanjaksoa varten kaupungin pääomasijoituksia 
koskeva toimintasuunnitelma, niin että kaupungin päättävät viranomaiset voi-
sivat niitä ratkaistessaan noudattaa määrättyä tärkeysjärjestystä kaupungin 
talouden kokonaisuuden kannalta. Tällöin myös kunkin vuoden talousarviot voi-
sivat rakentua kestävämmälle pohjalle, mikä veroäyrin liiallisen vaihtelun 
välttämiseksi ja eri hallinnonhaarojen useinkin vähemmän perusteltujen määrä-
rahojen paisuttelun hillitsemiseksi olisi toivottavaa. Maksuvalmiustasetta 
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oli ollut omiaan heikentämään se, että asuntorakennustoimintaan varatuista 
määrärahoista tilinpäätöksessä siirtomäärärahoiksi merkityt 712.6 milj. mk 
oli tosiasiassa käytetty jo kertomusvuoden aikana. Tilintarkastajien huomio-
ta oli kiinnittänyt tieto, että v:n 1950 aikana oli ollut toiminnassa 72 ko-
miteaa, joiden aiheuttamat menot kaupungille olivat nousseet 4.3 milj. mksaan. 
Eräiden komiteain työ ei ollut näyttänyt sanottavasti edistyneen, esim. muuan 
vuoden alussa perustettu komitea ei ollut kokoontunut kertaakaan. - Rahatoi-
misto oli julistanut haettavaksi virkoja, joita ei kuitenkaan ollut täytetty* 
vaikka hakijoita oli ollut runsaasti. Tilintarkastajien mielestä ei tällai-
seen menettelyyn ollut ollut perusteltua aihetta, sillä tilapäisen työvoiman 
käyttö raha-asioiden keskuselimessä ei ollut paikallaan. - Ruoka tavarahankin-
noissa kaupungin sairaaloihin ja elintarvikekeskukseen oli myös ollut todet-
tavissa heikkouksia. Tilintarkastajat pitivät välttämättömänä, että tavaroi-
den vastaanottotarkastuksissa saataisiin varmuus siitä, että ostetut tavarat 
myös tulivat kaupungin haltuun. - Vielä todettiin, että halkotoimisto oli il-
man asianmukaista lupaa rakennuttanut Heinolan sahan suuremmaksi kuin kaupun-
ginvaltuuston päätös (ks. v:n 1948 kert. I osaa) olisi edellyttänyt. Tilin-
tarkastajat olivat jo edellisen vuoden kertomuksessa huomauttaneet, että hal-
kotoimisto oli Heinolan sahan rakentamisessa ylittänyt tarkoitukseen myönnet-
tyjä määrärahoja 10 milj. mk ja v:n 1950 loppuun mennessä tekivät määräraho-
jen ylitykset yhteensä 15.8 milj. mk. Eri vuosina olivat tilintarkastajat to-
denneet, että määrärahojen ylityksiin pyydettiin lupa vasta jälkeenpäin, ku-
ten oli tehty myöskin v. 1950. Tällaista menettelyä tilintarkastajat eivät 
olleet voineet pitää hyväksyttävänä. Edelleen oli todettu kaupungin irtaimen 
omaisuuden säilytyksessä esiintyneen puutteellisuuksia, esim. liikennelaitok-
sen lumiaurojen hoidossa, josta irtaimen omaisuuden tarkastajat olivat huo-
mauttaneet. 

Palolaitoksessa suoritetussa tarkastuicsessa oli todettu, että tu-
lipalojen sammutuksessa käytettäväksi oli ostettu kuusi autonalustaa. Niitä 
ei kuitenkaan ollut käytetty, vaan oli tilattu kuusi muuta merkkiä olevaa au-
tonalustaa, joista viisi oli osan talvea säilytetty ulkosalla autokoriteh-· 
taassa. Tarkoitustaan vastaavien palosammutusautojen hankinta, johon jo v:n 
1949 lisätalousarviossa oli myönnetty varoja, oli täten vielä toteuttamatta. 
Tarkastuksessa oli myös havaittu, että palolautakunnan pöytäkirjojen ja nii-
den liitteiden säilytys ei ollut ollut asianmukaisella tavalla järjestetty 
(khn mtö n: o 14). 

Saatuaan kaupunginreviisorin ja vuositilintarkastajien kertomuksissaan te-
kemien huomautusten johdosta ao. lautakunnilta ja laitoksilta pyytämänsä se-
litykset, jotka se katsoi tyydyttäviksi ja joista ilmeni asianomaisten jo 
ryhtyneen tai aikovan ryhtyä toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi, kau-
punginhallitus antoi niiden johdosta lausuntonsa (khn mtö n:o 31), jonka mu-
kaisesti kaupunginvaltuusto sitten päätti, l) että asianomaiset kaupunginvi-
ranomaiset velvoitettaisiin ottamaan huomioon tilintarkastajien esittämät, 
vastaisen varalle tekemät huomautukset; 2) että v:n 1950 tilinpäätöksessä to-
detut, vuositilintarkastäjien ja kaupunginreviisorin kertomuksessa tarkemmin 
mainitut puutteellisuudet oikaistaisiin kertomusvuoden aikana; sekä 3) vah-
vistaa kaupungin v:n 1950 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kaupungin-
hallitukselle ja muille tilivelvollisille v:n 1950 hallinnosta ja tileistä, 
ei kuitenkaan Kivelän sairaalassa joulukuun 15 p:nä 1950 tapahtunutta rahojen 
anastusta koskevassa asiassa (24.10. 691 §). Myöhemmin valtuusto päätti, et-
tä 1) em. Kivelän sairaalassa tapahtuneen palkkarahojen varkauden kaupungil-
le aiheuttamaa vahinkoa ei saadun selvityksen perusteella vaadittaisi kenen-
kään viranhaltijan tai hallintoelimen korvattavaksi; 2) että sairaalalauta-
kuntaa kehoitettaisiin antamaan taloudenhoitaja V. Kääriäiselle ja toimisto-
apulainen M. Paavilaiselle virkasäännön 15 §:n edellyttämä varoitus huolimat-
tomuudesta tehdystä virkavirheestä; 3) että sekalaisten yleisten menojen pää-
luokan valtuuston käyttövaroista myönnetään 2 730 540 mk Kivelän sairaalan 
kassavaroihin syntyneen vajauksen peittämiseksi; 4) että asianomaisille myön-
nettäisiin vastuuvapaus v:n 1950 taloudenhoidosta ja tilienpidosta myös Kive-
län sairaalassa joulukuun 15 #p:nä 1950 tapahtuneen varkauden aiheuttaman va-
hingon osalta; sekä 5) että kaupunginhallitusta kehoitettaisiin toimitutta-
maan tutkimus siitä, noudatetaanko kaupungin laitoksissa riittävää varovai-
suutta rahavarojen säilyttämisessä ja onko näitä asioita hoitaville viranhal-
tijoille tehty selväksi heidän tehtäviiinsä liittyvät ohjesäännöt ja vastuu, 
sekä ryhtymään, mikäli puutteellisuuksia ilmenee, asian vaatimiin toimenpi-
teisiin* !(19.12. 834 §; khn mtö nro 39).) 
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Kaupungin irtaimen omaisuuden tarkastajat olivat antaneet kertomuksensa 
v:lta 1950, missä he olivat tehneet erinäisiä huomautuksia kaupungin irtai-
men omaisuuden hoidosta ja säilytyksestä. Asianomaiset laitokset ja lautakun-
nat antoivat selvityksensä niistä seikoista, joita huomautukset olivat koske-
neet. Lisäksi kaupunginhallitus ilmoitti, että se tulisi antamaan ohjeita 
kaupungin laitoksille huomion kiinnittämiseksi irtaimen omaisuuden tarkasta-
jien esittämiin toivomuksiin, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto päätti, että 
irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus ei antanut aihetta enempiin toimen-
piteisiin (24.10. 692 §; khn mtö n:o 32). 

Kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajat olivat antaneet kertomuksensa 
viita 1950. Siinä he olivat huomauttaneet eräistä havaitsemistaan epäkohdis-
ta kaupungin kiinteän omaisuuden käytössä, minkä jälkeen asianomaisilta lai-
toksilta, lauta- ja johtokunnilta oli saatu selitykset tehtyjen huomautusten 
johdosta. Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuusto sitten päätti, 
että kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus ei antanut aihetta enempiin 
toimenpiteisiin (24.10. 693 §; khn mtö ns o 33). 

V:n 1951 vuositilintarkastajien vaali. Kaupungin vsn 1951 kunnallishallin-
non ja tilien tarkastajiksi valittiin postiljooni T.A. Aaltonen, kamreeri U.V. 
Aho, filosofian tohtori K.O. Alho, toimistonjohtaja A. Edberg, professori E.H. 
Kaitila, liittosihteeri V.J.W. Kanerva, toimitta ja A.L. Laurikainen, muurari 
T.E. Sinisalo, pankinjohtaja V.V. Sipi, professori P.H. Schybergson, ylitar-
kastaja, 0. H. Träskvik ja johtaja T. Vanhala; sekä tilintarkastajien varajäse-
niksi kauppatieteiden kandidaatti S.H.R. Colliander, tilintarkastaja H.Gertsch. 
asemamies E.V. Heinonen, toiminnanjohtaja T.E. Huttunen, johtaja Y.M. Ihari, 
muurari 0. Kuismanen, liikennetarkastaja E. Liikanen, varatuomari M.K. Luoto-
nen, osastopäällikkö A.J. Muurainen, kirjanpitäjä M. Sinisalo, apulaisjohtaja 
T.Y. Sivula ja toimitusjohtaja C.G. Weckman (10.1. 8 §). 

Erikoisvaliokunnan asettaminen. Vuositilintarkastajat olivat ehdottaneet, 
että kaupunginvaltuusto asettaisi erikoisvaliokunnan, jonka tehtäviin kuului-
si antaa kaupunginvaltuustolle esityksensä vuositilintarkastajien kertomuk-
sesta. Tammikuun 18 psnä asiaa valmistelemaan asetettu komitea ei kuitenkaan 
asettunut puoltamaan ehdotusta ja kaupunginvaltuusto päättikin, mainitun ko-
mitean antamaan lausuntoon nojautuen, ettei vuositilintarkastaj-ien ehdotus 
antanut aihetta toimenpiteisiin (11.4. 236 §). 

Revisiotoimisto. Kaupunginvaltuusto salli ylittää erinäisiä revisiotoimis-
ton vsn 1950 määrärahoja yhteensä 64 300 mk (14.2. 141 §). 

ferotusviranoma is et 

Verotusvalmisteluvirasto. Kaupunginvaltuusto päätti, että verotusvalmiste-
luviraston tuli hoitaa kertomusvuonna ennakkoperintälain mukaan taksoituslau-
takunnan puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät (14.2. 102 §). 

Verotusvalmisteluviraston vsn 1950 määrärahaa Valaistus sallittiin ylittää 
22 479 mk (14.2. 141 §). 

A »A. Ekströmin testamentti. Lokakuun 8 psnä 1950 päivätyssä testamentis-
saan filosofian maisteri A.A. Ekström oli määrännyt, että hänen jäämistöstään 
suoritettaisiin 400 000 mk kaupungin verotusvalmisteluvirastolle rahaston pe-
rustamista varten, jonka tulot vuosittain olisi käytettävä levon ja virkistyk-
sen varaamiseksi jollekulle viraston henkilökuntaan kuuluvista. Kaupunginval-
tuusto päätti, että kaupunki kiitollisena ottaisi vastaan testamentatun omai-
suuden; että testamentin varoista muodostettaisiin rahatoimiston hoidettava 
rahasto; että taksoituslautakunta oikeutettaisiin määräämään rahaston varojen 
käytöstä testamentissa mainittuun tarkoitukseen ja että taksoituslautakunnan 
tulisi lyhtyä toimenpiteisiin sääntöjen laatimiseksi edellä mainitulle rahas-
tolle (10.10. 661 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin virkasääntö-, työjärjestelypalkka-
eläke- yms. kysymykset. 

Kaupungin virkasäännön, työsopimussuhteessa olevien työntekijäin vuosilo-
masäännön sekä sairaus- ja hautausapusäännön hyväksyminen. Kapunginvaltuusto 
päätti hyväksyä kaupunginhallituksen virkasääntökomitean laatiman ehdotuksen 
uudeksi virkasäännöksi,, työsopimussuhteessa olevien työntekijäin vuosiloma-
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säännöksi ja sairaus- ja hautausapusäännöksi erinäisin muutoksin (25.4. 284 §; 
ks. kunn. as.-kok. s. 148 ja 150; khn mtö 6,7,8 ja 9). Kaupunginhallituksen 
annettua sittemmin kaupungin lakimiehen tehtäväksi tutkia, olisiko virkasään-
töön mahdollisesti valtuuston tekemien muutosten'johdosta syntynyt epäselvyyk-
siä tai ristiriitaisuuksia, kaupungin lakimies antoi lausuntonsa ja esitti 
eräitä selventäviä muutoksia virkasääntöön ja vuosilomasääntöön, jotka val-
tuusto, muuttaen aikaisempaa päätöstään, hyväksyi (16.5. 342 §). 

Kaupungin ja Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan välisen työeh-
tosopimuksen hyväksyminen. Viimeksi hyväksytty, v:lta 1947 oleva työehtosopi-
mus irtisanottiin molemmin puolin tammikuun 31 p:nä 1950. Keskustoimikunta 
cli sittemmin jättänyt kaupungille ehdotuksensa työehtosopimukseen liittyväk-
si palkkatariffiksi. Neuvotteluja käytiin tämän jälkeen huhtikuusta 1950 läh-
tien vuoden loppuun, kunnes ns. A-sopimuksen johdosta palkkakehitys joutui 
uuteen vaiheeseen. Uusien neuvottelujen jälkeen palkkalautakunta vahvisti uu-
den palkkatariffin maaliskuun 30 p:nä. Lopullisesta sopimuksesta päästiin yk-
simielisyyteen kesäkuun 13 p:nä. Kaupunginhallitus puolsi palkkalautakunnan 
ehdotusta, jonka mukaisesti kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin ja Helsin-fin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan välisen työehtosopimuksen (4.7. 477 ; ks. kunn. as.-kok. s. 266 ja khn mtö n:o 22). 

Kaupungin ja Helsingin kaupungin maatalous työntekijäin ammattiosaston vä-
lisen työehtosopimuksen hyväksyminen. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen mainituk-
si työehtosopimukseksi siinä muodossa kuin palkkalautakunta oli sen esittä-
nyt neuvottelujen pohjalla, joita oli käyty kaupungin neuvottelijan ja Hel-
singin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosaston edustajien välillä v:n 
1950 aikana sekä kertomusvuoden kesäkuun 18 p:stä lähtien. Neuvotteluissa oli 
sovittu siitä, että uusi sopimus säilytetään viimeksi voimassa olleen sopimuk-
sen kanssa samanlaisena muuten paitsi palkkausta koskevan 6 §:n lause, jossa 
määrätyn työehtosopimuksen sijasta sovittiin noudatettavaksi Maataloustyönan-
tajain liiton ja Maa- ja sekatyöväen liiton välillä "kulloinkin voimassa ole-
vaan työehtosopimukseen sisältyviä määräyksiä" (4.7. 478 §; ks. kunn. as.-kok. 
s. 263). 

Kaupungin matkustussäännön tarkistaminen. Valtion maksamien päivärahojen 
tultua korotetuiksi valtioneuvoston helmikuun 1 p:nä antamalla päätöksellä 
1100-900-700 mk:aan olivat kaupungin matkustussäännön mukaiset, kaupunginval-
tuuston viimeksi tammikuun 25 p:nä 1950 (ks. v:n 1950 kert. I osaa) korotta-
mat päivärahat jääneet näitä pienemmiksi, mistä syystä kaupunginhallitus eh-
dotti myöskin kaupungin maksamien päivärahojen uudelleen korottamista. Val-
tuusto päättikin muuttaa kaupungin matkustussääntöä korottaen päivärahat 
1100-900-700 mk:n suuruisiksi. Samalla suoritettiin eräitä matkustussäännön 
tarkistuksia ja selvennyksiä, jolloin pykälien 1,2,8,12 ja 13 sisältöä muu-
tettiin. Muutokset tulivat voimaan huhtikuun 1 p:stä lukien (7.3· 156 § ja 
26.9. 614 §; ks. kunn. as.-kok. s. 154). 

Kaupungin luottamusmiesten palkkiosäännön uusiminen. Kaupunginhallitus oli 
elokuun 24 p:nä 1950 asettanut komitean, joka sai tehtäväkseen tutkia eri 
lautakuntien puheenjohtajien palkkioiden keskinäisiä suhteita, sekä tehdä eh-
dotuksia palkkiosäännön uusimiseksi muiltakin osin. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä komitean laatiman ehdotuksen uudeksi palkkiosäännöksi kaupunginhal-
lituksen esittämine muutoksineen, joka sisälsi korotuksen ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokunnan puheenjohtajan vuosipalkkioon 25 000 mk:sta 35 000 
mk:aan sekä päätti lisäksi, että huoltolautakunnan puheenjohtajan vuosipalk-
kio tulisi olemaan ehdotetun 50 000 mk:n sijasta 75 000 mk. Uutta palkkio-
sääntöä tultaisiin soveltamaan huhtikuun 1 p:stä lukien (25.4. 263 §; ks. 
kunn. as.-kok. s. 157). 

Vtn Hiisivaara-Mörkin ym. aloite virkasäännön 30 §:n muuttamisesta. Aloit-
teessa ehdotettiin, että virkasäännön 30 § muutettaisiin siten, että viranhal-
tija ainakin ennenaikaisen synnytyksen sattuessa saisi lukea hyväkseen ennen 
synnytystä menettämänsä loma-ajan. Sairaalalautakunta asettui lausunnossaan 
sille kannalle, että joskin oli olemassa näkökohtia, jotka puhuivat sen puo-
lesta, että ennenaikaiset synnytystapaukset olisi asetettava poikkeusasemaan, 
olisi toisaalta vaikeata käytännössä ratkaista, oliko kysymyksessä ennenai-
kainen synnytys. Ja huolimatta siitä, että useat äidit haluaisivat pitää pää-
osan lomastaan synnytyksen jälkeen, on tärkeätä, että loma ennen synnytystä 
on riittävän pitkä. Ko. lausuntoon nojautuen valtuusto päätti, ettei aloite 
antanut aihetta toimenpiteisiin (25.4. 286 §). 

Vtn Hiisivaara-Mörkin aloite kesäajan käytäntöönottamisesta. Aloitteessa 
ehdotettiin, että kesäaika otettaisiin käytäntöön kaupungin virastoissa lau-
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antaisin 30 toukokuun 1 psstä lähtien· Koska ehdotettu järjestely tuottaisi 
erinäisiä hankaluuksia ja koska kaupunginhallitus uuden virkasäännön voimaan-
tultua tulisi harkitsemaan kysymystä työajan vahvistamisesta virkasäännön 
puitteissa, päätti kaupunginvaltuusto, että aloite ei tällä kertaa antanut 
aihetta toimenpiteisiin (25.4. 285 §). 

Tilapäisten viranhaltijain ja työsuhteessa työehtosopimusten ulkopuolella 
olevan henkilökunnan palkkojen järjestely talous arviossa. Kaupunginvaltuusto 
päätti (28,11. 770 §), 

1) että tilapäisiä viranhaltijoita koskeva kohta talousarvioehdotuksessa 
hyväksyttäisiin sikäli kuin siinä oli määritelty v. 1952 tilapäisten viran-
haltijain tileiltä palkattava henkilökunta; 

2) että niille ryhmille tai yksityisille, joiden virkasuhde lakkautettai-
siin v:n 1952 talousarvion vahvistamisen yhteydessä maaliskuun 1 psstä 1952 
alkaen ja jotka, oltuaan ennen viimeksi mainittua päivämäärää kuukausipalkal-
la virkasuhteessa, välittömästi otettaisiin kaupungin vastaavanlaiseen palve-
lukseen työsuhteeseen, taattaisiin työsopimuksilla henkilökohtaisesti kulloin 
kin voimassa olevan virkasäännön ja viranhaltijain eläkesäännön mukaiset etui 
suudet niin kauan kuin he jatkuvasti olivat ennen toukokuun 1 psää voimassa 
olleen virkasäännön mukaan olleet virkasuhteeksi katsotussa kaupungin palve-
luksessa; 

3) että kaupungin taholta ilmoitettaisiin neuvottelukelpoisille viranhal-
tija järjestöille kaupungin olevan valmiin ryhtymään neuvotteluihin ja jatka-
maan niitä kiireellisessä järjestyksessä yhden tai useamman työehtosopimuksen 
laatimiseksi sellaista työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa varten, joka 
ei ole nykyisten työehtosopimusten alaista; 

4) että sellaiseen kaupunkiin työsuhteessa olevaan henkilökuntaan, joka ei 
ollut työehtosopimusten eikä toisessa ponnessa mainittujen etujen alaista, 
sovellettaisiin toistaiseksi ja kunnes sitä koskevat työehtosopimukset saa-
taisiin aikaan seuraavia yleisiä määräyksiä: 

a) palkkaus suoritetaan kuukausi- tai tuntipalkkauksena hyväksytyn talous-
arvion, kaupungin yleisen palkkausjärjestelmän ja palkkasäännöstelyn puitteis 
sa, kuitenkin siten, ettei kussakin laitoksessa tiettyjen henkilökuntaryhmien 
suhteen aikaisemmin sovellettua palkkaustasoa eikä -järjestelmää muuteta; 
palkka lautakunta oikeutetaan antamaan joko koko tähän ryhmään kuuluvan hen-
kilökunnan tai jonkin siihen kuuluvan erikoisryhmän palkkaeduista yleisohjei-
ta; väliaikaisten määräysten mukaan muodostunutta palkkaustasoa ja -järjestel 
mää ei työehtosopimusta laadittaessa pidetä saavutettuna oikeutena; 

h) vuosiloman suhteen sovelletaan valtuuston toukokuun 16 p.:nä vahvista-
maa kaupungin palveluksessa työsopimussuhteessa olevien työntekijäin vuosilo-
masääntöä; 

c) sairaus- ja hautausapuetujen suhteen sovelletaan valtuuston huhtikuun 
25 p:nä vahvistamaa kaupungin palveluksessa työsopimussuhteessa olevien työn-
tekijäin sairaus- ja hautausapusääntoä; 

d) irtisanomisajan suhteen noudatetaan, mitä siitä laissa ja asetuksissa 
sekä vahvistetuissa työsäännöissä on säädetty tai määrätty; 

e) työsuhteessa palkattujen toimet voidaan julistaa haettaviksi asianomai-
sen laitoksen kussakin yksityistapauksessa suorittaman harkinnan mukaan; ja 

f) eläkeoikeus määräytyy kaupungin työntekijäin eläkesäännön mukaisesti; 
5) että valtuuston maaliskuun*18 p:nä 1936 tekemä työehtosopimusta koske-

va päätös ei ole esteenä kolmannessa ponnessa tarkoitettujen yhden tai useam-
man työehtosopimuksen solmiamiselle. 

Kaupungin viranhaltijain palkkojenkuoppakorotus. Kaupungin viranhaltijain 
paikkojen perustarkistuksen yhteydessä kesäkuun 29 p:nä 1950 kaupunginvaltuus 
to päätti (ks. v:n 1950 kert· I osaa), että jos silloin hyväksyttyjen korotus 
ten johdosta joku kaupungin viranhaltija jäisi pienemmälle palkalle kuin vas-
taavassa asemassa oleva valtion viranhaltija, olisi kaupunginhallituksen teh-
tävä esitys tällaisen epäkohdan korjaamisesta ns. kuoppakorotuksena, jonka 
tulisi astua voimaan viimeistään lokakuun 1 p:stä 1950. Samalla valtuusto an-
toi kaupunginhallituksen tehtäväksi kiireellisesti valmistaa ehdotuksen kuop-
patasaukseksi erityisesti huomioon ottaen ne viranhaltijat, jotka todistetta-
vasti olivat epäoikeudenmukaisessa asemassa palkkaukseensa nähden. Palkkalau-
takunnan tpimisto pyysi tämän jälkeen neuvottelukelpoisia järjestöjä perus-
tellusti ilmoittamaan käsityksensä siitä, mitkä viranhaltijat tai -ryhmät-
valtuuston päätöksen nojalla olisi saatettava kuoppakorotuksesta osallisiksi. 
Saatuaan sittemmin eri viranhaltijajärjestöjen lausunnot ko. asiassa ja teh-
tyään vertailuja valtion ja kaupungin maksamien palkkojen välillä, palkkalau-
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takunta laati ehdotuksensa kuoppakorotuksiksi, minkä kaupunginhallitus, aseis-
tamansa viisihenkisen valiokunnan tarkastuksen jälkeen, erinäisin muutoksin 
esitti valtuustolle. Tämä päätti hyväksyä mainitun kuoppakorotuksen noudatet-
tavaksi lokakuun 1 p:stä 1950 alkaen (7.3. 194 §; ks. kunn. as.-kok. ss. 401-
403). 

Kaupungin viranhaltijain palkkojen korottaminen A-sopimusta vastaavalle 
tasolle. Sen jälkeen kun Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvostolta oli saapunut 
kaupunginhallitukselle kiertokirje, missä suositeltiin kaupungin viranhalti-
jain palkkojen korottamista 8 koska ns. A-sopimuksen perusteella laaditut 
työehtosopimukset olivat aiheuttaneet sen, että yksityisoikeudellisessa työ-
suhteessa olevien työntekijäin ansiotaso oli noussut, asiassa oli neuvoteltu 
Kunnallisvirkamiesliiton ja Suomen kunnantyöntekijäin liiton kanssa, jolloin 
kummankin liiton edustajat tekivät omat ehdotuksensa palkkojen korotuksiin 
nähden. Palkkalautakunnan ehdotuksen mukaisesti kaikki kaupungin viranhalti-
jain palkat ja kaupungin maksamat eläkkeet olisi korotettava 10 % kertomus-
vuoden alusta lähtien. Koska kuitenkin valtion viranomaisten taholta oli il-
moitettu, että palkkalautakunnan ehdotuksen mukainen, 10 suuruinen koro-
tus johtaisi kuntien viranhaltijain palkkauksen saattamiseen säännöstelyn-
alaiseksi, laati palkkalautakunta uuden ehdotuksen, jonka mukaisesti kaupun-
ginvaltuusto päätti, 

1) että kaupungin viranhaltijain palkat maksettaisiin tammikuun 1 p;stä 
lukien väliaikaisesti siten, että peruspalkat korotettaisiin 8 $ Kaupunkilii-
ton ehdotuksen mukaisesti ja ikälisät vastaavasti; 

2) että kaupunginhallitusta kehoitettaisiin kiireellisesti asettamaan 4-
jäseninen toimikunta tutkimaan kaupungin työntekijäin ansiotason muutosta 
A-söpimuksen johdosta viranhaltijain, palkkojen mahdollista uutta tarkistamis-
ta varten; 

3) että ammatti- ja kansakoulujen opettajien perustuntipalkat, ammatti-
kurssien opettajien kokonaistuntipalkat, työväenopiston luento- ja tunti-
opettajien palkat sekä ammattikoulujen ja kansakoulujen johtajien palkkiot 
korotettaisiin tammikuun 1 pjstä lukien 8 i» ja 

4) että kaikki kaupungin tammikuun 1 p:nä voimassa olleet eläkkeet koro-
tettaisiin sanotusta päivämäärästä lukien 8 i<> (25.4. 264 §; ks. kunn. as.-̂  
kok. s. 126)· 

Viranhaltijain palkkojen ja eläkkeiden indeksikorotus. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kaupunginhallituksen päätöksen, jonka mukaisesti kaupungin viran-
haltijain pohjapalkat maksettaisiin kaupunginvaltuuston kesäkuun 29 p:nä 1950 
tekemään päätökseen nojautuen (ks. v:n 1950 kert. I osaa) joulukuun 1 p:stä 
1950 lukien 10 # korotuksin sekä helmikuun 1 p:stä lukien 15 fi korotuksin se-
kä että kaikki kaupungin suorittamat eläkkeet samoista päivämääristä lähtien 
maksettaisiin vastaavasti korotettuina (14.2. 100 §). 

Työntekijäin eläkkeiden korottaminen. Valtuusto päätti kesäkuun 29 p:nä 
1950 (ks. v:n 1950 kert. I osaa) viranhaltijain palkkojen perustarkistuksen 
yhteydessä, että mikäli uusien periaatteiden mukaiset eläkkeet johtavat epä-
suhteisiin, on kaupunginhallituksen tehtävä esitys niiden korjaamisesta. Kos-
ka mainittu päätös ei kuitenkaan toistaiseksi ollut johtanut mihinkään toi-
menpiteisiin, oli Helsingin kunnantyönteki jäin keskustoimikunta esittänyt, 
että kaupunginhallitus ryhtyisi valmistelemaan niiden työntekijäin eläkkei-
den korottamista, jotka valtuuston edellä mainitun päätöksen johdosta jäivät 
epäsuhteeseen myöhemmin myönnettyihin eläkkeisiin nähden. Palkkalautakunnan 
annettua asiasta lausuntonsa kaupunginvaltuusto, sen ehdotukseen nojautuen, 
päätti, että ne työntekijäin eläkkeet, jotka olivat tulleet voimaan ennen 
tammikuun 1 p:ää 1948 korotettaisiin 15 $> lokakuun 1 p:stä lukien, mutta et-
tä esityss ei muussa suhteessa antanut aihetta toimenpiteisiin (26.9. 618 §). 
Sosiaaliministeriön palkkaosasto hyväksyi lokakuun 8 p:nä valtuuston päätök-
sen (24.10. 686 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaikki tammikuun 1 p:n jälkeen myönnetyt 
ylimääräiset eläkkeet korotettaisiin 8 <f> niiden voimaanastumispäivästä lukien 
(29.8. 563 §). Sosiaaliministeriön palkkaosasto hyväksyi syyskuun 17 p:nä 
valtuuston päätöksen (26.9. 605 §). 

Vtn Öhmanin aloite kaupungin leski- ja orpoeläkkeiden kohtuullisen koro-
tuksen toimeenpanemisesta päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmistel-
tavaksi (7.3. 200 §). 

Myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. Jälempänä mainituille kaupungin laitok-
sissa palvelleille henkilöille myönnettiin ylimääräiset, elinkautiset eläk-
keet niihin kulloinkin tulevine indeksikorotuksineen, joiden kuukausimäärät 
olivat seuraavat: 
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Virasto tai laitos, 
jossa eläkkeensaaja 

viimeksi oli toimessa 
Eläkkeensaaja 

El äkke ens aa j an 
virka tai toimi 

Ajankohta,jos-
ta alkaen elä-
ke maksetaan 

Eläke-
määrä kk 
kohden, mk 

Tilastotoimisto 
Lastentarha 

Sedmigrac1 skyn 
pientenlastenkoulu 
Kaupunginhallitus 

Tuberkuloosisairaa-
la 

Bruun, 0. 
Pakarinen, L. 

Valli, A. 

Salovaara, V.V. 

Sandelin, G. 

Toimistopäällikkö 
Lastentarhanopet-
taja 
Siivooja 

Apula iskaupungin-
j oh ta ja 
Ylihoitajatar 

1.10.50 1) 
1.7.51 2) 

1.2.51 3) 

1.4.51 4) 

1.10.51 5) 

2 610 
3 620 

5 170 

12 800 

11 090 

1) 1 6 . 5 . 339 2 ) 4 . 7 . 492 3} 7 . 3 . 191 4 ) 2 1 . 3 . 208 §,· 5 ) 2 9 . 8 . 565 § ja 1 4 . 1 1 . 
752 §. 

Leskieläkkeitä myönnettiin jälempänä mainituille henkilöille: 

Eläkkeensaajan miesvainaja tai muu omainen Ajankohta,jos-, 
ta alkaen elä-
ke maksetaan 

Eläke-
määrä kk 
kohden,mk 

Virasto tai laitos, 
jossa viimeksi toimi 

Nimi Virka tai toimi 

Ajankohta,jos-, 
ta alkaen elä-
ke maksetaan 

Eläke-
määrä kk 
kohden,mk 

Kaupunginvoudin Forstén, L.V. Ulosottoapulainen 1.8.51 l) 3 910 
konttori 

1.10.51 2) Kiinteistötoimisto Lindholm, O.V. Talonmies 1.10.51 2) 3 910 
Rakennustoimisto Luoto, L.M. Työntekijä 1.4.51 3) 7 050 
Satamalaitos Rautiainen, M. __ tl __ 1.12.50 4) 3 620 
Kaasulaitos Rökman, S. Rasvaa ja 1.12.50 5) 3 620 
Sähkölaitos Sillman, A. Lämmittäjä 1.6.51 6) 3 620 __ n __ Vilånder, K. 1 Kaapelinasentaja 1.12.50 7) 2 000 

— Miettinen,L.J. Työntekijä 1.6.51 8) 2 500 

1) 1 0 . 1 0 . 679 2) 1 9 . 1 2 . 854 §; 3) 2 9 . 8 . 5*5 §* 4 ) 3 1 . 1 . 84 §,· 5 ) 1 4 . 2 . 142 § ; 6) 3 0 . 5 . 
389 h 7 ) 1 4 . 2 . 142 §,· 8 ) 2 9 . 8 . 565 5. 

Evätyt eläkeanomuks et. Kaupunginvaltuusto ei katsonut olevan syytä myön-
tyä niihin ylimääräisen eläkkeen saantia koskeviin anomuksiin, joita seuraa-
vat henkilöt olivat tehneet: kirjastoamanuenssi H.M. Brandt (30.5. 389 §); 
Raitiotie ja omnibus oy:n toimitusjohtaja G. Idströmin leski (11.4. 249 §); 
satamalaitoksen työntekijä O.V. Kasperssonin leski (30.5. 389 §); käsityön-
opettaja S. Kivekäs (29.8. 564 §); liikennelaitoksen aputyöntekijä I.Y. Kos-
ken sisar (30.5. 389 §); rakennustoimiston työntekijä T.H. Lehtonen (7.3. 
191 §); sairaalan lämmittäjä S. Miettinen (21.3. 225 §);· satamalaitoksen kir-
vesmies K. Mustosen leski (11.4. 249 §)» kaasu-uuninmuurari A. Oksasen leski 
(10.10. 679 §); sähkömestari H. Pelkosen leski (29.8. 565 §); kaasu-uuttaaja 
V.Y. Räsäsen leski (31.1. 84 §); rakennustoimiston koneenkokooja A. Salosen 
leski (24.10. 706 §); rakennustoimiston työntekijä A.J. Saloniemen leski 
(29.8. 565 §); kaasulaitoksen.aputyöntekijä J.E. Söderman (12.9. 599 §•)$ sa-
tamalaitoksen aputyöntekijä K. Toivosen leski (24.10. 705 §)$ puistotyönte-
kijä E.J. Tuomi (12.9. 599 §); raitiovaunun rahastaja E. Volotinen (29.8. 
565 §) ja raitiovaunun kuljettaja U.R. Vuori (28.11. 799 §),# 

Sairaanhoitajatar M. Bärlundin eläkeasia. Kaupunginvaltuusto oli joulu-
kuun 7 p:nä 1950 hylännyt sairaanhoitajatar Bärlundin ylimääräistä(eläkettä 
koskevan anomuksen (ks. v:n 1950 kert. I osaa), minkä johdosta tämä oli va-
littanut Uudenmaan lääninhallitukselle. Kaupunginvaltuusto päätti anoa lää-
ninhallitukselle annettavassa lausunnossa, että valitus hylättäisiin (21.3. 
226 §). Lääninhallitus hylkäsi toukokuun 19 p:nä ko. valituksen (4.7. 466 §). 

Hautausavut. Kaupunginvaltuusto päätti, että lokakuun 12 p:nä 1950 kuol-
leen leskirouva H. Fromin kuolinpesälle saataisiin suorittaa säännönmukaista 
hautausavustusta vastaava ylimääräinen hautausapu (31.1. 85 §) sekä että las-
tensuojeluviraston palveluksessa toimineen, helmikuun 25 psnä kuolleen huol-
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totarkastaja K.G. Lindebladin oikeudenomistajalle saataisiin ao, tililtä 
suorittaa 29 900 mk:n suuruinen, ylimääräinen hautausapu (16.5. 338 §). 

Virkavuosien laskeminen ikälisiä ja eläkettä varten. Kaupunginvaltuusto 
päätti hyväksyä ikälisiin oikeuttaviksi virkavuosiksi elintarvikekeskuksen 
pääkeittäjän E. Keskisen Toukolan konepajan ruokalassa palveleman 3 v:n 8 
kk:n pituisen ajan (21.3. 214 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä eläkkeeseen oikeuttaviksi virkavuosik-
si keittäjä M. Lehmusvaaran Hyvösen lastenkodissa palveleman 20 v:n 9 kk:n 
pituisen ajan (16.5. 306 §) sekä samoin teurastamon vaakaahan H. Landenin, 
vuotatarkastajan M. Hyvärisen sekä teurastajien K.H. Berghällin, V. Saarisen 
ja F.V. Koskisen Helsingin teurastuslaitos oy:ssä palvelemat ajat (4.7. 472 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti palkkalautakunnan ylittämään enintään 1 milj. 
mk kertomusvuoden talousarvion erinäisten hallintomenojen tilillä Hautausapu 
olevaa määrärahaa (14.11. 749 §). 

Vt n Gröndahlin ymu aloite systemaattisesti järjestetyn# kaupungin ohje— 
ja johtosääntöjen kokoelman julkaisemisesta lähetettiin kaupunginhallituksen 
valmisteltavaksi (26.9. 640 §). 

Vtn Eriksson-Lihrin ym. aloite kaupungin liitosalueen periaatteellisia 
järjestelyjä koskevan tiedoitus- ja keskustelukokouksen järjestämisestä lähe-
tettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (16.5. 345 §). 

Kaupungin edustus. Oslossa toukokuun 8-10 p:nä pidettävään pohjoismaiden 
pääkaupunkien kunnalliskonferenssiin valittiin kaupungin edustajiksi kaupun-
ginjohtaja Rydman, apulaiskaupunginjohtaja Railo sekä vtt Aho, Kivi, Koski-
nen, Kulonen, 0. laine% Lindgren, Modeen, Nybergh, Saaminen, Saastamoinen, Sahlan, Tulenheimo ja Östenson (21.3. 215 §;.. 

Kaupungin edustajiksi Suomen satamaliiton ylimääräiseen Helsingissä helmi-
kuun 10 p:nä pidettävään liittokokoukseen valittiin satamalautakunnan puheen-
johtaja B.R. Nybergh, ylivahtimestari U.L. Ilmanen, teknillinen johtaja R.J.M. 
Granqvist ja satamajohtaja K.W. Hoppu sekä varaedustajaksi kivityömies A.N. 
Lehtinen (31.1. .38 §). 

Viranomaisten toimituskirjojen lunastusmaksut. Kaupungin viranomaisten 
toimituskirjoista kannettavat maksut oli määrätty viimeksi v. 1947 vahviste-
tulla taksalla (ks. v:n 1947 kert. I osan s. 6) ja korotettu v. 1948 siten, 
että lunastusmaksut tulivat saman suuruisiksi kuin valtion viranomaisten sil-
loin kantamat maksut. Sen jälkeen korotettiin valtion toimituskirjojen lunas-
tusmaksuja uudestaan v. 1950, mistä syystä kaupunginvaltuusto päätti korottaa 
myöskin kaupungin viranomaisten toimituskirjoista kannettavat maksut huhti-
kuun 1 p:stä alkaen (7.3. 155 §5 ks. kunn. as.-kok. s. 79). 

Kaupungin v:n 1950 tilinpäätöksen valmistuttua merkittiin tiedoksi seuraa-
va tulos: 

Palkkalautakunta 

Muut asiat 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Menosäästöt 
Ylitulot 
Tulot talousarvion ulkopuolella 

418 109 411 
752 368 217 
402 976 799 1 573 454 427 

josta määrästä vähennetään 
Menoylitykset 
Tulovajaukset 
Menot talousarvion ulkopuolella 

398 001 258 
229 200 763 

270 627 202 291 
Vuoden tulos, ylijäämää mk 946 252 136 

(11.4. 238 §) 
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Pääomamenojen peittäminen pitkäaikaisilla lainoilla.· ytn Enteen ym. pitkä-
aikaisten lainojen ottamista koskevassa aloitteessa oli ehdotettu, että val-
tuusto kehoittaisi kaupunginhallitusta talousarviota laatiessaan vähentämään 
niin suuressa määrin tarpeettomia menoja ja ottamaan mahdollisimman edullisin 
ehdoin pääomamenojen peittämiseksi pitkäaikaisia lainoja, että v:n 1952 vero-
äyrin hinnaksi tulisi 11 mk. Kaupunginhallitus mainitsi antamassaan selityk-
sessä, että se oli pyrkinyt talousarviota laatiessaan mahdollisuuksien mukaan 
vähentämään menoja sekä asettunut kannattamaan myös indeksiehtoihin sidottu-
jen lainojen ottamista talousarvion saattamiseksi tasapainoon. Koska ei kui-
tenkaan tällaisiakaan lainoja ollut saatavissa kuin korkeintaan 600 miij. mk, 
oli veroäyrin hinta ollut arvioitava 12 mksksi. Näin ollen kaupunginhallitus 
ehdotti ja valtuusto päätti ehdotuksen mukaisesti, että aloite ei antanut ai-
hetta toimenpiteisiin (26.9. 642 § ja 28.11. 762 §), , 

Liikelaitosten suoritettava pääomavelan korko. Kaupunginvaltuusto päätti, 
että korko, joka kaupungin liikelaitosten tulee suorittaa kaupungille kulloin-
kin maksamattomasta pääomavelasta, vahvistetaan laskettavaksi 6 fo mukaan tam-
mikuun 1 p:stä lukien (14.2. 103 §). 

Korot ja lainakustannukset. V:n 1950 talousarvion pääluokan Korot ja lai-
nakustannukset tilillä 1938 vuoden II laina olevaa määrärahaa sallittiin ylit-
tää 180 334 mk (21.3. 223 §). 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti, että omakotilainojen välit-
tämistä varten omakotirakentajille ja yleishyödyllisille yhtymille otettai-
siin asunto tuotantotoimikunnalta enintään 50 milj.. mk:n suuruinen laina 5 
vuotta pitemmin maksuajoin (21.3. 216 §). Sisäasiainministeriö vahvisti huh-
tikuun 23 p:nä valtuuston päätöksen (30.5. 355 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa 25.kaupunginosan kortteliin n:o 857 raken-
nettavaa vuokrataloryhmää varten 37 milj. mk:n suuruisen lisäasuntolainan 
asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista annetussa laissa määrätyin ehdoin. 
Päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi (28.11. 
771 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa Herttoniemen kortteliin n:o 101 rakennet-
tavaa täyskunnallista vuokrataloryhmää varten asuntolainoista, -takuista ja 
-avustuksista annetussa laissa määrätyin ehdoin 100 milj. mk:n suuruisen, 
asuntolainan. Lisäksi valtuusto päätti merkitä kertomusvuoden lisätalousar-
vioon 100 milj. mk:n tulomäärän ja saman suuruisen määrärahan tuloa tuotta-
vien pääomamenojen pääluokan tilille Asuntorakennus toiminnan tukeminen (13.6. 
413 §]. Sisäasiainministeriö vahvisti valtuuston päätöksen heinäkuun 7 p:nä 
(29.8. 502 §). Kaupunginvaltuusto päätti ottaa edelJ_ä mainittua vuokratalo-
ryhmää varten asuntolainoista määrätyin ehdoin 10 milj. mk:n suuruisen lisä-
asuntolainan (10.10. 662 §). Sisäasiainministeriö vahvisti valtuuston päätök-
sen marraskuun 3 |>:nä (28.11. 758 §). 

Lainojen myöntämiset. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää tuloa tuottavien 
pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 700 000 mk:n suuruisen määrärahan 
lainan myöntämiseksi Helsingin puhelinyhdistykselle sähkölaitoksen vikakes-
kus- ja päivystäjä rakennukseen Kivelänkadun 5 teen asennettavan puhelinvaih-
teen rahoittamiseksi (21.3. 220 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1950 talousarvion jälempänä maini-
tulle tilille syntyneen säästön 2 330 000 mk kertomusvuonna käytettäväksi, 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan tilille Lainojen myöntäminen Helsin-
gin puhelinyhdistykselle uusien puhelinvaihteiden rahoittamiseksi (14.2. 133 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että XV Olympia Helsinki 1952-yhdistykselle 
saataisiin kaupun kassasta myöntää 100 milj. mk:n suuruinen koroton laina ti-
lapäisen ravintolan rakentamista varten Käpylään olympiakisojen ajaksi sillä 
ehdolla, että laina suoritettaisiin takaisin niin pian kuin yhdistyksellä oli-
si pääsylippujen myynnistä kertyneitä varoja käytettävissään, kuitenkin vii-
meistään v:n 1952 loppuun mennessä (20.6, 456 § ja 4.7. 474 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1950 talousarvion tilille osakkeiden 
merkitsemiseen Oy. Hankala .ai.-nimisessä yhtiössä merkitystä määrärahasta 
saataisiin käyttää 126 730 000 mk teoslainan myöntämiseen mainitulle yhtiöl-
le, että kaupunki myöntäisi edellä mainitulle yhtiölle lisäksi 126 730 000 
mk:n suuruisen teoslainan, että määräraha ko, tarkoitusta varten saataisiin 
merkitä kertomusvuoden lisätalousarvioon ja että kaupunginhallitus oikeutet-
taisiin hyväksymään teoslainasta kulloinkin suoritettava korko ja mahdolli-, 
set muut lainaehdot (16.5. 307 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen elokuun 30 p:nä 1950 tekemäänsä pää-
töstä, että kaupunki myöntäisi Ki int e is tö Oy. Kirstinkatu 2£-nimiselle yhtiöl-
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le 5 milj. mk:n suuruisen lainan enintään 10 vuoden ajaksi sellaista korkoa 
vastaan, joka 2 # ylittäisi Suomen pankin kulloinkin voimassa olevan alimman 
diskonttokorön sekä sillä ehdolla, että lainan maksamisen vakuudeksi myönnet-
täisiin kiinnitys yhtiön omistamaan kiinteistöön, millä kiinnityksellä tuli 
olla etuoikeus heti Kaupunkien yleisen keskinäisen palovakuutusyhtiön myön-
tämän 6 milj. mk:n lainan jälkeen, kuin myös ehdoin, että yhtiö vuokraisi 
kaupungille 210 m 2 suuruisen huoneiston rakennettavana olevasta kiinteistös-
tään 280 mk:n suuruisesta, elinkustannusindeksiin sidotusta vuokrasta 
ssa, mihin vuokraan sisältyisi korvaus lämmöstä ja lämpimästä vedestä, 5 vuo-
deksi ja sen jälkeen jatkuvasti 5-vuotiskausiksi (4.7. 475 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen käyttövaroistaan 
asuntorakennustoiminnan tukemiseen myöntämään Asunto^osakeyhtiö Pohjolankatu 
43-nimiselle yhtiölle toissijaisena lainana sen määrän, jota valtuuston maa-
liskuun 7 p:nä tilille Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myöntämästä, 200 
milj. mk:n suuruisesta määrärahasta ei tultaisi käyttämään asutuslautakunnan 
myöntämiin ns. kerrostalolainoihin, kuitenkin enintään 36 725 000 mk (16.5. 
312 §). 
. Kaupunginvaltuusto myönsi tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan käyttö-

varoistaan määrärahaa ylittäen Puistolan vapaaehtoiselle palokunnalle palo-
aseman rakentamista varten 3.2 milj. mk:n suuruisen korottoman kuoletuslai-
nan, mikä määrättiin kuoletettavaksi siten, että vv. 1955-1999 kuoletetaan 
vuosittain 70 000 mk ja v. 2000 loput eli 50 000 mk. Lisäksi kaupunginval-
tuusto päätti, että lainan myöntämisen edellytyksenä olisi, että lainan ta-
kaisin maksamisen vakuudeksi vahvistettaisiin kiinnitys vuokraoikeuteen ra-
kennuksineen sekä että Puistolan vapaaehtoinen palokunta täyttäisi sen ja 
kaupungin välillä solmitun tontin vuokrasopimuksessa mainitut ehdot (13.6. 
^^TalcLussitoumukset. Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki sitoutuisi 
Oy. Mankala a"b:n Postisäästöpankilta saaman 210 milj. mk:n suuruisen lainan 
pääoman sekä sille laskettavan koron ynnä Postisäästöpankille lainasopimuk-
sesta ehkä aiheutuvien kustannusten maksamisen vakuudeksi omavelkaiseen ta-
kaukseen, mikä olisi voimassa vuoden sen jälkeen, kun laina oli maksettavak-
si erääntynyt, kuitenkin laina-ajan mahdollisen pidentämisen huomioon ottaen, 
enintään 8 vuotta takaussitoumuksen antamisesta lukien (31.1. 46 §). Sisä-
asiainministeriö vahvisti helmikuun 24 p:nä kaupunginvaltuuston päätöksen 
(21.3. 203 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki menisi kesäkuun 8 p:nä 1949 hy-
väksytyn 70 milj. mk:n takauksen lisäksi omavelkaiseen takaukseen Suomen Mes-
sut Osuuskunnan Messuhallin lisärakennusta varten tarvitsemiin enintään 68 
milj. mk:aan nousevien pitkäaikaisten lisälainojen ja niille laskettavien 
korkojen takaisin maksamisen vakuudeksi (4.7. 476 §;. Sisäasiainministeriö 
vahvisti heinäkuun 31 p:nä valtuuston päätöksen (29.8. 503 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki sitoutuisi Kisakylän Asunto Oy. 
Voittaja-Segraren bostads ab:n keskinäiseltä henkivakuutusyhtiö Salamalta 
saaman 15 milj. mk:n lainan ja sille laskettavan koron samoin kuin lainasopi-
muksesta ehkä aiheutuvien kustannusten maksamisen vakuudeksi omavelkaiseen 
takaukseen, mikä takaus lakkaisi olemasta voimassa sen jälkeen, kun sanottu 
yhtiö oli lainanantajalle voinut luovuttaa kiinnitetyt velkakirjat (29.8. 
530 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki sitoutuisi Hirvihaaran kartanon 
osalta Mäntsälän puhelinosuuskunnan puhelinkeskuksen automatisointia varten 
tarvitseman enintään 12 milj. mk:n suuruisen lainan ja sille laskettavan ko-
ron maksamisen vakuudeksi yhteisvastuulliseen omavelkaiseen takaukseen (29.8. 
29 §). Sisäasiainministeriö vahvisti lokakuun 5 p:nä valtuuston päätöksen 
14.11. 713 §). 

Osakkeiden merkitseminen kaupungin ja Suomenlinnan välistä liikennettä 
hoitavassa yhtiössä. Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1950 lisätalousar-
vion ao. tilillä olevaa määrärahaa osakkeiden merkitsemiseksi kaupungin ja 
Suomenlinnan välistä liikennettä hoitavassa yhtiössä saataisiin ylittää 
15 249 milj. mk (33.1. 82 §). 

Kiljavan parantola osakeyhtiön osakkeiden luovutushinta. Kaupunginvaltuus-
to päätti vahvistaa Kiljavan parantola osakeyhtiön osakkeiden luovutushinnak-
si 520 000 mk kappaleelta (31.1. 71 §). 

Osakkeiden merkitseminen Pohjolan pesula oy:ssä. Kaupunginvaltuusto päätti, 
että kaupunki merkitsi 1 000 osaketta Pohjolan pesula oy-nimisessä yhtiössä 
sekä sitoutuisi mainitun yhtiön Kansaneläkelaitokselta saaman 100 milj. mk:n 
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suuruisen lainan ja sille laskettavan koron sekä Kansaneläkelaitoksen laina-
sopimuksesta ehkä aiheutuvien kustannusten maksamisen vakuudeksi omavelkai-
seen takaukseen, mikä sen jälkeen, kun kiinnitys lainan takaisin maksamisen 
vakuudeksi oli vahvistettu, ei koskenut lainaa siltä osin, kun se oli sidottu 
indeksiin. Takaussitoumuksen antamisen edellytyksenä olisi kuitenkin, että 
kaupungilla olisi oikeus nimetä yhtiön johtokuntaan kaksi jäsentä. Sen ohes-
sa valtuusto päätti myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan käyttö-
varoistaan, tilillä olevaa määrärahaa ylittäen, 5 milj. mk ko. osakkeiden 
merkitsemistä varten (20.6. 459 §)· Sisäasiainministeriö vahvisti 19 p:nä 
heinäkuuta valtuuston päätöksen (29.8. 503 §). 

is liru ah sun suorittaminen Bostads dKtiebol aget 'ffeohelingat an n:o 38 nimisen 
ykti?r>. rakennusrahastoon. 'Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1950 talousar-
vion tilillä Osakkeiden merkitseminen Bostadsaktiebolaget Mechelingatan n:o 
38-nimis3ssä yhtiössä olevaa määrärahaa saataisiin ylittää 7 756 000 mk lisä-
maksun suorittamiseksi mainitun yhtiön rakennusrahastoon (31.1. 55. §). 

Suomen Messut Osuuskunnan osuuksien maksun suorittaminen. Kaupunginvaltuus-
to myönsi tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 255 000 
mk niiden osuuksien korotetun osuusmaksun suorittamiseen, jotka kaupunki omis-
ti Suomen Messut Osuuskunnassa (25.4. 269 §). 

Osakkeiden ostaminen Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu n:o 12-nimisessä yh-
tiössä. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 9 691 200 mk kertomusvuoden talous-
arvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan kiinteistö-
lautakunnan käytettäväksi 30 osakkeen ostamiseksi Asunto-osakeyhtiö Merimie-
henkatu n:o 12-nimisestä yhtiöstä lastentarhahuoneistoa varten sillä ehdolla, 
että yhtiön yhtiöjärjestystä ennen osakkeiden ostamista muutetaan siten, että 
yhtiön hallitukseen on valittava yksi kaupunginhallituksen nimeämä varsinai-
nen jäsen ja yksi varajäsen sekä että toisen tilintarkastajan ja hänen vara-
jäsenensä myöskin tulee olla kaupunginhallituksen nimeämä, sekä sillä ehdol-
la, että lastentarhahuoneisto rakennetaan rakennustoimiston talorakennusosas-
ton hyväksymien piirustusten mukaisesti (21.3. 217 §). 

Kun n ai 1isve rotus· Kaupunginvaltuusto päätti siirtää ehdotuksen tekemisen 
veroäyrin hinnasta ennakkoperintälain mukaan johonkin myöhemmin pidettävään 
kokoukseen ja anoa valtiovarainministeriöltä, että mainittu ehdotus Helsingin 
kaupungin osalta saataisiin toimittaa kertomusvuoden marraskuun kuluessa (10. 
10. 663 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti ehdottaa valtiovarainministeriölle, että v.1952 
pidätettäisiin kunnallisveroa varten 12 mk:n veroäyrin mukainen ennakko (28. 
11. 761 §). 

Kunnallise n ja kirkollisen veronkannon yhdistäminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään kaupungin suomalaisten ja ruot-
salaisten seurakuntien kanssa sopimuksen mainittujen seurakuntien kertomus-
vuoden ja sitä seuraavien vuosien tuloista maksuunpantavien kirkollisverojen 
maksuunpanon, kannon ja perinnän hoidosta; oikeuttaa rahatoimiston v. 1952 
suorittamaan kirkollisverojen merkitsemisestä veroluetteloon ja verolippuihin 
aiheutuvat lisämenot seurakuntien maksettavasta korvauksesta; ja antaa kaupun-
ginhallituksen tehtäväksi ryhtyä asian mahdollisesti vaatimiin muihin toimen-
piteisiin (12.9. 582 §). Vttn Kiven, Hakulisen ja Saastamoisen edellä maini-
tun valtuuston päätöksen johdosta tehdyissä valituksissa esitettiin, että ko. 
valtuuston hyväksymä sopimus olisi lainvastainen sillä perusteella, että kir-
kollisverojen kanto ei kuulu valtuuston toimivaltaan. Kaupungin lakimies to-
tesi asiasta antamassaan lausunnossa, että kunnallisen ja kirkollisen veron-
kannon yhdistäminen merkitsi toimenpidettä, jonka toteuttamisesta koituisi 
hyötyä sekä kunnalle että sen jäsenille ja kunnallislain 4 §:n mukaan se kuu-
lui kunnan päätettäviin asioihin. Kaupunginvaltuuston päätti antaa valitusten 
johdosta lääninhallitukselle kaupunginlakimiehen lausunnon mukaiset selityk-
set ja esittää valitukset hylättäviksi (28.11. 763 §). 

Talousarvion rakenteen muuttamista koskeva aloite. Kaupunginhallitus oli 
ehdottanut, että valtuusto hyväksyisi vtn Virkkusen ym. aloitteen johdosta, 
joka koski eräiden muutosten tekemistä talousarvion rakenteeseen, asetetun 
komitean tekemän, 10 kohtaa käsittävän ehdotuksen (Khn mtö n:o 36), mutta 
valtuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallituksen uudelleen harkittavak-
si (28.11. 776 §). 

Kertomusvuoden lisätalousarvio. Kaupunginvaltuustolle antamassaan ehdotuk-
sessa v:n 1951 lisätalousarvioksi kaupunginhallitus esitti mm. seuraavaa: 
V:n 1950 tilinpäätös osoitti 946 252 136 mk:n suuruisen säästön. Kun kerto-
musvuoden talousarvioon oli jo merkitty arvioituna säästönä edelliseltä vuo-
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delta 762 milj. mk, oli näin ollen v:n 1950 säästöstä käytettävissä lisäta-
lousarvion tasapainoittamiseen 184 252 136 mk. Kertomusvuoden talousarviota 
laadittaessa oli edellytetty, että v:n 1950 tulojen perusteella veroäyrejä 
tulisi olemaan 610 milj. Edellisen vuoden tulojen perusteella maksuunpantujen 
veroäyrien lukumäärä oli taksoituslautakunnan tarkistamattomien laskelmien 
mukaan 693 997 881 äyriä. Palkasta ja muista henkilökohtaisista tuloista mak-
suunpantujen veroäyrien määrä oli noussut 34.1 # edellisestä vuodesta. Kiin-
teistöjen omistajien ja liikkeenharjoittajien ym. osalta oli nousu 36.8 
V:n 1950 ennakkovero äyrin hinta oli vahvistettu 11 mk:ksi. Tämän mukaisesti 
oli veronmaksajilta kannettu ennakkoperintälain edellyttämät ennakkoverot. 
Kaupunki tulisi myöskin kertomusvuonna saamaan edellisen vuoden veroäyrien 
lukumäärän perusteella valtiolta ennakkoa. Tämän ennakon hinnaksi oli valtio-
neuvosto valtuuston ehdotuksesta vahvistanut 12 mk. Ennakkoperintälaissa mai-
nittu prosenttiluku, mikä talousarviota laadittaessa oli edellytetty 100 $:ksi, 
oli korotettu 115 /¿:iin. Valtion kertomusvuonna tilittämä palkannauttijain 
veroennnakko-osuus oli näin ollen huomattavasti suurempi kuin talousarvion 
käsittelyssä oli edellytettv* Veroäyrien lukumäärän noustua oletettua suurem-
maksi sekä edellä mainitun valtion suorittaman ennakkoprosentin korottamisen 
johdosta voitiin veroäyrin hinta iarvioida 10:95 mkrksi eli pyöristettynä 11 
mkjksi, vaikkakin lisätalousaasvion mukainen lisävero nousi 2 656 841 479 
mk:aan kertomusvuoden varsinaisen talousarvion päätyessä 13 458 986 308 mk:aan, 
joten lisäys oli n. 19.74 1°. 

Käsiteltyään edellä mainittua lisätalousarvioehdotusta kaupunginvaltuusto 
päätti hyväksyä sen erinäisin muutoksin sekä palauttaa sen kaupunginhallituk-
selle lopullisen ehdotuksen laatimiseksi. Samalla valtuusto päätti opetustoi-
men pääluokan lastentarhat-nimisen luvun käsittelyn yhteydessä kehoittaa kau-
punginhallitusta ja lastentarhain johtokuntaa tarkoin tutkimaan mahdollisuuk-
sia lastentarhojen perustamiseksi liitosalueille Tapanilaan, Malmille, Puisto-
laan ym. ja valmistuttamaan niiden rakennussuunnitelmat ja laskelmat niin 
ajoissa, että määrärahat voitaisiin ottaa varsinaiseen talousarvioon (4.7. 
494 §, Khn mtö n: o 15). Kaupunginvaltuusto vahvisti lopullisesti kertomusvuo-
den lisätalousarvion kaupunginhallituksen laatiman uuden ehdotuksen mukaises-
ti (4.7. 497 §, Khn mtö n:o 23 ja 24). 

Kertomusvuoden lisätalousarvion ensimmäisen pääluokan, yleisen kunnallis-
hallinnon, menojen osalle merkittiin 44.5 milj. mk, mikä pääasiassa aiheutui 
kaupunginkanslian painatus- ja sidontamenojen noususta kohonneiden työpalkko-
jen ja paperin hinnan aiheuttamana; palkankorotuksista johtuneiden kansanelä-
ke» ja lapsilisämaksujen lisäyksistä sekä eduskuntavaalien 1.5 milj..mk:n 
suuruisista lisäkustannuksista, jotka aiheutuivat vaalilautakunnille makset-
tujen palkkioiden korottamisesta. 

Palolaitoksen, kolmannen pääluokan, menojen kohdalla merkittiin 7 milj.mk, 
mistä 4 milj. oli tarkoitettu hätäpuhelinjärjestelmän ulottamiseksi Kanta-
Helsingin alueelle' sekä 3 milj. mk kahden sairaankuljetusauton hankkimiseksi. 

Viidennen pääluokan, sairaanhoidon, osalle merkittiin lisätalousarviossa 
lämmön, kaluston, lääkkeiden ja sairaanhoitotarvikkeiden, ruoan ja toisille 
sairaaloille suoritettavien korvausten aiheuttamien kustannusten menoja yh-
teensä 142 422 677 mk. 

Kuudennen pääluokan eli huoltotoimen kohdalla aiheutui lisämenoja Hirvi-
haaran järjestämisestä kunnalliskodin haaraosastoksi yhteensä 4 655 820 mk. 
Tervalammen työlaitoksen ja maatilan menot nousivat yhteensä 5 610 720 mk:aan 
sekä suoranaiset avustukset elinkustannusten huomattavan nousun vuoksi 28 milj. 
mk. 

Lastensuojelun, seitsemännen pääluokan, lämmön, kaluston hankinnan ja ruo-
kinnan aiheuttamat lisämenot kohosivat 9 900 000 mk:aan. Lasten kesävirkistyk-
sen järjestäminen vaati 1 milj. mk:n lisämenot sekä kaupunginhallituksen käy-
tettäväksi myönnettiin käyttövaroja 4 milj. mk. 

Erinäisten sosiaalisten tehtävien aiheuttamat menot merkittiin kahdeksan-
nen pääluokan kohdalla urheilun na retkeilyn osalta 23 830 000 mk:ksi ja kan-
sanhuoltolautakunnan osalta 1 008 000 mk:ksi, mikä aiheutui ostokorttien ja-
kelun järjestämisestä erikoisten anomusten perusteella tapahtuvaksi. Edelleen 
merkittiin korvauksiin kansaneläkelaitokselle 10 milj. mk, mikä johtui eläk-
keensaajien lukumäärän lisääntymisestä ja lisäeläkkeiden suurentumisesta elin-
kustannusindeksin nousun vuoksi. 

Yhdeksännessä pääluokassa vaativat suomenkielisten kansakoulujen kaluston 
hankinta, kunnossapito ja koulutarvikkeet 13 200 000 mk:n lisäyksen menoihin, 
ruotsinkielisissä kansakouluissa vastaavat menot nousivat 5 875 000 mk:aan. 
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Lastentarha in kohdalla Töölön ja Herttoniemen uusi lastentarha ja -seimi ai-
heuttivat 1 500 000 mk:n menojen lisäyksen. 

Kiinteistöjen maatalousosasto yhdennessatoista pääluokassa edellytti 5.5 
milj. mk:n menojen lisäystä, mistä suurimman osan muodostivat Hirvihaaran kar-
tanon hoidosta aiheutuneet menot. Metsätalousosaston työpalkat, kaluston han-
kinta ja kunnossapito, mihin sisältyi farmariauton osto sekä kiinteistöjen 
korjaus ja kunnossapito, joka käsitti metsätyöväen majoitusmahdollisuuksien 
parantamisen, merkitsivät yhteensä 3 355 000 mk:n menojen lisäystä. Talo-osas-
ton erinäisten korjausten aiheuttamat menot olivat työpalkkojen ja tarvikkei-
den hintojen kohoamisen johdosta nousseet 26.5 milj. mk varsinaisessa talous-
arviossa arvioituja menoja suuremtaiksi. 

Yleisten töiden, kahdennentoista pääluokan, menot lisääntyivät katujen ja 
teiden korjauksen ja kunnossapiton sekä puhtaanpidon osalta yhteensä 51 708 000 
mk, varastojen osalta 40.3 milj. mk ja puhtaanapidon osalta 20 milj. mk. 

Liikennelaitoksen, kolmannentoista pääluokan, menot kohosivat yhteensä 337 
milj. mk, aiheutuen menojen lisäys pääasiassa 20 $:n palkkojen korotuksesta 
sekä erinäisistä korjaus- ja huolto- sekä maalaus- ym. töiden kustannusten 
noususta. 

Neljännentoista pääluokan, satamien kaluston hankintamenot merkitsivät 
13.5 milj. mk:n menojen lisäystä, mihin summaan sisältyi kassarekisterikonei-
den hankkiminen kassa- ja tilivirastolle sekä 10 trukin hankkiminen varas toi-
mis- ja laiturihuolto-osastolle. 

Teollisuuslaitokset käsittävässä seitsemännessätoista pääluokassa kohosi-
vat vesilaitoksen menot yhteensä 21 milj. mk palkkojen, korjausten ym. kustan-
nusten nousun vuoksi. Koska tulot eivät lisääntyneet vesilaitoksen kohdalla, 
merkitsi tämä siis 21 milj. mk:n vajausta lisätalousarvioon. Samaten merkit-
tiin kaasulaitoksen osalta palkkojen korotuksen, tarveaineiden ja painatus-
töiden hintojen nousun aiheuttamia menojen lisäyksiä yhteensä 2Ö0.2 milj.mk. 
Sähkölaitoksen vastaavat menot kohosivat 230.5 milj. mk:aan samoista syistä 
Jcuin edellä vesilaitoksen kohdalla mainittiin. 

Sekalaisten yleisten menojen eli kahdeksannentoista pääluokan käyttövarat 
nousivat 309 milj. mk, mistä 5 milj. mk oli tarkoitettu olympiakisojen järjes-
telyä varten kaupunginhallituksen käytettäväksi. Muut kustannusten nousut ai-
heutuivat palkkojen korotuksista, kohonneista painatuskustannuksista ym. me-
nojen lisäyksistä. 

Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokassa nousivat kiinteistöostojen ai-
heuttamat menot.30 milj. mk:aan ja satamien 114.9 milj. mk:aan. Vesilaitoksen 
rakennusmenot lisätalousarviossa merkittiin 32.25 milj. mk:ksi, kaasulaitok-
sen asuinrakennuksen lisämääräraha 5 milj. mk:ksi ja sähkölaitoksen erinäis-
ten rakennusten, voima- ja sähköasemien rakennustöiden aiheuttamat lisämäärä-
rahat nousivat yhteensä 274 milj. mk:aan, talorakennusten aiheuttamat kustan-
nukset kohosivat 6 710 040 mk:aan ja liikennelaitoksen rakennustyöt 387 525 000 
mk:aan sekä muiden sijoitusten aiheuttamat menot 231 730 000 mk:aan; kaikkiaan 
olivat tämän kahdennenkymmenennenensimmäisen pääluokan menot 1 082 115 040 mk, 
• Tuloa tuottamattomien pääomamenojen eli kahdennenkymmenennentoisen pääluo-

kan menoista merkittiin talorakennusten osalle 243 680 302 mk; katujen ja tei-
den osalle 43.21 milj. mk; viemärien osalle 17.65 milj." mk, urheilukenttien 
rakennustöiden osalle 38 169 800 mk ja käyttövarojen osalle Edeltä arvaamatto-
mia pääomamenoja varten 10 milj. mk. 

Lisätalousarvion tulopuolella merkittiin viidennen osaston, sairaanhoidon, 
tulot 25 375 .000 mk:ksi. Kuudennen osaston, huoltotoimen tulot lisääntyivät 
valtiolta, vierailta kunnilta ja yksityisiltä saatavien korvausten osalta 9 
milj.mk. sekä Tervalammen työlaitoksen ja maatilan tulojen osalta 3.8 milj. mk. 
Kiinteistöjen eli yhdennentoista osaston tulot lähinnä Hirvihaaran kartanon 
tulojen aiheuttaman lisäyksen takia nousivat 5.97 milj. mk ja erinäisten vuok-
rien tuottamat lisätulot 18 milj. mk. Yleisten töiden, kahdennentoista osas-
ton korvausten rakennustoimiston yleiskustannuksista arvioitiin tuottavan 
39 566 916 mk:n suuruisen lisätulon ja liikennelaitoksen eli kolmannentoista 
osaston 68 milj. mk:n lisätulon. 

Satamien, neljännentoista osaston tulot merkittiin lisätalousarviossa 
20 208 000 mk:ksi ja seitsemännentoista osaston, teollisuuslaitosten, tulot 
kaasulaitoksen osalta 206.4 milj. mk:ksi. Koska menojen oli laskettu lisään-
tyvän 200.2 milj. mk, merkitsi tämä lisätalousarvion ylijäämää 6.2 milj. mk 
kaasulaitoksen kohdalla. Sähkön myynnistä arvioitiin niin ikään saatavan li-
sätuloja 72.57 milj. mk, mutta koska sen menot olivat lisääntyneet huomatta-
vasti enemmän, jäi sähkölaitoksen osalle vajausta 157.93 milj. mk. 
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Kahdennenkymmenennen osaston, verojen, tuottamat tulot arvioitiin v:n 1950 
kunnallisverojen osalta 2 196 603 130 mk:ksi. 

7:n 1952 talousarvioehdotus» Koska kertomusvuoden aikana inflatoorinen ke-
hitys edelleen jatkui, oli v:n 1952 talousarviossa kaikkien varsinaisten me-
nojen pääluokkien loppusummat ollut merkittävä suuremmiksi kuin kertomusvuo-
den talousarviossa ja lisätalousarviossa yhteensä, huolimatta siitä, että 
lauta- ja johtokuntien määrärahaesityksiä melkoisesti supistettiin. Elinkus-
tannusindeksi oli edellisestä vuodesta noussut noin 10 mutta todennäköi-
sesti valtiovallan vakauttamistoimenpiteiden johdosta saataisiin nyt jatkuva 
nousu pysäytettyä. Talousarvioehdotuksen menopuoli päätyi 17 695 062 571 mkraan, 
joten lisäys edelliseen vuoteen verraten oli 9.8 Kun tilitysvuokria ei 
kertomusvuonna ollut ensinkään korotettu, oli ne sen sijaan v:n 1952 talousar-
vioon merkitty 100 $ korotettuina. Avustuksien jaossa oli kaupunginhallitus 
kiinnittänyt erikoista huomiota avustettavien laitosten ja järjestöjen sosiaa-
liseen luonteeseen ja. taloudellisiin vaikeuksiin. Niiden avustuksia oli ehdo-
tettu korotettavaksi nöin 30 i» entisestään. Teatteireiden ja muiden taidelai-
tosten sekä ammattikoulujen avustuksia oli kaupunginhallitus korottanut ehdo-
tuksessaan noin 25 

Varsinaisten menojen kohdalla ei ollut voitu tehdä tuntuvia vähennyksiä 
syystä, että nämä menot enimmäkseen ovat sidottuja, minkä vuoksi, talouselä-
män vakauttamiseen pyrittäessä, suurimmat supistukset oltiin pakotetut teke-
mään lautakuntien ehdotuksiin pääomamenojen kohdalla. Tuloa tuottavien sekä 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen yhteissumma nousi talousarvioehdotuksen 
mukaan 6 241 375 170 mk:aan, mikä merkitsi 2.8 # vähennystä kertomusvuoteen 
verraten. 

Koska kaupunginhallitus yhdenmukaisesti valtiovallan vakauttamispyrkimys-
ten kanssa oli asettanut tavoitteeksi investointitoiminnan supistamisen 1/7 
v:een 1950 verrattuna, oli useiden tärkeidenkin uudisrakennustöiden siirtä-
mistä myöhäisempään ajankohtaan pidetty välttämättömänä. Asuntotuotannon vaa-
timat sekä tuotannolliset sijoitukset oli kiireellisyytensä mukaisesti ase-
tettava etusijalle, mikä aiheutti sen, että muita sijoituksia oli täytynyt 
supistaa jonkin verran enemmän. Näin ollen oli tuloa tuottamattomia pääomame-
noja esitetty vähennettäväksi 5.8 $ kertomusvuoteen verraten. Tämä oli sitä-
kin aiheellisempaa, kun edellisten vuosien talousarvioissa uudisrakennustöi-
hin varatuista määrärahoista suuri osa oli jäänyt käyttämättä suunnitelmien 
toteuttamisvaikeuksien vuoksi. Tehtyjen arviointien mukaisesti siirtyi tuloa 
tuottamattomiin pääomamenoihin myönnetyistä siirtomäärärahoista käyttämättö-
minä ville 1952 1 289 milj. mk, kun sen sijaan tuloa tuottavien pääomamenojen 
osalta vain noin 650 milj. mk. Täten osoittavat käyttämättömät siirtomäärära-
hat melkoista· vähennystä kertomusvuoteen verrattuna. 

Näin ollen ei myöskään kaikkia vvsn 1950-52 rakennustöitä koskevassa luet-
telossa mainittuja uudistöitä varten ollut voitu ehdottaa myönnettäväksi mää-
rärahoja, vaan oli huomattavia supistuksia ollut pakko tehdä, toisaalta taa-
sen oli ilmaantunut sellaisia uusia tarpeita, joita varten määrärahojen myön-
täminen oli katsottu välttämättömäksi, vaikka niitä ei esiintynytkään ko. 
luettelossa. 

Satamien rakennustöitä ja laitteita varten oli v:n 1952 talousarvioon esi-
tetty osoitettavaksi 700 milj. mk; suurimman osan näistä menoista aiheuttivat 
Makasiinirannan uuden osan sekä Sörnäisten sataman laajentamisesta aiheutu-
neet rakennustyöt. Teollisuuslaitosten välttämättömiin uudistuksiin ja lait-
teisiin ehdotettiin varattavaksi 900 milj. mk, samoin liikennelaitoksen ra-
kennustöihin ja hankintoihin 970 milj. mk aiheutuen suurin osa tästä meno-
erästä uusien vaunuhallien rakentamisesta Koskelaan. 

Asuntorakennustoiminnan tukemiseen esitettiin osoitettavaksi 875 milj. mk. 
Lisäksi ns. läpikulkutalojen rakentamista varten oli ehdotettu myönnettäväksi 
126 milj. mk. Munkkiniemeen ja Maunulaan rakennettavaksi päätettyjen vanhus-
ten asuntoloiden rakennustyöt oli tarkoitus aloittaa v:n 1952 alussa ja näi-
tä varten siirtyi aikaisemmin myönnetyistä määrärahoista 196 milj. mk. Kan-
sakoulujen rakentamiseen oli edellä mainituista säästäväisyyssyistä katsottu 
voitavan esittää vain 192 milj. mk, vaikkakin koulualalla vallitsi vaikea ti-
lanpuute; tosin myös tähän tarkoitukseen siirtyi edelliseltä vuodelta 187 
milj. mk aikaisemmin myönnettyjä määrärahoja. Sairaalarakennuksiin ehdotet-
tiin niin ikään vain noin 250 milj. mk, tästä määrästä 47 milj. mk:n joutues-
sa yleisen sairaalan perustamiskustannuksiin kaupungin osuutena. 

talousarvioehdotuksen mukaan pääomamenojen rahoittamiseen jouduttiin käyt-
tämään verovaroja 5 203 633 114 mk eli 296 965 241 mk vähemmän kuin kertomus-
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vuonna. Pääomasijoituksista suuri osa oli sellaisia, joihin olisi ollut käy-
tettävä lainavaroja. Koska kuitenkin niiden saantimahdollisuudet olivat hy-
vin vähäiset, oli turvauduttava puoleksi indeksiehtoihin sidottujen lainojen 
ottamiseen, mutta näitäkin oli saatavissa vain 600 milj. mk. Työttömyyden 
lieventämiseen aikaisemmin myönnetyistä määrärahoista siirtyi käyttämättömi-
nä 75 milj. mk v:een 1952, näin ollen ei tähän tarkoitukseen tarvittu uusia 
määrärahoja enempää kuin 1 milj. mk varsinkin, kun pidettiin todennäköisenä, 
että työttömyyttä ei tulisi esiintymään v. 1952. 

Olympiakisojen vuoksi ei. talousarvioon ollut varattu erikoista määrärahaa 
paitsi 25 milj. mk kisojen järjestelyä varten kaupunginhallituksen käytettä-
väksi. Muut menoerät, kuten purjehdusseurojen satamissa suoritettavat työt, 
noin 8.9 milj. mk sekä 30 milj. mk:n määräraha erinäisiä olympiakisojen vaa-
timia rakennelmia varten olivat joko sellaisiin töihin tarkoitettuja, jotka 
muutenkin olisi ollut suoritettava tahi sellaisia kuin erinäisten urheilu-
paikkojen suurentamiset ja'kunnostamiset, joista olympiakomitea suorittaisi 
kaupungille korvauksen sikäli kuin laitteet eivät olleet tarkoitetut pysy-
väisiksi. liikennelaitoksen menoissa esiintyi 60 milj. mk:n menoerä olympia-
liikenteen Järjestämiseksi se^ä vastaavasti samansuuruinen kisojen aiheutta-
ma lisätulo. 

Talousarvion ulkonaisissa puitteissa tapahtui sellainen muutos, että 
18.pääluokka varattiin kokonaan puutavara- ja polttoainetoimistoa varten ja 
tähän pääluokkaan aikaisemmin luetut sekalaiset yleiset menot siirrettiin 
joko 1.pääluokkaan yleisen kunnallishallinnon tai 8.pääluokkaan erinäisten 
sosiaalisten tehtävien aiheuttamien menojen kohdalle. 

V: n 1952 talousarvio. Kaupunginvaltuus to hyväksyi kaupunginhalli tuks en 
v:n 1952 talousarvioehdotuksen eräin muutoksin. Lisäksi valtuusto päätti tu-
loa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Talorakennukset käsittelyn 
yhteydessä, että kansakoulujen rakennusohjelman nopea toteuttaminen olisi 
välttämätön sekä kehoitti kaupunginhallitusta kiireellisesti selvittämään, 
mihin muihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä tilapäisten kouluhuoneistojen 
varaamiseksi ja kansakoulujen työskentelyn järjestämiseksi lähivuosina tapah-
tuvaa oppilasmäärän suurta kasvua silmällä pitäen. Edelleen valtuusto päätti 
edellä mainitun luvun käsittelyn yhteydessä, että Toivolan koulukodin uuden 
koulurakennuksen työ oli aloitettava v. 1952 (12.12. 817 §; Khn mtö n: o 25 
ja 37). Valtuusto hyväksyi lopullisesti v:n 1952 talousarvion kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen mukaisesti (19.12. 824 §; Khn mtö n:o 40 ja 41). 

V:n 1952 talousarvion pääluokkien ja osastojen loppusummat sekä näiden me-
no- tai tulolisäykset (+) ja meno- tai tulovähennykset (-) v:een 1951 verra-
ten ilmenevät seuraavasta yhdistelmästä: 

Menot 
Varsinaiset menot 

1. Yleinen kunnallishallinto 116 987 798 + 293 292 180 
2. 539 519 521 101 626 158 
3. Paiotoimi 215 885 556 + 41 778 891 
4. Terveydenhoito 305 951 467 + 67 890 640 
5. Sairaanhoito , . 1 805 209 539 + 305 682 767 
6. 890 242 603 + 208 827 975 
7. 363 236 842 + 104 870 641 
8. Erinäiset sosiaaliset tehtävät 486 122 266 + 182 982 446 
9. Opetustoimi , . . 1 519 780 261 + 403 807 526 

10. 227 350 433 + 55 019 770 
11. 623 016 925 + 104 452 086 
12. 324 619 967 + 292 896 267 
13. 274 140 480 - 117 239 772 
14. 661 318 454 + 156 896 074 
15. 103 714 438 + 18 847 586 
16. Elintarvikekeskus - 186 002 782 + 40 983 334 
17. - - 178 930 000 
18. - - 628 030 000 
19·. 209 231 172 + 20 99 S 844 
20. 401 500 000 + 223 000 000 

Yhteensä mk 11 253 830 504 + 1 701 651 413 
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Pääomamenot 
21. Tuloa tuottavat pääomamenot 3 932 044 550 - 303 405 613 
22. Tuloa tuottamattomat pääomamenot 1 905 565 620 - 279 935 108 
23. Velan kuoletus 221 172 340 + 80 105 655 

Yhteensä mk 6 058 782 510 - 503 235 066 
Kaikkiaan mk 17 312 613 014 +1 198 416 347 

Tulot 
Varsinaiset tulot 

1. Yleinen kunnallishallinto 43 489 000 - + 39 809 000 
2. Oikeus- ja järjestystoimi 9 474 824 + 815 024 
3. Palotoimi 6 688 360 + 838 360 
4. Terveydenhoito 65 236 766 + 20 654 875 
5. 405 451 390 — 926 440 
6. Huoltotoimi 228 922 544 + 38 990 777 
7. 91 517 652 + 22 018 248 
8. Erinäiset sosiaaliset tehtävät 132 947 836 + 96 592 062 
9. Opetustoimi 283 744 073 + 77 731 320 10. Sivistystoimi 13 372 692 + 1 862 572 

11. Kiinteistöt 5 99 427 769 + 187 438 849 
12. Yleiset" työt 377 550 923 + 36 441 378 
13. Liikennelaitos — 

14. Satamat 832 922 400 + 197 269 600 
15. Teurastamo 100 853 180 + 8 175 560 16. Elintarvikekeskus 193 000 000 + 45 000 000 
17. Teknilliset laitokset 51 640 3.38 — 61 709 078 
18. Sekalaiset yleiset tulot — 37 200 000 18. Puutavara- ja polttoainetoimisto 5 400 000 + 5 400 000 
19. Korot ja osingot 720 634 157 + 155 060 808 20. 11 891 424 714 + 1 112 910 393 

Yhteensä mk 16 053 698 618 + 1 947 173 308 

Pääomatulot 
21. Kaupungin omaisuudesta saadut pääomatulot.. 658 914 396 + 188 778 232 
22. 600 000 000 + 8 716 943 

Säästö edellisestä vuodesta - — 946 252 136 
Yhteensä mk 1 258 914 396 - 748 756 961 

Kaikkiaan mkl7 312 613 014 +1 198 416 347 

Seuraavassa selostetaan eräitä tärkeimpiä muutoksia, joita valtuuston 
v:ksi 1952 vahvistamassa talousarviossa tapahtui v:n 1951 talousarvioon ver-
raten: 

Menosääntö. Talousarviota laadittaessa oli useimpien menoarvion pääluok-
kien kohdalla tehty muutos siinä suhteessa, että suurin osa aikaisemmin tila-
päisten viranhaltijain momentille merkityistä palkkamenoista siirrettiin ti-
lille Muut palkkamenot niiden viranhaltijain osalta, jotka oli muutettu työ-
suhteeseen. Tämän johdosta viimeksi mainitulle uudelle momentille jouduttiin 
merkitsemään huomattava osa kunkin laitoksen palkkamenoista, kun sen sijaan 
tämän uuden järjestelyn vuoksi menot tilapäisten viranhaltijain kohdalla huo-
mattavasti kauttaaltaan pienenivät. 

Yleisen kunnallishallinnon eli ensimmäisen pääluokan kohdalla revisiolai-
toksen tilintarkastajien sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien 
palkkiot olivat valtuuston huhtikuun 25 p:nä tekemän päätöksen mukaisesti 
korotetut edellisestä vuodesta 50 Samaten revisiotoimiston tilitysvuokra 
korotettiin samoin kuin muut vastaavat vuokrat 100 <f>. Kaupunginhallituksen 
palkkiot olivat edellämainitun korotuksen johdosta nousseet 700 000 mk:sta 
3 mii}, mk:aan. Niin ikään viranhaltijain palkat kohosivat useita miljoonia 
markkoja samoin kuin muidenkin lautakuntien palkkamenot yleisten palkankoro-
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tusten seurauksena. Rahatoimistoon hankittujen kolmen kirjanpitokoneen kus-
tannukset olivat 4.5 milj. mk. Tilastotoimiston painatus- ja sidontamenot ko-
hosivat edellisestä vuodesta 2 milj. mk, koska v:n 1952 aikana tulisivat val-
mistumaan eräät jo työn alaisina olleet julkaisut. Erinäisten hallintomenojen 
kohdalla myönnettiin kaupungin historiatoimikunnan käytettäväksi 4 milj. mk:n 
suuruinen siirtomääräraha, aikaisemmin samaan tarkoitukseen myönnetyn määrä-
rahan oltua sekalaisten yleisten menojen tilillä. Polttoainepäällikön toimis-
tomenot 5 milj. mk sekä polttoaineen käyttöä koskevan tutkimuksen suoritta-
miseen varattu 870 000 mk:n määräraha oli merkitty myöskin erinäisten hallin-
tomenojen kohdalle samoin kuin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston 
yleiset käyttövarat ja edustustilaisuuksia varten sekä sähkön hinnan korotta-
misen johdosta kaupunginhallituksen käytettäväksi varatut, yhteensä 60,5 milj. 
mk:n suuruiset määrärahat. 

Toisen pääluokan, oikeus- ja järjestystoimen, kohdalla palkkamenot lisään-
tyivät yleisten palkankorotusten johdosta sekä uusien virkojen perustamisen 
vuoksi, viimeksi mainittuja 'mm. maistraatin arkistossa toimistoapu!-aisen ja 
arkistonhoitajan virat (31.1. 42 §). Uuden virkasäännön aiheuttamat edellä 
selostetut toimenpiteet aiheuttivat Tilapäisten viranhaltijain momentin meno-
jen pienenemisen ja vastaavasti Muut palkkamenot momentin määrärahojen kasvua. 
Poliisilaitoksen lääkärin apulaisen palkkaukseen oli varattu 45 000 mk. Hol-
houslautakunnan puheenjohtajien ja jäsenten palkkioiden korotus aiheutui val-
tuuston päätöksestä, joka asetti tämän samaan asemaan muiden lautakuntien 
kanssa. (12.9. 578 §). Samaten korotettiin huoneenvuokralautakuntien puheen-
johtajien ja jäsenten palkkioita vastaavasti muiden lautakuntien jäsenten 
palkkioihin nähden (30.5. 359 §). Pääluokan kokonaismenot kohosivat 101 626 158 
mki 

Palotoimen, kolmannen pääluokan, menoissa oli vuosilomasijaisten palkkauk-
seen varattava 1 772 560 mk suurempi määräraha kuin aikaisemmin syystä, että 
olympiakisojen takia tarvittaisiin lisähenkilökuntaa vartiotehtäviin eikä 
tällöin voitaisi antaa kesälomia henkilökunnalle, vaan jouduttaisiin muuna 
aikana lomauttamaan enemmän henkilöitä kuin tavallisesti. Uusien autojen 
hankkimiseen varattiin 9 milj. mk ja toimistokaluston hankkimiseen 235 000 mk. 

Terveydenhoidon pääluokan kohdalla oli terveydenhoitotoimiston välittämien 
lääkärien anomaksuihin varattava 400 000 mk, koska valtuusto oli päättänyt 
(14.2. 124 §·), että kaupunki korvaa sen osan automaksusta, joka menee yli 
400 mk: n kultakin matkalta. Uuden rokotus asetuksen vuoksi korotettiin rokot-
tamiseen tarkoitettua summaa 1/3 eli 900 000 mk:aan. Terveydellisten tutki-
musten laboratorion kaluston hankintoihin varattiin lisää 377 000 mk uusien 
välineiden hankkimiseksi, samaten maidon-tarkastamon kaluston hankintamenoihin 
lisättiin 640 000 mk. Kiljavan.parantolan kannatusmaksuihin merkittiin 
19 357 140 mk 139 osakkeelta. Äitiysneuvolaan vuokramenot lisääntyivät eräi-
den uusien neuvolahuoneistojen osalta 448 200 mk. Avustusten ja korvausten , 
kohdalla myönnettiin yleensä laitoksille ja yhdistyksille edelleen entisen 
suuruiset avustukset paitsi Maitppisarayhdistyksen avustus korotettiin 3 mil0 mk:aan eli kaksinkertaiseksi, Samfundet Folkhälsan i Finland sai 100 000 mk 
ruotsinkielisten, muiden kuin \kansakoululasten mentaalihygienisen huollon hoi-
tamiseksi sekä Mjölbollstad Patientförening-Mjölbollstädin potilasyhdistyk-
selle 20 000 mk. 

Sairaanhoidon pääluokan kohdalla myönnettiin avustuksena vanhusten poli-
klinikan ja neuvolan ylläpitämiseen 2 780 000 mk. Kokonaisuudessaan pääluo-
kan menot kohosivat palkkojen ym. kustannusten kohoamisen johdosta 306.5 milj. 
mk kertomusvuoteen verraten. 

Huoltotoimen, kuudennen pääluokan, menot nousivat kaikkiaan 27.6 i» edelli-
seen vuoteen verraten. Huollettavien lukumäärä ei tosin sanottavasti ollut 
lisääntynyt, sen sijaan kodinhoitajista oli ollut puutetta, minkä vuoksi ta-
lousarvioon oli otettu määräraha 10 uuden kodinhoitajan ja 5 kodinsiivoojan 
palkkaamiseksi, momentin Tilapäiset viranhaltijat palkkamenot kohosivat 12.9 
milj. mkssta 15.3 milj. mkjaan. 

Laitoshuollon alalla vallitseva ankara paikkapula tulisi lieventymään jon-
kin verran sen johdosta, että Hirvihaaran kartano oli kertomusvuoden aikana 
ostettu kaupungille ja sinne tultaisiin sijoittamaan osa laitoshoitoa vaati-
via hoidokkeja. Uuden, 360 hoitopaikkaa käsittävän vanhainkodin valmistumi-
nen, jonka arvioitiin tapahtuvan v:n 1952 loppuun mennessä, vasta toisi tun-
tuvampaa parannusta vaikeaan laitostilanteeseen. Tämän sisustustöihin varat-
tiin 55, milj. .mk. LämMtyskustannusten samoin kuin lääkkeiden ja sairaanhoi-
totarvikkeiden hankintamenojen kohoaminen aiheutui osaltaan Hirvihaaran ai-
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kaansaamasta lisäyksestä, mutta viimeksi mainitun menoerän suureneminen joh·* 
tui lääkeaineiden hintojen kohoamisen ohella myöskin siitä, että kunnallis-
koti oli yhä enemmän muuttunut kroonisia tauteja potevien henkilöiden hoito-
laksi ja edelleen vaikutti siihen hoidokkien tehostunut hampaiden hoito ja 
silmälasihuolto. Uuden haaraosaston, Hirvihaaran, aiheuttamia olivat myös 
valaistus- ja ruokintamenojen lisäykset. Kaluston hankintaan merkittiin vä-
hän pienempi summa kuin edellisenä vuonna, eli 9 milj. mk, mistä 2.8 milj.mk 
oli tarkoitettu röntgenlaitteen hankkimiseksi poliklinikkaan, jotta vältyt-
täisiin potilaiden kuljettamiselta sairaaloihin. Työtupien työaineiden han-
kintoihin varattiin 60 milj. mk eli 20 milj. mk enemmän kuin edellisenä vuon-
na, näiden toimiessa edelleen kaupungin laitosten ja virastojen tekstiilitar-
vikkeiden keskushankkijana. Jatkuvasti vallinneiden hankintavaikeuksien vuok-
si ei koko tarvetta vielä ollut saatu tyydytetyksi, erikoisesti puuvillakan-
kaisiin nähden, vaikka kaupungin laitosten osuus oli jo v. 1950 noussut 86 
iin työtupien koko tuotannosta. 
Oulunkylässä kertomusvuonna rakenteilla olleen vanhainkodin laskettiin 

joutuvan käyttöön vasta v:n 1953 alusta, mutta koska kaikki kalustohankinnat 
jouduttaisiin suorittamaan jo v:n 1952 aikana, oli nämä hankinnat suunnitel-
tu tehtäviksi yhteistoiminnassa Olympiakisojen järjestelytoimikunnan kanssa, 
joka Kisakylän sisustamista varten joka tapauksessa joutuisi suorittamaan 
suuria kalustohankintoja. Näitä menoja varten, jotka käsittivät keskuskeit-
tiön kaikki keittiökoneet ja keittiökaluston sekä pääosan huollettavien asuin-
huoneiden kalustosta sekä kaikki tekstiilit ja ruokailuvälineet, toivottiin 
saatavan mahdollisimman edullises'ti siten, että. kisojen järjestelytoimikun-
ta tilaisi tarvittavat kalustoesineet huoltolautakunnan toivomusten mukaises-
ti ja heti kisojen päätyttyä luovuttaisi ne hankintahinnasta vanhainkotia 
varten. Vaikkakin ensimmäisen osan rakennusvaihe käsitti vain 360 hoitopaik-
kaa, oli tarkoitus suorittaa kalustohankinnat yhdellä kertaa koko laitosta 
eli 720 hoitopaikkaa käsittäviksi. 

Koska niiden huoltotapausten lukumäärä, joissa käytettiin yksityishoitoa, 
oli lisääntynyt, oli määräraha tällä kohden korotettava 30 000 mk:sta 150 000 
mk:aan. Suoranaisten avustusten suuruus oli merkitty 185 milj. mk:ksi eli 12 
milj. mk suuremmaksi kuin edellisenä vuonna, koska vuokra-avustukset yleisen 
vuokrien korotuksen takia olivat suurentuneet; myöskin vaatetus- ja poltto-
puuavustuksia oli ollut korotettava, niin ikään oli vanhusten huollon tehos-
tuminen yleensä aiheuttanut tämän menoerän suurenemisen. Alkoholistien huol-
lossa yhä enentynyt lääkintähoidon käyttö aiheutti tämän momentin menoerän 
suurenemisen 1.8 milj. mkrsta 2.5 milj. mkraan. 

Huoltolautakunnan jaettavaksi tarkoitetut avustukset merkittiin yleensä 
joko entisen suuruisina tai, mikäli perusteltua aihetta ilmeni, korotettuina. 
Pelastusmarmeijan miesten lämmittelytuvan ylläpitämiseen aikaisemmin erikseen 
myönnetty avustus" otettiin tällä kertaa talousarvioon saman, eli 160 000 mk:n 
suuruisena, kuin edellisenäkin vuonna. Rajamäen työsiirtolalle, jolle sama-
ten oli erillisten päätösten perusteella myönnetty avustusta, oli otettu ta-
lousarvioon 450 000 mk:n avustus, koska helsinkiläisten miesten hoitopäiviä 
oli .90 # kaikista. Vanhojen huolto-yhdistykselle myönnettiin 1 milj. mk sen 
valmisteilla olleen vanhainkodin saattamiseksi toimintakuntoon. Yhdistyksel-
le Kodittomien tuki annettiin .avustuksena 105 0.00 mk sen ylläpitämän naisko-
din toiminnan tukemiseksi. Pääluokan menot lisääntyivät yhteensä 208 827 975 
mk kertomusvuoden menoarvioon verraten. 

Lastensuojelun, seitsemännen pääluokan, menot nousivat mm. sen johdosta, 
että Hyvösen lastenkoti oli siirretty lastensuojelulautakunnan hallintaan. 
Sen vuokra-, lämmitys- ym. menot olivat yhteensä 3 987 660 mk. Lastensuojelu-
lautakunnan jaettavat avustukset merkittiin yleensä noin 50 $ korotettuina, 
sitä paitsi otettiin talousarvioon avustukset eräille järjestöille, joiden 
ylläpitämät laitokset palvelevat lastensuojelutarkoituksia sen sijaan, että 
nämä aikaisemmin myönnettiin eri päätöksillä. Näitä olivat Helsingin poikako-
tiyhdistys 180 000 mk, Leppävaaran pientenla stenko ti 80 000 mk, Hemsyster-
skolan ä Hindhär gärd 50 000 mk, Vankeusyhdistys 500 000 mk, mikä aikaisemmin 
oli merkitty 18.pääluokan tililtä sekä Helsingin diakonissalaitokselle 8.7 
milj. mk:n korvaus 10 lisäpaikan varaamisesta lastensuo jelulautakunnan tarpei-
siin Rinnekoti-nimisestä vajaamielishoitolasta, mistä kaupunginvaltuusto oli 
tehnyt päätöksen (14.11. 729 §). 

Erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokassa merkittiin huomattavimmat 
menojen lisäykset urheilun ja retkeilyn kansanpuistojen uudisrakennusten koh-
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dalla. Näistä useat olivat sellaisia korjauksia, joita oli siirretty vuodes-
ta toiseen, mutta jotka lopulta olivat käyneet välttämättömiksi, kuten esim. 
rakennusten ulkomaalaus. Uuden menoerän muodosti kansanpuistoihin liitetty 
Rastila, jonka menoihin merkittiin 5.47 milj. mk. Urheilulaitosten kalusto-
hankintamenoihin varattiin 3 229 000 mk, mistä summasta 1 100 000 mk: 11a oli 
tarkoitus hankkia sellaiset välineet olympiakisojen harjoituspaikoille, joi-
ta kaupungilla ei ennestään ollut. Haagan retkeilymajaan oli kalustohankinto-
ja ja korjauksia varten varattu 588 600 mk. Matkailun opaspalvelun järjestä-
miseen o3.ympiakisojen aikana merkittiin 250 000 mk sekä Helsingin sosiaali-
sia oloja esittelevän kirjasen painattamiseen 600 000 mk. Olympiakisojen pää-
sylippujen myynnistä ja urheilupaikkojen vartioinnista aiheutuvien menojen 
peittämiseen kaupungin hoitamilla kilpailupaikoilla varattiin 1 milj. mk. 
Erinäisiin korjaus- ja kunnossapitotöihin merkittiin seuraavat määrärahat: 
uima stadion 500 000 mk, urheilukenttiä ja uimarantoja varten täydennyshiek-
kaa ja varahyppylautoja 200 000 mk ja Kumpulan avouimalan käyttökustannuksiin 
1.4 milj, mk. Väestönsuojelulautakunnan menojen kohdalla merkittiin uutena 
menoeränä 1.5 milj. mk kaupunginhallituksen käytettäväksi. Valtuuston v. 1948 
päättämän lainavaraston perustaminen leiri- ja retkeilyvälineiden hankkimi-
seksi nuorisotyötä varten edellytti edelleen määrärahan, myöntämistä mainit-
tuun tarkoitukseen, koska välineitä ei vielä ollut tarpeeksi. Tällä kertaa 
varattiin ko. tarkoitukseen 1.2 milj. mk. Olympiakisojen järjestelyä varten 
myönnettiin kaupunginhallituksen käytettäväksi 25 milj. mk. 

Opetustoimen pääluokan menoihin tuli yleisistä korotuksista johtuvien me-
nolisäysten ohella uutena menoeränä mm. kirjastosihteerin palkka 24 300 mk 
sekä koulukirj as toto imikunnan palkkiot 55 000 mk seurauksena koulukirjasto-
toiminnan uudelleen järjestämisestä, josta valtuusto oli tehnyt päätöksen 
(14.2. 128 §; khn mtö n:o 1). Johtajien lisäpalkkiot olivat suurentuneet val-
tuuston (31·1. 74 §) päätöksen mukaisesti. Suomenkielisten kansakoulujen ka-
lustohankintoihin oli merkitty 17 milj. mk suurempi määräraha kuin edellise-
nä vuonna, koska valmistuvien Herttoniemen ja Pukinmäen uusien kansakoulujen 
kalustohankinnoista oli suoritettava ennakkomaksut jo v:n 1952 aikana. Ruot-
sinkielisten kansakoulujen johtokunnan ja kirjastotoimikunnan osalta oli ha-
vaittavissa samat menolisäykset kuin vastaavilla momenteilla suomenkielisis-
sä kansakouluissa. Topeliuskoulun lisätilan sisustamiseen merkittiin 10 milj. 
mk. Kansakoulujen yhteisten menojen kohdalla uutena menoeränä merkittiin 
250 000 mk oppilaiden osanottoa varten Pohjoismaiden kansakoululaisten urhei-
lujuhliin. 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan menoissa oli . uutena menoeränä 200 000 
mk varattu opetusfilmien hankkimiseen. Kirja pain ok oulun samoin kuin kähertä-
jäkoulun rehtorin palkkio oli valtuuston 16.5. tekemän päätöksen mukaisesti 
korotettu 28 200 mk:aan. Uutena menoryhmänä esiintyivät talousarviossa kau-
pungin haltuun otetun. (31.1. 76 §) verhoilija-ammattikoulun menot, jotka nou-
sivat yhteensä 3 490 810 mk:aan. Valtuusto oli myöntänyt oikeuden hankkia 
työpukuja ammattikoulun oppilaille, näiden hankkimiseen ja huoltoon merkittiin 
uutena määrärahana 375 000 mk. Kotitalouslautakunnan menojen joukossa oli uu-
"tena momenttina opetushuoneiston perustaminen Kisakylään, mihin tarkoitukseen 
varattiin 3 milj. mk. Lastentarhojen menot lisääntyivät valtuuston päätöksen . 
(29.8. 516 §) perusteella, joka korotti johtajien palkkiot 8 Lisäksi ai-
heutui uusien lastentarhojen perustamisesta Herttoniemeen (12.9. 581 §) ja 
Lauttasaareen (29.8. 533 §) vastaavasti 8 104 500 ja 3 204 000 mkrn uudet 
menoerät ja väliaikaisen lastentarhanopettaja-seminaarikurssin järjestämises-
tä 2 668 960 mk:n menot. Kaluston hankintamenoja aiheutui pesukoneiden· ym. 
laitteiden hankinnoista uusina menoerinä yhteensä 1 011 490 mk. Lasten leik-
kikenttätoiminnasta, joka oli uusi työmuoto, aiheutui 2 523 450 mk:n lisäme-
not. Eri ammattikouluille jaettavista avustuksista olivat uusia Suomen kokki-
ja stuerttikoulun saama avustus 200 000 mk sekä Kone oy:n ammattikoulun 
100 000 mk. Kauppaoppilaitosten ym. saamien avustusten joukossa olivat uusia 
Svenska köpmannaskolan 200 000 mk:n sekä Helsingfors svenska kontorsmanna-
förening'50 000 mk:n ja Turkkilaisen kansakoulun kannatusyhdistyksen 160 000 
mk:n avustukset. j 

Sivistystoimen pääluokassa esiintyi uutena momenttina kaupunginorkesterin 
pukukorvaus 2 milj. mk, jonka valtuusto oli myöntänyt (7.3. 181 §). Avustuk-
sista korotettiin Suoman työväenteatterin kannatusyhdistyksen määräraha mil-
tei kaksinkertaiseksi eli 1*2 milj. mk:äan. Uutena avustuksena myönnettiin 
Taiteellisen teatterin kannatusyhdistykselle 475 000 mk, Studenternas teater-
förening-nimiselle yhdistykselle 40 000 mk, Suomi-poikain kannatusyhdistyk-
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seile 100 000 mk sekä Tähtitieteelliselle yhdistykselle 100 000 mk. Pääluo-
kan yhteismenot kohosivat 227 350 433 mk:aan, joten lisäys edelliseen vuoteen 
verraten oli 55 019 770 mk. 

Kiinteistöjen pääluokan talo-osaston kohdalla oli Alppilan ravintolan kor-
jauksiin aiottu varata 30 milj. mk, mutta sen jälkeen kun ravintola oli pala-
nut, poistettiin määrärahasta 10 milj. mk. Rakennusten korjausten osalta va-
rattiin yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi poliisilaitoksen rakennus-
ten kohdalla 17 911 000 mk eli noin 10 milj. enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Uusina menoerinä merkittiin Kaivohuoneen korjaukseen 311 500 mk:n määräraha 
sekä Munkkiniemen sivukirjaston korjaukseen 45 000 mk ja Pitäjänmäen paloase-
maa varten 80 000 mk. Erinäisten menojen luvussa oli metsänhoitomaksuihin 
merkitty 65 000 mk metsänhoitoyhdistyksistä v. 1950 annetun lain perusteella. 
Oulunkylän Pikku-Kosken uimaranta-alueen vuokra, 5 000 mk, esiintyi talousar-
viossa uutena menoeränä, samoin kuin Ruskeasuon alueelta myydyn tontin raken-
nusten siirtokustannukset 410 000 mk. Uusina avustuksina myönnettiin tämän 
pääluokan kohdalla 200 000 mk Helsingin kaupungin virkamiesyhdistykselle ja 
200 000 mk Helsingin kunnantyönteki jäin keskus toimikunnalle yhdistysten kesä-
kotien vuokran suorittamiseen ja vartioinnin järjestämiseen. Edelleen myön-
nettiin erinäisten hallintokuntain rakennusten korjauksiin: Marian sairaalan 
oppilasködin ja hoitäjatarasuntolan osalle 300 000 mk kummallekin sekä Nikki-
län mielisairaalan hoitajattarien asuinrakennusta varten 50 000 mk. Kunnal-
liskodin uuden osaston, Hirvihaaran kartanon päärakennuksen ym. korjauksiin 
merkittiin 1.5 milj. mk. Lastensuojelulautakunnan osalta olivat uusia meno-
eriä lautakunnan hallintaan siirtyneen Hyvösen lastenkodin korjauksiin varat-
tu 615 000 mk sekä Ojakkalan lastenkotia varten varattu 795 000 mk. 

Kansakoulurakennusten korjauksiin varattiin entisten lisäksi 500 000 mk 
Maunulan ja 400 000 mk Munkkiniemen Lehtisaarentien kansakoulua varten. 

Yleisten töiden pääluokassa oli tarkoituksena ollut jo edellisestä vuodes-
ta lähtien soveltaa käytäntöön jaksottaista korjausmenetelmää. Mutta siihen 
siirtymistä haittasi ja viivytti se, että rakennuksia koskevissa tarkastuk-
sissa oli todettu kaikkialla vielä runsaasti puutteellisuuksia sota-ajan seu-
rauksina. Urheilu- ja pallokenttien ym. korjaukseen ja kunnossapitoon tarkoi-
tetut määrärahat merkittiin entisestään korotettuina varsinkin niiden lisään-
tyneiden kunnossapitokustannusten vuoksi, joita aiheutui olympiakisojen vuok-
si. Luvussa Yarasto myönnettiin 700 000 mk uusien puistopenkkien hankintaan 
sekä 5 milj. mk käymäläastiöiden hankintaan; uusien koneiden ostoon tarkoi-
tettua määrärahaa korotettiin 45 milj. mk eli 100 milj. mk:aan. Uusien työ-
maako juj en hankintaan varattiin 18 milj. mk eli 2 milj. mk enemmän kuin edel-
lisenä vuonna, näistä 9 milj. mk oli tarkoitettu olympiakisoja varten tarvit-
tavien kojujen hankintaan. 

Kolmannentoista pääluokan, liikennelaitoksen, menoarviossa oli eri momen-
teille otettu arvioitu menoerä olympialiikenteen järjestämiseksi. Talousar-
violaskelmissa oli lippujen hinnaksi otettu kaupunginvaltuuston kertomusvuo-
den toukokuussa hyväksymät korotetut hinnat, joita kuitenkaan ei vielä ollut 
vahvistettu. Olympiakisojen tuottama lisätulo oli arvioitu samansuuruiseksi 
kuin niiden aiheuttamat vastaavat menot. Luvussa Omnibusliikenne merkittiin 
500 000 mk: n määräraha henkilökunnan sairauslomasi jäisten palkkaamiseen. Om-
nibushallien kunnossapitokuluihin tuli uutena menoeränä Koskelan uuden hal-
lin lämpö-, valo- ja vesimenoja 2 milj. mk. Pääluokan kohdalla kokonaisva-
jaus nousi 274 140 480 mk:aan. 

Satamien, neljännentoista pääluokan, kaluston hankintaan varattiin 29.9 
milj. mk, koska koneellista kalustoa olisi jatkuvasti lisättävä, jotta maka-
siinitilaa saataisiin siten lisätyksi. Myöskin uusien autojen hankkimiseen 
merkittiin 1.5 milj. mk vanhojen autojen ollessa niin huonoja, että korjauk-
siin vuosittain oli käytettävä auton hinta. Kiinteistöjen kunnostamiseen va-
rattiin 7 milj. mk suurempi määräraha kuin edellisenä vuonna eli 40 milj. mk, 
koska kiinteän omaisuuden tarkastajat olivat tehneet huomautuksia kiinteistö-
jen kunnosta. Uuden virkahuoneiston sisustamiseen merkittiin 6 milj. mk. Avus-
tuksista, joita eri purjehdusseuroille oli myönnetty edellisenä vuonna sata-
missa· suoritettavia töitä varten olympiakisoja silmällä pitäen, olivat useat 
käyneet riittämättömiksi rahan arvon laskemisen vuoksi, mistä syystä niille 
merkittiin v:n 1952 menoarvioon noin 30 %:n lisäys, sekä niille yhdistyksil-
le, jotka aikaisemmin jäivät ilman, nimittäin Brändö seglare, Työväen pursi-
seura. Suomalainen pursiseura ja Helsingfors segelklubb, yhteensä 2 990 000 mk. 

Teurastamon, viidennentoista pääluokan, menoissa esiintyivät samat uudet 
momentit, jotka useissa muissakin pääluokissa olivat aiheutuneet siitä vai-
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tuuston päätöksestä, että viranhaltijoille maksettiin kokouspalkkio heidän 
toimiessaan sihteerinä lautakunnan kokouksissa. Kokonaisuudessaan teurasta-
mon menot nousivat 103 714 438 mk:aan, tappiota muodostui täteft 2 861 258 mk. 

Elintarvikekeskuksen, kuudennentoista pääluokan, kohdalla arvioitiin lii-
kevaihdon kohoavan olympiakisojen johdosta. Erillisen kassa- ja tiliviraston 
menot olivat yhteensä 4 029 280 mk. Kaikkiaan nousivat pääluokan menot 
186 002 782 mkiaan kohoten edellisestä vuodesta 40 983 334 mk; tulojen yli-
jäämä oli 6 997 218 mk. 

Seitsemännentoista pääluokan, teollisuuslaitokset, menoissa merkittiin -
sähkölaitoksen yhteydessä toimivan'yhteisen kassa- ja tiliviraston menoista 
vesilaitoksen osalle 1 848 600 mk ja kaasulaitoksen osalle 11 176 800 mk. 
Vedenhankinnan pumppuamiskustannukset kohosivat 12 480 000 mk eli 36 690 000 
mk:aan sähkönhinnan korotuksen johdosta. Vesilaitoksen tulojen ylijäämä ar-
vioitiin 24 251 258 mksksi, kaasulaitoksen tulojen ja menojen erotus kohosi 
15 090 970 mkiaan ja sähkölaitoksen arvioitu tulojen ylijäämä 12 298 110 
mk:aan. Sähkölaitoksen menoissa uusina erinä esiintyivät Työntekijäin ja vi-
ranhaltijain erinäisten etujen kohdalla suojapuvut ja puhdistus 1 milj. mk 
ja opetuskurssit 100 000 mk sekä katu- ja satama valaistuksen kohdalla uusien 
liikenneohjausvalojen huolto 50 000 mk. Kaikkiaan kohosi pääluokan tuloyli-
jäämä 51 640 338 mk:aan. 

Puutavara- ja polttoainetoimistolle, joka perustettiin valtuuston päätök-
sellä kertomusvuoden toukokuun alusta, varattiin kokonaan 18.pääluokka. "Tä-
hän asti sen edeltäjän, halkotoimiston toiminta oli ollut väliaikaisella kan-
nalla, mutta kun se nyt oli vakinaistettu, oli myöskin sen pääomasijoituksiin 
myönnettävä varat talousarviossa. Tällaisia menoja olivat Heinolaan rakennet-
tu toimitalo, Helsingissä olevat halkosahat sekä Heinolan sahan koneisto. 
Näitä varten oli pääomamenojen kohdalla myönnetty 38 729 154 mk. Pääluokan 
tulojen enemmyys menoihin verraten kohosi 5.4 milj. mksaan. 

Yhdeksännentoista pääluokan, joka käsitti korot ja kuoletukset, menoissa 
esiintyi v:n 1936 I laina s.m. 632 855 mk, erääntyneiden lunastamattomien oh-
ligatioiden korkoihin. Rakennuslainoissa oli 1951 vuoden laina, johon merkit-
tiin 1 098 625 mk. 

Kahdennessakymmenennessä pääluokassa oli poistojen ja palautusten loppu-
summa 401 500 000 mk, eli 222.5 milj. mk enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Tuloa tuottavien pääomamenojen, kahdennenkymmenennenensimmäisen pääluokan 
kohdalla merkittiin uudet määrärahat seuraaviin tarkoituksiin: liikennevene-
laitureita kansanpuistojen liikennettä varten 5 milj. mk, Eteläsataman väylän 
viitoitus Kaivopuiston ja Valkosaartenvälitse 1.2 milj. mk, Länsisataman te-
lakan työ- ja huoltorakennuksia varten 20 milj. mk sekä kahden uuden kuljetus-
proomun hankkimiseen 3 milj. mk. Vesilaitoksen osalle merkittiin 1.5 milj.mk 
•vartijan asunnon rakentamiseksi Alppilan vesisäiliöalueelle ja painetta li-
säävän pumppuaseman rakentamiseksi Herttoniemen läntistä asuntoaluetta var-
ten 6.5 milj. mk sekä vanhan vesisäiliöalueen luovutushinnan suorittamiseen 
2.4 milj. mk. Kaasulaitokselle merkittiin 1 milj. mk s.m. uuden kaasukellon 
alkututkimuksiin ja -töihin sekä aikaisemmin päätettyjä, vielä keskeneräisiä 
töitä varten 4 milj. mk ja kaasumittareita varten 5 milj. mk. Sähkölaitoksen 
Vanhankaupungin 110/20 kV asemaa varten 14 milj. mk; johtoverkkoa ja jakelu-
laitteita varten myönnettiin sähkölaitoksen osuuden.suorittamiseksi pylväs-
kustannuksista Tammiston-Pitäjänmäen välillä 17 milj. mk (4.7. 481 §;. Luvus-
sa talorakennukset varattiin uuden ruokatehtaan suunnittelua ja alustavia 
töitä varten 1.5 milj. mk, mistä kaupunginvaltuusto oli tehnyt päätöksen 
(7.3. 161 §); läpikulkutalon rakentamiseen Hermanniin merkittiin 65 milj.mk 
ja vastaavasti Ruskeasuon läpikulkutaloihin 61 milj. mk. Liikennelaitoksen 
menoihin merkittiin uusien vaunuhallien rakentamiseksi 655-975 000 mk sekä 
Koskelan vaunuhallien käytäntöön saamisesta johtuvaan koneiden siirtoon ja 
asennukseeni Vallilan konepajojen auto-osastolla 500 000 mk. Puutavara- ja 
polttoainetoimiston sijoituksia varten myönnettiin 27 669 010 mk. Muiden si-
joitusten osalta olivat uusia Työväen pursiseuralle myönnetty 2 milj. mk:n 
sekä Suomalaiselle pursiseuralle 2 milj. mk:n laina. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen, kahdennenkymmeneirnentoisen pääluokan 
kohdalla varattiin luvussa Talorakennukset lastentarhain rakennuksiin 25 550 QlQQ 
mk ja kirjastorakennusten erinäisiin muutos- ja kunnostustöihin 6 150 000 mk. 
Sairaalain rakennusten erinäisiin töihin merkittiin yhteensä 150 790 mk sekä 
kaupungin osuutena Helsingin yleisen sairaalan perustamiskustannuksiin 47 milj, 
mk. Huoltotoimen rakennuksiin varattiin 48 340 000 mk, lastensuojelun raken-
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nuksiin yhteensä 20 815 000 mk. Uusiin kansakoulurakennuksiin, nimittäin Mä-
kelänkadun, Herttoniemen, Meilahden, Pitäjänmäen, Lauttasaaren ja Pukinmäen 
kansakoulutalojen rakentamiseen merkittiin 237 milj. mk kaupunginhallituksen 
ehdottaman 192 milj·. mk:n sijasta sekä erinäisiin muutos- ja korjaustöihin 
34 151 500 mk, työväenopiston erinäisiin kunnostus- ym. töihin 1 250 000 mk 
ja poikien ammattikoulua varten 20 milj. mk. Erinäisiä rakennuksia ja seka-
laisia menoja varten varattiin 1 060 916 570 mk, josta 102 319 520 mk oli 
korvaus rakennustoimiston yleiskustannuksista ja 325 milj. mk vanhainkodin 
rakennustoimikunnan käytettäväksi myönnetty määräraha kunnalliskodin laajen-
tamiseen. Pääluokan toisessa luvussa Kadut ja tiet merkittiin uusien katujen . 
ja teiden rakentamiseen 105 milj. mk, mihin sisältyi mm. valtuuston päättämä 
2.1 milj. mk:n määräraha Eteläisen Esplanaadikadun'levittämiseen (12.9. 584 §). 
Asemakaava la in mukaisiin katutöihin Munkkiniemessä ja Lauttasaaressa 20 milj. 
mk sekä aikaisemmin päätettyihin, keskeneräisiin katutöihin 67 407 000 mk. 
Satamalautakunnan käytettäväksi myönnettiin uusia katuja ja rautatieraiteita 
varten teollisuusalueille 18 milj. mk ja uusia siltoja varten 100 milj. mk. 
Kolmannen luvun, Viemärit, kohdalla myönnettiin yleisten töiden lautakunnan 
ja satamalautakunnan käytettäväksi uusia viemäreitä varten 119 milj. mk sekä 
entisten viemäreiden uusimiseen yhteensä 177 210 000 mk. Neljännen luvun: Ur-
heilukentät, kohdalla merkittiin erinäisten uimalaitosten, urheilukenttien 
pukusuojien ym. rakennustöihin 14 508 500 mk sekä 30 milj. mk olympiakisojen 
vaatimiin rakennelmiin. Uusien urheilulaitteiden järjestämiseen sekä kanta-
kaupungin- että liitosalueelle ja keskeneräisiin töihin yhteensä 62 699 000 mk. 
Soutu- ja melontaratoja varten myönnettiin satamalautakunnan käytettäväksi 
11.24 milj. mk. Viidennessä luvussa, Istutukset, oli erinäisten puistojen ym. 
alueiden kunnostamiseen merkitty 29 313 000 mk:n määräraha. Kuudennessa luvus-
sa myönnettiin työttömyys- ja avustustöihin 1 milj. mk töiden järjestämiseksi 
alkoholisteille, irtolaisille ym. sekä varsinaisiin työttömyyden, lieventämi-
seen tarkoitettuihin töihin kaupunginhallituksen käytettäväksi 1 milj., siis 
yhteensä 2 milj. mk. Käyttövarojen, seitsemännen luvun kohdalla myönnettiin 
kaupunginhallituksen käytettäväksi 30 milj. mk ja edeltä arvaamattomia pääoma-
menoja varten, kaupunginvaltuuston käytettäväksi, 15 milj. mk, yhteensä 45 
milj. mk. 

Kahdennenkymmenennenkolmannen pääluokan, velan kuoletus, menot nousivat 
edellisestä vuodesta 80 105 655 mk. 

Tulosäännön ensimmäisessä osastossa, Yleinen kunnallishallinto, lisääntyi-
vät arviotulot 39 809 000 mk, mikä pääasiassa aiheutui siitä talousarvion ra-
kenteellisesta muutoksesta, että aikaisemmin 18,osastoon luettu osuus väki-
juomayhtiön vuosivoittoon, 37 230 000 mk, nyt siirrettiin tähän osastoon. 
Toisen osaston,.oikeus- ja järjestystoimen luvussa Ulosottolaitos esiintyi 
uutena momenttina 15 024 mk:n tulo luontoiseduista. Palotoimen kohdalla li-
sääntyivät tulot sairaankuljetuksista ym. 838 360 mk nousten yhteensä 
6 688 360 mk:aan. Terveydenhoidon osastossa väheni makkaratehtailta tarkas-
tuksista saatavien korvausten määrä 1 568 400 mk eli 1 802 880 mk:aan syys-
tä, että katsastajien lukumäärää oli vähennetty 9:stä 4:ään. Tuberkuloositoi-
miston osalta valtionapu lisääntyi 5 026 865 mk; kouluhammasklinikan arvioi-
dut tulot lisääntyivät 11 674 540 mk; äitiys- ja lastenneuvolan lääkärin 
palkkaamiseen saatu valtionapu kohosi 1.9 milj. mk sen oltua edellisvuonna 
1 milj. mk. 

Uutena momenttina esiintyi 200 000 mk:n tulo, jonka muodostivat terveys-
sisarten perimät maksut valohoidosta, lääkkeistä ym. Uusia vuokratuloja ker-
tyi Haagan, Malmin ja Aleksis Kiven kadun kodinhoitajan asunnoista 33 120 mk. 

Viidennen osaston, sairaanhoidon- tuloissa esiintyi vähennystä mm. niiden 
korvausten kohdalla, joita huoltotoimen oli suoritettava sairaanhoidosta kau-
pungin sairaaloissa, summan oltua edellisenä vuonna 97.53 milj. mk aleni se 
nyt 91.11 milj. mk:aan. Yhteensä vähenivät osaston tulot 926 440 mk. 

Kuudennen osaston, huoltotoimen kohdalla lisääntyivät tulot sekä annetus-
ta huollosta suoritettavien korvausten että kunnalliskodin ja Tervalammen 
työlaitoksen tulojen osalta, joista viimeksi mainitut kohosivat lähes 10 milj, 
mk. Myöskin työtupien kaupungin laitoksille toimitettavien lisääntyineiden 
liinavaatehankintojen vuoksi suurenivat niiden tulotkin 20 milj. mk, jääden 
kuitenkin mainittu määrä riippuvaiseksi kankaiden saannista. 

Lastensuojelulautaki,annan, seitsemännen osaston, tulot lastenhoidon kor-
vauksista ko&aaivat 15 milj.. mk eli 50 Huoltolaitosten valtionapu kohosi 
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2 milj. mk sekä Ryttylän tilan tulot yli 2 milj. mk samoin kuin Toivolan ti-
lan tulotkin noin 1 milj. mk. Kaikkiaan lisääntyivät osaston arvioidut, tulot 
22 018 248. mk. 

Erinäisten sosiaalisten tehtävien kohdalla, kahdeksannessa osastossa, li-
sääntyi mm. työnvälityksestä suoritettava valtionapu 5 775 000 mk sekä kor-
vaukset valtiolta ja vierailta kunnilta saatavista kansaneläkelain mukaan 
suoritetuista lisäeläkkeistä 3.6 milj. mk. Urheilu- ja retkeilylautakunnan 
tuloissa esiintyi uutena eränä Korkeasaaren moottoriveneliikenteen tuotto 
200 000 mk. Uuden retkeilymajan, Rastilan tuloja, vuokria huviloista ja telt-
tavuokria, kertyi yhteensä 173 000 mk. Olympiakisoista aiheutuvia tuloja mer-
kittiin olympiatoimikunnan suoritettavina korvauksina olympialaitteiden ra-
kentamisesta 81 850 000 mk. 

Luvussa Nuorisotyölautakunta merkittiin vuokratuloa 200 000 mk askartelu-
keskuksesta. 

Yhdeksännen osaston, opetustoimen kohdalla suureni suomenkielisten kansa-
koulujen valtionapu 32.5 milj. mk sekä kansakoulun oppilaiden lukumäärän li-
sääntymisen vuoksi että avustussumman oppilasta kohden kohotessa 3 500 mk:sta 
4 500 mk:aan. Ruotsinkielisten kansakoulujen osalta valtionapu kohosi edellä 
mainituista syistä 3.925 milj. mk. Myöskin valtionapu oppilaiden kesävirkis-
tykseen, jota maksettiin 20 $ kokonaiskustannuksista, kohosi vastaavasti suo-
menkielisten koulujen osalta 2.9 milj. mk:sta 5.16 milj. mk:aan ja ruotsin-
kielisten osalta 860 000 mk:aan. Kaupungin haltuun otetun verhoilija-ammatti-
koulun tulot, joita oli yhteensä 2.205 milj. mk, esiintyivät ensi kerran v:n 
1952 talousarviossa. Uusien lastentarhojen tuottamat tulot arvioitiin 
1 204 677 mkrksi ja tulot lastentarhanopettajaseminaarista 336 000 mk:ksi. 
Samoin kuin.kansakoulujen muidenkin opetuslaitosten valtionavut merkittiin 
korotettuina tuloarvioon. Osastoon sisältyvät valtionapuerät nousivat yhteen-
sä 238 945 503 mk:aan edellisen vuoden vastaavan määrän oltua 171 547 976 mk. 

Kymmenennen osaston, sivistystoimen kohdalla, esiintyi uutena momenttina 
kaupunginkirjaston valtionapu 150 000 mk sekä kaupunginorkesterin nuottien 
vuokrauksesta ja konserttiohjelmien julkaisemisoikeudesta saatuja tuloja yh-
teensä 140 000 mk. 

Yhdennentoista, kiinteistöjen, osaston tulojen arvioitiin kasvavan'metsä-
talousosaston osalta noin 7.5 milj. mk, mikä johtui pääasiassa metsätuottei-
den hintojen kohoamisesta. Hirvihaaran kartanosta myytävästä noin 1 200 m 3 
suuruisesta erästä pinotavaraa laskettiin saatavan 1.8 milj. mk. Kiinteistö-
lautakunnan hoidossa olevien rakennusten ja huoneistojen vuokrien osalta li-, 
säys oli 62 511 631 mk, mikä aiheutui sekä valtioneuvoston hyväksymästä 
asuinhuoneisto jen vuokrien korotuksesta että kaupunginhallituksen määräämäs-
tä tilitys vuokrien korotuksesta. 
. VI luvun myynti- ja toripaikkojen vuokrat tuottivat noin 1 milj. mk enem-

män kuin edellisenä vuonna. Siirtolapuutarhojen tulot vähenivät 222 324 mk, 
mikä johtui valtuuston helmikuun 14 p:nä ja· toukokuun 16 p:nä tekemistä pää-
töksistä Oulunkylän ja Marjaniemen siirtolapuutarhojen vuokrien alentamises-
ta. Tulot muiden kuin kiinteistölautakunnan hoidossa olevien rakennusten 
vuokrista kohosivat 187 438 849 mk. 

Yleisten töiden, kahdennentoista osaston, luvussa Voitot ja korvaukset, 
kohosi tilaustöistä saatujen voittojen määrä l8:sta milj, 30:een milj. mk:aan; 
tulot puhtaanapidosta kohosivat yksityisten katuosuuksien osalta 8 milj. mk 
ja yksityisten kiinteistöjen puhtaanapidon osalta 9 milj. mk. Kaikkiaan li-
sääntyivät tulot tässä osastossa 36 441 378 mk. 

Liikennelaitoksen, kolmannentoista osaston tulot lisääntyivät 60 milj. mk, 
mikä summa arvioitiin koituvan olympiakisojen aiheuttamasta liikenteen lisään-
tymisestä. 

Neljännentoista, satamien, osaston tulojen arvioitiin lisääntyvän 
197 269 600 mk, mihin vaikutti uuden liikennemaksutaksan käytäntöönottami-
nen, liikennemaksujen lisäys yksin oli 80 milj. mk. 

Teurastamon, viidennentoista osaston tulot lisääntyivät 8 milj. mk. Uute-
na tuloeränä oli 100 000 mk vesimaksuista. 

Elintarvikekeskuksenf kuudennentoista osaston, tulot lisääntyivät yhteen-
sä 45 milj. mk, mihin summaan sisältyi 400 000 mk myytävistä ruoankuljetusas-
tioista saatavia tuloja. 

Teollisuuslaitosten, seitsemännentoista osastön, tulot lisääntyivät veden-
myynnin osalta 72 065 milj. mk päätöksen johdosta, jolla vesimaksuja korotet-
tiin 550 fo v:n 1936 taksasta. 
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Kaasun kulutuksen arvioitiin lisääntyvän v. 1952 siinä määrin, että tulot 
kaasun myynnistä nousivat 450.12 milj. mk:sta 678.45 milj. mk:aan. Sivutuot-
teista saatavat tulot nousivat 529 275 200 mk. Kaikkiaan olivat osaston tu-
lot 4 237 054 600 mk; ylijäämäksi näi 51 640 338 mk. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (14.11. 732 §) sähkölaitoksen uuden yleisen 
myyntitariffin mukaisesti sähkön myyntihinta kohosi niin, että siitä kerty-
vien tulojen laskettiin lisääntyvän 422.783 milj. mk eli 1 974 415 milj.mk:aan 

Kahdeksannentoista osaston, joka tässä talousarviossa ensi kerran oli va-
rattu puutavara- ja polttoainetoimistolle, tulot olivat yhteensä 932.2 milj. 
mk, jolloin ylijäämäksi jäi 5.4 milj. mk. 

Yhdeksännentoista osaston, joka käsitti korot ja osingot, uutena momentti-
na esiintyivät korkotulot Oy. Mankala ab:n lainoista, jotka nousivat 30 098 375 
mk:aan. Tämän osaston kolmannessa luvussa, joka sisälsi laitosten pääoma-ar-
von korot, esiintyi ensi kertaa puutavara- ja polttoainetoimisto, jonka osal-
ta korot arvioitiin 4 milj. mk:ksi. 

Kahdeskymmenes osasto käsitti verojen tuotot, mitkä lisääntyivät edellises-
tä vuodesta 1 112 910 393 mk. Veroäyrin hinnaksi saatiin 11:99 mk edellyttäen, 
että veroäyrien lukumäärä tulisi olemaan 860 milj. 

Kahdennessakymmenennessä ensimmäisessä osastossa, joka käsitti kaupungin 
omaisuudesta saadut pääomatulot, lisääntyivät tulot 658 914 396 mk:aan, ol-
len lisäys edellisestä vuodesta noin 188 milj. mk. Tähän summaan sisältyi 
laitteiden arvon kuoletuksia yhteensä 442 283 300 mk, mistä 8.milj. mk tuli 
uutena eränä puutavara- ja polttoainetoimiston osalle. Toisessa luvussa, jo-
ka käsitti tulot kaupungin omaisuuden myynnistä, kertyi tuloja tonttien myyn-
nistä· 200 milj. mk, maanhankintalain tarkoituksiin myydyistä alueista 9 milj. 
mk sekä vanhan vesisäiliöalueen luovutuksesta 2.4 milj. mk. 

Kahdennessakymmenennessä toisessa osastossa oli osoitukset lainavaroista, 
yhteensä 600 milj. mk, missä lisäystä edelliseen vuoteen verraten 8.7 milj. 
mk. 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. V:n 1950 talousarvioon merkittyjä maistraatin tarverahoja 
sallittiin ylittää 27 425 mk (14.2. 141 §). 

Kaupunginvoudin konttorit.Ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin v:n 1950 
tarverahoja sallittiin-ylittää 9 913 mk (14.2. 141 §). 

Toisen kaupunginvoudin konttorin v:n· 1950 erinäisiä määrärahoja sallittiin 
ylittää yhteensä 26 167 mk (14.2. 141 §). 

Helsinki-Huopalahden kaupunginvoudin konttorin v:n 1950 talousarvioon mer-
kittyä tilapäisen'työvoiman määrärahaa sallittiin ylittää 12 954 mk (14.2. 
141 §). 

Helsinki-Malmin kaupunginvoudin konttorin v:n 1950 määrärahaa Valaistus 
sallittiin ylittää 405 mk (14.2. 141 §). 

Rakennustarkastus. Rakennustarkastuskonttorin v:n 1950 erinäisiä määrära-
hoja sallittiin ylittää yhteensä 148 759 mk (14.2. 141 §). 

Raastuvanoikeus. Kaupunginvaltuuston päätettyä elokuun 30 p:nä 1950 perus-
taa tammikuun 1 p:stä 8 uutta vanhemman oikeusneuvosmiehen ja 11 uutta nuo-
remman oikeusneuvosmiehen virkaa sekä kunnallisneuvosmiehen viran ja määrät-
tyä, niiden palkkauksen sekä siirrettyä samasta ajankohdasta oikeuspormestarin 
ja 11 vanhempaa oikeusneuvosmiestä ylempiin palkkaluokkiin oikeusministeriö 
vahvisti tammikuun 4 p:nä valtuuston päätöksen viranhaltijain palkkauksen 
osalta (31.1. 31 § - Ks. v:n 1950 kert. I osaa). 

Kaupunginviskaali H.K.J. Kunnas oli valittanut Uudenmaan lääninhallituk-
selle kaupunginvaltuuston joulukuun 20 p:nä 1950 tekemästä päätöksestä, jol-
la täytettiin raastuvanoikeuden 8 vanhemman oikeusneuvosmiehen ja 16 nuorem-
man oikeusneuvosmiehen virkaa, anoen, että mainittu päätös kumottaisiin sekä 
muodollisten.että asiallisten syiden perusteella. Koska valitusta kuiterkin 
oli pidettävä lakiin perustumattomana, päätti kaupunginvaltuusto lääninhalli 
tukselle annettavassa lausunnossa anoa, että valitus hylättäisiin (14.2. 94 ij, 
Lääninhallitus hylkäsi maaliskuun 14 p:nä antamallaan päätöksellä edellä mai-
nitun valituksen (25.4. 260 §). 

Kaupunginvaltuusto oli joulukuun 20 p:nä 1950 (ks. v:n 1950 kert. I osaa) 
päättänyt valita oikeuskanslerinsihteerin F.Y. Sipin raastuvanoikeuden van-
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hemman oikeusneuvosmiehen virkaan, mutta kun tämä sittemmin oli peruuttanut 
hakemuksensa, oli yhteisraastuvanoikeus ilmoittanut käsityksenään, ettei vir-
kaa tarvinnut julistaa uudelleen haettavaksi, vaan voitaisiin siihen valita 
joku viran alkuperäisistä hakijoista, Yhteisraastuvanoikeus oli yksimielises-
ti päättänyt puoltaa siviilinotaari A. Mestertonin valitsemista. Myöskin kau-
pungin lakimies oli yhtynyt yhteisraastuvanoikeuden kantaan, että virkaan voi-
taisiin valita joku viran aikaisemmista hakijoista, mutta kaupunginvaltuusto 
päätti palauttaa asian kaupunginhallitukseen viran aukijulistamista varten 
(13.6. 40-1 §). 
' Oikeusneuvosmies A. Timgren oli valittanut edellä mainitusta valtuuston 

päätöksestä, koska valittajan mielestä ko. päätös oli lain ja käytännnön vas-
tainen. Kaupunginvaltuusto päätti, koska valituksenalainen päätös ei ollut 
loukannut valittajan yksityistä, oikeutta eikä myöskään ollut osoitettu, että 
se olisi syntynyt laista poikkeavassa järjestyksessä tahi mennyt valtuuston 
toimivallan ulkopuolelle taikka muuten ollut lain tai asetuksen vastainen, 
lääninhallitukselle annettavassa selityksessä anoa, että valitus aiheettoma-
na hylättäisiin (29.8. 508 §). Lääninhallitus ratkaisi lokakuun 17 p:nä vali-
tuksen ja siihen nähden, että valituksen alainen päätös oli vain valmistavaa 
laatua, eikä näin ollen sisältänyt sellaista ratkaisua, johon muutosta voitai-
siin valitusteitse hakea, lääninhallitus ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen 
(14.11. 716 §). 

Kaupunginvaltuuston valittua joulukuun 20 p:nä 1950 nuoremmaksi oikeusneu-
vosmieheksi mm. varatuomari P. Salmisen olikin tämä sittemmin ilmoittanut pe-
ruuttavansa hakemuksensa, minkä vuoksi kaupunginvaltuusto päätti pyytää lää-
ninhallitukselle annettavassa lausunnossa, että valtuuston esitys valtakirjan 
antamisesta varatuomari Salmiselle nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan kat-
sottaisiin rauenneeksi ja ettei Salmista näin ollen virkaan nimitettäisi 
(20.6. 437 §). 

Sen jälkeen kun varatuomari P. Salminen oli peruuttanut hakemuksensa nuo-, 
rernman oikeusneuvosmiehen virkaan, oli hän elokuun 14 p:nä toimittanut Uuden-
maan lääninhallitukselle uuden, asiaa koskevan kirjelmän, missä selitti, et-
tei hänen tarkoituksensa ollut ollut luopua mistään oikeuksista nuoremman oi-
keusneuvosmiehen virkaan. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin lääninhallituk-
selle annettavassa lausunnossa esittää, ettei varatuomari Salmisen mainittu 
kirjelmä antaisi aihetta toimenpiteisiin (24.10. 687 §). · 

Kaupunginvaltuusto valitsi raastuvanoikeuden- neljään avoinna olevaan nuo-
remman oikeusneuvosmiehen virkaan 34 hakijasta seuraavat: varatuomari H.O. 
Lähteisen, vt.siviilinotaari K-J.H. Boijen, vt.rikosasiainnotaari L. Verkon 
ja hovioikeudenviskaali U.V. Laitisen (14.11. 723 §)· 

Raastuvanoikeudessa oli toiminut kaksi siviilinotaaria, joista toisen vel-
vollisuuksiin oli kuulunut myöskin sihteerin tehtävien hoito. Koska oli to-
dettu, että ilmeinen epäsuhde vallitsi tästä aiheutuvan työmäärän ja palkkauk-
sen välillä, joka oli ainoastaan kaksi palkkaluokkaa korkeampi kuin sen si-
viilinotaarin, jolla ei ollut sihteerin velvollisuuksia, ehdotti raastuvanoi-
keus, että toinen siviilinotaari vapautettaisiin toimimasta raastuvanoikeu-
den sihteerinä, jolloin sihteeriä varten olisi järjestettävä erikoinen palk-
kiovirka. Tästä esitettiin maksettavaksi 12 000 mk:n suuruinen palkkio kuu-
kaudessa. Kaupunginvaltuusto päätti tehdä korkeimmalle oikeudelle esityksen, 
pttä Helsingin raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toiminnasta joulukuun 4 p:nä 
1950 annetun päätöksen 2 § ja 7 §:n d) kohta muutettaisiin seuraavasti: 
2 § "Raastuvanoikeuden apuna on kiinteistönötaari, kaksi siviilinotaaria ja 
kahdeksantoista rikosasiainnotaaria", jolloin lause: "joista toinen toimii 
raastuvanoikeuden sihteerinä11, jäisi pois mainitusta pykälästä ja siihen li-
sättäisiin sanat: "Raastuvanoikeuden sihteerinä toimii oikeusneuvosmies, no-
taari tai muu sopiva henkilö, joka tehtävään määrätään/1 Samalla valtuusto 
päätti siirtää 30.palkkaluokkaan kuuluvan siviilinotaarin viran 28.palkka-
luokkaan marraskuun 1 p^stä lukien. Edelleen valtuusto oikeutti raastuvanoi-
keuden ylittämään ao. tilillä olevaa määrärahaa enintään 20 000 mk palkkion 
maksamista varten raastuvanoikeuden sihteerin tehtävien hoitamisesta marras-
kuun 1 p:stä lukien (24.10. 688 §).. 

Kaupunginvaltuusto päätti, hyläten raastuvanoikeuden yleisjaoston esityk-
sen siitä, että tämä saisi ylittää vuosilomasijaisten palkkauksen tilillä ole-
vaa määrärahaa 2 941 470 mk, suostua anomukseen vain siltä osalta, joka kos-
ki nuorempien oikeusneuvosmiesten vuosilomasijaisten palkkaamista ja määrära-
han ylittämistä 256 000 mk (11.4. 248 §). Raastuvanoikeuden yleisjapston anot-
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tua uudelleen ko. määrärahan ylitysoikeutta, koska myöhäisen ajankohdan vuok-
si Oli ollut mahdotonta ryhtyä kokeilemaan jo kohta käsillä olevana kesänä 
ehdotettua uutta järjestelyä vuosilomasijaisten määrän vähentämiseksi, kau-
punginvaltuusto päätti oikeuttaa raastuvanoikeuden ylittämään vuosilomasijais-
ten palkkaamiseen varattua määrärahaa 1 171 300 mk (30.5. 384 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoitus-
kanslian esimiehenä toimivan toimistoapulaisen viran 21.palkkaluokasta 23. 
palkkaluokkaan kesäkuun 1 ,p:stä lukien sekä myöntää ao. tililtä 15 190 mk ko-
rotetun palkan maksamiseen kertomusvuonna (16.5. 302 §). 

Kaupunginvaltuusto valitsi raastuvanoikeuden avoinna olevaan nuoremman oi-
keusneuvosmiehen virkaan 17 hakijasta lakitieteen lisensiaatti P.J. Voipion 
(13.6. 402 §). 

Raastuvanoikeuden v:n 1950 tilapäisen työvoiman määrärahaa sallittiin 
ylittää 260 500 mk (14.2. 141 §). 

Syyttäjistö. V:n 1950 talousarvioon merkittynä syyttäjistön erinäisiä mää-
rärahoja sallittiin ylittää yhteensä 14 267 mk (14.2. 141§). 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden arkisto. Raastuvanoikeuden uudelleen jär-
jestelyn yhteydessä oli maistraatin ja raastuvanoikeuden yhteinen arkisto ja 
sen henkilökunta yhtä toimistoapulaista lukuunottamatta siirretty yksinomaan 
raastuvanoikeutta palvelevan arkiston virkoihin tammikuun 1 p:stä lukien. 
Maistraatin oli näin ollen järjestettävä arkistonsa hoito uudelleen. Koska 
oli ilmeistä, ettei maistraatin arkistossa toimiva toimistoapulainen yksin 
pystynyt hoitamaan arkistoa ja sen hoitoon liittyviä tehtäviä, piti maist-
raatti välttämättömänä, että vuoden alusta perustettaisiin maistraattiin ar-
kistonhoitajan virka.. Ehdot-uksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti perus-
taa helmikuun 1 p:stä lukien maistraatin arkistoon 27.palkkaluokkaan kuuluvan 
arkistonhoitajan viran sekä 20.palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen vi-
ran ja samasta ajankohdasta lukien lakkauttaa raastuvanoikeuden arkiston 20. 
palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran, Samalla valtuusto päätti oi-
keuttaa maistraatin nimittämään perustettavaan toimistoapulaisen virkaan lak-
kautettavan viran silloisen haltijan, L. Gottlebenin, virkaa haettavaksi ju-
listamatta sekä myöntää 530 200 mk ao. tililtä uusien virkojen peruspalkko-
jen maksamiseen kertomusvuonna (31.1. 42 §). 

Määrärahai. Maistraatin ja raastuvanoikeuden arkiston v:n 1950 erinäisiä 
määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 43 407 mk (14.2. 141 § ja 7.3. 190 §). 

Poliisi järjestyksen 71 §:n 4. momentin muuttaminen. Poliisijärjestyksen 
mukaan oli aikaisemmin ollut ehtona ilmoitusten, tiedonantojen 'ja koristei-
den kiinnittämiseen katujen ym. julkisten paikkain yläpuolelle paitsi asian-
omaisen kiinteistönomistajan suostumusta myös poliisiviranomaisen luvan hank-
kiminen. Kiinteistölautakunnan käsityksen mukaan olisi kuitenkin asianmukais-
ta, että kaupungin viranomaisenkin suostumus vaadittaisiin mainitunlaisten 
laitteiden, esim..joulukoristelujen ripustamiseen. Kiinteistölautakunnan eh-
dotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti, että poliisijärjestyksen 71 
§:n 4. momenttia täydennettäisiin siten, että entiseen määräykseen, jonka mu-
kaan ilmoitusten yms. kiinnittämiseen on hankittava kiinteistönomistajan ja 
poliisin lupa, tehtiin lisäys: "myös kaupungin viranomaisen suostumus" (31.1. 
57 §). lääninhallitus vahvisti helmikuun 19 p:nä valtuuston päätöksen (7.3. 
149 §). 

Oso i tenumeroinnin vahvistaminen. Koska liitosalueella eräiden uusien ka,tu-
jen nimien käytäntöönottamisen yhteydessä oli ilmennyt.sekavuutta osoitenume-
roinnissa, oli kaupunginhallitusta pyydetty ryhtymään toimenpiteisiin osoite-· 
numeroinnin vahvistamiseksi. Kun ei kuitenkaan poliisijärjestyksessä enempää 
kuin muissakaan säännöksissä ollut määräystä siitä, minkä viranomaisen tehtä-
viin tämä kuuluisi, ehdotti kaupunginhallitus, että sen toimeksi annettaisiin 
osoitenumeroinnin vahvistaminen. Kaupunginvaltuusto päättikin ehdotuksen mu-
kaisesti, että poliisijärjestyksen 68 §:ään lisättäisiin seuraavanlainen uu-
si momentti: "Osoitenumeroinnin vahvistaa kaupunginhallitus." (20.6. 443 §). 
Lääninhallitus vahvisti valtuuston päätöksen elokuun 13 p:nä (26.9. 606 §). 

Poliisilaitoksen määrärahat. Poliisilaitoksen v:n 1950 erinäisiä määrära-
hoja sallittiin ylittää yhteensä 32 004 mk (14.2. 141 § ja 7.3. 190 §). 

Huoneenvuokraiautakunnat. Tiuoneenvuokraläutakuntien ohjesäännön 12 §:n mu-
kaan valtuuston. 22 p:nä tammikuuta 1947 muuttamana, huoneenvuokra lautakuntien 
neuvottelukunta oli päätösvaltainen, kun vähintään neljä puheenjohtajaa sekä 
kaksi vuokralaisten ja kaksi vuokranantajien edustajaa oli saapuvilla. Koska 
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kuitenkin lautakuntien lukumäärää oli supistettu 9*stä 5ieen, saattoi tapah-
tua, ettei kokouksissa aina ollut saapuvilla neljää puheenjohtajaa, jolloin 
neuvottelukunta ei ollut päätösvaltainen. Tämän vuoksi ehdotettiin johtosään-
töä muutettavaksi siten, että riittäisi, jos puheenjohtajista kaksi kerral-
laan oli saapuvilla kokouksissa. Kaupunginvaltuusto päättikin muuttaa huoneen-
vuokralautakuntien johtosäännön 12 §:n 3.momentin seuraavan sisältöiseksi: 
Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi puheenjohtajaa sekä 
kaksi vuokralaisten ja kaksi vuokranantajien edustajaa on kokouksessa saapu-
villa (14.2. 98 §). 
98 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että huhtikuun 1 pistä suoritettaisiin huoneen-
vuokralautakuntien yhteiselle puheenjohtajalle 110 000 mk:n suuruinen vuosi-
palkkio, jolloin hänelle ei suoritettaisi eri palkkiota osallistumisesta kes-
kuslautakunnan ja neuvottelukunnan kokouksiin, sekä muiden paitsi I vakinai-
sen huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajille 2 000 mk ja jäsenille 1 200 mk 
kokoukselta. Osallistumisesta keskuslautakunnan ja neuvottelukunnan kokouk-
seen suoritettaisiin jäsenille 1 000 mk:n suuruinen palkkio kokoukselta ja 
puheenjohtajana toimiessaan varapuheenjohtajalle 1 700 mk:n suuruinen palkkio 
(30.5. 359 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti valita I vakinaisen huoneenvuokralautakunnan pu-
heenjohtajan virkaan 8 hakijasta.toimen silloisen virkaa tekevän hoitajan, 
varatuomari J-E.V. Kuhlefeltin (31.1. 40 §). 

Huoneenvuokralautakuntien v:n 1950 määrärahoja Palkkiot sallittiin ylittää 
260 825 mk (7.3. 190 §). 

Holhouslautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa huhtikuun 25 p:nä te-
kemäänsä, kaupungin luottamusmiesten palkkiosäännön uusimista koskevaa päätös-
tään siten, että mainittu sopimus ulotettiin koskemaan myöskin holhouslauta-
kuntaa, jolloin ko. sopimuksen 1 §:n seuraavansisältöisestä 2.momentista: 
"Tämä sääntö ei koske holhouslautakunnan eikä huoneenvuokralautakuntien pu-
heenjohtajia ja jäseniä." poistettiin sanat "holhouslautakunnan eikä"; edel-
leen päätti valtuusto oikeuttaa holhouslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet 
kertomusvuoden alusta lukien saamaan palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot 
huomioon ottaen, että holhouslautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokous-
palkkiota vastaava määrä myös hänen kokousten väliajalla pitämistään vastaan-
otoista (12.9. 578 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti esittää raastuvanoikeudelle, että holhouslauta-
kunnan puheenjohtajaksi kalenterivuosien 195 2-1955 ajaksi määrättäisiin lau-
takunnan nykyinen puheenjohtaja, korkeimman oikeuden entinen presidentti 
0. Möller (28.11. 765 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitoksen toimisto. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa heinäkuun 1 
p:stä alkaen 31.palkkaluokkaan kuuluvan palolaitoksen toimiston, toimistonhoi-
tajan viran ja kaksi 26.palkkaluokkaan kuuluvaa kanslistin virkaa; mainittu-
jen virkojen tilalle perustettiin samasta ajankohdasta lähtien 36.palkkaluok-
kaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva talouspäällikön virka, 26.palkkaluokkaan 
kuuluvat kirjanpitäjän ja kirjaajan virat; samalla valtuusto oikeutti palolau-
takunnan ylittämään kertomusvuoden talousarvion ao. tilillä olevaa määrärahaa' 
enintään 48 960 mk (13.6. 404 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti tammikuun 1 p:stä 1952 lakkauttaa 15 palomiehen 
virkaa, jotka kuuluivat 21.palkkaluokkaan sekä perustaa samasta ajankohdasta 
lähtien vastaavan määrän 22.palkkaluokkaan kuuluvia vanhemman palomiehen vir— 
koja (28.11. 766 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti palolautakunnan radiolaitteiden hankkimisesta 
pääpaloasemalle aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi enintään 660 000 mk ylit-
tämään kertomusvuoden talousarvion ao. kaluston hankintatilillä olevaa määrä-
rahaa (13.6. 422 §). 

Palolaitoksen erinäisiä v:n 1950 määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 
528 254 mk (14.2. 141 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti palolautakunnan ylittämään enintään 400 000 mk 
kertomusvuoden lisätalousarvion ao. kaiustonhankinta-tilillä olevaa määrära-
haa kahden sairaankuljetusauton hankkimista varten (28.11. 794 §). 
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Tontin luovuttaminen Herttoniemen palovartioasemaa varten. Kaupunginval-
tuusto päätti, että asemakaavaosaston piirustukseen nro 3153 merkitty, noin 
2 600 m^:n suuruinen alue. Viikintien ja Porvoontien risteyksestä noin 200 m 
luoteeseen luovutettaisiin Herttoniemen palovartioasemaa varten heinäkuun 1 
pistä alkaen toistaiseksi 20 800 mk:n tilitysvuokrasta vuodelta. Edelleen val-
tuusto päätti oikeuttaa palolautakunnan ko. vuokran suorittamista varten 
10 400 mk ylittämään kertomusvuoden talousarvion ao, vuokratilille merkittyä 
määrärahaa sekä yleisten töiden lautakunnan ylittämään kiinteistöjen pääluo-
kan talo-osaston tilillä Palolaitoksen rakennukset olevaa määrärahaa 3 091 000 
mk (13.6. 421 §). 

Liitosalueen palotoimi. Vtn Lohikiven ym. aloite liitosalueen paloturval-
lisuuden tehostamisesta päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmistel-
tavaksi (10.10. 684 §). 

Alueen vuokraaminen Pakinkylän vapaaehtoiselle palokunnalle Pakilan palo-
kunnantalon rakentamista varten (ks. s. 

Lainan myöntäminen Puistolan vapaaehtoiselle palokunnalle paloasemaraken-
nuksen rakentamista varten (ks. s. 15). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Kaupunginvaltuusto päätti, hy-
väksyen periaatteessa terveydenhoidontarkastajan laatiman suunnitelman koti-
sairaanhoidon järjestämiseksi, toteuttaa sen pääasiassa ehdotuksen mukaises-
ti, kuitenkin siten muutettuna, että kotisairaanhoitoa annettaisiin maksutta 
varattomille, kun taas vähävaraiset maksaisivat 75 mk ja muut 150 mk alkaval-
ta tunnilta, sekä että potilaan varallisuuden ensisijaisesti arvostelisi ao. 
sairaanhoitaja; edelleen valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen, osoittaen 
tarvittavat varat käyttövaroistaan, niitä tarvittaessa enintään 2 milj. mk 
ylittäen, jo kertomusvuonna toimeenpanemaan kotisairaanhoidon ja maksamaan 
tällöin tilapäisesti palkattaville, kenttätyötä suorittaville sairaanhoita-
jille 24•palkkaluokan a toimistoapulaiselle 21.palkkaluokan mukaisen palkan; 
sekä että kodinhoitajia ia kotisairaanhoitajia varten perustettaisiin yhtei-
nen toimisto (14.2. 125 §; khn mtö n:o 2). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kotisairaanhoitajien vastaanotolta perit-
täisiin 50.mkm suuruinen maksu mailta paitsi varattomilta potilailta, joil-
le vastaanotto olisi maksuton (25.4. -278 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa terveydenhoitolautakunnan kanslian 
12.palkkaluokkaan kuuluvan siivoojan viran tammikuun 1 p:s<feä* 1952 alkaen, 
jolloin siivouksessa siirryttäisiin tuntityöjärjestelmään (26.9. 612 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 p:stä 1952 lukien seuraa-
vat 25.palkkaluokkaan kuuluvat virat: l) kolme terveyssisaren virkaa, joista 
yhden Länsi-Pakilan II piiriin, yhden Malmin III piiriin ja yhden Tapanilan 
II piiriin sekä 2) kaksi kaupunginkätilön virkaa, joista yhden Toukolan-Kum-
pulan piiriin ja yhden Munkkiniemen piiriin (29.o. 522 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että (Töölön aluetta varteö.perustettaisiin tam-
mikuun 1 p:stä 1952 lukien yksi 25.palkkaluokkaan kuuluva uusi aluehoitajan 
virka, koska Töölön ja Munkkiniemen käsittävä toimipiiri oli liian laaja yh-
den aluehoitajan valvottavaksi (29.8. 523 §)· 

Avoinna olleeseen IX kaupunginlääkärin virkaan valitsi valtuusto 5 haki-
jasta lääketieteen lisensiaatti E.G. Backmanin (13.6. 403,§). Sen jälkeen 
kun tohtori Backman oli ilmoittanut peruuttavansa hakemuksensa syystä, että 
hänen ei ollut onnistunut saada asuntoa Helsingistä, ehdotti kaupunginhalli-
tus, että ko. virkaan valittaisiin entisistä hakijoista lääketieteen lisen-
siaatti A.J. Anttila, mutta valtuusto palautti asian kaupunginhallitukseen 
viran uudelleen haettavaksi julistamista varten (14.11. 724 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti korottaa aluelääkäreiden palkkiot vähävaraisten 
hoidosta 200 mk:sta 300 mk:aan.ensimmäiseltä kotikäyiiniltä ja kultakin seu-
raavalta saman taudin aiheuttamalta käynniltä 100 mk:sta 150 -mk:aan sekä oman 
lääkemääräyksen uusimisesta 30 mk: s ta 50 mk:aan. Samoin korotettiin aluelää-
käreiden palkkiot päivällä tehdystä kotikäynnistä varattoman pötilaan luokse 
30Q mk:sta 500 mk:aan ja yökäynnistä 600 mk:sta 8.00 mk;aan. Edelleen päätet-
tiin, että niille aluelääkäreille, joille kaupunki ei ollut järjestänyt vas-
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taanottohuoneistoa yleisiä vastaanottoja varten, suoritettaisiin 4 000 mk 
kuukaudess a entisen 3 000 mk:n asemesta korvaukseksi oman vastaanottohuoneis— 
tonsa ja kalustonsa käytöstä yleisten vastaanottojen yhteydessä. Edellä mai-
nitut palkkiot ja korvaukset tulisivat voimaan toukokuun 1 pistä lähtien. 
Vielä päätti valtuusto, että aluelääkärit saisivat periä vähävaraisilta poti-
lailta entiset palkkiot sekä että entisten ja uusien palkkioiden välinen ero-
tus suoritettaisiin kaupungin varoista (13.G. 407 §; ks. Kunn.as.kok. s. 172). 
Valtuuston päätettyä kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa alue-
lääkäreiden palkkioita edellä mainituin määrin sekä vtn Niemisen ehdotukses-
ta, että aluelääkärit vähävaraisilta potilailta perisivät entiset maksut ja 
niiden ja uusien palkkioiden välinen erotus suoritettaisiin kaupungin varois-
ta, kaupunginhallitus ilmoitti, että mainitun päätöksen jälkimmäinen osa tu-
li hyväksytyksi laista poikkeavassa järjestyksessä, nimittäin yksinkertaisel-
la äänten enemmistöllä, mistä syystä se, ko. päätöksen edellyttäessä määrä-= 
enemmistöä, palautti asian valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kaupunginval-
tuusto päätti, edellä mainitun päätöksensä mukaisesti, korottaa ko. korvauk-
set ja palkkiot sanottuihin määriin, sekä että korvaukset tulisivat voimaan 
toukokuun 1 p:stä lähtien ja palkkiot elokuun 1 pistä lähtien (20.6. 440 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että terveydenhoitolautakunnan päivystyspuheli-
men kautta potilaan luokse välitetty lääkäri saisi periä lautakunnan toimis-
tosta sen osan automaksusta, joka nousisi yli 400 mk:n sekä osoitti käyttö-
varoistaan terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi mainittuun tarkoitukseen 
400 000 mk (14.2. 124 §). 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston erinäisiä v:n 1950 määrärahoja 
sallittiin ylittää yhteensä 323 368 mk (14.2. 141 §). 

Vtn Ilvesviidan ym. aloitteessa tarttuvien tautien hoitokustannusten suo-
rittamisesta ehdotettiin, että tarttuvien tautien hoito ja lääkkeet olisivat 
ilmaiset myöskin niille potilaille, jotka voitiin hoitaa kotona. Valtuusto 
päätti, ettei aloite antanut aihetta toimenpiteisiin (14.2. 127 §; ks. v:n 
1950 kert. I osaa). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion bakteriologisen osaston yhden 
28.palkkaluokkaan kuuluvan osastonhoitajan viran kaupunginvaltuusto päätti 
lakkauttaa tammikuun 1 pistä lähtien (21.3. 210 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion erinäisiä v:n 1950 määrärahoja 
sallittiin ylittää yhteensä 40 371 mk (14.2. 141 §). 

Eläinlääkintäosaston v:n 1950 eläintenhuoltoaseman määrärahaa sallittiin 
ylittää 71 228 mk (14.2. 141 §). 

Maidontcrkastamo. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa terveydenhoitolauta-
kunnan tekemään Helsingin maidontarkastusyhdistyksen kanssa uuden, eräiltä 
osiltaan entisestä poikkeavan, maidontarkastusta koskevan sopimuksen, joka 
sisälsi eräitä muodollisia korjauksia v. 1947 solmittuun sopimukseen (31.1. 
73 §; ks. Kunn.as.kok. s. 83). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa maidontarkastamon ja takavarikoimisase-
man yhteiseen laboratorioon tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen 20.palkkaluokkaan 
kuuluvan laboratorioapulaisen viran (26.9. 610 §). 

Kaupunginhallitus oli ehdottanut tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen perustetta-
vaksi maidontarkastamon ja takavarikoimisaseman yhteiseen laboratorioon 42. 
palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan laboratorioeläinlääkärin 
viran, mutta valtuusto päätti hylätä ehdotuksen uuden viran perustamisesta 
(26.9. 611 §; 14.11. 726 §). 

Maidontarkastamon erinäisiä v:n 1950 määrärahoja sallittiin ylittää yh-
teensä 504 059 mk (14.2. 141 § ja 7.3. 190 §). 

Ammattientarkastus . Kaupunginvaltuusto valitsi viideksi vuodeksi maalis-
kuun 1 p:stä lähtien kunnan apimattientarkastajan virkaan insinööri V.A. Saa-
rikon sekä kesäkuun 4 pistä lähtien ammattientarkastaja, teknikko F.H. Torn-
bergin (14.2. 99 §). 

Tuberkuloosihuolto. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa tuberkuloosihuol-
totoimiston röntgenlääkärin viran huhtikuun 1 p:stä alkaen sekä perustaa sa-
masta ajankohdasta 38.palkkaluokkaan kuuluvan III alilääkärin viran mainit-
tuun toimistoon sekä oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan kävttämään lakkaute-
tun viran peruspalkkaa uuden viran palkkaukseen (7.3. 178 §). 
. Tuberkuloosihuoltotoimiston v:n 1950 talousarvion tilille Kaluston hankin-

ta syntynyt 1 433 860 mkin suuruinen säästö ja tilille Lääkkeet ja sairaan-
hoitotarvikkeet syntynyt 1 302 845 mk:n suuruinen säästö päätettiin siirtää 
kertomusvuonna käytettäväksi (7.3. 185 §)· 
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Tuberkuloosihuollon v:n 1950 asuntoloiden määrärahaa Valaistus sallittiin 
ylittää 5 000 mk: (14.2. 141 §). 

Vtn Hakulisen ym. aloite kurssi- ja lomakodin järjestämisestä tuberkuloot-
tisia varten lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (11.4. 253 §). 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitokset. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää 
sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman ylihoitajan viran kesäkuun 1 p:stä 
26.palkkaluokasta 27.palkkaluokkaan sekä myönsi palkankorotuksiin varatuista 
käyttövaroistaan 9 100 mk korotetun palkan maksamiseen kertomusvuonna (16.5. 
303 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että sielullisesti sairaiden huoltotoimiston 
sosiaalihoitajien virat siirrettäisiin tammikuun 1 p:stä 1952 lähtien 24.palk-
kaluokasta 25.palkkaluokkaan (29.8. 521 §). Sosiaaliministeriön palkkaosasto 
hyväksyi syyskuun 11 p:nä valtuuston päätöksen (26.9. ,605 §). Kaupunginval-
tuusto päätti siirtää 11.palkkaluokkaan kuuluvan sielullisesti sairaiden vas-
taanottoaseman siivoojan viran 13.palkkaluokkaan toukokuun 1 p:stä lähtien 
sekä myönsi palkankorotuksiin varatuista käyttövaroistaan 9 000 mk korotetun 
palkan maksamiseen kertomusvuonna (25.4. 265 §). Sosiaaliministeriön palkka-
osasto hyväksyi syyskuun 17 p: nä valtuuston päätöksen (26.9. 605 §)· 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitosten erinäisiä v:n 1950 määrärahoja 
sallittiin ylittää yhteensä 512 734 mk (14.2. 141 § ja 7.3. 190 §). 

Kouluhammasklinikka.Kaupunginvaltuusto päätti perustaa kouluhammasklinik-
kaan "syyskuun 1 p:stä alkaen 24.palkkaluokkaan kuuluvan kouluhammaslääkärin 
ja 19.palkkaluokkaan kuuluvan klinikka-apulaisen viran sekä myönsi ao. tilil-
tä uusien virkojen palkkaukseen kertomusvuonna 210 240 mk (13.6. 405 §). 

Vtn Lindgrenin ym. aloite ilmaisen hampaiden hoidon järjestämisestä kaupun-
gin viranhaltijoille oli ollut kaupunginhallituksen valmisteltavana (31.1. 
89 §). Aloitteessa tehtyä ehdotusta ei voitu puoltaa, koska kaupungin, koulu-
hammasklinikat oliva.t ennestään jo käytössä iltaisinkin ja ko. hoito lisäksi 
tulisi muodostumaan suhteellisen kalliiksi. Tähän vedoten valtuusto päätti, 
ettei aloite antanut aihetta toimenpiteisiin (25.4. 279 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Kaupunginvaltuusto päätti, että äitiys- ja las-
tenneuvolain lääkäreille saataisiin elokuun 1 psstä alkaen suorittaa palkkio-
na vastaanotolta Kanta-Helsingin alueella 750 mk ja liitosalueella 1 000 mk 
sekä kustakin tutkitusta lisämaksuna -60 mk (14.11. 734 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti käsitellessään lastentarhain, lastenseimien ja 
koululasten päiväkotien toiminnan kehittämissuunnitelmaa, että liitosalueil-
la toimivien lastentarhojen ja kaikkien lastenseimien terveydenhuolto annet-
taisiin lastenneuvoloiden tehtäväksi ja että yhden Kanta-Helsingin, eri neu-
vola piireihin kuuluvia lapsia käsittävän lastentarhan terveydenhuolto saatai-
siin kokeilumielessä myöskin antaa lastenneuvoloiden tehtäväksi (19.12. 832 §). 

Äitiys- ja lastenneuvola in erinäisiä vsn 1950 määrärahoja sallittiin ylit-
tää yhteensä 404 213 - mk (14.2. 1.41 §), sekä kertomusvuoden kaluston hankinta-
tilillä olevaa määrärahaa 1 215" 250 mk Tuomarinkylän, Pukinmäen ja Pellervon-
tien äitiys- ja lastenneuvoloiden kalustamista varten (26.9. 625 §). 

Koululääkärin viran perustaminen. .Kaupunginvaltuusto päätti perustaa uuden, 
39.palkkaluokkaan kuuluvan koululääkärin viran liitosalueen kansakouluja var-
ten tammikuun 1'psstä 1952 alkaen (29.8. 520 §). 

Desinfioimislaitos. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää desinfioimislaitok-
sen v:n 1950 talousarvion tilillä Laitteiden kunnossapito olevan määrärahan 
2 milj. mk kertomusvuonna käytettäväksi (31.1. 78 §). 

Liitosalueen kaivovesien laadun tutkiminen„ Vtn Saarisen ym. aloite liitos-
alueen kaivovesien laadun tutkimisesta ja epäterveellisiksi havaittujen kaivo-
jen kunnostamisesta päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi 
(10.10. 683 §). 

Maitopisarayhdistyksen avustaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti terveyden-
hoitolautakunnan ylittämään ao. tilillä olevaa määrärahaa 1.5 milj. mk lisä-
avustuksen myöntämiseksi Maitopisarayhdistykselle terveydenhoitolautakunnan 
asettamin ehdoin (14.11. 737 §j. 



36 i . Kaupunginvaltuusto 

S a i r a a 1 at 

Sairaalalautakunta jn sairaalavirasto. Sairaalalautakunnan v:n 1950 määrä-
rahaa Palkkiot sallittiin ylittää 10 050 mk ja kertomusvuoden vastaavaa mää-
rärahaa 130 000 mk (7.3· 190 § ja 28.11. 795 §). 

Sairaalavirastoon päätettiin perustaa v:n 1952 alusta lähtien 21.palkka-
luokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka (19.12. 826 §). Viraston v:n 1950 
tarverahoja sallittiin ylittää 19 697 mk (7.3. 190 §). 

Sairaalain tiliviraston v:n 1950 talousarvion tilillä Painatus ja sidonta 
olevasta määrärahasta 30 025 mk päätettiin siirtää kertomusvuonna käytettä-
väksi (31.1. 79 §) ja sen kertomusvuoden määrärahaa Painatus ja sidonta sal-
littiin ylittää 100 000 mk (28.11. 795 §). 

Sairaalaolojen kehittäminen. V. 1949 asetettu sairaalakomitea oli laatinut 
mietinnön kaupungin sairaalaolojen vastaisesta kehittämisestä. Kaupunginval-
tuusto päätti hyväksyä periaatteessa siihen sisältyvän yleisohjelman sekä an̂ · 
toi sairaalalautakunnan tehtäväksi huolehtia tämän ohjelman toteuttamisesta 
tekemällä sen mukaisia aloitteita ja kehittämällä siihen sisältyviä suunni-
telmia yksityiskohtaisesti käyttäen apunaan edelleen toimivaa sairaalakomi-
teaa; kehoittaa kaupunginhallitusta ryhtymään kiireellisesti sellaisiin toi-
menpiteisiin, että kaupungin pohjoisiin kaupunginosiin saataisiin poliklinik-
ka tai ensi vaiheessa ainakin ensiapuasema; edelleen valtuusto päätti, ettei-
vät vttn Langenskiöldin, Ryömän, Lappi-SeppäIän ym. tekemät, sairaalaoloja 
koskevat aloitteet antaneet aihetta toimenpiteisiin (31.1. 70 §; khn mtö ns o 
19 v:lta 1950). 

Sairaalain eräiden virkanimikkeiden muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päät-
ti, että sairaaloiden hoitajatar-päätteiset nimikkeet muutettaisiin hoitaja-
päätteisiksi, lukuun ottamatta nimikettä mielisairaanhoitajatar; sairaaloi-
den puhelimenhoitajan virkanimike keskuksenhoitajaksi; tuberkuloosisairaalan 
palvelijan virkanimike sairaala-apulaiseksi; sairaanhoitajatarkoulun apulais-
opettajan virkanimike opettajaksi, Nikkilän sairaalan apteekinhoitajan virka-
nimike farmaseutiksi sekä Kivelän ja Nikkilän sairaalain psykologin virkani-
mike sairaalapsykologiksi sekä siivoojan virkanimike sairaala-apulaiseksi, 
kaikki v:n 1952 alusta lähtien* Edelleen päätti valtuusto palauttaa asian 
kaupunginhallitukseen siltä osalta, joka koski Marian sairaalan kolmen ja Ki-
velän sairaalan neljän hierojan virkanimikkeen muuttamista lääkintävoimisteli-
jaksi samoin kuin kehoittaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin ko. 
virkojen siirtämiseksi niiden virkanimikkeitä vastaaviin palkkaluokkiin (28.11. 
769 §). 

Sairaalataksojen vahvistaminen.. Lääkintöhallitus oli vahvistettuaan mieli-
sairaaloiden uudet sairaala taksat huomauttanut, että valtuuston lokakuun 18 
p:nä 1950 hyväksymä (ks. v:n 1950 kert. I osaa) vieraskuntalaisten lasten 
hoitopäivämaksu oli liian suuri, mistä syystä lääkintöhallitus oli kaupungin-
hallituksen pyynnöstä vahvistanut mainitun hoitomaksun 175 mk:n suuruiseksi. 
Uusia taksoja määrättiin sovellettavaksi tammikuun 1 p:stä 1950 alkaen pait-
si tuberkuloosisairaalassa, missä niitä oli sovellettu jo marraskuun 1 p:stä 
1950 alkaen (10.1. 12 §). 

Lääninhallitus vahvisti tammikuun 31 psnä kaupungin sairaaloiden hoitomak-
sujen taksat, jotka kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt lokakuun 18 p:nä 1950, 
muutoin valtuuston hyväksymässä muodossa, paitsi että mielisairaaloissa vie-
raskuntalaisten maksettava hoitomaksu 15 vuotta nuoremmasta lapsesta II mak-
suluokassa alennettiin 200 mk:sta 175 mk:aan (7.3. 150 §; ks. Kunn.as.kok. 
s. 4). 

Röntgenlääkärien palkkiot. Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen maaliskuun 
29 p:nä 1950 tekemäänsä päätöstä röntgenlääkärien palkkioista sairaalain po-
liklinikoissa (ks. v:n 1950 kert. I osaa), että ko. lääkäreille suoritetta-
vien palkkioiden yhteenlaskettu määrä ei saisi ylittää 100 000 mk kuukaudes-
sa, sekä että mainittu päätös astuisi voimaan kesäkuun 1 p:stä lähtien (13.6. 
406 §). 

Marian sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 p:stä 1952 
alkaen Marian sairaalaan 42.palkkaluokkaan kuuluvan röntgenylilääkärin viran 
sekä lakkauttaa samasta ajankohdasta lähtien ko. sairaalan toisen 39.palkka-
luokkaan kuuluvan röntgenlääkärin viran (28.11. 767 §). Edelleen kaupungin-
valtuusto päätti perustaa tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen Marian sairaalaan 
seuraavat uudet virat: 34.palkkaluokan anestesia-apulaislääkärin viran, 34. 
palkkaluokan apulaislääkärin viran, kaksi 22.palkkaluokan laboratorioapulai-
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sen virkaa, kymmenen 18·palkkaluokan apuhoitajan virkaa, yhden 21·, yhden 20. 
ja yhden lö. palkkaluokan toimistoapulaisen viran, 18.palkkaluokan puhelimen-
hoitajan viran, 14.palkkaluokan pesuapulaisen viran ja 13.palkkaluokan pesu-
apulaisen viran (19.12. 826 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää Marian sairaalan toisen farmaseutin vi-
ran 24.palkkaluokasta 26.palkkaluokkaan. Samalla valtuusto päätti, että muu-
tos tulisi voimaan maaliskuun 1 p:stä sekä myönsi tarvittavan summan ao. ti-
liltä korotetun palkan maksamiseen (7.3. 179 §). 

Marian sairaalan v:n 1950 talousarvion tilillä Kaluston hankinta olevasta 
määrärahasta siirrettiin 9 milj. mk kertomusvuonna käytettäväksi (31.1. 79 §). 
Sairaalan v:n 1950 erinäisiä määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 
2 063 615 mk (14.2. 134 § ja 7.3. 190 §) ia kertomusvuoden erinäisiä määrä-
rahoja yhteensä 7 995 435 mk (28.11. 795 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä toukokuun 10 p:nä päivätyt pääpiirus-
tukset Marian sairaalan lisärakennusta varten (20.6. 452 §). 

Kulkutautisairaala. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 p;stä 
1952 kulkutautisairaalaan seuraavat uudet virat: 38.palkkaluokan lapsipsy-
kiatrin viran, 34.palkkaluokan apulaislääkärin viran, 32.palkkaluokan lapsi-
psykologin viran, 26.palkkaluokan farmaseutin viran, 25.palkkaluokan leikin-
opettajan viran, 25.palkkaluokan terveyssisaren viran, neljä 18.palkkaluokan 
apuhoitajan virkaa, kuusi 18.palkkaluokan lastenhoitajan virkaa, 20.palkka-
luokan toimistoapulaisen viran ja kaksi 14.palkkaluokan pesuapulaisen virkaa. 
Samalla valtuusto päätti lakkauttaa v:n 1952 alusta lähtien yhden 22.palkka-
luokan sairaanhoitajan viran kulkutautisairaalassa (19.12. 826 §). 

Kulkutautisairaalan v:n 1950 kaluston hankinta- ja kunnossapitomääräraho-
ja siirrettiin yhteensä 9 900 000 mk kertomusvuonna käytettäväksi (31.1. 79 §). 
Sairaalan v:n 1950 erinäisiä määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 3 757 807 
mk (14.2. 134 § ja 7.3. 190 §) ja kertomusvuoden erinäisiä määrärahoja yh-
teensä 1 790 000 mk (28.11. 795 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa kulkutautisairaalan yhden 11.palkka-
luokkaan kuuluvan siivoojan viran kertomusvuoden lopussa ja perustaa tilalle 
v:n 1952 alusta 13.palkkaluokkaan kuuluvan pesuapulaisen viran (28.11. 769 §)· 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä arkkitehtitoimisto Cedercreutz & Railon 
laatimat pääpiirustukset kulkutautisairaalan alueelle rakennettavaa lasten-
sairaalaa varten 315.87 milj. &k:aan päätyvine kustannusarvioineen sekä ke-
hoittaa yleisten töiden lautakuntaa harkintansa ja mahdollisuuksiensa mukaan 
ottamaan huomioon tätä sairaalaa rakennettaessa palolautakunnan tekemät palo-
turvallisuutta koskevat muistutukset (28.11. 782 §). 

Kivelän sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Kivelän sairaalan 
yhden osastonhoitajan viran sekä perustaa tilalle 26.palkkaluokkaan kuuluvan 
farmaseutin viran, jonka palkkaukseen saataisiin käyttää lakkautetun viran 
palkkamäärärahaa ja johon saataisiin nimittää viran silloinen haltija virkaa 
haettavaksi julistamatta. Muutos tulisi voimaan maaliskuun 1 p:stä lähtien 
(7.3. 179 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kivelän sairaalaan seuraavat uudet 
virat: 34.palkkaluokkaan kuuluvan apulaislääkärin viran, 25.palkkaluokan so-
siaalihoitajan viran, 22.palkkaluokan sairaanhoitajan viran, viisi 18.palkka-
luokkaan kuuluvaa .apuhoitajan virkaa, 21.palkkaluokan mielisairaanhoitajatta-
ren viran, 39.palkkaluokan kemistin viran, 20. ja 18.palkkaluokan toimisto-
apulaisen viran, 18.palkkaluokan naisvahtimestarin viran ja 11.palkkaluokan 
sairaala-apulaisen viran (19.12. 826 §). 

Kivelän sairaalan puhelinvaihteen laajentamiseen varatuista määrärahoista 
jäi v. 1950 käyttämättä 1 301 684 mk, mikä summa päätettiin siirtää kertomus-
vuonna käytettäväksi (14.2. 133 §). 

Sairaalan v:n 1950 kaluston hankinta-tilillä oleva 3 milj. mk:n suuruinen 
määräraha siirrettiin kertomusvuonna käytettäväksi (31.1. 79 §). Erinäisiä 
v:n 1950 määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 1 943 839 mk (14.2. 141 §) 
ja erinäisiä kertomusvuoden määrärahoja yhteensä 5 352 000 mk (28.11. 795 §). 
Edelleen kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan ylittämään 
ao. kaluston kunnossapito-tilillä olevaa määrärahaa 1 438 750 mk Kivelän sai-
raalan röntgenlaitteiden korjausta varten (26.9. 624 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 966 000 mk yleisten töiden lautakunnan 
käytettäväksi Kivelän sairaalan ns. Pauligin huvilaan kuuluvien rakennusten 
kunnostamiseksi (31.1· 77 §). 
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Kivelän sairaalassa 15 p:nä joulukuuta 1950 tapahtuneen varkauden aiheut-
tamat toimenpiteet (19.12. 834 §; ks. Yl.kunn.hall. siv. 15 ja 18). 

Nikkilän sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti korottaa Nikkilän sairaalan 
apteekinhoitajan viran 24.palkkaluokasta 26.palkkaluokkaan. Samalla valtuus-
to päätti,että muutos pantaisiin toimeen maaliskuun 1 p:stä sekä myönsi ao. 
tililtä tarvittavan summan korotetun palkan maksamiseen (7.3. 179 §)· 

Nikkilän sairaalan v:n,1950 talousarvion tilillä Kaluston hankinta -olevas-
ta määrärahasta siirrettiin 1 150 000 mk kertomusvuonna käytettäväksi (31.1. 
79 §). Sairaalan v:n 1950 erinäisiä määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 
189 076 mk (7.3. 190 §) ja kertomusvuoden erinäisiä määrärahoja yhteensä 
4 231 820 mk (28.11. 795 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan käyttövaroistaan vesilaitoksen käytettäväksi 4.2 milj. mk Nikkilän sai-
raalan Brobölen pumppuaseman paine johdon uusimista varten (14.11. 739 §). 

Tuberkuloosisairaala. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 p:stä 
1952 alkaen 26.palkkaluokkaan kuuluvan apulaisylihoitajan viran tuberkuloosi-
sairaalaan ja lakkauttaa samasta ajankohdasta lähtien yhden 24.palkkaluokkaan 
kuuluvan, ko. sairaalan osastonhoitajan viran (28.lii 768 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää tuberkuloosisairaalan apteekinhoitajan 
viran 24. palkkaluokasta 2 6. palkka luokkaan maaliskuun 1 psstä alkaen sekä 
myönsi tarvittavat varat korotetun palkan maksamiseen (7.3. 179 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti kertomusvuoden käyttövaroistaan myöntää v:n 1949 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan ao. tilille 518 524 mk:n suu-
ruisen lisämäärärahan tuberkuloosisairaalan kokoussalin sisustamista varten 
(14.2. 140 §). Sairaalan v:n 1950 talousarvion tilillä Kaluston hankinta ole-
vasta määrärahasta siirrettiin 1.2 milj. mk kertomusvuonna käytettäväksi 
(31.1. 79 §), sen v:n 1950 talousarvion tilillä Valaistus olevaa määrärahaa 
sallittiin ylittää 88 435 mk (7.3. 190 §} ja kertomusvuoden erinäisiä määrä-
rahoja yhteensä 685 000 mk (28.11. 795 §). 

Johtaja TmA. Niemelän ja hänen vaimonsa testamentti. Niemelät olivat v. 
1936 tekemässään keskinäisessä testamentissa määränneet, että heidän kuoltuaan 
pesän mahdollisesti jäljellä oleva omaisuus lankeaisi Helsingin kaupungin tu-
berkuloosisairaalalle nuoren, miespuolisen, alle 20-vuotiaan potilaan hoito-
ja toipumiskustannuksiin käytettäväksi. Koska kuitenkin johtaja Niemelä vai-
monsa kuoleman jälkeen oli omalta osaltaan peruuttanut testamentin ja omai-
suuden arvokin oli verraten vähäinen, päätti kaupunginvaltuusto, että kaupun-
ki luopuu mainittuun testamenttiin perustuvasta oikeudestaan (31.1. 72 §). 

Malmin sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Malmin sairaalaan seu-
raavat uudet virat v:n 1952 alusta lähtien: 22.palkkaluokan laboratorioapu-
laisen viran, kolme 18.palkkaluokan apuhoitajan virkaa, kaksi 18.palkkaluokan 
puhelimenhoitajan virkaa ja 11.palkkaluokan sairaala-apulaisen viran (19.12. 
826 §). 

Malmin sairaalan v:n 1950 talousarvion tilillä Kaluston hankinta olevasta 
määrärahasta siirrettiin 1.25 milj. mk kertomus vuonna käytettäväksi (31.1. 
79 §). Sairaalan erinäisiä v:n 1950 määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 
40 198 mk (7.3. 190 §) ja kertomusvuoden erinäisiä määrärahoja yhteensä 
2 127 665 mk (28.11. 795 §}. 

Sairaanhoitajatarkoulu, Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa sairaanhoitaja-
tarkoulun johtosäännön 15 §sn siten, että ikäraja kouluun pyrkiville edelleen 
määrättäisiin samaksi kuin ennenkin, mutta että sairaalalautakunta koulun joh-
tokunnan esityksestä voisi oikeuttaa sellaisenkin henkilön pääsemään oppilaak-
si kouluun* joka ei vielä ollut täyttänyt 19 vuotta tai oli vanhempi kuin 30 
vuotta. Myöskin päätti valtuusto samalla muuttaa koulun pääsyvaatimukset si-? 
ten, että suoritetun tyttö- tai keskikoulun kurssin sijaan tulisi täydellinen 
kansakoulun kurssi. Vielä päätettiin, että sairaanhoitajafärkoulun joka nel-
jäs oppijakso v:n 1952 alusta lähtien tulisi olemaan ruotsinkielinen. Johto-
säännön muuttamista koskevalta osalta päätös alistettiin lääkintöhallituksen 
vahvistettavaksi (19.12. 835 §; ks. v:n 1952 Eunn.as.kok«). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa sairaanhoitajatarkouluun v:n 1952 alus-
ta lähtien 26»palkkaluokkaan kuuluvan opettajan viran (19.12. 826 §). 

Suomen punaisen ristin sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kau-
punginhallituksen jatkamaan Suomen punaisen ristin sairaalan käyttöä koske-
vaan sopimukseen tehtyä lisäsopimusta, jonka mukaan kaupunki suorittaa sano-
tun sairaalan yleisillä osastoilla ja ylimääräisillä paikoilla hoidetuista 
potilaistaan Marian sairaalan kulloinkin kulumassa olevan vuoden til-inpäätök-
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seen perustuvan menojen ja tulojen erotuksen mukaisen korvauksen hoitopäivää 
kohden laskettuna parhaillaan voimassa olleiden perusteiden mukaan v:n 1957 
loppuun saakka (20.6. 453 §). 

Tammisaaren piirimielisairaala. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Tammi-
saaren piirimielisairaalan liittovaltuuston lokakuun 30 p:nä 1950 tekemän 
lainvoimaisen päätöksen n. 40 000 m2:n suuruisen maa-alueen hankkimisesta 
Tammisaaren kaupungilta sikäli kuin päätös koski sairaalan Knipnäsin osas-
toon kuuluvan n. 10 000 m2:n suuruisen Bossaf järdenin ranta-alueen vaihtamis-
ta siihen kuuluvine metsineen sekä saman liittovaltuuston toukokuun 17 p:nä 
tekemän, niin ikään lain voiman saavuttaneen päätöksen 6 milj. mk:n suurui-
sen lainan ottamisesta korkeintaan viiden vuoden maksuajalla kuntainliiton 
uudisrakennuksen rahoittamiseksi (26.9. 619 §). 

Boijen sairaala ja synnytyslaitos· Kaupunginvaltuusto päätti korottaa kau-
pungin professori O.A. Boijen synnytyslaitokselle maksettavan korvauksen kau-
pungissa hengillekirjoitettujen synnyttäjien osalta heinäkuun 1 psstä lähtien 
1 000 mk:ksi hoitopäivältä, muiden maksujen pysyessä ennallaan. Samalla val-
tuusto päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan ylittämään kertomusvuoden ao. ti-
lillä olevaa määrärahaa 662 400 mk sekä merkitä v:n 1952 talousarvioon 
7 246 800 mk:n suuruisen määrärahan painittuun tarkoitukseen (14.11. 735 §). 

Ammattilääketieteen tutkimusi aitos. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 
1 221 340 mk v:m 1950 talousarvion sekalaisten yleisten menojen pääluokan 
käyttövaroistaan sairaalalautakunnan käytettäväksi korvauksen suorittamisek-
si Ammattilääketieteen tutkimuslaitokselle sen sairaalassa helsinkiläisille 
potilaille annetusta hoidosta (7.3· 177 §). 

Vtn Bruunin aloitteessa uudistusten aikaansaamisesta sairaaloiden polikli-
nikoissa oli ehdotettu, että kaupungin poliklinikoissa otettaisiin käytäntöön 
samanlainen puhelimitse tapahtuva ajantilausjärjestelmä, jota yksityislääkä-
ritkin käyttivät. Pyydettyään eri sairaaloiden johtajilta lausuntoa ko. asias-
ta kaupunginhallitus ehdotti, että aloitteen johdosta ryhdyttäisiin siinä eh-
dotettuihin toimenpiteisiin, minkä mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti ke-
hoittaa sairaalalautakuntaa huolehtimaan ajantilausjärjestelmän yleistämises-
tä mahdollisuuksien mukaan sairaalain poliklinikoissa sekä ryhtymään muihin-
kin tarpeellisiin parannuksiin poliklinikkaolojen suhteen, milloin siihen 
mahdollisuuksia ilmeni (7.3. 201 § ja 30.5. 383 §). 

Vtn Leivo-Larssonin aloitteessa potilaiden omaisten matkojen järjestämi-
sestä sairaanhoitolaitoksiin ehdotettiin, että niille potilaiden omaisille, 
jotka käyvät tervehtimässä perheensä jäseniä kaupungin ulkopuolella sijait-
sevissa sairaanhoitolaitoksissa, järjestettäisiin ilmainen tai normaalia huo-
keampi kuljetus. Valtuusto päätti, ettei aloite antanut aihetta toimenpitei-
siin (14.2. 126 §; ks. v:n 1950 kert. I osaa). 

Vtn Leppäsen aloite sairaanhoitajien palkkauksen tarkistamisesta lähetet-
tiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (25.4. 293 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 
S o s i a a 1 i h u o 1 1 on uude 11 e e n j ä r j e s t ä m i n e n 

Kaupunginhallitus oli heinäkuun 21 p:nä 1949 asettanut komitean tutkimaan 
mm. kysymystä lastensuojelun ja muun huoltotoimen vastaisen, keskinäisen yh-
teistoiminnan kehittämisestä sekä huoltohallinnon organisaatiokysymystä yleen-
sä, Komitea oli laatinut mietintönsä sekä jättänyt kaupunginhallitukselle eh-
dotuksen, jossa esitettyyn ensimmäiseen vaihtoehtoon tämä pääasiassa oli yh-
tynyt. Siinä edellytettiin, että vallitsevan organisaation rakenteeseen ei 
tehtäisi mitään oleellisia muutoksia. Tähän ehdotukseen nojautuen kaupungin-
valtuusto päätti hyväksyä sosiaalihuollon hallinnon muodoksi organisaation, 
jonka makaan huoltolautakunta, lastensuojelulautakunta ja lastentarhain joh-
tokunta sekä niiden alaiset erilliset virastot säilytettäisiin ennallaan, 
kuitenkin siten, että huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan työnja-
koa tarkistettaisiin sosiaali ohjesäännön käsittelyn yhteydessä; että kaupun-
ginhallitusta kehoitettaisiin antamaan asetettavan komitean tehtäväksi so-
siaali ohjesäännön laatiminen huomioon ottaen, että ohjesäännössä oli määrät-
tävä sosiaalihuollon hallinnosta siinä laajuudessa kuin se liittyi entisen 
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huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan toimintapiiriin, sekä että oh-
jesääntöä laadittaessa olisi tarkistettava huoltolautakunnan ja lastensuoje-
lulautakunnan välistä työnjakoa; että huoltoviraston ja lastensuo jeluviras-
ton yhteistoiminnan ja niiden muunkin virastotoiminnan saattamiseksi teknil-
lisesti tarkoituksenmukaiseksi molemmissa virastoissa jo aloitettua työntut-
kimusta jatkettaisiin ja suoritettaisiin loppuun työtehotoimiston johdolla; 
ja että ao. viranomaisia kehoitettaisiin kiirehtimään sosiaalivirastotalon 
suunnittelua, jolloin olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että huolto- ja 
lastensuojeluvirastot voitaisiin sijoittaa samaan taloon (7.3. 198 §; 21.3· 
218 § ja khn mtö n:o 4). 

Varsinainen h u o 1 toto imi 

Sosiaalihuollon hallinnon väliaikainen järjestely. Lain sosiaalihuollon 
hallinnosta tultua voimaan kertomusvuoden alusta kaupunginvaltuusto päätti, 
että niiden kaupungin sosiaalihuoltoelimien, jotka olivat toiminnassa v:n 
1950 lopussa, tuli hoitaa sosiaalilautakunnalle ja muille kaupungin huolto-
viranomaisille sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain mukaan kuuluvat teh-
tävät. aikaisempia ohjesääntöjä soveltuvin osin noudattaen, toistaiseksi ja 
kunnes uusi sosiaaliohjesääntö tulisi vahvistetuksi ja sen edellyttämät toi-
mielimet asetetuksi, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun (10.1. 25 §). 

Sosiaaliohjesääntö sekä huoltolaitosten ohjesääntö. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi kaupungin sosiaali ohjesäännön sekä huoltolautakunnan alaisten huol-
tolaitosten ohjesäännön asiaa valmistelemaan asetetun komitean esittämässä 
muodossa erinäisin kaupunginhallituksen tekemin muutoksin. Lisäksi valtuusto 
päätti kumota joulukuun 11 p:nä 1936 vahvistetun huolto-ohjesäännön, joulu-
kuun 21 p:nä 1936 vahvistetun huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten oh-
jesäännön, kesäkuun 2 p:nä 1937 vahvistetun huoltolautakunnan alaisten työ-
tupien ohjesäännön, kesäkuun 2 p:nä 1937 vahvistetun huoltolautakunnan sekä 
sen asettamien osastojen, jaostojen ja johtokuntien työjärjestyksen. Edelleen 
valtuusto päätti valita huoltolautakunnan jäsenet tammikuun I p:nä 1952 alka-
vaa toimikautta varten kahdeksi vuodeksi (29.8. 537 §; khn mtö n:o 20; ks. 
Kunn.as.kok. s. 293 ja 317). Sosiaaliministeriö vahvisti marraskuun 5 p:nä 
valtuuston päätöksen sekä päätti, että seuraavaksi toimikaudeksi huoltolauta-
kuntaan valittaisiin 11 jäsentä ja yhtä monta lisäjäsentä (28.11. 759 §). 

Sosiaalihuoltolaitosten kehittämisen yleisohjelma. Kaupunginhallitus oli 
v. 1945 asettanut komitean valmistelemaan ehdotusta kaupungin huoltolaitos-
ten laajennus- ja järjestelykysymyksestä. V. 1947 komitea oli antanut kunnal-
liskodin laajentamista koskevan välimietintönsä ja saatuaan valmiiksi lopul-
lisen mietintönsä joulukuussa 1949 jättänyt sen kaupunginhallitukselle. Tämä 
oli, saatuaan eri lautakuntien lausunnot mietinnöstä, antanut valtuustolle 
ehdotuksen toimenpiteistä kaupungin vastaisen huoltolaitosjärjestelmän kehit-
tämiseksi pääasiassa komitean ehdottamalla tavalla. Sen mukaisesti kaupungin-
valtuusto päätti, että huoltolaitoskomitean esittämät näkökohdat ja suunni-
telmat periaatteessa hyväksyttäisiin yleisohjelmaksi köyhäinhoidollista lai-
toshoitoa kehitettäessä; että yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi annet-
taisiin laatia suunnitelma kunnalliskodin A- ja C-rakennusten kunnostamises-
ta kroonisten sairaiden hoitolakäyttöä varten niin, että korjaustyöt voitai-
siin aloittaa heti, kun vanhainkotiosastojen ensimmäinen rakennusvaihe olisi 
suoritettu loppuun; että yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi annettaisiin, 
mahdollisimman pian laatia suunnitelma kunnalliskodin keittiön ja sen lait-
teiden nykyaikaistamiseksi; että huoltolautakunnan tehtäväksi annettaisiin 
tarkoin seurata huoltolaitosten tarpeen kehitystä ja huoltolaitoskomitean 
esittämät suuntaviivat huomioon ottaen tehdä kulloinkin tarpeen vaatimia esi-
tyksiä komitean esittämien suunnitelmien toteuttamiseksi; ja että mainitun 
komitean lausunto vanhusten asuntokysymyksestä ja vanhuksille annettavasta 
lyhytaikaisesta koti- ja sairausavustuksista ei asian tässä vaiheessa, jol-
loin sitä paraikaa pohdittiin erikoiskomiteassa, antanut aihetta enempiin 
toimenpiteisiin, mutta piti kaupunginvaltuusto tärkeänä, että jo edellisenä 
vuonna tehdyn päätöksen edellyttämät vanhusten asuntotalot.kiireellisesti 
rakennettaisiin (16.5. 311 §; 30.5. 361 §; khn mtö n:o 13). 

Kodinhoitotoiminnan ohjesäännön hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä eräin muutoksin kodinhoitotoiminnan ohjesäännön huoltolautakunnan 
esittämässä muodossa (7.3. 158 §; ks. v.1952 Kunn.as.kok.). 

Huol tomäärärahat. Huoltolautakunta oikeutettiin ylittämään erinäisiä v:n 
1950 talousarvion tileillä olevia määrärahoja yhteensä 18 026 079 ak (14.2. 
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141 §) sekä eräitä kertomusvuoden talousarvion tileillä olevia määrärahoja 
yhteensä 22 903 000 mk (28.11. 796 § ja 19.12. 849 §). 

Kunnalliskodin henkilökunnan sijoittamista asumaan osittain kunnallisko-
din ulkopuolelle koskeva vtn Henrikssonin aloite lähetettiin kaupunginhalli-
tuksen valmisteltavaksi (11.4. 254 §). 

Työtuvat. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa huoltolautakunnan työtupiin 
tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen 25.palkkaluokkaan kuuluvan suutarimestarin vi-
ran (29.8. 512 §). 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 
Stiftelsen sjukhemmet i Helsingfors-nimiselle säätiölle 450 000 mk:n suurui-
sen avustuksen säätiön ylläpitämän vanhainkodin toiminnan tukemiseen (13.6. 
411 §). 

Vanhusten olojen parantaminen. Vtn Voipio-Juvaksen ym. aloite helsinki-
läisten vanhusten olojen parantamiseksi, missä oli ehdotettu komitean aset-
tamista selvittämään vanhusten asuntokysymyksiä, vanhainkotien tukemista ym. , 
oli ollut kaupunginhallituksen valmisteltavana, ja oli se ehdottanut, että 
aloite ei antaisi aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että huoltolautakuntaa 
kehoitettaisiin ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin sitten, kun valtio-
neuvoston asettaman vanhustenhuoltokomitean ehdottamista toimenpiteistä oli-
si saatu tietoja. Valtuusto päätti kuitenkin palauttaa asian takaisin kau-
punginhallitukseen kehoituksin, että tämä asettaisi komitean kiireellisesti 
asiaa valmistelemaan (31.1. 49 §). 

Vtn Ilvesviidan ym. tekemän aloitteen suhteen, missä oli ehdotettu vanhuk-
sille sopivien asuntojen rakentamista ja kodinhoitajien virkojen perustamis-
ta, valtuusto päätti, että aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin (31.1. 
50 §). 

Vtn Henrikssonin ym. aloite asuntojen hankkimisesta eläkkeellä oleville 
viranhaltijoille. Aloite, jossa ehdotettiin, että v:n 1952 aikana valmistu-
vissa kunnallisissa, puolikunnallisissa ja Arava-taloissa varattaisiin jokin 
määrä pienehköjä asuntoja eläkkeelle siirtyneille ym. henkilöille, lähetet-
tiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (12.12. 819 §). 

Lastensuojelu 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten ohjesääntö. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten ohjesäännön. Lisäksi valtuusto päätti 
kumota syyskuun 3 p:nä 1943 vahvistetun lastensuojeluohjesäännön, huhtikuun 
28 p:nä 1941 vahvistetun lastenhuoltolaitosten ohjesäännön, lokakuun 13 p:nä 
194o vahvistetun lastensuojelulautakunnan alaisen Nukarin lastenkodin ohje-
säännön sekä kesäkuun 2 p:nä 1926 vahvistetun vastaanotto-, koulu- ja ammat-
tioppilaskotien ohjesäännön. Edelleen valtuusto päätti valita lastensuojelu-
lautakunnan jäsenet tammikuun 1 p:nä 1952 alkavaa toimikautta varten kahdek-
si vuodeksi (29.8. 537 §; ks. Kunn.as.kok. s. 309). Sosiaaliministeriö vah-
visti marraskuun 5 p:nä valtuuston päätöksen, sekä päätti, että seuraavaksi 
toimikaudeksi lastensuojelulautakuntaan valittaisiin 9 jäsentä ja 4 lisäjä-
sentä (28.11. 759 §). 

Lastenhuoltolaitosten kehittäminen ja rakennusohjelma. Lastensuojelulau-
takunnan esityksestä oli v. 1949 lastenhuoltolaitosten vastaista tarvetta, 
kehittämistä ja rakennusohjelmaa tutkimaan asetettu komitea, joka sittemmin 
oli laatinut mietintönsä ja jättänyt ehdotuksensa. Sen mukaisesti kaupungin-
valtuusto päätti hyväksyä periaatteessa komitean ehdotuksen yhtenäisen vas-
taanottolaitoksen perustamisesta, kuitenkin siten, ettei ehdotettua suojelu-
kasvatuksellista poikien tarkkailukotia sijoitettaisi Reijolaan, vaan lasten-
suo j e lulautakunnan erillisestä esityksestä hyväksyttävään, laitoksen luonnet-
ta tarkoituksenmukaisesti palvelevaan paikkaan; että alue, jota rajoittavat 
Mäkelänkatu, Vähäkyröntie, Sofianlehdonkatu ja Limingantien jatko, varattai-
siin kokonaisuudessaan lastensuojelu- ja muihin yleisiin tarkoituksiin; peri-
aatteessa hyväksyä komitean ehdotuksen Toivolan koulukodin rakentamisesta 
turvattornien, apukouluasteisten oppilaskodiksi; hyväksyä periaatteessa komi-
tean ehdotuksen turvattomien tyttöjen nuorisokodin perustamisesta; kehoittaa 
kaupunginhallitusta asettamaan yleisten töiden lautakunnan avuksi toimikun-
nan suunnittelemaan lastenhuoltolaitosten periaatteessa hyväksyttyä rakennus-
ohjelmaa; ja kehoittaa lastensuojelulautakuntaa tarkoin seuraamaan lasten-
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huoltolaitosten tarpeen kehitystä sekä tekemään yksityiskohtaisia esityksiä 
periaatteessa hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamiseksi kuin myös tekemään 
kulloinkin tarpeen vaatimia esityksiä komitean ehdotuksista, jotka koskivat 
lastenhuoltolaitosten hoidollisen ja kasvatuksellisen tason parantamista, 
lastenpsykiatrin- ja psykologintarpeen tyydyttämistä sekä äiti- ja lapsiko-
titoiminnan tehostamista· (29*8. 538 §; khn mtö nro 17). 

Määrärahat. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin ylittämään erinäisiä v:n 
1950 talousarvion tileillä olevia määrärahoja, yhteensä 11 588 552 mk (14.2. 
141 §) sekä kertomusvuoden talousarvion lastensuojelun tilillä Kunnalliset 
lisäavustukset olevaa määrärahaa 522 597 mk invaliidihuollosta kaupungille 
v. 1950 aiheutuneiden kustannusten suorittamiseen (30.5. 385 §). 

Eräiden lastensuojelulaitosten virkojen uudelleen järjestäminen. Kaupun-
ginvaltuusto päätti, että tammikuun 1 p:stä 1952 lakkautettaisiin Ryttylän" 
koulukodin 13.palkkaluokkaan kuuluva pesuapulaisen virka, Sofianlehdon las-
tenkodin 11.palkkaluokkaan kuuluva palvelijan virka, Nukarin lastenkodin 11. 
palkkaluokkaan kuuluva palvelijan virka sekä Toivolan koulukodin 12.palkka-
luokkaan kuuluva palvelijan virka, 22.palkkaluokkaan kuuluva kaitsijan vir-
ka ja 20.palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen, samalla avustavan hoita-
jan virka ja että samasta ajankohdasta lähtien perustettaisiin Ryttylän kou-
lukotiin 11.palkkaluokkaan kuuluva palvelijan virka, Sofianlehdon lastenko-
tiin 13.palkkaluokkaan kuuluva pesuapulaisen virka, Nukarin lastenkotiin 13. 
palkkaluokkaan kuuluva pesuapulaisen virka sekä Toivolan koulukotiin 13.palk-
kaluokkaan kuuluva pesuapulaisen virka, 22.palkkaluokkaan kuuluva puusepän 
virka ja 20cpalkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka (29.8. 513 §). 

Hyvösen lastenkoti. Kaupunginvaltuusto päätti, että Hyvösen lastenkodin 
johtokunnan johtosääntö kumottaisiin ja että lastenkodin hallinto siirret-
täisiin heti lastensuojelulautakunnalle; että Hyvösen lastenkodin silloinen 
henkilökunta saataisiin tammikuun 1 p:stä alkaen tilapäisenä palkata kaupun-
gin varoista entisin palkkaeduin; että Kotkankadun n:o 14-16 kiinteistön 
hallinto siirrettäisiin kiinteistölautakunnalle, jonka tulisi luovuttaa Hy-
vösen lastenkodin tarpeita palveleva huoneistotila lastensuojelulautakunnan 
käyttöön, siinä laajuudessa kuin lastensuojelulautakunta pitäisi tarpeelli-
sena; että rahatoimiston tulisi edelleenkin hoitaa Hyvösen rahastoa; että 
lastensuojelulautakunnan tulisi vastaisuudessa merkitä talousarvioehdotuk-
seensa tarpeellinen määräraha Hyvösen lastenkodin menojen suorittamiseen se-
kä tulopuolelle myös Hyvösen rahaston tuotto, jossa olisi otettava huomioon 
myös Hyvölän kesäkodin erikseen vahvistetut vuokrat; että kaupunginhallitus 
oikeutettaisiin myöntämään lastensuojelun pääluokan käyttövaroistaan lasten-
suo j e lulautakunnan käytettäväksi 5 659 800 mk Hyvösen lastenkodin kertomus-
vuoden menojen suorittamiseen ja että lastensuojelulautakuntaa kehoitettai-
siin ryhtymään toimenpiteisiin valtionavun hakemiseksi (31.1. 48 §). 

Nukarin lastenkoti . Lastensuojelulautakunnan v. 1949 tekemän esityksen 
johdosta rakennustoimisto oli laatinut luonnospiirustukset Nukarin lastenko-
tiin rakennettavaa uutta talous- ja vajarakennusta varten, minkä rakennus-
suunnitelmat kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä (29.8. 532 §). 

Toivolan koulukoti. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Toivolan kouluko-
tiin elokuun 1 pistä yhden 31.palkkaluokkaan kuuluvan yläkoulunopettajan vi-
ran sekä myönsi ao. tililtä 186 900 ink viranhaltijan palkkaamiseen kertomus-
vuonna (16.5. 304 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan laaditut-
tamat Toivolan koulukodin uudet luonnospiirustukset, jotka käsittivät koko 
alueen asemapiirroksen, koulurakennuksen tarkistetun luonnoksen sekä kahden 
osastorakennuksen luonnokset,(25.4. 268 §). Sosiaaliministeriö vahvisti elo-
kuun 6 psnä mainitut luonnospiirustukset (29.8. 506 §). 

Lisäpaikkojen varaaminen Rinnekodin i;ajaa^iei is/ioiiolasia. Kaupunginval-
tuusto päätti, että kaupunginhallitus oikeutettaisiin tekemään Helsingin 
diakonissalaitoksen kanssa erinäisin ehdoin lisäsopimus 10 hoitopaikan va-
raamisesta Rinnekodin vajaarnielishoitolasta lastensuojelulautakunnan tarpei-
siin ja että tarkoitusta varten merkittäisiin v m 1952 talousarvioon 8.7 
milj. mkiiv suuruinen määräraha (14.11. 729 §). 

Polkien tarkkailukoti. Kaupunginvaltuusto päätti, että Hyvinkään kunnas-
sa sijaitsevat Lemmilän ja Linnanmäen tilat ostettaisiin poikien tarkkailu-
kodin tarkoituksiin käytettäväksi (28*11. 775 §; ks. tämän kert. s. 55). 

Tuberkuloottisten perheiden lasten kesäsijoitus. Kaupunginvaltuusto päät-* 
ti merkitä kertomusvuoden lisätalousarvioon 1 milj. mksn suuruisen määrära-
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han tuberkuloottisista kodeista olevien lasten kesävirkistyksen järjestämis-
tä varten sekä oikeutti lastensuojelulautakunnan käyttämään tämän määrärahan 
heti (30.5. 362 §). 

Vtn Laurikaisen ym. välikysymys Ryttylän koulukodissa vallinneesta tilan-
teelta. Ryttylän koulukodissa sattuneiden kuolemantapausten johdosta väliky-
symyksen tekijät tiedustelivat, oliko kaupunginhallitus ryhtynyt toimenpi-
teisiin esiintyneiden epäkohtien johdosta. Lastensuojelulautakunnan ja so-
siaaliministeriön lastensuojeluntarkastajan annettua lausuntonsa ko. asias-
ta kaupunginhallitus, viitaten myös kaupunginlakimiehen antamaan lausuntoon, 
totesi, että mainitun koulukodin oppilaan J. Henrikssonin hukkumiseen liitty-
vät er.äät asianhaarat olivat vielä hämärän peitossa sekä että kuulustelut 
olivat olleet epätäydellisiä, mistä syystä kaupunginhallitus oli elokuun. 16 
p:nä päättänyt pyytää sisäasiainministeriötä antamaan mainitun kysymyksen 
erikoisen elimen tutkittavaksi. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä vastauk-
sen välikysymykseen tiedoksi (29.8. 539 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimiston v:n 1950 talousarvion määrärahaa Siivoaminen sallit-
tiin ylittää 2 553 mk (14.2. 141 §). 

Työnvälitystoimiston erinäisiä v:n 1950 talousarvion määrärahoja sallit-
tiin ylittää yhteensä 124 447 mk (14.2. 141 §). 

Urheilu ja retkeily. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 p:stä 
1952 alkaen 21.palkkaluokkaan kuuluvan kaitsijan viran Pirttimäen ulkoilu-
aluetta varten. Samalla valtuusto päätti, että uuden viranhaltijan palkkaa-
miseen v. 1952 tarvittava määräraha, 308 400 mk, saataisiin suorittaa maini-
tun vuoden talousarvion palkkalautakunnan tililtä Palkkiot (19.12. 825 ,§). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa elokuun 1 p:stä alkaen Rastilan karta-
noon 23·palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan aluevalvojan viran 
sekä myönsi viranhaltijan palkkaamiseen kertomusvuonna ao. tililtä 138 300 
mk (20.6. 441 §). 

Kaupunginvaltuusto päättj?, että urheilu- ja retkeilytoimiston 34.palkka-
luokkaan kuuluva retkeilyasiamiehen virka siirrettäisiin maaliskuun 1 p:stä 
alkaen 38.palkkaluokkaan ja että korotetun palkan suorittamiseen kertomus-
vuonna myönnettäisiin 66 700 mk ao. tililtä (7.3. 160 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1950 talousarvion ao. tilille Pirtti-
mäen retkeilymajan laajentamiseen varattu 3 336 500 mk:n suuruinen määräraha 
saataisiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi sekä että kertomusvuoden val-
tuuston käyttövaroista myönnettäisiin yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi 838 500 mk Pirttimäen retkeilymajan rakennushankkeen toteuttamiseksi 
supistetun ohjelman mukaisesti (31.1. 54 §). 

Olympiakisojen järjestelyä varten v:n 1948 lisätalousarvion tilille vara-
tun määrärahan säästö 3 666 000 mk päätettiin siirtää kertomusvuonna käytet-
täväksi (7.3. 186 §). 

Kansanpuistot. Kaupunginvaltuusto päätti, että Haapaniemeen Kaikukadun 
kohdalle rakennettaisiin keskuslaituri kaikkialle itäsaaristoon suuntautuvaa 
moottorivene- ja vesibussiliikennettä varten; että satamarakennus osaston laa-
tima suunnitelma periaatteellisesti hyväksyttäisiin piirustuksen n:o 5774 
mukaisesti; sekä että kiireellisesti rakennettaisiin piirustuksen n:o 5776 
mukainen laituriosa, mitä toistaiseksi käytettäisiin Vasikkasaaren ja Mustik-
kamaan liikennettä varten. Edelleen päätti valtuusto myöntää käyttövaroistaan 
tuloa tuottavien pääomamenojen ao. tililtä enintään 1 750 000 mk edellä mai-
nitun laituriosan rakentamiseen (14.2. 123 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kertomusvuoden lisätalousarvioon merkit-
täisiin satamalautakunnan käytettäväksi 7 milj. mk:n suuruinen määräraha Hie-
tarannan, Mustikkamaan ja Pihlajasaaren uimarantojen hiekoittamista varten 
ja että satamalautakunta oikeutettaisiin heti käyttämään määrärahaa (16.5. 
310 §). 

Korkeasaari. Kaupunginvaltuusto oikeutti urheilu- ja retkeilylautakunnan 
ylittämään urheilun ja retkeilyn tilillä Korjaukset olevaa määrärahaa enin-
tään 500 000 mk Korkeasaaren aitojen korjausta varten sekä tilillä Uudisra-
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kennukset olevaa määrärahaa enintään 3 950 000 mk Korkeasaaren vesilintuta-
lon, kanalintuhäkistön, hirvitallin ja halkovajan rakentamiseen (30,5. 386 §)· 

Kaupunginvaltuusto päätti, että pysyväistä huvipuistoa varten varattaisiin 
Alppilan alueen eteläinen osa, eli se alue, joka on VesisäiliÖnkadun, Väa-
sanrinteen, Sturenkadun ja Helsinginkadun, rauta tienä lue en ja Kotkankadun 
jatkeena lounaaseen olevan tien rajoittama paitsi siihen kuuluvia vesilaitok-
selle varattavia vesisäiliöalueita sekä kortteleita 354 "b, 357 ja 393; että 
kiinteistölautakunnalle annettaisiin tehtäväksi laatia mainitulle alueelle 
sen suunniteltua käyttötarkoitusta vastaava asemakaavanmuutos; ja että kau-
punginvaltuuston joulukuun 21 p:nä 1949 pysyväisen huvipuiston paikaksi va-
raama alue varattaisiin edellä mainitun huvipuistoalueen mahdolliseen laajen-
tamiseen (14.2· 119 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä olympiarakennustoimiston laatimat luon-
nospiirustukset Kumpulan avouimalan ja sen ympäristön suunnittelua varten 
sekä oikeutti kaupunginhallituksen tekemään niihin mahdollisesti tarpeelli-
siksi havaittavat pienehköt muutokset (29.8. 531 §). 

Vtn Laineen ym. aloite väestönsuojelulautakunnan lakkauttamisesta lähetet-
tiin kaupunginhallitukseen valmisteltavaksi (28.11· 804 §). 

Asutuslautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti esittää maatalousministeriöl-
le, että valtio osallistuisi puolella asutuslautakunnan puheenjohtajalle mak-
settavaan vuosipalkkioon maaliskuun 1 prstä 1950 alkaen (7.3. 157 §). Maata-
lousministeriö ilmoitti elokuun 2 p:nä päättäneensä hylätä kaupunginvaltuus-
ton esityksen (29.8. 507 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti* korottaa asutuslautakunnan puheenjohtajan palk-
kion maaliskuun 1 p:stä 1950 alkaen toistaiseksi ja kauintaan siksi ajaksi, 
minkä asutuslautakunta hoitaisi maanhankinta-alueiden kuntoonpanoon liitty-
viä tehtäviä, 6 000 mk:sta 48 000 mkraan vuodessa sekä oikeutti asutuslauta-
kunnan tätä varten ylittämään v:n 1950 ao. tilillä olevaa määrärahaa enin-
tään 35 000 mk sekä kertomusvuoden mainittua tiliä enintään 42 000 mk (31.1. 
41 §). 

Nuorisotoimisto . Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa nuorisotoimiston si-
vutoimisen apulaisnuorisoasiamiehen viran joulukuun 31 p:stä alkaen sekä pe-
rustaa nuorisotoimistoon tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen 31.palkkaluokkaan kuu-
luvan apulaisnuorisoasiamiehen viran, jonka haltijalta vaadittaisiin täydel-
linen ruotsinkielen taito ja tyydyttävä suomenkielen kirjallinen ja suulli-
nen taito (29.8· 528 §). Sosiaaliministeriön palkkaosasto ilmoitti hyväksy-
neensä 12 psnä syyskuuta valtuuston ko. päätöksen (26.9. 605 §). 

Nuorisotalon rakentaminen Vallilaan. Vtn Laineen ym. aloitteet toimenpi-
teistä väliaikaisen nuorisoparakin hankkimiseksi ja nuorisotalon rakentami-
seksi Vallilaan lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (25.4. 
290 § ja 26.9. 647 §). 

Raajarikkojen koulusäätiön avustamin en.Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 
sekalaisten yleisten menojen pääluokan yleisistä käyttövaroistaan Raajarikko-
jen koulusäätiölle 1 milj. mk:n suuruisen avustuksen viemärin ja vesijohdon 
rakentamiseksi säätiön omistamalle tontille Tenholantien l:een katurakennus-
osaston piirustuksen nro 7087 ja vesilaitoksen marraskuun 17 prnä 1950 päivä-
tyn piirustuksen mukaisesti (31.1. 67 §). 

Urheilua koskevat aloitteet. Munkkiniemen uimarannan käyttöajan pidentämis-
tä tarkoittavassa vtn Saukkosen ym. aloitteessa ehdotettiin, että valtuusto 
kehoittaisi kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin Munkkiniemen uima-
rannan käyttöajan pidentämiseksi siksi, kunnes Tarvonniemen uimaranta saatai-
siin järjestetyksi käyttökelpoiseen kuntoon. Koska aloitteessa ehdotettuihin 
toimenpiteisiin oli jo osittain ryhdytty, päätti kaupunginvaltuusto, ettei 
aloite antanut aihetta toimenpiteisiin (31.1. 52 §). 

Vtn Lohikiven ym. tekemässä aloitteessa ehdotettiin, että urheilu- ja ret-
iceilylautakunnan toimesta ryhdyttäisiin toimenpiteisiin liitosalueella sijait-
sevien urheilukenttien kunnostamiseksi. Kaupunginvaltuusto päätti, koska ko. 
lautakunta jo oli laatinut suunnitelmia liitosalueiden urheilupaikkojen kun-
nostamistöitä varten sekä osittain toteuttanutkin näitä suunnitelmia, ettei 
aloite antanut aihetta toimenpiteisiin (16.5. 347 § ja 29.8. 536 §). 

Avustus. Kaupunginvaltuusto myönsi 400 000'mkrn suuruisen avustuksen Hel-
singfors simsällskap-nimiselle seuralle Uunisaaren merikylpylän liikenteessä 
käytettävien moottoriveneiden kunnostamista varten (16.5. 309 §). 

Vtn Bruunin aloite pesuloiden järjestämiseksi. Aloitteessa ehdotettiin, 
e t t ä o t e t t a i s i i n s e l v ä ä kaujrcmgin mahdollisuuksista hankkia tai rakentaa huo-
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neistoja koneellisesti hoidettujen pesuloiden perustamista varten, sekä että 
selvitettäisiin kokonaisuudessaan Helsingissä tapahtuvan yhteisen pyykinpe-
sun järjestämisen mahdollisuudet· Aloitteen johdosta kaupunginhallitus loka-
kuun 23 p:nä 1947 päätti asettaa komitean asiaa tutkimaan· Komitean mietinnör. 
valmistuttua syyskuun 30 p:nä 1950 oli siitä saatu ao· lautakuntain lausun-
not. Tämän aineiston perusteella kaupunginhallitus laati ehdotuksensa, jonka 
mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti antaa yleisten töiden lautakunnan tehtä-
väksi laatia suunnitelman kustannusarvioineen pesulaa varten, jonka teho täy-
sin valmiina olisi 5 000 kg päivässä ja jossa pestäisiin kaupungin laitosten 
pyykki ja sen ohella yksityisten pyykkiä vain siinä määrin kuin pesulan yli-
jäämäteho edellyttäisi, sekä samalla tutkia mahdollisuuksia kaupungin laitok-
sissa nykyisin toimivien pesuloiden laajentamiseksi ja tehostamiseksi; sekä 
antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi tutkia mahdollisuutta järjestää po. 
laitosta varten tarvittava tontti Suvilahden höyryvoima-aseman läheisyydestä 
(20.6. 458 §; khn mtö n:o 16). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 

Kansakoululaitoksen ohjesäännön ja sen eri viranhaltijain johtosääntöjen 
uudistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen syyskuun 28 p:nä 1949 teke-
määnsä päätöstä, hyväksyä ja alistaa kouluhallituksen vahvistettavaksi kansa-
koululaitoksen ohjesäännön sekä lisäksi alistaa kouluhallituksen vahvistetta-
vaksi syyskuun 28 p:nä 1949 hyväksymänsä kansakoululaitoksen oppivelvo±lis-
ten lasten luettelonhoitajien ja -kodissakävijäin johtosäännöt sekä vahvisti 
kansakoululaitoksen taloudenhoitajan johtosäännön (26.9. 627 §; khn mtö n:o 
30). 

Poikkeuksellisten lasten koulunkäynnin ja jälkihuollon järjestely. Kaupun-
ginvaltuusto päätti 1) periaatteessa hyväksyä poikkeuksellisten lasten kou-
lunkäynnin ja jälkihuollon järjestelyn v. 1945 asiaa tutkimaan asetetun komi-
tean ehdottamalla tavalla; 2) vuoden 1952 alusta perustaa kansakouluihin 41. 
palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvan koulupsykiatrin viran; 3) 
samasta ajankohdasta lähtien lakkauttaa lastenpsykiatrin toimistonhoitajan 
viran ja perustaa 31«palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvan psyko-
login viran sekä 20· palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan toimis-
toapulaisen viran; 4) perustaa suomenkielisiin kansakouluihin 31. palkkaluok-
kaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvan kuraattorin viran, jonka haltijan teh-
tävänä olisi pitää keskuskortistoa kaikista apukoulutasoisista lapsista, tu-
kea kansakoulujen tarkastajan lähemmin antamien ohjeiden mukaan kansakoulujen 
ja lastenhuoltolaitosten apukoulunopettajien sosiaalista toimintaa, osallis-
tua opetukseen apukoulun ylimmillä luokilla sekä huolehtia apukoulujen oppi-
laiden tarkoituksenmukaisesta ¡jälkihuollosta, ellei siitä jonkun muun viran-
omaisen toimesta huolehdita; 5) antaa edellisessä kohdassa mainitun tehtävän 
ruotsinkielisissä kansakouluissa yhdelle apukoulunopettajalle, jonka koulu-
opetusvelvollisuutta sen johdosta tarpeen mukaan vähennettäisiin; 6) kehoit-
taa lastensuojelulautakuntaa poikkeuksellisten lasten tarkkailusta huolehti-
via laitoksia uudistaessaan tai suunnitellessaan ottamaan huomioon myös kan-
sakoulujen poikkeuksellisten oppilaiden asuntolatarpeen;7) siirtää apulasten-
tarha Aulan hallinnollisesti lastensuojelulautakunnan alaiseksi; ÖJ että sit-
ten kun kaupungin ja Samfundet folkhälsan i svenska Finland- järjestön kesken 
tehty sopimus vastaisuudessa ehkä päättyisi, poikkeuksellisten lasten koulun-
käynnin ja jälkihuollon järjestely ruotsinkielisissä kansakouluissa toteutet-
taisiin pääasiassa samalla tavoin kuin se nyt järjestettiin suomenkielisissä 
kansakouluissa sekä että tällöin harkittaisiin, mitä virkoja sen johdosta sil-
loin olisi perustettava; sekä 9) että komitean mietinnössä esitetyt näkökoh-
dat otettaisiin mahdollisuukeien mukaan huomioon lastentarhojen ja päiväko-
tien, kaupungin yleisen ammattikoulun, sairaalain ja huoltolautakunnan alais-
ten laitosten laajennus- ja uudistamissuunnitelmissa sekä erityisen psykiatri-
sen tarkkailulaitoksen perustaminen otettaisiin harkittavaksi sitten, kun 
edellä välittömästi toteutettaviksi ehdotetut toimenpiteet oli suoritettu ja 
niistä saatu tarpeellinen kokemus (12.9. 586 §; khn mtö n:o 27). 
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Koulukirjastojen uudelleen järjestelyä harkitsemaan asetettu komitea laa-
ti ehdotuksen, mihin sisältyvät kansakoulujen koulukirjastojen säännöt kau-
punginvaltuusto päätti hyväksyä; edelleen valtuusto päätti, että koulujen 
kirjastonhoitajille suoritettavan vuosi- tai kuukausipalkkion vahvistaisi 
kaupunginhallitus saatuaan siitä kansakoulujen johtokuntien esityksen; että 
kirjastotoimintaa kummassakin kieliryhmässä erikseen johtavalle kirjastosih-
teerille maksettaisiin kaupunginhallituksen vahvistama palkkio; sekä että 
Kaisaniemen kouluun sijoitettu opettajakirjasto lakkautettaisiin ja sen kir-
javarat siirrettäisiin kaupunginkirjastoon kirjastolautakunnan ja kansakou-
lujen kirjastotoimikunnan kesken sovittavin ehdoin (14.2. 128 §; khn mtö 
m o l ) . 

Ulkokuntalaisten lasten koulunkäynti. Kaupunginvaltuusto päätti, että ker-
tomusvuoden syyslukukauden alusta lähtien oli vierailta kunnilta velottava 
korvauksena sellaisten oppilaiden koulunkäynnistä kaupungin kansakouluissa, 
joiden koulunkäynnin vieras kunta on velvollinen kustantamaan, seuraavat sum-
mat oppilasta kohden: koko lukuvuodelta 12 600 mk, syyslukukaudelta 5 600 mk 
ja kevätlukukaudelta 7 000 mk (26.9. 620 §). 

Kansakouluissa maksettavat tuntipalkat ja johtajanpalkkiot. Kaupunginval-
tuusto päätti, 1) että kansakouluissa maksettavat perustuntipalkat vahvistet-
taisiin syyskuun 1 p:stä 1950 lähtien ala- ja yläkoulussa 290 mk:ksi sekä 
jatko- ja apukoulussa 350 mkrksi; 2) että nämä perustuntipalkat sidottaisiin 
elinkustannusindeksiin vaihteleviksi samassa suhteessa kuin toukokuun 1 psstä 
1950 alkaen opettajille maksetut kuukausipalkat ja niin kauan kuin nämä ovat 
sidotut indeksiin; sekä 3) että johtajaopettajien johtajanpalkkiot vahviste-
taan syyskuun 1 p:stä 1950 alkaen laskettaviksi siten, että peruspalkkiona 
maksetaan 22 500 mk ja lisäpalkkiona 1 250 mk luokkaa kohden vuodessa (31.1. 
74 §). 

Suomenkieliset kansakoulut. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa syyskuun 
1 pistä alkaen 39.palkkaluokkaan kuuluvan koululääkärin viran suomenkielisiin 
kansakouluihin sekä myönsi ao. tililtä 192 000 mk uuden viran palkkaukseen 
(7.3..180 §). 

Kansakoulujen korvalääkärin esityksestä kaupunginvaltuusto päätti perus-
taa kaupungin kansakouluihin syyskuun 1 pistä lähtien 24.palkkaluokkaan kuu-
luvan korvahoitajan viran sekä myönsi ao. tililtä uuden viran haltijan palk-
kaamista varten 106 480 mk (11.4. 235 §). 

Koululääkärien ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti perustaa 
suomenkielisiin kansakouluihin syyskuun 1 pistä alkaen 25.palkkaluokkaan kuu-
luvan uuden kouluhoitajan viran sekä myönsi tililtä Uusien virkojen palkat 
suomenkielisten kansakoulujen tilille Sääntöpalkkaiset virat 110 800 mk vi-
ran hoidosta kertomusvuonna suoritettavan palkan maksamiseen (29.8. 524 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa suomenkielisten kansakoulujen 32. 
palkkaluokkaan kuuluvan suullisen esitystaidon neuvojan viran syyskuun 1 pistä 
lähtien, koska uudet opettajat nyttemmin saattoivat saada peruskoulut-uksen 
suullisessa esitystaidossa opettajakorkeakouluissa, joihin oli perustettu tä-
tä varten lehtorin virat (26.9. 613 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää 4 suomenkielisten kansakoulujen siivoo-
jan virkaa lokakuun 1 pistä 1950 lähtien lOinnestä 11.palkkaluokkaan (25.4. 
266 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen yhden veistokalustonhoitajan viran kaupun-
ginvaltuusto päätti siirtää 22.palkkaluokasta 23.palkkaluokkaan vin 1952 
alusta (19.12. 827 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää ruotsinkielisten kansakoulujen yhden 
siivoojan viran tammikuun 1 pistä lOinnestä 11.palkkaluokkaan (25.4. 266 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa tammikuun 1 pistä lähtien 12.palkka— 
luokkaan kuuluvan siivooja-vahtimestarin viran ruotsinkielisessä apukoulussa 
sekä perustaa samasta ajankohdasta lähtien 10.palkkaluokkaan kuuluvan siivoo-
jan viran mainittuun kouluun (14.2. 131 §). 

Kansakouluhuoneistot. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä professori J. Si-
renin laatimat luonnospiirustukset Lauttasaaren kansakoulutaloa varten sekä 
antoi yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi laadituttaa näiden pohjalla 
pääpiirustukset, joita tehtäessä olisi mahdolliÄtmfcsien mukaan otattava huo-
mioon luonnospiirustuksia vastaan tehdyt muistutukset (14.11. 736 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä arkkitehti V. Rewellin laatimat pääpii-
rustukset Meilahden kansakoulutaloa varten 174.6 milj. mkiaan päätyvine kus-
tannusarvioineen sekä kehoitti yleisten töiden lautakuntaa valvomaan, että 
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työpiirustuksia laadittaessa mahdollisuuksien mukaan otettaisiin huomioon 
kansakoulujen johtokunnan ja palolautakunnan esittämät huomautukset ja toivo-
mukset (26.9. 621 §). 

Yleisten töiden lautakunta oli laadituttanut uudet pääpiirustukset Mäke-
län kansakoulua varten, koska edellisten, v. 1942 vahvistettujen voimassaolo-
aika meni umpeen v. 1947. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kyseiset piirus-
tukset kortteliin n:o 559 rakennettavaa kansakoulutaloa varten (12.9. 587 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan laaditutta-
mat pääpiirustukset 129.5 milj. mk:n kustannusarvioineen Pukinmäen uutta kan-
sakoulutaloa varten, joka rakennettaisiin tontille RN 5*28 Malmin kylässä. 
Edelleen valtuusto päätti, että rakennustyö suoritettaisiin vaiheittain niin, 
että ensiksi rakennettaisiin rakennuksen 10 000 m^:n suuruinen keskus- eli 
varsinainen koulurakennusosa (25.4. 280 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä maaliskuun 10 p:nä 1950 päivätyt Töölön 
kansakoulun lisä rakennuspiirustukset 10 580 000 mk:aan päätyvine kustannus-
arvioineen, sekä että mainittu summa merkittäisiin kertomusvuoden lisätalous-
arvioon (13.6. 424 §). 

Vtn Niemisen ym. välikysymys kansakouluhuoneistojen käyttöoikeudesta. Vä-
likysymyksessä väitettiin, että suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli-
si menetellyt mielivaltaisesti luovuttaessaan koulujen huonetiloja eri kansa-
lais jär jestö jen käyttöön. Kansakoulujen johtokunta mainitsi antamassaan seli-
tyksessä, että yleensä nuorisojärjestöjen tm. seurojen mainitunlaisiin ano-
muksiin oli suostuttu, paitsi jos oli syytä epäillä, että aiotusta tilaisuudes-
ta muodostuisi poliittinen propagandatilaisuus. Näin oli tapahtunut välikysy-
myksen aiheuttaneen Suur-Helsingin rauhankomitean anomuksen suhteen, joka ää-
nestyksessä 6 äänellä 1 vastaan hylättiin kansakoululaitoksen kustannuksista 
annetun lain 5 a §:ään nojaten, missä ko. asiasta oli säädetty seuraavasti: 
"Koulun huoneistoja älköön käytettäkö tarkoituksiin, jotka ovat ristiriidas-
sa koulun kasvatustehtävän kanssa." Kaupunginhallitus totesi, että kansakou-
lujen johtokunnalla oli ollut 'täysi oikeus menetellä niin kuin se oli· teh yt, 
ja ehdotti näin ollen, että asia ei antaisi aihetta toimenpiteisiin, minkä 
ehdotuksen valtuusto hyväksyi (14.11. 733 §). 

Kansakoulujen määrärahat. Suomenkielisten kansakoulujen erinäisiä v:n 1950 
määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 4 619 022 mk (14.2. 141 § ja 7.3. 
190 §) sekä eräitä kertomusvuoden määrärahoja yhteensä 5.8 milj. mk (14.11. 
750 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen v:n 1950 talousarvion tilillä Kaluston han-
kinta olevasta määrärahasta päätettiin siirtää 6 milj. mk kertomusvuonna käy-
tettäväksi (31'.1. 80 §) ja koulujen erinäisiä v:n 1950 määrärahoja sallittiin 
ylittää yhteensä 2 489 404 mk (14.2. 141 §). 

Kansakoulujen v:n 1950 talousarvioon merkittyjä yhteisten menojen erinäi-
siä määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 305 223 mk (14.2. 141 § ja 7.3. 
190 §). 

Turkkilainen kansakoulu. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää sekalaisten 
yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan Turkkilaisen kansakoulun kanna-
tusyhdistykselle 150 000 mk:n avustuksen (14.11. 738 §). 

Työväenopistot. Suomenkielisen työväenopiston v:n 1950 erinäisiä määrära-
hoja sallittiin ylittää yhteensä 322 956 mk (14.2. 141 § ja 7.3. 190 §) ja 
ruotsinkielisen työväenopiston saman vuoden määrärahaa Valaistus 16 557 mk 
(14.2. 141 §). 

Ammattiopetuslaitokset. Kaupunginvaltuusto päätti, että ammattikoulujen 
rehtoreiden palkkiot saataisiin kertomusvuoden alusta lähtien maksaa 25 1° ko-
rotettuina lukuun ottamatta valmistavan tyttöjen ammattikoulun liiketoiminta-
muodoista ja niiden valvonnasta tämän koulun rehtorille maksettuja erikois-
palkkioita, sekä että näin korotettuja palkkioita saataisiin lisäksi korottaa 
8 mistä valtuusto oli tehnyt päätöksen huhtikuun 25 p:nä (16.5. 305 § ja 
25.4. 264 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti korottaa ammattikoulujen rehtorien peruspalkkion 
syyskuun 1 p:stä alkaen 28 200 mk:aan ja palkkion jokaisesta neljä luokkaa 
ylittävästä luokasta 3 300 mk:aan (26.9. 622 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin ammattikouluissa maksettavat 
perustuntipalkat korotettaisiin syyskuun 1 p:stä 1950 lähtien sekä että mai-
Ditut perustuntipalkat sidottaisiin elinkustannusindeksiin sen mukaisesti 
muuttuviksi samoin kuin toukokuun 1 p:stä 1950 alkaen voimassa olevat kuukau-
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sipalkat, edelleen vahvistettiin ammattikurssien opettajien kokonaistuntipal-
kat syyskuun 1 p:stä 1950 alkaen (31.1. 75 §; ks. Kunn.as.kok. s. 27). 

Verhoilija-ammattikoulu. Kaupunginvaltuusto päätti ottaa verhoilija-ammat-
tikoulun kaupungin haltuun elokuun 1 p:stä lähtien. Edelleen valtuusto päät-
ti perustaa verhoilija-ammattikouluun tietopuolisten aineiden 36.palkkaluok-
kaan kuuluvan opettajan viran, kaksi 31.palkkaluokkaan kuuluvaa ammattityön-
opettajan virkaa ja 10.palkkaluokkaan kuuluvan vahtimestarin viran elokuun 1 
p:stä lähtien sekä oikeutti ammattiopetus laitosten johtokunnan täyttämään nä-
mä virat niitä haettaviksi julistamatta. Kyseisten virkojen palkan maksami-
seen kertomusvuonna kaupunginvaltuusto myönsi käyttövaroistaan tililtä Uusien 
virkojen palkat 550 000 mk (31.1. 76 §). Valtioneuvosto suostui maaliskuun 8 
p:nä siihen, että verhoilija-ammattikoulu omistusoikeuksin siirrettiin kau-
pungille (11.4. 230 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan käyttövaroistaan yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 1 442 000 
mk muutostöiden suorittamiseksi verhoilija-ammattikoulun huoneistossa (16.5. 
336 §). 

Valmistava poikien ammattikoulu. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa val-
mistavaan poikien ammattikouluun tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen yhden 36.palk-
leluokkaan kuuluvan tietopuolisten aineiden opettajan viran, yhden valu- ja 
yhden sähkötyön ammattiopettajan viran, jotka kuuluvat 31.palkkaluokkaan 
(29.8. 526 sekä 14. palkkaluokkaan kuuluvan apulaisvaht ime Starin viran 
(29.8. 525 §). KoUlun siivoojan virka päätettiin siirtää 11.palkkaluokkaan 
lokakuun 1 p:stä 1950 alkaen (25.4. 266 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunta oli ehdottanut, että ammattikouluissa 
vapaaehtoisena aineena ruvettaisiin kokeilumielessä opettamaan toisen koti-
maisen kielen alkeita. Kaupunginvaltuusto päätti periaatteessa hyväksyä ehdo-
tetun toimenpiteen ja oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokunnan ylittämään 
tilapäisen työvoiman tilillä olevaa määrärahaa enintään 59 000 mk toisen ko-
timaisen kielen vapaaehtoisen kielikurssin järjestämiseksi valmistavan poi-
kien ammattikoulun oppilaille (29.8. 543 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa ammattiopetuslaitosten johtokunnan 
ylittämään valmistavan poikien ammattikoulun, tilillä Kaluston hankinta ole-
vaa määrärahaa 450 000 mk suojapukujen hankkimiseksi niiden oppilaiden käy-
tettäväksi, jotka kulloinkin työskentelevät mainitun koulun pajassa tai vali-
mossa (14.2. 130 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä professori H. Ekelundin laatimat luon-
nospiirustukset kortteleihin nro 698 ja 701 rakennettavaa valmistavaa poikien 
ammattikoulua varten sekä antoi yleisten töiden lautakunnalle tehtäväksi ti-
lata pääpiirustukset professori Ekelundilta, joita piirustuksia laadittaessa 
olisi mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon ammattiopetuslaitosten johto-
kunnan ja yleisten töiden lautakunnan esittämät huomautukset (12.9· 588 §). 

Valmistavan poikien ammattikoulun v:n 1950 erinäisiä määrärahoja sallit-
tiin ylittää yhteensä 548 635 mk (14.2. 141 §). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa am-
mattiopetuslaitosten johtokunnan ylittämään tilillä Kaluston hankinta olevaa 
määrärahaa 700 000 mk valmistavan tyttöjen ammattikoulun pesulan koneistamis-
ta varten sekä myönsi käyttövaroistaan pääluokan Tuloa tuottamattomat pääoma-
menot tililtä Edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten yhteensä 1.92 miij.mk 
yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi valmistavan tyttöjen ammattikoulun 
pesulan koneistamisesta aiheutuvia töitä varten sekä saman koulun leipomon 
leivinuunin muuttamiseksi sähkökäyttöiseksi (16.5. 335 §). 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun v:n 1950 tilapäisen työvoiman tilillä 
olevaa määrärahaa sallittiin ylittää 17 050 mk (14.2. 141 §). 

Määrärahojen siirtäminen kertomusvuonna käytettäväksi. Kaupunginvaltuusto 
päätti Aiirtää eräitö ammattiopetuslaitosten v:n 1950 tileillä olevia määrä-
rahoja kertomusvuonna käytettäväksi seuraavasti: kaitafilmikoneen hankkimi-
nen 57 430 mk; kirjapainokoulun kaluston hankinta 2 106 572 mk ja tyttöjen 
ammattikoulun kaluston hankinta 338 480 mk (14.2. 135 §). 

Vtn Hakulisen aloite kaupan ammattikasvatuksen järjestämiseksi (ksu v:n 
1948 kert. I osaa) oli ollut komitean valmisteltavana, joka esitti 10 kohtaa 
käsittävän ehdotuksensa toimenpiteiksi kaupan ammattikasvatusta vast'edes ke-
hitettäessä. Kaupunginvaltuusto päätti, hyväksyen periaatteessa ko. ehdotuk-
sen, kehoittaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa aikanaan tekemään ne ehdo-
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tukset, joiden toteuttaminen kulloinkin oli mahdollista sekä päätti edelleen, 
ettei aloite antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin (24.10. 694 §; khn mtö 
n:o 34). 

Ammattiopetuslaitosten avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää seka-
laisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan seuraavat 
avustukset: Helsingin käsityönopettajaopistolle 500 000 mk kertakaikkisena 
avustuksena opiston työvälineistön ja kaluston täydentämistä ja kunnostamis-
ta varten (19.12. 837 §); Suomen kokki- ja stuerttikoululle kertomusvuotta 
varten 200 000 mk (26.9. 623 §) ja Svenska köpmannaskolan i Helsingfors-nimi-
selle oppilaitokselle 150 000 mk kertomusvuotta varten (10.10. 667 §). 

Kotitalous lautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 p:stä 
1952 lähtien yhden uuden kotitalouslautakunnan alaisen kotitalous- ja käsi-
työneuvojan viran (29.8. 514 §). 

Kotitalouslautakunnan v:n 1950 erinäisiä määrärahoja sallittiin ylittää 
yhteensä 354 667 mk (14.2. 141 §). 

Lastentarhat. Lastentarhojen ja niihin liittyvien laitosten ohjesääntö oli 
vahvistettu v. 1930 ja sen muutokset v. 1949. Koska ohjesääntö oli jo useil-
ta kohdiltaan vanhentunut, oli kaupunginhallitus kehoittanut lastentarhain 
johtokuntaa tarkistamaan ko. ohjesäännön sekä tekemään esityksen sosiaali-
huollon hallinnosta annet-un lain edellyttämien muutosten aikaansaamiseksi 
mainittuun ohjesääntöön. Lokakuun 21 p:nä 1948 asetettiin komitea, joka sai 
tehtäväkseen laatia suunnitelman lastentarhain, -seimien ja koululasten päi-
väkotien toiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi sekä valmistella useita 
lastentarhoja koskevia valtuutettujen aloitteita, minkä ohella se laati ehdo-
tuksen uudeksi ohjesäännöksi. Kaupunginhallituksen tehtyä ehdotukseen eräitä 
muutoksia kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin lastentarhain, -seimien ja 
koululasten päiväkotien ohjesäännön erinäisiä muutoksia lukuun ottamatta kau-
punginhallituksen ehdotuksen mukaisesti (19.12. 832 §; khn mtö n:o 38; ks. 
v:n 1952 Kunn.as.kok.) 

Sosiaaliministeriö oli yhdessä lastentarhain johtokunnan kanssa suunnitel-
lut väliaikaisen seminaariopetuksen järjestämistä lastentarhainopettajien 
valmistamiseksi, koska näistä jatkuvasti oli ollut puutetta. Kaupunginvaltuus-
to päätti tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että kaupunki järjestää yhden väliai-
kaisen, kaksivuotisen lastentarhanopettaja-seminäarikurssin edellyttäen, että 
valtio suorittaa 75 # kurssin järjestämisestä aiheutuvista kokonaiskustannuk-
sista (11.4. 239 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Herttoniemeen perustettaisiin lastentarha 
ja -seimi; että kyseistä lastentarhaa ja -seimeä varten perustettaisiin tam-
mikuun 1 p:stä 1952 lähtien neljä 26.palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarhan 
opettajan virkaa, yksi 26.palkkaluokkaan kuuluva lastenseimen opettajan vir-
ka, kaksi 15.palkkaluokkaan kuuluvaa lastenhoitajan virkaa, yksi 14.palkka-
luokkaan kuuluva talousapulaisen virka ja yksi 11.palkkaluokkaan kuuluva las-
tentarha-apulaisen virka; sekä että kaupunginhallitusta kehoitettäisiin met-
kitsemään v:n 1952 talousarvioehdotukseensa tarpeelliset määrärahat Hertto-
niemen lastentarhan ja -seimen toimintaa varten (12.9. 581 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Lauttasaareen perustettaisiin uusi lasten-
tarha sekä että lastentarhan perustamista ja toimintaa varten kertomusvuonna 
myönnettäisiin lastentarhain johtokunnan käytettäväksi 2 100 000 mk sekalais-
ten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginvaltuuston yleisistä 
käyttövaroista; että kyseiseen lastentarhaan perustettaisiin tammikuun 1 p:stä 
1952 lähtien kolme 26.palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarhan opettajan virkaa 
ja yksi 12.palkkaluokkaan kuuluva talousapulaisen virka; sekä että kaupungin-
hallitusta kehoitettaisiin merkitsemään v:n 1952 talousarvioehdotukseensa 
tarpeelliset määrärahat ko. uuden lastentarhan toimintaa varten (29.8. 533 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää huhtikuun 1 p:stä lähtien lastentarhain-
tarkastajan viran 33.palkkaluokasta 37.palkkaluokkaan, apulaistarkastajan vir 
rat 30.palkkaluokasta 32.palkkaluokkaan, puistoleikkitoiminnan tarkastajan 
viran 30.palkkaluokasta 32.palkkaluokkaan, 21.palkkaluokkaan kuuluvan toimis-
toapulaisen viran 23.palkkaluokkaan, 18.palkkaluokkaan kuuluvat toimistoapu-
laisten virat 20.palkkaluokkaan sekä 14.palkkaluokkaan kuuluvan vahtimestarin 
viran 15.palkkaluokkaan. Edelleen valtuusto päätti myöntää 167 310 mk ao. ti-
liltä lastentarhain Johtokunnan käytettäväksi korotettujen palkkojen maksami-
seen kertomus vuonna {¡21.3. 211 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että lastentarhojen ja niihin liittyvien lai-
tosten johtajien palkkiot saataisiin suorittaa tammikuun 1 pistä lähtien 8 $ 
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korotettuina sekä että lastentarhain johtokunta oikeutettaisiin korotettujen 
palkkioiden suorittamista varten ylittämään kertomusvuoden talousarvion ao. 
palkkioiden tilillä olevaa määrärahaa 182 660 mk ja tilillä Töölön uusi las-
tentarha ja -seimi olevaa määrärahaa 4 570 mk (29.8. 516 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää 25.palkkaluokkaan kuuluvat lastentarho-
jen ja niihin liittyvien laitosten opettajain virat helmikuun 1 psstä lähtien 
26.palkkaluokkaan sekä myönsi korotettujen palkkojen suorittamiseen tarkoite-
tuista käyttövaroistaan 2 406 690 mk lastentarhain johtokunnan käytettäväksi 
(31.1. 43 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa yhden 12.palkkaluokkaan kuuluvan Kä-
pylän lastenseimen talousapulaisen viran helmikuun 1 p:stä alkaen sekä siirtää 
samasta ajankohdasta Käpylän uuden lastentarhan talousapulaisen viran ^.palk-
kaluokasta 14. palkka luokka an samoin kuin Töölön uuden lastentarhan talousapu-
laisen viran vastaavasti kaksi palkkaluokkaa ylemmäksi helmikuun 1 psstä läh-
tien. sekä oikeutti lastentarhain johtokunnan käyttämään lakkautetun viran 
säästynyttä palkkaa korotettujen palkkojen suorittamiseen (31.1. 44 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että 6.palkkaluokkaan kuuluvat lastentarhojen 
ja niihin liittyvien laitosten aputytön virat lakkautettaisiin kesäkuun 30 
p:stä lähtien; että 13.palkkaluokkaan kuuluva lastenhoitajan virka Suomenlin-
nan lastentarhassa lakkautettaisiin kesäkuun 30 psstä alkaen; että lastentar-
hoihin ja niihin liittyviin laitoksiin perustettaisiin heinäkuun 1 p:stä kol-
mekymmentäkahdeksan 11.palkkaluokkaan kuuluvaa lastentarha-apulaisen virkaa;, 
että lastentarhain johtokunta oikeutettaisiin kertomusvuonna suorittamaan uu-
sien virkojen palkat lakkautettujen virkojen säästynyttä palkkaa käyttäen se-
kä enintään 89 tilapäisen harjoittelijan ja tarpeellisen tilapäisen siivous-
avun palkkaamista varten ylittämään kertomusvuoden talousarvion tilapäisen 
työvoiman tilillä olevaa määrärahaa enintään 3 065 000 mk sekä tilillä Töö-
lön uusi lastentarha ja -seimi olevaa määrärahaa 215 000 mk ja tilillä Käpy-
län uusi lastentarha ja -seimi olevaa määrärahaa 285 000 mk (31.1. 45 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 psstä 1952 Meripirtin, To-
peliuksen ja Toukolan lastenseimiin kuhunkin yhden 15.palkkaluokkaan kuulu-
van lastenhoitajan viran (29.8. 515 §), 

Lastentarhoja kos,kevät aloitteet. Vtn Lemströmin ym. aloite uusien las-
tentarhojen ja päiväkotien perustamisesta Lauttasaaren, Munkkiniemen, Haagan 
ja Oulunkylän asutusalueiden ruotsinkielisiä lapsia varten lähetettiin kau-
punginhallituksen valmisteltavaksi (24.10. 709 §). 

Vtn Koskisen ym. aloitteessa määrärahan varaamisesta lastenseimien, -tar-
hojen ja päiväkotien ̂ rakentamiseksi oli ehdotettu 20 milj. mksn varaamista 
sopivien huoneistojen hankkimiseksi Vallilan, Tapanilan ja Puistolan alueil-
ta. Lastentarhain johtokunta oli lausunnossaan selostanut niitä toimenpitei-
tä, joihin jo oli ryhdytty ko. asian järjestämiseksi. Näin ollen valtuusto 
päätti, että aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin (25.4. 291 § ja 20.6* 
457 §). 

Vtn Koskis en ym· aloitteessa lastentarhojen, —seimien ja päiväkotien ra-
kentamiseksi tai sopivien huoneistojen hankkimiseksi niitä varten eri puolil-
le kaupunkia oli ehdotettu 40 milj. mksn määrärahan varaamista vsn 1952 ta-
lousarvioon ko. tarkoitukseen. Lastentarhain johtokunta mainitsi antamassaan 
lausunnossa, että se oli jo usein aikaisemmin esittänyt ryhdyttäväksi aloit-
teessa tarkoitettuihin toimenpiteisiin ja yhteistoiminnassa kiinteistölauta-
kunnan kanssa etsinyt sopivia huoneistoja lastentarhojen tarpeisiin. Kaupun-
ginvaltuusto päätti annettuun lausuntoon vedoten, ettei aloite antanut aihet-
ta toimenpiteisiin (26.9. 644 § ja 28.11. 772 §). 

Vtn Lappi-Seppälän ym. aloitteessa lasten leikkikenttien lisäämiseksi eh-
dotettiin, että kaupungin leikkiksiitöt ja lasten vapaa-alueet kunnostettai-
siin siten, että eri ikäisille lapsille varattaisiin omat eristetyt alueen-
sa, jotka "kalustettaisiin" tarkoitustaan vastaavasti, ja joihin rakennettai-
siin suojakatoksia lapsille sadeilmojen varalta. Lastentarhain johtokunta se-
litti lausunnossaan, että aloitteessa ehdotettuihin toimenpiteisiin oli jo 
osittain ryhdytty ja sitä mukaa kuin esim. Kallion leikkikentältä saadaan ko-
kemusta uudesta järjestelystä, laajennetaan se myös muita kaupunkialueita 
koskevaksi. Asiaa valmistelemaan asetetun komitean mietintö oli jo kesäkuun 
21 psnä jätetty kaupunginhallitukselle ja vanhojen leikkipaikkojen kunnosta-
miseen oli varattu kertomusvuoden talousarvioon 3 milj. mk samoin kuin vsn 
1952 talousarvioon 2 milj. mk. Näin ollen kaupunginvaltuusto päättit että aloite ei. antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin (19.12. 828 §). 
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Vtn Hiisivaara-Mörkin ym. aloite alueiden varaamisesta leikkikenttiä var-
ten. Marraskuun 22 p:nä 1950 tehdyssä aloitteessa oli ehdotettu, että kaupun-
ginhallitus ryhtyisi kiireellisiin toimenpiteisiin alueiden varaamiseksi leik-
kikenttiä varten. Kaupunginvaltuusto päätti, että aloite ei antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että Kallion urheilukentän pohjoinen alue olisi 
luovutettava leikkikentäksi huomioon ottaen, että alueella sijaitseva jää-
kiekkorata saisi jäädä paikoilleen, edellyttäen, että jääkiekkorataa supis-
tettaisiin siirtämällä kenttää noin 12 m urheilukenttään päin jä että katso-
motilat siirrettäisiin siten, että aluetta vapautuisi lasten käyttöön sekä 
että pukusuojat siirrettäisiin urheilukentän aidan viereen, kuin myös edel-
lyttäen, että jääkiekkoradan ympärille voitaisiin muodostaa hiihtolatu 5-7 
vuotiaille lapsille. Valtuusto päätti edelleen, että leikkikenttätoiminta 
Kallion urheilukentän pohjoisella alueella olisi supistetussa muodossa jär-
jestettävä koko vuoden kestäväksi (29.8· 534 §). 

Määrärahan myöntäminen Kallion urheilukentän leikkikenttätoimintaa varten. 
Kaupunginvaltuusto päätti myöntää yleisten sekalaisten menojen pääluokkaan 
kuuluvista käyttövaroistaan lastentarhain johtokunnan käytettäväksi enintään 
539 840 mk niiden menojen peittämiseen, jotka aiheutuivat Kallion urheiluken-
tän pohjoiselle alueelle koko vuotiseksi järjestetystä leikkikenttätoiminnas-
ta (29.8. 535 §). 

Ab. Folkhemmet-nimisen yhtiön lahjoitus tarjous * Kaupunginvaltuusto päätti, 
että 'kaupunki ottaa lahjoituksena omistukseensa Ah. Folkhemmet-nimisen yhtiön 
Hämeentien n:o 85-87 varrella omistamat rakennukset irtaimistoineen seuraa-
vin ehdoin: 1) ent. johtaja T. Wuorenheimolle myönnettäisiin tammikuun 1 p:sta 
1952 lähtien 3 020 mk:n ylimääräinen lisäeläke kuukaudessa siihen kulloinkin 
tulevine indeksikorotuksineen; 2) talonmies J. Kiviniemelle myönnettäisiin 
oikeus hänen palvelusvuosiaan vastaavan ylimääräisen eläkkeen saantiin; ja 
3) kaupunki ei sitoutuisi mihinkään muihin velvoituksiin lahjoittajaan näh-
den. Samalla valtuusto päätti, että edellä mainitut rakennukset määrättäisiin 
kiinteistölautakunnan hoitoon (19.12. 829 §)•· 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa lastentarhain johtokunnan käyttämään 
tilille Maunulan lastentarha ja -seimi merkitystä määrärahasta 90 000 mk ir-
rallisten säilytyskoiaeroiden hankkimiseksi Leppasuon, Hakaniemen ja Kallio-
rinteen lastenseimiin (28.11. 774 §) sekä 600 000 mk lastentarha Meripirtin 
uuden kokopäiväosaston hankintoja varten (19.12. 830 §). 

Lastentarhain v:n 1950 erinäisiä määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 
1 124 915 mk (14.2. 141 §). 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää jälempänä mainituille yhdis-
tyksille niiden ylläpitämiä lastentarhoja tai -seimiä varten seuraavat avus-
tukset: 

Pasilan lastenseimelle 100 000 mk lisäavustuksena ao. tilillä olevaa mää-
rärahaa ylittäen (28.11. 773 §); Helsingin nuorten naisten kristilliselle 
yhdistykselle 95 100 mk lisäavustuksena ao. tilillä olevaa määrärahaa ylit-
täen (16.5. 308 §) ja sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 
38 220 mk (10.10. 664 §); samalta tililtä Malmin lastenystävät-nimiselle yh-
distykselle 250 000 mk sen ylläpitämän päiväkodin toiminnasta v. 1950 aiheu-
tuneen tappion peittämiseen (31.1. 53 §), sekä 1 milj. mk:n suuruinen määrä-
raha, josta lastentarhain johtokunta oikeutettiin neljännesvuosittain tili-
tystä vastaan suorittamaan ko. yhdistykselle avustus sen ylläpitämän päivä-
kodin toiminnan tukemiseksi, kuitenkin edellyttäen, että yhdistys mahdolli-
suuksien mukaan ryhtyy toimenpiteisiin päiväkodin toiminnan järjestämiseksi 
erilliseksi lastentarha- ja -seimiosastoksi ja lastentarhanopettajan palkkaa-
miseksi laitoksen johtoon kuin myös aikanaan valtionavun anomiseksi lasten-
tarhaosastoa varten (13.6. 412 §); Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian-
turvakoti-säätiölle 2 482 078 mk sen toiminnasta kertomusvuonna aiheutuneen 
tappion peittämiseen (12.12. 809 §); Stockholms daghem för harn-nimiselle yh-
distykselle 362 000 mk (10.10. 665 §); Suomen lastenhoitoyhdistys-Barnavärds-
föreningen i Finland-nimiselle'yhdistykselle 927 000 mk (19.12. 831 §) ja 
Yhdistys Töölön lastenseimi-Föreningen Tölö harnkrubba-nimiselle yhdistyksel-
le 200 000 mk (10.10. 666 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa kaupunginkirjas-
ton kirjanpito-osastolla heinäkuun 1 p:stä lähtien kolme 18.palkkaluokkaan 
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kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa sekä perustaa samasta ajankohdasta 22.palk-
kaluokkaan kuuluvan kirjanpitäjän viran sekä kaksi 19.palkkaluokkaan kuuluvaa 
toimistoapulaisen virkaa, joista toiseen kirjastolautakunta oikeutettiin siir-
tämään toimistoapulainen D. Stenholm virkaa haettavaksi julistamatta. Samal-
la valtuusto oikeutti kirjastolautakunnan käyttämään lakkautettujen virkojen 
palkkamäärärahoja uusien virkojen palkkaukseen sekä myönsi lisäksi 275 000 mk 
ao. tililtä kertomusvuoden palkkojen maksamiseen (20.6. 442 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Sofianlehdon vastaanottokotiin perustet-
taisiin sivukirjasto-osasto v:n 1952 alusta (14.11. 730 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1950 kaupunginkirjaston tilille Ka-
luston hankinta syntyneen säästön 2 732 036 mk kertomusvuonna käytettäväksi 
(14.2. 136 §). Kaupunginnkirj 

Kaupunginkirjaston erinäisiä v:n 1950 määrärahoja sallittiin ylittää yh-
teensä 2 444 145 mk (14.2. 141 §). 

Kaupunginmuseo. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kaupunginmuseon vahti-
mestarin viran nimityksen talonmiesvahtimestariksi sekä siirtää sanotun viran 
19.palkkaluokasta 21.palkkaluokkaan syyskuun 1 p:stä lähtien sekä myönsi ao. 
tililtä 9 320 mk korotetun palkan maksamiseen (29.8. 527 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää kaupunginmuseon v:n 1950 talousarvion 
tilille opaskirjan toimittamista ja painattamista varten varatun 200 000 mk:n 
suuruisen määrärahan kertomusvuonna käytettäväksi (31.1. 81 §). Museon erinäi-
siä v:n 1950 määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 32 995 mk (14.2. 141 §). 

Sibelius-viikko. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää sekalaisten yleisten 
menojen pääluokan käyttövaroistaan 2 605 334 mk kertomusvuonna pidetyn Sibe-
lius-viikon menojen peittämiseen (28.11. 780 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti taata Sibelius-viikon säätiön v. 1952 järjestet-
tävien musiikkijuhlien tuottaman tappion 2 milj. mk:n määrään saakka, minkä 
tappion peittämiseksi tarvittavien varojen myöntämisestä kaupunginhallituk-
sen tulisi aikanaan tehdä uusi esitys, sekä kehoitti kaupunginhallitusta en-
nakkona myöntämään säätiölle Sibelius-viikon järjestämiseksi tarpeelliset va-
rat tilitystä vastaan, noita ennakkovaroja saataisiin käyttää marraskuun 1 
p:stä lähtien (28.11. 781 §). 

Musiikkilautakunta ja kaupunginorkesteri* Kaupunginvaltuusto päätti hylä-
tä musiikkilautakunnan ehdotuksen orkesterin jäsenten palkkojen korottamises-
ta kauttaaltaan 5 palkkaluokalla, mutta yhtyi esitykseen siltä osalta, joka 
koski kaupunginorkesterin intendentin viran siirtämistä 37.palkkaluokasta 
39.palkkaluokkaan sekä taloudenhoitajan viran 25.palkkaluokasta 27.palkka-
luokkaan maaliskuun 1 p:stä alkaen ja myönsi 65 800 mk ao. tililtä korotettu-
jen palkkojen maksamiseen (7.3. 182 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunginorkesterin jäsenille maksettai-
siin, kertomusvuoden alusta lähtien erillinen soitin- ja pukukorvaus, jonka 
suuruus määrättäisiin vaihtelevaksi soittimen mukaan. Samalla valtuusto päät-
ti oikeuttaa musiikkilautakunnan maksamaan kertomusvuonna ko. korvaukset ta-
lousarvion kaupunginorkesterin tililtä Muut kulut ylittäen sillä olevaa mää-
rärahaa enintään 2 milj. mk (7.3. 181 §; ks. Kunn.as.kok. s. 94). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää kaupunginorkesterin I pasuunansoittajan 
viran 29.palkkaluol&sta 31.palkkaluokkaan maaliskuun 1 p:stä lähtien sekä 
myönsi korotetun palkan maksamiseen kertomusvuonna ao. tililtä 26 000 mk 
(7.3. 184 §). 

Musiikkilautakunnan v:n 1950 erinäisiä määrärahoja sallittiin ylittää yh-
teensä 166 643 mk (14.2. 141 §). 

Kaupunginteatterin perustaminen. Ytn Hakulisen ym. v. 1948 tekemä aloite 
Kaupunginteatterin perustamisesta oli lähetetty musiikkilautakunnalle lausun-
non antamista varten. Tämä oli asettanut komitean tutkimaan kaupunginteatte-
rikysymystä, ja saatuaan tältä ehdotuksen, jossa asetuttiin myönteiselle kan-
nalle aloitteessa tehtyyn ehdotukseen nähden, lähetti musiikkilautakunta puol-
taen komitean esitystä lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Tämä kuitenkin 
katsoi, ettei nykyoloissa ollut mahdollisuuksia ehdotuksen toteuttamiseen. 
Kaupunginvaltuusto puolestaan palautti asian kaupunginhallitukselle, kehoit-
taen sitä kiireellisesti asettamaan komitean asiaa tutkimaan sekä selvittä-
mään, mitä yleensä olisi tehtävissä pääkaupungin teattereiden toiminnan edis-
tämiseksi (12.9. 591 §; khn mtö n:o 26). 

Taiteilijain Huoneistojen varaaminen Pariisista. Vtn Voipio-Juvaksen ym. 
aloitteessa määrärahan ottamisesta talousarvioon taiteilijain huoneistojen 
varaamiseksi Pariisin taiteilijakaupungista ehdotettiin, että kaupunki varai-
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si joitakin huoneistoja helsinkiläisille taiteilijoille edellä mainitusta 
kansainvälisestä taiteilijakaupungista sekä myöntäisi ko. tarkoitukseen 
21 150 000 frangia· Kaupunginhallitus oli ehdottanut, että valtuusto merkit-
sisi 5.3 miij· mk: n siirtomäärärahan kertomusvuoden lisätalousarvioon vara-
takseen yhden taiteilijahuoneiston taidemaalarin tai graafikon ateljeeksi 
o. Pariisin taiteilijakaupungista. Valtuusto hylkäsi ehdotuksen (25.4. 277 
) · 
Avustukset. Vtn Meltin ym· aloite rahaston perustamisesta apurahojen jaka-

miseksi varattomille taidealojen opiskelijoille lähetettiin kaupunginhalli-
tuksen valmisteltavaksi (25.4. 292 §). 

Kaupunginhallitus oli ehdottanut, että valtuusto oikeuttaisi musiikkilau-
takunnan ylittämään ao, tilillä olevaa määrärahaa 668 566 mk ylimääräisen li-
säavustuksen myöntämiseksi Suomen työväenteatterin kannatusyhdistykselle. 
Valtuusto palautti asian kaupunginhallitukseen (19.12. 836 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen pääluokan 
käyttövaroistaan seuraavat avustukset: 350 000 mk Taiteellisen teatterin kan-
natusyhdistykselle, 100 000 mk Työväentalon näyttämön kannatusyhdistykselle 
ja 148 679 mk:n lisäavustuksen Taideteolliselle oppilaitokselle v:n 1950 me-
nojen peittämiseen (26.9. 626 §, 29.8. 546 § ja 4.7. 482 §). 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 
Hallinnolliset kysymykset 

Espoon kunnan eräiden osien liittäminen, kaupunkiin. Suunniteltaessa v:n 
1946 alussa tapahtunutta alueliitosta oli liitoskysymystä valmistellut selvi-
tysmies ehdottanut, että Espoon kunnasta lisäksi liitettäisiin vielä erinäi-
siä alueita kaupunkiin. Silloisissa olosuhteissa valtuusto oli puoltanut eh-
dotetun, noin 3 977 ha:n suuruisen alueen liittämistä kaupunkiin, mutta valtio-
neuvosto oli jättänyt liitoskysymyksen ratkaisematta. Sen jälkeen kun edellä 
mainittu liitosehdcftus oli valmistunut, oli Espoon kunnan alueella tapahtu-
nut suuressa määrin lohkomisia taajaa asutusta varten ja osittain ryhdytty 
rakennustoimintaan muillakin kuin liitettäväksi ehdotetuilla alueilla. Tästä 
syystä ja koska lisäksi siirtoväen sijoittaminen tällöin, v. 1947, oli loppu-
vaiheessaan, piti sisäasiainministeriö ajankohtaisena aikaisemman selvityksen 
tarkistamista sekä määräsi hallitussihteeri 0. Larman sitä suorittamaan. Hä-
nen antamansa selvitys sisälsi ehdotuksen, jonka mukaisesti kaupunkiin olisi 
liitettävä edellisessä suunnitelmassa mainittua suurempi, kaikkiaan noin 
5 550 ha:n kokoinen alue. Perusteluina mainittiin, että Espoon kunta ei kyen-
nyt voimassa olevan asemakaavalainsäädännön mukaan hoitamaan sen itäosiin 
syntynyttä sekavaa asutusta, sillä vaikka melkein koko Espoon kunta oli maa-
seudun taajaan asuttuja alueita koskevan rakennusvalvonnan alainen, ei raken-
nussuunnitelmaa kuitenkaan voitu pitää oikeana muotona asutuksen järjestämi-
selle, koska rakennussuunnitelman toteuttamisesta ei voimassa olevan lain mu-
kaan vastannut kukaan. 

Kaupunginhallitus oli selvitysmiehen ehdotuksesta pyytänyt lausuntoa useil-
ta eri lautakunnilta. Näistä muutamat vastustivat liitosta. Yleisten töiden 
lautakunta mm. viittasi siihen, että kaupungilla ei tulisi olemaan suoranais-
ta hyötyä liitoksesta, vaan päinvastoin huomattavia kustannuksia. Niin ikään 
teollisuuslaitosten lautakunta huomautti, että alueliitossuunnitelman toteut-
taminen vaatisi kaupungilta huomattavien pääomien sijoittamista, vieläpä tap-
piota tuottaen, mistä syystä liitosta ei voitaisi pitää perusteltuna vallit-
sevissa oloissa. Erikoisesti kaupunginhallitus, esittäessään oman kantansa 
asiassa, vetosi kiinteistölautakunnan lausuntoon, jonka mukaan kaupungin oli-
si syytä suhtautua mitä varovaisimmin uusiin alueliitoksiin, koska v:n 1946 
alussa kaupunkiin liitetyn laajan alueen järjestelykin vielä oli keskeneräi-
nen ja liitosalueen epäkohtien korjaaminen tuottaisi lähivuosina suuria ta-
loudellisia vaikeuksia. Mainituista syistä kiinteistölautakunta oli puoltanut 
ainoastaan Laajalahden asutusalueen ja Otaniemen alueen liittämistä kaupun-
kiin. Lisäksi kaupunginhallitus huomautti siitä, että kun kaupungilla ei ol-
lut ollut mahdollisuuksia saada lainavaroja edes taloa tuottaviin pääomamenoi-
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hinsa . sen oli ollut pahoitettava kaikki sijoitusmenonsa verovaroilla; näin 
ollen ei ollut voitu järjestää olosuhteita edes v. 1946 liitetyillä alueilla 
toivotussa laajuudessa. Kun lisäksi valmisteilla olevaan uuteen asemakaava-
lainsäädäntöön todennäköisesti tulisi otettavaksi sellaisia määräyksiä, jot-
ka antaisivat entistä paremmat mahdollisuudet taajan asutuksen tehokkaaseen 
järjestelyyn maalaiskunnissa, poistuisi sen kautta suunnitellun alueliitoksen 
pääasiallisin peruste. Edelleen olisi kaupungin uuteen alueliitokseen nähden 
kielteistä kantaa tukemassa se käsitys, että kaupungin aluetta jo oli pidet-
tävä riittävän laajana sen tarkoituksiin, eikä niin ollen näyttänyt aiheelli-
selta pyrkiä laajentamaan sen aluetta enemmän kuin oli välttämätöntä. Edellä 
sanottuun vedoten kaupunginvaltuusto päätti, ettei se vallitsevissa olosuh-
teissa katsonut voivansa puoltaa hallitussihteeri Larman selvityksessä ehdo-
tettujen Espoon itäosan alueiden liittämistä kaupunkiin (20.6. 460 § ja khn 
mtö n:o 19). 

Kaupungin vapauttaminen k unnanmet s ¿¿lautakunnan asettamisesta. Kaupungin-
valtuusto päätti pyytää lääninhallitusta vapauttamaan kaupungin toistaiseksi 
kunnanmetsälautakunnan asettamisesta sillä ehdolla, että kiinteistölautakun-
ta hoitaisi tänä aikana kunnanmetsälautakunnalle kuuluvat tehtävät (14.2. 
105 §). Uudenmaan lääninhallitus päätti helmikuun 28 psnä myöntyä kaupungin 
anomukseen (30.5. 356 §). 

Kauppahallien, kioskien ja torien vartijan viran lakkauttaminen. Mainittu 
virka oli käynyt tarpeettomaksi, mistä syystä kaupunginvaltuusto päätti lak-
kauttaa kauppahallien, kioskien ja torien vartijan viran -syyskuun 1 p:stä 
(4.7. 471 §). 

Määrärahat. V:n 1950 lisätalousarvion tilillä Kaupungin omistamien raken-
tamattomien tonttien ja alueiden hoito ja siistiminen oleva 1 167 000 mk:n 
suuruinen määräraha siirrettiin kertomusvuonna käytettäväksi (21.3· 221 §). 

Kertomusvuoden talousarvion tilillä Asuntorakennustoiminnan tukeminen ole-
vaa määrärahaa sallittiin ylittää 19 076 550 mk uuden olympiakylän asuntota-
lojen rahoittamiseksi (29.8* 561 §). 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin ylittämään kertomusvuoden talousarvion 
maatalousosaston tilillä Uutisrakennukset olevaa määrärahaa enintään 1 350 000 
mk saunan rakentamiseksi Haitialan kartanoon (26.9. 637 §) sekä erinäisiä 
muita kertomusvuoden talousarvion tileillä olevia määrärahoja yhteensä 
10 400 000 mk (21.3. 224 §; 19.12. 850 §),· lisäksi oikeutettiin kiinteistö-
lautakunta käyttämään tilillä Kaupungin talojen korjaukset olevasta määrära-
hasta enintään 17 milj. mk Kaivohuoneen ravintolarakennuksen korjauksiin 
(10.1. 16 §). 

Alueiden hankinnat Heinolan sahaa varten.\ Kaupunginvaltuusto hyväksyi tam-
mikuun 20 p:nä tehdyn kaupan, jolla kunnallisneuvos J. Tuukkasen perikunta 
011 myynyt kaupungille Heinolan kaupungin I kaupunginosan korttelissa n: o 19 
olevan rakentamattoman tontin n:o 4 c 975 000 mk:n kauppahinnasta. Edelleen 
valtuusto päätti myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan tililtä 
Kiinteistöjen ostot 975 000 mk kauppahinnan suorittamiseen (14.2. 110 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maaliskuun 31 p:nä tehdyn kaupan, jolla kau-
punki oli Heinolan maaseurakunnalta ostanut 100 000 mk:n kauppahinnasta noin 
1.25 ha:n suuruisen alueen Heinolan pitäjän Heinolan kylän Kirkkolan tilasta 
EN 5?. Lisäksi valtuusto myönsi 100 000 mk ao. tililtä sanotun kauppahinnan 
suorittamiseen (25.4. 270 §). Seurakunnan osalta kauppa oli ollut alistetta-
va kirkkohallituksen hyväksyttäväksi, mutta oli tämä vallitsevina taloudelli-
sesti epävakaisina aikoina, pitäen kauppaa seurakunnalle epäedullisena, jät-
tänyt sen vahvistamatta, mistä syystä ko. kauppa oli rauennut (26.9. 607 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuun 10 p:nä tehdyn kaupan, jolla maanvil-
jelijä E. Mäkelä ja hänen vaimonsa A. Mäkelä olivat myyneet kaupungille 
450 000 mk:n kauppahinnasta puolet Heinolan pitäjän Heinolan kylässä sijait-
sevalle Peltolan tilalle EN 2155 tulevasta vesialueesta, sekä lokakuun 1 p:nä 
tehdyn kaupan, jolla maanviljelijä J. Hakotie ja hänen vaimonsa I. Hakotie 
olivat myyneet kaupungille·sanotussa kylässä olevalle Väli-Pessalan tilalle 
EN l 1 0 1 kuuluvan vesialueen 1.8 milj. mk:n kauppahinnasta. Lisäksi valtuusto 
päätti myöntää tililtä Kiinteistöjen ostot, tilillä olevaa määrärahaa ylit-
täen, kauppahintojen suorittamiseen 2 250 000 mk (24.10. 696 §). 

Herttoniemen tehdaskorttelissa n:o 61 olevan tilan ostaminen. Kaupungin-
valtuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa ostamaan Suomen kalastus 
oy.-nimiseltä yhtiöltä rasitevapaana Herttoniemen teollisuuskortteliin n:o 
61 kuuluvan Jäähdyttämö-nimisen tilan EN 5 2 3 Herttoniemen kylästä 5 875 000 
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mk:n kauppahinnasta, joka maksettaisiin kaupantekotilaisuudessa, sekä ehdoin, 
että myyjä vapautetaan vastaamasta rakentamisvelvollisuuden täyttämisestä an-
netusta sitoumuksesta. Lisäksi valtuusto päätti myöntää tililtä Kiinteistö-
jen ostot, tilillä olevaa määrärahaa ylittäen, kauppahinnan suorittamiseen 
5 875 000 mk (19.12. 840 §). 

Hirvihaaran kartanon ostaminen. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiin-
teistölautakunnan ostamaan Hirvihaaran kartano oy.-nimiseltä yhtiöltä Mänt-
sälän pitäjän Hirvihaaran kylässä sijaitsevat tilat Takatuppuri RN 2 3 1, Tup-
purinpelto RN 237f Ali-Koskela RN 5T, Jokirinne RN 5 2 0, Iso-Koskela RN 5 3 2 

ja Lassila RN 8 2 2 kaikkine niillä olevine rakennuksineen ja maatalousirtai-
mistoineen rasitevapaana 34 milj. mk:n suuruisesta, yhteisestä kauppahinnas-
ta, kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa yhteistoiminnassa huoltolautakun-
nan kanssa ryhtymään toimenpiteisiin hoidokkien sijoittamiseksi Hirvihaaran 
kartanoon, tarpeellisten korjaus- ja muutostöiden suorittamiseksi sekä teke-
mään esityksen lopullisesti tarvittavan määrärahan myöntämisestä sekä että 
mainittujen kiinteistöjen kauppahinta 34 milj. mk suoritettaisiin tuloa tuot-
tavien pääomameno.jen pääluokan tililtä Kiinteistöjen ostot, tilillä olevaa 
määrärahaa ylittäen (7.3. 159 §). 

Högvallan tilan ostaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölauta-
kunnan ostamaan rouva E. Valjakalta Högvalla-nimis en tilan RN 147 Suutarilan 
kylästä rasitevapaana 1 913 400 mk:n kauppahinnasta, minkä suorittamiseen 
myönnettiin mainittu summa ao. tililtä (10.1. 17 §). 

Konalan kylässä sijaitsevan kiinteistön ostaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan Oy. Huvila Borg-nimiseltä 
yhtiöltä Konalan kylässä sijaitsevat tilat Borg RN l8, Pax RN 19 ja Pax RN 
2 4 0 kaikkine niillä olevine rakennuksineen rasitevapaana 4.4 milj. mk:n kaup-
pahinnasta. Lisäksi valtuusto myönsi tililtä Kiinteistöjen ostot, sillä ole-
vaa määrärahaa ylittäen, 4.4 milj. mk ko. kauppahinnan suorittamiseen (20.6. 
444 §). 

Alueen lunastaminen Malmilla olevan Hämeentien leventämistä varten. Kau-
punginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan ostamaan Malmilla olevan Hä-
meentien leventämistä varten E. ja T. Nylundilta kaupungingeodeetin laati-
maan karttapiirrokseen merkityn n. 94 m*:n suuruisen alueen Apotekstomten-
nimiaestä tilasta RN 7 0 0 Helsingin kaupungin Malmin kylästä rasitevapaana 
23 500 mk:n kauppahinnasta, minkä suuruinen summa myönnettiin ao. tililtä 
sanotun kauppahinnan suorittamiseen (30.5. 363 §). 

Lemmilän ja Linnanmäen tilojen ostaminen poikien tarkkailukotia varten. 
Kaupunginvaltuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa ostamaan johtaja 
I. Saarniolta hänen Hyvinkään kunnan Ridasjärven kylässä omistamansa tilat 
Linnanmäki RN 522 ja Linnanmäki I RN 5^3 kaikkine niillä olevine rakennuksi-
neen ja irtaimistoineen lukuun ottamatta astiastoa, tekstiilejä ja eräitä 
henkilökohtaisia pikku esineitä rasitevapaina 2.SF milj. mk:n suuruisesta yh-
teisestä kauppahinnasta sekä johtaja R. Tuloselta hänen sanotussa Ridasjär-
ven kylässä omistamansa LemAilän tilan RN 5 4 2 kaikkine tilalla olevine raken-
nuksineen rasitevapaana 10 milj. mk:n kauppahinnasta, sillä ehdolla, että 
kauppahinnasta suoritetaan 4 milj. mk kaupungin vuoden 1950 obligatioina 99 
fo:n kurssiin. Samalla valtuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa kii-
reellisesti ryhtymään toimenpiteisiin lastensuojelulautakunnalle tarpeetto-
mien ainakin 10 ha käsittävien maa-alueiden myymiseksi Lemmilän tilasta. 
Edelleen valtuusto päätti myöntää tililtä Kiinteistöjen ostot, tilillä ole-
vaa määrärahaa ylittäen, sanottujen'kauppahintojen suorittamiseen 12.9 milj. 
mk (28.11. 775 §). 

Oulunkylän Kunnantien leventämistä varten tarvittavan alueen osto. Kaupun-
ginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa ostamaan Suomen lähetysseuralta 
noin 384 m2:n suuruisen alueen Lepo-nimisestä tilasta RN Oulunkylästä 
rasitevapaana 153 600 mk:n kauppahinnasta, minkä suorittamiseen myönnettiin 
ao. tililtä tarvittava summa, tilillä olevaa määrärahaa ylittäen (19.12. 
838 §). 

Tilojen ostaminen Pakilasta. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölauta-
kuntaa ostamaan Pakinkylän vapaaehtoiselta palokunnalta sen omistamat tilat 
Palomäki RN l18? ja Palomäki I RN 4203 Pakilan kylästä rasitevapaina 490 000 
mk:n kauppahinnasta sillä ehdolla, että myyjä poistaa alueella olevat raken-
nukset joulukuun 31 p:ään 1953 mennessä. Edelleen valtuusto päätti myöntää 
tililtä Kiinteistöjen ostot, tilillä olevaa määrärahaa ylittäen, kauppahin-
nan suorittamiseen 490 000 mk (19.12. 841 §). 
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Palokaivoja varten tarvittavien alueiden hankkiminen. Kaupunginvaltuusto 
kehoitti kiinteistölautakuntaa ostamaan esittämillään ehdoilla tai korvauk-
setta vastaanottamaan palokaivoja varten tarvittavat seuraavat alueet: 
1) puutarhuri A.P. Rissaselta ja hänen vaimoltaan M. Rissaselta apulaiskau-
pungingeodeetin marraskuun 7 p:nä 1951 laatimaan karttapiirrokseen merkityn 
97 m2:n suuruisen alueen heidän omistamastaan Ny 181-nimisestä tilasta RN 
3 3 Tapanilan kylästä 19 400 mk:n kauppahinnasta; 2) R. Simolalta sekä U., 
M-L., I. ja E. Eskeliniltä apulaiskaupungingeodeetin edellä mainittuun kart-
tapiirrokseen merkityn noin 54 m2:n suuruisen alueen heidän omistamastaan 
P.298- nimisestä tilasta RN 9 5 3 Tapanilan kylästä 5 400 mk:n kauppahinnasta; 
ja 3) everstiluutnantti H. Wihtolilta ja hänen vaimoltaan E. Wihtolilta lo-
kakuun 30 p:nä laadittuun karttapiirrokseen merkityn noin 62 m2:n suuruisen 
alueen heidän omistamastaan Borgis-nimisestä tilasta RN 1412 Mellunkylä s tä. 
Lisäksi valtuusto myönsi tililtä Kiinteistöjen ostot, sillä olevaa määrära-
haa ylittäen, kauppahintojen suorittamiseen yhteensä 24 800 mk (19.12. 839 §) 

Aluevaihdon suorittaminen Munkkiniemessä Aktiebolaget villa Munksnäs n:o 
17 oy:n ym. kanssa. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa teke-
mään seuraavan vaihto- ja luovutussopimuksen: 

1) Jälempänä mainitut yhtiöt luovuttavat kaupungille rasitevapaina: 
a) kaikki elokuun 18 p:na 1950 vahvistetun asemakaavan mukaisen Karta-

non puiston alueella omistamansa tilat ja tilanosat Munkkiniemen 
kylässä, nimittäin: 

Aktiebolaget villa Munksnäs n:o 17 oy. osan tilasta T. 17 V.M RN l 6 2 2 

Aktiebolaget villa Munksnäs n:o 18 oy. " " T. 18 V.M " l 6 2 3 

Aktiebolaget villa Munksnäs n:o 19 oy. 11 " T. 19 V.M ,f 1 6 24 
Aktiebolaget villa Munksnäs n:o 20 oy. " " T. 20 V.M " 1 6 25 
Fastighetsaktiebolaget Munksnäs n:o 21 oy. 11 ,f T. 21 V.M " l 6 2 6 

Fastighetsaktiebolaget Munksnäs n:o 22 oy. tilan T. 22 V.M " 1^27 
Fastighetsaktiebolaget Munksnäs n:o 23 oy. " T. 23 V.M 11 l®28 

Fastighetsaktiebolaget Munksnäs n:o 24 oy. " T. 24 V.M " 1°29 
Fastighetsaktiebolaget Munksnäs n: o 25 oy. osan tilasta T. 25 V.M " l 6 3 0 

b) Fastighetsaktiebolaget Munksnäs n:o 1 oy. sanotun asemakaavan mu-
kaisen korttelin n:o 10 014 tontin n:o 6 alueella omistamansa osan 
tilasta T. 1 V.M RN ; ja 

c) kaikki sanotun asemakaavan mukaan korttelin nro 30 014 vieressä 
olevalla puistoalueella omistamansa tilanosat, nimittäin: 

Fastighetsaktiebolaget Munksnäs n:o 1 oy. osan tilasta T. 1 V.M RN 
Fastighetsaktiebolaget Munksnäs n:o 3 oy. " 11 T. 3 V.M RN 1°08 

Fastighetsaktiebolaget Munksnäs n:o 4 oy- 11 " T. 4 V.M RN l60? 
2) Kaupunki luovuttaa yllä mainituille yhtiöille taikka jollekin niistä 

tai joillekin niistä yhteisesti tahi johtaja H. Reincken toimesta perustetta-
ville yhtiöille sanotussa Munkkiniemen kylässä omistamastaan Munkkiniemen ti-
lasta RN 11144 korttelin n:o 30 016 tontteja n:oT 1,3,5 ja 6 sekä tontin n:o 2 
1 283.2 m2:n suuruista osaa ja tonttiin n:o 4 liitettävää 108.3 m2:n suuruis-
ta kaistaletta vastaavat alueet. 

3) Yhtiöt suorittavat vaihtokirjaa allekirjoitettaessa kaupungille väli-
rahaa 213 000 mk. 

4) Kaupungin luovuttamista alueista muodostettavien tonttien omistajat 
sitoutuvat korvaamaan kaupungille tonttiensa osuudet katujen ja viemärien 
rakentamiskustannuksista asemakaavalain mukaisesti. 

5) Kaupungin luovuttamista alueista muodostettaville tonteille ei määrätä 
rakentamisvelvollisuutta (24.10. 697 §). 

AI ueiden vaihtaminen Helsingin puhelinyhdistyksen kanssa. Kaupunginval-
tuusto oikeutti kiinteistölautakunnan luovuttamaan Helsingin puhelinyhdistyk-
selle kaupungingeodeetin laatimiin, maaliskuun 12 p:nä päivättyihin kartta-
piirroksiin merkityt alueet, nimittäin noin 2100.5 m 2 m suuruisen alueen Gull-
byn tilasta RN 851? Tapanilan kylässä ja noin 1 600 m2:n suuruisen alueen, jo-
ka vastaa suunniteltua tonttia n:o 2 Pitäjänmäen teollisuuskorttelissa n:o 
22 ja johon kuuluu osia tiloista L 12^RN l2? , L 1$° RN I30 ja Lassse RN l^Ta-
lin kylässä, minkä vastikkeeksi Helsingin puhelinyhdistys luovuttaisi kaupun-
gille rasitevapaana sanotussa Tapanilan kylässä omistamansa tilan Telefon-
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centralen RN 8518 ja suorittaa kaupungille 1 850 000 mk, joka oli maksettava 
käteisellä 8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta myyntipäätök-
sentekopäivästä. (4.7. 483 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa tekemään auton-
kuljettaja 1.0. Lehtisen kanssa sellaisen aluevaihdon, että Lehtinen luovut-
taa kaupungille Etelä-Kaarelan kylässä omistamastaan Storkens-nimisesta ti-
lasta RN kaupungingeodeetin laatimaan, marraskuun 1 p:nä päivättyyn kart-
tapiirrokseen merkityn noin 1 020 m2:n suuruisen alueen sitä vastaan, että 
kaupunki luovuttaa Lehtiselle sanottuun karttapiirrokseen merkityn noin 850 
m2:n suuruisen alueen mainitussa kylässä omistamastaan Fridkulla-nimisestä 
tilasta RN 59 ja suorittaa välirahana 15 000 mk. Lisäksi valtuusto päätti 
myöntää välirahan suorittamista varten tililtä Kiinteistöjen ostot, tilillä 
olevaa määrärahaa ylittäen, 15 000 mk (14.11. 742 §). 

Aluevaihdon suorittaminen Maunolan sisarusten kanssa* Kaupunginvaltuusto 
oikeutti kiinteistölautakunnan luovuttamaan konttoristi L. Maunolalle, kansa-
koulunopettaja A. Maunolalle, kansakoulunopettaja M. Maunolalle ja ratainsi-
nööri Y. Maunolalle 783 m2:n suuruisen alueen Alhergan tilasta RN 2'91Espoon 
pitäjän Stor-Hoplaksin kylästä sitä vastaan, että mainitut henkilöt luovutta-
vat kaupungille rasitevapaana sanotussa kylässä omistamastaan Päätalo-nimi-
sestä tilasta RN 2 kaksi aluetta, joiden yhteinen pinta-ala on noin 783 m 2 
(14*2* 108 §). 

Aluevaihdon suorittaminen arkkitehti A» Petrel iuksen perikunnan kanssa. 
Kaupunginvaltuusto päätti peruuttaa syyskuun 7 p:nä 1949 tekemänsä päätöksen 
aluevaihdon suorittamisesta arkkitehti A. Petreliuksen perikunnan kanssa ja 
kehoittaa kiinteistölautakuntaa tekemään sanotun perikunnan kanssa seuraavan 
sopimuksen: 

1) Kaupunki luovuttaa arkkitehti A. Petreliuksen perikunnalle Tapanilan 
kylässä omistamastaan Bamsas-nimisestä tilasta RN 12^40 kaupungingeodeetin 
laatimaan, lokakuun 15 p:nä päivättyyn karttapiirrokseen merkityn noin 181.5 
m2:n suuruisen alueen: 

2) arkkitehti A. Petreliuksen perikunta luovuttaa kaupungille sanotussa 
Tapanilan kylässä omistamistaan tiloista Marjala RN 8558 f b. 354a RN 12104 

ja B. 355 RN 12105 edellä mainittuun karttaan merkityn pyykkien 19,20,21,24, 
25,29 ja pisteen, n:o 3 osoittaman linjan lounaispuolella olevat ja lounaassa 
Malmin Hämeentien rajoittamat alueet sekä tilasta B. 103 BN 12351 mainittuun 
karttaan merkityn Malmin Hämeentien lounaispuolella sijaitsevan alueen; 

3) kaupunki maksaa arkkitehti A. Petreliuksen perikunnalle välirahana 
800 000 mk ja sitoutuu siihen, että tilojen RN 8558 , 12IO4 ja 12105 kohdalle 
Malmin Hämeentien varteen muodostettavat tontit vapautetaan katumaan korvaus-
velvollisuudesta sanotun tulevan kadun osalta; 

4) mikäli silloin, kun ensimmäinen asemakaava vahvistetaan ko. alueille, 
voidaan todeta, että perikunta on tämän vaihdon yhteydessä luovuttanut kau-
pungille enemmän maata kuin korvausvelvollisuuteen asemakaavan vahvistamis-
hetkenä voimassa olevien säännösten mukaan kuuluisi, korvaa kaupunki perikun-
nalle liikaa luovutetun maan arvon 270 mk:n neliömetrihinnan mukaan; 

5) edellä mainittu korvaus on riippuvainen virallisesta elinkustannusin-
deksistä, jossa elokuu 1938 - heinäkuu 1939 on merkitty luvulla 100 siten, 
että korvaus on erääntyessään maksettavaksi korotettava tai alennettava vas-
taavasti kuin erääntymistä edeltäneen kuukauden virallinen elinkustannusindek-
siluku on täysinä kymmeninä indeksilukua 1 080 korkeampi tai alempi; 

6) tilasta Marjala RN 8 558 kaupungille luovutetulla alueella oleva kuusi-
aita sekä muut puut ja pensaat jäävät perikunnan omaisuudeksi ja alue perikun-
nan käyttöön 10 vuoden ajaksi vaihtokirjan allekirjoittamisesta lähtien; sekä 

7) jos kaupunki haluaa edellisessä kohdassa mainitun alueen haltuunsa en-
nen kuin siinä mainittu määräaika on päättynyt, on kaupunki velvollinen teke-
mään siitä kirjallisen ilmoituksen perikunnalle vähintään 3 kk ennen alueen 
haltuunottoa ja maksamaan haltuunottamisesta perikunnalle 300 000 mk:n suurui-
sen korvauksen, joka kuitenkin vähenee l/lO:lla jokaiselta .sopimuksen alle-
kirjoittamisesta kuluneelta täydeltä vuodelta. 

Sen ohessa kaupunginvaltuusto päätti myöntää tililtä Kiinteistöjen ostot, 
tilillä olevaa määrärahaa ylittäen, välirahan maksamiseen 800 000 mk. (14.11. 
743 §). 

Aluevaihdon suorittaminen Suomalaisen teatteritalon oy:n kanssa. Kaupun-
ginvaltuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa tekemään Suomalaisen teat-
teritalon oy:n kanssa sellaisen aluevaihdon, että yhtiö luovuttaisi rasiteva-
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paana kaupungille Itäinen Teatterikuja-nimisen kadun, pinta-alaltaan noin 
1 003.6 HL2, sitä vastaan, että kaupunki luovuttaisi yhtiölle omistusoikeuden 
Kaisaniemen puiston puolella olevaan, yhtiön omistamaan korttelissa n:o 39 e 
olevaan tonttiin n:o 8 rajoittuvan 2 m levyisen ja noin 76.3 m 2 suuruisen 
alueen seuraavilla ehdoilla: l) kaupunki suorittaa yhtiölle välirahana 16 milj. 
mk; 2) asemakaavamääräyksellä määrätään, että edellä mainittu 76.3 m 2 suurui-
nen jalkakäytävänä käytetty alue on edelleenkin säilytettävä yleisenä jalka-
käytävänä ja 3) asemakaavamuutoksella oikeutetaan yhtiö laajentämään'tontilla 
n:o 8 korttelissa n:o 39 c olevaa rakennusta Kaisaniemen puistoon päin 2 m 
leveydeltä edellä mainitun jalkakäytävän yläpuolelle toisesta kerroksesta läh-
tien tukemalla rakennusta pohjakerroksen kohdalla jalkakäytävän ulkoreunaan 
asetettavalla pylväsrivillä. Lisäksi valtuusto päätti myöntää välirahan suo-
rittamiseen 16 milj. mk tililtä Kiinteistöjen ostot (29.8. 544 § ja 12.9. 
590 §). 

Turun maantien leventämistä varten tarvittavan alueen hankkiminen. Kaupun-
ginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa tekemään insinööri E.W. Enbomin 
kanssa aluevaihdon, jossa insinööri Enbom luovuttaisi^kaupungille Haagan ky-
lässä omistamastaan T.9 K.74-nimisestä tilasta RN 2777 kaupungingeodeetin 
laatimaan, lokakuun 29 p:nä päivättyyn karttapiirrokseen merkityn, noin 124 
m2:n suuruisen alueen, minkä vastikkeeksi kaupunki luovuttaisi insinööri En-
bomille samaten 124 m2:n suuruisen alueen, josta osa kuuluu Backas-nimiseen 
tilaan RN 2791 mainitussa Haagan kylässä ja osa Munkkiniemen tilaan RN lH44 
Munkkiniemen kylässä (28.11. 788 §). 

Tontin luovuttaminen Kruunuhaan sähköasemaa varten. Kaupunginvaltuusto 
päätti, ett» korttelissa n:o 17 oleva tontti n:o 14, osoite Mariankatu 22, 
luovutettaisiin sähkölaitoksen hallintaan tammikuun 1 p:stä 1953 lähtien. Sa-
malla valtuusto päätti vahvistaa sanotun tontin pääoma-arvon 9 405 000 mk:ksi 
(28.11. 778 §). 

Malmin lentokentän laajentaminenKaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistö-
lautakunnan luovuttamaan korvauksetta valtion hallintaan noin 4.4 ha:n suurui-
sen alueen Malmin kylässä sijaitsevasta ns. Tattarisuon viljelysalueesta ilma-
liikenteeseen käytettäväksi sen sopimuksen mukaisin ehdoin, joka lentokentän 
hallinta-ajasta solmittiin valtion kanssa toukokuun 10 p:nä 1935 (29.8. 550 §). 

Tontin luovuttaminen ruotsinkielistä poikakoulua varten. Kaupunginvaltuus-
to päätti kumota kesäkuun 18 p:nä 1930 tekemänsä päätöksen noin 4 930 m2:n 
suuruisen alueen luovuttamisesta korttelista n:o 480 ruotsinkielistä poika-
koulua varten (14.2. 106 §). 

Jälempänä mainituilta alueilta kaupunginvaltuusto päätti myydä tontteja 
seuraavasti: 

Aleksis Kivenkadun varrelta korttelista n:o 359. Kaupunginvaltuusto kehoit-
ti kiinteistölautakuntaa myymään Asunto-oy. Aleksis Kivenkatu 4-6-8- nimisel-
le yhtiölle 12.kaupunginosan korttelissa n:o 359 olevan tontin n:o 3 Aleksis 
Kivenkadun varrelta 1 072 000 mk:n kauppahinnasta, joka oli suoritettava 8 
päivän kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta myyntipäätöksentekopäiväs-
tä (24.10. 698 §). 

Herttoniemen teollisuusalueelta. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistö-
lautakunnan myymään. 0$. Fundus ab:lie Herttoniemen teollisuusalueen kortte-
lista n:o 66 noin 3 400 m2:n suuruisen alueen 5 640 000 mk:n kauppahinnasta, 
joka oli suoritettava 8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta 
myyntipäätöksentekopäivästä ja muuten lähemmin määrätyin ehdoin (31.1. 59 §). 

Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa myymään Oy. E.M. Nord-
qvist ab.-nimiselle yhtiölle tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle syys-
kuin! 15 p:nä 1950 päivättyyn karttapiirokseen merkityn noin 1 769 m2:n suu-
ruisen alueen Herttoniemen tilasta RN 5 3 0 Herttoniemen kylässä 3 282 000 mk:n 
kauppahinnasta, joka oli maksettava 8 päivän· kuluessa kiinteistölautakunnan 
lopullisesta myyntipäätös päivästä, ja muuten s eura a villa ehdoilla: 

1) alueelle on rakennettava vähintään 1 769 m3 käsittävä kivinen tehdas-
tai varastorakennus 3:n ja viimeistään 6 vuoden kuluessa tavanmukaisella uhal-
la; 

2) ostaja on velvollinen 5 vuoden kuluessa kiinteistölautakunnan lopulli-
sesta myyntipäätöspäivästä joko rakentamalla itse tai ryhtymällä osakkaaksi 
asunnonrakennusyritykseen hankkimaan sopivat asunnot vähintään l/4:lle siitä 
määrästä, millä teollisuusyrityksen henkilökunnan lukumäärä laajennuksen joh-
dosta lisääntyy; 
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3) ostajan on 2)kohdassa mainitun velvollisuuden täyttämiseksi annettava 
kaupungille sitoumus, jossa ostaja, ellei se täytä sanottua velvollisuuttaan, 
sitoutuu.suorittamaan kaupungille alueen kauppahinnan suuruisen korvauksen, 
josta joka kerta, kun rakentamisvelvollisuuden täyttämiseksi rakennettu asun-
to on valmistunut, kuitataan maksetuksi.valmistunutta asuntoa vastaava suh-
teellinen osa ja joka mahdollisesti jäljellä olevalta osaltaan erääntyy mak-
settavaksi asunnonrakentamisvelvollisuutta varten asetetun määräajan umpeen 
kuluttua; 

4) edellä kohdassa 3) mainitun sitoumuksen sisältö on erääntyessään mak-
settavaksi korotettava tai alennettava vastaavasti niin paljon kuin eräänty-
mistä edeltäneen kuukauden virallinen elinkustannusindeksiluku, jossa elokuu 
1938 - heinäkuu 1939 on merkitty luvulla 100, on täysinä kymmeninä indeksilu-
kua 1 100 korkeampi tai alempi; 

5) kohdassa 3) mainitun sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi on otettava 
myydystä alueesta muodostettavaan tilaan tai tonttiin ensisijainen kiinnitys, 
jonka suuruuden kiinteistölautakunta määrää, ellei kiinteistölautakunta hy-
väksy muuta vakuutta; ja 

6) muutoin on noudatettava Herttoniemen teollisuusalueen tavanmukaisia 
myyntiehtoja.* (14.11. 740 §)._ 

Kirkkokadun varrelta. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa 
myymään Suomen Pankille 1.kaupunginosan korttelissa n:o 43 olevasta tontista 
n:o 17 noin 203.8 m2:n suuruisen, samassa korttelissa olevaan tonttiin n:o 15 
rajoittuvan ja tonttijaon muutoksella viimeksi mainittuun tonttiin liitettä-
vän alueen 61 200 mk:n suuruisesta kauppahinnasta (28.11. 791 §). 

Maanhankintalain edellyttämät tonttikaupat. Kaupunginvaltuusto päätti ke-
Koittaa kiinteistölautakuntaa purkamaan kaupungin ja jalkinetyöntekijä A.A. 
Voltin välillä Laajalahden asuntoalueen korttelin n:o 89 tonttia n:o 1 vas-
taavasta alueesta marraskuun 17 p:nä 1949 tehdyn kaupan sillä ehdolla, että 
kaupunki suorittaa ostajalle takaisin ilman korkoa hänen maksamansa osan kaup-
pahinnasta 25 228 mk ja että Voltti suorittaa kaupungille 5 000 mk korvaukse-
na kaupungille kaupan johdosta aiheutuneista kuluista sekä maksaa kaupanvah-
vistajan palkkion/Lisäksi valtuusto päätti myöntää tililtä Kiinteistöjen os-
tot, tilillä olevaa määrärahaa ylittäen, 25 228 mk kauppahinnan takaisin suo-
rittamista varten (58.11. 787 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ne kaupat, joilla kiinteistölautakunta 
maanhankintalain mukaisesti ol-a. myynyt asunto- ja puutarhatontteja v:n 1950 
neljännen vuosineljänneksen aikana (14.2. 109 §). 

Kaupunginvaltuuston oikeutettua helmikuun 4 p:nä 1948 kiinteistölautakun-
nanmaanhankintalain 74 §:n mukaisesti myymään suoraan maansaantiin oikeute-
tuille kaupungin omistamista tiTtftsta asunto- ja puutarhatontteja valtuuston 
vahvistamin ehdoin kiinteistölautakunta ilmoitti myyneensä kertomusvuoden I 
ja II vuosineljänneksen aikana asunto- ja puutarhatontteja seuraavilta asun-
toalueilta jälempänä mainitut määrät: Etelä-Kaarelan alueelta 85 tonttia, 
Herttoniemen alueelta 3 tonttia, Itä-Pirkkolan alueelta 2 tonttia, Laajalah-
den alueelta 10 tonttia, Oulunkylän alueelta 8 tonttia, Pukinmäen alueelta 
3 tonttia ja Tuomarinkylän alueelta 12 tonttia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
mainitut kaupat (12.9. 592 §). Edelleen kiinteistölautakunta ilmoitti myy-
neensä kertomusvuoden III vuosineljänneksellä asunto- ja puutarhatontteja jä-
lempänä mainituilta asuntoalueilta seuraavat määrät: Etelä-Kaarelan alueelta 
25 tonttia, Herttoniemen alueelta 6 tonttia, Itä-Pirkkolan alueelta 3 tont-
tia, Laajalahden alueelta 4 tonttia, Oulunkylän alueelta 1 tontin, Pukinmäen 
alueelta 2 tonttia, Tuomarinkylän alueelta 12 tonttia ja Vartiokylän alueel-
ta 16 tonttia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi edellä mainitut-kaupat (19.12. 

Ns. kerrostalo-rakennustoimintaa varten myytävien tonttien hinnan vahvis-
taminen. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään 
asutuslautakunnan toimesta perustettaville maanhankintalain 157a §:ssä tar-
koitetuille asunto-osakeyhtiöille seuraavat asuntotontit jälempänä mainituis-
ta hinnoista: 

844 §) 

Tontti 
1 
2 
3 
71 

Kortteli 
29109 
29109 
29109 

622 

1 400 000 mk 
1 380 000 11 

1 610 000 " 
2 970 000 " 

Hinta 

II 
II (29.8. 551 §) 
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Munkkiniemen alueelta. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan 
myymään diplomi-insinööri H, Valjakalle ja hänen vaimolleen L. Valjakalle ne 
osat, jotka kaupunki omisti 30.kaupunginosan korttelissa n:o 33032 olevasta 
tontista n:o 5, nimittäin noin 279 m2:n suuruisen^alueen kaupungin Munkkinie-
men kylässä omistamasta tilasta T.4.k. 38 EN 11068 ja n o i n 151.8 m2:n suurui-
sen osan kaupungin samassa kylässä omistamasta Munkkiniemi-nimisestä tilasta 
EN 11138 9 yhteensä 228 000 mk:n kauppahinnasta, joka oli suoritettava 8 päi-vän kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta myyntipäätöspäivästä. Sitten 
loui aikanaan vahvistettaisiin korvaus, jonka tontinomistaja asemakaavalain 
mukaan on velvollinen suorittamaan kaupungille katumaasta sekä kadun ja vie-
märin rakentamiskustannuksista, olisi otettava huomioon, että edellä mainit-
tuun kauppahintaan sisältyi mainitunlainen korvaus 430.8 m2:n suuruista ton-
tinosaa kohden (4.7. 491 §). 

Pitkänsillanrannan varrelta. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kiinteis-
tölautakunnan lokakuun 6 pinä 1950 tekemän kaupan, jolla korttelissa n:o 297 
oleva tontti n:o 3 Pitkänsillanrannan varrelta oli myyty Alkon Eavintolat 
oy:lle perustettavaa yhtiötä varten (31.1. 58 §). 

Pitäjänmäen teollisuus-alueelta. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölau-
takuntaa myymään Kansallis-Osake-Pankille noin 1 700 m2:n suuruisen alueen 
Pitäjänmäentien, Valimontien ja Kornetintien kulmauksesta 46.kaupunginosan 
korttelista n:o 10 liikerakennuksen rakentamista varten 4 672 000 mk:n kaup-
pahinnasta, joka oli maksettava 8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan lo-
pullisesta myyntipäätöspäivästä (24.10. 699 §). 

Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa, sen jälkeen kun asema-
kaavan tonttijaon muutos olisi vahvistettu, myymään Oy. Teräsköysi-nimiselle 
yhtiölle kaupunkimittausosaston laatimaan karttapiirrokseen merkityn, noin 
2 046.9 m2:n suuruisen alueen Pitäjänmäen teollisuuskorttelin n:o 19 lounais-
puolelta liitettäväksi tonttiin nro 1, jonka yhtiö omisti mainitussa kortte-
lissa, 2 850 000 mk:n kauppahinnasta, joka oli suoritettava 8 päivän kulues-
sa kiinteistölautakunnan lopullisesta myyntipäätöspäivästä, ja muutoin seu-
raavin ehdoin: 

1) ostajan on rakennettava myydylle alueelle tai ennestään omistamalleen 
tontille n:o 1 vähintään 2 100 m^ käsittävä kivinen tehdas- tai varastoraken-
nus 3:n ja viimeistään 6 vuoden kuluessa tavanmukaisella uhalla; 

2) ostaja on velvollinen 5 vuoden kuluessa kiinteistölautakunnan lopulli-
sesta myyntipäätöksestä joko rakentamalla itse tai ryhtymällä osakkaaksi asun-
no.nrakennusyritykseen tai rahoittamalla henkilökunnan omia rakennusyrityksiä, 
hankkimaan sopivat asunnot vähintään 1/4:lie teollisuuslaitoksen laajentami-
sesta aiheutuvan lisähenkilökunnan määrästä; 

3) ostajan on 2) kohdassa mainitun velvollisuuden täyttämiseksi annettava 
kaupungille sitoumus, jossa ostaja, ellei se täytä sanottua velvollisuuttaan, 
sitoutuu suorittamaan kaupungille alueen kauppahinnan suuruisen korvauksen, 
josta joka kerran, kun rakentamisvelvollisuuden täyttämiseksi rakennettu asun-
to on valmistunut, kuitataan maksetuksi valmistunutta asuntoa vastaava suh-
teellinen osa ja joka jäljellä ehkä olevalta osaltaan erääntyy maksettavaksi 
asunnonrakentamisvelvollisuutta varten asetetun määräajan umpeen kuluttua; 

4) kohdassa 3) mainitun sitoumuksen sisältö on erääntyessään maksettavak-
si korotettava tai alennettava vastaavasti niin paljon kuin erääntymistä edel-
täneen kuukauden virallinen elinkustannusindeksi elokuu 1938-heinäkuu 1939 = 
100 täysinä kymmeninä on indeksilukua 1 100 korkeampi tai alempi; 

5) kohdassa 3) mainitun sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi on myydystä 
alueesta muodostettavaan tonttiin otettava ensisijainen kiinnitys, ellei 
kiinteistölautakunta hyväksy muuta vakuutta (19*12. 843 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti ©ikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Oy. Ni~ 
kolajeff abnimiselle yhtiölle tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle 
Pitäjänmäen teollisuusalueen korttelin n:o 21 kaakkoispäästä maaliskuun 12 
pxnä päivättyyn karttapiirrokseen merkityn, sanottuun kortteliin suunnitel-
tua tonttia n:o 1 vastaavan noin 4 000 m * m suuruisen alueen, johon kuuluu 
tiluksia Talin kylässä olevista tiloista Lessas EN ja Eeimars EN 32, 
5 200 000 mk:n kauppahinnasta, joka oli suoritettava 8 päivän kuluessa kiin-
teistölautakunnan lopullisesta myyntipäätöspäivästä ja muuten seuraavin eh-
doin: 

1) myydylle tontille on rakennettava vähintään 4 000 m^:n suuruinen kivi-
nen tehdas- tai varastorakennus 3:n ja viimeistään 6 vuoden kuluessa kiinteis-
tijlautäkunnan lopullisesta myyntipäätöspäivästä tavanmukaisella uhalla; 
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2) ostaja on velvollinen 5 vuoden kuluessa kiinteistölautakunnan lopulli-
sesta myyntipäätöspäivästä joko rakentamalla itse tai ryhtymällä osakkaaksi 
a s unnonrak ennus yritykseen hankkimaan sopivat asunnot vähintään 1/4: H e raken-
nettavan teollisuuslaitoksen henkilökunnan määrästä; 

3) ostajan on 2) kohdassa mainitun velvollisuuden täyttämiseksi annettava 
kaupungille sitoumus, jossa ostaja sitoutuu, ellei se täytä sanottua velvol-
lisuuttaan, suorittamaan kaupungille alueen kauppahinnan suuruisen korvauk-
sen, josta joka kerran, kun rakentamisvelvollisuuden täyttämiseksi rakennettu 
asunto on valmistunut, kuitataan maksetuksi valmistunutta asuntoa vastaava 
suhteellinen osa, ja joka mahdollisesti jäljellä olevalta osaltaan erääntyy 
maksettavaksi asunnonrakentamisvelvollisuutta varten asetetun määräajan um-
peen kuluttua; 

4) kohdassa 3) mainitun sitoumuksen sisältö on erääntyessään maksettavak-
si korotettava samassa suhteessa kuin erääntymistä edeltäneen kuukauden vi-
rallinen elinkustannus indeksiluku täysinä kymmeninä on indeksilukua 1 030 
korkeampi; 

5) kohdassa 3) mainitun sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi on myydystä 
alueesta muodostettavaan tonttiin otettava ensisijainen kiinnitys, jonka suu-
ruuden kiinteistölautakunta määrää, rakennusvelvollisuuden täyttämisestä an-
nettavan sitoumuksen vakuudeksi vahvistettavan kiinnityksen jälkeen; 

6) myydyn tontin lounaispään kautta kulkeva tie on korvauksetta luovutet-
tava yleiselle liikenteelle siihen saakka, kunnes rakenteilla oleva Pitäjän-
niä ent ie valmistuu ja otetaan yleiseen liikenteeseen; sekä 

7) muutoin noudatetaan Pitäjänmäen teollisuustonttien tavaomaisia myynti-
ehtoja (11.4. 240 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan myymään Oy. Renlund 
ab:lie tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle 31 260 000 mk:n kauppahin-
nasta noin 22 093 m2:n suuruisen alueen 46.kaupunginosan korttelista TK 14, 
mikä hinta oli suoritettava 8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan lopulli-
sesta myyntipäätöspäivästä ja muuten seuraavin ehdoin: 

1) myydylle alueelle on rakennettava vähintään 22 000 m3 käsittävä kivi-
nen tehdas- ja varastorakennus 3:n ja viimeistään 6 vuoden kuluessa kiinteis-
tölautakunnan lopullisesta myyntipäätöspäivästä tavanmukaisella uhalla; 

2) ostaja on velvollinen 5 vuoden kuluessa kiinteistölautakunnan lopulli-
sesta myyntipäätöspäivästä joko rakentamalla itse tai ryhtymällä osakkaaksi 
asunnonrakennusyritykseen hankkimaan sopivat asunnot vähintään 1/4:lie raken-
nettavan teollisuuslaitoksen henkilökunnan määrästä; 

3) ostajan on 2) kohdassa mainitun velvollisuuden täyttämiseksi annettava 
kaupungille sitoumus, jossa ostaja, ellei se täytä sanottua velvollisuuttaan, 
sitoutuu suorittamaan kaupungille alueen kauppahinnan suuruisen korvauksen, 
josta joka kerran, kun rakentamisvelvollisuuden täyttämiseksi rakennettu asun-
to on valmistunut, kuitataan maksetuksi valmistunutta asuntoa vastaava suh-
teellinen osa, ja joka jäljellä ehkä olevalta osaltaan erääntyy maksettavak-
si asunnonrakentamisvelvollisuutta varten asetetun määräajan umpeen kuluttua; 

4) kohdassa .3) mainitun sitoumuksen sisältö on erääntyessään maksettavak-
si korotettava samassa suhteessa kuin erääntymistä edeltäneen kuukauden vi-
rallinen elinkustannusindeksiluku täysinä kymmeninä on indeksilukua 990 kor-
keampi ; 

5; kohdassa 3)'mainitun sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi on myydystä 
alueesta muodostettavaan tonttiin otettava ensisijainen kiinnitys, jonka suu-
ruuden kiinteistölautakunta määrää, 1) kohdassa mainitun velvollisuuden täyt-
tämisestä .annettavan sitoumuksen.maksamista koskevan kiinnityksen jälkeen; 
sekä 

6) muuten noudatetaan Pitäjänmäen teollisuustonttien tavanmukaisia myynti-
ehtoja (11.4. 241 §). 

Pohjois-Haagan asuntoalueelta. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölau-
takuntaa myymään Asunto-oy. Simsiönkuja 3- nimiselle yhtiölle 29.kaupungin-
osan korttelissa n: o 29 113 olevan tontin n: o 2 vahvistetuin tontinmyyntieh-
doin 3 245 000 mk:n kauppahinnasta sillä edellytyksellä, että tontin rakenta-
mista varten saataisiin valtion asuntolaina (10.10. 668 §). 

Ruskeasuon alueelta. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan myymään tarkastaja E. Elvilälle tontin n:o 21 korttelista n:o 730 Kis-
koni ien varrelta 471 000 mk:n kauppahinnasta ja muuten seuraavin ehdoin: 

1) kauppahinta on maksettava 10 vuodessa siten, että sitä vuosittain ly-
hennetään vähintäin 1/10 ja että sille lasketaan kiinteistölautakunnan lopul-
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lisesta myyntipäätöspäivästä korko* joka on yhtä prosenttia korkeampi Suomen 
Pankin kulloinkin voimassa olevaa alinta diskonttokorkoa, ei kuitenkaan yli 
10 i kunkin suorituksen tapahtuessa maksamatta olevalle velkamäärälle; 

2) ostaja sitoutuu rakentamaan tontille omakotitalon vesikattovaiheeseen 
2:n ja viimeistään 4 vuoden kiiluessa tammikuun 1 päivästä alkaen tavamukai-
sella uhalla; 

3) ostaja sitoutuu poistamaan Meilahden huvila-alueen n:o 26 c asuinraken-
nuksen, joka sijaitsee Paciuksenkadun jatkeella, joulukuun 31 päivään.mennes-
sä sekä luovuttamaan Paciuksenkadun rakentamiseen tarvittavan 1 006 m2:n suu-
ruisen alueen heti kaupungin vapaaseen hallintaan, paitsi edellä mainitun 
asuinrakennuksen paikkaa, joka luovutetaan heti, kun rakennus on purettu se-
kä 

4) muuten noudattaen yleisiä tontinmyyntiehtoja (14.2. 107 §). 
Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan, sillä ehdolla, että 

tontille rakennettavaa rakennusta varten saataisiin valtion asuntolaina, myy-
mään Asunto-oy. Maskuntie 9- nimiselle yhtiölle korttelissa n:o 718 olevan 
tontin n:o 9 Maskuntien varrelta 1 116 000 mk:n kauppahinnasta muutoin tavan-
mukaisia myyntiehtoja noudattaen, paitsi että käteismaksuna oli suoritettava 
40 000 mk 8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta myyntipäätös-
päivästä (16*5. 315 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan myymään Asunto-oy. Nou-
siaistentie n:o 8- nimiselle yhtiölle Nousiaistentien varrelta korttelissa 
n:o 716 olevan tontin n:o 8, sillä edellytyksellä, että tontin rakentamiseen 
saataisiin asuntolaina, 1 200 000 mk:n kauppahinnasta muutoin vahvistetuin 
tontinmyyntiehdoin, paitsi että käteismaksuna oli suoritettava 40 000 mk 8 päi-
vän kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta myyntipäätöspäivästä (20.6. 
445 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan myymään Suomen hotelli-
ja ravintolakoulusäätiölle tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle 13.kau-
punginosan korttelissa n: o 419 olevain tontin n:o 11 PerhonkadLun varrelta 
10.17 milj. mk:n kauppahinnasta seuraavin ehdoin: kauppahinnasta puolet oli 
suoritettava 8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta myyntipää-
töspäivästä toisen puolen jäädessä korottomaksi lainaksi, joka erääntyy mak-
settavaksi siinä tapauksessa, että tontin omistaja myy tontin tai ryhtyy 
käyttämään sille rakennettavaa rakennusta muuhun tarkoitukseen kuin hotelli-
ja ravintolakouluksi ja josta annettavan velkakirjan sisältö erääntyessään 
maksettavaksi on korotettava yhtä monella kymmenellä prosentilla kuin erään-
t y i s kuukauden virallinen elinkustannusindeksi on täysiä kymmeniä prosentteja 
korkeampi kuin v:n 1950 joulukuun indeksi lähimpään kymmenlukuun pyöristetty-
nä; muutoin oli noudatettava vahvistettuja oppikoulutonttien luovutusehtoja 
(31.1. 60 §). Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa tammikuun 31 p:nä tekemäänsä 
edellä mainittua päätöstä tontin myymisestä siten, että 2 585 000 mk kauppa-
hinnan puoliskosta oli suoritettava 8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan 
lopullisesta myyntipäätöspäivästä na 2.5 milj. mk 3 kuukauden kuluessa maini-
tusta päivästä lähtien (7.3. 162 §;. 

Kiinteistölautakunta oli lehtori H. Vilkemaan anomuksesta varannut yksi-
näisten naisten asuintaloa varten tontin n:o 15 Ruusulankadun varrelta kort-
telista n: o 477, minkä myyntihinnaksi tultaisiin ehdottamaan 10 875 000 mk. 
Sen jälkeen oli vt Yilkemaa Yksinäisten naisten asunto-osakeyhtiön puolesta 
anonut, että tontin hinta alennettaisiin 6.5 milj. mk:aan, koska kaupungin 
olisi syytä tukea osakkaiden, joista noin 90 i° oli sairaanhoitajia, omatoi-
mista pyrkimystä» Valtuusto päätti kuitenkin hylätä anomuksen (24.10. 700 §). 

Taka-Töölöstä Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
myymään 1) Helsingin Yliopistolle tai sen toimesta perustettaville asunto-
osakeyhtiöille tontit n:o 50 ja 52 Pihlajatien varrelta korttelissa n:o 611 
kummankin 4 560 000 mk:n kauppahinnasta voimassa olevin tontinmyyntiehdoin; 
2) Helsingin Yliopistolle korttelissa n:o 620 olevan tontin n:o 5 Mäntytien 
varrelta 6 857 000 mk:n kauppahinnasta voimassa olevin tontinmyyntiehdoin; 
3) ajuri E. Valleniukselle korttelissa n:o 734 olevan tontin n:o 4 Sauvontien 
varrelta 750 000 mk:n kauppahinnasta, muutoin Roimassa olevin myyntiehdoin, 
paitsi että kauppahinta oli maksettava 8 päivän kuluessa kiinteistölautakun-
nan lopullisesta myynti-päätöspäivästä, sekä että rakennusvelvollisuus katsot-
tiin täytetyksi ja e.ttä ostajan oli luovuttava vuokraoikeuksistaan Tilkan hu-
vila-alueisiin n:o 1 A ja 1 B. Lisäksi valtuusto päätti" varata tontit n: o 47 
ja 49 Pihlajatien varrelta korttelissa n:o 611 sekä tontit n:o 17, 19 ja 25 
Mäntytien varrelta korttelissa n:o 620 joulukuun 31 p:ään 1952 saakka Helsin-
gin Yliopistolle (30.5. 364 §). 
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Vallilan tehdaskorttelista. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölauta-
kunnan myymään Kiinteistöosakeyhtiö Teollisuuskatu lc-lb- nimiselle yhtiölle 
Vallilan tehdaskorttelissa nso 532 olevan tontin n:o Ib 11 430 000 mk:n kaup-
pahinnasta, joka määrättiin suoritettavaksi 8 päivän kuluessa kiinteistölau-
takunnan lopullisesta myyntipäätöspäivästä, ja muuten vahvistetuin tontinmyyn-
tiehdoin, kuitenkin niin, että tontin rakentamisvelvollisuus katsottiin täy-
tetyksi (30*5» 365 §). 

Viikinmäen alueelta. Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen kesäkuun 14 p:nä 
1950 tekemäänsä päätöstä, oikeuttaa kiinteistölautakunnan l) tekemään lunas-
tukseen oikeutettujen vuokraajien H * Palokin ja C. Inbergin kuolinpesän osak-
kaiden kanssa sellaiset sopimukset, että mainitut henkilöt luopuvat vuokra-
alueittensa lunastusoikeudesta sillä ehdolla, että he saavat korvauksetta pi-
tää nykyiset asuin- ja talousrakennuksensa entisillä paikoillaan, niin kauan 
kuin ne pidetään kaupungin hyväksymässä kunnossa ja niitä käytetään nykyisiin 
tarkoituksiinsa, kuitenkin enintään 25 vuoden ajan kesäkuun 1 p:stä alkaen, 
sekä että rakennusten omistajilla on oikeus myydä rakennukset ja että osta-
jalla on oikeus pitää niitä samoilla ehdoilla paikoillaan edellä mainitun 
määräajan loppuun; 2) myymään Viikin Latokartanon kylässä sijaitsevasta Vii-
kinmäen tilasta EN 2 jälempänä mainituille vuokra-alueensa lunastukseen oi-
keutetuille vuokraajille helmikuun 26 p:nä päivättyihin karttapiirroksiin 
merkityt seuraavat alueet: 

A) E.S» Berglundille noin 1 838.8 m2:n suuruisen alueen 353 000 mk:n kaup-
pahinnasta; 

B) H. Lângin kuolinpesän osakkaille puutarhaviljelijä E.M. Lângille, joh-
tajanvaimo E.P. Strömbergille ja neiti L.E. Lângille noin 1 777.5 m2:n suu-
ruisen alueen 341 000 mk:n kauppahinnasta ia lisäehdolla, että lunastajat 
saavat pitää korvauksetta ko. alueen ulkopuolelle jäävän kellarin entisellä 
paikallaan joulukuun 31 p:ään i960; 

C) G.E. Karlssonin kuolinpesän osakkaille tehdastyöntekijä E.H. Karlsson 
ille ja työntekijä K.V. Karlssonille noin 1 134.1 m~:n suuruisen alueen 
218 000 mk:n kauppahinnasta; 

D) H. Availin oikeudenomistajalle työntekijän leski A.I. Mäelle noin 
1 310.6 m2:n suuruisen alueen 252 000 mk:n kauppahinnasta; 

E) Vahtimestari 0. Vartevalle 1 530.5 m2:n suuruisen alueen 294 000 mk:n 
kauppahinnasta; 

E) Leski A. T^mmelinille 1 468.2 m2:n suuruisen alueen .281 894 mk:n kaup-
pahinnasta. 

Kaikissa myynneissä oli noudatettava seuraavia ehtoja: 
a)'kauppahinnat on maksettava 10 vuoden kuluessa siten, että kauppahinto-

ja vuosittain lyhennetään vähintään l/lO:lla ja että maksamattomalle osalle 
suoritetaan 5 f° vuotuinen korko; 

b) kaupunki sitoutuu rakentamaan myytyjen alueiden viereen sorapäällystei-
sen tien v:n 1952 loppuun mennessä; 

o) ostajat ovat velvollisia asemakaavalain mukaisessa järjestyksessä kau-
pungille aikanaan korvaamaan katu- ja vi emär ira ke nnus kustannukset, mutta ka-
tumaakorvauksien katsotaan sisältyvän alueiden hintoihin sekä 

d) kiinteistölautakunnalla on oikeus määrätä muut myyntiehdot ja myöntää 
muille kuin kohdissa A) ja B) mainituille vuokraajille oikeuden pitää raken-
nuksia a n entisillä paikoillaan enintään 25 vuotta kaupantekopäivästä alkaen 
(30.5. 366 §). 

Rakentamisajan pidentämistä koskevat asiat. Kaupunginvaltuusto myöntyi 
jälempänä mainittujen yhtymien omistamien tonttien rakennusvelvollisuuden 
täyttämisen määräajan pidentämiseen seuraavasti: 

Stiftelsen svenska hand elshöggkolan-nimi s en säätiön omistaman tontin n:o 
22 korttelissa 412 t Arkadiankadun varrella kesäkuun 1 p:ään 1952 (12.9. 
594 §); 

Suomen kalastus oy:n Herttoniemen tilasta RN myydyn 5 000 m^:n suurui-
sen alueen joulukuun 31 piSän 1951 (11.4. 245 §); 

Asunto-osakeyhtiö Pengertalon omistamien tonttien n:o 39 ja 41 korttelis-
sa n:o 340 Hämeentien varrella joulukuun 31 p:ään 1951 (4.7. 485 §); 

Asunto-osafceykfciö* Hämeentie 78-nimisen yhtiön tontin n: o 78 korttelissa 
n:o 530 Hämeentien varrella kesäkuun 1 p:ään 1952 (7.3. 163 §); 

Nuorten julesten kristillisen yhdistyksen omistaman tontin n: o 1 K aisani e ~ 
menkadun varrella korttelissa n:o 4-1 kesäkuun 1 prään 1952 (4*7* 484 §); 
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Lä>:ares sjukhus ab-nimisen yhtiön omistaman tontin n:o 6 Kammionkadun var-
rella korttelissa n: o 4-78 joulukuun 1 p:ään 1952 sekä oikeutti kiinteistölau-
takunnan harkintansa mukaan myöntämään rakentamisajan pidennystä edelleen 
joulukuun 1 p:ään 1954 (28.11. 786 §)$ 

Colombian Kahvi oy:n omistaman tontin nro 56 korttelissa n:o 707 Mäkelänr 
kadun varrella syyskuun I p:ään 1950 (7.3. 166 §); 

Suomen desihfioimis oy:n Pitäjänmäen teollisuusalueen a omistaman Kulma-
lan tilan RIn iH21 joulukuun 31 p:ään 1952 (13.6. 415 §); lisäksi 

Hämäläisten talo oy:lie myönnettiin lykkäystä sen maksettavaksi määrätys-
tä, 375 000 mk:n suuruisen, lisätystä rakentamisoikeudesta johtuvan korvauk-
sen suorittamisesta siten, että summasta oli suoritettava 125 000 mk vuosit-
tain vv. 1952, 1953 ja 1954 (14.11. 740 §) ja vielä 

hylättiin Oy. Tehotalon anomus vapautuksen myöntämiseksi sille Päijänxeen-
tien varrella olevan tontin n:o 18 rakentamisvelvollisuuden laiminlyömisestä 
määrätyn korvauksen suorittamisesta (28.11. 785 §). 

Vtn Procopen ym. aloite Kaartin kasarmin tontin hankkimisesta kaupungille 
lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (30.5. 395 §). 

Kiinteän omaisuuden vuokra - ja muuta 
nautintaoikeutta koskevat kysymykset. 

Maa-alueen vuokraaminen Oy. Nobel-Standard ab:11 e. V. 1950 mainittu yhtiö 
oli pyytänyt saada ostaa alueen laajasalosta voidakseen viivytyksettä ryhtyä 
suunnittelemaan uutta öljysatamaa. Sittemmin yhtiö jätti kaupunginhallituk-
selle uuden muistion toukokuun 18 p:nä, missä esitettiin mm. seuraavaa: "Hel-
singin öljysatamakysymys on edelleen lopullisesti ratkaisematta ja molemmat 
suurimmat öljy-yhtiöt Shell ja Nobel-Standard ovat pakoitetut toimimaan Sör-
näisten niemen erittäin ahtaissa ja epämukavissa oloissa. Koska öljysatama-
kysymyksen ratkaisu ei ole yksistään kaupungin ja jonkin yksityisen yhtiön 
välinen asia, vaan tulevat sen ratkaisusta hyvinkin suuressa määrin riippu-
maan Helsingin ja sen ympäristön taloudelliset edut, olisi välttämätöntä, et-
tä Helsinkiin saataisiin kunnollinen öljysatama, johon voitaisiin tuoda polt-
tonesteet suurissakin tankkialuksissa täysin lastein. Helsingin osuus yhtiön 
koko tuonnista on vain 28 ja jos jatkuvasti muiden satamien, lähinnä Kot-
kan ja Turun kautta tuotava öljymäärä lisääntyy, merkitsee se paitsi kulje-
tustaloudellisia tappioita, huomattavan tulolähteen menetystä kaupungille.11 
Edellä selostetun kirjelmän lisäksi olivat autoilijäin järjestöt vedonneet 
kaupunginhallitukseen huomauttaen, että nykyinen öljysatama ei pysty palve-
lemaan Helsinkiä ja sen ympäristöä enää kuin muutaman vuoden ajan, mistä 
syystä kaupungin olisi saatava uusi ja ajanmukainen öljysatama. Satamaraken-
nus osasto esitti lausunnossaan ko. muistion johdosta, että· Laajasalon länsi-
rannan eteläosa soveltuisi syväkulkuisfcen laivojen satamaksi syvävetisyyten-
sä ansiosta ja lisäksi se olisi sovelias eristettäväksi alueeksi. Satamalau-
takunta huomautti edellä olevan lisäksi, että ne suunnitelmat, joita Hertto-
niemen öljysatamaan aikoinaan kiinnitettiin, olivat osoittautuneet riittämät-
tömiksi, kun maan liikenneolot parin vuosikymmenen kuluessa olivat täysin 
muuttuneet. Vaikka kaupungin johtomiesten silloista kaukonäköisyyttä pidet-
tiin enemmän kuin optimistisena, oli öljysätamakysymys sodan jälkeen joutu-
nut. aivan uuteen vaiheeseen ja sen ratkaisu voitaisiin ilmeisesti toteuttaa 
parhaiten Laajasalossa. Koska öljysatama olisi siitä edullinen kaupungille, 
että se tarvitsisi hyvin vähän kaupungin varojen sijoituksia laitureihin, 
varastosuojiin ym., mistä syystä myöskin monet kaupungit kilvan tarjosivat 
alueita öljy-yhtiöille, puolsi satamalautakunta lisäalueen myymistä Laajasa-
losta anojayhtiölle. 

Kiinteistölautakunta asettui lausunnossaan sille kannalle, että kun Laa-
jasalon asemakaavoitus ei vielä ollut edistynyt alustavia suunnitelmia pidem-
mälle, olisi täysin epätarkoituksenmukaista sijoittaa sen luonnonkauneimmal-
le paikalle öljysatama ja siten sitoa vastaiset suunnitelmat ilman riittävää 
harkintaa ja tutkimusta. Lautakunnan käsityksen mukaan olisi kysymys alueen 
luovuttamisesta ko. yhtiölle Laajasalon lounaisrannalta ja rautatien raken-
tamisesta sinne kytkettävä yleisasemakaavan suunnitteluun. Koska kaupungilla 
oli puute sopivista, yleisölle vapaista ranta-alueiöta, oli Laajasalon kes-
kiosan Turholman ja Stansvikin tilojen vielä vapaat rannat koetettu yleis-
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suunnitelmassa säilyttää kaupungin asukkaiden virkistysalueina. Myöskin yk-
sityiset maanomistajat, joiden olisi luovutettava tarvittavat maa-alueet öl-
jysatamaan johtavaa rautatietä varten, olivat asettuneet jyrkästi kieltei-
selle kannalle ko. suunnitelmaan nähden. Edellä sanottuun vedoten kiinteistö-
lautakunta ehdotti, että kaupunginhallitus jättäisi asian lepäämään, siksi 
kunnes tutkimukset muiden öljysataman paikaksi mahdollisesti sopivien aluei-
den osalta saataisiin loppuun suoritetuiksi. Kaupunginhallitus puolsi alueen 
luovuttamista vedoten siihen, että ellei ko. yhtiölle myönnetä sen anomaa 
aluetta, se ilmeisesti hakeutuu muualle, missä tapauksessa kaupunki menet-
täisi vuosittain kymmeniä miljoonia markkoja satamatuloistaan. Ehdotuksen 
mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti, että Laajasalossa Koirasaaren vieres-
sä oleva noin 70 000 m2:n suuruinen alue vuokrattaisiin Oy. Nobel-Standard 
abille 50 vuoden ajaksi öljyvarastoalueena ja öljysatamana käytettäväksi, 
sekä oikeutti kaupunginhallituksen määräämään alueen tarkemmat rajat ja vah-
vistamaan vuokraehdot huomioon ottaen, että alueelle rakennettaisiin säiliöi-
tä siten, että ne palvelisivat jo seuraavan lämmityskauden tarpeita (30.5. 
376 $). 

Sopimuksen tekeminen valtion kanssa kätilöopiston rakentamisesta. Kaupun-
ginvaltuusto päätti muuttaa kesäkuun 29 p:nö 1949 tekemäänsä päätöstä siten, 
että kaupunginhallitus oikeutettaisiin tekemään valtion asianomaisten viran-
omaisten kanssa pääosiltaan seuraavansisältöinen sopimus tonttien luovutta-
misesta Helsingin Kätilöopistoa varten sekä kätilöopiston, rakentamisesta ja 
ylläpidosta: Helsingin kaupunki vuokraa valtiolle Sofianlehdonkadun ja Limin-
gantien kulmaukseen muodostettavan noin 13 000 m2:n suuruisen ja Sofianleh-
donkadun länsipuolelle edellistä tonttia vastapäätä muodostettavan noin 
8 575 m2:n suuruisen tontin seuraavilla ehdoilla: l) valtio rakentaa edelli-
selle tontille vähintään 250 hoitopaikkaa käsittävän kätilöopiston ja jälkim-
mäiselle tarvittavat asunnot; 2) vuokra-aika on 1.6.1951 - 31.12.2000, mutta 
jatkuu nyt sovittavin ehdoin senkin jälkeen, niin kauan kuin sanotuille ton-
teille rakennettuja rakennuksia käytetään kätilöopiston tarkoituksiin; 3) 
vuokramaksu on 1 000 mk kummastakin tontista eli yhteensä 2 000 mk vuodessa, 
niin kauan kuin tonteille rakennettavia rakennuksia käytetään kätilöopiston 
tarkoituksiin. Jos tonteille rakennettuja rakennuksia ryhdytään käyttämään 
muuhun tarkoitukseen, on vuokramaksu edellisestä tontista 968 000 mk ja jäl-
kimmäisestä 539 000 mk vuodessa maaliskuun 31 p:ään 1953 saakka, minkä jäl-
keen vuokramaksut ovat riippuvaisia virallisesta elinkustannusindeksistä, 
jossa indeksi elokuu 1938-heinäkuu 1939 on 100, siten, että indeksiä 100 vas-
taavat vuokrat ovat 123 000 ja 68 500 mk ja että indeksivaihtelut otetaan 
huomioon tävsin 20 #:ein; 4) muissa suhteissa noudatetaan tavanmukaisia vuok-
raehtoja; 5; kaupunki osallistuu kätilöopiston perustamis?- ja rakennus- sekä 
sisustamiskustannuksiin siten, että se maksaa 50 # mainituista kustannuksis-
ta 90 synnytyspaikan ja 35 gynekologisen sairaansijan sekä 75 # poliklinikan 
ja siihen liittyvän äitiysneuvolan osalta. Kaupunki ei osallistu rakennus-
kustannuksiin, mikäli ne koskevat yksinomaan varsinaiseen opetustoimeen tar-
vittavia huonetiloja ja oppilasasuntoja; 6) kaupunki osallistuu kätilöopis-
ton vuotuiset tulot ylittäviin kunnossapito- ja käyttökustannuksiin maksamal-
la 50 i> opiston 250 synnytys- ja sairaansijan osalle tulevista menoista nii-
den kaupungin potilaiden hoitopäivien mukaan, joita vuoden kuluessa on hoi-
dettu edellisessä kohdassa mainituilla 125 hoitopaikalla. Samoin kaupunki 
suorittaa 75 # poliklinikan ja siihen liittyvän äitiysneuvolan vuotuisista 
kunnossapito- ja käyttökustannuksista, sitten kun niistä on tulot vähennetty. 
Yksinomaan opetustoiminnasta aiheutuviin vuotuisiin kunnossapito- ja käyttö-
kustannuksiin ei kaupunki osallistu; 7) muutoin on kaupungille varattujen hoi-
topaikkojen ja poliklinikan rakentamisesta ja käytöstä soveltuvilta kohdin 
voimassa, mitä valtion ja kaupungin välillä Helsingin yleisen sairaalan ra-
kentamisesta ja käyttämisestä kesäkuun 9 p:nä 1939 allekirjoitetussa sopimuk-
sessa on sanottu (30.5. 382 §). 

Jälempänä mainituilta alueilta vuokrattiin tontteja seuraavasti: 
Herttoniemen asuntoalueelta. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölauta-

kuntaa vuokraamaan asuntotuotantokomitean toimesta perustettaville asunto-
osakeyhtiöille 81.kaupunginosan korttelin n:o 137 tontin n:o 1 ja korttelin 
n:o 138 tontin n:o 1 maaliskuun 31 p:ään 2010 saakka, korttelissa n:o 137 
olevan tontin 295 000 mk:n ja korttelissa n:o 138 olevan tontin 320 000 mk:n 
vuosivuokrasta, jotka vuokrat määrättiin kiinteiksi maaliskuun 31 p:ään 1955 
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saakka sekä sen jälkeen riippuvaisiksi virallisesta elinkustannusindeksistä 
(elokuu 1938-heinäkuu 1939 = 100)· siten, että perusindeksiä 100 vastaava pe-
rus vuo sivuokra oli vastaavasti 34,500 mk ja 37 500 mk (19.12. 842 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan Yh-
dyspuu oy:lle tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle Herttoniemen teolli-
suusalueen korttelista n:o 58 laadittuiin karttapiirrokseen merkityn 1 600 m2:n 
suuruisen alueen, joka kuuluu Herttoniemen tilaan EN 5·*° Herttoniemenkylässä, 
seuraavin ehdoin: l)< vuokra-aika alkaa tammikuun 1 p:nä 1952 ja päättyy jou-
lukuun 31 p:nä 1981; 2) vuosivuokra on maaliskuun 31 p:ään 1953 saakka 115 200 
mk, minkä jälkeen se on sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin siten, et-
tä indeksiä 100 vastaava perusvuosivuokra on 10 800 mk; 3) alueelle on kiin-
teistölautakunnan hyväksymien piirustusten mukaisesti rakennettava tehdasra-
kennus 3 vuoden kuluessa lautakunnan lopullisesta vuokrauspäätöspäivästä vuok-
raoikeuden menettämisen uhalla; 4) vuokraaja on velvollinen 5 vuoden kuluessa 
kiinteistölautakunnan lopullisesta vuokrauspäätöspäivästä joko rakentamalla 
itse tai ryhtymällä osakkaaksi asunnonrakennusyritykseen hankkimaan sopivat 
asunnot vähintään 1/4 rakennettavan teollisuuslaitoksen henkilökunnan määräs-
tä; 5) vuokraajan on 4) kohdassa mainitun velvollisuuden täyttämiseksi annet-
tava kaupungille sitoumus, jossa vuokraaja, ellei se täytä sanottua velvolli-
suuttaan, sitoutuu suorittamaan kaupungille 2 880 000 mk:n suuruisen korvauk-
sen* Tästä korvauksesta kuitataan maksetuksi joka kerta, kun rakentamisvelvol-
lisuuden täyttämiseksi rakennettu asunto on valmistunut, valmistunutta asun-
toa vastaava suhteellinen osa. Jäljelle ehkä. jäänyt osa korvauksesta erään-
tyy maksettavaksi asunnonr^kentamisvelvollisuutta varten asetetun määräajan 
umpeenkuluttua; 6) edellä 5) kohdassa mainitun sitoumuksen sisältö on erään-
tyessään maksettavaksi korotettava vastaavasti niin paljon kuin erääntymistä 
edeltäneen kuukauden virallinen elinkustannus indeksiluku on täysinä kymmeni-
nä pisteinä indeksilukua 1 070 korkeampi; 7) kohdassa 5) mainitun sitoumuksen 
täyttämisen vakuudeksi otetaan vuokraoikeuteen ja vuokra-alueelle rakennetta-
viin rakennuksiin kiinnitys, jonka suuruuden kiinteistölautakunta määrää, 
etuoikeutettuna vuokramaksun vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen jälkeen, el-
lei kiinteistölautakunta hyväksy muuta vakuutta, (26.9. 632 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan vuokraamaan järjesrtösih-
teereille T, Sainiolle ja A. Karviselle perustettavaa yhtiötä varten Kaivoi-
puiston rannassa noin 70 m Merenkävijäin laiturista itäänpäin sijaitsevan, 
noin I 000 »2sn suuruisen alueen 10 vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lähtien 150 000 
mk:n indeksiin sidottavasta vuosivuokrasta enintään 100 m2:n laajuisen, kiin-
teistölautakunnan hyväksymien piirustusten mukaisen kahvilarakennuksen raken-
tamista varten lautakunnan tarkemmin määrättävin vuokraehdoin EdeH&en val-
tuusto myönsi 600 000 mk käyttövaroistaan edeltä arvaamattomien pääomameno-
jen tililtä viemäri- ja vesijohdon rakentamiseen mainitulle vuokra-alueelle 
(11.4. 242 §). Sittemmin kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan alentamaan Oy. Ursula-nimiselle yhtiölle Kaivopuiston rannasta vuokra-
tun, edellä mainitun ulkoilmakahvilaa varten tarkoitetun alueen ensimmäisen 
vuokravuoden vuokran 50 000 mk:aan (26.9. 635 §). 

Koskelasta. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinterist©lautakunnan sitten kun 
korttelin nro 953 asemakaava ja tonttijako olisi vahvistettu, vuokraamaan 
1) Wärtsilä-yhtymä oy. Kone ja Sillan työntekijäin toimesta perustettavalle 
asunto-osakeyhtiö Koskelantie 29- nimiselle yhtiölle tontin n:o 1 korttelis-
sa n:o 953 Joulukuun 31 prään 2010 saakka 214 000 mk:n vuosivuokrasta, joka 
oli kiinteä maaliskuun 31 p:ään 1954 ja sen jälkeen sidottu elinkustannusin-
deksiin siten, että indeksiä 100 vastaava perusvuosivuokra oli 20 800 mk ja 
että indeksivaihtelut otettiin huomioon ainoastaan täysin 20 $:ein; ja 2) 
Wärtsilä-yhtymä oy. Arabian työntekijäin toimesta perustettavalle asunto-osa-
keyhtiölle tontin n:o 2 korttelissa n:o 953 joulukuun 31 p:ään 2010 saakka 
198 000 mk:n vuosivuokrasta, joka oli kiinteä maaliskuun 31 p:ään 1954 ja sen 
jälkeen sidottu elinkustannusindeksiin kuten edellisessäkin tapauksessa pi-
täen perus vuosivuokrana 19 200 mk?· (16.5. 317 §). §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan vuokraamaan Pohjolan 
pesula oy.- nimiselle*, yhtiölle Koskelasta Kunnalliskodintien ja Lillukka polun 
.Kulmauksesta noin.4 500 bän suuruisen alueen pesulaitosta varten seuraavin eh-
doin: 1) vuokra-aika alkaa heinäkuun 1 p:nä ja päättyy joulukuun 31 p:nä 1981; 
2) vuosivuokra on maaliskuun 31 p:ään 1954 saakka 28o 000 mk, minkä jälkeen 
se on sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin siten, että indeksiä 100 vas-
taava perusvuosivuokra on 29 000 mk; 3) alueelle saadaan rakentaa enintään 
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15 500 m^ käsittävä kiinteistölautakunnan hyväksymien piirustusten mukainen 
pesularakennus, jonka on oltava valmiina heinäkuun 1 p:ään 1953 vuokraoikeu-
den menettämisen uhalla; 4) vuokraaja kustantaa itse tarvitsemansa vesi- ja 
viemärijohdot nykyisistä katujohdoista vuokraamalleen alueelle; 5) vuokraaja 
on velvollinen 5 vuoden kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta vuokraus-
päätöspäivästä joko rakentamalla itse tai ryhtymällä osakkaaksi asunnonraken-
nusyritykseen hankkimaan sopivat asunnot vähintään 1/4:He rakennettavan pe-
sulaitoksen henkilökunnan määrästä; 6) vuokraajan on 5)kohdassa mainitun vel-
vollisuuden täyttämiseksi annettava kaupungille sitoumus, jossa vuokraaja si-
toutuu, ellei se täytä sanottua velvollisuuttaan, suorittamaan kaupungille 
7 200 000 mk:n suuruisen korvauksen. Tästä korvauksesta kuitataan maksetuksi 
joka kerta, kun rakentamisvelvollisuuden täyttämiseksi rakennettu asunto on 
valmistunut, valmistunutta asuntoa vastaava suhteellinen osa. Jäljelle ehkä 
jäänyt osa korvauksesta erääntyy maksettavaksi asunnonrakentamisvelvollisuut-
ta varten asetetun määräajan umpeenkuluttua; 7) edellä 6)kohdassa mainitun 
sitoumuksen sisältö on erääntyessään maksettavaksi korotettava vastaavasti 
niin paljon kuin erääntymistä edeltäneen kuukauden virallinen elinkustannus-
indeksiluku täysinä kymmeninä pisteinä on indeksilukua 1 050 korkeampi; 
8) kohdassa 6) mainitun sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi otetaan vuokraoi-
keuteen ja vuokra-alueelle rakennettaviin rakennuksiin kiinnitys, jonka suu-
ruuden kiinteistölautakunta määrää, etuoikeuksin vuokramaksun vakuudeksi vah-
vistetun kiinnityksen jälkeen, ellei kiinteistölautakunta hyväksy muuta va-
kuutta (30.5. 380 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan liik-
keenharjoittaja 0. Ahosen ja rouva D. Lindholmin toimesta perustettavalle yh-
tiölle tontin n:o 2 Koskelan korttelissa n:o 990 marraskuun 1 p:stä 1951 jou-
lukuun 31 p:ään 2010 vuosivuokrasta, joka maaliskuun 31 p:ään 1953 saakka on 
38 000 mk ja joka sen jälkeen on riippuvainen virallisesta elinkustannusindek-
sistä perusvuosivuokrana 3 500 mk (24.10. 701 §.) 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan vuokraamaan jälempänä 
mainituille yhtiöille huhtikuun 1 p:stä 1951 joulukuun 31 p:ään 2010 tontit 
seuraavasti: 

Vuosivuokrat päätettiin huhtikuun 1 p:stä 1954 sitoa viralliseen elinkus-
tannusindeksiin ja kiinteistölautakunnalle myönnettiin oikeus luovuttaa Kos-
kelantien varrella olevien tonttien edustalla olevat kaistaleet esittämillään 
ehdoilla tonttien vuokraajien hallintaan sekä tekemään yhtiöiden kanssa sopi-
mukset katuosuuksien kunnossapidosta (7.3. 173 §). 

Kulosaaresta. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa vuokraa-
maan Oy. Kulosaaren kasino-nimiselle yhtiölle kaksi yhteensä noin 29 m2:n 
suuruista aluetta Brändö villastad-nimisestä tilasta RN 1°02 Kulosaaren kyläs-
tä marraskuun 1 p:n 1951 - joulukuun 31 p:n 2000 väliseksi ajaksi 10 000 mk:n 
vuosivuokrasta koko vuokra-ajalta, mikä vuokra oli suoritettava viimeistään 
8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta vuokrauspäätöspäivästä 
(28bIIm 789 §). 

Käpylästä. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan vuokraamaan 
Asuhto-oy. Pohjolankatu 43- nimiselle yhtiölle Käpylän korttelin n:o 815 ajak-
si 1.7.1951 - 31.12.2010 seuraavin ehdoin: l) vuosivuokra on heinäkuun 1 p:n 
1951 - maaliskuun 31 p:n 1955 välisenä aikana 59 000 mk ja sen jälkeen riip-
puvainen virallisesta elinkustannusindeksistä pitäen indeksilukua 100 vastaa-
vana perusvuosivuokrana 6 000 mk; 2) kortteliin rakennettava asuintalo saa 
suuruudeltaan olla enintään 15 200 m3 ja sen asuinhuoneistoista on vähintään 

Kortteli Tontti 
Nto N:o 

Vuokraaja 
Vuosivuokra Perusvuo-
31.3.1954 sivuokra 
saakka mk mk 

859 a 1 Asunto dy. voittaja-Segraren bostads ab. 
871 1 Asunto oy. voittaja-Segraren bostads ab. 
950 1 Asunto oy. soutaja-Roddåren bostads ab. 
951 2 Asunto oy.Xähtökuoppa-Startgropen bostads ab. 
952 1 Asunto oy.lähtökuoppa-Startgropen bostads ab. 
952 2 Asunto oy.maaliviiva-Mållinjen bostads ab. 
952 3 Oy. Kisalämpö ab. 
952 4 Asunto oy. maa1iviiva-Mållinjen bostads ab. 

137 000 13 700 
126 000 12 600 
401 000 40 100 
313 000 31 300 
515 000 51 500 
135 000 13 500 
44 000 4 400 
673 000 67 300 
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30 io luovutettava maansaantiin oikeutetuille, joiden on luovuttava maansaan-
tioikeudestaan; ja 3) vuokrauksessa noudatetaan muuten tavanmukaisia ehtoja 
(20.6. 446 §). 

Käpyläntien varrelta. Kaupunginvaltuusto päätti korottaa Helsingin perhe-
asunnot oyille 25.kaupunginosan korttelista n:o 888 vuokratun tontin n:o 1 
perusvuosivuokran huhtikuun 1 p:stä 1952 alkaen 59 300 mk:ksi- (30.5. 370 §). 
Sisäasiainministeriö vahvisti valtuuston päätöksen elokuun 2 p:nä (29.8. 504 §) 

Kyläsaaren varastokorttelista. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölau-
takuntaa vuokraamaan Rakennus-oy. Cultor-nimiselle yhtiölle tai sen toimesta 
perustettavalle yhtiölle tontin n:o 1 Kyläsaaren varastokorttelista n:o 665 
seuraavin ehdoin: l) vuokra-aika alkaa toukokuun 1 p:stä 1952 ja päättyy jou-
lukuun 31 p:ään 1981; 2) vuosivuokra on maaliskuun 31 p:ään 1953 saakka 
450 000 mk, minkä jälkeen se on sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin, 
jossa elokuu 1938-heinäkuu 1939 on merkitty luvulla 100 siten, että indeksiä 
100 vastaava perusvuosivuokra on 45 000 mk ja että indeksivaihtelut otetaan 
huomioon vain täysin 10 ^:ein; 3) kaupungilla on oikeus vuokrakauden kestäes-
sä korottaa edellä 2) kohdassa mainittua vuokraa siten, että vuokra, sitten 
kun puheena olevan teollisuus- ja varastoalueen kuntoonpano työt on suoritettu 
niin pitkälle, että sille voidaan määrätä yleiset luovutusehdot, tulee vastaa-
maan teollisuus- ja varastoalueiden yleistä vuokratasoa; 4) vuokraaja sitoutuu 
omalla kustannuksellaan rakentamaan vuokra-alueelieen johdettavat vesi- ja 
viemärijohdot sekä tien kaupungin määräysten mukaisesti, mikäli se niitä tar-
vitsee ennen kuin nämä työt suoritetaan kaupungin toimesta; 5) tontin luoteis-
kulmassa olevan vanhan asuinrakennuksen paikkaa koskevan vuokrasopimuksen sa-
noo irti kaupunki päättyväksi ennen vuokra-ajan alkamista, mutta kaupunki ei 
vastaa siitä, että sanottu rakennus vuokrakauden alkuun mennessä tulee pois-
tetuksi; 6) alueella olevan yleisen viemärin suojaamisessa ja kuormittamises-
sa on vuokraajan noudatettava rakennustoimiston määräyksiä ja on ko. viemäri 
huomioitava alueelle rakennettavien rakennusten suunnittelussa (28.11. 790 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan A.W. 
Liljeberg oy:He tai sen toimesta perustettavalle yhtiölle 7 384.6 m2:n suu-
ruisen tontin n:o 2 tehdaskorttelista n:o 677 Kyläsaaressa seuraavin ehdoin: 
1) vuokra —aika alkaa tammikuun 1 p:nä 1952 ja pSSttyy joulukuun 31 p:nä 1981; 
2) vuosivuokra on maaliskuun 31 p:ään 1953 saakka 591 000 mk, minkä jälkeen 
se on sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin siten, että indeksiä 100 vas-
taava perusvuosivuokra on 63 000 mk; 3) kaupungilla on oikeus vuokrakauden 
kestäessä korottaa edellä 2) kohdassa mainittua vuokraa siten, että vuokra, 
sitten kun ko. teollisuusalueen kuntoonpanotyöt on suoritettu niin pitkälle, 
että sille voidaan määrätä yleiset luovutusehdot, tulee vastaamaan teollisuus-
alueen yleistä vuokratasoa (26.9. 633 §). 

Maunulasta. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan vuokraamaan 
Das Schweizerische Praktikant enhaus-nimisel le säätiölle asuinrakennuksen ja 
mahdollisesti saunan rakentamista varten apulaiskaupungingeodeetin elokuun 14 
p:nä laatimaan piirrokseen merkityn 914 m2:n suuruisen alueen Maunulan kort-
telista n:o 285 Haavistontien varrelta syyskuun 1 psstä 1951 joulukuun 31 p:ään 
2010 seuraavilla ehdoilla: 1) vuosivuokra on maaliskuun 31 p:ään 1955 saakka 
11 200 mk, minkä jälkeen se on riippuvainen virallisesta elinkustannusindek-
sistä, jossa indeksi elokuu 1938-heinäkuu 1939 = 100 on perustana siten, et-
tä indeksiä 100 vastaava perus vuo sivuokra on 1 000 mk ja että indeksivaihte-
lut otetaan huomioon ainoastaan täysin 20 prosentein. Vuokrasta kannetaan kui-
tenkin vain 50 $ sinä aikana, kun tontille rakennettavaa rakennusta käytetään 
sveitsiläisten harjoittelijoiden asuntolana; 2) vuokraoikeus saadaan kaupun-
kia kuulematta siirtää kolmannelle; 3) vuokralaisen on huolehdittava katu-
osuuksiensa kunnossa- ja puhtaanapidosta rakennusjärjestyksen mukaisesti,. 
mutta vuokralainen on kuitenkin velvollinen antamaan nämä työt kaupungin suo-
ritettavaksi todellisia kustannuksia vastaavasta korvauksesta, ios kaupunki 
niin määrää; 4) muutoin noudatetaan tavanmukaisia vuokraehtoja *12.9. 593 §)• 

Kaupunginvaltuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan asun-
totuotantokomitean toimesta perustettaville asunto-osakeyhtiöille Maunulan 
asuntoalueen asemakaavaluonnoksen mukaisesti korttelin n:o 278, pinta-alai-
taan 21 641 m 2 vuoden 2010 loppuun vuosivuokrasta, joka maaliskuun 31 p:ään 
1954 on 512 000 mk ja joka sen jälkeen on riippuvainen virallisesta elinkus-
tannusindeksistä siten, että indeksiä 100 vastaava perus vuosivuokra on 47 300 
mk (10.10. 669 §). 
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Oulunkylästä. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa vuokraa-
maan Asunto-oy. Oulunkylän rivitalot-nimiselle yhtiölle Oulunkylän asunto-
alueelta asemakaavasuunnitelman mukaisia tontteja vastaavat, yhteensä noin 
5 038 ha:n suuruiset alueet syyskuun 1 p:stä 1951 joulukuun 31 p:ään 2010 
vuosivuokrasta, jonka suuruus maaliskuun 31 p:ään 1954 oli 1.38 milj. mk ja 
joka sen jälkeen olisi riippuvainen virallisesta elinkustannusindeksistä si-
ten, että indeksilukua 100 vastaavana perus vuosivuokrana pidettäisiin 127 000 
mk (10.10. 670 §). 

Pakilasta. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa vuokraamaan 
Pakinkylän vapaaehtoiselle palokunnalle Pakilan palokunnantalon rakentamista 
varten rakennussuunnitelman mukaisen tontin nro 1 korttelissa n:o 112, pinta-
alaltaan noin 1 632 m 2 tammikuun 1 p:stä 1952 joulukuun 31 p:ään 2000 seuraa-
vin ehdoinJ 1) tontista ei kanneta vuokraa siltä ajalta, kun sille rakennet-
tavaa rakennusta käytetään kaupungin tai sen määrätyn osan palosuojeluun; 
2) jos kaupunki suostuu siihen, että aluetta tai rakennuksia käytetään muuhun 
tarkoitukseen, peritään alueesta vuosivuokraa, jonka suuruus on 19 600 mk 
tammikuun 1 p:n 1952 ja maaliskuun 31 p:ii 1955 välisenä aikana, minkä jälkeen 
se on riippuvainen elinkustannusindeksistä (elokuu 1938-heinäkuu 1939 = 100) 
siten, että indeksilukua 100 vastaava perus vuosivuokra on 1 800 mk; 3) kau-
pungilla on oikeus korottaa vuokra yleistä vuokratasoa vastaavaksi asemakaa-
van mukaisten teiden tultua rakennetuiksi kestopäällysteisiksi tai alueen 
tultua viemäröidyksi, kuitenkin enintään kolminkertaiseksi; 4) tontille on 
joulukuun 31 p:ään 1954 mennessä rakennettava ainakin 700 m^ käsittävä kiin-
teistölautakunnan hyväksymien piirustusten mukainen palosuojeluun käytettä-
väksi tarkoitettu rakennus vuokraoikeuden menettämisen lihalla (19.12. 841 §). 

Pitäjänmäen teollisuusalueelta. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölau-
takunnan vuokraamaan kesäkuun 1 p:n 1951- joulukuun 31 p:n 1975 väliseksi 
ajaksi: A) Oy. Pohjoismaiden paperikomppania-nimiselle yhtiölle Pitäjänmäen 
teollisuusalueen, korttelin n:o 22 suunniteltua tonttia n:o 4 vastaavan, noin 
2 382 m^rn suuruisen alueen vuosivuokrasta, jonka suuruus maaliskuun 31 p:ään 
1955 saakka on 123 900 mk ja joka tämän jälkeen on riippuvainen virallisesta 
elinkustannusindeksistä siten, että indeksilukua 100 vastaava pei*usvuosivuok-
ra on 12 000 mk. B) Jääkone oy:lie suunniteltua sanotun korttelin tonttia n:o 
6 vastäavan, noin 1 600 m2:n suuruisen alueen siten, että vuosivuokra maalis-
kuun 31 p:aän 1955 saakka on 83 200 mk ja että perusvuokra on 8 000 mk. 
C^ Lennart Holmberg oy:lle saman korttelin suunniteltua tonttia n:o 8 vastaa-
van noin 2 508 m2:n suuruisen alueen siten, että vuosivuokra maaliskuun 31 
p:ään 1955 saakka on 130 000 mk ja että perus vuosivuokra on 12 500 mk. D) Ku-
tomohuolto oy:lle noin 1 600 m2:n suuruisen alueen Talin kylään kuuluvasta 
Reimarsin tilasta RN 32 siten, että vuosivuokra maaliskuun 31 p:ään 1955 saak 
ka on 83 200 mk .ia että nerusvuosivuokre on 8 000 mk. Vuokrasopimuksiin oli 
otettava PitŜ ejaifläen teollisuusalueen tavanomaisten vuokraehtojen lisäksi seu 
raavat ehdot: 1) Vuokraajalla on oikeus saaaa vuokraamansa tontit edelleen 
vuokralle tammikuun 1 p:stä 1976 alkaen 20 vuodeksi silloin määrättävin vuok-
raehdoin, ellei kaupunki tarvitse vuokrattua aluetta omaan käyttöönsä; 2) kau 
punki sitoutuu rakentamaan vuokrattujen alueiden viereen sorapäällysteisen 
kadun viemäri- ja vesijohtoineen vuoden 1952 loppuun mennessä; 3) vuokraaja 
on velvollinen viiden vuoden kuluessa kiinteistölautakunnan lopullisesta myyn 
tipäätöspäivästä joko rakentamalla itse tai ryhtymällä osakkaaksi asunnonra-
kennusyritykseen hankkimaan sopivat asunnot vähintään 1/4:lie rakennettavan 
teollisuuslaitoksen henkilökunnan määrästä; 4) vuokraajan on 3 . kohdassa mai-
nitun velvollisuuden täyttämiseksi annettava kaupungille sitoumus, jossa vuok 
raaja, ellei se täytä sanottua velvollisuuttaan, sitoutuu suorittamaan kaupun 
gille vuokratun alueen arvoa vastaavan korvauksen, jolloin edellä A) kohdassa 
mainitun alueen arvona pidetään 3 090 000 mk, B) kohdassa mainitun 2 075 000 
mk, C) kohdassa mainitun 3 250 000 mk ja D) kohdassa mainitun 2 075 000 mk. 
Tästä korvauksesta kuitataan maksetuksi joka kerta, kun rakenxamisvelvolli-
suuden täyttämiseksi rakennettu asunto on valmistunut, valmistunutta asuntoa 
vastaava suhteellinen osa. Jäljelle ehkä jäänyt osa korvauksesta erääntyy 
maksettavaksi asunnonrakentamisvelvollisuutta varten asetetun määräajan um-
peen kuluttua; 5) edellä 4 kohdassa mainitun sitoumuksen sisältö on erään-
tyessään maksettavaksi korotettava vastaavasti niin paljon kuin erääntymistä 
edeltäneen kuukauden virallinen elinkustannusindeksiluku täysinä kymmeninä 
pisteinä on indeksilukua 1 030 korkeampi; 6) kohdassa 4 mainitun sitoumuk-
sen täyttämisen vakuudeksi otetaan vuokraoikeuteen ja vuokra-alueelle raken-
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nettaviin rakennuksiin kiinnitys, jonka suuruuden kiinteistölautakunta mää-
rää, etuoikeutettuna vuokramaksun vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen jälkeen 
ellei kiinteistölautakunta hyväksy muuta vakuutta (16.5. 319 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan Laa-
kerikeskus oy.- nimiselle yhtiölle tontin n:o 7 Pitäjänmäen teollisuusalueen 
korttelista n:o 14 joulukuun 1 psstä 1951 joulukuun 31 p:ään 1975 vuosivuok-
rasta, jonka suuruus maaliskuun 31 p:ään 1955 saakka on 475 000 mk ja joka 
sen jälkeen on riippuvainen virallisesta elinkustannusindeksistä siten, että 
indeksilukua 100 vastaava perus vuosivuokra oli 44 000 mk. Vuokrausehdot oli-
vat muutoin seuraavat: 1) vuokraajalla on oikeus saada vuokraamansa tontti 
edelleen vuokralle tammikuun 1 p:stä 1976 20 vuodeksi silloin määrättävin 
vuokraehdoin, ellei kaupunki tarvitse vuokrattua tonttia omaan käyttöönsä; 
2) vuokraaja on velvollinen viiden vuoden kuluessa kiinteistölautakunnan lo-
pullisesta vuokrauspäätös päivästä joko rakentamalla itse tai ryhtymällä osak-
kaaksi asunnonrakennusyfritykseen tai rahoittamalla henkilökunnan omia raken-
nusyrityksiä, hankkimaan sopivat asunnot vähintään 1/4:lie teollisuuslaitok-
sen mahdollisesta laajentumisesta aiheutuvalle henkilökunnan lisämäärälle; 
3) vuokraajan on 2. kohdassa mainitun velvollisuuden täyttämiseksi annettava 
kaupungille sidtoumus j jossa yhtiö, ellei se täytä sanottua velvollisuuttaan, 
sitoutuu suorittamaan kaupungille vuokratun tontin arvoa 11 884 000 mk vas-
taavan korvauksen, josta joka kerran, kun rakentamisvelvollisuuden täyttämi-
seksi rakennettu asunto on valmistunut, kuitataan maksetuksi valmistunutta 
asuntoa vastaava suhteellinen osa ja joka jäljellä ehkä olevalta osaltaan 
erääntyy maksettavaksi asunnonrakentamisvelvollisuutta varten asetetun määrä-
ajan umpeen kuluttua; 4) eäellä 3) kohdassa mainitun sitoumuksen sisältö on 
erääntyessään maksettavaksi korotettava vastaavasti kuin erääntymistä edeltä-
neen kuukauden virallinen elinkustannus indeksiluku täysinä kymmeninä on in-
deksilukua 1 080 korkeampi; 5) kohdassa 3) mainitun sitoumuksen täyttämisen 
vakuudeksi otetaan vuokraoikeuteen ja vuokra-alueelle rakennettuihin raken-
auksiin kiinnitys, jonka suuruuden kiinteistölautakunta määrää., etuoikeuksin 
vuokramaksun vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen jälkeen, ellei kiinteistö-
lautakunta hyväksy muuta vakuutta (14.11. 744 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti peruuttaa toukokuun 16 p:nä tekemänsä päätöksen 
Pitäjänmäen teollisuusalueen korttelin n:o 22 suunniteltua tonttia n: o 4 vas-
taavan alueen vuokraamisesta Oy. Pohjoismaiden paperikomppania-nimiselle yh-
tiölle ja kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan sanotun alueen Asfaltti 
ja sementtivalimo oy.- nimiselle yhtiölle 1.1.1952 - 31.12.1975 väliseksi 
ajaksi vuosivuokrasta, jonka suuruus maaliskuun 31 ptääii 1955 saakka on 
123 900 mk ja joka tämän jälkeen on riippuvainen virallisesta elinkustannus-
indeksistä siten, että indeksilukua 100 vastaava perus vuo sivuokra on 12 000 
mk. Vuokrausehdot olivat muutoin seuraavat: l) Vuokraajalla on oikeus saada 
vuokraamansa tontti edelleen vuokralle tammikuun 1 p:stä 1976 alkaen 20 vuo-
deksi silloin määrättävin'vuokraehdoin, ellei kaupunki tarvitse vuokrattua 
aluetta omaan käyttöönsä; 2) kaupunki sitoutuu rakentamaan vuokratun alueen 
viereen sorapäällysteisen kadun viemäri- ja vesijohtoineen v:n 1952 loppuun 
mennessä; 3) vuokraaja on velvollinen viiden vuoden kuluessa kiinteistölauta-
kunnan lopullisesta vuokrauspäätöspäivästä joko rakentamalla itse tai ryhty-
mällä osakkaaksi asunnonrakennusyritykseen hankki maan sopivat asunnot vähin-
tään l/4:lie siitä määrästä, millä teollisuusyrityksen henkilökunnan lukumää-
rä laajennuksen johdosta lisääntyy; 4) vuokraajan on 3. kohdassa mainitun vel-
vollisuuden täyttämiseksi annettava kaupungille sitoumus, jossa vuokraaja si-
toutuu, ellei se täytä sanottua velvollisuuttaan, suorittamaan kaupungille 
vuokratun alueen arvoa vastaavan korvauksen, jolloin alueen arvona pidetään 
3 090 000 mk. Tästä korvauksesta kuitataan maksetuksi joka kerta, kun raken-
tamisvelvollisuuden täyttämiseksi rakennettu asunto on valmistunut, valmistu-
nutta asuntoa vastaava suhteellinen osa. Jäljelle ehkä jäänyt osa korvaukses-
ta erääntyy maksettavaksi asunnonrakentamisvelvollisuutta varten asetetun mää-
räajan umpeen kuluttua; 5.) edellä 4 kohdassa mainitun sitoumuksen sisältö on 
erääntyessään maksettavaksi korotettava vastaavasti niin paljon kuin eräänty-
mistä edeltäneen kuukauden virallinen elinkustannusindeksiluku täysinä kymme-
ninä pisteinä on indeksilukua 1 030 korkeampi; 6) kohdassa 4 mainitun sitou-
muksen täyttämisen vakuudeksi otetaan vuokraoikeuteen ja vuokra*~alueelle ra-
kennettaviin rakennuksiin kiinnitys, jonka suuruuden kiinteistölautakunta mää-
rää, etuoikeuksin vuokranmaksun vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen jälkeen, 
,ellei kiinteistölautakunta hyväksy muuta vakuutta (10.10. 671 §). 
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Tivolialueen vuokraaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakun-
nan vuokraamaan Lastensuojelun keskusliitolle noin 5.37 has-n suuruisen alueen 
tivolitoimintaa varten kesäkuun 1 p:stä 1951 joulukuun 31 p:ään 1960 seuraa-
vin ehdoin: 1) vuosivuokra on maaliskuun 31 p:ään 1953 100 000 mk ja sen jäl-
keen riippuvainen virallisesta elinkustannusindeksistä pitäen perusindeksiä 
100 vastaavana perus vuo sivuokrana 10 000 mk ja ottaen huomioon vuotuiset in-
deksi vaihtelut ainoastaan täysin 10 prosentein· Kaupungilla on kuitenkin oir? 
keus vuokrakauden kestäessä korottaa perus vuo sivuokraa, kuitenkin enintään 
50 000 mk:aan, mikäli kaupunki pitää sitä tarpeellisena muuttuneiden olosuh-
teiden perusteella; 2) voittovarat, jotka saavutetaan tällä alueella toimival-
la tivolilla ja huvipaikalla, on jaettava käytettäväksi lastensuojelutarkoi-
tuksiin vain Helsingin kaupungissa* Selvitys tästä on toimitettava kaupungin-
hallitukselle kunkin vuoden huhtikuun 1 p:ään mennessä; 3) vuokralaisen on 
osallistuttava.tivolialueen järjestelyn johdosta ajankohtaiseksi tulleeseen 
vesilaitoksen putkenasentajan asunnon rakentamiseen kertakaikkisella. 100 000 
mk:n määrällä, jota paitsi vuokraajan on järjestettävä siksi ajaksi, kunnes 
mainittu asunto valmistuu ko. putkenasentajalle sopiva asunto vesilaitoksen 
hyväksymällä tavalla; 4) tivolialueen käyttösuunnitelmat on alistettava kiin-
teistölautakunnan hyväksyttäviksi ja on kaikkien laitteiden ja rakennelmien 
maastoon kiinnittämisessä noudatettava rakennustoimiston ja vesilaitoksen lä-
hemmin antamia määräyksiä; 5) alueelta kantautuva ääni on tehokkaasti estettä-
vä häiritsemästä ympäristöä; 6) vuokralaisen on, mikäli poliisilaitos pitää 
tarpeellisena, palkattava tarpeellinen määrä poliisimiehiä järjestyksen pitoon 
iltaisin järjestettävien huvitilaisuuksien päättymisajaksi poliisilaitoksen 
lähemmin määräämiin paikkoihin; 7) alueen käytön puille ja istutuksille mah-
dollisesti aiheuttamat vahingot samoin kuin alueen kunnostamis- ja siivoamis-
kustannukset alueen käytön päätyttyä on vuokraajan korvattava kaupungille ra-
kennustoimiston laskun mukaan; 8) vesilaitoksen toimihenkilöille ja vesisäi-
liöiden varastotilan vuokraajille on varattava kaikkina vuorokauden aikoina 
esteetön pääsy ja autolla-ajo-oikeus vesisäiliöille (16.5, 316 §). 

Vartiokylästä. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa vuokraa-
maan kirvesmies K.O. Lönnbergille asemakaavaluonnoksen mukaista tonttia n:o 
13 Vartiokylän korttelissa A vastaavan noin 1 380 m2:n suuruisen alueen Var-
tiokylään kuuluvasta Nykulla-nimisestä tilasta RN 2^01 liike- ja asuintalon 
rakentamista varten seuraavin ehdoin: l) vuokraaja sitoutuu luopumaan maan-
saantioikeudestaan; 2) vuokra-aika alkaa lokakuun 1 p:nä ja päättyy joulukuun 
31 p:nä 1999; 3) vuosivuokra on maaliskuun 31 p:ään 1955 saakka 6 900 mk, 
minkä jälkeen se· on sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin siten, että 
indeksilukua 100 vastaava perusvuosivuokra on 650 mk; 4) mikäli vuokrattavan 
alueen sivuille tulee rakennettavaksi kadut, viemärit tai vesijohdot, on kau-
pungilla oikeus korottaa vuosivuokraa tästä aiheutuvaa arvonnousua vastaavas-
ti, kuitenkin enintään 3-kertaiseksi; 5) vuokrattavan alueen osalle tulevis-
ta edellä 4) kohdassa mainittujen töiden aiheuttamista kustannuksista vastaa 
kaupunki; 6) vuokraaja vastaa teiden ja katujen kunnossapidosta, joko siten, 
että hän yksin vastaa vuokrattavan alueen tie- ja katuosuuksien kunnossapi-
dosta tai vuokrattavan alueen osuudesta koko alueen teiden tai katujen kun-
nossapitokustannuksista (26.9. 634 §). 

Puotinkylän-Jfarjaniemen työväentalo oy:lle vuokratun maa-alueen vuokra-
ajan pidentäminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan -pidentä-
mään Puotinkylän-Marjaniemen työväentalo oy:lie Majfältet-nimisestä tilasta 
RN 2 4*5 Vartiokylässä vuokratun 5 000 m2:n suuruisen alueen joulukuun 31 p:nä 
1955 päättyvää vuokra-aikaa joulukuun 31 p:ään 1972 saakka entisten ehtojen 
lisäksi seuraavin ehdoin: l) vuosivuokra on maaliskuun 31 p:ään 1952 saakka 
3 000 mk ja sen jälkeen riippuvainen virallisesta elinkustannusindeksistä pe-
rusvuokran ollessa 300 mk ja huomioiden indeksivaihtelut täysin 10 #:ein ja 
2) kaupungilla on oikeus suhteellista vuokraneiennusta vastaan ottaa 3 kuu-
kauden irtisanomisajan Jglkeen hallintaansa osa vuokra-alueesta, mikäli se 
pitää sitä tarpeellisena (16.5. 313 §). 

Tontin varaaminen uutta ruoka tehdas ta varten, Vtn Bruunin kouluaterioiden 
tason parantamista koskevan alöitte^n käsittelyn yhteydessä kiinteistölauta-
kunnan tehtäväksi annettiin Vallilan puutavara oy:n kanssa korttelissa n:o 
534 Teollisuuskadun varrella olevaa tonttia ns o 3 koskevan vuokrasopimuksen 
irtisanominen sekä elintarvikekeskuksen siirron kautta vapautuvien huoneisto-
jen vastaisen käytön suunnittelu (7.3. 161 §). 
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II linjan varrelta. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan, sa-
malla kun Tilkan alueen pohjoispuolella sijaitsevaa aluetta ja korttelia n:o 
363 koskeva aluevaihto valtion ja kaupungin välillä toteutetaan, vuokraamaan 
valtiolle korttelin n:o 363 tontista n:o 6 noin 9 720 m 2 käsittävän, aidalla 
erotetun osan 10 vuodeksi 194 400 mk:n vuosivuokrasta, joka oli maksettava 
vuosittain heinäkuun 1 p:nä ja joka oli kiinteä maaliskuun 31 p:ään 1952 as-
ti ja tämän jälkeen sidottu viralliseen elinkustannusindeksiin pitäen indek-
silukua 100 vastaavana perusvuosivuokrana 20 000 mk ja ottaen indeksivaihte-
lut huomioon ainoastaan täysin 10 prosentein (16.5. 318 §). 

Tuomarinkylästä. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
vuokraamaan liikkeenharjoittaja E. Tiesvirralle tai hänen toimestaan perustet-
tavalle yhtiölle asemakaavaluonnoksen mukaista tonttia n:o 14 Tuomarinkylän 
Torpparinmäen korttelissa n:o 35174 vastaavan noin 2 140 m2:n suuruisen alueen 
Tuomarinkylään kuuluvasta Tuomarinkylän kartano-nimisestä tilasta RN l m 5 lii-
ke- ja asuintalon rakentamista varten seuraavin ehdoin: 1) vuokra-aika alkaa 
lokakuun 1 p:nä 1951 ja päättyy joulukuun 31 p:nä 1976; 2) vuosivuokra on 
maaliskuun 31 p:ään 1955 asti 21 600 mk, minkä jälkeen se on sidottu viralli-
seen elinkustannusindeksiin siten, että indeksilukua 100 vastaa\ra perusvuosi-
vuokra on 2 200 mk, mutta on kaupungilla oikeus, mikäli tontin arvo suoritet-
tujen katu-, vesi- ja viemärijohtotöiden johdosta nousee, vastaavasti korot-
taa perus vuosivuokraa, ei kuitenkaan 8 800 mk suuremmaksi; 3) tontille on 
kahden vuoden kuluessa vuokraoikeuden menettämisen uhalla rakennettava kiin-
teistölautakunnan hyväksymien piirustusten mukainen asuin- ja liiketalo; 
4) kaupunki vastaa vuokratun tontin osalle tulevista tien, kadun, viemärin 
ja mahdollisen vesijohdon rakennuskustannuksista. Tien ja kadun kunnossapi-
dosta sen sijaan vastaa vuokraaja (29.8. 552 §). 

Asemakaava kysymykse t 

Jälempänä mainittujen asemakaavan muutoksia ja tonttijakoja koskevien pää-
tösten kohdalla katso vastaavia asemakaavamääräyksiä v:n 1951 Kunnallisen ase-
tuskokoelman ss. 365-394 sekä tonttijaonmuutoksia ss. 395-396. 

Kaupunginvaltuuston v. 1950 päättämien asemakaavan ja tonttijaon muutosten 
vahvistaminen. Sisäasiainministeriö vahvisti jälempänä mainittuina päivinä 
seuraavat kaupunginvaltuuston asemakaavan muutoksia koskevat päätökset: jou-
lukuun 11 p:nä 1950 valtuuston marraskuun 1 p:nä 1950 .päättämät muutokset: 
2.kaupunginosan korttelin n:o 37 tontin n:o 11 ja 13; 4.kaupunginosan kortte-
lin n:o 215 h tontin n:o 12; 11.ja 14.kaupunginosassa olevan Eläintarhantien 
jatkeen nimen vahvistamisen Eläintarhantieksi; 14.kaupunginosassa olevan Hu-
mallahden puistikon nimen muuttamisen Sibeliuksen puistoksi; 16.kaupunginosan 
korttelin n:o 721 tontin n:o 1; 30.kaupunginosan korttelin n:o 30059 tontti-
jaon hyväksymisen (31.1. 33 §); tammikuun 9 p:nä 1951 valtuuston toukokuun 31 
p:nä ja joulukuun 7 p:nä 1950 päättämän Lauttasaaren eli 31.kaupunginosan kes-
kiosan asemakaavan hyväksymisen (31.1. 32 §); tammikuun 22 psnä 1951 valtuuston, 
joulukuun 13 p:nä 1950 päättämät muutokset: 2, kaupunginosan Icorttelin n:o 36 
tonttijaon muutoksen; 11.kaupunginosan korttelin n:o 312 tonttijaon muutoksen; 
16.kaupunginosan kortteleiden n:o 727 ja 734 tonttijaon hyväksymisen sekä tam-
mikuun 26 p:nä 1951 valtuuston joulukuun 11 p:nä 1950 tekemän päätöksen, jol-
la 25.kaupunginosassa olevan Untamonkuian (Untamogränd) nimi muutettiin Vai-
nölänkujaksi (Väinölägränd) (14.2. 92 §), 

Kaupunginvaltuuston kertomusvuonna hyväksymät asemakaavan- ja tonttijaon 
muutokset. 1.kaupunginosan korttelissa n:o 21 olevien tonttien n:o 5, 6 ja ö 
yhdistämisen asemakaavan muutosehdotuksen n:o 3126 ja tonttijaon muutosehdo-
tuksen n:o 445 mukaisesti (16.5. 321 §); sisäasiainministeriö vahvisti pää-
töksen kesäkuun 6 p:nä (4.7. 465 §); 

1.kaup-unginos'an korttelin n:o 43 asemakaavan muutoksen piirustuksen n:o 
3187 mukaisesti ja tonttijaon muutoksen piirustuksen n:o 332 mukaisesti sekä 
alisti päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi (28.11. 
791 §); 

2.kaupunginosan korttelissa nto 35 olevaa tonttia n:o 4 koskevan asemakaa-
van muutoksen piirustuksen n:o 3098 mukaisesti; samalla valtuusto päätti vah-
vistaa kiinteistönomistajan suoritettavaksi määrätyn korvauksen 525 000 mk:ksi 
(14.2. 111 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen maaliskuun 22 p:nä 
(25.4. 259 §); 
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2.kaupunginosan korttelissa n:o 36 sijaitsevalle tontille nro 9 rakennet-
tavan rakennuksen räystäskorkeuden korottamisen + 28.o sillä ehdolla, että 
osuusliike Elanto suorittaa kaupungille korvauksena tästä oikeudesta 10 725 000 
mk, mikä määrä oli maksettava ennen kuin sanotun rakennuksen piirustukset jä-
tettiin vahvistettaviksi, kuitenkin viimeistään lokakuun 1 prään mennessä, 
mihin saakka edellä mainittu korvaushinta oli voimassa (30.5. 373 §); 

2.kaupunginosan korttelissa n:o 37 olevia tontteja nro 3 ja 4 koskevan 
asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 3157 ja saman korttelin tonttijaon 
muutoksen piirustuksen nro 475 mukaisesti (29.8. 553 §); sisäasiainministe-
riö vahvisti päätöksen .lokakuun 5 p m ä (14.11. 715 §); 

2.kaupunginosan korttelin n:o 39 c asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 
3 197 mukaisesti ja tonttijaon muutoksen piirustuksen nro 496 mukaisesti; 
päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi (12.12. 
810 §); 

3.kaupunginosan korttelissa n:o 47 olevien tonttien nro 12 ja 17 asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 3 100 ja tonttijaon muutosehdotuksen nro 448 (16.5.* 
322 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen heinäkuun 3 p m ä (29.8. 504 §); 

3.kaupunginosan korttelissa n:o 48 olevan tontin nro 10 asemakaavan muutos-
ehdotuksen nro 3 128 mukaisesti; samalla valtuusto vahvisti Suomen väri- ja 
vernissatehdas oyrn suoritettavan korvauksen 3 375 000 mkrksi (16.5. 323 
sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen heinäkuun 2 p m ä (29.8. 504 §); 

3.kaupunginosan korttelissa n:ö 58 sijaitsevan tontin nro 13 asemakaavan 
muutoksen piirustuksen nro 3 156 mukaisesti (29.8. 554 §)* sisäasiainministe-
riö vahvisti päätöksen lokakuun 5 P:^ä (14.11. 715 §); 

4.kaupunginosan korttelissa n:o 64 olevan tontin nro 1 asemakaavan muutok-
sen piirustuksen nro 3 162 mukaisesti, samalla valtuusto vahvisti kiinteistön-
omistajan suoritettavan korvauksen 1.2 milj. mkrksi (29.8. 555 §); sisäasiain-
ministeriö vahvisti päätöksen lokakuun 5 p m ä (14.11. 715 §); 

5.kaupunginosan korttelissa n:o 94 olevan tontin nro 7 asemakaavan muutos-
ehdotuksen nro 3 034 mukaisesti, samalla kiinteistönomistajan suoritettava 
korvaus määrättiin 350 000 mkrksi (10.1. 19 §); sisäasiainministeriö vahvis-
ti päätöksen helmikuun 23 p m ä (21.3. 205 §); 

6.kaupunginosan korttelissa n:o 112 olevan tontin nro 2 + 4 tonttijaon 
muutosehdotuksen· n:o 449 mukaisesti (16.5. 324 §); sisäasiainministeriö vah-
visti päätöksen heinäkuun 2 p m ä (29.8. 504 §); 

6.kaupunginosan korttel issa n:o 232 olevan tontin nro 1 asemakaavan muu-
toksen piirustuksen nro 3 184 mukaisesti sekä alisti päätöksensä valtioneu-
voston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi (14.11. 745 §); 

7. kaupunginosan korttelissa n: o 107 olevan tontin nro 13 asemakaavan muu-
toksen piirustuksen nro 3 170 mukaisesti (12.9. 595 §)» sisäasiainministeriö 
vahvisti päätöksen lokakuun 20 p m ä (14.11. 715 §); 

7.kaupunginosan korttelin n:o 183 tonttijaon muutoksen piirustuksen nro 
436 mukaisesti (14.2. 112 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen maalis-
kuun 15 p m ä (11.4. 229 §); 

7.kaupunginosan korttelissa n:o 183 olevan tontin nro 1 asemakaavan muu-
toksen piirustuksen nro 3 131 mukaisesti (16.5. 325 §)* sisäasiainministeriö 
vahvisti päätöksen heinäkuun 31 p m ä (29.8. 504 §); 

9.kaupunginosan korttelin n:o 199 tonttijaon muutoksen piirustuksen nro 
484 mukaisesti; päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvis-
tettavaksi (24.10. 702 §); 

10.kaupungin©san korttelin n:o 274 asemakaavan muutosehdotuksen piirustuk-
sen nro 3 186 mukaisesti ja tonttijaon muutoksen piirustuksen nro 488 mukai-
sesti; päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi 
(28.11. 792 §); 

10.kaupunginosan korttelissa n:o 283 olevia tontteja nro 2 ja 3 koskevan 
tontti jaon muutoksen piirustuksen nro 457 mukaisesti (30.5. 368 §); sisäasiain-
ministeriö, vahvisti päätöksen heinäkuun 31 p m ä (29.8. 504 §); 

11.kaupunginosan korttel in n:o 340 tonttijaon muutoksen piirustuksen nro 
479 mukaisesti (10.10. 673 §)} sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen mar-
raskuun 13 p m ä (19.12. 821 §); 

12.kaupunginosan kortteleita n:o 354 b, 357, 372 ja 393 sekä Helsinginka-
dun, Sturenkadun ja Viipurinkadun välistä puistoa koskevan asemakaavan muu-
tosehdotuksen n:o 3 141 pysyväistä huvipuistoa varten (30.5. 369 §)» sisä-
asiainministeriö vahvisti päätöksen heinäkuun 31 p m ä (29.8. 504 §); 
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12.kaupunginosan korttelissa n:o 377 olevan tontin n:o 7 asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 3 116 (25.4. 274 §)j sisäasiainministeriö vahvisti päätök-
sen kesäkuun 6 p:nä (4.7. 465 §); 

12.kaupunginosan korttelia n:o 357 koskevan tonttijaon piirustuksen nro 
467 mukaisesti (29.8. 556 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen loka-
kuun 5 prnä . (14.11. 715 §); 

13.Kaupunginosan korttelissa n:o 411 olevien tonttien yhdistämisen tontti-
jakokartan nro 425 sekä asemakaavan muutosehdotuksen nro 3 086 mukaisesti 
(10.1. 20 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen helmikuun 21 prnä 
(21.3. 205 §); 

13.kaupunginosan korttelissa n:o 412 a olevaa tonttia nro 7 koskevan ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 3 087 mukaisesti (10.1. 21 §); sisäasiainminis-
teriö vahvisti päätöksen helmikuun 23 prnä (21.3· 205 §); 
. 14.kaupunginosan korttelin n:o 525 tonttijaon muutoksen piirustuksen nro 

437 mukaisesti (14.2. 113 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen maalis-
kuun 19 prnä (25.4. 259 §); 

14.kaupunginosan korttelin n:o 525 tonttijaon muutoksen piirustuksen nro 
451 mukaisesti sekä ilmoitti päätöksestään valtioneuvostolle (13.6. 416 §); 

14.kaupunginosan korttelin n:o 481 asemakaavan muutosehdotuksen nro 3 192 
mukaisesti ja tonttijaon muutoksen piirustuksen nro 489 mukaisesti; päätös 
alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi (19.12. 846 §); 

14.kaupunginosan korttelissa n:o 487 olevan tontin nro 7 asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 3 161 mukaisesti (29.8. 557 §); sisäasiainministeriö vah-
visti lokakuun 12 prnä päätöksen (14.11. 715 §); 

15.kaupunginosan korttelissa n:o 611 olevien tonttien nro 50 ja 52 asema-
kaavan muutoksen piirustuksen nro 3 164 ja samaa korttelia koskevan tontti-
jaon muutoksen piirustuksen nro 478 mukaisesti (12.9· 596 §); sisäasiainmi-
nisteriö vahvisti päätöksen lokakuun 20 prnä (14.11« 715 §); 

16.kaupungin©san korttelin n:o 730 eteläosan tonttijaon piirustuksen nro 
472 mukaisesti (4.7. 486 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen elokuun 
20 prnä (26.9. 604 §); 

21.kaupunginosan korttelia n:o 656 ja Vegankadun osan muuttamista puistok-
si koskevan muutoksen piirustuksen nro 3 196 mukaisesti sekä saman korttelin 
tonttijaon piirustuksen nro 497 mukaisesti, päätös alistettiin valtioneuvos-
ton tutkittavaksi ja vahvistettavaksi (19.12. 847 §); 

22.kaupunginosan korttelissa n:o 559 olevan tontin nro 2 asemakaavan muu-
toksen piirustuksen nro 3 172 mukaisesti, päätös alistettiin valtioneuvoston 
tutkittavaksi ja vahvistettavaksi (12.12. oli §); 

22.kaupunginosan korttelissa n:o 580 olevan tontin nro 68 asemakaavan 
muutoksen piirustuksen nro 3 090 mukaisesti (14.2. 114 §), sisäasiainministe-
riö vahvisti päätöksen huhtikuun 2 prnä (25.4. 259 §)$ 

23.kaupunginosassa sijaitsevan Damaskuksentien itäpään korttelin n:o 917 
kohdalla muuttamista puistoksi koskevan asemakaavan muutoksen piirustuksen 
nro 3 179 mukaisesti, päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vah-
vistettavaksi (14.11. 746 §); 

23.kaupunginosan korttel in n:o 677 tonttijakoehdotuksen piirustuksen nro 
446 mukaisesti (7.3. 165 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen huhtia 
kuun 20 prnä (16.5. 297 §); 

24.kaupunginosan korttelin n:o 953 koillisosan, tonttijaon piirustuksen 
nro 481 mukaisesti (10.10. 674 §). sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen 
15 prnä marraskuuta (19.12. 821 §); 

24.kaupunginosan korttelin n:o 953 asemakaavaehdotuksen kartan n:o 3 133 
mukaisesti käsittäen Koskelantien, Kustaa Vaasantien, Kumpulantien ja Intian-
kadun välisen osan sekä saman korttelin länsiosaa koskevan tonttijaon piirus-
tuksen nro 455 mukaisesti (4.7. 487 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätök-
sen elokuun 2 prnä (29.8. 504 §); 

24.kaupunginosan kortteleiden n:o 950, 951 ja 952 sekä niiden lähiympäris-
tön asemakaavaehdotuksen piirustuksen n:o 3 096 mukaisesti sekä mainittujen 
kortteleiden tonttijakoehdotukset piirustusten nro 440, 441 ja 442 mukaises-
ti, samaten 25.kaupunginosan kortteleiden n:o 859 a ja 871 asemakaavan muu-
toksen piirustuksen nro 3 097 ja tonttijaon muutokset piirustusten nro 443 
ja 444 mukaisesti (31.1. 61 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen maa-
liskuun 5 prnä (11.4. 229 §){ 

23«kaupunginosan korttel in n:o 802 tonttijaon piirustuksen nr o 494 mukai-
sesti, päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi 
(12.12. 812 §); 
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25 .kaupunginosan korttelin n: o 815 asemakaavan muutoksen piirustuksen n: o 
3 165 mukaisesti (12.9· 597 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen lo-
kakuun 20 p:nä (14.11. 715 §); 

25.kaupunginosan korttelin n:o 815 tonttijaon piirustuksen n:o 480 mukai-
sesti, päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi 
(24.10. 703 §); 

25.kaupunginosan korttelin n:o 861 eteläosan tonttijaon piirustuksen n:o 
466 mukaisesti (4.7. 488 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen elokuun 
20 psnä (26.9. 604 §); 

25.kaupunginosan korttelin n:o 888 asemakaavan muutoksen piirustuksen n:o 
3 142 mukaisesti (30.5. 370 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen elo-
kuun 2 p:nä (29.8. 504 §); 

29.kaupunginosan korttelin n:o 29 109 tonttijaon muutoksen piirustuksen 
n:o 493 mukaisesti, päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vah-
vistettavaksi (12.12. 813 §); 

29.kaupunginosan korttelissa n:o 29 113 olevaa tonttia n:o 2 koskevan ase-
makaavan muutoksen piirustuksen n:o 3 183 mukaisesti, päätös alistettiin val-
tioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi (14.11. 747 §); 

30.kaupunginosan korttelin n:o 30 004 tonttijaon piirustuksen n:o 477 mu-
kaisesti (29.8. 558 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen lokakuun 5 
p:nä (14.11. 715 §)? 

30.kaupunginosan korttel.issa n:o 30 006 olevien tonttien n:o 4 ja 6 sekä 
korttelissa n:o 30 044 sijaitsevien tonttien n:o 2,4,6 ja 8 tonttijaot kart-
tojen n:o 433 ja 434 mukaisesti (7.3. 167 §), sisäasiainministeriö vahvisti 
päätöksen huhtikuun 18 psnä (16.5. 297 §); 

30.kaupunginosan korttel in n:o 30 008 tonttijaon tonttijakokartan n:o 456 
.mukaisesti (30.5. 371 §); 

30.kaupunginosan korttel in n:o 30 010 tonttijaon piirustuksen n: o 432 mu-
kaisesti (14.2. 115 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen huhtikuun 2 
psnä (25 253 §); 

30.kaupunginosan korttelin n:o 30 016 tonttijaon piirustuksen n:o 492 mu-
kaisesti, päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavak-
si (12.12. 814 §)} 

. 30.kaupunginosan korttel in n:o 30 024 tonttijaon piirustuksen n: o 430 mu-
kaisesti (10.1. 18 §j, sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen helmikuun 13 
psnä "(7.3. 148 §); 

30. kaupunginosan Korttelissa* n:o 30 026 olevan tontin n: o' 53 asemakaavan 
muutoksen piirustuksen n:o 3 102 mukaisesti (.7.3. 168 §), sisäasiainministe-
riö vahvisti päätöksen huhtikuun" 17 psnä (16.5. 297 §); 

30.kaupunginosan korttelin n:o 30 028 tonttijaon piirustuksen n:o 450 mu-
kaisesti (16.5. 326 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen heinäkuun 2 
psnä (29.8. 504 §); 

30.kaupunginosan korttelin n:o 30 032 tonttijaon piirustuksen n: o 439 mu-
kaisesti (14.2. 116 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen maaliskuun 
22 p:nä (25.4. 259 §)? 

30.kaupunginosan korttel in n:o 30 045 asemakaavan muutoksen piirustuksen 
n:o 3.150 mukaisesti ja tontti jakoehdotuksen piirustuksen nso 459 mukaisesti 
(20.6. 447 §), sisäasiainministeriö, vahvisti päätöksen elokuun 14 p:nä (12.9. 
571 §); 

30. kaupunginosan kortteleiden n:o 30 050 ja 30 094 tontti ja onmuutoks en 
tonttijakokarttojen n:o 453 ja 454 mukaisesti (16.5. 327 §), sisäasiainminis-
teriö vahvisti päätöksen heinäkuun 2 pjnä (29.8. 504 §); 

30. kaupunginosan korttelin n: o 30 052 tonttijaon piirustuksen n:o 460 mu-
kaisesti (13.6. 417 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen elokuun 20 
pjnä (26.9. 604 §); 

30.kaupunginosan korttelin n:o 30 054 tonttijaon piirustuksen n:o 435 mu-
kaisesti (14.2. 117 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen maaliskuun 
22 p:nä (25.4. 259 §)* 

30.kaupunginosan korttelissa n:o 30 056 olevia tontteja nso 5 ja 12 koske-
van asemakaavan muutoksen piirustusten n:o 3 129 ja 452 mukaisesti (16.5. 
328 §0, sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen kesäkuun 27 p:nä (29.8. 504 
§); 

31 .kaupunginosan korttelin n:o .31 023 ja korttelissa n:o 31 040 olevien 
tonttien nso 3,4,5,6 ja 7 asemakaavan muutoksen piirustuksen n:o 3 115 mukai-
sesti sekä mainittujen kortteleiden tonttijaon piirustusten nso 461 ja 462 
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mukaisesti (13.6, 41c §) , sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen heinäkuun 
31 p:nä (29.8. 502 §); 

31.kaupunginosan korttelin n:o 31 024 tonttijaon piirustuksen n:o 447 mu-
kaisesti (25.4. 273 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen kesäkuun 6 
p:nä (4.7. 465 §); 

31.kaupunginosan korttelin n:o 31 025 tonttijaon piirustuksen n:o 473 mu-
kaisesti (29.8. 557 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen lokakuun 5 
p:nä (14.11. 713 §); 

31.kaupunginosan korttelin n:o 31 029 tonttien n:o 3 ja 4 asemakaavan muu-
toksen piirustuksen n:o 3 113 mukaisesti (11,4. 244 §), sisäasiainministeriö 
vahvisti päätöksen toukokuun 31 p:nä (20.6. 436 §); 

31.kaupunginosan korttelissa n:o 31 039 olevan tontin nro 4 asemakaavan 
muutoksen piirustuksen n:o 3 132 mukaisesti ja saman korttelin tonttijaon 
piirustuksen n:o 465 mukaisesti (20.6. 449 §)* sisäasiainministeriö vahvisti 
päätöksen elokuun 9 prnä (29.8. 504 §); 

31.kaupunginosan korttelissa n:o 31 077 olevan tontin n:o 5 asemakaavan 
muutoksen piirustuksen n:o 3 145 mukaisesti ja saman kaupunginosan korttelin 
n:o 31 113 asemakaavan muutoksen piirustuksen n:o 3 144 mukaisesti, sekä vii-
meksi mainitun korttelin tonttijaon piirustuksen nro 464 mukaisesti (20.6. 
450 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen elokuun 9 prnä (29.8. 504 §); 

31.kaupunginosan korttelissa n:o 31 107 olevan tontin nro 6 asemakaavan 
muutoksen piirustuksen nro 3 146 mukaisesti (20.6. 451 §), sisäasiainminis-
teriö vahvisti päätöksen heinäkuun 19 prnä (29.8. 504 §); 

31.kaupunginosan korttelin n:o 31 107 tonttijaon piirustuksen nro 463 mu-
kaisesti (10.10. 675 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen marraskuun 
15 prnä (19.12. 821 §); 

31.kaupunginosan korttelin n:o 31 135 tonttijaon piirustuksen nro 474 mu-
kaisesti (29.8. 560 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen lokakuun 5 
prnä (14.11. 715 §); 

31.kaupunginosan korttelin n:o 31 136 tonttijaon piirustuksen nro 468 mu-
kaisesti (4.7.489 §); sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen elokuun 20 prnä 
(26.9. 604 §); 

31.kaupunginosan Vaskiniemen puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 
piirustuksen nro 3 149 mukaisesti (20.6. 448 §), sisäasiainministeriö vahvis-
ti päätöksen heinäkuun 19 prnä (29.8. 504 §); 

36.kaupunginosan kortteleiden n:o 36 001, 36 002 ia 36 003 tonttijaon pii-
rustusten nro 469, 470 ja 471 mukaisesti (4.7. 490 §), sisäasiainministeriö 
vahvisti päätöksen elokuun 14 prnä (12.9. 571 §);T 

46.kaupunginosan korttelin n:o 2 tonttien nro 1 ja 2 tonttijaon muutoksen 
piirustuksen nro 458 mukaisesti (30.5. 372 §), sisäasiainministeriö .vahvisti 
päätöksen heinäkuun 31 prnä (29.8. 504 §); 

46.kaupunginosan korttelin n:o 14 tonttijaon muutoksen piirustuksen nro 
431 mukaisesti (10.1. 22 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen helmi-
kuun 13 prnä (7.3. 148 §); 

4 6. kaupunginosan korttelin n: o 14 tonttijaon piirustuksen nro 483 mukai-
sesti (10.10. 676 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen marraskuun 15 
prnä (19.12. 821 §); 

46.kaupunginosan korttelin n:o 21 tonttijaon piirustuksen nro 451 mukai-
sesti (16.5. 329 §)f sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen heinäkuun 2 prnä (29.8. 504 §); 

46.kaupunginosan kortteleiden TK 22 Ja TK 23 asemakaavan muutoksen piirus-
tuksen nro 3 088 mukaisesti (14.2. 118 §), sisäasiainministeriö vahvisti pää-
töksen maaliskuun 22 prnä (25.4. 259 §); 

46.kaupunginosan kortteleiden n:o 22 ja 23 tonttijaon piirustusten nro 
498 ja 499 mukaisesti, päätös alistettiin valtioneuvoston tutkittavaksi ja 
vahvistettavaksi (19.12. 848 §); 

81.kaupunginosan kortteleiden n:o 126 ja 127 tonttijaon piirustusten nro 
401 ja 403 mukaisesti (7.3. 169 §), sisäasiainministeriö vahvisti päätöksen 
huhtikuun 20 prnä (16.5. 297 §); 

81.kaupunginosan korttelin n:o 137 asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 
3 191 mukaisesti ja muodostettavien uusien kortteleiden n:o 13? ja 138 tontti-
jaon piirustusten nro 490 ja 491 mukaisesti; päätös alistettiin valtioneuvos-
ton tutkittavaksi ja vahvistettavaksi (28.11. 793 §); 

Tammisalon asemakaavaa koskeva valitus. Kaupunginvaltuusto hyväksyttyä 
44.kaupunginosan asemakaavan ja alistettua päätöksensä valtioneuvoston tut-
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kittavaksi ja vahvistettavaksi valittivat pääkonsuli A. Himberg ja pääkonsu-
li O. Kaupin kuolinpesä valtioneuvostolle ko. päätöksestä. Koska valitukses-
sa esitettyjä vaatimuksia oli pidettävä aiheettomina, päätti kaupunginvaltuus-
to ehdottaa sisäasiainministeriölle, että valitus hylättäisiin (11.4. 243 §); 

Tammisalon asemakaavan vahvistaminen. Sisäasiainministeriö vahvisti touko-
kuun 15 p:nä kaupunginvaltuuston joulukuun 7 p:nä 1950 tekemän päätöksen, 
nolla 44. eli Tammisalon kaupunginosan asemakaava oli hyväksytty (13.6. 398 
§) · 

Maalinnan kannatusyhdistys oli anonut oikeutta 14.kaupunginosan korttelis-
sa n:o 517 tontilla n:o 26 olevan rakennuksen korottamiseen 1 kerroksella, 
jotta siihen voitaisiin sijoittaa Helsingin englantilainen yhteiskoulu. Kiin-
teistölautakunta oli tämän johdosta laadituttanut asemakaavan muutosehdotuk-
sen piirustuksen n:o 3 117 mukaisesti, minkä valtuusto hyväksyi (7.3. 164 §) 
alistaen päätöksensä valtioneuvoston tutkittavaksi ja vahvistettavaksi ja 
vahvistaen samalla kiinteistön omistajan suoritettavan korvauksen 1 155 000 
mkrksi. Koska mainitusta päätöksestä oli valitettu siihen vedoten, että po. 
tontti ei ollut sopiva koulun paikaksi, päätti kaupunginvaltuusto ehdottaa 
sisäasiainministeriölle, ettei edellä mainittua päätöstä vahvistettaisi (30.5. 
367 §). Sisäasiainministeriö ilmoitti elokuun 9 p:nä päättäneensä jättää po. 
muutosta koskevan päätöksen vahvistamatta (29.8. 505 §). 

Vanhojen kaupunginosien terveyttäminen. Kaupunginvaltuusto päätti antaa 
kaupunginhallituksen tehtäväksi laadituttaa seuraavien kortteleiden terveyt-
tämistä tarkoittavat asemakaavan muutosehdotukset: 

4.kaupunginosa: korttelit n:ot 73, 74, 76, 79 - 81, 155 - 158, 166a, 166b, 
168 ja 169. 

5.kaupunginosa: korttelit n:ot 83, 90 - 92 ja 113. 
6.kaupunginosa: korttelit n:ot 112, 114 - 116, 121 - 125. 
7.kaupunginosa: korttelit n:ot 100b, 105, 107 - 109, 126, 128, 129, 134 

ja 135. 
10.kaupunginosa: korttelit n:ot 250, 251, 284 - 286, 295 jä 298. 
11.kaupunginosa: korttelit n:ot 301a, 302, 303, 305, 307 - 310, 312 - 321, 

323, 324, 329, 336 ja 343. 
12.kaupunginosa: korttelit n:ot 348, 349, 355, 356, 358 - 362, 364, 373 -

381, 387 ja 388. 
Lisäksi valtuus"to päätti pyytää valtioneuvostoa kieltämään uudisrakennus-

ten rakentamisen edellä mainituille kortteleille ilman maistraatin kussakin 
tapauksessa antamaa suostumusta (29.8. 548 §); sisäasiainministeriö suostui 
lokakuun 5 p:nä anomukseen siten, että rakennuskielto olisi voimassa kauin-
taan tammikuun 1 psään 1953 (14.11. 714 §). 

Rakennuskiellot. Sisäasiainministeriö vahvisti helmikuun 23 p:nä 31.kau-
punginosan asemakaava-aluetta koskevan poikkeuksen rakennuskiellosta, jota 
kaupunginvaltuusto oli anonut elokuun 30 p:nä 1950 (21.3. 204 §). 

Sisäasiainministeriö antoi pyydetyn rakennuskiellon joulukuun 20 p:nä 1950 
eräille liitosalueen osille, josta valtuusto oli tehnyt päätöksen joulukuun 
7 p:nä 1950, sekä määräsi, että rakennuskielto olisi voimassa Haagan alueel-
la v:n 1951 loppuun ja muilla alueilla v:n 1952 loppuun (31.1. 34 §). 

Taloja, h u o n e i s t o j a y m. koskevat, k y s y m y k s e t 
Herttoniemessä olevan hiihtomajan ostaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti 

kiinteistölautakunnan ostamaan Ikämiesten maja.oy:ltä sön omistaman, Hertto-
niemen korttelissa n:o 108 olevalla tontilla .nj-ö· 3 sijaitsevan hiihtoma jara-
kennuksen lisärakennuksineen rasitevapaina yhteensä 750 000 mk:n suuruisesta 
kauppahinnasta ehdoin, että rakennuksessa olevat huonetilat, paitsi kaupun-
gille vuokrattua luokkahuonetta, ovat vapaat vuokralaisista ennen kuin kaup-
pakirja allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan. Lisäksi kaupunginvaltuus-
to myönsi tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 
750 000 mk kauppahinnan suorittamiseen (31.1. 56 §). 

Pasilassa olevien rakennusten ostaminen. Kaupunginvaltuusto kehoitti kiin-
teistölautakuntaa ostamaan Svenska friförsamlingen-nimiseltä yhdistykseltä 
Pasilan korttelin n:o 563 tontilla n:o 3 Susannankadun varrella olevat, kan-
sakoululaitoksen tarkoituksiin tarvittavat rakennukset ja laitteet rasiteva-
paina 800 000 mk:n hinnasta. Edelleen valtuusto myönsi tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 800 000 mk kauppahinnan suorittami-
seen (26.9. 631 §). 
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Vtn Sundqvistin ym. välikysymys uuden Olympiakylän lämpökeskuksen rakenta-
misesta. Mainitussa huhtikuun 11 p:nä tehdyssä aloitteessa esitettiin, että 
"yleiseltä kannalta katsottuna ei suinkaan ole samantekevää, rakennetaanko 
uutta Kisakylää varten uusi lämpökeskus vai käytetäänkö 30 olemassa olevaa 
Olympiakylän lämpökeskusta, joka jo alunperin lienee suunniteltu tyydyttämään 
myös ko. tarvetta." Olympiarakennus-toimikunta antoi selityksensä, jossa Eko-
non antamaan lausuntoon nojautuen todettiin, että oman lämpökeskuksen raken-
taminen tulisi muodostumaan sekä hankinta- että käyttökustannuksiltaan asuk-
kaille edullisemmaksi. Myöskin Olympiakylän lämpökeskus oy:n vanhan osan vaa-
timat korjaukset ja laitteiden uusiminen tulisivat liian aikaisin taloudelli-
sesti rasittamaan kisakylän asunto-osakeyhtiöitä. Mainittuihin seikkoihin ve-
doten po. toimikunta ei katsonut olevan syytä muuttaa suunnitelmia, joiden 
pohjalla se jo toista vuotta oli työskennellyt ja ehdottikin se näin ollen, 
ettei välikysymys antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuus-
to merkitsi vastauksen välikysymykseen tiedoksi (25.4. 267 §). 

Vtn Sohybergsonin ym. Sederholmin talon käyttöä ja hoitoa koskeva aloite. 
V. 1949 tehdyssä aloitteessa ehdotettiin, että huomioon ottaen mainitun talon 
historiallisen arvon olisi "ryhdyttävä tarmokkaisiin toimenpiteisiin talon 
täydelliseksi entistämiseksi sekä tehtävä periaatepäätös Sederholmin talon 
käyttämisestä tarkoituksiin, jotka sointuvat yhteen talon historiallisen ja 
edustavan luonteen kanssa." Kiinteistölautakunnan, museo lautakunnan ja palo-
lautakunnan annettua lausuntonsa aloitteessa tarkoitetusta asiasta kaupungin-
hallitus' totesi, ettei silloisissa oloissa ollut mahdollisuuksia ryhtyä ko. 
talon entisöimiseen ja käyttämiseen museotarkoituksiin. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että aloite ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin (29·8. 549 §). 

Viikinmäen vuokra-alueella sijaitsevien rakennusten ostaminen. Kaupungin-
valtuusto oikeutti kiinteistölautakunnan ostamaan G-.V. Reinin kuolinpesän 
osakkailta heidän Viikinmäen vuokra-alue elia omistamansa rakennuksen 1 265 000 
mk:n kauppahinnasta. Lisäksi valtuusto päätti, että kuolinpesälle myytävän, 
korttelissa n:o 36 002 olevan tontin nro 5 kauppahinta oli maksettava silloin, 
kun kaupunki suoritti edellä mainitun rakennuksen kauppahinnan. Edelleen val-
tuusto päätti myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan käyttövarois-
taan 1 265 000 mk rakennuksen kauppahinnan suorittamiseen (16.5. 314 §). 

Vtn Heiton ym. liitqsalueella olevien kioskien avoinnaoloaikaa koskeva 
aloite. Aloitteessa esitettiin yhdenmukaisesti Suomen kioskikauppiaitten lii-
ton kirjelmän kanssa, että yksityiset kioskit liitoalueella saataisiin pitää 
avoinna arkisin klo 20.30 saakka ja sunnuntaisin klo 9 - 20.30. Kaupunginval-
tuusto päätti, vedoten lakiin liikkeiden aukioloajasta, että aloite ei anta-
nut aihetta toimenpiteisiin (7.3. 170 §). Rouva E. Artolahti ym. olivat valit-
taneet lääninhallitukseen edellä mainitusta valtuuston päätöksestä anoen, et-
tä kioskien aukioloaikaa koskeva valtuuston päätös kumottaisiin. Kaupungin-
valtuusto päätti, että lääninhallitukselle annettavassa selityksessä anottai-
siin, että valitus hylättäisiin (25»4. 261 §). 

Kustaa Vaasantien ja Intiankadun risteykseen rakennettavien kunnallisten 
asuntojen vuokrien määrääminen. Kaupunginvaltuusto päätti kehoittaa kiinteis-
tölautakuntaa määräämään mainittujen kunnallisten asuntojen kuukausivuokrak-
si 160 mk/m2 (19.12. 845 §). 

Vtn Kiven ym. aloite huoneistojen varaamisesta rintamamiehille. Aloittees-
sa ehdotettiin, että olisi varattava sopivilta paikoilta tontteja niitä ker-
rostaloja varten ,r joista maansaantiin oikeutetut voisivat saada asunto-osak-
keita. .Kaupunginvaltuusto päätti, että noin kolmasosa uuden Olympiakylän huo-
neistoista olisi luovutettava ensi sijassa kaupungin palveluksessa oleville 
ja sen jälkeen siirtoväelle ja muille maansaantiin oikeutetuille sillä ehdol-
la, että kaikki huoneistojen saajat luopuvat maansaantioikeudestaan sekä et-
tä muut kuin kaupungin palveluksessa olevat ja siirtoväki ovat asuneet Hel-
singissä tammikuun 1 p:nä 1947 ja jatkuvasti sen jälkeen. Lisäksi valtuusto 
päätti, että maansaantiin oikeutetut osakkeiden ostajat saavat suorittaa 
100 000 mk:n suuruisen osan kauppahinnasta viimeistään 5 vuoden kuluttua kau-
pantekopäivästä 3 vuotuisine korkoineen (7.3. 172 §). 

Seuraavat asuntotuotantoa koskevat aloitteet lähetettiin kaupunginhalli-
tuksen valmisteltavaksi: Vtn Ahteen ym. aloite 2 miljardin markan määrärahan 
merkitsemisestä v:n 1952 talousarvioon käytettäväksi yleishyödyllisen asun-
totuotannon tukemiseen (12.9. 602 §) sekä vtn Enteen ym. aloitteet 2 miljar-
din markan määrärahan varaamisesta kertomusvuoden talousarvioon asuntoraken-
nustoimintaa varten (25.4. 288 §), väestönsuojien majoitustoiminnan ottami-
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sesta kaupungin haltuun sekä asuntojen järjestämisestä väestönsuojissa asu-
ville (30.5. 393 §)' ja 2 miljardin markan määrärahan varaamisesta v:n 1952 
talousarvioon asuntorakennus toimintaa varten (26^9. 641 §). 

Vtn Kulon ym. aloitteessa toimenpiteistä pääkaupungissa vallitsevan asun-
topulan poistamiseksi (25.4. 289 §) oli ehdotettu, että asetettaisiin 8-hen-
kinen toimikunta, joka saisi tehtäväkseen laatia sellaisen suunnitelman, et-
tä se toteutettuna merkitsisi asuntopulan poistamista. Koska aloitteessa eh-
dotettu elin jo oli asetettu sekä muihin siinä tarkoitettuihin toimenpitei-
siin ryhdytty, päätti valtuusto, että aloite ai antanut aihetta toimenpitei-
siin (26.9. 630 §). 

Vtn Öhmanin toukokuun 16 p:nä tehdyssäaloitteessa (349 §) oli ehdotettu 
määrärahan varaamista puurakennuksien rakentamiseksi pommisuojissa asuville. 
Jo v. 1948 oli kaupunginhallitus asettanut toimikunnan selvittämään, mitä 
mahdollisuuksia olisi tilapäismajoitukseen joutuneiden olojen parantamiseksi. 
Huhtikuun 7 p:nä 1949 asetettiin toinen komitea valmistelemaan yksityiskoh-
taista ehdotusta uusien yhteismajoituspaikkojen ja päiväkotien rakentamises-
ta sekä tilapäismajoituksessa esiintyvien puutteiden korjaamisesta. Saatuaan 
ko. komiteain lausunnot sekä kiinteistölautakunnan niiden johdosta antamat 
lausunnot kaupunginhallitus laati ehdotuksen, jonka mukaisesti kaupunginval-
tuusto päätti, että uusien asukkaiden ottaminen pommisuojiin heti lopetettai-
siin, että kertomusvuoden lisätalousarvioon merkittäisiin 60 mi-lj. mk kerros-
talojen ja 60 milj. mk pysyvärakenteisten, ei tehdasvalmisteisten, vesi- ja 
viemärijohdoilla varustettujen puutalojen rakentamiseksi helsinkiläisille 
sekä häädetyille että pommisuojissa asuville lapsiperheille, sekä 2 milj. mk 
pommisuojien parantamiseen sekä lisäksi oikeutti kaupunginhallituksen varaa-
maan rakennuksia varten tarvittavat tontit ja ryhtymään tarvittaviin toimen-
piteisiin rakennusten aikaansaamiseksi (13.6, 419 §). 

Asukkaiden ottamista pommisuojiin koskevan päätöksen muuttaminen. Kaupun-
ginvaltuusto päätti, muuttaen kesäkuun 13 p:nä tekemäänsä päätöstä asukkai-
den ottamista pommisuojiin koskevalta osalta, kehoittaa kaupunginhallitusta 
huolehtimaan siitä, että Erottajan, Katajanokan, Vilhovuoren, Siltavuoren, 
Käenkujan ja Sinebrychoffin kalliosuojien majapaikkojen yhteinen majoitusvah-
vuus vahvistetaan enintään 700:ksi samoin kuin pommisuoja-asutuksen asteettai-
sesta lopettamisesta siten, että majapaikkojen yhteinen majoitusvahvuus vä-
henee vuosittain vähintään 150 henkilöllä (24.10. 695 §). 

Maunulan väliaikaisten asuinrakennusten sekä puutalojen vuokralaisia kos-
kevan päätöksen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa syyskuun 20 
p:nä 1950 ja kesäkuun 13 p:nä tekemäänsä päätöstä siten, .että kiinteistötoi-
miston talo-osaston ja huoneenvuokralautakuntien yhteisjärjestelyin saatai-
siin siirtää Maunulan väliaikaisiin asuinrakennuksiin sekä Kustaa Vaasantien 
varrelle- rakennettaviin puutaloihin vuokralaisiksi ensi sijassa kalliosuojis-
sa ja ns. hätäasunnoissa asuvia sekä myös häädettyjä lapsiperheitä ja viimek-
si mainitun taloryhmän huoneistoihin myöskin puistotaloissa asuvia lapsiper-
heitä, jolloin puistotaloissa vapautuvat asuinhuoneistot olisi otettava käy-
täntöön ns. läpikulkuasuntoina, joihin osoitettaisiin asukkaiksi ensi sijas-
sa purettavista taloista häädettyjä lapsiperheitä siksi, kunnes huoneenvuok-
ralautakunnat osoittaisivat heille pysyväisen asunnon (26.9. 628 §). 

Maunulan väliaikaisten asuinrakennusten vuokrien määrääminen. Kaupungin-
valtuusto kehoitti kiinteistölautakuntaa määräämään Maunulan ns. läpikulku-
talojen vuokrat siten, että alakerran huoneisto jen kuukausivuokraksi tulisi 
150 mk/m2 ja yläkerran 100 mk/m2 (26.9. 629 §). 

Vtn Enteen välikysymys asuntojen järjestämisestä kalliosuojissa asuville 
ja asuntopulan poistamisesta. Välikysymyksessä tiedusteltiin, mihin toimen-
piteisiin kaupunginhallitus pii "ryhtynyt asuntopulan ja maanalaisissa pom-
misuojissa asuvien asuntokurjuuden poistamiseksi." Kaupunginhallitus viitta-
si vastauksessaan niihin toimenpiteisiin, joihin oli ryhdytty vtn Öhmanin 
toukokuun 16 p:nä tekemän aloitteen johdosta (katso edellä olevaa). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että vttn lappi-Seppälän, Hiitosen, Kulon, Ki-
ven ja Enteen tekemät aloitteet, jotka kaikki jollakin tavoin koskivat asun-
nonrakennustoiminnan edistämistä, eivät antaneet aihetta enempiin toimenpi-
teisiin ottaen huomioon asuntotuotantokomitean suunnitelman, joka käsitti eh-
dotuksen määrärahan varaamiseksi seuraavan vuoden talousarvioon asunnonraken-
nustoimintaa varten sekä sen rahoittamista kokonaisuudessaan (13.6.' 429 §). 
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Si irtolapuut a r h a t 

Marjaniemen ja Pakilan siirtolapuutarhojen vuokrien alentaminen. Kaupun-
ginvaltuusto päätti alentaa Marjaniemen siirtolapuutarhan palstojen perus-
vuokrat tammikuun 1 p:stä alkaen ja Pakilan siirtolapuutarhan palstojen pe-
rusvuokrat huhtikuun 1 p:stä alkaen 1 mk:sta 75 p:iin m2:ltä vuodessa (16.5. 
320 §). . ^ 

Oulunkylän siirtolapuutarhan vuokrat. Kaupunginvaltuusto päätti, etta^Ou-
lunkylän siirtolapuutarhan palstojen vuokrat sidotaan maaliskuun 14 p:stä 
1940 alkaen indeksiin siten, että perusindeksiä 100 vastaava perusvuokra on 
75 p./m2 vuodessa (14.2. 120 §). 

Uuden siirtolapuutarhan perustaminen Reimarsiin. Kaupunginvaltuusto päät-
ti, että Reimarsin tilan maalle Reimarsin omakotialueen ja Marttilan invalii-
dikylän pohjoispuolelle perustetaan uusi, noin 12 ha:n suuruinen ja noin 254 
siirtolapuutarhapalstaa käsittävä siirtolapuutarha, josta on käytettävä ni-
meä Reimarlan siirtolapuutarha - Reimars koloniträdgård (30.5. 374 §). 

Vallilan siirtolapuutarhan puut arhapal stoj en vuokra-ajan jatkaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan jatkamaan Vallilan 
siirtolapuutarhapalstojen vuokraoikeuksia maaliskuun 15 p:stä 1952 alkaen 
10 vuodella vuosivuokrasta, joka määräytyy elinkustannusindeksin elokuu 1938 
- heinäkuu 1939 mukaan siten, että indeksiä 100 vastaava perus vuosivuokra on 
75 p./m2:ltä ja että indeksivaihtelut otetaan huomioon vain täysin 20 $:ein 
(14.2. 121 §). 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimisto. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
tekemään arkkitehti E.A.' Hämäläisen kanssa sopimuksen, jonka mukaan hänelle 
rakennustoimiston talorakennusosaston yliarkkitehdin virasta suoritettaisiin 
palkkaa 85 000 mk kuukaudessa ilman ikälisiä elinkustannusindeksiin sidottu-
na siten, että sanottu palkka vastaisi indeksiä sellaisena kuin se oli heinä-
kuun 1 p:nä, sekä että hänelle myönnettäisiin vuosiloma kertomusvuodesta al-
kaen ja laskettuna valtion-palveluksessa suoritettujen virkavuosien mukaan 
(29.8. 517 §). Sosiaaliministeriön palkkaosasto hyväksyi syyskuun 8 p:nä val-
tuuston ko. päätöksen (26.9. 605 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että diplomi-insinööri P.J. Aallolle, jonka 
yleisten töiden lautakunta oli valinnut rakennustoimiston talorakennusosaston 
43.palkkaluokkaan kuuluvaan rakennusinsinöörin virkaan, myönnettäisiin oikeus 
lukea hyväkseen kaikki mainitun palkkaluokan mukaiset ikälisät heti virkaan 
astuttuaan (10.10. 658 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että rakennustoimiston puhtaanapito-osastoile 
perustettaisiin kaksi uutta 29.palkkaluokkaan kuuluvaa piirityönjohtajan vir-
kaa tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen (14.11. 725 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että rakennustoimiston puhtaanapito-osaston 
osastokamreerin virka siirrettäisiin 34.palkkaluokasta 32.palkkaluokkaan, et-
tä puhtaanapito-osaston sääntöpalkkainen siivoojan virka lakkautettaisiin ja 
että saman osaston sääntönalkkainen vahtimestarin virka lakkautettaisiin 
(21.3. 213 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan ylittämään kerto-
musvuoden talousarvion tilapäisen työvoiman tilillä olevaa määrärahaa 415 380 
mk tilapäisen, 45.palkkaluokkaan kuuluvan insinöörin viran palkkausta varten 
(21.3. .212 §). 

Yleisten töiden määrärahat. Eräille v:n 1949 talousarvion tileille myön-
nettiin yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi lisämäärärahoja yhteensä 
85 546 mk (7.3. 188 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kertomusvuoden tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan yleisten töiden lautakunnan käytet-
täväksi lisämäärärahoja eräille v:n 1949 talousarvion tileille yhteensä 
2 128 247 mk (14.2. 140 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin siirtämään jälempänä mainituilla 
v:n 1950 tileillä olevat määrärahat kertomusvuonna käytettäviksi, koska nii-
tä ei sattuneiden lakkojen ym. rakennustöiden viivästymisten vuoksi ollut 
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voitu v:n 1950 aikana käyttää: tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lu-
vussa Talorakennukset, yhteensä 5 923 000 mk; seuraavat tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan määrärahat: luvussa Talorakennukset yhteensä 2 176 611 
mk; sairaalain rakennukset 91 568 004 mk, kunnalliskoti Koskelassa, erinäisiä 
muutostöitä 3 791 583 mk; Toivolan koulukoti, tie- ja vesijohtotöitä 2 170 000 
mk; erinäisten koulujen rakennustyöt 942 198 mk; kirjastojen korjaus- ja muu-
tostyöt 3 315 230 mk; erinäiset rakennukset ja sekalaiset menot 11 386 657 mk; 
urheilun ja retkeilyn rakennusmäärärahoja 5 280 069 mk; luvv sa Istutukset 
eräitä määrärahoja yhteensä 2 924 328 mk sekä elintarvikekeskuksen keittokat-
tiloiden koneistaminen 3 373 602 mk (31.1. 83 §). 

V:n 1950 talousarvioon merkittyjä yleisten töiden määrärahoja sallittiin 
ylittää seuraavasti: lautakunnan ja rakennustoimiston sekä tiliviraston mää-
rärahoja yhteensä 430 392 mk, katujen ja teiden määrärahoja yhteensä 14 029 266 
mk, istutusten määrärahoja 803 974 mk, varaston määrärahoja 2 666 000 mk, puh-
taanapitomäärärahoja 18 914 000 mk, työntekijäin ym. erinäisten etujen määrä-
rahaa 5 258 050 mk sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan istu-
tuksia varten mtrkittyjä määrärahoja 1 827 013 mk ja lisätalousarvion vastaa-
vaan pääluokkaan Pallokenttää varten myönnettyä määrärahaa 2 250 000 mk (14.2 
141 §, .7.3. 190 §). 

Kertomusvuoden määrärahoja sallittiin ylittää 755 000 mk yleisten töiden 
lautakunnan ja rakennustoimiston lämmön, siivoamisen ym. lisääntyneiden kus-
tannusten suorittamiseen, 3.7 milj. mk lumenluontiin katoilta, 40 milj. mk 
katujen ja teiden kunnossapitoon, 62 875 000 mk uusien koneiden ostoon puh-
taanapitotöiden tehostamista varten, 3 milj. mk työkalujen ja pienemmän ka-
luston ostoon sekä 3 milj. mk suojavaatetuksen hankkimiseksi (19.12. 851 §, 
30.5. 387 §, 29.8. 541 §, 7.3. 187 §, 28.11. 797 § ja 10.10. 677 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan käyttövaroistaan 1 363 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväk-
si pääkirjastorakennuksen sähköjännitteen muuttamiseksi vaihtovirralle (16.5. 
337 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ylittämään 
tilillä Kaupungin osuus Helsingin yleisen sairaalan perustamiskustannuksii; 
olevaa määrärahaa 3 581 886 mk (12.9. 598 §). 

Etel. Esplanadikadun leventäminen. Yleisten töiden lautakunta oli kerto-
musvuoden talousarvioon ehdottanut 10 milj. mk:n suuruista määrärahaa Etel. 
Esplanadikadun ajoradan ja eteläisen jalkakäytävän leventämiseen, mutta se 
poistettiin talousarviosta samoin kuin lisätalousarvioon ehdotettu 12 milj. 
mk:n määrärahakin. Yleisten töiden lautakunta oli huomauttanut, että tilan-
ne mainitulla katuosalla tuotti-yhä kasvavia liikenne vaikeuksia. Kaupungin-
valtuusto päättikin otettuaan asian uudelleen käsiteltäväksi, että kertomus-
vuoden talousarvion tilillä Uusia katuja ja teitä olevasta määrärahasta saa-
taisiin käyttää 2.1 milj. mk Etel. Esplanadikadun leventämiseen kaventamal-
la sen pohjoista jalkakäytävää n. 40 m:n pituudelta Korkea\ .orenkadun ja Erot-
tajan aukion välillä (29.8. 540 § ja 12.9. 584 §). 

Kuorma-a Juri en ruokailukojun rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti myön-
tää sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi 956 000 mk kuorma-ajurien ruokailuko jun rakentami-
seksi Töölön tavara-asemalle rakennustoimiston talorakennusosaston piirustuk-
sen n:o 249/2 mukaisesti sekä kojun viereisen aidan kunnostamiseksi ja maa-
laamiseksi (16.5. 330 §). 

Ruskeasuon ratsastushallin korjaus. Kaupunginvaltuusto päätti, että yleis-
ten töiden lautakunta oikeutettaisiin ylittämään kertomusvuoden talousarvion 
ao. tilillä olevaa määrärahaa 14 630 000 mk Ruskeasuolla sijaitsevan ratsas-
tushallin korjauskustannusten suorittamiseksi sekä kehoitti yleisten töiden 
lautakuntaa kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin ratsastushallin katon 
korjaamiseksi (31.1. 51 §)· 

Kaupungista maaseudulle*johtavien teiden varustaminen polkupyöräteillä. 
Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan kertomusvuoden syk-
syllä aloittamaan maatyöt polkupyöräteiden rakentamiseksi jälempänä maini-
tuilla tieosuuksilla: Yhdystiellä Mannerheimintieltä Haagaan; Turun maantiel-
lä Yhdystieltä kaupungin rajalle; Mäkelänkadulla Peräpohjolantieltä Vuorelan-
kadun sillalle; Tuusulan maantiellä Vuorelankadun sillalta Torpparinmäelle; 
Malmin Helsingintiellä Vanhastskaupungista Pohjoiselle hautausmaalle; Hertto-
niemen Valtatiellä ja Uudella Porvoontiellä Kulosaaren tieltä Marjaniemen 
tienhaaraan sekä Vartiokylän kofcdalle (29.8. 541 §). 
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Kadun ja viemärin rakennuskustannusten jakaminen kaupungin ja tontinomis-
tajien kesken elmikuun 26 p:nä 1948 asetettu komitea, jonka tehtävänä oli 
tutkia edellä mainittua kysymystä, oli jättänyt mietintönsä kaupunginhalli-
tukselle kesäkuussa esittäen tässä, että valtuusto hyväksyisi tehdyn ehdotuk-
sen ko. kustannusten jakamisesta. Kaupunginvaltuusto päätti kuitenkin palaut-
taa asian kaupunginhallitukselle asiantuntijoiden kuulemista ja uudelleen 
valmistelua varten (12.9· 583 § ja khn mtö n:o 28). 

Aloitteet. Vt Bruun ym. olivat marraskuussa 1950 tehneet aloitteen, missä 
ehdotettiin, että kaupungin kadut jyrkkien mäkien kohdalla varustettaisiin 
tukikaiteella jalankulkijaan liikenteen helpottamiseksi. Yleisten töiden lau-
takunta ei puoltanut aloitteessa ehdotettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä, 
koska niiden toteuttaminen haittaisi lumen poistamista jalkakäytäviltä sekä 
' " * , . „ , , . "ättikin, ettei aloite antanut aihet-

Vtn Bruunin ym. aloite julkisten muistomerkkien ja -patsaiden varustami-
sesta nimikilv illä. Yleisten töiden lautakunta ei lausunnossaan puoltanut se-
lityskilpien kiinnittämistä kaupungin hoidossa oleviin patsaisiin, koska sen 
käsityksen mukaan erityinen painettu opasvihkonen paremmin vastaisi tarkoi-
tustaan. Kaupunginvaltuusto päätti tämän perusteella, että aloite ei antanut 
aihetta toimenpiteisiin (30.5. 377 §). 

Vt Hiitonen ym. olivat joulukuun 7 p:nä 1950 tehneet aloitteen kaupungin 
teiden kunnostamisesta jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille sopiviksi. 
Koska aloitteessa tarkoitettuihin toimenpiteisiin oli ryhdytty jo katuraken-
nusosaston toimesta, ja asia eri tavoin oli ollut vireillä jo noin 10 vuotta, 
päätti valtuusto, ettei aloite antanut aihetta toimenpiteisiin (7*3· 175 §). 

Vtn Hiitosen ym. aloitteessa kaatopaikkojen käytön lopettamiseksi, joka 
oli tehty elokuun 30 p:nä 1950, ehdotettiin, että jätteiden hävittäminen jär-
jestettäisiin polttamalla tapahtuvaksi. Koska kuitenkin aloitteessa tarkoitet-
tuihin toimenpiteisiin jo oli ryhdytty sikäli, että jätteiden polttolaitoksen 
rakentamiseksi oli myönnetty varoja ja suunnitelmat tehty, päätti valtuusto, 
ettei aloite antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin (31.1. 66 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmistelta-
viksi: vtn Ikosen ym.Pitkänsillanrannan puistikon suojaamista aidalla sekä 
muiden leikkipaikkojen turvallisuuden tarkistamista koskeva aloite (13.6. 
431 §); vtn Kulosen ym. korttelin n:o 369, Sturen- Porvoon- ja It.Brahenka-
dun välisen alueen kunnostamista puistoksi koskeva aloite (28.11. 803 §); 
vtn Lohikiven ym. pohjoisen liitosalueen viemäriojien kunnossapitämistä sekä 
eräiden teiden ottamista ns. kunnanteiksi koskeva aloite (26.9. 648 § ja 
16.5. 346 §); vtn Niemisen ym. esikaupunkialueita rajoittavien metsien ja ra-
kentamattomien tonttimaiden puhdistamista koskeva aloite (16.5. 348 §); vtn 
Saastamoisen ym. määrärahan varaamista kaupungin itäisen liitosalueen viemä-
riojien kunnossapitämiseksi koskeva aloite (26.9. 643 §') ja vtn Vanhasen Pa-
kilan kyläkunnan tien varrella olevien tonttien viemäriojan rakentamista sa-
laojaksi koskeva aloite (24.10. 710 §). 

Vt Nieminen ym. olivat huhtikuun 11 p:nä tekemässään aloitteessa ehdotta-
neet, että valtuusto velvoittaisi kaupunginhallituksen ryhtymään viipymättä 
sellaisiin toimenpiteisiin, että kaupungin töitä teettävien rakennus- ja put-
kiliikkeiden sekä Putkimiesliiton välillä saataisiin solmituksi sopimus ja 
keskeytyksissä olleet työt käyntiin. Palkkalautakunta mainitsi lausunnossaan, 
että yksityisten työnantajien ja putkimiesten väliset työriitaisuuksia koske-
vat kysymykset kuuluvat ao. työmarkkinajärjestöjen hoidettaviin asioihin, jo-
ten kaupungilla ei mitenkään ollut aihetta niihin puuttua. Valtuusto päätti-
kin, että aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin (11.4. 256 § ja 16.5. 
331 §). 

Vtn Niemisen välikysymys putkijohtoalalla vallitsevasta tilanteesta. Väli-
kysymyksessä tiedusteltiin, oliko kaupunginhallitus tietoinen niistä vahin-
goista, joita Putkijohtotyönantajainliitto oli aiheuttanut "rettelöinnillään" 
kaupungille ja jos oli, niin aikoiko kaupunginhallitus ryhtyä toimenpiteisiin, 
jotta 11 putkityönantajat saatettaisiin järjestykseen". Palkkalautakunta huo-
mautti, että se oli jo vtn Niemisen samaa asiaa koskevan aloitteen käsitte-
lyn yhteydessä todennut antamassaan lausunnossa, että kaupungilla ei ollut 
mitään aihetta puuttua tämän tapaisiin kysymyksiin, mistä syystä kaupunginhal-
litus esitti, että asia ei antaisi aihetta toimenpiteisiin. Vastaus välikysy-
mykseen merkittiin tiedoksi (4.7. 479 §)· 
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11. Liikennettä koskevat asiat 

Raitioti <?— ja linja—autolippujen hintojen höröttäminen· Liikennelaitoksen 
lautakunta oli pitänyt välttämättömänä lippujen hintojen korottamista, koska 
oli ilmeistä, että liikennelaitoksen kertomusvuoden tappio palkankorotusten 
ym. menojen lisäysten vuoksi tulisi kohoamaan vielä suuremmaksi, kuin miksi 
se oli arvioitu jo talousarviota laadittaessa elokuussa 1950, nimittäin 122.3 
milj. mk:ksi. Kaupunginhallitus olikin ehdottanut lippujen hintojen korotta-
mista noin 25-50 % niiden siihenastisista hinnoista sekä että korotus tulisi 
voimaan huhtikuun 1 pistä, mutta valtuusto päätti, muutoin ehdotuksen mukai-
sesti, korotukset tapahtuviksi toukokuun 1 p:stä sekä että 200:-/l3 sarjali-
pun lisäksi tulisi 100 mk:n sarjalippu, joka oikeuttaisi 6 matkaan hintaan 
16 mk 67 penniä kerralta; kertalipun hinnaksi määrättiin 20 mk ja siirtolipun 
5 mk ja oikeuttaisi tämä myöskin siirtoon kaupunkilinjoilta esikaupunkilin-
joille. Edelleen valtuusto päätti antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi huo-
lehtia siitä, että liikkuvaa kalustoa käytettäisiin entistä tehokkaammin ja 
taloudellisemmin ottaen huomioon suoritetut kannattavaisuuslaskelmat; sekä 
kehoittaa kaupunginhallitusta ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, että rai-
tiotielinjojen merkitsemistapa tehtäisiin entistä selvemmäksi ja yksinkertai-
semmaksi. Linja-autolippunen hinnat alistettiin maistraatin vahvistettaviksi 
(7.3. 197 § ja 11.4. 246 §; ks. v:n 1952 Kunn. as.kok.). 

Liikennelaitoksen määrärahat. V:n 1950 talousarvion tileillä olevia eri-
näisiä liikennelaitoksen määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 154 101 774 
mk (14.2. 141 §). 

Liikennelaitoksen lautakunta oikeutettiin ylittämään eräitä kertomusvuo-
den määrärahoja yhteensä 31 73? 000 mk (14.11. 751 §), edelleen oikeutettiin 
lautakunta ylittämään kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottavien pääomame-
nojen pääluokan ao. tilillä olevaa määrärahaa .enintään 9.5 milj. mk Munkki-
niemen, Paciuksenkadun ja Mannerheimintien raitiotöiden suorittamiseksi 
(12.12.,815 §). 
• Liikennelaitoksen Koskelan vaunuhallien rakentamine n.Kaupunginvaltuusto 

päätti, että liikennelaitoksen vaunuhalleja varten Koskelantien ja Kustaa 
Vaasantien risteyksessä varatulle alueelle rakennettaisiin vaunuhallit lii-
kennelaitoksen lautakunnan laadituttamien piirustusten mukaisesti sekä oikeut-
ti kaupunginhallituksen hyväksymään piirustuksiin mahdollisesti tehtävät pie-
nehköt muutokset (31.1. 62 §). 

Liikennelaitosta koskevat aloitteet. Vtn Hiitosen ym. toukokuun 31 p:nä, 
syyskuun 20 p:nä ja lokakuun 11 p:nä 1950 tekemiin aloitteisiin nähden, jot-
ka koskivat liikennelaitoksen 1) siirto-oikeuden myöntämistä kaupunkilinjoil-
ta esikaupunkilinjoille; 2) alennuskorttien käytäntöönottamista sekä 3) alen-
nuslippujen varaamista 65 v. täyttäneille kaupungin asukkaille, kaupunginval-
tuusto päätti, huomioon ottaen alöitteissa ehdotetuista toimenpiteistä lii-
kennelaitokselle koituvat suuret kustannukset sekä niiden mahdollisen toteut-
tamisen aiheuttamat hankaluudet, että aloitteet eivät antaneet aihetta toi-
menpiteisiin (31.1. 63, 64 ja 65 §; ks. v:n 1950 kert. I osaa). 

Vt Vanhanen ym. olivat huhtikuun 11 p:nä tekemässään aloitteessa ehdotta-
neet, että liikennelaitoksen maksujen vyöhykerajat poistettaisiin, jolloin 
liikennemaksut tulisivat olemaan samat koko kaupungin alueella. Vt Vanhanen 
oli aioitteentekopäivänä liikennelaitoksen raitiotie- ja linja-autolippujen 
korotusta valtuuston kokouksessa käsiteltäessä, ehdottanut mainittujen vyö-
hykerajojen poistamista, mutta- koska ehdotus silloinkin tuli hylätyksi, päät-
ti valtuusto yhdenmukaisesti ko. päätöksen kanssa, että aloite ei edelleen-
kään antanut aihetta toimenpiteisiin (11.4. 255 § ja 30.5. 375 §). 

Kaupungin autojen vakuuttamisvelvollisuus. Valtioneuvosto myönsi joulukuun 
14 p:nä 1950 kaupunginvaltuusto anomuksesta kaupungille vapautuksen autovas-
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tuulain säätämästä vakuuttamisvelvollisuudesta tammikuun 1 p:stä alkaen yhden 
vuoden ajaksi lukuun ottamatta kuitenkaan liikennelaitoksen hallinnassa ole-
via autoja sekä sillä ehdolla, että kaupunki sosiaaliministeriön vahvistamien 
perusteiden mukaan osallistuu autovastuulain 3 §:ssä säädettyyn vakuutusyh-
tiöiden yhteisvastuuseen sekä alistaa pysyväisen työkyvyttömyyden ja kuole-
mantapauksen johdosta suoritettavia korvauksia koskevat asiat Liikennevakuu-
tusyhdistyksen ratkaistaviksi (31.1. 30 §; ks. v:n 1950 kert. I osaa). 

Liikenteen järjestelyä koskevia aloitteita. Ytn Lappi-Seppälän ym. syys-
kuussa 1949 tehdyssä aloitteessa oli ehdotettu, että keskikaupungille, esim» 
Kauppatorille, Rautatientorille ym. järjestettäisiin pysäköimispaikkoja. 
Kiinteistölautakunnan, poliisilaitoksen ym. annettua lausuntonsa aloitteessa 
ehdotetuista toimenpiteistä, joihin oli soveltuvilta osin ryhdyttykin, kau-
punginvaltuusto päätti, ettei aloite antanut aihetta muihin toimenpiteisiin 
(28.11. 784 §).-

Vtn Gröhblciin aloite liikenteen uudelleen järjestelystä kaupungin keskus-
tassa lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (19.12. 857 §). 

12. Satamaoloja koskevat asiat 

Satamalaitoksen virat ja v anhaltijat. Kaupungin ja Suomen laivapäällys-
töliiton välillä toukokuun 4 p:nä 1950 tehdyn sopimuksen mukaan s/s Otson ja 
m/s Turson päälliköt olivat joutuneet alusten erikoisluonteen vuoksi olemaan 
toiminnassa koko ajan alusten liikkeellä ollessa ja aina saatavilla alusten 
ollessa laituriin kiinnitettynä, joten heidän työaikansa oli muodostunut pi-
temmäksi kuin muun laivaväen. Tästä syystä kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 
mainitun sopimuksen kansipäällystön palkkausta ja muita työehtoja koskevan 
h) kohdan siten, että päällikölle maksettaisiin korvausta 8 tuntia ylittäväs-
tä vuorokautisesta toiminta-ajasta samoin kuin päällystölle, kuten myös se-
kä- päälliköitä että perämiehiä koskevan o) kohdan niin, että iltavuorosta 
(stopptörn) maksettaisiin korvausta sen mukaan kuin siitä oli sovittu ulko-
maanliikenteessä olevien alusten päällystön osalta Suomen laivanvarustajain-
yhdistyksen ja Suomen laivanpäällystöliiton välillä (28.11. 777 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että apulaissatamakamreerin virka siirrettäi-
siin 33.palkkaluokasta 35.palkkaluokkaan tammikuun 1 p:stä 1952 (24.10. 689 §). 
Sosiaaliministeriön palkkaosasto hyväksyi marraskuun 7 p:nä valtuuston pää-
töksen (28.11. 760 §). 

Satamain määrärahat. V:n 1949 talousarvion ao. tilillä olevaa siirtomää-
rärahaa Mustikkamaan liikenteen venelaitureita varten sallittiin ylittää 1.1 
milj. mk (29.8. 562 §). 

Eräillä v:n 1950 talousarvion tileillä olevia satamalaitoksen määräraho-
ja siirrettiin kertomusvuonna käytettäväksi yhteensä 22 422 070 mk (14.2. 
139 §). Edelleen valtuusto oikeutti satamalautakunnan ylittämään v s n 1950 
talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan tilillä Suomenlinnan 
liikenteen lautta-asema Eteläsatamassa olevaa siirtomäärärahaa enintään 3.9 
milj. mk ja saman pääluokan, tilillä Länsisataman tullikamarin IV huoneiston 
siirtäminen olevaa määrärahaa 47 278 mk (14.2. 139 §) sekä erinäisiä saman 
vuoden talousarvion satamain tileillä olevia määrärahoja yhteensä 17 318 436 
mk (14.2. 141 §). 

Kertomusvuoden talousarvion tileillä olevia määrärahoja sallittiin ylit-
tää 350 000 mk uimarantojen hiekoittamiseksi, 100 000 mk poistoja ja palau-
tuksia varten, 7.8 milj. mk laiturien uudistamiseksi ja enintään 12 milj. mk 
Eteläsataman uuden matkusta ja paviljongin kertomusvuoden rakennuskustannusten 
suorittamiseksi (29.8. 562 §, 10.10. 678 § ja 24.10. 704 §). 

Liikennemaksutaksa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi satamalautakunnan esittä-
män ehdotuksen uudeksi liikennemaksutaksaksi (25.4. 276 §). Sisäasiainminis-
teriö vahvisti toukokuun 24 p:nä ko. liikehnemaksutaksan (13.6. 399 §). 

S at aikatyöntekijäin huoltorakennukset. Vt Saastamoinen oli valittanut lää-
ninhallitukselle kaupunginvaltuuston elokuun 30 p:nä 1950 tekemästä päätök-
sestä, jolla Helsingin satamissa toimivien ahtausliikkeiden toimesta perus-
tettava yhtiö oikeutettiin erinäisin ehdoin rakentamaan ja pitämään hallus-
saan heinäkuun 1 psään v. 2000 Länsisataman satama työntekijäin huoltoraken-
nuksen. Vaaditussa selityksessään oli kaupunginvaltuusto marraskuun 22 p:nä 
1950 anonut, että valitus lakiin perustumattomana hylättäisiin. Uudenmaan 
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lääninhallitus hylkäsi maaliskuun 9 p:nä ko. valituksen (11.4· 231 §; ks. 
v:n 1950 kert. I osaa). 

Kaupunginvaltuusto päätti esittää sosiaaliministeriöl3.e, että Länsisata-
man, Katajanokan ja Sörnäisten satamatyöntekijäin huoltorakennukset hyväksyt-
täisiin valtioneuvoston elokuun 12 p:nä 1948 alusten lastauksesta ja purkauk-
sesta antamien järjestysohjeiden edellyttämiksi huoltorakennuksiksi sekä edel-
leen ilmoittaa sosiaaliministeriölle, että Helsingin satamassa toimivien ah-
taajien yhtymä tulisi rakentamaan Länsisatamaan noin 1 000 satamatyönteki jää 
varten huoltorakennuksen, jonka piirustukset aikanaan alistettaisiin ministe-
riön tutkittaviksi ja hyväksyttäviksi (12.9· 585 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Katajanokalle Mastokadun ja Kruunuvuoren-
kadun kulma-ukseen rakennettaisiin satamatyöntekijäin huoltorakennus sekä työn 
tekijäin työhönottokonttori ja satamalaitoksen koneellisten laitteiden huol-
torakennus. Edelleen valtuusto päätti hyväksyä arkkitehtitoimisto Hytönen & 
Luukkosen laatimat, kesäkuun 4 p:nä päivätyt piirustukset mainittuja raken-
nuksia. varten sekä satamatyöntekijäin huoltorakennuksen osalta alistaa pii-
rustukset sosiaaliministeriön hyväksyttäviksi (4.7* 480 §). Sosiaaliministe-
riö hyväksyi mainitut piirustukset syyskuun 8 ptnä (10.10. 652 §). 

Hels-ingin sataman vientimahdollisuuksien parantaminen. Kaupunginvaltuus-
to päätti periaatteessa hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen, että aika-
naan rakennettaisiin 8 000 - 12 000 m2;n suuruinen keskusvarasto metsähalli-
tuksen omistamalle alueelle Ruoholähdessa, sekä että Katajanokan lopullisis-
sa makasiinisuunnitelmissa olisi otettava huomioon myös viennin tilantarve; 
sekä että Katajanokalle kiireellisesti rakennettaisiin kevytrakenteinen noin 
2 000 m2:n suuruinen varastosuoja vientiä varten (14.11. 731 §; khn mtö n:o 
35). 

Eteläsataman tuli im akasi ini. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Eteläsa-
taman uuden laituriosan tullimakasiinin piirustukset arkkitehtitoimisto Hytö-
nen & Luukkosen laatiman, 120 milj. mk:n kustannusarvioon päätyvän suunnitel-
man mukaisina sekä oikeutti kaupunginhallit "uksen tekemään piirustuksiin mah-
dollisesti tarvittavat pienehköt muutokset (16.5. 333 §). 

Vtn Vileniuksen ym. aloite satamatöiden ottamisesta kaupungin haltuun. 
Huhtikuun 19 psnä 1950 tehdyssä aloitteessa oli ehdotettu, että kaupunginval 
tuust© asettaisi komitean tutkimaan mahdollisuuksia Helsingin satamatöiden 
ottamisesta kokonaan kaupungin haltuun sekä että mainittu komitea velvoiteta 
täisiin ottamaan selvyys "ahtaus- ja purkausalan työnantajain harjoittaman 
lainvastaisen työmaaterrorin laajuudesta ja ilmenemismuodoista" sekä että 
töihinotto toistaiseksi suoritettaisiin kaupungin viranomaisten valvonnan 
alaisena. Koska aloitteessa ehdotetut toimenpiteet todettiin aiheettomiksi 
tai mahdottomiksi toteuttaa, minkä käsityksen sekä satamalautakunta että kau-
pungin lakimies yksimielisesti olivat käsityksenään ilmaisseet, päätti val-
tuusto, että aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin (1^.5. 332 

Vtn Hakulisen aloite tutkimuksen suorittamiseksi Helsingin satamissa ha-
vaituista epäkohdista lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi 
(30.5. 394 §). 

Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 

Teurastamon ja 1 ihan tarkastamon taksojen vahvistaminen. Kaupunginvaltuus-
ton päätettyä marraskuun 1 p:nä 1950, että teurastamon ja lihantarkastamon 
maksut korotettaisiin 30 Uudenmaan lääninhallitus vahvisti joulukuun 12 
p:nä 1950 valtuuston päätöksen (10.1» 13 §). 

Vienti eläinten säilytyksestä kannettava maksu. Kaupunginvaltuusto päätti, 
että1täytettäessä teurastamon navettaa vientiin tarkoitettujen eläinten säi-
lyttämiseen, saataisiin navetan käyttömaksu toistaiseksi kantaa kaksinkertai-
sena (14.2. 122 §). 

Teurastamon virat. Kaupunginvaltuusto päätti, että teurastamon navetta-
miehen viran nimike muutettaisiin karjanhoitajaksi ja että virka siirrettäi-
siin tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen 19. palkkaluokasta 21.palkkaluokkaan, se-
kä että teurastamon ja kalasataman vartijan virat siirrettäisiin samasta 
ajankohdasta lähtien 19.palkkaluokasta 20.palkkaluokkaan (29.8. 518 §). So-
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ci-aaliminioteriön palkkaosasto hyväksyi valtuuston päätöksen syyskuun 11 
p:nä (26.9. 605 §). 

Teurastamon määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää tuloa tuotta-
vien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan yleisten töiden lautakunnan 
käytettäväksi teurastamon pienkarjan navetan rakentamiseksi 8 985 000 mk:n 
suuruisen lisämäärärahan (16.5. 334 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1950 talousarvion teurastamon kalus-
ton hankinnan tilille jsyntynyt säästö 1 554 088 mk saataisiin siirtää kerto-
musvuonna käytettäväksi (14.2. 137 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti teurastamolautakunnan ylittämään erinäisiä 
kertomusvuoden talousarvion tileillä olevia määrärahoja yhteensä 2 665 000 
mk (24.10. 705 §). 

Syväjäädyttämän pääpiirustusten hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto oli syys-
kuun 7 p:nä 1949 periaatteessa hyväksynyt laaditut luonnospiirustukset syvä-
jäädyttämön ensimmäistä rakennusvaihetta varten. Koska kuitenkin yleisten 
töiden lautakunnan kaupunginhallitukselle lähettämät syväjäädyttämön pääpii-
rustukset poikkesivat huomattavasti edellä mainituista luonnospiirustuksis-
ta, piti kaupunginhallitus asianmukaisena niiden alistamista valtuustolle. 
Tämä hyväksyikin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat, elokuun 6 p:nä 
päivätyt pääpiirustukset syväjäädyttämöä varten. Samalla valtuusto päätti 
antaa kiinteistötoimiston tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin piirustusten mu-
kaisen asemakaavan vahvistamiseksi sekä oikeutti kaupunginhallituksen teke-
mään piirustuksiin mahdollisesti tarvittavat pienehköt muutokset (29.8. 542 
§; ks. v:n 1949 kert. I osaa). 

El intarvikekeskus 

Johtosäännön vahvistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa elintar-
vikekeskuksen uuden johtosäännön. Entistä, v. 1939 vahvistettua johtosääntöä 
ei nimittäin enää voitu soveltaa sen jälkeen kun elintarvikekeskukseen tammi-
kuun 1 p:stä oli perustettu kassa- ja tilivirasto, eikä se siis enää ollut 
alitilittäjän asemassa. Lisäksi valtuusto päätti, että elintarvikekeskukseen 
perustettaisiin helmikuun 1 p:stä 39.palkkaluokkaan kuuluva kamreerin virka, 
johon virkaa haettavaksi julistamatta saataisiin siirtää elintarvikekeskuk-
sen konttoripäällikkö Y. Laesmaa; että elintarvikekeskuksen 32.palkkaluok-
kaan kuuluva konttoripäällikön virka lakkautettaisiin helmikuun 1. p:stä läh-
tian; että elintarvikekeskukseen perustettaisiin samasta ajankohdasta alkaen 
29.palkkaluokkaan kuuluva kirjanpitäjän virka ja että elintarvikekeskuksen 
lautakunta oikeutettaisiin palkkojen suorittamiseen uusien virkojen haltijoil-
le käyttämään lakkautetun viran säästynyttä palkkaa, minkä lisäksi tarkoituk-
seen myönnettiin ao. tililtä 437 800 mk (14.2. 104 §; ks. Kunn.as.kok. s.70). 

Uuden ruokatehtaan suunnittelu. Vt Bruun ym. olivat lokakuun 6 p:nä 1948 
tehneet aloitteen kouluaterioiden tason parantamisesta. Samana vuonna asetet-
tiin komitea kouluruokailukysymystä tutkimaan ja selvittämään. Komitea jätti 
mietintönsä kaupunginhallitukselle syyskuussa 1949, minkä jälkeen siitä pyy-
dettiin eri lauta- ja johtokuntien sekä asiantuntijalausunnot. Kaupunginhal-
lit-uksen näihin nojautuvan ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto sitten 
päätti, että uutta ruokatehdasta ja juurikasvivarastoa varten varattaisiin 
korttelissa n:o 534 Teollisuuskadun varrella oleva tontti n:o 3; että kiin-
teistölautakunnan tehtäväksi annettaisiin sanoa irti Vallilan puutavara-nimi-
sen yhtiön kanssa solmittu, mainittua tonttia koskeva vuokrasopimus ja sel-
vitellä elintarvikekeskuksen siirron kautta vapautuvien huonetilojen vastais-
ta käyttöä; että yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi annettaisiin yhteis-
toimin elintarvikekeskuksen lautakunnan kanssa laatia luonnospiirustukset 
edellä mainitulle alueelle sijoitettavaa uutta ruokatehdasta varten, jonka 
päivittäisen ruoanvalmistustehon tulisi olla noin 50 000 annosta, joista 
10 000 paistettua annosta; että ruokatehtaan yhteyteen perustettaisiin juu-
rikasvi varas to ja että ruokatehtaan suunnittelussa olisi pyrittävä siihen, 
että rakennushanke voitaisiin toteuttaa vaiheittain; että yleisten töiden 
lautakuntaa kehoitettaisiin lähivuosien talousarvioehdotuksia laatiessaan 
harkitsemaan tarpeellisten määrärahain varaamista uutta ruokatehdasta varten; 
että elintarvikekeskuksen lautakuntaa kehoitettaisiin lähivuosien talousar-
vio ehd o tiiks ia laatiessaan harkitsemaan tarpeellisten määrärahojen merkitse-
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mistä talousarvioon ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kuljetusas-
tioiden hankkimista varten; että elintarvikekeskuksen lautakuntaa kehoitet-
taisiin, mikäli mahdollista, järjestämään kouluateriointi kausiluontoiseksi 
ja vaihtelevaksi soveltaen komitean ehdottaman kaksiviikkoisen ruokajärjes-
telmän periaatteita; että elintarvikekeskuksen lautakunta velvoitettaisiin 
tarkkailemaan ja ohjaamaan kouluruokailun toimeenpanoa ja tekemään tätä kos-
kevia tarpeellisiksi harkitsemiaan esityksiä; että yleisten töiden lautakun-
taa kehoitettaisiin uusia kouluja suunnitellessaan sekä vanhojen koulujen 
korjauttamista harkitessaan kiinnittämään erityistä huomiota komitean ehdot-
tamiin ruokailujärjestelyihin; että suomenkielisten ja ruotsinkielisten kan-
sakoulujen johtokuntia kehoitettaisiin kiinnittämään entistä suurempaa huo-
miota ruoan käsittelyn ja jakelun tarkkailuun samoin kuin ruokailuastiaston 
puhtauteen ja tekemään esityksiä tarpeellisten ruokailuastiastojen hankkimi-
seksi sekä että kouluruoan toimittamisen ehdoksi oppikouluille asetettaisiin, 
että koulut ruoan säilytykseen, käsittelyyn ja jakeluun nähden alistuvat sa-
moihin vaatimuksiin kuin kansakouluille asetettaisiin (7.3. 161 §; khn mtö 
n:o 3). 

Määrärahat. Elintarvikekeskuksen v:n 1950 talousarvion erinäisiä määrära-
hoja sallittiin ylittää yhteensä 2 369 787 mk (14.2. 141 § ja 7.3. 190 §). 

Elintarvikekeskuksen lautakunta oikeutettiin ylittämään eräitä kertomus 
vuoden määrärahoja yhteensä 4 milj. mk (19.12. 853 §). 

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 

Vesijohtolaitos 

Vesijohtolaitoksen taksan korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti, että 
huhtikuun 29 p:nä 1936 vahvistetun vesijohtolaitoksen taksan mukaan lasketut 
maksut korotettaisiin noin 550 Korotettua taksaa päätettiin soveltaa ve-
den osalta siihen kulutukseen, joka alkaisi kertonusvuoden viimeisen neljän-
neksen mittarien lukemisen jälkeen ja muiden maksujen osalta tammikuun 1 p:stä 
1952. Päätös vesijohtolaitoksen taksan korottamisesta päätettiin alistaa so-
siaaliministeriön hintaosaston hyväksyttäväksi (26.9. 617 §; ks. v:n 1952 
Kunn.aö.kok.). 

Vesijohtolaitoksen viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa vesi-
johtolaitokseen 45.palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan suunnit-
teluinsinöörin viran tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen (29.8. 519 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa'vesijohtolaitoksen 23.palkkaluokkaan 
kuuluvan kassanhoitajan virkanimikkeen toimistoapulaiseksi jotilukuun 1 p:stä 
lähtien (14.11. 727 §). 

Vesijohtolaitoksen määrärahat. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää tuloa 
tuottavien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 7 milj. mk:n lisämäärä-
rahan vesijohtolaitoksen käytettäväksi uuden päävesijohdon rakentamista var-
ten Annankatuun Kansakoulukadun ja Uudenmaankadun välille sekä syöttö johdon 
rakentamiseksi Ratakatuun, Yrjönkatuun ja Punanotkonkatuun Annankadun ja Ka-
sarminkadun välille (30.5. 378 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen pääluo-
kan käyttövaroistaan vesijohtolaitoksen käytettäväksi 4 milj. mk:n suuruisen 
lisämäärärahan Kallion kaupunginosan päävesijohdon rakennustyön loppuunsaat-
tamiseksi (30.5. 379 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa teollisuuslaitosten lautakunnan Paciuk-
senkadussa olevan Munkkiniemen syöttö johdon uusimista varten käyttämään 7.9 
milj. mk tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan uusien vesijohtojen tilil-
lä olevasta siirtomäärärahasta (31.1. 68 §). 

Vesijohtolaitoksen eräitä v:n 1950 talousarvion tileillä olevia määräraho-
ja sallittiin ylittää yhteensä 11 576 090 mk (14.2. 141 §). 

Kaasulaitos 

Kaasulaitoksen tariffien korottaminen. Kaupunginvaltuuston päätettyä korot-
taa kaasun myyntitariffin joulukuun 7 p:nä 1950 vahvisti sosiaaliministeriön 
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hintaosasto valtuuston päätöksen joulukuun 19 p:nä 1950 (31.1. 35 §). 
Kaasu- ja sähkölaitoksen luottovakuutuksen järjestäminen. V:sta 1932 läh-

tien oli ollut käytännössä sellainen vakuutusjärjestelmä, että kaasun ja säh-
kön tilaajilta heidän ryhtyessään käyttämään ko. hyödykkeitä kannettiin yhden 
rahastuskauden arvioitua kulutusta vastaava etumaksu sekä seuraavilta rahas-
tuskausilta edellisen rahastuskauden kulutukseen perustuvan laskun suuruinen 
etumaksu sekä että tämä etumaksu tilaajäin vapaan valinnan perusteella saa-
tiin vaihtaa ao, laitoksen hyväksymään luottovakuutukseen kaasu- ja sähkömak-
sujen suorittamisesta· Revisiotoimisto oli todennut, että vakuutusyhtiö Poh-
jola, missä vakuuttaminen oli tapahtunut, oli perinyt vv. 1938-1949 luottova-
kuutustuloja yhteensä noin 12.5 milj. mk. Kun sen maksamat korvaukset ym. ku-
lut oli vähennetty, jäi yhtiön nettovoitoksi yli 8 milj. mk. Kuluttajat oli-
vat siis joutuneet suorittamaan miljoonia markkoja vakuutusmaksuina kaasu-
ja sähkölaitoksen saatavien turvaamiseksi. V:sta 1949 lähtien kaasu ja sähkö 
yhdistettiin samaan vakuutukseen. Laitosten saatavat eivät vakuutuksesta huo-
limatta ole olleet turvattuja, koska vakuutussummia ei ollut korotettu kohon-
neita tariffeja vastaavalle tasolle. Näin ollen olivat laitokset joutuneet 
kärsimään tappioita, jotka mui. vuonna 1949 nousivat lähes 300 000 mk:aan. En-
tisen järjestelmän jatkamisesta tai lopettamisesta ja sen mahdollisesta kor-
vaamisesta jollakin muulla, paremmin tarkoitustaan vastaavalla tavalla käytiin 
neuvotteluja kaupungin ja va kuutus yhtiö Pohjolan edustajien kesken sekä pyy-
dettiin tehtyjen tarjousten johdosta lausunnot ao. laitoksilta, teollisuus-
laitosten lautakunnalta ja revisiotoimistolta. Toisaalta oltiin sillä kannal-
la, ectä luottovakuutussopimus vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa olisi uudistet-
tava, koska ko. yhtiö oli lupautunut korottamaan ilman lisämaksuja vakuutuk-
sia revisiotoimiston ehdotuksen mukaisesti. Toisaalta kuitenkin oltiin sitä 
mieltä, mm. teollisuuslaitosten lautakunnan vähemmistö, että koko vakuutus-
järjestelmästä oli hyötynyt vain edellä mainittu vakuutusyhtiö, mistä syystä 
ko. sopimus ehdotettiin kokonaan purettavaksi. Tähän kantaan yhtyen kaupun-
ginhallitus ehdottikin ja valtuusto sen mukaisesti päätti, että vakuutusyhtiö 
Pohjolan kanssa tehtyä, joulukuun 31 p:nä 1950 päättyväksi irtisanottua sopi-
musta ei enää jatkettaisi, kuitenkin siten, että jo maksetut vakuutukset jäi-
sivät voimaan; ettei etumaksuja enää kuluttajilta kannettaisi, mutta että kaa-
su- ja sähkölaitos oikeutettaisiin vaatimaan takuu niiltä kuluttajilta, joil-
ta ne katsovat sen tarpeelliseksi sekä että tämän jälkeen kaasu- ja sähkölai-
tokselle maksamattomista laskuista aiheutuvat tappiot sisällytettäisiin kaa-
sun ja sähkön hintaan (31.1. 69 §). 

Kaasulaitoksen viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää kaasulai-
toksen 18.palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen viran, jota.hoiti toimis-
toapulainen I. Räihä, 20.palkkaluokkaan maaliskuun 1 p:stä (7.3. 176 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaasulaitoksen putkenasentajat L. Han-
tusen ja H. Mattilan, putkenasentajan apulaisen P. Peitsin ja hitsaaja A. Pe-
rämaan siirtymään Simon-Carves Ltd- nimisen toiminimen palvelukseen maalis-
kuun 1 p:stä huhtikuun 30 p:ään työsuhteen kaasulaitokseen katkeamatta ja säi-
lyttäen sosiaaliset etunsa sillä ehdolla, etteivät mainitun toiminimen ko. 
työntekijoille myöntämät palkkaedut tule vaikuttamaan asianomaisten eläke-
ym. sosiaalisiin etuihin, sekä että mikäli kaupungin työntekijäin palkoissa 
tapahtuu muutoksia, nämä muutokset otetaan huomioon ko. työntekijäin sosiaa-
lisissa eduissa sekä että ko. työntekijät eivät tule saamaan vuosilomaetuja 
kaksinkertaisesti (11.4. 247 §). 

Määrärahat. Kaasulaitoksen v:n 1950 erinäisiä määrärahoja sallittiin ylit-
tää yhteensä 21 413 487 mk (14.2. 141 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1950 talousarvion tuloa tuottavien 
pääomamenojen pääluokan tilille Kaasulaitoksen portinvartijan- ja vaakahuo-
nerakennuksen laajentaminen varat-un määrärahan jäännöksen 771 401 mk kerto-
musvuonna käytettäväksi (14.2. 138 §). 

Kaupunginhallitus oikeutettiin ylittämään kertomusvuoden talousarvion tu-
loa tuottavien, pääomamenojen pääluokan Kaasulaitos kuuluvia käyttövaro jaan 
enintään 2 945 000 mk uuden kaasujohdon asentamiseksi Hämeentiehen Kustaa 
Vaasantien ja Japaninkadun väliselle osalle (26.9. 636 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa teollisuuslaitosten lautakunnan ylit-
tämään kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan 
kaasulaitoksen ja sähkölaitoksen rakennusten tileillä olevia määrärahoja enin-
tään 9 milj. mk kumpaakin, kaasu- ja sähkölaitoksen ns. päivystäjäin asuinra-
kennuksen kustannusten suorittamiseksi (19.12. 852 §). 
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S ä h k ö 1 ai t o s 

Sähkön myyntitariffin korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
teollisuuslaitosten-lautakunnan ehdotuksen sähkölaitoksen uusiksi yleisiksi 
myyntitariffeiksi sovellettaviksi lähinnä ennen tai jälkeen tammikuun 1 p:n 
1952 tapahtuvaa mittarinlukua. Edelleen valtuusto päätti kehoittaa sähkölai-
tosta mahdollisuuksiensa mukaan taloustariffin kiinteiden maksujen määritte-
lyssä siirtymään välittömän tariffiyksikköperusteen käyttöön sellaisena, kuir, 
se on määritelty v:n 1949 tariffikomitean mietinnössä. Päätös alistettiin so-
siaaliministeriön hintaosaston vahvistettavaksi (14.11. 732 §; ks. v:n 1952 
Kunn.as.kok.). 

Myyntitariffin korotuksen vahvistaminen. Sosiaaliministeriön hintaosasto 
oli joulukuun 19 p:nä 1950 vahvistanut valtuuston joulukuun 7 p:nä 1950 päät-
tämän sähkön myyntitariffin korotuksen (31.1. 35 §). 

Luottovakuutuksen järjestäminen. Ks. kaasulaitoksen kertomuksen vastaavaa 
kohtaa. 

Sähkölaitoksen viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa sähkölai-
tokseen tammikuun alusta 1952 lähtien kaksi 40.palkkaluokkaan ia V kielitai-
toluokkaan kuuluvaa suunnitteluinsinöörin virkaa (10.10. 657 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa sähkölaitokseen tammikuun 1 p:stä 1952 
lähtien seuraavat uudet virat: yhden 35.palkkaluokkaan ja V kielitaitoluok-
kaan kuuluvan apulaismuuntamomestarin viran, yhden 35.palkkaluokkaan ja V kie-
litaitoluokkaan kuuluvan apulaismittarimestarin viran sekä kaksi 23.palkka-
luokkaan ja V kielitaitoluokkaan kuuluvaa erikoismittarinlukijan virkaa. Edel-
leen valtuusto päätti lakkauttaa kaksi 23.palkkaluokkaan kuuluvaa rahastajan 
virkaa tammikuun 1 p:stä 1952 alkaen (12.9. 579 §). 

Voimajohdon rakentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa sähkölaitok-
sen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 110 kV:n johdon rakentamiseksi 
Imatran vuima oy:n Tammiston muuntoasemalta sähkölaitoksen Pitäjänmäen muun-
toasemalla siten, että johto osuudella Tammisto-Tuomarinkylän ka rt a no-Malmin-
kartanon pellot rakennettaisiin yhteisille pylväille Imatran voima oy:n 110 
kV:n johtojen kanssa sekä oikeuttaa sähkölaitoksen tekemään Imatran voima oy:n 
kanssa sopimuksen johdon suunnittelu- ja pylväskustannusten jakamisesta (4.7. 
481 §). 

Tontin varaaminen sähkölaitoksen asentajainkeskusta varten. Valtuusto päät-
ti peruuttaa helmikuun 10 p:nä 1937 tekemänsä päätöksen siltä osalta, joka 
koski asemakaavaehdotuksessa n:o 216 a merkityn korttelin Malminrinteen puo-
leisen osan varaamista sähkölaitoksen asentajainkeskusta varten. Edelleen 
valtuusto päätti varata sähkölaitoksen asentajainkeskusta varten asemakaava-
osaston laatimaan piirustukseen n:o 3 207 A merkityn noin 12 500 m2:n suurui-
sen alueen Hämeentien ja Viikinkadun välistä Arabian tehdasalueen pohjoispuo-
lelta (19.12. 833 §). 

Määrärahat. Sähkölaitoksen v:n 1950 talousarvion erinäisiä määrärahoja sal-
littiin ylittää yhteensä 45 072 654 mk (14.2. 141 § ja 7.3. 190 §). 

Sähkölaitoksen'rakennuksia varten varattujen määrärahojen" ylittäminen. 
Ks. edellä Kaasulaitos s. 

15. Muut asiat 

Kaupungin vaakunalipun ja vaakunan käyttö. Vtn Schybergsonin v. 1950 teke-
män, vaakunalipun käyttöä koskevan aloitteen johdosta kaupunginvaltuusto päät-
ti, että 1) kaupungin vaakunan selitys hyväksyttäisiin näin kuuluvana: "Sini-
sessä kentässä kultainen vene uimassa hopeisella*aaltokoroisella tyviöllä; 
veneen yläpuolella saatteena kultakruunu;" 2) että kaupiungin vaakunankuva hy-
väksyttäisiin arkkitehti A.W. Ranckenin piirroksen mukaisena, kuitenkin si-
ten, että kaupunginhallituksella olisi oikeus tehdä siihen mahdollisia pie-
nehköjä korjauksia ja muutoksia; 3) että kaupunginhallitusta kehoitettaisiin 
anomaan sisäasiainministeriöltä vahvistusta edellä l) ja 2) kohtien mukaises-
ti hyväksytylle kaupungin vaakunalle sekä 4) että kaupunginhallitusta kehoi-
tettaisiin laadituttamaan ehdot-ukset keulalipuksi, vaakunalipuksi ja vaakuna-
viiriksi kuin myös että kaupunginhallitus oikeutettaisiin hyväksymään sanotut 
ehdotukset (25.4. 275 §, khn mtö n:o 11). 
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Oy. Helsingin panttilainakontiorln oikeuttaminen lunastamattomien panttien 
huutokaupan järjestämiseen Mainitun yhtiön anomuksesta kaupunginvaltuusto 
päätti maistraatille annettavassa lausunnossaan ilmoittaa, ettei sillä ollut 
mitään huomauttamista anomuksen hyväksymistä vastaan (4.7. 469 §). 

PanttilainausltHkkeen vastuunalaisen johtajan viran täyttäminen. Kaupungin 
valtuusto päätiri antaa puoltavan lausunnon oy. Helsingin panttilainakonttorin 
johtokunnan anomuksesta, että yhtiön pääkonttorin vastuunalaiseksi hoitajak-
si hyväksyttäisiin kassanhoitaja ja tavaranarvostelija R.H. Hormio (16.5. 
299 §). 

Vtn Laineen ym. aloitteessa Maailman rauhanneuvoston vetoomuksen hyväksy-
misestä ehdotettiin, että valtuusto päättäisi hyväksyä mainitun vetoomuksen 
ja velvoittaisi valtuuston puheenjohtajan allekirjoittamaan kaupunginkansliaan 
toimitetun vetoomuskaavakkeen valtuuston puolesta. Kaupunginvaltuusto totesi 
kuitenkin, ettei aloitteessa ehdotettu toimenpide kuulunut kunnan toimival-
taan, joten valtuusto päätti jättää aloitteen ottamatta asiallisesti käsitel-
täväkseen (26.9. 645_§ ja 10.10. 659 §). 

Vtn Niemisen ym. aloitteessa avustuksen myöntämisestä Suur-Helsingin rau-
hankomitealle ehdotettiin, että Suomen raunanpuolustajat-yhdistyksen alaisel-
le edellä mainitulle komitealle myönnettäisiin avustus, mutta kaupunginval-
tuusto päätti, että aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin, koska ko. toi-
minnan avustaminen ei kuulunut kunnan toimipiiriin (26.9. 646 § ja 10.10. 
660 §). 

Suomi-Neuvostoliitto-seuran Malmin osaston avustusanomus. Mainittu osasto 
oli anonut 10 000 mk:n suuruista avustusta toimintansa tukemiseen. Kaupungin-
valtuusto päätti hylätä anomuksen, koska ko. seuran toimintaa ei voitu pitää 
sen laatuisena, että sen avustaminen kuuluisi kunnan toimipiiriin (14.11. 
728 §). 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginvaltuusto antoi kertomusvuoden varrella lau-
suntonsa 60 anomuksesta, jotka koskivat Suomen kansalaisoikeuksien myöntämis-
tä yhteensä 78 henkilölle. Anomuksista 21 koski 31 ent. Venäjän kansalaista, 
11 koski 16 Saksan kansalaista, 7 koski 9 Puolan kansalaista, 4 koski 4 Neu-
vostoliiton kansalaista, 3 koski 3 Ruotsin kansalaista, 3 koski 3 Tanskan 
kansalaista, 2 koski 2 ent..Viron kansalaista, 1 koski 2 Kreikan kansalaista, 
1 koski 1 Hollannin kansalaista, 1 koski 1 Ranskan kansalaista, 1 koski 1 ent. 
Suomen kansalaista, 1 koski 1 Sveitsin kansalaista ja 4 koski 4 kansalaisuut-
ta vailla olevaa (31.1. 37 §, 14.2. 95 §, 11.4. 232 §, 25.4. 262 §,16.5. 
300 §, 30.5. 358 L 13.6. 400 §. 20.6. 438 §, 4.7. 467 §, 29.8. 509 §·, 12.9. 
572 26.9. 609 §, 10.10. 653 12.12. 807 §). 

VäkijuomamyymcLLät ja anniskeluoikeudet. Kaupunginvaltuusto antoi oy. Alko-
holiliikkeelle epäävän lausunnon asiassa, joka koski väkijuomamyymäläin si-
joittamista uusiin taloihin Munkkiniemessä Isopuistotien'3-5-7:ssä sekä Laut-
tasaaressa Lauttasaarentien 31:ssä (29.8. 547 §). 

Puoltavan lausunnon kaupunginvaltuusto päätti antaa seuraaviin, anniskelu-
oikeuksien myöntämistä koskeviin anomuksiin: A-kl-anniskeluoikeuksien myöntä-
mistä Juutalaisen kauppiaskerhon kerhoravintolalle (14.2. 132 §); B-l-kaavak-
keen mukaisten anniskeluoikeuksien myöntämistä Luodon ravintola oy:lie (25.4. 
281 §); Suomalaisten teknikkojen seuran A-kl-ahniskeluoikeuksien muuttamista 
A-kaavakkeen mukaisiksi oikeuksiksi ja siirtämistä uuteen huoneistoon Rataka-
dun 9:ään; (13.6. 426 §); Oy. uusi Kaivohuone-nimisen yhtiön anniskeluoikeuk-
sien pidentämistä koko vuoden käsittäviksi (12.9. 589 §) sekä Työmaahuolto 
oy:n anomuksesta A-kaavakkeen mukaisten anniskeluoikeuksien myöntämistä sen 
omistamalle White Lady-nimiselle ravintolalle (28.11. 783 §). 

El inkeino—oikeudet. Kaupunginvaltuusto päätti antaa maistraatille 3 ta-
pauksessa puoltavan ja 1 tapauksessa epäävän lausunnon ulkomaalaisten anomuk-
sista saada harjoittaa elinkeinoa kaupungissa sekä 3 tapauksessa epäävän lau-
sunnon kansalaisluottamusta vailla olevan henkilön vastaavanlaisesta anomuk-
sesta (14.2. 96 §, 20.6. 439 §, 4.7. 468 §, 10.10. 654 §, 12.12. 807 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntyä 85:een poliisilaitoksen puoltamaan ta-
lousspriin myyntilupa-anomukseen; luvat myönnettiin olemaan voimassa vuoteen 
1953, kunkin kuukauden 1 p:ään seuraavasti: tammikuuhun 6 lupaa, helmikuuhun 
3, maaliskuuhun 11, huhtikuuhun 14, toukokuuhun 14, kesäkuuhun 7, heinäkuu-
hun 3, elokuuhun 5, syyskuuhun 3, lokakuuhun 4, marraskuuhun 11 ja joulukuu-
hun 4 lupaa (10.1. 23 §. 31.1. 86 §, 14.2. 143 §, 7.3. 192 §, 11.4. 250 §, 
25.4. 282 §,16.5. 340 f, 30.5. 390 §, 13.6. 427 §. 20.6. 454 §, 4.7. 493 §, 
29.8. 566 §, 12.9. 600 §, 26.9. 638 §, 10.10. 680 §, 24.10. 707 §, 14.11. 
753 §, 28.11. 800 §, 12.12. 816 §, 19.12. 855 §). 
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Oikeus kiinteistöjen omistamiseen. Kaupunginvaltuusto päätti pyydettynä 
lausuntonaan ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään huomauttamista, seuraavien 
yhtiöiden valtioneuvostolle osoitettujen anomusten hyväksymistä vastaan, joi-
ta ko. yhtiöt olivat tehneet saadakseen hallita ja omistaa jälempänä mainit-
tuja kiinteistöjä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa 
ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita koskevan lain nojalla: liikemies 
U.S. Casagranden anomuksesta saada omistaa ja hallita Tapähilan, kylästä osta-
maansa puoliskoa R.61-nimisestä tilasta RN Q*1* (29.8. 510 §); Ab. Finska 
fläktfabriken-Suomen puhallintehdas oy:n anomuksesta saada omistaa ja halli-
ta Tapanilan kylästä ostamaansa Ny 187 a- nimistä tilaa RN } 44 (lo.l. 14 §) 
sekä samasta kylästä ostamaansa B 440- nimistä tilaa RN 1220^ (14.2. 97 §); 
Oy. Korkkieristys-nimisen yhtiön anomuksesta saada omistaa ja hallita 
Lauttasaaren kylästä ostamaansa Quercus-nimistä tilaa RN l539 (14.2. 97 §); 
Helsingin puhelinyhdistyksen anomuksesta saada omistaa ja hallita Pakilan ky-
lästä ostamaansa Laurila-nimistä tilaa RN 4^59 (11.4. 233 §) sekä Tapanilan 
kylästä ostamaansa Turva-nimistä tilaa RN 3 l b° (26.9. 608 §); sekä Oy. Trus-
tivapaa bensiini-nimisen yhtiön anomuksesta saada hallita noin 1 200 m :n 
suuruista aluetta Hämeentien ja Lautatarhankadun risteyksestä maaliskuun 1 
p:stä alkaen 20 vuoden ajaksi (19.12. 822 §). 

Hallitusten, lautakuntain ym. täydentäminen. Taksoituslautakunnan jäsenyy-
destä eroa pyytäneen sähköasentaja W. Böökin tilalle valittiin viila3ja A. 
A. Puisto toimikauden .jälellä olevaksi ajaksi (31.1. 4 §). 

I vakinaisen huoneenvuokra lauta kunnan varapuheenjohtajaksi valittiin ker-
tomusvuoden loppuun varatuomari A. Varanne varatuomari J-E. Kuhlefeltin ti-
lalle, joka oli valittu ko. lautakunnan puheenjohtajaksi (11.4. 234 §). 

Teollisuusneuvos E. Teräskiven kuoltua kesäkuun 13 p:nä valittiin uudeksi 
jäseneksi urheilu- ja retkeilylautakuntaan hänen tilalleen kertomusvuoden 
loppuun asti toimittaja A. Laine (4.7. 470 §). 

Kauppaneuvos V. Mattisen tilalle, joka oli anonut vapautusta, valittiin 
kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajaksi vt J. Heitto sekä hänen tilalleen 
lautakunnan jäseneksi-vt A. Voipio-Juvas kertomusvuoden loppuun (14.11. 718 §) 

Majoituslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin teknikko T.A. Tannerin 
tilalle tämän kuoltua sukeltaja M.0. Silfors v:n 1953 lopussa päättyväksi to 
mikaudeksi (19.12. 823 §). 

Huoltotarkastaja A. Puskan tilalle, joka maasta muuton takia oli anonut 
vapautusta nuorisotyölautakunnan^jäsenyydestä, valittiin kertomusvuoden lop-
puun toimittaja E. Viksten (12.9? 575 §J. 

Musiikkilautakunnan uudeksi jäseneksi elokuun 19 p:nä kuolleen veistokalus-
tonhoitajan E. Hallikaisen tilalle valittiin toimistovirkailija T.. Hänninen 
kertomusvuoden loppuun (12.9. 574 §). 

Satamalautakunnan jäseneksi kauppaneuvos V. Mattisen tilalle, joka oli saa-
nut vapautusta, valittiin pääkonsuli A. Kivilahti kertomusvuoden loppuun 
(14,11. 719 §). 

Lautakuntain. johtokuntain ymm jäsenten vaali. Seuraavien lautakuntain, 
johtokuntain ym. puheenjohtajiksi, varapuheenjohtajiksi, jäseniksi ja varajä-
seniksi valittiin seuraaviksi toimikausiksi jälempänä mainitut henkilöt: ··-•· 

kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan v:ksi 1951: jäseniksi insinööri Y.E. 
Enne, pääjohtaja J. Hämäläinen, amanuenssi O.E.C. Schildt, isännöitsijä A,Val-
ta ja osastopäällikkö P.T. Virkkunen sekä varajäseniksi pankinjohtaja E.V. 
Harkia, huoltosihteeri A.T. Koskinen, toimittaja S.N. Manninen, toimittaja 
G.M. Modeen ja johtaja K.Y. Virva, puheenjohtajaksi isännöitsijä A. Valta; 

kaupungin irtaimen omaisuuden tarkastajiksi v:ksi 1951: rakennusmestari 
J.L. Aalto, toimitsija E.K. Anttila, taloudenhoitaja A.E. Holmberg, sähkötyö-
Iäinen 0.1. Kalso, teknikko S.J. Kjällman, toimitusjohtaja A.R. Kotilainen, 
ylitarkastaja Y.V. Laine, levyseppä A.N. Latva, majakanvartija A.R. Lindholm, 
opintosihteeri A.M. Mela, seppä J. Mäkelä, osastopäällikkö "B.V. Oljelund, 
työmies A. Salminen, johtaja J.A.S. Salomaa, sihteeri E.K. Salonen, toimis-
tonhoitaja A.M. Sneck, esittelijä A.J. Uotila ja huoltotarkastaja B. Väisänen 
sekä varajäseniksi: prokuristi M.P. Berg, kirjaltaja D.A. Eriksson, ylimekaa-
nikko R.R. Holmberg, tiedoitussihteeri L.E.G. Hyvämäki, toimistopäällikkö 
A.K. Jokisalo, autonkuljettaja A.A. Kaarakainen, osastopäällikkö G-.Ä. Kosk, 
kamreeri T.S. Ljungman, vahtimestari A.J. Luostarinen, peltiseppä O.E.R. Mart-
tila, hienomekaanikko E.O. Penttinen, levyseppä A.E. Pöysä, toimistonhoitaja 
L.M. Saksa, kirvesmies V.H. Sironen,, tilintarkastaja T.A. Tuominen, konttori-
päällikkö M. P. Vauhkonen, toimistoapulainen V.V.R. Vesterinen ja muurari T.P. 
Välimaa; 
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kaupungin kiinteän omaisuuden tarkastajiksi v:ksi 1951: ent. veturinkul-
jettaja F.B. Gröndahl, insinööri B.I. Kajander, lehtori A.K. Loimaranta, ra-
kennusmestari O.K. Nurmi, arkkitehti V.A. Pernaja, vakuutustarkastaja G.O. 
Riindman, rakennusmestari O.A.Taiminen, asentaja O.F. Tapani ja insinööri W.A. 
Y/uolio sekä varajäseniksi: diplomiarkkitehti E.T. Aspiala, diplomiarkkitehti 
M.E*A. Blomstedt, diplomiarkkitehti A.A. Ervi, diplomi-insinööri C.G.H. Fin-
nilä, kirvesmies M.E. Hietala, konttoristi E. Lankinen, verotusvirkailija E.B. 
Liusvaara, viilaaja A.J. Pärssinen ja kirvesmies V.V. Salminen: 

palkkalautakuntaan v:ksi 1951: toimitsija S.G. Friberg, työnjohtaja L.A. 
Forsten, hallitussihteeri V.E.I. Katajarinne, liitonsihteeri V.A. Laakso, 
toimi tus johtaja S.Ä.K. Lemström, maisteri J.V. Procope, kivityömies E.V. Rii-
pinen, pankinjohtaja V.V. Sipi ja varatuomari T.P. Virkkunen, joista pankin-
johtaja Sipi valittiin puheenjohtajaksi (10.1. 9 §); 

taksoituslautakuntaan v:ksi 1952: isännöitsijä V. Ahde, kivenhakkaaja 
A. Ahdekivi, tarkastaja A. Ahola, toimistovirkailija A. Alenius, tarkastaja 
K. Altti, verotusvirkailija A. Boekström, kirjeenkantaja R. Bäckström, kaup-
pias W.J. Elki, rehtori M. Fager, tilintarkastaja H. Gerts.ch, peltiseppä K.V. 
Granlund, ent. veturinkuljettaja B. Gröndahl, toimitusjohtaja T.E. Huttunen, 
kirjaltaja V. Kalervo, kassanhoitaja M.V. Keskimäki, verotusvirkailija A.Kes-
kiväli, talousneuvos E. Kilpiä, sähköasentaja E. Kulmala, varatuomari P. Leh-
to, maanviljelijä L. Lindberg, sorvaaja T. Lohikivi, toimittaja M. Nieminen, 
viilaaja T. Nieminen, varatuomari T. Nordberg, verotusvirkailija B. Nylander, 
asianajaja H. Olsson, rouva M. Paasiala, kauppatieteen kandidaatti E* Palmu, 
kirvesmies E. Peuranen, toimitusjohtaja I. Pormala, viilaaja V. Puisto, ta-
lousneuvos G. Pätynen, opettaja S. Rekola, rouva E. Sallavo, kivenhioja K.Ä. 
Silen, vapaaherra R. Standertskjöld-Nordenstam, kauppias A. Teräskallio, tak-
soitussihteeri T. Uimonen, rouva L. Valkama, postivirkailija 0. Valpas, joh-
taja O.A. Vaulo, kamreeri G. Weckström, autonasentaja H. Vesterlund, varatuo-
mari R. Westin, kauppaneuvos L. Viljanen ja toimitusjohtaja K. Virva: 

tutkijalautakuntaan v:ksi 1952: postiljooni T. Aaltonen, maalari V. An-
dersson, kauppatieteen kandidaatti K. Bäckström, johtaja E. Hasa, asemamies 
E. Heinonen, toimitusjohtaja L. Kinnunen, ekonomi T. Kontula ja varatuomari 
T. Sivula (12.9. 573 §); 

julkisivupiirustusten tarkastajiksi v:ksi 1951: liitonsihteeri L.W. Saare-
la ja professori i.S. Siren; 

holhouslautakuntaan w:ksi 1951-1953: asianajaja A.A. Kesänen (10.1. 9 §); 
huoneenvuokralautakuntiin v:ksi 1951: I varsinaiseen päätoimiseen huoneen-

vuokralautakuntaan varapuheenjohtajaksi varatuomari J-E:V. Kuhlefelt, vara-
jäseniksi tarkastaja K. Altti ja isännöitsijä R.E. Nihtilä; 

II varsinaiseen huoneenvuokralautakuntaan puheenjohtajaksi hallitusneuvos 
A.H.R. Kaimio, jäseniksi johtaja E.E. Ilomäki ja johtaja J-.O. Suvanto, vara-
puheenjohtajaksi varatuomari N.H. Sundberg ja varajäseniksi postiljooni 
T. Koskinen ja prokuristi E.A. Laitiala; 

III varsinaiseen huoneenvuokralautakuntaan puheenjohtajaksi varatuomari 
T.J. Nordberg, jäseniksi putkenasentaja T.K. Lyytikäinen ja ekonomi O.K.O. 
Rannikko, varapuheenjohtajaksi varatuomari T.S. Törnblom, varajäseniksi ste-
reotypoija V. Halmehovi ja johtaja H. Hertz; 

IV varsinaiseen huoneenvuokralautakuntaan puheenjohtajaksi varatuomari 
A.A. Blomberg, jäseniksi isännöitsijä L.J. Englund ja toimittaja P. Kemppi, 
varapuheenjohtajaksi varatuomari L. Riihentaus, varajäseniksi toimitsija 
D.B. Lindman ja kassanhoitaja C.J.M. Weckman; 

Malmin piirin huoneenvuokralautakuntaan puheenjohtajaksi hovioikeuden 
auskultantti L.K.J. Korpinen, jäseniksi varastonhoitaja J. Jussila ja johta-
jaopettaja J.J. Parkkola, varapuheenjohtajaksi ulosottomies H. Andelin, va-
rajäseniksi jyrsijä T. Kaipio ja vakuutustarkastaja G.O. Rundman; 

huoneenvuokralautakuntien yhteisiksi ylimääräisiksi varapuheenjohtajiksi 
varatuomari O.V. Arola, varatuomari O.E. Ojala, hovioikeuden auskultantti 
P.H. Saarinen, varatuomari E.K. Uski ja hovioikeuden auskultantti K.T.W. Wes-
termark; 

huoneenvuokralautakuntien vuokranantajia edustaviksi yhteisiksi ylimääräi-
siksi varajäseniksi prokuristi L.M. Koivisto, kirjanpitäjä E.J. Lindholm, 
vaatturimestari R. Sulkuranta, diplomi-insinööri W.A. Wuolio ja kirjanpitäjä 
N.T. Vuori; 

huoneenvuokralautakuntien vuokralaisia edustaviksi yhteisiksi ylimääräi-
siksi varajäseneksi sorvaaja L.I. Laukkanen, rouva E.A. Leimu» satamatyönte-
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kijä H. Luukkonen, tarkastaja Y.A. Reponen ja jalkinetyöntekijä V.A. Tähkä; 
huoneenvuokralautakuntien yhteiseksi puheenjohtajaksi varatuomari T.J. 

Nordberg ja varapuhe en j oh ta jaksi varatuomari A. A. Blomberg; 
keskuslautakunnan jäseniksi toimitsija R.E. Ilomäki ja johtaja J.O. Suvan-

to sekä varamiehiksi isännöitsijä L.J. Englund ja toimittaja P. Kemppi (10,1. 
11 §)« 

palolautakuntaan w:ksi 1951-1953: palomies B.V. Bergström, toimitsija 
R.J. Heinonen, taloustirehtööri J. Hopeavuori, palokorpraali E»A. Jauros, 
palomies P. Kaja, toimitusjohtaja A.A. Linnamaa, vakuutustarkastaja G.O. 
Rundman ja laboratorion johtaja V.V. Virtala sekä varajäseniksi: kamreeri 
A.G. Estlander, metallisorvaaja N.J. Keskinen, toimitsija J.E. Lannervc ja 
kiinteistöneuvos J.A. Savola, puheenjohtajaksi valittiin notariaattipäällik-
kö C.A. Öhman; 

terveydenhoitolautakuntaan w:ksi 1951-1953: sairaanhoitajatar R.H. Hen-
riksson, toimittaja A.E. Leino, lääkintöneuvos S.S. Savonen, lääkäri. T. Thor-
ström ja kaupunginlääkäri U.J. Vartiovaara sekä varajäseniksi: apulaislääkä-
ri U.R. Dahlberg, tarkastaja T.M. Luoma, sairaala'työntekijä A.K. Piironen, 
sairaalatyöntekijä L. Salminen ja osastopäällikkö A. Voipio-Juvas; 

sairaalalautakuntaan v:ksi 1951: ylilääkäri Z. Eriksson-Lihr, lääketie-
teen lisensiaatti J.F. Heikel, ylihoitaja A.E. Leppänen, sorvaaja T. Lohiki-
vi, lääketieteen lisensiaatti A.J. Nikula ja T.A. Pihkanen, ylilääkäri E.V. 
Ponteva, taloudenhoitaja T.I. Sainio ja lämmittäjä A.A. Virtanen, joista pu-
heenjohtajaksi valittiin ylilääkäri Ponteva; 

huoltolautakuntaan toistaiseksi, kuitenkin kauintaan siihen saakka kunnes 
sosiaalilautakunta on asetettu: rouva M.H. Björklund, konttoripäällikkö 
T.K.A.K. Järnefelt, insinööri K.F. Kreander, huoltosihteeri A.T. Koskinen, 
tulliesimies S.E.Lindroos, toimitsija I.E. Mattila, rouva E.K. Nieminen, rou-
va V. Pessi, liitonsihteeri V.J. Porkkala, johtaja V.A. Päivänsalo, rouva 
A.E. Salminen ja rouva E.V. Stolt sekä varajäseniksi: rouva K.M. Andersson, 
terveyssisar M.I. Boman, johtaja A.E. Linko, autonasentaja E.V. Nurminen, 
osastopäällikkö B.V. Oljelund, järjestösihteeri U.K. Partanen, postimies 
L.K. Railo, rouva E.M. Salmenkylä, sorvaaja L. Santanen, rouva S.L. Saveri, 
sosiaalihuoltaja L. Veijalainen ja ylijohtaja S.R.M. Visapää; 

lisä jäseniksi^ huoltolautakuntaan: lastensuojeluntarkasta ja A.M. Ahlberg, 
hissinasentaja K".A. Antinkoski, rouva A.A. Appelberg, vahtimestari E.F. Hin-
tikainen, autonkuljettaja 0. Lunden, rouva E.D. Niklander, ylityönjohtaja 
E.K. Pörri, johtaja S*.M. Saarinen, siivoustarkkailija A.J. Syrjälahti, toi-
mistosihteeri M. Tamminen, toiminnanjohtaja I.M. Turunen ja taloudenhoitaja 
K.A. Virtanen sekä varajäseniksi: ompelija A.E. Heiskanen, koneenhoitaja 
K. Lampila, räätäli G.H. Nyman, huoltojohtaja R. Orava, kappaompelija V.L. 
Pyykkö, rouva L.S. Riikonen, rouva A.E. Riuttu, kansakoulunj ohta ja K. Saltz— 
man, rouva E#M.A. Sjöblom ja toiminnanjohtaja S.O. Suominen, lastentarhan-
johtaja T.V. Särkijärvi ja toimittaja A.M. Valla, joista puheenjohtajaksi va-
littiin konttoripäällikkö Järnefelt ja varapuheenjohLajaksi insinööri Krean-
der; 

lastensuojelulautakuntaan toistaiseksi, kuitenkin kaui&taan siihen saakka, 
kunnes sosiaalilautakunta on asetettu: kirjastonhoitaja E.M. Bruun, arkiston-
hoitaja A.M. Ikonen, kanslianesimies O.M.M. Ilvesviita, toimittaja S.N. Man-
ninen, johtaja V.A. Päivänsalo, sairaalatyöntekijä R.L. Ruohonen, rouva M.Suo 
salmi, hovioikeuden auskultantti V.G.G. Westerlund ja sairaalan johtaja A.H. 
Ylppö sekä varajäseniksi: ylilääkäri P.J. Heiniö, toimittaja A.I. Karvinen, 
apulaislääkäri M.S. Lahdensuu, asiamies P.W. Lindberg, rouva I.K. Lojander,. 
kirjastoamanuenssi A-M. Mickwitz, opettaja T.N. Oksanen, notaari E.M. Pentti-
nen ja ompelija T.E.M. Välimaa; 

lisäjäseniksi lastensuojelulautakuntaan: rouva L.E. Dahl, rouva A, Jyrkän-
ne, toiminnanjohtaja S.I. Nuotio, rouva I.L. Ristimäki, sihteeri M.K. Ruohtu-
la ja lehtori G.K.B. von Weissenberg sekä varalisäjäseniksi: rouva N.H. An-
dersson, lastenlääkäri N.E.M. Jännes, lipunmyyjä M.T. Niemenperä, rouva S.K. 
Puhjo, johtaja A.A. Sinervo ja kansakoulunjohtajä K. Saltzman, joista puheen-
johtajaksi valittiin toimittaja Manninen ja varapuheenjohtajaksi johtaja Päi-
vänsalo ; 

lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulujen 
johtokuntaan: kirjastonhoitaja E.M. Bruun, kanslianesimies O.M.M. Ilvesvii-
ta, toimittaja S.N. Manninen, teologian tohtori V. Päivänsalo, sairaalatyön-
tekijä R.L. Ruohonen ja professori A.H. Ylppö; < 
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oikeusapulautakuntaan v:ksi 1951: lainopillinen neuvonantaja A.O. Aalto-
nen, valtiotieteiden kandidaatti E.A. Alenius, oikeusneuvos G.F.Nybergh, lii-
tonsihteeri L.P. Saurama ja asianajaja H.L. Sipilä, joista oikeusneuvos Ny-
bergh valittiin puheenjohtajaksi; . 

työnvälityslautakuntaan vv:ksi 1951-1953: (työnantajain edustajat) johta-
ja W. Korhonen ja rakennusmestari J.N. Syvähuoko, (työntekijäin edustajat) 
sihteeri 0. Närvänen ja toimitsija V.E. Pulkkinen, varajäseniksi: toimitus-
johtaja H.G.H. Hallberg ja diplomi-insinööri V.J. Hintikka sekä toimitsijat 
T.E. Anttila ja H.O. Helkavuori, puheenjohtajaksi valittiin lehtori H. Vilke-
maa ja varapuheenjohtajaksi toimittaja L.J. Nurmi; 

urheilu- ja retkeilylaut akuntaan v:ksi 1951: osastopäällikkö B.V. 01je— 
lund, jaostosinteeri E.V. Peuhkuri, sihteeri G.V. Rajala-Rinne, liikennetar-
kastaja Y. Soininen, edustaja A-B. Storskrubb, talouspäällikkö E.A. Teräski-
vi, kaupunginjohtaja O.A. Tuurna, johtaja A.A. Tynell ja työmies K. Virtanen, 
joista puheenjohtajaksi valittiin liikennetarkastaja Soininen; 

kansanhuoltolautakuntaan v:ksi 1951: pääsihteeri N.J.E. Beaurain, kaupun-
gineläinlääkäri O.W. Ehrström, toimitusjohtaja J. Heitto, kirjeenvaihtaja 
H.E. Kalkkinen, majuri G.E. Kyläsalo, toimittaja A.L. Laurikainen, toimitus-
johtaja A.W. Liukkonen, toimitsija i.P. Saaresto ja liikennetarkastaja 
J. Saarto, puheenjohtajaksi valittiin johtaja F.J. Laakso ja varapuheenjoh-
tajaksi kauppaneuvos· V. Mattinen; 

majoituslautakuntaan vv:ksi 1951-1953: toimitusjohtaja J.T. Soiro, teknik-
ko T.A. Tanner, ekonomi K.V. Teittinen, autonkuljettaja E. Vaittinen ja ra-
kennusmestari K.A. Winqvist sekä varajäseniksi: diplomi-insinööri C.G.H.Fin-
nilä, kivityömies B.S. Forsman, pankinvirkailija S.E. Hallakorpi, kauppias 
O.V.T. Kuivanen ja filmityöntekijä H. Väänänen, joista puheenjohtajaksi va-
littiin toimitusjohtaja Soiro ja varapuheenjohtajaksi teknikko -Tanner; 

väestönsuojelulautakuntaan vv:ksi 1951-1953: puheenjohtajaksi toimitusjoh-
taja B.R. Nybergh sekä jäseniksi: palopäällikkö L.J· Pesonen, kirvesmies 
T. Saarinen, kiinteistöneuvos J.A. Savola, ylijohtaja J.P· Salmenoja sekä 
varajäseniksi: sähköasentaja P. Kurillo, maisteri J.V. Procope ja maisteri 
V.H. Sjöblom; 

työasiainlautakuntaan v:ksi 1951: puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja O.A. 
Tuurna, varapuheenjohtajaksi toimitsija E.K. Salonen, jäseniksi (työnanta-
jain edustajat) diplomi-insinööri V.J. Hintikka ja varatuomari M.. Wilskman, 
(työntekijäin edustajat) taloudenhoitaja V. Harinenja liitonpuheenjohtaja 
V. Rautelin, sekä varajäseniksi kansliapäällikkö N-Ö.G.T. Grotenfelt, toimis-
tonhoitaja K.K. Muhonen, varatuomari Ä.M. Rosehier-Holmberg ja toimitsija 
K.E. Salonen, sekä lisäjäseniksi lainopin kandidaatti B.M. Koivula ja lehto-
ri K.R. Visapää sekä varalisäjäseniksi diplomiarkkitehti E.M. Ruuth ja pasto-
ri A.A.W. Palmgren; 

asutuslautakuntaan vv:ksi 1951-1953: kivityömies T. Bryggari, ent.veturin-
kuljettaja F.B. Gröndahl, lasinleikkaaja K.I. Reijonen, varatuomari V. Teivo-
nen sekä varajäseniksi agronomi U.H. Forss, toimistonhoitaja T. Hietanen, 
toiminnanjohtaja N.K. Korpela ja esimies L.R. Oksanen; 

raittiuslautakuntaan w:ksi 1951-1952: toimittaja T.G. Aminoff, toimitta-
ja P.V.J. Hanski, toimitsija O.A. Kaspio, tarkastaja U.R. Merilinna ja lato-
ja V.I. Saarinen; 

nuorisotyölautakuntaan v:ksi 1951: taloudenhoitaja H.E. Backman, pastori 
O.F. Fernström, autonasentaja E. Laine, viilaaja O.J. Laine, metsänhoitaja 
V.J. Palosuo, huoltotarkastaja A.H.M. Puska, osastosihteeri E.I. Sahlan, toi-
mitsija V. Varjola ja toimittaja L.A. Tujunen, joista viimemainittu valittiii 
puheenj ohta j aks i; 

suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaan w:ksi 1951-1953; toimitsija^ 
0.E. Jokinen, halli- ja torikaupan valvoja P.O. Kivi, pankinjohtaja A.K. Ki-
vialho, valtiotieteiden kandidaatti T.T.U. Ristimäki, rehtori J.J. Saukkonen 
ja osastopäällikkö A. Voipio-Juvasi 

ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan w:ksi 1951-1953: viilaaja 
A. Ahlfors, pastori O.F. Fernström, asentaja H.E. Lindgren, käsityönopetta-
ja K. Meinander, ent.yliopettaja A.A. Mickwitz ja maatalousteknikko R.E.Nord-
gren; 

suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1951: sihteeri A.V.O.In-
kilä, lasi työntekijä J.H. Nässling, toimitsija J.G. Pajusola, pastori O.J. 
Päivänsalo, rehtori J.J. Saukkonen ja kustannusvirkailija M.I. Savutie-Myrs-
ky, joista puheenjohtajaksi valittiin toimitsija Pajusola, sekä varajäsenik-
si: toimittaja V.A. Kosonen ja toiminnanjohtaja J. Rihtniemi; 
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ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan v:ksi 1951: kouluneuvos G. E. 
Cavonius, raitiovaununkuljetta ja G.O. Helenius, muurari V.J. Hulden, kanslia-
sihteeri K.V. Snellman, toimittaja B.T. Steinby ja liitonsihteeri B.J. Sund-
man, joista kouluneuvos Cavonius valittiin puheenjohtajaksi, sekä varajäse-
niksi: ajuri E. Malmstöm ja valtiotieteiden kandidaatti B.B. Nybergh; 

ammattiopetuslaitosten johtokuntaan v:ksi 1951: toimistonhoitaja S. Hii-
sivaara-Mörk, asiamies A.U. Levander, johtaja N.G. Länghjelm, teknikko W,L. 
Lumme, osastonjohtaja W..Mattlar, ylijohtaja A.M. Niini, rakennusmestari 
E.L. Penttinen, agronomi E# Pärnänen ja faktori Y.A. Salmi, joista puheenjoh-
tajaksi valittiin osastonjohtaja Mattlar ja varapuheenjohtajaksi ylijohtaja 
Niini; 

ammattioppilaslautakuntaan vvsksi 1951-1953: (työnantajain edustajat) kul-
taseppämestari P.O. Lindroos ja talousneuvos L.N. Tuomi, \työntekijäin edus-
tajat; järjestösihteeri K.O. Järvelä ja sihteeri V.J. Kuukkanen sekä varajä-
seniksi: insinööri K.F. Kreander, liitonsihteeri E.O. Nissilä, kirjapainon-
johtaja A.J. Nuora ja asiamies O.J. Turunen, joiden lisäksi puheenjohtajaksi 
valittiin diplomi-insinööri E.E. Söderman; 

kotitalous lautakuntaan v:ksi 1951: tarkastaja T.J. Alanko, rouva 1.0. Hie-
tanen, kotitalousopettaja A.M. Häggman, rouva M. Laaksonen, taloudenhoitaja 
S.E. Lehtivuori, rouva H. Liuhta, toiminnanjohtaja E.H. Nurminen, rehtori. 
K. Sihvonen ja talousopettaja M. Schauman, joista toiminnanjohtaja Nurminen 
valittiin puheenjohtajaksi; 

lastentarhain johtokuntaan v:ksi 1951: ent. lastentarhain tarkastaja T.S. 
Hanemann, rouva L. Hyyryläinen, valitus sihteeri K.A.D. Lampinen, työ- ja opin-
tohuoltaja A. Levanto, notaari S.I. Loimaranta, huoltotarkastaja A. Rantanen, 
osastosihteeri E.I. Sahlan, kansakoulunjohtaja K. Saltzman ja kätilö H. Val-
ta, joista viimemainittu valittiin puheenjohtajaksi; 

kirjastolautakuntaan v:ksi 1951: kirjastonhoitaja E.M. Braun, lehtori 
H. Kannila, sihteeri G.H.A· Kerkkonen, kansakoulunopettaja J.I. Koivu, huol-
topäällikkö K.L. Kulo, kirjastonhoitaja KJT. Lausti, päätoimittaja R.O.G.R.A. 
Palmgren, arkistonhoitaja H.V. Raatikainen ja toimitusjohtaja K*M. Virva, 
joista puheenjohtajaksi valittiin huoltopäällikkö Kulo; 

museolautakuntaan v:ksi 1951: rehtori H.A. Kontturi, rouva A.A. Keto, val-
tionarkistonhoitaja1 Y.F. Nurmio, arkkitehti N.E. Wickberg ja museonintendent-
ti J. Voionmaa, joista arkistonhoitaja Nurmio valittiin puheenjohtajaksi; 

musiikkilautakuntaan v:ksi JL951: päätoimittaja L.E. Aho, säveltäjä B.I. 
Carlson, filosofian tohtori E.M. von Frenckell, veistokalustonhoitaja E. Hal-
likainen, pääjohtaja J. Hämäläinen, työnjohtaja K.A. Koponen,, musiikinopetta-
ja M.0. Rautio, toimitusjohtaja M.J. Turunen ja toimittaja 0.E. Virtanen, 
joista ensin mainittu valittiin puheenjohtajaksi; 

kiinteistölautakuntaan v:ksi 1951: pankinjohtaja L.J. Ahva, arkkitehti 
K.G.G. Englund, nuohooja E.E. Hakala, toimitusjohtaja E.V. Hasa, lainsäädän-
töneuvos E.K. Kytömaa, arkkitehti J. Lappi-Seppälä, toimistopäällikkö G.M. 
Modeen, järjestösihteeri V.N. Puskala ja johtaja K.T. Salmio, joista puheen-
johtajaksi valittiin pankinjohtaja Ahva; 

yleisten töiden lautakuntaan v:ksi 1951: yli—insinööri H.O. Backman, ta-
loustirehtööri M.J. Hopeavuori, liikennemestari V.J. Laitinen, insinööri A.W. 
Liljeberg, työmies O.A. Salama, kemisti K.R. Sallavo, kirjakaupanjohtaja K.F. 
Sundqvist, pääluottamusmies V.A. Vanhanen ja arkkitehti M. Välikangas, jois-
ta puheenjohtajaksi valittiin liikennemestari Laitinen; 

liikennelaitoksen lautakuntaan v:ksi 1951: rahatoimenjohtaja E. von Frenc-
kell, teknikko H.H. Halme, pankinjohtaja E.V. Harkia, raitiovaunuhkuljetta-
ja V. Laine, osastonhoitaja Y.E. Laine, järjestösihteeri Y.I.E. Salonen, ama-
nuenssi O.E.C. Schildt, konepuuseppä J.V. Turunen ja johtaja J.V. Vuortama, 
joista rahatoimenjohtaja von Frenckell valittiin puheenjohtajaksi; 

satamalautakuntaan vsksi 1951: johtaja R.F.R. Hellström, ylivahtimestari 
U.L. Ilmanen, kivityömies A.N. Lehtinen, kirvesmies O.J. £eskinen, toimitus-
johtaja* V. Mattinen, toimitusjohtaja B.R. Nybergh, toimittaja S.E. Saarinen, 
apulaisjohtaja T.V. Sivula ja toimitsija T.V. Vuorinen, joista puheenjohta-
jaksi valittiin toimitusjohtaja Nybergh; 

teurastamolautakuntaan v:ksi 1951: kunnaneläinlääkäri A.G. Backman, toimi-
tusjohtaja W.J. Elki, agronomi U.H. Forss, tarkastaja S. Koskinen, isännöit-
sijä J.. Mehto, teurastaja Y.A. Pajula, kauppias 1?.A. Piekkola, putkenasenta-
ja V.A. Saarela ja johtaja K.M. Virva, joista puheenjohtajaksi valittiin 
isännöitsijä Mehto; 
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elintarvii:ekeskuksen 1 rajakuntaan v:ksi 1951: sähköasentaja T.L. Ekström, 
johtaja J. Heitto, kotitalousopettaja A.M. Häggman, putkenasentaja J. Hämä-
läinen, taloudenhoitaja A.E. Katra, rouva M.M. Kulonen, filosofian tohtori 
K.H· Laine, rouva K.V. Suontausta ja alilääkäri U.E. Tötterman, joista pu-
heenjohtajaksi valittiin tohtori Laine; 

teollisuuslaitosten lautakuntaan v:ksi 1951: toimitsija K.M. Backman, tek-
nikko H.H. Halme, toimitusjohtaja S.I.A. Jalavisto, seppä K.W. Kaukonen, apu-
lais toimitus johtaja C—J# Nikander, toimitusjohtaja H.E. Pehrman, sosiaali-
päällikkö Y.A. Rantala, toimitusjohtaja E.V. Saari ja sosiaalipäällikkö Y.Sa-
lo, joista puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Jalavisto; 

leski- ja orpoeläkekassan hallituksen jäseneksi valittiin erovuorossa ol-
lut jäsen, toimistonhoitaja S. Hiisivaara-Mörk edelleen w:ksi 1951-1953 
(10.1. 9 §). 

Verolautakuntaan valittiin v:ksi 1951 varsinaisiksi jäseniksi: rouva M.O. 
Aaltonen, ylim. virkailija K.K. Andersson, isännöitsijä B.T. Björkman, vero-
tusvirkailija A.R. Bockström, putkimestari Y.M. Broman, sihteeri M.O. Ennoi-
la, kamreeri A.G.R. Estlander, varatuomari K.B. von Fieandt, puuseppä T. Haa-
ja, asematarkasta ja I.R. Ha st, toiminnanjohtaja T.E. Huttunen, pankinjohtaja 
A. Immonen, verotus virkailija A.O. Keskiväli, toimitusjohtaja A. A. Kivilahti, 
toimitusjohtaja A.R. Kotilainen^ ekonomi T.T. Lehtonen, taloudenhoitaja E.S. 
Linnanvirta, kirvesmies K.V. Niinikoski, toimittaja N.K. Nilsson, verotusvir-
kailija K.B. Nylander, konttoristi E.M. Peräläinen, toimitusjohtaja G. Päty-
nen, kamreeri F.M. Rautio, asiamies R.A.O. Rosenius, varastonhoitaja A.E. 
Räisänen, ekonomi J.V. Saraste, raitiovaununkuljettaja A. Stark, filosofian 
maisteri C.S. Stenius, asiamies V.M. Tammilehto, puoluesihteeri T.F. Tarpo-
nen, ekonomi K.V. Teittinen, taksoitussihteeri T.M. Uimonen ja toimitusjohta-
ja K.V. Vartiovaara sekä varajäseniksi: asemamies V.J. Aalto, räätäli V.S. 
Ahtola, toimitusjohtaja M.B. Bergman, kamreeri T.G.W. Floman, tilintarkasta-
ja H. Gertsch, peltiseppä K.V. Granlund, työntekijä O.H. Hakanen, peltiseppä 
1.0. Immonen, kamreeri M.K. Janhunen, prokuristi I.H. Joutsiniemi, ostopääl-
likkö V.M. Karjalainen, talousneuvos E. Kilpiä, teknikko S.J. Kjällman, sai-
raanhoitajatar M. Koivu, koekäyttäjä R.I. Laakso, kansakoulunopettaja M.J. 
Lahtinen, ekonomi E,E. Luther, putkityöntekijä 0. Nurmi, konttoristi M.K. 
Reutsalo, vakuutustarkastaja G.O. Rundman, apulaissihteeri E.O. Salmenoja, 
notaari V.J. Salmenoja, johtaja O.J. Saloila, toimitusjohtaja K.R. Selin, 
kähertäjä K.H. Seppälä, kirjanpitäjä L.M. Simonen, työntekijä K.V. Sjöman, 
pankinjohtaja K.W.S. von Troil, piiritarkastaja O.M. Turtiainen, toimitsija 
K.E. Valjakka, vahtimestari J.V. Veinio, ylijunailija A.W. Wihberg ja kirjan-
pitäjä N.T. Vuori (10.1. 10 §). 

Uudenmaanläänin vaalipiirin keskuslautakuntaan valittiin jäseniksi: isän-
nöitsijä V. Ahde ja varatuomari E. Katajarinne sekä varajäseneksi filosofian 
tohtori E. Westzynthius (7.3. 154 §). 

Jäsenten valitseminen yksityisten laitosten hallintoelimiin. Alla mainit-
tujen laitosten hallintoelimiin valittiin seuraavat henkilöt: Suomen liike-
miesten kauppaopiston hallituksen jäseneksi v:ksi 1951 ylipormestari E.H. 
Rydman ja varajäseneksi johtaja K.C. Lampen; 

Suomen taideteollisuusyhdistyksen hallintoneuvostoon: raatimies J. Lappi-
Seppälä ja toimittaja E. Terttula, varajäseniksi keramiikkataiteilija K.Franok 
ja taiteilija T. Tapiovaara; 

Stiftelsen svenska handelshögskolan-nimisen säätiön valtuuskuntaan jäse-
ndksi w:ksi 1951-1953 toimitusjohtaja B.R. Nybergh; 

Ida Ekmanin avustusrahaston hallintoneuvostoon jäseneksi w:ksi 1951-1955 
filosofian tohtori E^M. von Frenckell, professori 0.S. Soini ja rouva T.O. 
Välläri; 

Selim Eskelinin säätiön johtokuntaan w:ksi 1951-1953 jäseneksi: huolto-
päällikkö K.L. Kulo ja varajäseneksi osastopäällikkö A.. Voipio-Juvas; 

Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin johtokuntaan w:ksi 
1951-1953: osastonhoitaja J.J. Sundman ja filosofian lisensiaatti G.J. Gran-
qvist; 

Seds&igradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin tilintarkastajiicsi 
vtksi 1951: asiamies S.G. Andersson ja ekonomi G.C. Holmström sekä varajäse-
niksi: ekonomi P-E.J. Floman ja konttoristi AJC. Ingberg (10.1. 9 §). 

Raaseporin tuberkuloostptirtn kuntainliiton liittovaltuuston Jäseneksi 
Iittiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi v:n 1953 loppuun opetus- Ja sairaala-
asiain johtaja P.B.J. Railo hänen edeltäjänsä, kaupunginlääkäri T.V. Vartio-
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vaaran tultua valituksi mainitun piirin liittohallituksen jäseneksi (31.1. 
39 §). I kaupunginlääkäri T.Y. Wartiovaara valitti:^ uudelleen Raaseporin tu-
berkuloosipiirin kuntainliiton liittovaltuuston jäseneksi ja apulaiskaupungin-
sihteeri A.A. Blomberg hänen varajäsenekseen toimikaudeksi 1952-1954 (14.11. 
720 §). 

Tammisaaren piirimielisairaalan kuntainliiton liittovaltuuston jäseneksi 
valittiin uudelleen I kaupunginlääkäri T.V. Wartiovaara ja hänen Varajäsenek-
seen apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blomberg toimikaudeksi 1952-1954 (14.11. 
721 §). 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot* Uudenmaan lääninhallituksen kehoitukses-
ta kaupunginvaltuusto valitsi kaupungin 34 suomenkieliselle ja 16 ruotsinkie-
liselle sekä 2 vieraskieliselle oppikoululle viisijäsenisen vanhempainneuvos-
ton kullekin kolmeksi lukuvuodeksi syyskuun alusta lähtien.(12.9. 576 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti valita Helsingin juutalaiselle yhteiskoululle ·· 
viisijäsenisen vanhempainneuvoston elokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi 
(14.2. 129 §). 

Helsingin kolmannen suomalaisen tyttökoulun vanhempainneuvoston erään va-
pautetun jäsenen tilalle kaupunginvaltuusto valitsi uuden jäsenen (14.11. 
722- §). 



2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1951 
kaupunginjohtajana ylipormestari E.H. Rydman sekä apulaiskaupunginjohtaji-
na rahatoimenjohtaja, diplomi-insinööri E, von Frenckell, kiinteistöjohtaja, 
liittopuheenjohtaja J.A. Kivistö, teknillinen johtaja, diplomi-insinööri 
R.J.M. Granqvist ja opetus- ja sairaala-asiain johtaja, filosofian maisteri 
P.B.J. Railo, sekä kaupunginvaltuuston valitsemina jäseninä päätoimittaja 
L.E. Aho, toimittaja L. Hiekkala, valtiotieteen kandidaatti V.O. Järvinen, 
konttoristi L.S. Lehto, rouva M.H. Meltti, kanslianeuvos G.M. Modeen, toimit 
sija E.O. Saastamoinen, kaupunginjohtaja O.A. Tuurna ja notariaattipäällikkö 
K-E. Östenson. 

Kaupunginkanslia. Kaupunginsihteerinä toimi filosofian maisteri E.J. Waro 
nen, apulaiskaupunginsihteereinä varatuomarit A.A. Blomberg ja T.S. Törnblom 
filosofian maisteri G.V. Brotherus ja lakitieteen lisensiaatti L.O. Johans-
son, kansliasihteereinä varatuomarit P-E. Gustafs, S. Hellevaara ja E.K. Sir 
viö, kielenkääntäjänä filosofian maisteri A.V. Törnudd, kirjaajana B. Adolfs 
son ja kanslistina K.I. Hoppu. Kaupunginkanslian henkilökuntaan kuului lisäk 
si 13 toimistoapulaista. 

Painatus- ja hankintatoimisto. Toimistopäällikkönä cli T.J. Artman ja pai 
natusosaston esimiehenä V.J.F. Stenman sekä hankintaosaston esimiehenä A.M. 
Aalto ja muita toimihenkilöitä yhteensä 19. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston henkilökunnan muodostivat kaupungin-
lakimies E.R. Cavonius, kaupunginasiamies E.W. Elfvengren ja lainopilliset 
apulaiset S.A. Ojala ja V. Saarinen sekä tämän erottua tilapäisenä apulaise-
na V. Viherluoto, sekä kirjaaja ja 2 toimistoapulaista. 

Puutavara- ja polttoaine jaoston jäseniksi valittiin kaupunginjohtaja E.H. 
Rydman sekä kaupunginhallituksen jäsenet Tuurna, Östenson ja Saastamoinen 
(12.4. 969 §). 

Kaupunginhallituksen kokoukset. Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 
'58 ja sen yleisjaostolla 51 kokousta. Pöytäkirjain yhteenlaskettu pykäläluku 
oli 12 172, siitä hallituksen yleisten kokousten 3 365 ja sen yleisjaoston 
8 807, joista viimeksi mainituista 6 986 koski verotusasioita. Lähetettyjen 
kirjelmien luku oli 5 070, mistä verotusasiakirjeitä 3 598. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käöittelemistä asioista mainittakoon 
seuraavat: 
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1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat kysymykset 
K aupunginhall i tus, kaupunginkansl ia 

ja as iamiesos a. s to 

Kaupunginhallituksen kokoukset ym. Kaupunginhallitus päätti pitää varsi-
naiset kokouksensa torstaisin klo 15 ja ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa. 
Yleisjaoston kokoukset päätettiin pitää keskiviikkoisin klo 10. Kaupunginhal-
lituksen kokouksen pöytäkirja pidettiin kaupunginkansliassa yleisesti nähtä-
vänä kokousta seuranneen viikon perjantaina ja yleisjaoston seuraavan viikon 
torstaina. Kokoontumisajasta päätettiin toimittaa julkiset kuulutukset (11.1. 
70 §). 

Vakuus asiakirjain tarkastus. Kaupunginhallituksen jäsenet Järvinen, Saas-
tamoinen ja Östenson määrättiin kertomusvuonna toimittamaan kaupunginhalli-
tuksen ohjesäännön 28 §:n 2 momentin edellyttämät vakuusasiakirjojen tarkas-
tukset (11.1. 74 §). 

Rahatoimiston varain hoidon valvonta. Kaupunginhallituksen jäsenet Hiekka-
la ja Meltti valittiin rahatoimiston varojen hoidon tarkastajiksi, sekä Hiek-
kalan tilalle hänen kuoltuaan vt W.J. Elki kertomusvuoden loppuun (11.1. 738 
§ jä 27.12. 3333 §)· 

Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa, johtokunnissa ym. Kaupungin-
hallituksen edustajiksi valittiin: rahatoimenjohtaja Tervalammen työlaitok-
sen johtokuntaan, urheilu- ja retkeily lautakuntaan, kansanhuoltolautakuntaan 
ja elintarvikekeskuksen lautakuntaan; kiinteistöjohtaja asutuslautakuntaan, 
kiinteistölautakuntaan ja liikennelaitoksen lautakuntaan; teknillinen johta-
ja palkkalautakuntaan, väestönsuojelulautakuntaan, yleisten töiden lautakun-
taan, satamalautakuntaan ja teollisuuslaitosten lautakuntaan; opetus- ja sai-
raala-asiain johtaja terveydenhoitolautakuntaan, sairaalalautakuntaan, nuori-
so työlautakuntaan, suomenkielisten kansakoulujen johtokuntaan, lastentarhain 
johtokuntaan ja kirjastolautakuntaan; kaupunginhallituksen jäsen Aho oikeus-
apulautakuntaan, suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan ja musiikkilauta-
kuntaan; jäsen Hiekkala huoltolautakunnan jaostoon, joka päättää täyden köy-
häinhoidon varaan joutuneen henkilön omaisuuden haltuunottamisesta ja käyttä-
misestä hoidon korvaamiseen, kunnalliskodin ja sen yhteydessä olevan työlai-
toksen johtokuntaan, jäsen Järvinen huoltolautakuntaan, huoltolautakunnan 
hallinto-osastoon, köyhäinhoito- sekä irtolais- ja alkoholistipsastoon; jä-
sen Lehto ammattiopetuslaitosten johtokuntaan ja kotitalouslautakuntaan; jä-
sen Meltti raittiuslautakuntaan, huoneenvuokralautakuntaan ja museolautakun-
taan; jäsen Modeen ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntaan ja ruotsinkie-
lisen työväenopiston johtokuntaan; jäsen Saastamoinen lastensuojelulautakun-
taan sekä sen suojelukasvatus-, erityishuolto- ja työhuolto-osastoon ja las-
tensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulujen johtokun-
taan^ jäsen Tuurna työasiainlautakuntaan ja työnvälityslautakuntaan sekä jä-
sen Ostenson palolautakuntaan ja tenrafrtamolautakuntaan (11.1. 71 §). Kaupun-
ginhallituks en jäsenen Hiekkalan kuoltua sekä jäsenen Ahon saatua vapautusta 
valittiin kaupunginhallituksen edustajiksi kertomusvuoden loppuun eräisiin 
lauta- ja johtokuntiin seuraavat: kaupunginhallituksen jäsen Elki huoltolau-
takunnan jaostoon, joka päättää täyden köyhäinhoidon varaan joutuneen henki-
lön omaisuuden haltuunottamisesta ja käyttämisestä hoidon korvaamiseen, työ-
tupien johtokuntaan ja kunnalliskodin johtokuntaan sekä jäsen Harkia suomen-
kielisen työväenopiston johtokuntaan, musiikki lautakuntaa n ja oikeusapulau-
takuntaan (11.10. 2551 §). 

kaupunginhallituksen ja lautakuntain yhteistyö. Kaupunginhallitus paatti 
entiseen tapaan lähettää lauta- ja johtokunnille seuraavat ohjeet: lauta- ja 
johtokuntien oli ennen kokousta lähetettävä esityslistansa kaupunginhallituk-
sen edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupxmginjoh-
tajalle. Kokousta seuraavana päivänä oli esityslistaan liittyvä päätösluette-
lo lähetettävä kaupunginjohtajalle ja ao. apulaiskaupunginjohtajalle. Jos 
pöytäkirja valmistui kolmantena päivänä kokouksen jälkeen, mihin oli pyrittä-
vä, ei päätösluetteloa tarvinnut lähettää, vaan oli jäljennös pöytäkirjasta 
lähetettävä kaupunginjohtajalle ja asianomaislle apulaiskaupunginjohtajalle. 
Ellei pöytäkirja valmistunut mainitussa ajassa, oli sen jäljennös mahdolli-
simman pian lähetettävä kaupunginjohtajalle ja ao. apulaiskaupunginjohtajal-
le (11.1. 72 §). 
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Kaupunginhallituksen cLiariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luette-
lo. Ennen heinäkuun 1 p:ää 1950 kaupunginhallituksen diariin merkityistä, 
joulukuun 13 p:nä 1950 ja syyskuun 13 p:nä 1951 ratkaisemattomista asioista 
laaditut luettelot tarkastettiin. Samalla kaupunginhallitus kehoitti raha-
toimenjohtajaa, eräitä virastoja ja lautakuntia kiirehtimään lausunnon anta-
mista kehoituksessa mainittujen asiain osalta. Samalla päätettiin diarista 
poistaa joukko asioita (4.1. 18 § ja 11.10. 2592 §). 

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano. Kaupunginvaltuuston huhti-
kuun 11 psnä päättämistä asioista ei voitu panna täytäntöön seuraavia, koska 
niistä oli pyydetty pöytäkirjanotetta valituksen tekoa varten: vt Öhmanin ym. 
aloite kaupunginvaltuuston kokousten lyhentämisestä ja raastuvanoikeuden oi-
keuttaminen ylittämään vuosilomasijaisten tilillä olevaa määrärahaa (19.4. 
1033 §). 

Kaupunginjohtajat . Kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden aikana 
kaupunginjohtajan sijaisena hänen estyneenä ollessaan toimii rahatoimenjohta-
ja, tämän sijaisena kaupunginjohtaja, kiinteistöjohtajan sijaisena rahatoi-
menjohtaja, teknillisen johtajan sijaisena kiinteistöjohtaja sekä opetus- ja 
sairaala-asiain johtajan sijaisena teknillinen johtaja. Samalla kaupunginhal-
litus päätti, että kaupunginjohtajan estyneenä ollessa kaupunginhallituksen 
puheenjohtajana toimii kokouksessa saapuvilla oleva virassa vanhin apulais-
kaupunginjohtaja (11.1. 69 §). 

Määrättiin kaupunginjohtajien vuosilomat sekä heidän sijaisensa (19.4. 
1045 §). 

Kaupunginjohtaja E.H. Rydmanille myönnettiin sairauslomaa täysin palkka-
eduin huhtikuun 2 p:stä 11 p:ään (12.4. 953 §). 

Apulaiskaupunginjohta ja E. von Frenckellille myönnettiin virkavapautta 
täysin palkkaeduin osallistumista varten olympiakomitean eräisiin ulkomailla 
pidettyihin urheilujuhliin, kongresseihin ym. (8.2. 414 §, 19.4. 1042 § sekä 
13.9. 2321 ja 2322 §). . 

Kaupunginvaltuuston istuntosali. Kaupunginhallitus myönsi sekalaisten 
yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 71 100 mk kaupunginvaltuuston 
istuntosalin verhojen paikoilleen asettamista varten (13.9. 2312 §). 

Kaupunginkanslian viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti määrätä, että 
kaupunginkanslian kaikkien apulaiskäupunginsihteereiden ja kansliasihteerei-
den tuli olla saapuvilla kaupunginvaltuuston kokouksissa, että kaupunginsih-
teerin, kaikkien apulaiskaupunginsihteereiden ja kansliasihteereiden sekä 
kaupunginlakimiehen tai hänen estyneen^ ollessaan hänen sijaisensa tuli olla 
saapuvilla kaupunginhallituksen kokouksissa sekä että kaupunginsihteerin tu-
li olla saanuvilla kaupunginhallituksen yleis jaoston kokouksissa (24.5. 1350 
§). 

Kaupunginkanslian kielenkääntäjälle päätettiin maksaa helmikuun 1 p:stä 
lähtien 41.palkkaluokan mukainen palkka ja 4 ikäkorotusta vastaava palkanko-
rotus (25.1. 229 §). 

Hallinto-opin kandidaatti M.V. Varanki päätettiin ottaa harjoittelijaksi 
kaupunginkansliaan kesäkuun 1 ja elokuun 31 p:n väliseksi ajaksi (Khn jsto 
18.4. 5567 §). 

Toimistoapulaisen virkaan valittiin neidit C.M. Berg ja M. Wahlberg sekä 
rouva R.I. Strandberg (Khn jsto 24.10. 6418 §,71.1. 5087 §,22.8. 6159 §). 

Tilastotoimiston toimistoapulaiselle A. Ahlmanille päätettiin myöntää jat-
kettua palkatonta virkavapautta tilastotoimiston apulaisen virastaan huhti-
kuun 1 ja joulukuun 31 p*n väliseksi ajaksi ja määrätä hänet edelleenkin kau-
punginkanslian kielenkääntäjän apulaiseksi toistaiseksi ja kauintaan kerto-
musvuoden loppuun saakka (Khn jsto 21.3. 5449 §). 

Tilapäisiksi toimistoapulaisiksi määrättiin toistaiseksi rouva K. Kurtti-
la (Khn jsto 24.1. 5137 §, 27.12. 6775 §) sekä rouva V. Suovankoski (Khn jsto 
21.3. 5450 §); lyhyehköiksi ajoiksi otettiin tilapäisiksi toimistoapulaisik-
si seuraavat: neidit M. Ahola, E.U. Anttila, M. Lindberg ja S. Rissanen (Khn 
jsto 18.7. 6075 §, 25.4. 5600 §, 3.10. 6315 §, 27.6. 5964 §), joista viime-
mainittu pysytettiin edelleen tilapäisenä toimistoapulaisena vuoden loppuun 
(Khn jsto 15.8. 6123 §, 26.9. 6275 §); tilapäiseksi puhelimenhoitajaksi otet-
tiin rouva M. Stenberg (Khn jsto 16.5. 5653 §). 

Kuudelle toimistoapulaiselle päätettiin myöntää tammikuun 1 p:stä kuukau-
sittain 1 000 mk:n konekirjoituslisä sekä yhdelle toimistoapulaiselle lisäk-
si pikakirjoituslisä (Khn jsto 24.1. 5139 §)* 
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Toimistoapulaiselle R. Hämeen-Anttilalle myönnettiin ero virastaan marras-
kuun 1 pistä (Khn jsto 19.9. 6249 §). 

Läheteiksi otettiin nuorukaiset U. Julin, P. Penttilä ja E,K. Gröndahl 
(Khn jsto 5.9. 6205 §, 3.10. 6316 §, 31.10. 6472 §, 29.8. 6179 §, 25.4. 5607 §). 

Lähetti H. Svärdille myönnettiin ero tilapäisen lähetin virasta marraskuun 
5 pistä (Khn jsto 24.10. 6417 §). 

Siivooja S. Saleniukselle päätettiin suorittaa kaupunginkanslian henkilö-
kunnan kahvinjuonnista aiheutuvasta ylimääräisestä siivouksesta 500 mk kuu-
kaudessa (Khn jsto 17.1. 5089 §). 

Kaupunginkanslian vahtimestareille E. Niemuralle ja P. Aspelinille päätet-
tiin.myöntää 3 000 mk:n kuukausipalkkio siitä, että he Toimivat kaupunginhal-
lituksen henkilöautojen kuljettajina ja huolehtivat autojen kunnossapidosta 
(Khn jsto 17.1. 5088 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kaupunginkanslian viranhaltijat ovat allekir-
joittaneet todistuksen siitä, että he ovat saaneet tiedokseen kaupunginval-
tuuston kokouksissaan huhtikuun 25 ja toukokuun 16 p:n välisenä aikana hyväk-
symän virkasäännön määräykset sekä valtuuston mainituissa*kokouksissa teke-
mät, sitä koskevat päätökset (Khn jsto 31.10. 6458 §). 

Sairauslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin kaupunginkans-
lian viranhaltijoille samalla kun heidän sijaisensa määrättiin seuraavastii 
kirjaaja B. Adolfssonille helmikuun 16 pistä maaliskuun 3 piään (Khn jsto 
28.2. 5338 §), toimistoapulaiselle A.A. Beckerille marraskuun 19 pistä 22 
piään ja 27 pistä joulukuun 4 pi ään (Khn jsto 28.11. 6631 §, 5.12. 6660 §), 
apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blombergille maaliskuun 4 pistä 31 piään ja 
joulukuun 12 pistä tammikuun 12 piään 1952 (Khn jsto 14.3. 5413 §, 27.12. 
6782 §), toimistoapulaiselle R.M. Bremerille tammikuun 29 pistä helmikuun 10 
piään (Khn jsto 7.2. 5210 §, 14.2. 5266 § ja 5267 §), apulaiskaupunginsihtee-
ri G.Y. Brotherukselle huhtikuun 21 pistä-toukokuun 20 piään (Khn jsto 25.4. 
5605 §, 2.5. 5647 §), apulaisreviisori A. Ilvoselle syyskuun 17 pistä joulu-
kuun 31 piään (Khn jsto 5.12. 6661 §), toimistoapulaiselle E. Iversenille 
lokakuun 13 pistä 27 piään (Khn jsto 14.11. 6554 §), M. Kärkiselle tammikuun 
25 pistä maaliskuun 20 piään (Khn jsto 7.2. 5209 §), E.E. Serholle heinäkuun 
18 pistä elokuun 31 piään (Khn jsto 1.8. 6102 §) ja H.E. Swanljungille tam-
mikuun 8 pistä 22 piään (Khn jsto 10.1. 5050 §), kesäkuun 2 p;stä 18 piään 
(Khn jsto 13.6. 5876 §) j.a elokuun 20 pistä vuoden loppuun (Khn jsto 29.8. 
6187 §, 28.11. 6622 ja 6632 §), vahti mestari V.K. Havulle maaliskuun 29 
pistä toukokuun 15 piään (Khn jsto 4.4. 5501 §, 25.4. 5604 §, 2.5. 5631 §) 
ja vahtimestari J. Tuuhakselle heinäkuun 24 pistä elokuun 23 piään (Khn jsto 
1.8. 6103 §) ja elokuun 25 pistä syyskuun 24 piään (Khn jsto 29.8. 6186 §) 
sekä kaupunginvaltuuston istuntosalin siivoojalle B. Romppaselle helmikuun 
1 pistä 15 piään (Khn jsto 7.2. 5208 §). 

Vahtimestarien virkapuvut. Kaupunginkanslian vahtimestarien Niemuran ja 
Aspelinin virkapukujen hankkimisesta aiheutuneen laskun maksamiseen myönnet-
tiin 34 230 mk (8.3. 682 §). 

Yleisluontoisen puhelinneuvonnan järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti, 
että kaupunginhallituksen kirjaamon tehtäväksi annettaisiin kaupungin hallin-
toa ja virastoja koskevan yleisluontoisen puhelinpalvelun hoitc, että kaupun-
ginkansliaan palkattaisiin joulukuun 1 pistä tilapäinen toimistoapulainen 
21.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin ja että kaupunginhallituksen kirjaamoon 
asennettaisiin kaupunginhallituksen puhelinvaihteeseen yhdistettävä uusi pu-
helin (15.11. 2916 .§). 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston viranhaltijat. Asiamiesosaston lain-
opilliselle apulaiselle V. Saariselle myönnettiin hänen anomansa ero viras-
taan maaliskuun 10 pistä (15.2. 476 §). 

Apulaiskaupunginasiamies 0. Sepälle myönnettiin pyynnöstä ero virasta ke-
säkuun 15 pistä (24.5. 1351 §'). 

Kaupunginlakimiehen esityksestä kaupunginhallitus päätti, että apulaiskau-
punginasiamiehen virka, jonka haltija erosi kesäkuun 16 pinä, täytettäisiin 
vasta kertomusvuoden lopussa. Samalla määrättiin asiamiesosaston lainopilli-
nen apulainen S. Ojala hoitamaan sanottua virkaa vuoden loppuun oikeuksin 
nostaa ao. viran pohjapalkka ja ikälisät sekä hovioikeudenauskultantti K.A. 
Makkonen viransijaisena hoitamaan lainopillisen apulaisen virkaa kesäkuun 16 
pistä vuoden loppuun oikeuksin nostaa 34.palkkaluokan mukainen palkka (7.6. 
1518 §). 
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Varatuomari V.P. Viherluoto määrättiin tilapäiseksi lainopilliseksi apu-
laiseksi neljän kuukauden ajaksi helmikuun 5 p:stä lähtien (Khn jsto 7.2. 
5211 §) sekä oikeutettiin hänet asumaan kaupungin ulkopuolella Espoon kunnan 
Tuomarilan kylässä kauintaan v:n 1952 loppuun (Khn jsto 14.3. 5410 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginlakimiehen pysyttämään varatuomari 
V.P.Viherluodon asiamiesosaston palveluksessa tilapäisenä" lainopillisena apu-
laisena toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun saakka oikeuksin 
36.palkkaluokan mukaiseen palkkaan (3.5. 1426 §). 

Kaupunginhallitus valitsi asiamiesosaston lainopillisen apulaisen virkaan 
varatuomari S.A. Ojalan (29.3. 867 §). 

Vahtimestari E. Gröndahlille myönnettiin ero virastaan tammikuun 1 pistä 
ja määrättiin avoimeksi tullutta vahtimestarin virkaa toistaiseksi hoitamaan 
lähetti L.O. Lindvall (Khn jsto 3.1. 5005 §). 

Vahtimestarin virkaan päätettiin valita ¿.0. Lindvall maaliskuun 1 p:stä 
lähtien (Khn jsto 28.2. 5345 §). 

Asiamiesosaston ennakkovarojen enimmäismäärä päätettiin'korottaa 25 000 
mksaan {Khn jsto 17.1. 5109 §). 

Painatus - ja hankintatoimisto 

Laskujen hyväksyminen. Painatus- ja hankintatoimiston toimistopäällikkö 
T.J. Artman ja hänen estyneenä ollessaan painatus osaston esimies V. Stenman 
oikeutettiin kertomusvuoden aikana hyväksymään toimiston maksettaviksi esi-
tetyt laskut ja maksettaviksi aiotut asiakirjat (Khn jsto 3.1. 5009 §). 

Viranhaltijat. Toimistoapulaiselle I.E. Ojalalle myönnettiin synnytyslo-
maa helmikuun 3 p:stä huhtikuun 27 p:ään. Sijaiseksi otettiin rouva E. Snabb 
18. palkka luokan mukaisin palkkaeduin (Khn jsto 7.2. 5215 §). 

Painaja R. Kaitosaarelle myönnettiin ero painajan virasta tammikuun 1 p:stä 
1952. Samalla päätettiin määrätä painaja E. Ylimutka mainitusta päivästä al-
kaen hoitamaan mainittua virkaa toistaiseksi (Khn jsto 19.12. 6728 §). 

Kaupunginhallitus päätti painatus- ja hankintatoimiston tekemän ilmoituk-
sen johdosta pidättää romulyijyn anastukseen syylliseksi todetun painaja 
M. Iiskolan virantoimittamisesta toistaiseksi ja kunnes häntä vastaan aloi-
tettava oikeudenkäynti olisi päättynyt. Samalla kaupunginhallitus päätti il-
moittaa asiasta kaupunginvaltuustolle ja Uudenmaan lääninhallitukselle (21.6. 
1690 §). 

Painaja M.K. Iiskola päätettiin erottaa painajan virastaan kesäkuun 22 
p:stä lähtien sekä myöntää 6 410 mk vuosilomakorvauksen suorittamista varten. 
Samalla kehoitettiin painatus- ja hankintatoimistoa huolehtimaan siitä, että 
ennen mainitun korvauksen maksamista Iiskolalle siitä vähennetään kaupungin 
saatavat (Khn jsto 12.9. 6227 §). 

Karttojen ja kuvateosten myynti ym. Painatus- ja hankintatoimisto oikeu-
tettiin myymään 4.pohjoismaisten insinööripä!vien järjestelytoimikunnalle 
sen tarvitseman määrän sekä matkailija- että ns. keskuskarttoja samaan hin-
taan kuin millä kaupungin omat laitokset saavat niitä ostaa (Khn jsto 16.5. 
5688 §). 

Edelleen kehoitettiin painatus- ja hankintatoimistoa luovuttamaan pohjois-
maiden autoliittojen matkailuosastojen virkailijain kongressin kahdellekym-
menelle osanottajalle Helsingin matkailijakartta liitteineen (Khn jsto 12.9. 
6223 §). 

Hyväksyttiin maksettavaksi ^3 888 mk:n suuruinen lasku kaupungissa käy-
neille ulkomaalaisille luovutetuista kartoista ja kaupunkia esittävistä ku-
vateoksista (Khn jsto 5.7. 6017 §); samoin hyväksyttiin seuraavat toimiston 
esittämät laskut lahjoitetuista kaupungin kuvateoksista: 8 505 mk 400-vujötis-
juhliin osallistuneille henkilöille lähetetyistä kaupungin julkaisuista (Khn 
jsto 14.3. 5418 §), 10 800 mk Englantiin lähetetystä 11 teoksesta "Helsinki 
Capital of Finland" (Khn jsto 20.6. 5927 §) ja 1 215 mk toimitusjohtaja 
A. Heiskasen Göteborgiin lahjana viemästä teoksesta "V&r huvudstad Helsing-
fors" (Khn jsto 20.6. 5928 §). 

Eräisiin ulkomaille lähetetyistä kaupungin julkaisuista aiheutuneisiin 
kustannuksiin myönnettiin 14 840 mk (Khn jsto 11.4. 5528 §). 

Yhdistyneille Kansakunnille ja eräille ulkomaisille museoille lähetetty-
jen kuvateosten ja matka ilukart to jen hinnan maksamiseen myönnettiin 9 945 mk 
(Khn jsto 21.2. 5306 §). 
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Kunnalliskertomuksen ja asetuskokoelman painatus. Paitsi kaupungin lomak-
keita myös kunnalliskertomus ja kunnallinen asetuskokoelma päätettiin v:n 
1952 alusta painaa kaupungin Rotaprint-merkkisellä painokoneella, Samalla 
päätettiin korottaa toimiston ennakkovarat 3.7 milj. mkssta 6-milj. mk:aan. 
Painatus- ja hankintatoimistoa kehoitettiin aikanaan tekemään esitys tarvit-
tavan henkilökunnan palkkaamisesta painokonetta varten (Khn jsto 24.10, 6429 
§). 

Vuodeksi 1952 tilatut lehdet. Merkittiin tiedoksi ilmoitukset kaupungin 
eri virastoihin ja laitoksiin v:ksi 1952 tilatuista lehdistä. 

Työ tehotoimisto 

Työtehoneuvottelukunta. Kaupunginhallitus päätti valita työtehoneuvotte-
lukunnan jäseniksi kaupunginjohtajan, rahatoimenjohtajan, kiinteistöjohtajan, 
teknillisen johtajan, opetus- ja sairaala-asiain johtajan, kaupunginsihteerin 
ja kaupunginreviisorin lisäksi v:ksi 1951 valtuutetut E. Kytömaan, K. Kulon, 
G. Modeenin, J. Hakulisen ja T. Virkkusen (18.1. 156 §). 

Rationalisoimiskoulutuksen järjestäminen. Kaupunginhallitus hyväksyi työ-
tehotoimiston laatiman ohjelman rationalisoimiskoulutuksen järjestämisestä 
kaupungin viranhaltijoille kertomusvuonna sekä oikeutti työ teho toimiston 
käyttämään enintään 180 000 mk ra t i omii s o imis toiminnan edistämistä varteh 
v:n 1948 talousarvion ao. tilille varatusta määrärahasta (1.2. 295 §). 

Aloitepalkkiot. Vsn 1948 talousarvioon tarkoitusta varten varatusta mää-
rärahasta maksettiin aloitepalkkioita kertomusvuonna 54 aloitteesta yhteensä 
132 500 mk. 

Kaupunginhallitus päätti, että työtehotoimiston henkilökunnalle aloitetoi-
minnan hoidosta ylityönä suoritettujen palkkioiden maksaminen lopetettaisiin 
heinäkuun 1 p:stä alkaen (24.5* 1346 §). 

Työtehotoimiston ehdotuksen mukaisesti myönnettiin 250 000 mk v:n 1948 ta-
lousarvion ao. tililtä aloitetoiminnan mainostusta varten (5.7. 1818 §). 

S iivouskorv ausperuste iden järjestely. Kaupunginhallitus päätti 1) hyväk-
syä uuden pinta-alaluokittelun siivoojaryhmien palkkauksen perustaksi viras-
to- ja poliisitalojen osalta tehdyn ehdotuksen mukaisesti sekä kansakoulujen 
osalta erillisen ehdotuksen mukaisesti, 2) antaa kaupunginhallituksen järjes-
telytoimistolle tehtäväksi mitata ja luokitella kaikki siivouskohteet, sai-
raaloita lukuunottamatta, sekä muutenkin suorittaa uuteen järjestelmään kuu-
luvat muut toimenpiteet, jonka jälkeen asia tiliisi jäämään asianomaisten vi-
rastojen jatkuvaan hoitoon siivouskohteiden luokittelun jäädessä kiinteistö-
toimiston talo-osaston tehtäväksi, 3) antaa palkkalautakunnalle tehtäväksi 
hinnoitella siivousryhmät, sitten kun eri ryhmien pinta-alat oli mitattu, 
4) että pienille siivouskohteille myönnettäisiin palkkahyvitystä siten, et-
tä niissä työskenteleville siivoojille suoritettaisiin lisäkorvausta 1 500 
mk:aan asti kuukaudessa yhteissiivouspinta-alan ollessa pienempi kuin 120 m2, 
5) velvoittaa kaupungin virastot ja laitokset jakamaan siivousalansa siivoo-
jien kesken uuden pinta-alaluokittelun perusteella, 6) että suursiivouksien 
arviointia varten otettaisiin käytäntöön erikoiset ohjearvot sekä 7) että 
päätös uuden järjestelmän voimaan astumisesta tehtäisiin sen jälkeen, kun 
valmistavat toimenpiteet oli suoritettu (8.11. 2856 §). 

Ka upunginark is to 

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingissä sijaitsevan Vapaan Huollon pai-
kallisen keskuksen arkisto saataisiin siirtää kaupunginarkistoon seuraavin 
edellytyksin: 1) valtionarkiston ohjeiden mukaan tapahtuva tarpeettomien 
asiakirjojen hävittäminen on suoritettava ennen luovutusta, 2) luovutettavat 
asiakirjat on Suomen Huollon antamien yhtenäisten ohjeiden mukaisesti pääkoh-
dittain luetteloitava ja luettelo toimitettava.kaupunginarkistolle kolmena 
kappaleena, joista yksi tarkastusten jälkeen lähetetään joko valtionarkistol-
le tai maakunta-arkistolle, 3) luovutusluettelossa on mainittava, mitkä asia-
kirjaryhmät on hävitetty ennen luovutusta, 4) luovutusluettelossa on selväs-
ti ilmoitettava, mitkä asiakirjat voidaan vapaasti antaa tutkijain ja muiden 
tarvitsijain käytettäviksi ja mihin ryhmiin nähden joitakin rajoituksia tois-
taiseksi ehkä on noudatettava sekä minkälaisin edellytyksin ja kenen toimes-
ta käyttölupa tällaisiinkin ryhmiin voidaan myöntää, 5) asiakirjat on luovu-
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tettava selkämerkinnöillä varustettuihin kansioihin tai ainakin hyvin sidot-
tuihin kääröihin sekä kortistot vastaavasti laatikkoihin sijoitettuina, 
6) kaupunginarkistolle on hyvissä ajoin ilmoitettava tarpeellisen hyllvtilan 
likimääräinen laajuus ja sovittava luovutuksen yksityiskohdista sekä 7) mikä-
li Suomen Huolto vastaa 1-6 kohdissa mainituista toimenpiteistä ja niistä 
aiheutuvista kustannuksista, kaupunki sitoutuu puolestaan suorittamaan kul-
jetuskustannukset (6.9. 2275 §). 

Vahtimestarin ja siivoojan palkkaus. KaupunginarKiston vahtimestarin 
E. Parkkalin palkkio lämmityksestä päätettiin korottaa joulukuun 1 p:stä 
1950 lähtien 3 190 mk:aan kuukaudessa sekä siivooja S. Saleniuksen palkka 
samasta ajasta lähtien 2 310 mk:aan ja helmikuun 1 pistä 2 415 mk:aan (Khn 
jsto 7.2. 5212 §). 

Rahatoimisto 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, että rahatoimistoon saatiin 
avoinna olevan apulaiskaupunginkamreerin viran säästynyttä palkkaa käyttäen 
palkata tilapäinen asiamies 43.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin (15.11. 
2927 §). 

Rahatoimiston kirjanpitäjän virkaan valittiin ekonomi L. Mäkinen (4.5. 
1203 §). 

Kaupunginhallitus suostui rahatoimiston esitykseen tilapäisen työvoiman 
palkkaamisesta toimistoon kertomusvuoden aikana (Khn jsto 6.6. 5836 §, 13.6. 
5892 §). 

Osastopäällikkö 0. Salmelle myönnettiin virkavapautta lokakuun 8 pistä 
28 piään Tanskaan. Norjaan ja Ruotsiin tehtävää stipendimatkaa varten (Khn 
jsto 3.10. 6327 §). 

Tilapäiselle toimistoapulaiselle G. Ekholmille myönnettiin tammikuun 1 
pistä ero virastaan (Khn jsto 7.2. 5223 §), samoin myönnettiin ero toimisto-
apulaisille R.E. Ervastille ja I. Lappalaiselle toukokuun 1 pistä, mistä 
ajasta alkaen rouva Lappalainen palkattiin tilapäiseksi toimistoapulaiseksi 
enintään vuoden loppuun siten, että hän suoritti osapäivätyönä 4 t. tavan-
omaisesta työajasta (Khn jsto 14.3. 5423 §, 11.4. 5547 §)5 osastonhoitaja 
J.M.I. Montinille myönnettiin sairauden vuoksi ero virastaan tammikuun 1 
pistä 1952 lähtien (Khn jsto 27.12. 6798 §). 

Seitsemään 20.palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan valittiin 
kesäkuun 1 pistä seuraavat henkilöt: K.E. Heikkilä, K.H. Huotari, A.I. Joki-
nen, T.M.K. Koskinen, G.V. Nyholm, K.M. Ritavuori ja T.I. Siren (Khn jsto 
30.5. 5786 §); viiteen 18.palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan 
valittiin kesäkuun 1 pistä seuraavat: R.S.M. Bang, E.M. Kuusisaari, I. Lönn-
roth, A.S. Patajoki ja D.M. Swahn (Khn jsto 30.5. 5787 §); neljään ^.palkka-
luokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan päätettiin valita virkoja haet-
tavaksi julistamatta kesäkuun 1 p:stä L. Blaschkow, M.H.M. Korhonen, A.M. 
Loqvist ja J.E. Merilä (Khn jsto 30.5. 5788 §). 

18.palkkaluokkaan kuuluviin tilapäisiin toimistoapulaisten virkoihin pää-
tettiin valita niitä haettavaksi julistamatta syyskuun 16 p:stä toistaiseksi 
ja kauintaan kertomusvuoden loppuun seuraavat: N. Helenius, E. Reinikainen, 
S. Grenman, N. Kotte, P. Salminen, L. Skogberg, K. Lindholm ja A. Mömmö (Khn 
jaosto 12.9. 6233 §). 

Seuraavat toimistoapulaisten vuosilomasijaiset palkattiin syyskuun 1 p:n 
ja 30 p:n väliseksi ajaksi: A. Lönn 18.palkkaluokan sekä E. Storhannus ja 
A. Virtakallio 17.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin (Khn jsto 3.10. 6334 §). 

Edelleen oikeutettiin rahatoimisto palkkaamaan lokakuun 1 pistä joulukuun 
31 piään tilapäisiksi toimistoapulaisiksi A. Lönn 18.palkkaluokan sekä 
B. Koikkalainen, E. Storhannus ja A. Virtakallio 17«palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin (Khn jsto 10.10. 6362 §). 

Läheteiksi palkattiin kesäkuun 1 pistä elokuun 31 piään A*-M. Eklund 3a 
M. Putaansuu 6.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin (Khn jsto 13.6. 5892 §). 

Herra B.H. Krook palkattiin rahatoimistoon avustamaan johtaja N. Koskista 
tilisöännön edellyttämän uudelleenjärjestelyn aiheuttamaan työhön heinäkuun 
19 pistä joulukuun 31 piään 27.palkkaluokan mukaisin kuukausipalkoin (Khn 
jsto 18.7. 6083 §). 

Sairauslomaa saivat seuraavat toimiston viranhaltijat virkasäännön mukai-
sin palkkaeduin jälempänä mainittuina aikoina, samalla määrättiin heidän si-
jaisensa i K. Ahtio marraskuun 10 pistä 17 piään, M. Björk toukokuun 7 pistä 
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kesäkuun 7 p:ään, H. Bolinder helmikuun 24 p:stä huhtikuun 9 p:ään, E· Boll-
ström heinäkuun 3 p:stä syyskuun 30 piään, S. Bäckström huhtikuun 28 p:stä 
toukokuun 19 piään, G· Dahlström syyskuun 13 p:stä vuoden loppuun, S. Ekholm 
tammikuun 2 p:stä 16 piään, K. Elfvengren tammikuun 8 p:stä 12 p:ään, M. Fager-
lund tammikuun 17 p:stä 25 piään, M. Fogelberg helmikuun 3 pistä 19 piään, 
L. Forsen helmikuun 13 p:stä 22 p:ään ja kesäkuun 9 p:stä 30 p:ään, E. Gylling 
tammikuun 10 p:stä 16 p:ään, helmikuun 12 p:stä 28 p:ään ja syyskuun 29 p:stä 
lokakuun 3 p:ään, T. Halme syyskuun 13 pistä 17 piään, A. Haukioja tammikuun 
12 p:stä 19 piään, A. Heinonen tammikuun 11 pistä 18 piään, C. Huotari heinä-
kuun 5 pistä 19 piään, E. Iversen lokakuun 28 pistä marraskuun 24 piään, 
E. Jaatinen tammikuun 4 pistä 31 piään, G. Kaksonen tammikuun 29 pistä hel-
mikuun 5 piään, T. Koskinen joulukuun 3 pistä 8 piään, A. Kotka helmikuun 7 
pistä 28 piään, E. Kuusisaari tammikuun 30 pistä helmikuun 19 piään, E. levä-
aho tammikuun 29 pistä helmikuun 15 piään, H, Lindgren huhtikuun 19 pistä 21 
piään ja syyskuun 13 pistä 15 piään, E. Lindström tammikuun 2 pistä 27 piään, 
I. Lönnroth joulukuun 10 pistä 20 piään, M· Montin lokakuun 1 pistä 31 piään 
ja joulukuun 1 pistä 31 piään, N. Mäkinen helmikuun 1 pistä 8 piään, A-L. 
Määttänen toukokuun 11 pistä 31 piään, R. Nikkinen syyskuun 4 pistä 11 piään, 
G. Nyholm kesäkuun 7 pistä 16 piään, S. Per jo heinäkuun 17 pistä elokuun 31 
piään, L. Rapeli tammikuun 10 pistä 20 piään, S. Rosenqvist tammikuun 5 pistä 
helmikuun 18 piään, G· Rostedt joulukuun 15 pistä 23 piään 1950, H. Rönnberg 
marraskuun 18 pistä 26 piään, H. Saarnio elokuun 13 pistä 28 piään ja marras-
kuun 22 pistä joulukuun 19 piään, L. Selenius toukokuun 28 pistä kesäkuun 2 
piään, T. Siren elokuun 2 pistä syyskuun 15 piään, D. Sjöberg tammikuun 1 
pistä maaliskuun loppuun, L. Skogberg maaliskuun 29 pistä huhtikuun 9 piään, 
S· Söderlund toukokuun 4 pistä kesäkuun 30 piään, G. Tammio toukokuun 22 pistä 
kesäkuun 30 piään, H. Turtiainen helmikuun 19 pistä maaliskuun 5 piään ja 
maaliskuun 17 pistä 22 piään, U. Törnqvist kesäkuun 5 pistä 19 piään, J. Wege-
lius elokuun 29 pistä^lokakuun 16 piään, E· Wiklund toukokuun 28 pistä kesä-
kuun 9 piään sekä D. Östman heinäkuun 2 pistä elokuun 21 piään ja marraskuun 
12 pistä joulukuun 31 piään. 

Erhelaskujen korvaaminen. Rahatoimiston kassanhoitajille myönnettiin yh-
teensä 5 725 mk v m 1950 erhelaskuista aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen 
(Khn jsto 17.1. 5111 §). 

Asunto-osakkeen osto huoltokassan välityksellä. Kaupunginhallitus päätti, 
että huoltokassa sai ottaa huolehtiakseen toimistoapulaisen I. Engblomin 
asunto-osakkeiden hinnan suorittamisesta edellyttäen, että velkamäärän ta-
kaisin maksamisen vakuudeksi oli asetettu huoltokassan hoitokunnan hyväksymä 
vakuus (4.1. 31 §). 

Tilastotoimisto 

Lävistyskoneen vuokraaminen. Kaupunginhallitus oikeutti tilastotoimiston 
vuokraamaan IBM-yhtiöltä kaksi täysiautomaattista lävistyskonetta ja tabu-
laattoriin asennettavan lisälaitteen sekä samalla luovuttamaan yhtiölle ta-
kaisin kaksi tavallista lävistyskonetta (5.7. 1816 §). 

Erikoistutkimukset. Kaupunginhallitus päätti antaa tilastotoimiston teh-
täväksi suorittaa kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toivoman liikehuo-
neistojen tutkimuksen (31.5. 1431 §, 7.6. 1515 §) sekä asunto- ja asemakaa-
vaneuvottelukunnan ehdottaman asuntotutkimuksen, minkä yhteydessä tilasto-
toimisto oikeutettiin käyttämään sähkökojeita koskevan erikoistutkimuksen 
suorittamiseen varattu 650 000 m k m suuruinen määräraha kokonaisuudessaan 
sähkökoje- ja asuntotutkimuksen suorittamiseen (11.1. 77 §). Kaupunginhalli-
tus oikeutti samalla suorittamaan asuntotutkimusta varten tarvittavan reikä-
korttien lävistyksen tarvittaessa ylityönä ja maksamaan siitä 4 m k m suurui-
sen palkkion kortilta edellä mainitusta määrärahasta, jolloin sunnuntaisin 
suoritetusta työstä ei saanut maksaa korotettua palkkiota (8.3. 677 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa tilastotoimiston tehtäväksi suo-
rittaa helsinkiläisen nuorison kotioloja, vapaa-ajan harrastuksia ja väki-
juomien käyttöä valaisevan tutkimuksen sekä myönsi tästä aiheutuvien kustan-
nusten toisen puolen suorittamiseen sekalaisten yleisten menojen pääluokan 
käyttövaroistaan 100 000 mk (19.4. 1035 §). 

Tilastotoimisto sai tehtäväkseen suorittaa vanhusten oloja valaisevan tut-
kimuksen vin 1952 tammi-helmikuun aikana; samalla kaupunginhallitus ilmoitti, 



106 2, Kaupunginhallitus 

että haastatteluissa käytettävät kaavakkeet oli laadittava yhteistoiminnassa 
vanhusten olojen parantamista harkitsemaan asetetun komitean kanssa (15.11. 
2926 §). 

Väestönlaskenta. Kaupunginhallitus myönsi väestönlaskennan keskustoimi-
kunnalle sen juoksevien menojen suorittamista varten 165 000 mk:n suuruisen 
uuden määrärahan sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan ja 
oikeutti toimikunnan edelleen pitämään hallussaan näistä varoista enintään 
5 000 mk:n suuruisen käteiskassan, jonka hoitajaksi oli määrättävä joku toi-
mikunnan palveluksessa oleva toimistoapulainen (1.2. 298 §). 

Kaupunginhallitus kehoitti tilastotoimistoa käytettävissä olevan, tila-
päisen työvoiman määrärahan puitteissa yhteistyössä Tilastollisen päätoimis-
ton kanssa käyttämään hyväksi väestönlaskennan aineistoa tilastotoimiston 
esittämällä tavalla, minkä mukaisesti selvitettäisiin myös tiedot seurakun-
taan kuulumisesta ja työpaikasta (5.7. 1817 §). 

Virka-aika. Tilastotoimiston päätoimiston virka-aika määrättiin seuraa-
vaksi: arkisin klo 8.45 - 16, jolloin aamiaistauko oli 3/4 tuntia sekä lau-
antaisin, pyhä- ja juhlapäivien samoin kuin vapunpäivän aattona klo 8.45 -
13.15 ilman aarniaistaukoa. Tilastotoimiston koneosastolla oli noudatettava 
kaupungin yleistä virka-aikaa ( 7.6. 1516 §). 

Huoneiston vartiointi. Tilastotoimiston tehtyä esityksen sopimuksen pur--
kamisesta Vartio- ja etsivätoimisto A. Koskisen kanssa, minkä sijasta kont-
torikoneet vakuutettaisiin, kaupunginhallitus päätti hylätä esityksen sekä 
kehoitti tilastotoimistoa uudistamaan vartiointisopimuksensa (8.3. 681 §)'. 

Kaupunginhallitus oikeutti tilastotoimiston syyskuun 1 p:stä alkaen ja 
toistaiseksi kertomusvuoden loppuun saakka palkkaamaan tilapäisen apulaisak-
tuaarin 30.palkkaluokkaa vastaavin palkkaeduin kunnalliskertomuksen toimi-
tustöiden jouduttamiseksi sekä myönsi ao. tililtä tarkoitukseen 144 000 mk 
(12.7. 1870 §). §). 

Puutavara - ja polttoainetoimisto 

Polttopuun kuljetus. Kaupunginhallitus päätti esittää valtioneuvostolle, 
että tämä kiireellisesti asettaisi elimen tai viranomaisen, jolla on oikeus 
määrätä rautatiekuljetusten toimeenpanosta ja niiden tärkeysjärjestyksestä 
ia joka valvoisi, ettei epätarkoituksenmukaisia ristiinkuljetuksia tapahdu 
(5.7. 1860 §). 

Määrärahat. Kaupunginhallitus päätti myöntää ennakkona kaupunginkassasta 
v:n 1950 ao. tilille 20 milj. mk ja v:n 1951 tilille yhteensä 616.6 miij. mk 
(4.1. 38 §, 21.3. 818 §, 31.5. 1453 §). 

Polttopuun hankinnat.i Puutavara- ja polttoainetoimiston johtajan tiedus-
teltua, olisiko toimiston viipymättä ryhdyttävä laajentamaan polttopuun haii-
kintaansa, katsottiin, ettei toistaiseksi ollut syytä laajentaa hankintaa 
muulla tavoin, kuin että toimiston olisi heti ryhdyttävä toimenpiteisiin 
noin 20 000 m*: n suuruisen polttopuumäärän hankkimiseksi aikaisemmin hankit-
tavaksi päätetyn 200 000 m^:n suuruisen polttopuumäärän lisäksi (Pp.jsto 
18.6. 7 §). 

Kaupunginhallitus kehoitti puutavara- ja polttoainetoimistoa viipymättä 
ryhtymään toimenpiteisiin 100 000 m^:n suuruisen polttopuumäärän hankkimisek-
si aikaisemmin päätettyjen hankintojen lisäksi sekä myönsi 200 milj. mk etu-
käteen kaupunginkassasta toimiston käytettäväksi ko. tarkoitukseen (12.7. 
1938 §). 

Kaupungin polttoainetilannetta ja edessä olevia vaikeuksia harkittaessa 
laadittiin seuraava ohjelma, jota puutavara- ja polttoainetoimiston olisi 
noudatettava alkaneena hankinta- ja lämmityskautena: l) Sahapuun hankinnan 
ja sahatavaran valmistuksen tuli tapahtua aikaisempien suuntaviivo jen mukaan 
ja olivat ne sillä hetkellä taka-alalla. 2) Ensi sijaisesti oli kiinnitettä-
vä huomiota polttopuun hankintoihin, joita oli laajennettava ainakin niihin· 
mittoihin, joihin kaupunginhallitus oli kulumassa olevaa polttokautta varten 
jo varat myöntänyt. 3; Polttoainehankintojen laajentamisella oli lähinnä py-
rittävä siihen, että puutavara- ja polttoainetoimisto voisi täyttää Helsin-
gissä lämmitykseen tarvittavan polttopuun kohdalla kaupungin oman ja pienku-
luttajien tarpeen. 4) Polttopuuta hankittaessa oli pyrittävä ostamaan lähin-
nä valmiita halkoja, jotka olivat jo kuluvana lämmityskautena poltettavissa, 
ja jätettävä pystymetsien ostot toissijaisiksi. 5) Ostot oli suoritettava 



2, Kaupunginhallitus 107 

päivän hintoihin ja laajennettava niitä sellaisiin suuntiin, joilla vielä 
oli saatavissa valmiita halkoeriä. Erikoisesti päätettiin kehoittaa toimis-
toa tutkimaan halkojen ostomahdollisuuksia 'Pohjois-Savon ja Karjalan ratojen 
suunnilta (Pp.jsto 5.9. 2 §)· 

Kaupunginhallitus oikeutti halkotoimiston ostamaan Osuuskunta Metsäliitol-
ta 10 000 m 3 koivuhalkoja hintaan 1 450 mk/m 3 ja myymään pienkuluttajille 
1 550 mk/m3 hinnasta sillä edellytyksellä, että valtion varastoista saatiin 
halkoja pienkuluttajajakelua varten vähemmän kuin 50 000 m 3 (25.1. 258 §). 

Polttopuun myyntihinnat. Kaupunginhallitus vahvisti halkotoimiston kaupun-
gin laitoksille toimittamien polttopuiden hinnat sekä ajo- ja pilkkomismak-
sut tammikuun alusta lähtien seuraaviksi: koivuhalot 1 350 m k / m h a v u - ja 
sekahalot 1 250 mk/m 3, ajomaksut 140 mk/m3 ja sahaus ja pilkkominen 225 mk/m3 
(4.1. 40 §). 

Maaliskuun ja kesäkuun alusta lähtien tapahtuneiden korotusten lisäksi ko-
rotettiin kaupungin laitoksille toimitettavien polttopuiden hinnat sekä pilk-
komis- ja ajomaksut vielä lokakuun 1 p:stä alkaen kertomusvuoden loppuun as-
ti seuraaviksi: koivuhalot 2 00*0 mk/m3, havuhalot 1 900 <mk/m3, sekahalot 
1 800 mk/m3, pilkkominen 300 mk/m3 ja ajo 200 mk/m3 (15.3. 776 §, Pp.jsto 
18.6. 5 § ja 18.9. 4 §). 

Kaupungin laitoksille toimitettavien polttopuiden hinnat päätettiin korot-
taa tammikuun 1 p:stä 1952 seuraaviksi: koivuhalot 2 100 mk/m3 , havuhalot 
2 000 mk/m3 ja sekahalot 1 900 mk/m3 (Pp.jsto 20.12. 3 §). 

Puheenjohtaja F. Kivistö oli tiedoittanut valtioneuvoston suunnittelevan 
sellaista toimenpidettä, että polttopuiden myyjien olisi alennettava koivu-
halkojen hintaa, joka tällöin oli 2 250 mk/ni3, 350 mk m3:ltä ja että valtio 
korvaisi suhdannerahastosta alennuksesta 300 mk muun osan alennuksesta jää-
dessä myyjien kannettavaksi. Kauppa- ja teollisuusministeri oli tiedustellut 
kaupungin kantaa edellä mainitussa asiassa. Todettiin, että kaupungin jo os-
tamien halkojen osalta voitaisiin mainittu 50 mk/m3 alennus tappioitta toi-
meenpanna, mutta oli jaosto kuitenkin sitä mieltä, että tällaiseen järjeste-
lyyn ei pitäisi ryhtyä, koska vallitseva halkojen hankintajärjestelmä pohjau-
tui siihen, että sekä osto- että jakeluhinta olivat vapaat ja jakeluhinnan 
säännöstely olisi omiaan tyrehdyttämään halkoliikkeitten hankinnat. Tämä puo-
lestaan veisi siihen, että pidettäisiin kaupungin velvollisuutena vastata ko-
ko halkojen hankinnasta, mihin kaupunki ei ollut varautunut (Pp.jsto 4.10. 
2 §). 

Kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille päätettiin ilmoittaa, että 
niiden oli v:n 1952 talousarvioehdotukseensa merkittävä polttopuiden hinnak-
si pilkottuina ja kotiinajettuina 2 000 mk/m3 ja kivihiilen hinnaksi 10 000 
mk/to. Koksin hinnaksi oli merkittävä kaasulaitoksen ilmoittama hinta (Pp. 
jsto 27.4. 5 §). 

Toimiston johtajien päivärahat ja edustuskulut. Halkotoimiston päälliköl-
le ja apulaispäällikölle oli maksettu päivärahaa I matkustus luokan mukaan, 
vaikka he matkustussäännön mukaan kuuluivat II luokkaan. Nyt päätettiin suo-
rittaa puutavara- ja polttoainetoimiston johtajalle ja apulaisjohtajalle II 
matkustusluokan mukaiset päivärahat v:n 1952 alusta lähtien. Samalla päätet-
tiin korottaa mainituille toimihenkilöille maksettavat edustuskulut samasta 
ajankohdasta alkaen 10 000 mk:aan kuukaudessa kummallekin, koska päivärahat 
olivat niin alhaiset, etteivät ne riittäneet matkoista johtuvien menojen 
peittämiseen (Pp.jsto 20.12. 5 §). 

Toimiston henkilökunnan palkat ja työaika. Päätettiin maksaa puutavara-
ja polttoainetoimiston Helsingissä olevan päätoimiston henkilökunnalle tois-
taiseksi entiset palkat. Toimiston työaika määrättiin 6i tunniksi päivässä,' 
paitsi lauantaisin, pyhä- ja juhlapäivien sekä vapunpäivän aattona 4i tuntia, 
sekä että toimihenkilöiden toimistoaika arkisin oli 9-16 puolen tunnin aa-
miaistaukoineen, paitsi lauantaisin ja pyhä- ja juhlapäivien sekä vapunpäi-
vän aattona, jolloin työaika oli klo 9-13.30 ilman aamiaistaukoa (Pp.jsto 
18.6. 2 ja 3 §). 

Autojen myyntiä ja ostoa koskevia asioita. Puutavara- ja polttoainetoimis-
to oikeutettiin myymään vähintään 250 000 mk: n hinnasta Studebaker-merkkinen 
henkilöauto (Khn jsto 28.2. 5353 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimisto oikeutettiin tekemään Uudelta Autokeskus 
oy:Itä tilaus, joka käsitti 15 uutta Dodge-merkkistä kuorma-autoa 1 460 000 
mk:n kappalehinnasta, mistä hinnasta kuukauden kiiluessa tilauksesta suoritet-
taisiin ennakkona 800 000 mk (Pp.jsto 27.4. 6 §). 
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Laskujen hyväksyminen. Puutavara- ja polttoainetoimiston laskujen hyväksy 
i miseen nähden päätettiin, että entistä menettelytapaa oli noudatettava, niin 
että toimiston johtaja ja hänen estyneenä ollessaan apulaisjohtaja hyväksyi 
toimiston käytettävissä olevista varoista maksettavat laskut ja maksumääräyk 
set, kuitenkin niin, että mikäli ne koskivat puutavara- ja polttoainetoimis-
ton johtajan matka- ja edustuskuluja, ne oli esitettävä myöskin kiinteistö-
johtajan tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi. 

Kymijoen lauttaus säännön muuttaminen. Varatuomari 0. Sepän tehtäväksi pää 
tettiin antaa anoa sellaista muutosta lauttaussääntöön, että Kymin uittoväy-
lässä Kalkkisten kosken yläpuolelta Jyrängön virran yläpuolelle asti .iokai-
nen saisi lautata tavaransa erikseen, koska Kymijoen lauttaussäännön 3 §:ssä 
oleva määräys, että uitot vesistössä oli toimitettava yhteisuittona, oli ai-
heuttanut kaupungin uitoille viivästystä ja sekaannusta (Pp.jsto 24.5. 4 ja 
6 §). 

-Puutavara- ja polttoainejaoston toimittama tarkastus Heinolan maalaiskun-
nassa sijaitsevalla Helsingin kaupungin omistamalla sahalla merkittiin tie-
doksi (Pp.jsto 5.9. 3 §). 

Selostus toimiston polttoaine tilanteesta, jonka toimisto oli antanut loka 
kuun 31 p:nä, merkittiin tiedoksi (Pp.jsto 17.11. 2 §). 

Puut avara-ai aa koskevan tutkimuksen avustaminen. Puutavara- ja polttoaine 
toimistoa kehoitettiin suorittamaan Yliopiston metsätalouden liiketieteen 
laitokselle pinotavaran rautatievaunumittausta koskevan tutkimuksen suoritta 
miseen 50 000 mk:n avustus toimiston käytettävissä olevista varoista. 

Uuden rimahakkurin hankkiminen. Toimisto oikeutettiin hankkimaan A. Ahl-
ström oy:n Karhulan tehtailta uusi suurempi rimahakkuri, jönka hinta tarjouk 
sen mukaan oli 3.4 milj. mk. Lisäksi oikeutettiin osasto myymään entinen ri-
mahakkuri, josta oli arvioitu saatavan 1 milj. mk, sekä ryhtymään toimenpi-
teisiin hakkurin perustan vahvistamiseksi. 

Sihteerin palkkioksi vahvistettiin 8 000 mk kuukaudessa toukokuun 1 p:stä 
lHhtien (Pp.jsto 17.11. 7 §). 

Heinolan Sahan tuotantokomitean työnantajaa edustaviksi jäseniksi valit-
tiin w:ksi 1952-53 puutavara- ja polttoainetoimiston johtaja F. Kivistö ja 
metsänhoitaja J# Kivistö sekä heidän varamiehikseen metsänhoitaja E. Mäkelä 
ja piiriesimies K. Heikkonen (Pp.jsto 20.12. 2 §). 

R e visioi a i t o s 

Viranhaltijat. Apulaisreviisori S. Kuitusen synnytysloman sijaiseksi pää-
tettiin palkata revisioapulainen L. Stenbäck sekä tämän sijaiseksi K. Ratamo 
(Khn jsto 30.5. 5768 §). 

Kahteen 23.palkkaluokkaan kuuluvaan revisioapulaisen virkaan päätettiin 
valita ekonomi A. Björn ja sosionomi B.H. Krook heinäkuun 1 p:stä lähtien 
(Khn jsto 13.6. 5886 §). 

Reviisori 0. Wiherheimolle myönnettiin palkatonta virkavapautta tammikuun 
1 p:stä joulukuun 31 p:ään 1952 ulkomaille tehtävää opintomatkaa varten 
(22.11. 2992 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus v:lta 1950. Kaupunginhallitus 
kehoitti lauta- ja johtokuntia kiinnittämään huomiota kiinteän omaisuuden 
tarkastajien kertomuksessa esitettyihin seikkoihin ja tekemään ehdotuksen 
tarvittavien määrärahojen varaamisesta puutteiden korjaamiseen; edelleen ke-
hoitettiin kiinteistölautakuntaa tekemään ehdotus tontin varaamisesta kaupun 
ginarkiston ja mahdollisesti myös tilastotoimiston tarpeita varten; kaupun-
gin lauta- ja johtokuntia kehoitettiin huolehtimaan siitä, että virastojen 
ja laitosten johtajien käytettäväksi hankitaan kaupungin talousarvio lopul-
lisessa muodossaan sekä että virastojen ja laitosten huonetilojen tyydyttä-
miseksi otetaan harkittavaksi kaupungin kiinteistöistä ulkopuolisille mah-
dollisesti luovutettuja huoneistoja koskevien vuokrasopimusten irtisanomi-
nen (21.6. 1686 §). 

Suoritetut kassantarkastukset. Suoritetut kaupunginkassan vuosineljännes-
tarkastukset merkittiin tiedoksi (22.2. 547 §, 7.6. 1512 §,15.11. 2912 §). 

Hankinnoissa noudatettavat periaatteet. Kaupunginhallitus päätti lähettää 
revisiotoimiston laatimat ohjeet hankinnoissa noudatettavista periaatteista 
niiden lautakuntien, virastojen ja laitosten, rakennustoimikuntien na komi-
teoiden tiedoksi, .jotka käsittelevät hankinta-asioita (24.5. 1349 §). 
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Viranhaltijain väärinkäytösten ilmoittaminen. Kaupunginhallitus päätti 
lähettää kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja lai-
toksille kiertokirjeen, missä kiinnitettiin huomiota kaupunginhallituksen 
tammikuun 23 p:nä 1947 lähettämässä kiertokirjeessä mainittuun väärinkäytös-
ten ilmoittamisvelvollisuuteen (4.10. 2507 §). 

Irtaimistoluettelojen laatiminen. Kaupunginhallitus hyväksyi järjestely-
toimiston esittämän irtaimistoluettelojen laatimisohjeen painatus- ja hankin 
tatoimiston ehdotuksen mukaisesti täydennettynä sekä siihen liittyvät lomak-
keet käytettäviksi kaupungin irtaimistoluetteloissa vuodenvaihteesta 1951/ 
52 lähtien, kuitenkin siten, että virastoissa ja laitoksissa nyt käytännössä 
olevat irtaimistoluettelot saatiin ensin käyttää loppuun; edelleen kaupungin 
hallitus päätti kehoittaa virastoja ja laitoksia uuteen järjestelmään siir-
tyessään pyöristämään siihen mennessä hankittujen irtaimistoesineiden arvon 
ylöspäin lähimpään 10 mk:aan, velvoittaa virastot ja laitokset varustamaan 
irtaimen omaisuutensa vaakunaleimalla ensi tilassa ja viimeistään kesäkuun 
1 p:ään 1952 mennessä kuitenkin siten, että sellaisiin metalliesineisiin, 
joihin ei meistämällä voida merkitä kaupungin vaakunaa, oli, mikäli sitä pi-
dettiin tarkoituksenmukaisena, kiinnitettävä painatus- ja hankintatoimiston 
toimittamat, kaupungin vaakunalla varustetut metallilaatat, sekä antaa pai-
na tus- ja hankintatoimiston tehtäväksi painattaa virastojen ja laitosten ti-
lausten perusteella irtaimistoluettelolomakkeet sekä hankkia tarvittavat tun 
nusleimasimet, -taltat ja -laatat (27.9. 2436 §). 

Verotusvalmisteluvir as to 
Työaika. Kaupunginhallitus vahvisti verotusvalmisteluviraston työajan 

syyskuun 1 p:stä lähtien seuraavaksi: arkisin klo 8.30 - 16 tunnin aamiais-
taukoineen, lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien ja vapunpäivän aattona 
klo 8.30 - 13 ilman aamiaistaukoa (5.7...1833 §). 
. Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa verotusvalmisteluviras-

tolle, että viraston kuukausipalkkaa nauttivaan henkilökuntaan nähden ja tä-
hän ryhmään mahdollisesti myöhemmin siirrettäviin viranhaltijoihin oli so-
vellettava kaupungin virkasäännön määräyksiä siitä riippumatta, oliko heidät 
palkattu valtion vai kaupungin kustannuksella, sekä että tuntipalkkaa nautti 
vien toimihenkilöiden osalta ei ollut sovellettava yleistä työsopimus- ja 
vuosilomalakia, vaan kaupungin työntekijäin vuosiloma- sekä sairaus- ja hau-
tausapusääntöä saattamatta heitä kuitenkaan työehtosopimuksen alaisuuteen 
(16.8. 2061 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa verotusvalmisteluvirastossa elokuun 1 
p:stä alkaen tilapäisiksi kuukausipalkkaisiksi seuraavat tuntipalkkaiset toi 
met: neljä apulaissihteerin, 18 tarkkailijan, 72 tarkkaajan ja 60 toimisto-
apulaisen tointa sekä kolme vahtimestarin, kolme ovenvartijan, kaksi yövah-
din ja kaksi puhelinkeskuksenhoitajan tointa (19.7. 1953 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa verotusvalmisteluviraston kaupunginhal-
lituksen määräämän tarkkailijan palkkion 5 000 mkxaan kuukaudelta elokuun 1 
p:stä alkaen sekä ilmoittaa Uudenmaan läänin verotarkastajalle puoltavansa 
lääninhallituksen määräämän tarkkailijan palkkion korottamista tammikuun 1 
p:stä 1952 alkaen 5 000 mk:aan kuukaudelta (13.9. 2328 §, 20.9. 2404 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa valtiovarainministeriölle puoltavansa 
8 $:n A-sopimuksen mukaisen korotuksen maksamista verotusvalmisteluvirastos-
sa palveleville,valtion palkkaamille viranhaltijoille samoin kuin kaupungin 
palkkaamille viranhaltijoillekin (17.5. 1279 §). 

Taksoitustyön suorittaminen ylityönä. Rahatoimenjohtaja. oli kehoittanut 
verotusvalmisteluvirastoa huolehtimaan siitä, että virastossa suoritettiin 
ylitöitä siinä laajuudessa kuin se oli tarpeellista taksoitustyön valmiiksi 
saattamiseksi ainakin suurin piirtein kesäkuun 7 p:ään mennessä sekä ilmoit-
tanut verotusvalmisteluvirastolie, että kaupunki tulisi yksinään vastaamaan 
ylityökorvausten suorittamisesta, sikäli kuin valtiota ei saataisi osallis-
tumaan näiden kustannusten suorittamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi maini-
tun rahatoimenjohtajan toimenpiteen (31.5. 1443 §). 

Aikatarkkailuleinasimien asentaminen. Verotusvalmisteluvirastoon hankit-
tujen mainittujen leimasimien asennuskustannuksia varten kaupunginhallitus 
myönsi sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 41 056 mk 
(2.8. 1993 §) sekä 303 200 mk leimasimien loppuhinnan suorittamista varten 
(17.5. 1290 §). 
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Valtion osuuden vahvistamiseksi annettava lausunto. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa Uudenmaan läänin verotarkastajalle annettavassa lausunnos-
saan puoltavansa verotusvalmisteluviraston v:n 1951 talousarvion valtion 
osuuden vahvistamista (8.3· 684 §). 

Asiantuntijalausunnon palkkion maksaminen. Kaupunginhallitus myönsi seka-
laisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 100 000 mk palkkion mak-
samiseksi apulaisprofessori P. Kastarille Suomen Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliittoon kuuluvien jäsenyhtiöiden verotusasiasta annetusta asiantunti-
jalausunnosta (19.4. 1048 §) sekä 70 000 mk annetusta lisälausunnosta (14.6. 
1612 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin työjär-
j e s t e l y p a l k k a eläke - y m. kysymykset 

Kunnallishallinnollisen luentosarjan järjestäminen. Kaupunginhallitus 
päätti järjestää kunnallishallinnollisen luentosarjan kaupungin viranhalti-
joille tarkoitusta varten laaditun ohjelman mukaisesti sekä vahvisti luen-
noista suoritettavat palkkiot 2 000 mk:ksi (25.10. 2680 §). 

Veronpidätyksen toimittaminen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kaikil-
le kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä laitoksille ja virastoille, että 
palkanpidätys oli kertomusvuoden loka-joulukuun aikana suoritettavissa pal-
kanmaksuissa, mikäli palkanpidätyksissä käytettiin verokirjaa, toimitettava 
siten, että palkan bruttomäärästä vähennettiin pidätystä toimittamatta 10 
minkä jälkeen muusta osasta suoritettiin palkanpidätys vahvistettujen tau-
lukkojen mukaisesti (11.10. 2566 §). 

Virka-asuntojen luovuttaminen olympiakisavieraille. Kaupunginhallitus 
päätti periaatteessa, että kaupungin virka-asunto saatiin luovuttaa olympia-
kisavieraille, milloin siitä ei aiheutuisi haittaa kaupungille tai sen lai-
toksen toiminnalle. Kaupunginhallitus oikeutti samalla ao. viraston tai lai-
toksen päällikön kussakin yksityistapauksessa päättämään virka-asuntojen luo-
vuttamisesta ottaen huomioon, ettei kaupungille tarvinnut suorittaa korvaus-
ta huoneiston luovuttamisesta edellä mainittuun tarkoitukseen (29.11. 3063 §). 

Lääkärintodistukset. Kaupunginhallitus päätti 1) vahvistaa ehdotuksen mu-
kaisen lääkärintarkastuslomakkeen käytettäväksi viranhaltijoita ensi kertaa 
kaupungin virkaan otettaessa, 2) vahvistaa samoin ehdotetun lääkärintarkas-
tuslomakkeen käytettäväksi silloin, kun kaupungin viranhaltija hakee uutta 
virkaa, 3) kehoittaa ao. laitoksia lääkärintodistuksia työntekijöiksi pyrki-
viltä henkilöiltä vaatiessaan käyttämään mainittua lomaketta, 4; kehoittaa 
niitä laitoksia, joissa erikoisvaatimukset tulevat kysymykseen (mm. liikenne-
laitosta), tekemään tarpeellisen täydennys lomakkeen vahvistamisesta ensi ti-
lassa erillisen esityksen sekä 5) että kaupunki korvaa viranhaltijalle tai 
työntekijälle, joka esitetyn lääkärintodistuksen perusteella otetaan palve-
lukseen, lääkärintodistuksen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset (1.11. 
2776 §). 

Palvelustodistukset virasta eroavia viranhaltijoita ja työntekijöitä var-
ten. Kaupunginhallitus hyväksyi järjestelytoimiston ehdottamat palvelustodis-
tuslomakkeet kaupungin palveluksesta eroavia viranhaltijoita ja työntekijöi-
tä varten siten muutettuina, että palveluskuukausi merkitään nimellä eikä nu-
merolla sekä kehoitti kaikkia virastoja ja laitoksia ottamaan sanotut lomak-
keet käytäntöön. Edelleen päätettiin, että normaalitapauksessa viraston tai 
laitoksen päällikön tehtävänä on todistusten allekirjoittaminen, kuitenkin 
niin, että suurissa virastoissa ja laitoksissa ao. johtaja voi harkintansa 
mukaan antaa tehtävän osastopäällikön tai vastaavan, johtavassa asemassa ole-
van viranhaltijan huoleksi (20.12. 3264 §). 

Tapaturmantorjuntayhdistyksen laatiman kortiston käytäntöönottaminen. 
Kaupunginhallitus päätti lähettää kaikille kaupungin virastoille ja laitok-
sille sekä Tapaturmantorjuntayhdistyksen laatimat että liikennelaitoksen 
käyttämät mallikortit ja kehoittaa asianomaisia ottamaan käytäntöön sekä 
painatus- ja hankintatoimiston välityksellä tilaamaan ne kortistot, jotka 
parhaiten sopivat ao. virastolle tai laitokselle sekä antaa työtehotoimiston 
tehtäväksi huolehtia Tapaturmantorjuntayhdistyksen ja kaupungin laitosten 
välisistä asioista, kuten esim. yhdistyksen tarjoaman materiaalin valinnasta 
ja tarkoituksenmukaisesta jaosta laitoksille (12.7. 1924 §). 
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Viranhaltijain ylityökorvaukset. Kaupunginhallitus vahvisti luettelon 
niistä eri laitosten ja virastojen viranhaltijoista, jotka eivät olleet oi-
keutettuja ylityökorvauksiin. Samalla vahvistettiin seuraavat yleiset peri-
aatteet: a) että viranhaltijalle, jonka työajan pituus ei ole laissa, virka-
säännössä tahi eri päätöksellä määrätty, ei virkasäännön 31 §:n 1 momentin 
mukaan makseta ylityökorvausta, h) että virka sivutulo ja nauttivat viranhal-
tijat eivät asemasta riippumatta voi olla oikeutettuja ylityökorvauksiin ja 
c) että viranhaltijat, jotka nauttivat erityistä johtajanpalkkiota, kuten 
esim. opetuslaitoksen johdossa olevat viranhaltijat, eivät tämän palkkion 
osalta voi olla oikeutettuja ylityökorvauksiin. Palkkalautakuntaa kehoitet-
tiin valmisteilla olleessa ehdotuksessaan insinöörien ja arkkitehtien ja kor-
keamman hallinnollisen viranhaltijakunnan palkkojen järjestelyksi ottamaan 
huomioon ylityökorvauksen puuttumisen (27.9· 2450 §; Ies. Kunn.as.kok. s.325). 

Viranhaltijain ja työntekijäin palkankorotuksia koskevia asioita. Kaupun-
ginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kesäkuun 29 p:nä 1950 tekemän 
päätöksen mukaiset pohjapalkat maksetaan joulukuun 1 p:stä lähtien 10 $:n ko-
rotuksin ja helmikuun 1 p:stä 1951 lähtien 15 $:n korotuksin, että kaikki 
kaupungin eläkkeet samoista päivämääristä lähtien maksetaan vastaavasti ko-
rotettuina, että edellä mainitut korotukset maksetaan siten, että veronpidä-
tys toimitetaan prosenttimääräisenä, sekä että kaikki korotukset maksetaan 
kertomusvuoden tileistä (1.2. 332 §}. 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston kiertokirje, jo-
ka koski kuntien viranhaltijain palkkauksessa esiintyvien kuoppien tasoitta-
mista ja ns. A-korotuksen toimeenpanoa linnarauhan aikana (24.5. 1377 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin työntekijöille tammikuun 1 p:nä 
ja sen jälkeen voimaan tulleille eläkkeille myönnetään korotusta siten, että 
eläkepohjan perusteena olevaan ansioon ajalta ennen joulukuun 16 p:ää 1950 
lisätään 8 f<> (24.5. 1386 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituk-
sen tekemiä päätöksiä, jotka tarkoittavat viranhaltijain palkkojen korotusta 
toukokuun 1 p:stä alkaen, ei saada panna täytäntöön, kuitenkin siten, että 
ennen toukokuun 23 p:ää maksettuja korotuksia ei peritä takaisin. Edellä mai-
nitut päätökset alistettiin sosiaaliministeriön vahvistettavaksi (7.6. 1549 
§). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa huhtikuun 19 p:nä tekemäänsä päätöstä si-
ten, että viranhaltijain palkat ehdotettiin korotettaviksi 8 fo Kaupunkilii-
ton palkka-asiainneuvoston laatiman taulukon mukaisesti ja vastaavasti eräät 
tuntipalkat ja palkkiot sekä eläkkeet 8 $ (24.4. 1089 §). 

Päätettiin asettaa jaosto laatimaan ehdotusta viranhaltijain palkkojen ns. 
kuoppakorotuksesta. Samalla valittiin jaoston puheenjohtajaksi apulaiskaupun-
ginjohtaja Granqvist ja jäseniksi kaupunginhallituksen jäsenet Järvinen, Mo-
deen, Saastamoinen ja Tuurna (15.2. 515 §). 

Helsingin kaupungin virkamiesyhdistys oli valinnut edustajakseen kau-
pungin työntekijäin ansiotason muutosta A-sopimuksen johdosta tutkimaan 
asetettuun komiteaan varatuomari J. Nymanin. Samoin Helsingin kunnantyön-
tekijäin keskustoimikunta oli valinnut sanottuun toimikuntaan toimitsija 
S. Frlbergin (7.6. 1542 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston kiertokirje palkanpidätysten 
toimittamisesta v. 1951 (4.1. 23 §). Samoin merkittiin tiedoksi Kaupunkilii-
ton palkka-asiainneuvoston kiertokirje kunnantyöntekijäin ja kuntien viran-
haltijain palkkojen indeksikorotuksista (1.2. 338 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön palkkaosaston päätös kaupungin ti-
lapäisten viranhaltijain palkkojen kuoppakorotusta koskevassa asiassa (11.10. 
2568 §). 

Kaupunginhallituksen jäsenet Meltti ja Saastamoinen olivat tehneet esityk-
sen, että kaupunginhallitus ryhtyisi kiireellisiin toimenpiteisiin kaupungin 
työntekijäin palkkojen järjestämiseksi siten kuin Helsingin kunnantyönteki-
jäin keskustoimikunta oli neuvotteluissa esittänyt. Asiasta päätettiin pyytää 
lausuntoa palkkalautakunnalta (5.4. 928 §). 

Elokuun 23 praä tekemäänsä päätöstä muuttaen kaupunginhallitus päätti, et-
tä kulkutautisairaalan kahden tilapäisen pesuapulaisen palkat korotetaan 11. 
palkkaluokasta 13.palkkaluokkaan lokakuun 1 p:stä ja alisti päätöksen sosiaa-
liministeriön palkkaosaston hyväksyttäväksi (30.8. 2216 §). 

Päivärahan maksaminen kaupungin työntekijöille. Kaupunginhallitus tulkitsi 
voimassaolevan kaupungin matkustussäännön 11 §:ää siten, että jos työntekijä 
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käyttää ao. laitoksen tarjoamaa majoitusta ja muonitusta, niin päivärahaa ei 
makseta, mutta jos hän itse huoltaa majoituksensa ja muonituksensa, saa hän 
kaupungin matkustussäännön, mukaisen päivärahan. Tämä järjestely koski myös 
laitoksissa virkatehtävissä matkalla olevia kaupungin viranhaltijoita (29.11. 
3070 §). 

Työaikaa koskevia päätöksiä. Kaupunginhallitus päätti vanhan käytännön mu-
kaisesti, että kaupungin virastot ja laitokset saivat pitää pääsiäislauan-
tain, maaliskuun 24- p:n vapaapäivänä siinä määrin kuin se töiden suorittami-
sen kannalta oli mahdollista (15.3. 756 §). 

Virka-aika kaupungin kanslioissa, toimistoissa ja muissa varsinaisissa vi-
rastoissa määrättiin kestäväksi arkisin klo 8.45 — 15.45 puolen tunnin aamiais— 
taukoineen, paitsi lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien ja vapunpäivän aat-
tona, jolloin työaika oli klo 8.45 - 13.15 ilman aamiaistaukoa (24.5. 1392 §). 
Edelleen kaupunginhallitus kehoitti ao. virastoja ja laitoksia tekemään kau-
punginhallitukselle eri esityksen virka-ajan järjestämisestä muulla tavoin 
siinä tapauksessa, että tämä ao. viraston tai laitoksen toiminnan vuoksi oli 
tarpeellista (24.5. 1392 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston hyväksymän, Helsingin 
kaupungin ja Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan välillä tehtävän 
työehtosopimuksen määräys siitä, että kesä-, heinä- ja elokuun aikana lope-
tetaan työt lauantaisin klo 12, tuli heti noudatettavaksi työehtosopimuksen 
allekirjoittamista odottamatta (5.7. 1843 §)· 

Kaupungin virastot ja laitokset saivat myöntää viranhaltijoille ja työn-
tekijöille oikeuden olla poissa työstä maanantaipäiväksi sattuvana jouluaat-
tona sikäli kuin se töiden suorittamisen kannalta oli mahdollista (13.12. 
3198 §). 

Virkamiesvaihto Pohjoismaiden kesken. Kunnallisvirkamiesliiton mainittua, 
opintotarkoituksessa tapahtuvaa virkamiesvaihtoa koskevan esityksen johdosta 
kaupunginhallitus ilmoitti, että se tulisi yksityistapauksissa mahdollisuuk-
sien mukaan suhtautumaan myönteisesti virkamiesvaihtöihin, mutta että sanot-
tujen vaihtojen järjestäminen laajemmissa puitteissa ei käytännöllisistä 
syistä ollut mahdollista,(16.8. 2055 §). 

Virkasääntöä ja työntekijäin lomasääntöä koskeva esitys. Kaupunginhalli-
tus päätti antaa teknillisen johtajan valmisteltavaksi mainitun, kaupungin-
hallituksen jäsenten Meltin ja Saastamoisen tekemän esityksen, että kaupun-
ginhallitus päättäisi kiireellisesti ryhtyä toimenpiteisiin ko. virkasäännön 
ja lomasäännön uudelleen käsittelemiseksi siten, että säännöt saataisiin val-
tuuston käsiteltäviksi niiltä kohdin, joihin valtuusto edellisessä kokoukses-
saan oli tehnyt muutoksia (24.5. 1405 §). 

Työtuomioistuimelle annettava lausunto eräiden työntekijäin ruokailu- ja 
kahvitaukoja koskevassa asiassa. Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimi-
kunnan mainittua asiaa koskevan haasteanomuksen johdosta kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa työtuomioistuimelle, että Keskustoimikunnan vaatimus oli 
kaupunginhallituksen mielestä aiheeton. Samalla päätettiin lähettää työtuo-
mioistuimelle seuraavat asiakirjat: a) jäljennös kaupungin ja Helsingin Rai-
tiotie- sekä Omnibus osakeyhtiön kesken joulukuun 28 p:nä 1944 tehdystä kaup-
pasopimuksesta, h) jäljennös kaupungin ja Helsingin Makasiini osakeyhtiön kes-
ken joulukuun 28 p:nä 1944 tehdystä kauppasopimuksesta, c) lyhennysotteet 
kaupungin ja Helsingin kunnantyönteki jäin keskustoimikunnan kesken heinäkuun 
1 p:nä 1941, tammikuun 21 p:nä 1946, joulukuun 16 pinä 1947 ja heinäkuun 18 
p:nä 1951 tehdyistä työehtosopimuksista sekä.d) ote v:n 1947 työehtosopimus-
ta koskevien neuvottelujen pöytäkirjasta (20.12. 3271 §). 

Osapäivätyöntekijöitä koskevan päätöksen kumoaminen. Kaupunginhallitus 
päätti kumota marraskuun 13 pinä 1947 tekemänsä päätöksen selostuksen antami-
sesta palkkalautakunnalle osapäivätöistä saaduista kokemuksista, koska uuden 
virkasäännön mukaan ei suostumusta osapäivätyöntekijoiden ottamiseen enää an-
tanut palkkalautakunta, vaan se oli siirtynyt eri lautakuntien tehtäväksi 
(26.7. 1982 §). 

Luontoisetukorvausten vahvistaminen. Alistettuaan tutkittavkseen palkka-
lautakunnan joulukuun 4 p:nä tekemän päätöksen, jolla lautakunta oli vahvis-
tanut desinfioimislaitoksen talonmieslämmittäjä-mekaanikon luontoisetukorvauk-
sefc virka-asunnosta 3 090 mkiksi kuukaudelta marraskuun 1 pistä sekä päätök-
sen, jolla lautakunta oli vahvistanut Rastilan tilan aluevalvojan luontois-
etukorvauksen virka-asunnosta 2 315 mkiksi kuukaudelta lokakuun 1 pistä läh-
tien, kaupunginhallitus hyväksyi mainitut päätökset täytäntöönpantaviksi sei-
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laisin lisäyksin, että ko. luontoisetukorvaukset vahvistettaisiin vain väli-
aikaisesti, siksi kunnes luontoisetu-korvauskysymys otettaisiin uudelleen 
harkittavaksi luonto i_s e tukomitean työn päätyttyä (5.12· 3116 §). 

Vaalien pitäminen työpaikoilla. Alistettuaan tutkittavakseen palkkalauta-
kunnan maaliskuun 20 p:nä tekemän päätöksen kaupunginhallitus hyväksyi sen; 
ko· päätöksen mukaan lautakunta oli päättänyt ilmoittaa ao. laitoksille hy-
väksyneensä noudatettavaksi Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston kiertokir-
jeen Suomen Ammattijärjestöjen keskusliiton edustajakokouksen vaalien pitämi-
sestä työpaikoilla (21.3. 796 §). 

Tilapäisiä viranhaltijoita koskevia määräyksiä. Kaupunginhallitus päätti 
a) kehoittaa ao. lautakuntia vastedes talousarvioehdotuksissaan ottamaan eri 
määrärahan niitä henkilöitä varten, joita lautakunnan mielestä on pidettävä 
tilapäisillä viranhaltijoina, merkiten nämä tilille "Tilapäiset viranhaltijat" 
ja ottaen huomioon, 1) että lautakunnan sihteeri, ellei hänen virkansa ole 
vakinainen, on aina luettava palkki o viranhalti joihin, 2) että talousarvioeh-
dotukseen on liitettävä eri luettelo niistä tilapäisistä viranhaltijoista, 
jotka on tarkoitus palkata koko vuodeksi, sekä 3; että talousarvion liitteis-
sä myöskin on mainittava, mitkä tällä määrärahalla palkatut tilapäiset virat 
ovat palkkiovirkoja (= ei päävirkoja); h) antaa palkkalautakunnan tehtäväksi 
laatia ja lähettää kaupunginhallitukselle ehdotuksen kaupungin virkojen jaka-
miseksi pää- ja palkkiovirkoihin, palkkioviroissa olevien viranhaltijain palk 
kioiksi sekä määräyksiksi heidän vuosilomaedustaan; c) antaa palkkalautakun-
nan tehtäväksi laatia ehdotuksen luetteloksi johtavista viranhaltijoista, jot 
ka eivät ole oikeutettuja ylityökorvauksiin; d) antaa lääkintöneuvos H. Lavo-
niuksen tehtäväksi laatia lääkärintodistuslomakkeen, joka oli vaadittava vi-
ranhaltijoilta ja työntekijöiltä heitä kaupungin palvelukseen otettaessa; 

e) kehoittaa kaupunginkansliaa kaupungin virkojen avoimiksi julistamista kos-
kevissa kuulutuksissa tiedoittamaan, 1) että hakijan tulee, jollei hän ole ha 
kuasiakirjoihinsa liittänyt vahvistetun lomakkeen mukaista lääkärintodistus-
ta siitä, ettei hänessä ole viranhoitoa haittaavaa tautia tai ruumiinvikaa, 
pyydettäessä ennen nimitystä esittää sellainen todistus, sekä 2) että hakija 
on velvollinen alistumaan tarpeelliseksi katsottuun lääkärintarkastukseen kau 
pungin kustannuksella; f) kiinnittää lautakuntien huomiota siihen, että jos 
pidetään tarpeellisena jonkun lautakunnan alaisen viranhaltijan säännöllistä 
läsnäoloa kokouksissa, vaikka hän ei ole ohje- tai johtosäännöissä olevien 
määräysten vuoksi siihen velvollinen, lautakunta voi virkasäännön 30 §:n no-
jalla hankkia kaupunginhallitukselta määräyksen asianomaiselle olla kokouk-
sissa saapuvilla; g) virkasäännön 17 §:n 1 momentin nojalla päättää, että sii 
nä mainittua neljän ja puolen tunnin työaikaa lauantaisin sekä pyhä- ja juhla 
päivien ja vapunpäivän aattona sovelletaan toukokuun 26 p:stä alkaen; sekä 

antaa painatus— ja hankintatoimiston tehtäväksi, neuvoteltuaan palkkalau-
takunnan toimiston ja järjestelytoimiston kanssa, laatia sekä painattaa ja 
jakaa kaupungin virastoille ja laitoksille lomakkeet, joihin jokaiselta ny-
kyiseltä viranhaltijalta otetaan todistus uuden virkasäännön määräyksien ja 
kaupunginvaltuuston asiasta tekemien päätösten tiedoksiannosta ja sen ajasta 
(24.5. 1391 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää kaikille kaupungin lauta- ja johtokun-
nille palkkalautakunnan ehdotuksen mukaisen kiertokirjeen, missä kiinnitet-
tiin huomiota tilapäisen henkilökunnan virkasuhteen järjestämiseen siten, et-
tä vastedes vältyttäisiin palkan maksamisesta irtisanomisajalta sen jälkeen 
kun ao. tointa varten myönnetty määräraha oli käytetty loppuun (25.1. 268 §). 

Oman moottoripyörän käytöstä maksettava korvaus. Kaupunginhallitus päätti 
vahvistaa korvauksen oman moottoripyörän käytöstä virkatehtävissä 10 mk:ksi 
kilometriltä kertomusvuoden alusta lähtien (25.1. 230 §). 

Sosiaalisen tutkimustoimiston kuukausittain tekemät ilmoitukset elinkustan 
nusindeksistä merkittiin tiedoksi. 

Virkavuosien laskeminen. Kaupunginhallitus suostui seuraavien henkilöiden 
anomuksiin saada laskea virkavuosiksi jälempänä mainituissa laitoksissa pal-
velemansa ajat: 
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Ammatti Nimi Laitos, 
jossa palvellut Aika 

Aut onkulj etta j a E. Grönqvist Puolustusvoima in 
Linno itus t o imis t o 

23.5.40 -
20.6.41 

(22.11. 3024 § 

Siivooja K. Heiskanen Helsingin yleinen 
sairaala 

1.5.43 -
31.8.45 

(13.12. 3220 §) 

Verotarkkaaja 0. Hiili Suomen Pankki 10 vuotta (22.11. 3010 §) 
Leipoja R. Kekkonen Puolustuslaitos 6.10.39 -

31.3.49 
(13.12. 3218 §) 

Toimistoapulainen S. Markkula Kansaneläkelaitos 1.2.43 -
30.9.44 

(5.12. 3124 §) 

Siivooja A. Nordling Valtion Rautatiet 3.6.40 -
21.2.44 

(13.12. 3219 §) 

Keittäjä A. Riikonen Helsingin yleinen 
sairaala 

10 vuotta (22.11. 3025 §) 

Mekaanikko V. Suviala Valtion Rautatiet — (13.12. 3217 §) 
Keittiöapulainen E. Virolainen Helsingin Komen-

nus komppania 
1.10.45 -
31.12.46 

(22.11. 3034 §) 

Korkeimmalle ha11into-oikeudelle annettavassa selityksessä, joka koski ent. 
käsityönopettaja S. Kivekkään heinäkuun 27. p:nä päivättyä valitusta, kaupun-
ginhallitus päätti esittää valituksen hylättäväksi (16.8. 2062 §). 

Palkkalautakunnan marraskuun 28 psnä 1950 ent. käsityönopettaja S. Kivek-
käälle myöntämää 11 770 mk:n perusmääräistä osaeläkettä päätettiin korottaa 
12 190 mk:aan kuukaudelta syyskuun 1 p:stä alkaen (5.12. 3129 §). 

Virastojen kaluston y m. h 
kunnossapi to 

a n k i n t a ja 

Kaluston ym. osto sekä erinäiset korjaukset. Joko vuoden 1949, 1950 tai 
1951 talousarvion yleisen kunnallishallinnon pääluokan lukuun Erinäiset hal-
lintomenot sisältyvästä kaluston hankintamäärärahasta myönnettiin seuraavien 
virastojen tai laitosten tarpeisiin jälempänä mainitut summat: 

Virasto tai laitos, johon 
kalusto oli hankittava Mk Virasto tai laitos, johon 

kalusto oli hankittava Mk 

Ka upung inva1tuus t on 
istuntosali 1 353 021 

Kaupunginkanslia 2 285 342 
Kaupungintalo 186 860 
Painatus- ja hankintatoi-
misto 1 944 550 

Järjestelytoimisto 
1' 

141 711 
1' 015 304 

Leski- ja orpoeläkekassa... 175 000 
Tilastotoimisto 586 168 
Revisiotoimisto 500 279 
Verotusvalmisteluvirasto... 125 000 
Palkkalautakunta 166 955 
Maistraatti ......... 181 455 
Ulosottolaitos 571 379 Rikostuomioiden toimeenpa-
nijan konttori 109 255 
Rakennustarkastuskonttori.. 60 000 
Kaupunginviskaalinvirasto.. 35 909 
Huoneenvuokratoimisto ..... 85 337 

Marian sairaala 1 340 000 
Kulkutautisairaala 1 344 577 
Malmin sairaala 2 764 200 
Huoltovirasto 1 022 640 
Kunnalliskoti 365 000 
Lastensuojeluvirasto 469 191 
Oikeusaputoimisto 56 382 
Työnvälitystoimisto 136 853 
Urheilu- ja retkeilytoi-

293 924 
Asutuslautakunta 232' '973 
Raittiuslautakunta 40 060 
Polttoainepäällikön toi-
misto  171 955 
Suomenkieliset kansakoulut 481 638 
Ruotsinkieliset 280 800 
Ruotsinkielinen työväen-
opisto 145 000 

Ammattiopetuslaitokset.... 108 480 
Opetuspesula 16 199 
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Terveydenhoitolautakunta... 13 059 Lastentarhain kanslia .... 131 945 
Sielullisesti sairaiden Kiinteistölautakunta 688 701 
huoltolaitos 112 623 Rakennustoimisto 2 457 163 
Sairaalalautakunta 131 197 Sähkölaitos 97 000 

Satamalaitos 69 110 

Huoneenmerkki- ym. laitteiden hankkiminen kaupunginkansl iaan. Kaupungin-
hallitus· päätti, että neljän kaupunginjohtajan, viiden sihteerin ja yhteen 
kokoushuoneeseen hankittaisiin vahtimestarinkutsu-, huonevarattu- sekä puhe-
linvarattu-merkinantolaitteet 650 000 mk:n hinnasta, mikä summa myönnettiin 
sekalaisten yleisten menojen pääluokan tililtä (4.10. 2509 §). 

Hätäpuhelimien järjestäminen kanta-kaupunkiin ja liitosalueelle. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi seuraavan hätäpuhelinjärjestelmää koskevan sopimuksen: 
1) Helsingin kaupungin, jota jälempänä kutsutaan kaupungiksi, ja Helsingin 
Puhelinyhdistyksen, jota jälempänä kutsutaan puhelinyhdistykseksi, välillä 
on tehty seuraava hätäpuhelinjärjestelmää koskeva sopimus: 

"1 §. Puhelinyhdistys asentaa, huoltaa ja hoitaa kaupungin tilaaman määrän 
julkiseen käyttöön tarkoitettuja hätäpuhelimia, jotka ovat suoraan yhdiste-
tyt puhelinyhdistyksen hätäkeskukseen, josta käsin puhelut nimihuudolla vii-
pymättä yhdistetään palokunnan, poliisin, teollisuuslaitosten ja terveyden-
hoitolautakunnan päivystäjälle. 

2 §. Hätäkeskus sijoitetaan puhelinyhdistyksen puhelinpalvelukeskukseen 
ja siinä pidetään alinomainen ja nopea palvelu, jonka tehoa voidaan tilapäi-
sen tarpeen vaatiessa hälytysmäisesti lisätä. 

3 §. Puhelinyhdistys järjestää palokunnan ja poliisin hälytysnumeröiden 
lisäksi kaikkien puhelimentilaajien käytettäväksi yleisen hälytysnumeron, 
jolla saadaan yhteys hätäkeskukseen. 

4 §. Kaupunki suorittaa jokaisesta tilaamastaan hätäpuhelimesta asennus-
kustannukset laskun mukaan. 

5 §. Tariffinmukaiset vuosimaksut johdoista ja päivystyspuhelimista sekä 
omakustannushintaan lasketut vuosimaksut hätäkeskuksesta ja sen hoidosta se-
kä hätäpuhelimista perii puhelinyhdistys vuosineljänneksittään hätäpuhelin-
järjestelmään liitetyiltä laitoksilta ollen maksujen jakoperusteena ko. lai-
tosten hätäkeskuksen kautta mainittuna ajanjaksona vastaanottamien puhelui-
den lukumäärät. 

6 §. Suoraan hätäkeskukseen liitetyt päivystyspuhelimet johtoineen kustan-
taa kukin hätäpuhelin järjestelmään liittyvä laitos voimassa olevan puhelin-
tariffin mukaan sekä hankkii tarvitsemansa määrän hätäpuhelimien avaimia. 

7 §. Hätäpuhelimien sinetöimisestä huolehtii puhelinyhdistys. , 
8 §. Tämä sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä lähtien 5 vuotta, min-

kä jälkeen se voidaan puolin tai toisin irtisanoa noudattamalla vuoden irti-
sanomisaikaa. Sopimukseen voidaan kuitenkin sopimusajan kestäessä tehdä muu-
toksia tai purkaa se, jos molemmat sopimuspuolet sopivat siitä keskenään." 

Edelleen kaupunginhallitus päätti; 2) että hätäpuhelimien asennuskustan-
nukset saatiin suorittaa v:n 1950 talousarvion palotoimen pääluokan tilillä 
Kaluston hankinta olevasta, määrärahasta; 3) että hätäpuhelimien käyttöön ja 
sopimuksenmukaisiin vuosimaksuihin osallistuvat seuraavat kaupungin laitok-
set: liikennelaitos, sähkölaitos, kaasulaitos, vesilaitos ja terveydenhoito-
virasto (lääkärinvälitys); 4) että poliisilaitos oikeutetaan yhtymään hätäpu-
helimien käyttöön samoin ehdoin kuin edellisessä kohdassa mainitut kaupungin 
omat laitokset; 5) että jos jokin 3) ja 4) kohdassa mainituista laitoksista 
haluaa omalla kustannuksellaan asentaa erityisesti toivomiinsa paikkoihin li-
sää hätäpuhelimia, sillä on siihen oikeus. Nämäkin hätäpuhelimet on niin suu-
ressa määrin kuin mahdollista järjestettävä myös yleisön käytettäviksi; 
6) että painatus- ja hankintatoimisto saa tehtäväkseen tilata palokunnan tar-
vitsemat 295 hätäpuhelinta ja sopia ao. laitosten kanssa vuosimaksujen suori-
tustavasta ja 7) että kaupunginhallitus tekee.valtioneuvostolle uuden esityk-
sen valtion osallistumisesta puolella hätäpuhelinjärjestelmän aiheuttamiin 
perustamiskustannuksiin (12.4. 983 §)· 

Merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön vastaus kaupunginhallituksen 
esitykseen valtion osallistumisesta liitosalueen hätäpuhelinjärjestelmän pe-
rustamiskustannuksiin, mihin ei vastauksen mukaan ollut käytettävissä määrä-
rahoja, vaikka periaatteessa järjestelmän toteuttamista pidettiin suotavana 
(4.5. 1226 §). 
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Kaupunginhallitus hyväksyi myöskin kantakaupungin hätäpuhelinjärjestelmää 
koskevan sopimuksen, joka muilta osiltaan oli edellä selostetun, liitosalueen 
vastaavaa järjestelmää koskevan sopimuksen mukainen, paitsi 2) kohta että 
asennuskustannukset saatiin suorittaa kertomusvuoden lisätalousarvion ko. ti-
liltä, 4) kohta että poliisilaitos oikeutetaan yhtymään hätäpuhelimien käyt-
töön samoin ehdoin kuin edellä mainitut kaupungin omat laitokset sillä edel-
lytyksellä, että valtio suorittaa puolet perustamiskustannuksista sekä 6) 
kohdassa mainittu palolautakunnan tarvitsema puhelimien määrä, joka kantakau-
pungissa oli 300 (22.11. 3026 §). 

Komiteat y m. ja opintomatkat 

Komiteat. Kaupunginhallitus päätti asettaa tai oikeuttaa lautakunnan aset-
tamaan seuraavat komiteat, jotka oikeutettiin ottamaan itselleen sihteeri se-
kä kuulemaan asiantuntijoita: 

komitean tutkimaan ja tekemään ehdotuksen kaupunginvaltuuston työn tehos-
tamisesta siten, että kokoukset lyhenisivät; komitean puheenjohtajaksi valit-
tiin valtuuston puheenjohtaja Tulenheimo ja jäseniksi varapuheenjohtajat Lei-
vo-Larsson ja Nybergh sekä vtt Enne, Kytömaa ja Tuurna (18.1. 158 §); komi-
tealle annettiin lisäksi tehtäväksi valmistella kysymystä sellaisen erikois-
valiokunnan asettamisesta, jonka tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti oli-
si annettava kaupunginvaltuustolle lausuntonsa tilintarkastajien kertomukses-
ta; edellä mainittujen komitean jäsenten lisäksi valittiin kaupunginjohtaja 
täydentämään komiteaa sen suorittaessa jälkimmäistä tehtäväänsä (18.1. 159 §); 

komitean valmistelemaan kysymystä tiliasiakirjojen seulonnasta arkistonä-
kökohtia silmälläpitäen sekä valitsi komitean puheenjohtajaksi kaupunginar<- , 
kistonhoitaja R. Ros6nin; jäseniksi valittiin kaupunginreviisori S. Törnqvist, 
apulaiskaupunginkamreeri H. Storkäll ja kamreeri A. Ekman (27.9. 2434 §)t 

komitean, joka sai tehtäväkseen tutkia, missä määrin voimassa olevat työ-
säännöt olivat vanhentuneet, sekä tutkimustensa perusteella laatia ehdotuk-
sia niiden muuttamiseksi; komitean puheenjohtajaksi valittiin palkkalautakun-
nan toimistopäällikkö J. Stählberg sekä jäseniksi palkkalautakunnan jäsen 
T. Virkkunen, yleisten töiden lautakunnan puhe en johtaja V. Laitinen, Helsin-
gin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan puheenjohtaja K. Kaukonen, kaupungin-
insinööri W. Starck, vesilaitoksen toimitusjohtaja R.W. Taivainen ja teuras-
tamon toimitusjohtaja H. Tallqvist (8.11. 2Ö57 §); 

esikaupunkitoimikunnan edelleen kertomusvuodeksi; puheenjohtajaksi valit-
tiin kaupunginjohtaja E.H. Rydman ja jäseniksi kaupunginjohtajat, eläinlää-
kintöneuvos A. Backman, hallitussihteeri W. Häkkinen, professori A. Laitaka-
ri, vakuutusjohtaja K. Linnos, sorvaaja T. Lohikivi, osastonjohtaja Y. Ranta-
la, insinööri T. Raulo, vapaaherra R. Standertskjöld-Nordenstam ja filosofian 
maisteri S. Stenius (ll.l. 75 §); 

komitean tutkimaan kysymystä siitä, olisiko tarpeellista perustaa Helsin-
gin liitosalueille kokeilutarkoituksessa kunnallislain 10 luvun edellyttämiä 
kunnallispiirejä; komitean puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja ja jä-
seniksi hallintoneuvos R. Kuuskoski ja vtt Kytömaa, Modeen, Rantala, Saasta-
moinen ja Saukkonen (25.1· 227 §); 

komitean tarkistamaan kaupungin viranhaltijain koko luontoisetujärjestel-
män; komitean puheenjohtajaksi valittiin palkkalautakunnan puheenjohtaja V.V. 
Sipi ja jäseniksi toimitusjohtaja A. Asteljoki, insinööri A. Keisalo, talou-
denhoitaja M. Paaso, sairaalatarkastaja M. Saarenheimo, toimistopäällikkö 
J. Stählberg, kaupunginreviisori S. Törnqvist ja lämmittäjä A. Virtanen (22.2. 
578 §); 

4-jäsenisen toimikunnan tutkimaan kaupungin työntekijäin ansiotason muu-
tosta A-sopimuksen johdosta sekä saattamaan tutkimuksen tulokset viipymättä 
kaupunginhallituksen tietoon; toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin palkka-
lautakunnan puheenjohtaja V.V. Sipi ja jäseneksi toimistopäällikkö J. Stähl-
berg; samalla kaupunginhallitus päätti pyytää Helsingin kaupungin virkamies-
yhdistystä ja Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikuntaa kumpaakin nimeä-
mään toimikuntaan yhden jäsenen (4.5. 1232 §); Helsingin kaupungin virkamies-
yhdistys oli valinnut edustajakseen toimikuntaan varatuomari J. Nymanin ja 
Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunta toimitsija S. Fribergin (7.6. 
1542 §). 

5-jäsenisen komitean harkitsemaan talousarvion rakenteen muuttamista eten-
kin momenttien lukumäärän vähentämiseksi sekä momenttinimikkeiden väljentämi-



2, Kaupunginhallitus HL 

seksi; puheenjohtajaksi nimettiin rahatoimeniohtaja E. von Frenckell seka jä-
seniksi toimitusjohtaja J. Hakulinen, toimittaja L. Hiekkala, toimitsija 
E. Saastamoinen, varatuomari T. Virkkunen ja varatuomari K-E. Ostenson (1.2. 
303 §); n .. komitean harkitsemaan raastuvanoikeuden jäsenten vuosilomien järjestelyä 
kertomusvuoden kesänä saatujen kokemusten perusteella; komitean puheenjohta-
jaksi valittiin valtuuston puheenjohtaja Tulenheimo ja jäseniksi kaupunginla-
kimies E. Cavonius, vanhemmat oikeus neuvosmiehet A. Timgren ja S. Wuorenrin-
ne sekä toimistopäällikkö J. Stählberg (16.8. 2049 §); 

oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan asettamaan kolmihenkisen komitean tar-
kistamaan maidon pastöroimismääräyksiä (8.3. 714 §); 

oikeuttaa sairaalalautakunnan asettamaan 3-henkisen hankintatoimikunnan 
sekä määrätä toimikunnan lisäjäseneksi toimistopäällikkö T.J. Artmanin (1.2. 
342 §); 

rakennustoimikunnan, joka sai tehtäväkseen Kivelän sairaala-alueen raken-
nussuunnitelmien toteuttamisen ohjaamisen ja lopullisten huoneohjelmien laa-
timisen; komitean puheenjohtajaksi valittiin opetus- ja sairaala-asiain joh-
taja P. Railo sekä jäseniksi ylihoitaja I. Arajärvi, kaupunginarkkitehti 
L. Björk, sairaalatarkastaja M. Saarenheimo ja professori P. Soisalo (18.1. 
206 §). ' 

oikeuttaa lastensuojelulautakunnan asettamaan 4-jäsenisen komitean Rytty- i 
Iän koulukodin hallinnollisten ja kasvatuksellisten kysymysten tutkimista 
varten sekä pyytää sosiaaliministeriötä nimeämään yhden jäsenen sanottuun ko-
miteaan (6.9. 2272 §); 

5-jäsenisen komitean sosiaaliohjesäännön laatimista varten huomioon ottaen, 
että ohjesäännössä oli määrättävä sosiaalihuollon hallinnosta siinä laajuu-
dessa kuin se tuli liittymään entisen huoltolautakunnan ja lastensuo jelulau-
takunnan toimintapiiriin sekä että ohjesääntöä laadittaessa oli tarkistetta-
va huoltolautakunnan ja lastensuo jelulautakunnan välistä työnjakoa. Sosiaali-
ohjesääntöön oli sisällytettävä yhteisiä määräyksiä myös lastentarhain johto-
kunnan osalta, sikäli kuiri sosiaalihuollon hallinnosta annettu laki tähän 
velvoitti; komitean puheenjohtajaksi nimettiin järjestelytoimiston toimisto-
päällikkö R. Oksanen ja jäseniksi huoltolautakunnan puheenjohtaja K. Järne-
felt, lastensuo jelulautakunnan puheenjohtaja S. Manninen sekä huoltotoimen 
toimitusjohtaja A. Asteljoki ja lastensuojelun toimitusjohtaja A.E. Heiska-
nen; edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa lastentarhain johtokuntaa 
tarkistamaan Helsingin kaupungin lastentarhain ja niihin liittyvien laitos-
ten ohjesäännön sekä tekemään esityksen sosiaalihuollon hallinnosta annetun 
lain edellyttämien muutosten tekemiseksi mainittuiin ohjesääntöön (29.3. 872 
5)5 

8-jäsenisen komitean tutkimaan helsinkiläisten vanhusten olojen paranta-
mista yleensä sekä erityisesti huomioon ottaen asuntokysymykset, mm. yksityis-
ten vanhainkotien tukemisen, sairaaloissa olevien vanhojen, kroonisten poti-
laiden sijoittamisen joko erikoisosastoille tai koteihin sekä talous- ja sai-
raanhoitoavun ynnä ateriapalvelun järjestämismahdollisuudet ja erikoisvastaan-
otot poliklinikoilla vanhuksille; komitean puheenjohtajaksi nimettiin kans-
lianeuvos G. Modeen sekä jäseniksi vtt Elki, Hakulinen, Meltti, Salmela-Jär-
vinen ja Voipio-Juvas, huoltotoimen toimitusjohtaja A. Asteljoki ja professo-
ri E. Jalavisto (1.3. 633 §); 

3-jäsenisen toimikunnan vanhusten asuntoloiden suunnittelun valvomista 
varten, jonka jäseniksi nimettiin huoltotoimen toimitusjohtaja A. Asteljoki, 
kaupunginarkkitehti L. Björk ja yliarkkitehti M. Välikangas (19.7. 1958 §); 

5-jäsenisen toimikunnan yleisten töiden lautakunnan avuksi suunnittelemaan 
lastenhuoltolaitosten periaatteessa hyväksyttyä rakennusohjelmaa, jonka toi-
mikunnan jäsenistä lastensuojelulautakunnan tuli nimetä kaksi (6.9. 2270, 
22.11. 3000 §); 

7-jäsenisen komitean harkitsemaan lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan 
v:n 1951 avustusvarojen tarvetta sekä tekemään kaupunginhallitukselle ehdo-^ 
tuksen avustusten jaosta; komitean puheenjohtajaksi nimettiin rahatoimen joh-
taja E. von Frenckell ja jäseniksi kaupunginhallituksen jäsenet Lehto, Melt-
ti, Tuurna ja Östenson, huoltotoimen toimitusjohtaja A. Asteljoki ja lasten-
suojelun toimitusjohtaja A. Heiskanen (8.2. 421 §); 

komitean tutkimaan Helsingin kaupunginteatterikysymystä ja sen yhteydessä 
selvittämään, mitä olisi yleensä tehtävä pääkaupungin teattereiden toiminnan 
edistämiseksi; komitean puheenjohtajaksi määrättiin opetus- ja sairaala-asiain 
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johtaja P. Railo ja jäseniksi kutsuttiin valtuutetut J. Hakulinen, H. Meltti, 
E. Saarinen, J. Saukkonen ja C. Schildt (4.10· 2537 §); 

komitean harkitsemaan Vallilan Kesäteatterin näyttämö- ym. rakennusten uu-
simista ja kesäteatterin mahdollista siirtämistä toiseen paikkaan; komitean 
puheenjohtajaksi määrättiin A. Tuurna sekä muiksi jäseniksi kaupunginarkki-
tehti L. Björk, asemakaava-arkkitehti V. Tuukkanen ja työnjohtaja K. Koponen 
(23.8. 2170 §); 

komitean, jonka tehtävänä oli valmistella kysymystä taiderahaston perusta-
misesta vähävaraisten taiteilijain opiskelun ja toiminnan tukemiseksi; puheen-
johtajaksi valittiin kaupunginjohtaja E.H. Rydman sekä jäseniksi filosofian 
tohtori E. von Frenckell, valtiotieteiden kandidaatti V.' Järvinen ja vt Melt-
ti; samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa musiikkilautakuntaa valitse-
maan yhden jäsenen komiteaan (21.6. 1722 §); merkittiin tiedoksi musiikkilau-
takunnan ilmoitus, että se oli valinnut jäseneksi komiteaan filosofian mais-
teri M. Turusen (6.9. 2292 §); 

komitean laatimaan.ehdotusta rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi; komi-
tean puheenjohtajaksi määrättiin kiinteistöjohtaja ja jäseniksi asemakaava-
arkkitehti, professorit 0. Gripenberg ja 0.1. Meurman. toiminnanjohtaja H.von 
Herzen sekä lainsäädäntöneuvos E. Kytömaa (6.9. 2300 §); 

toimikunnan suunnittelemaan kortteliin n:o 650 rakennettavan kivisen ns. 
läpikulkutalon pinta-alan käyttöä ja avustamaan arkkitehti Y. Lindegreniä ta-
lon suunnittelussa; toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kaupunginlääkäri 
T. Wartiovaara ja jäseniksi huoltotoimen toimitusjohtaja A. Asteljoki ja isän-
nöitsijä V. Ahde (25.10. 2723 §); 

komitean laatimaan ehdotusta siitä, mitä muutoksia maanhankintalakiin mah-
dollisesti olisi esitettävä tehtäväksi, jotta maanluna s tus toiminta Helsingis-
sä saataisiin entistä järkiperäisemmälle kannalle sekä mihin muihin toimenpi-
teisiin tässä tarkoituksessa ehkä olisi ryhdyttävä;· komitean puheenjohtajak-
si määrättiin kiinteistöjohtaja sekä jäseniksi kiinteistötoimiston päällikkö, 
asemakaava-arkkitehti, tonttiosaston päällikkö ja asutustoimiston päällikkö, 
minkä ohessa maatalousministeriötä pyydettiin nimeämään komiteaan kaksi edus-r 
tajaa sekä faltiovarainministeriötä ja Kaupunkiliittoa kumpaakin yksi edusta— 
ja (23.8. 2176 §); 

komitean tutkimaan katujen kunnon tarkastustoimenpiteiden tehostamista ja 
yksinkertaistamista sekä katujen talvikunnossapitoa koskevaa kysymystä ja 
laatimaan ehdotuksen tästä mahdollisesti aiheutuvista muutoksista, kaupungin 
rakennusjärjestykseen; komitean puheenjohtajaksi päätettiin valita kunnallis-
pormestari W. Henriksson sekä jäseniksi insinööri B. Ax, kapteeni H. Estlan*-
der, apulaispoliisimestari 0. Kosonen, kunnallisneuvosmies J. Lappi-Seppälä 
ja katurakennuspäällikkö Y.V. Virtanen (18.1. 187 §); 

komitean, jonka tehtäväksi annettiin kaupunginvaltuuston päätösten puit-
teissa ratkaista Kulosaaren sillan yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja sil-
taa rakennettaessa esiintyvät yksityiset kysymykset; puheenjohtajaksi valit-
tiin apulaiskaupunginjohtaja R. Granqvist ja jäseniksi osastonjohtaja R.Back-
man, satamarakennusosaston päällikkö S. Randelin, liikennelaitoksen johtaja 
H. Relander, toimitusjohtaja U. Rytkönen, kaupungininsinööri W. Starck ja 
asemakaava-arkkitehti V. Tuukkanen (18.1. 184 §); _ 

komitean tutkimaan Helsingin sataman vientimahdollisuuksien parantamista 
valiten komitean puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja R. Granqvistin se-
kä jäseniksi satamajohtaja K.W. Hopun ja yli vahtimestari U. Ilmasen; Helsin-
gin Kauppakamaria ja Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliittoa kehoitet-
tiin kumpaakin valitsemaan komiteaan kaksi jäsentä ja rautatiehallitusta yk-
si jäsen (1.2. 336 §); Helsingin Kauppakamari valitsi komiteaan johtaja M.Ce-
dercreutzin ja johtaja K. Ginmanin, Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskus-
liitto varatuomari L. Boreniuksen ja komentajakapteeni E. Stjernvallin sekä 
rautatiehallitus liikennetarkastaja V.I. Rintalan (22.2. 581 §). 

komitean valmistelemaan kysymystä elintarvikehuollon järjestelyn ja val-
vonnan keskittämisestä sekä valita komitean puheenjohtajaksi kansanhuoltolau-
takunnan puheenjohtajan J. laakson ja jäseniksi kaupungineläinlääkärin W.Ehr-
strömin, halli- ja torikaupan valvojan P. Kiven, filosofian tohtori K. Lai-
neen, järjestelytoimiston päällikön R. Oksasen ja teurastamon toimitusjohta-
jan H. Tallqvistin (13.9. 2313 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti satamalautakunnan asettamaan keskuudestaan ne-
lijäsenisen jaoston valmistelemaan satama työntekijäin huoltorakennuksia kos-
kevia kysymyksiä (20.12. 3270 §). 
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Asioiden ratkaisuvalta. Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginsihteeri 
Warosen tehtäväksi tutkia ja tehdä ehdotuksia ratkaisuvallan siirtämiseksi 
kaupungin kunnallishallinnossa alemmille viranomaisille sekä oikeuttaa hänet 
kuulemaan asiantuntijoita ja ottamaan avukseen sihteerin (4.10. 2508 §). 

Komiteain täydentäminen ja jäsenten vaali lautakuntiin ym.Kaupunginhalli-
tus päätti kehoittaa lauta- ja johtokuntia sekä yhdistyksiä ilmoittamaan kau-
punginhallitukselle kertomusvuoden helmikuun 1 p:ään mennessä ehdokkaansa 
aloitetoimikuntiin (18.1. 162 §). Kaupunginhallitus päätti valita kokoukses-
saan helmikuun 23 p;nä 1950 valitsemansa aloitetoimikuntien jäsenet uudelleen 
yhdeksi vuodeksi (15.2. 473 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että huoltokassan hoitokuntaan valittaisiin ker-
tomusvuodeksi v.t. kiinteistöjohtaja J.A. Kivistö, kaupungininsinööri W.Starck 
ja apulaiskaupunginsihteeri L.O. Johansson, viimeksimainittu puheenjohtajana, 
sekä päätti valita huoltokassan kertomusvuoden tilejä tarkastamaan reviisori 
Y.H. Yehmersalon ja hänen varamiehekseen reviisori E. Lehdon (11.1. 80 §). 

Kaupunginhallitus päätti valita ns. poliklinikkakomitean jäseniksi kaupun-
ginhallituksen jäsenten Hannulan ja Väreen tilalle vtt Hiekkalan ja Saastamoi-
sen (19.4. 1083 §) ja kaupungininsinööri A. Linnavuoren tilalle hänen kuol-
tuaan kaupunginhallituksen toukokuun 5 p:nä 1949 asettaman keskusautotalliko-
mitean jäseneksi kaupungininsinööri W. Starckin (15.2. 514 §). 

Kaupunginhallitus päätti valita Messuhallin edustan liikenteen järjeste-
lyä koskevaa kilpailua varten asetetun palkintolautakunnan lisäjäseneksi ra-
ha to imen johtaja E. von Frenckellin (12.4. 975 §) sekä määrätä kaupungingeo-
deetti E. Salosen tilalle tämän kuoltua kaupungin kiinteän omaisuuden uudel-
leen arviointia varten asetetun komitean puheenjohtajaksi rakennustarkastaja 
P. Hansteen (15.11. 2917 §). 

Satamarakennuspäällikkö S. Randelin vapautettiin rautatieasiain yhtenäis-
tämiskomitean, uuden tullipäviljongin rakennustoimikunnan ja Kulosaaren sil-
lan rakennustoimikunnan jäsenyydestä sekä valittiin hänen tilalleen mainittu-
jen komiteain jäseneksi apulaissatamarakennuspäällikkö B. Backberg (30.8. 
2214 §); samoin vapautettiin raatimies Y. Similä liikennejärjestyskomitean 
jäsenyydestä ja valittiin hänen tilalleen raatimies J. Lappi-Seppälä (1.2. 
316 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä raittius- ja nuorisojärjestöjen sekä 
yleishyödyllisten avustusten jakokomitean puheenjohtajaksi opetus- ja sairaa-
la-asiain johtajan sekä jäseniksi kaupunginhallituksen jäsenet Ahon, Hiekka-
lan, Lehdon, Meltin ja Modeenin (1.2. 352 §). 

Tullinhoitaja A.M. Nylund valittiin vientikomitean jäseneksi (13.9. 2344 §). 
Kaupunginhallitus päätti vapauttaa professori H. Ekelundin valmistavan 

poikain ammattikoulun rakennustoimikunnan jäsenyydestä ja valita hänen tilal-
leen kaupunginarkkitehti L. Björkin (15.11. 2941 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sairaalalautakunnalle, ettei kaupungin-
hallituksella ole mitään sitä vastaan, että vanhusten poliklinikan neuvotte-
lukuntaan valitaan lisäjäseneksi professori P. Soisalo (8.2. 469 §). 

Asi^itotuotantokomiteaa. päätettiin täydentää siten, että sen jäseneksi va-
littiin kiinteistöjohtaja \U.10. 2589 §) ja lisäjäseneksi kiinteistötoimis-
ton talo-osaston päällikkö U. Kallio (12.4. 974 §). 

Asunto- ja asemakaavaneuvottelukuntaan valittiin jäseniksi entisten lisäk-
si arkkitehti E. Suhonen ja professori O. Gripenberg (24.5. 1352 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä asemakaava insinööri E. Gefwertin varamie-
heksi liikenne järj estyskomiteaan kiinteistö toimiston asemakaavaosaston insi-
nöörin V. Saarisen (18.1. 179 §). 

Liikennelaitoksen lautakunta oikeutettiin täydentämään Koskelan vaunuhal-
lien rakennustoimikuntaa kahdella lisäjäsenellä (4.1. 39 §). 

Merkittiin tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus uuden jäsenen valitsemi-
sesta vanhusten poliklinikkakysymystä käsittelevään neuvottelukuntaan ja tu-
berkuloosipiirin järjestelykomiteaan (4.5. 1244 §). 

Sairaalatarkastaja M. Saarenheimo määrättiin kaupungin edustajaksi neuvot-
teluun lääkintöhallituksen kanssa siitä korvauksesta, jonka valtion oli suo-
ritettava niistä 9 kollista sairaalainstrumentteja, jotka v. 1941 otettiin 
puolustusvoimien käyttöön ja jäivät palauttamatta (Khn jsto 27. 6. 5996 §). 

Komitea- ym. palkkiot. Valiokunta- ja komiteamenoja varten talousarvioon 
merkitystä määrärahasta maksettiin seuraavat palkkiot: 
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Kaupunginvaltuuston työnjärjestely- ym. komitea 50 650 
II virkasääntökomitea 80 796 
Kaupungin laitosten työsääntöjen uudistamista harkitseva komitea . 7 500 
Palkkiosääntökomitea .. 22 250 
Kunnallispiirikomitea 29 500 
Työtehoneuvottelukunta 16 650 
Aloitetoimikunnat 204 500 
Työntekijäin ansiotason muutosta A-sopimuksen johdosta tut-
kiva komitea 61 000 

Palkkojen kuoppakorotuksia valmisteleva jaosto 6 300 
Luontoisetukomitea 187 250 
Palkannauttijäin lääkintähuollon järjestämistä tutkiva komitea ... 90 000 
Huoltokassan hoitokunta 30 950. 
Kaupungin hankintakysymystä kokonaisuudessaan käsittelevä komitea 52 200 
Virastotalokomitea 90 358 
Vaakunakomitea 42 450 
Konepa jatoimikunta . .. 116 700 
Talousarvion rakenteen muuttamista harkitseva komitea 15'2 750 
Kunnallisen ja kirkollisen veronkannon yhdistämistä harkit-

seva komitea 100 650 
Raastuvanoikeuden jäsenten vuosilomien järjestelyä harkitse-
va komitea .... · 41 000 

Yhteisraastuvanoikeus ja sen yleis jaosto 465 000 
Nuohouskomitea 32 950 
Tuberkuloosipiirien järjestelykomitea 6 300 
Maidon pastöroimisesta annettuja määräyksiä tarkistava komitea 40 500 
Sairaalakomitea . 27 500 
Sosiaaliohjesääntöä laativa komitea 241 200 
Helsinkiläisten vanhusten olojen parantamista tarkoittavia 

toimenpiteitä harkitseva komitea 134 050 
Ammatinvalintakomitea ...... 131 300 
Avustusmäärärahojen jakokomitea 11500 
Kesänviettokomitea *.... 37 663 
Poikkeuksellisten lasten koulunkäynnin ja jälkihuollon jär-

jestämiskomitea 137 170 
Kansakoulujen rakennuskomitea 162 450 
Lastentarhakomitea 109 071 
Sibelius-viikon järjestämistä käsittelemään asetettu neuvot-

telukunta 45 100 
Musiikkilautakunnan ohjelma jaosto 11 400 
Kaupunginteatterin perustamista valmisteleva komitea 17 500 
Taideostotoimikunta 9 150 
Kiinteistöjen uudelleen arvioimiskomitea 130 200 
Senaatintorin ympäristön julistamista vanhaksi kaupunginosak-

si valmisteleva komitea 32 750 
Kaupungin alueelle rakennettujen kalliosuojien rahoitusta 

selvittelevä komitea 17 050 
Helsingin keskustan asemakaavakysymyksen edelleen kehittämis-

tä suunnit tela va komitea 32 400 
Asemakaava jaosto 40 000 
Kadunnimikomitea 156 000 
Asunto- ja asemakaavaneuvottelukunta 118 650 
Asuntotuotantokomitea 261 450 
Asunto jaosto 60 000 
Kesäravintolakomitea 19 550 
Kaupungin kalavesissä harjoitettavaa kalastusta koskevia sään-

töjä valmisteleva komitea 7 500 
Kulosaaren sillan suunnittelukomitea ............. 46 500 
Katujen kunnon tarkastustoimenpiteiden tehostamis- ja yksin-

kertaistamis- sekä katujen ja jalkakäytävien talvikunnossa-
pidon tehostamiskomitea 138 785 

Katu- ja viemärirakennuskustannusten Jakamista kaupungin ja 
tontinomistajien välillä tutkiva komitea 317 392 

Liikennelaitoksen ohjesääntökomitea 44 750 
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Liikennejär jestyskomitea 119 850 
Esikaupunkiliikennekomitea 73 530 
Yhteisen keskusautohallin rakentamista kaupungin laitoksille 

selvittelevä komitea 45 850 
Koskelan vaunuhallien rakennustoimikunta 28 800 
Bensiinijakeluasemien jä autojen huoltoasemien paikkoja tut-

kiva komitea ' 18 500 
Rauta tieä s ia in yhtenäistämiskomitea .. 26 750 
Helsingin sataman vientimahdollisuuksien parantamista tutkiva 

komitea 47 000 
Uuden matkustajapaviljongin rakennustoimikunta 13 650 
Verkkosaaren sopivaisuutta kaupungin kalasatamaksi tutkiva 

komitea 80 045 
Kaasun ja sähkön käytön suunnittelukomitea 59 400 
Sähkö- ja kaasulaitoksen päivystäjien asuinrakennuksen raken-
nustoimikunta 33 200 

Kaupunginhallitus päätti, että uuden matkustajapaviljongin rakennustoimi-
kunnan sihteerin palkkio saataisiin järjestää siten, että hänelle suoritet-
taisiin v:n 1950 elokuusta kertomusvuoden maaliskuun 15 p:ään asti palkkiona 
sama kokouspalkkio, joka suoritettiin komitean jäsenille, sekä että hänelle 
siitä lähtien saatiin suorittaa 50 000 mk s n kuukausipalkkio matkustajapavil-
jongin rakennusmäärärahasta siten, että jos uusia indeksikorotuksia määrä-
tään maksettaviksi, ne lasketaan 43 478 mk:n peruspalkasta (21,3. 829 §). 

Päätettiin, aikaisemmin tehtyä päätöstä muuttaen, että apulaiskaupungin-
sihteeri G. Brotherukselle saatiin kaupunginvaltuuston esityslistojen kään-
tämisestä ruotsinkielelle suorittaa ohjesääntö- tai vastaavalta tekstisivul-
ta 1 000 mk:n palkkio (Khn jsto 20.6. 5941 §). Samoin päätettiin,· tammikuun 
11 p:nä 1950 tehtyä päätöstä-muuttaen, vahvistaa palkkioksi osallistumisesta 
kaupungin edustajana maanlunastustoimituksiin huhtikuun 1 p:stä lähtien 1 500 
mk kokouksesta· Samalla päätettiin myöntää 9 750 mk palkkion maksamiseksi 
kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikölle K. Pettiselle osallistumisesta 
kaupungin edustajana tammikuun 4 ja toukokuun 29 psn välisenä aikana 8:aan 
maanlunastus- ja vuokra-a lue id en järjestelytoimituksia koskevaan kokoukseen 
(Khn jsto 5.7. 6045 §). 

M atk a-apurahat. Kertomusvuoden aikana myönnettiin jälempänä mainituille 
henkilöille matka-apurahat ulkomaista opintomatkaa varten talousarvioon si-
sältyvästä määrärahasta Opintomatkastipendit tai kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista: apulaiskaupunginsihteeri T. Törnblomille sekä varatuo-
mareille L.O. Johanssonille ja P-E· Gustafsille osallistumista varten Tukhol-
massa elokuun 23-25 p:nä pidettävään XIX pohjoismaiseen lakimies kokoukseen 
(Khn jsto 11.7. 6059 ja 6071 §); toimistonhoitaja S. Hiisivaara-Mörkille osal-
listumista varten Wiesbadenissa heinäkuun 12-17 p:nä pidettäville kunnallis-
naisten päiville (Khn jsto 13.6. 5895 §); nuoremmalle komisariolle N.O. Mik-
kolalle, tarkastuskons taa peli E.J. Kalemal.le ja nuoremmalle konstaapelille 
M.R. Virtaselle Tukholmaan tehtävää opintomatkaa varten liikenteen järjeste-
lyihin perehtymiseksi (21.3. 820 §); palopäällikkö L. Pesoselle Kööpenhami-
nan kansainväliseen palokongressiin osallistumista varten (25.10. 2702 §); 
apulaispalopäällikkö T. Sundquistille Yhdysvaltoihin ja Kanadaan tehtävää 
opintomatkaa varten (8.3. 700 §); yhdeksälle palomiehelle Oslossa pidettävil-
le pohjoismaisten palomiesten opintopäivilie osallistumista varten (4.5.1227 
§); terveydellisten tutkimusten laboratorion esimiehelle B. Willbergille ja 
apulaiskaupungineläinlääkäri B. Österholmille osallistumista varten Pohjois-
maiden elintarvikemetodiikkakomitean Tukholmassa syyskuun 12-15 p:nä pidettä-
vään vuosikokoukseen (Khn jsto 15.8. 6149 §); kaupungineläinlääkäri W. Ehr-
strömille osallistumista varten pohjoismaiseen meijeriteknilliseen kongres-
siin (Khn jsto 23.5. 5753 §); maidontarkastamon laboratorioapulaiselle 
A. Karlssonille Englantiin tehtävää opintomatkaa varten (Khn jsto 5.7. 6041 
.§); sairaanhoitajatarkoulun apulaisjohtajalle M-L. Juslinille osallistumis-
ta varten marraskuun 5-17 p:nä Ruotsin sairaanhoitajataryhdistyksen järjes-
tämille sairaanhoitajatarkoulujen opettajien kertauskursseille (Khn jsto 
14.11. 6567 §); lastenpsykiatri M. Selvänne-Varheenmaalle Yhdysvaltoihin teh-
tävää opintomatkaa varten (12.7. 1935 §)? Marian sairaalan ylihoitajalle 
S. Sandelinille Ruotsiin ja Tanskaan tehtävää opintomatkaa varten (12.7. 
•1933 §)? Nikkilän sairaalan ylihoitajalle E. Unkilalle Amerikkaan tehtävää 
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opintomatkaa varten "(11.10. 2573 §)| huoltoyiraston hallinto^osaston apulais-
johtajalle H. Lindroosille ja huoltotartestaja E. Kajatsalolle osallistumista 
varten alkoholismia käsittelevään kansainväliseen luento- ja seminaarikurs-
siin Kööpenhaminassa sekä .huoltoviraston sihteerille E. Haapasalolle osallis-
tumista varten huoltotarkastajien työtä ja sen järjestelyä käsitteleville 
Ranskassa pidettäville kansainvälisille kursseille (15.11. 2922 §); Toivolan 
koulukodin johtajalle V. Ilas»aalle Englannin lastenhuoltolaitoksiin tehtä-
vää opintomatkaa varten (Khn jsto 29.8. 6191 §); Korkeasaaren valvojalle 
C. af Enehjelmille Hollannin, Belgian ja Saksan eläintarhoihin tehtävää, 
10 päivää kestävää opintomatkaa varten (Khn jsto 8.11. 6513 §); nuorisoasia-
mies H. Niittyselle Skandinaviaan tehtävää opintomatkaa varten (7.6. 1566 §); 
kouluhoitaja S. Setälälle Ranskaan tehtävää opintomatkaa varten (Khn jsto 
25.4. 5623 §); suomenkielisten kansakoulujen opettajille A. Viirteelle Sveit-
siin, Saksaan ja Tanskaan tehtävää opintomatkaa varten, opettaja H. Kuumei-
le Heidelbergin yliopistossa suoritettavia opintoja varten ja opettaja U.So-
merkivelle osallistumista varten Tukholmassa heinäkuun 16-21 psnä pidettä-
vään kansainväliseen psykologikongressii n (Khn jsto 23.5. 5755 §, 30.5. 5815 
§); ruotsinkielisten kansakoulujen opettajalle tJ. Holmströmille osallistumis-
ta varten Stavangerissa heinäkuun 2-6 p:nä pidettävään, pohjoismaiseen apukou-
luliiton kongressiin (Khn jsto 23.5. 5762 §, 30.5. 5815 §); piirustuksenopet-
taja S. Rinteelle Pariisiin kesäkuun 10 ja heinäkuun 10 p:n välisenä aikana 
tehtävää opintomatkaa varten (Khn jsto 27.6. 5999 §); kansakoulunopettajille 
S. Mäkelälle ja E. Saariselle Ruotsiin tehtävää opintomatkaa varten (21.3. 
840 §); kähertäjäkoulun rehtorille M. Fagerille osallistumista varten partu-
reille ja kampaajille Kööpenhaminassa pidettäviin kursseihin sekä poikien am-
mattikoulun opettajalle D. Bäcklundille opintomatkaa varten Ruotsiin (17.5. 
1309 §); apukoulun opettajille E. Ekholmille ja M. Ulviselle osallistumista 
varten Pohjoismaiden Apukoululiiton kongressiin Norjassa (14.6. 1652 §); am-
mattikoulun rehtorille M. Rusamalle ja opettaja A. Pelkolalle Sveitsiin, 
Ranskaan ja Hollantiin tehtävää opintomatkaa varten (1.11. 2794 §); veiston-
opettaja I. Carlssonille osallistumista varten Nääsin veisto seminaarissa 
Ruotsissa heinäkuun 18 ja elokuun 18 p:n välisenä aikana pidettäville metal-
liveistokursseille (Khn jsto 20.6. 5958 §); talousopettaja S. Cornerille Nor-
jaan ja Ruotsiin tehtävää opintomatkaa varten (Khn jsto 3.10. 6343 §) 5 ruot-
sinkielisen työväenopiston johtajalle G·. Bäckille Ruotsiin tehtävää opinto-
matkaa varten (Khn jsto 4.4. 551o §); Ebeneser-kodin johtajalle A-L. Sire-
liukselle Pariisiin marraskuun 12-19 p:nä tehtävää opintomatkaa varten (Khn 
jsto 8.11. 6512 §)} museonhoitaja H. Helmiselle Ruotsin ja Tanskan museoihin 
tehtävää opintomatkaa varten (24.5. 1400 §)} katurakennusosaston insinööril-
le H. Cajanderille ja saman osaston insinöörille P. Hyömäelle osallistumista 
varten The British Council'iii järjestämiin viemäriveden puhdistusta käsitte-
leviin kursseihin Englannissa (12.4. 984 §); rakennustoimiston talorakennus-
osaston.insinöörille H. Taimistolle ja rakennusmestarille A. Rantaselle osan-
ottoa varten Hannoverin näyttelyyn (5v7. 1842 §); apulaisasemakaava-arkkiteh-
ti B. Aminoffill» ja arkkitehti 0. Steniukselle Ruotsiin, Tanskaan ja Nor-
jaan tehtävää opintomatkaa varten (17.5. 1293 §): kaupungingeodeetti E^ Salo-
selle Englantiin tehtävään opintomatkaan yleis- ja seutukaavasuunnitteluun 
tutustumista varten (15.3. 768 §); satamarakennusosaston insinöörille V. Ra-
hikaiselle tutustumista varten Lontoon, Liverpoolin, Hullin, Tukholman, Gö-
teborgin ja Kööpenhaminan satamiin (12.4. 985 §); teurastamon toimitus johta-
jalle H. Tallqvistille osallistumista varten Pohjoismaiden pääkaupunkien teu-
rastamoiden johtajien Eskilstunassa syyskuun 11 ja 12 p:nä pidettävään neu-
vottelukokoukseen (Khn jsto 29.8V 6194 §); teurastamon hallimiehelle H. Nord-
bergille Ruotsiin ja Tanskaan tehtävää opintomatkaa varten (Khn jsto 20.6. 
5954 §). 

Kaupunginhallitus päätti vapauttaa opettaja D. Bäcklundin toistaiseksi 
suorittamasta takaisin kaupungilta saamaansa 25 000 mk:n matka-apurahaa sil-
lä ehdolla,· että hän Amerikkaan ulottuvan uuden opintomatkansa päätyttyä toi-
mii vähintään kaksi vuotta kaupungin palveluksessa (28.6. 1788 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti eräät lautakunnat ja laitokset lähettämään ul-
komaisille virkamatkoille viranhaltijoitaan tutustumaan uusiin teknillisiin 
laitteisiin tai menetelmiin, sairaaloihin, koulurakennuksiin ja poltto- tai 
voimalaitoksiin ym. ja vastaanottamaan kaupungille ostettuja laitteita ja 
tarvikkeita tai neuvottelemaan niiden hankinnoista sekä osallistumaan eri 
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aloja käsitteleviin kongresseihin ja kursseihin. Virkamatkojen kustannukset 
oikeutettiin suorittamaan kaupunginhallituksen tai ao. lautakunnan vastaavan 
laitoksen kohdalle talousarvioon varatuista käyttövaroista, rakennus- ym. 
määrärahoista, samalla vahvistettiin matka- ja päivärahojen suuruus. 

Matkakertomukset. Merkittiin tiedoksi ne matkakertomukset, joita kaupun-
gin myöntämin matka-apurahoin tekemistään matkoista olivat laatineet seuraa-
vat henkilöt: ruotsinkielisen työväenopiston johtaja G. Bäck (9·8. 1999 §)» 
museonhoitaja H. Helminen (4.10. 2531 §), koululääkärit T. Järvinen ja V.Lep-
po (18.1. 201 §), r et k ei lya s iami e s E. Koroma (22.11. 3011 §), johtajaopetta-
a I. Laurinkari (12.4. 1000 §), vesilaitoksen a s ennus tarkasta ja G. Malmgren 
15.2. 505 §), nuorisoasiamies H. Niittynen (13.12. 3222 §), kunnalliskodin 
osastonhoitajat L. Pyykkö ja E. Sario (11.1. 83 §)· opettaja A. Rauhamaa 
(8.2. 458 §), piiri-insinööri A. Ruohtula (18.1. 188 §), röntgenlääkäri 
I. Sallinen (18.10. 2656 §), ylihoitaja S. Sandelin (29.11. 3083 §), apulais-
palopäällikkö T. Sundquist (4.10. 2525 §), sairaalan johtaja P. Tuovinen 
14.5. 1249 §), terveyssisar A. Vehniäinen (8.2. 457 §), vesilaitoksen putki-
mestari U. Ahman (4.1. 41 §) ja palomestari K. Åström (8.3. 702 §). 

Kotimaassa pidettyihin vuosi- ym. kokouksiin osallistumista varten myön-
nettiin apurahoja seuraaville: kaupunginsihteeri E.· Waroselle ja kansliasih-
teeri S. Hellevaaralle osallistumista varten Suomen kaupunkien ja kauppalain 
sihteerien yhdistyksen Vaasassa helmikuun 17 p:nä pidettävään hallituksen ko-
koukseen (Khn jsto 14.2. 5261 §); enintään 15 henkilölle, jotka Suomen kau-
punkien ja kauppalain sihteerien yhdistyksen jäseninä osallistuivat yhdistyk-
sen Turussa kesäkuun 16-17 p:nä pidettyyn vuosikokoukseen (31.5. 1430 §); 
neljälle järjestelytoimiston päällikön määräämälle henkilölle osallistumista 
varten Työntutkijain killan Tampereella pidettyyn kesäkokoukseen (Khn jsto 
22.8. 6155 §)? ver otus valmis teluvirast on viranhaltijoille osallistumista var-
ten Suomen taksoitus virkamiesten yhdistyksen Lappeenrannassa syyskuun 1-2 
p:nä pidettyyn vuosikokoukseen (16.8. 2060 §); kunnallispormestari W. Henriks-
sonille, oikeusneuvosmies H. Hedmanille ja A.A. Kydille, kunnallisneuvosmies 
Y. Similälle ja toiselle julkiselle notaarille P. Lyytikäiselle osallistumis-
ta varten Suomen kaupunkituomarien yhdistys - Finlands stadsdomareförening-
yhdistyksen Kuopiossa heinäkuun 27-28 p:nä pidettyyn kokoukseen (Khn jsto 
5.7. 6013 §); Suomen kaupunkien ja kauppalain tilivirkamiesten yhdistyksen 
jäsenille osallistumista varten Porissa syyskuun 1-2 p:nä pidettyyn vuosiko-
koukseen (16.8. 2059 §); enintään lOille lastensuojelulautakunnan alaiselle 
viranhaltijalle osallistumista varten Kuopiossa elokuussa pidettyyn lasten-
suo jeluväen kesäkokoukseen (19.7. 1955 §); koulupsykologeille M. Kärnälle ja 
M. Kyyrölle sekä lastenpsykiatri M. Selvänne-Varheenmaalle ja toimistonhoita-
ja L. Mantilalle osallistumista varten Tampereella pidettyyn kasvatuspsykolo-
gisen toimikunnan kokoukseen (Khn jsto 16.5. 5700 §); 25 kirjastovirkailijal-
le osallistumista varten Mikkelin yleiseen kirjastokokoukseen (31.5. 1479 §); 
kaupungininsinööri W. Starckille osallistumista varten Suomen kunnallistek-
nillisen yhdistyksen Tampereella kesäkuun 8-10 p:nä pidettyyn vuosikokouk-
seen (24.5. 1387 §)? seuraaville insinööreille: V. Saarinen, A. Lippa, 
P. Saikku, V. Rahikainen, I. Varis, T. Paasio ja P. Kivekäs osallistumista 
varten rakennusinsinöörien Lahdessa pidettyyn syyskokoukseen (Khn jsto 12.9. 
6236 §). 

Edellisten lisäksi myönnettiin 75 000 mk suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunnan käytettäväksi ja 24 000 mk ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunnan käytettäväksi johtokuntien harkinnan mukaan jaettavakbi Jyväskylän 
yleiseen kansakoulukokoukseen osallistuville kansakoulunopettajille (17.5. 
1310 §) sekä 20 000 mk:n suuruinen avustus Helsingin, Tumin ja Tampereen nais-
ja miesopettajien toukokuun 12-14 p:nä järjestämien liikuntapäivien aiheutta-
mien kustannusten peittämiseksi (Khn jsto 25.4. 5627 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin osallistuminen opinto- ja neuvottelupäiville, 
kursseille ym. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin avus-
tuksia viranhaItijäin ja työntekijäin osallistumista varten jälempänä maini-
tuille kursseille seuraavasti: järjestelytoimiston päällikölle R. Oksaselle 
Työnjohto-opiston helmikuun 5-14 p:nä koulutuspäälliköltä varten järjestämil-
le johtamiskursseille osallistumista varten (Khn jsto 31.1. 5177 §); järjes-
telytoimiston työntutkimusinsinöörille A. Salolle osallistumista varten Ras-
tor oy:n järjestämille työnsuunnittelun peruskursseille (Khn jsto 24.10. 
6428 §); järjestelytoimiston toimistotyöntutkijalle F. Kaltamolle osallistu-
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mistä varten Rastor oy:n järjestämille TY-ohjaajakursseille Kiljavalla (Khn 
jsto 14.11. 6550 §); Helsingin Poliisien Yhdistyksen jäsenille osanottajien 
lähettämiseksi Turussa kesäkuun 3-9 p:nä järjestettäville toisille pohjois-
maisille- poliisiopintopäiville (4.5. 1200 §); terveydenhoidonkatsastajille 
C. Aminoffille, T. Arolle, Ä. Forsmanille, J. Hofströmille, G. Kaartiolle, 
C. Raffn'ille ja R. Vikströmille Lohjalla järjestettäville opinto- ja neuvot-
telupäiville (Khn jsto 24.10· 6453 §); viidelle sairaalan ruokalanhoitajalle 
osallistumista varten sairaalanemäntien kursseille (15.11. 2939 §); Marian 
sairaalan apulaisylihoitajalle E. Mailalle ja kulkutautisairaalan apulaisyli-
hoitajälle I. Hiltuselle osallistumista varten sairaala-apulaisille järjeste-
tyille erikoiskursseille (Khn jsto. 31.10. 6491 §); Nikkilän sairaalan neljäl-
le siivoojalle osallistumista varten sairaalain siivoojille Helsingissä jär-
jestetyn luentosarjan seuraamiseen (Khn jsto 30.5. 5806 §); enintään neljäl-
le lastensuojelulautakunnan alaiselle viranhaltijalle osallistumista varten 
Järvenpäässä kesäkuun 26-28 p:nä pidettäville invaliidihuolto-työntekijäin 
luento- ja neuvottelupäiville (31.5. 1436 §); osastonjohtaja E.O. Auerille, 
osastonhoitaja V.J. Lähikarille, toimentajille A.E. Berglundille ja ,H.M. Ve-
näläiselle osallistumista varten Kuopiossa toukokuun 19-21 p:nä pidettäville 
työnvälitysvirkailijain neuvottelupäiville (17.5. 1285 §); koulupsykologeil-
le M. Kyyrölle ja P. Tonille osallistiimistä varten Vaasassa järjestettyyn 
kasvatusneuvoloiden psykiatrien ja psykologien yhteiseen neuvottelukokouk-
seen (Khn jsto 24.10. 6456 §); lastenpsykiatri S. Wiherheimolle ja toimiston-
hoitaja P. Lahtiselle osallistumista varten Vaasassa pidetyille kasvatuspsy-
kologisille neuvottelupäiville (Khn jsto 5.12. 6683 §;; ammattityönopettaja 
V. Sarrivaaralle osallistumista varten Hämeenlinnassa järjestetyille ammatti-
koulunopettajien auskultoimiskursseille (Khn jsto 30.5. 5812 §); talousopet-
taja S. Sundqvistille osallistumista varten kotitaloudellisille työtehokurs-
seille (Khn jsto 8.11. 6529 §); käsityönopettaja I. G-rotenfeltille ja koti-
talousneuvoja A. Kaukiaiselle osallistumista varten Järvenpäässä pidetyille 
taloudellisen kasvatuksen kursseille (Khn jsto 23.5. 5744 §,. 6.6. 5837 §); 
kotitalouslautakunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä lisäksi 
enintään viidelle opettajalle tai neuvojalle osallistumista varten Kotkassa 
elokuun 4-5 p:nä pidettäville neuvottelupäiville (24.5. 1360 §); kirjasto-
amanuensseille V. Lummelle, K. Saloselle ja T. Ylitalolle osallistumista var-
ten Porvoossa pidettäville kirjastokursseille (Khn jsto 2.5. 5645 §); raken-
nusmestareille A. Tammelle ja L. Morrille osallistumista varten Suomen Raken-
nusmestarin iton järjestämille hetonikursseille (Khn jsto 7.2. 5240 §); ra-
kennusmestareille E. Laineelle ja N. Koposelle osallistumista varten Valtion 
Teknillisessä Tutkimuslaitoksessa pidettäville B-betonikurss.eille (Khn jsto 
16.4. 5555 §); yli-insinööri P. Hyömäelle, piiri-insinööreille E. Koskinen, 
K. Laurila, E. Toivela, E. Airio, I. Varis ja A. Ruohtula, katurakennusosas-
ton insinööreille P. Saikku, K. Heininen, A. Forsblom ja V. Markkanen sekä 
talorakennusosaston insinööreille A. Lippa, T. Paasio, E. Tuomaria ja W.Lang-
hoff ja vesilaitoksen insinööreille E. Suhonen, K. Tammela ja J. Riimu sekä 
satamarakennusosaston insinööreille J. Ask, P. Mattila ja V. Rahikainen osal-
listumista varten työmaainsinöörien kursseille (Khn jsto 21.3. 5467 ja 5468 
§, 7.2. 5239 §» 28.2. 5356 §); piiri-insinööri E. Koskiselle sekä insinöö-
reille A. Forsblomille ja T. Raulolle osallistumista varten .Valtion Teknil-
lisen Tutkimuslaitoksen järjestämille ylemmille hetonikursseille (Khn jsto 
13.12. 6709 §) sekä rakennustoimiston neljälle rakennusmestarille osallistu-
mista varten Teollisuuden Työnjohto-opiston Helsingissä ruotsinkielisille 
työnjohtajille järjestämille työnjohtajakursseille (30.8. 2222 §) ja raken-
nustoimiston korjauspajan asentajalle 0. Päiviselle osallistumista varten 
autodieselmoottori- ja auton viimeistelykursseille (Khn jsto 14.11. 6564 §). 

Edustustilaisuuksien järjestämistä varten jälempänä mainituille yksityi-
sille henkilöille, yhdistyksille, kokouksille ym. käytettiin kertomusvuoden 
aikana sekalaisten yleisten menojen pääluokan tilille Edustuskuluja varatus-
ta määrärahasta 838 665 mk ko. tarkoitukseen sekä saman pääluokan tililtä 
Kaupungin edustustilaisuuksia varten, kaupunginhallituksen käytettäväksi 
2 465 552 mk: Pariisin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajalle Massard^ille 
(Khn jsto 5.7. 6008 §); Pariisin kaupunginvaltuuston talousvaliokunnan pu-
heenjohtajalle, rouva J. Rastier'ille (Khn jsto 5.12. 6667 §); Lontoon enti-
selle Lord Mayor'ille D. Lowson'ille (Khn jsto 5.12. 6668 §); englantilaisel-
le kunnallismiehelle ja Tukholman entiselle pormestarille Fant 'ille (Khn jsto 
17.10. 6392 §); Kielin kaupungin ylipormestarille A. Gayk'ille (Khn jsto 11.4. 
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5538 §); apulaiskaupunginjohta ja V. Salovaaran eroamisen johdosta.(29.3. 868 
§ ja Khn jsto 23.5. 5732 §); kaupungin- ja kauppalanjohtajien kokouksen osan-
ottajille (11.10. 2556 § ja Khn jsto 21.11. 6588 §); kunnantyöntekijäin poh-
joismaiden yhteisjärjestöjen vuosikonferenssin osanottajille (13.9. 2315 § ja 
ja Khn jsto 21.11. 6592 §;; apulaiskaupunginsihteeri A. Blombergin 60-vuotis-
päivän johdosta (Khn jsto 17.1. 5085 § j; kaupunginhallituksen jäsenille kau-
pungin talousarvion käsittelyn yhteydessä (Khn nsto 8.11. 6502 §); kaupungin-
hallituksen talousarviokokouksen osanottajille (Khn jsto 21.11. 6585 §); Suo-
men taksoitusvirkamiesten yhdistyksen neuvottelukokouksen osanottajille (15.2. 
478 § ja Khn jsto 18.4. 5576 §); kaupunginkanslian toimistoapulaisen I. Dahl-
strömin eroamisen -johdosta (Khn jsto 17.1. 5102 §); kaupungin tilintarkasta-
jille (22.11. 2996 § ja Khn jsto 19.12. 6745 §); kaupungin kiinteän omaisuu-
den tarkastajille (Khn jsto 28.2. 5336'§); kunnalliset virkailijat yhdistyk-
sen neuvottelukokouksen osanottajille (Khn jsto 18.4. 5574 §); työnjohtajien 
kurssien päättäjäistilaisuuden ja kaupungin virastopäälliköiden neuvotteluti-
laisuuden osanottajille (Khn jsto 19.12. 6744 §); järjestelytoimiston järjes-
tämien kurssien päättäjäistilaisuuden osanottajille (Khn jsto 23.5. 5731 §); 
järjestelytoimiston järjestämien varastonhoitajien- ja työtehokurssien päättä-
jäisten osanottajille (Khn jsto 30.5. 5781 §, 18.4. 5574 §); polttoainetilan-
teesta valtion sekä Turun ja Tampereen kaupunkien edustajien kanssa käytävien 
neuvottelujen osanottajille (Khn jsto 15.8. 6150 §); eri kaupunkien polttoai-
népäälliköiden neuvottelukokouksen osanottajille (Khn jsto 10.10. 6380 §, 
21.11. 6585 §); rahatoimiston viranhaltijoille myönnettyjen Kaupunkiliiton 
ansiomerkkien jakotilaisuudessa sekä pohjoismaisten pääkaupunkien välisen 
hiihtokilpailun palkinnon luovutustilaisuudessa (Khn jsto 10.1. 5066 §, 21.2. 
5312 §); pohjoismaisen II ekonomikongressin osanottajille (5.7. 1821 § ja 
Khn jsto 19.9. 6260 §); tilastotoimiston 40-vuotisjuhlan osanottajille (Khn 
jsto 14.3. 5419 f); Tukholman poliisien kuoron jäsenille (21.3. 798 § ja Khn 
jsto 23.5. 5729 §)? palokunnan 90-vuotisjuhlan vieraille (20.9. 2406 § ja 
Khn jsto 21.11. $589 §); Hampurin ylipaloneuvokselle H. Brunswigille (Khn 
jsto 5.12. 6666 §): palomiesten pohjoismaisten mestaruuskilpailujen osanot-
tajille (16.8. 2048 § ja Khn jsto 17.10. 6393 §); pohjoismaisen tuberkuloosi-
kongressin ulkomaisille vieraille (Khn jsto 6.6. 5871 §); lastenneuvolain 
lääkärien ja terveyssisarien neuvottelukokouksen osanottajille (Khn jsto A·4. 
5521 §); pohjoismaisen työlääketieteen ja -hygienian kongressin osanottajil-
le (17.5. 1272 § ja Khn jsto 20.6. 5940 §); kansainvälisen korva-, nenä- ja 
kurkkutautilääkärien tieteellisen yhdistyksen kokouksen osanottajille (15.2. 
474 § ja Khn jsto 22.8. 6160 §); Pohjoismaiden sotilaslääketieteellisen yh-
distyksen VIII kongressin osanottajille (16.8. 2057 § ja Khn jsto 17.10. 
6394 §); pohjoismaisten odontologian opiskelijoiden kongressin osanottajille 
(4.5. 1199 § ja Khn jsto 21.11. 6591 §); Pohjoismaiden lääkintävoimistelijain 
kongressin osanottajille (21.3. 800 §); XII pohjoismaisen silmälääkärikong-
ressin osanottajille (21.3. 797 § ja Khn jsto 25.8. 6095 §); Svenska social-
arbetare -yhdistyksen järjestämien neuvottelupäivien osanottajille (Khn jsto 
7.2. 5229 §); Sveitsin sosiaalisen koulutuskeskuksen retkikunnalle (Khn jsto 
20.6. 5931 § ja 28.6. 1769 §)5 kodinhoitajien neuvottelutilaisuuden osanotta-
jille (Khn jsto 22.8. 6153 §); Pohjoismaiden sosiaalikoulujen opettajakonfe-
renssin osanottajille (15.3. 757 § ja Khn jsto 19.9. 6258 §); Pohjoismaiden 
huonokuuloisten yhteistyökomitean kokouksen osanottajille (8.3. 685 § ja Khn 
jsto 25.7. 6095 5); Göteborgin lastensuojelulautakunnan edustajille (21.3. 
802 § ja Khn jsto 11.4. 5563 §, 25.4. 5626 § ja 23.5. 5729 §); Pohjoismaiden 
sosiaaliministereiden neuvottelukokouksen osanottajille (31.5. 1425 § ja Khn 
jsto 19.9. 6262 §); Tukholman kaupungin työnvälitystoimiston osastonjohtajal-
le S. Pörssille (Khn jsto 21.3. 5439 §)? Ruotsin ja Tanskan työnvälitystoimen 
edustajille (Khn jsto 16.5. 5649 §, 20.6. 5939 §); kansainvälisen uimaliiton 
johtokunnan kokouksen osanottajille (Khn jsto 15.8. 6125 § ja 19.9. 6256 §); 
painin maailmanmestaruuskilpailujen osanottajille (Khn jsto 11.4. 5541 §, 
23.5. 5729 §); olympiarakennustoimikunnan järjestämän neuvottelutilaisuuden 
osanottajille (Khn jsto 10.1. 5080 §); XIII pohjoismaisten ratsastuskilpailu-
jen osanottajille (24.5. 1348 § ja Khn jsto 19.9. 6257 §); Kansalaisryhti-
yhdistyksen pohjoismaisille vieraille (23.8. 2137 § ja Khn jsto 19.9. 6259 §); 
pohjoismaiden välistä matkailua käsittelevän kokouksen osanottajille (16.8. 
2058 § ja Khn jsto 19.9. 6261 §); Kööpenhaminan kansakoululapsille (7.6. 1560 
§ ja Khn jsto 25.7. 6095 §); tukholmalaisille kansakouluoppilaille (Khn jsto 
11.7. 6073 §)? Kruununhaan kansakoulun vihkiäistilaisuuden osanottajille (Khn 
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jsto 23.5. 5731 §); professori M.P. Horwoodille (Khn jsto 25.7. 6092 §); Neu-
vostoliitosta täällä vierailleille opettajille (15.11. 2919 §); Pohjoismais-
ten Laulunopettajaan yhdistyksen järjestämien kurssien osanottajille (14.6. 
1600 § ja Khn jsto 11.7. 6053 §)» Lundin yliopiston professorille C. Welin-
derille (Khn jsto 21.11. 6586 §); Yhteiskunnallisen Korkeakoulun ja Svenska 
Medborgarhögskolan nimisen oppilaitoksen oppilaskuntien skandinaavisille vie-
raille (30.8. 2196 § ja Khn jsto 21.11. 6587 §); molempien kauppakorkeakoulu-
jen ylioppilaskuntien ulkomaalaisille vieraille (18.1. 160 § ja Khn jsto 
21.2. 5313 §); Suomen Sosialidemokraattisen ylioppilaskonferenssin osanotta-
jille (5.4. 908 § ja Khn jsto 20.6. 5939 §); pohjoismaiden pääkaupunkien kir-
jastoni ohtajille (8.3. 720 § ja Khn jsto 16.5. 5660 §, 23.5. 5754 § ja 20.6. 
5939 §); pohjoismaisten kirjakauppa-apulaisten kurssien osanottajille (21.6. 
1688 § ja Khn jsto 11.7. 6052 §); Tukholman antikvaarille T. Nordbergille 
(21.3. 799 § ja Khn jsto 23.5. 5729 §); kaupungin historiatoimikunnan järjes-
tämän tiedostustilaisuuden osanottajille (Khn jsto 20.6. 5939 §); Comédie 
Française'n vierailuun osaaottaneille näyttelijöille (5.4. 911 § ja Khn jsto 
23.5. 5730 §); VIII pohjoismaisen arkeologikongressin osanottajille (5.4. 
909 § ja Khn jsto 25.7. 6095 §)> ulkomaisille kirjeenvaihtajille ja muille 
kutsuvieraille Sihelius-viikon aikana, kapellimestari Eugène Ormandylle ja 
Sibelius-viikon aikana esiintyneille orkesterinjohtajille, säveltäjille ja 
solisteille (7.6. 1558 § ja Khn jsto 25.7. 6095 §); pohjoismaisen taidegraa-
fillisen näyttelyn osanottajille (Khn jsto 14.3. 5419 §); maanhankintalain 
toimeenpanon nykyisiä vaiheita selostavan tiedöitustilaisuuden osanottajille 
(Khn jsto 6.6. 5858 §): Ruotsin ja Tanskan rakennustuotantoviranomaisille 
(Khn jsto 17.1. 5102 §); Aravan johdon kanssa käytyjen neuvottelujen osanot-
tajille (Khn jsto. 21.11. 6585 §); kunnallisten mittausvirkailijain järjestä-
mien luentopäivien osanottajille (1.3. 632 §); Suomen Siirtolapuutarhaliiton 
liitto- ja vuosikokouksen osanottajille (Khn jsto 6.6. 5831 §, 19.9. 6255 §); 
IV pohjoismaisen insinöörikongressin osanottajille (19.4. 1038 § ja Khn jsto 
25.7. 6095 §); kuudelle pohjoismaiselle kunnallisinsinöörille (Khn jsto 20.6. 
5938 §); liikenteen ohjausvalojen käytäntöön ottamisen johdosta järjestetys-
sä tilaisuudessa sanomalehdistön edustajille (Khn jsto 3.10. 6345 §, 21.11. 
6585 §); Turun liikennelaitoksen edustajille <13.9. 2311 § ja Khn jsto 17.10. 
6392 §); eräille liikennelaitoksen linja-autojen kuljettajille (Khn jsto 17.1. 
5102 §); Tukholman satamalaitoksen edustajille (Khn jsto 19.12. 6746 §): en-
tiselle satamarakennuspäällikkö S. Randelinille (Khn jsto 13.12. 6688 §); 
työnantajien ja työntekijäin kanssa kaupungin satamiin rakennettavista sata-
ma työntekijäin huoltorakennuksista käytävien neuvottelujen osanottajille 
(Khn jsto 28.11. 6646 §); kolmelle hollantilaiselle, syväjäädyttämön konetoi-
mituksista neuvottelevalle insinöörille (Khn jsto 21.2. 5330 §, 14.3· 5407 §); 
pohjoismaiseen insinöörikongressiin osallistuneille kaasuinsinööreille (Khn 
jsto 12.9· 6219 §)? Tukholman vesijohtolaitoksen suunnitteluosaston insinöö-
rille K. Borgille (Khn jsto 8.11. 6523 §); Deutsche Kohlen-Verkauf'in skan-
dinaavisen osaston johtajalle, tohtori Schultzille (Khn jsto 8.8. 6120 §); 
Aarhusistâ olevalle johtaja Willumsenille (Khn jsto 3.10. 6317 §); Maalais-
kuntien Liiton neuvottelukokouksen osanottajille (8.2. 411 § ja Khn jsto 18.4. 
5574 §); Kaupunkiliiton ansiomerkkien jakotilaisuuteen osallistuneille (Khn 
jsto 25.8. 6093 §); Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton edustajakokouksen 
ulkomaisille osanottajille (7.6. 1517 § ja Khn jsto 25.7. 6095 §); englanti-
laisille sanomalehtimiehille (Khn jsto 7.3. 5367 §, 18.4. 5575 §); ranskalai-
sen Suomi-yhdistyksen puheenjohtajalle Descaves 'ille ja Suomen FAO-toimikun-
nan järjestämien tilastokurssien opettajille ja kurssien järjestäjille (13.9. 
2319 § ja Khn jsto 17.10. 6392 §); Helsinki-Seuran edustajille (Khn jsto 
21.11. 6574 §); Maailmanrauhanneuvoston toimikunnan kokouksen osanottajille 
(12.7. 1878 § ja Khn jsto 22.8. 6160 §); tehdastyöväen skandinaavisen yhteis-
työkomitean vuosikokouksen osanottajille (Khn jsto 21.11. 6590 §); puolueet-
tomiksi julistautuneiden maiden kansallisten tietotoimistojen liiton vuosiko-
kouksen osanottajille (Khn jsto 15.8. 6124 §, 19.9. 6256 §; ja Suomen Nais-
järjestöjen Keskusliiton 40-vuotisjuhlien osanottajille (26.4. 1094 § ja Khn 
jsto 20.6. 5939 §)• 



127 2, Kaupunginhallitus 

Kaupungin edustus y m. 

Kielin viikko. Kielin kaupungin esitettyä kutsun edustajien lähettämisek-
si kesäkuun 16 p:nä alkavalle Kielin viikolle kaupunginhallitus päätti vali-
ta edustajiksi valtuuston toisen varapuheenjohtajan Nyberghin sekä vtt Har-
kian na Sundqvistin (4.5. 1197 §, 17.5. 1278 §, 7.6. 1520 § ja Khn jsto 5.7. 
6010 §). Myöhemmin valittiin vt Nyberghin sijasta kaupungin edustajaksi apu-
laiskaupunginjohtaja R. Granqvist (14.6.· 1608 § ja Khn jsto 27.6. 5994 §). 

Oslon kunnalliskonferenssi. Kaupunginhallitus päätti valita osanottajiksi 
Oslossa toukokuun 8-10 p:nä pidettävään Pohjoismaiden pääkaupunkien kunnallis-
konferenssiin apulaiskaupunginjohtaja P. Railon, päätoimittaja I. Ahori,. kans-
lianeuvos G. Modeenin, kaupunginjohtaja E. Rydmanin, varatuomari K-E. Östen-
sonin, kaupunginsihteeri E. Warosen ja apulaiskaupunginsihteeri T. Törnblomin 
(18.1. 157 § ja 12.4. 954 §, Khn jsto 7.2. 5222 § ja 16.5. 5656 §). 

Pariisin 2000-vuot is juhla. Kaupunginhallitus päätti lähettää edustajaksi 
Pariisin heinäkuun 6-8 p:nä vietettäviin 2000-vuotisjuhliin kaupunginjohtaja 
E.H. Rydmanin (4.5. 1196 § ja Khn jsto 11.7. 6074 §).. 

Kaupungin edustus eri kongresseissa ym. Kaupungin edustajiksi jälempänä 
mainittuihin ulkomaisiin kongresseihin ja kokouksiin valittiin seuraavat hen-
kilöt: Brightonissa kesäkuun 25-30 p:nä pidettävään kansainvälisen kaupunki-
liiton kongressiin kaupungin j ohta ja E.H. Rydman (4.5. 1195 § ja Khn jsto 11.7. 
6074 §; Brysselissä heinäkuussa pidettävään kansainväliseen rationalisoimis-
kongressiin järjestelytoimiston päällikkö R. Oksanen (4.1. 22 § ja Khn jsto 
15.8. 6128 §); Tukholmassa tammikuun 10-12 p:nä 1952 pidettävään rationali- f 
soimiskonferenssiin kaupunginreviisori S. Törnqvist, järjestelytoimiston pääl-
likkö R. Oksanen ja kaupunginsihteeri E. Waronen (Khn jsto 19.12. 6719 § ja 
27.12. 6774 §); Oslossa marraskuun 8-9 p:nä pidettävään Pohjoismaiden kaupun-

finlääkärien ja hygieenikkojen kokoukseen I kaupunginlääkäri T.W. Wartiovaara 25.10. 2716 §); Göteborgin lastensuojelulautakunnan 25-vuotisjuhlaan ja las-
tensuo jelukonferenssiin lastensuo jelulautakunnan puheenjohtaja S. Manninen ja 
toimitusjohtaja A.E. Heiskanen (15.3. 763 § ja Khn jsto 16.5. 5676 §, 30.5. 
5792 §)? Tukholmassa syyskuun 24-25 psnä pidettävään sairaalanjohtajäin neu-
vottelukokoukseen opetus- ja sairaala-asiain johtaja P. Railo ja sairaalatar-
kastaja M. Saarenheimo (30.8.2200 § ja Khn jsto 3.10. 6310 §); Norjassa tou-
kokuun 28 ja kesäkuun 2 p:n välisenä aikana pidettäville työnvälitysvirkaili-
nain neuvottelu- ja esitelmäpaiville työnvälitystoimiston johtaja S. Seppälä 
(17.5. 1291 §); Upsalassa helmikuun 20-23 p:nä pidettäville urheilukenttien 
hoitohenkilöstölle järjestettäville kursseille työnjohtaja Y. Juhamo (Khn 
jsto 7.2. 5248 §, 14.3. 5434 §); IV pohjoismaiseen sähköurakoitsijäin kongres-
siin sähköinsinööri N. Jernvall (Khn jsto 16.5. 5694 §). 

Kotimaisissa juhlissa, vuosikokouksissa ym. oli kaupunki edustettuna seu-
raavasti: Helsingin maalaiskunnan kesäkuun 16 p:nä vietettävissä 600-vuotis-
juhlissa valtuuston puheenjohtaja E. Tulenheimo (19.4. 1044 §); Kajaanin kau-
pungin heinäkuun 7-8 p:nä vietettävissä 300-vuot is juhlissa valtuuston ensim-
mäinen varapuheenjohtaja T. Leivo-Larsson, varajäsenenä apulaiskaupunginjoh-
taja P. Railo (14.6. 1601 §); Suomen kunnallisen terveydenhoitoyhdistyksen 
vuosikokouksessa kaupunginsihteeri E. Waronen (5.4. 932 §); Göteborgin lah-
joittaman ammättikoulutalon vihkiäisissä Turussa tarkastaja E. Stenij (Khn 
jsto 16.5. 5708 §); kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennus-
asia in toimikunnan järjestämässä tiedoitus- ja neuvottelutilaisuudessa, jos-
sa käsiteltiin rakennustoiminnan mahdollisuuksia ja ohjausta apulaiskaupun-
ginjohtaja E. von Frenckell·, kaupungininsinööri W. Starck ja toimistopäällik-
kö Y. Karjalainen (4.1. 21 §); Otaniemen maapohjaisen urheiluhallin marras-
kuun 2 p:nä pidettävissä harjannostajaisissa apulaiskaupunginjohtaja E. von 
Frenckell (1.11. 2759 §). 

Helsingfors svenska lomhörda-yhdistyksen kirjelmän johdosta, jossa pyydet-
tiin, että kaupungin edustaja olisi läsnä yhdistyksen kesäkuun 16 p:nä vie-
tettävässä 25-vuotisjuhlassa, päätettiin lähettää kaupungin puolesta terveh-
dyssähke (7.6. 1519 §). 

Kansain shakkikisojen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti, että Kan-
sain shakkikis o jen avajaistilaisuuden yhteydessä tarjottaisiin ateria elokuus-
sa 1952,. kaupunki huolehtisi liputuksesta'kisojen aikana ja asettaisi järjes-
täjien käyttöön laivan ja tarvittavan määrän linja-autoja suunniteltuja ret-
kiä varten (25.10., 2683 §). 
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V aina jäin muiston kunnioittaminen. Kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin varat seuraavien vainajien hautaustilaisuuksissa seppeleiden tai 
adressien välityksellä tapahtuneeseen muiston kunnioittamiseen: Suomen mar-
salkka Mannerheimin, valtuutettu L. Hiekkalan ja professori E. Suolahden hau-
taus tilaisuuksissa (1.2. 299 §, 11.10. 2550 §, 19.4. 1040 § ja Khn jsto 7.3. 
5370 §); filosofian tohtori H. Ramsayn ja senaattori L. Ehrnroothin (Khn jsto 
5.9. 6202 §); huoltotoimen toimitusjohtajan B. Sarlinin (Khn jsto 14.2. 5259 
§) ja lastensuojelun ent. toimitusjohtajan R. Liukkosen hautaustilaisuuksis-
sa (Khn jsto 5.9. 6207 §, 26.9. 6294 §) sekä kaatuneitten muistopäivänä tou-
kokuun 20 p:nä sankarihaudalle laskettuun seppeleeseen (17.5. 1277 § ja Khn 
jsto 13.6. 5878 §). 

Muita asioita 

Kaupunkiliiton ansiomerkit. Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 200 500 mk Kaupunkiliiton ansiomerkkien hankkimiseen eräille kaupun-
gin viranhaltijoille (Khn jsto 28.3. 5484 ja 5493 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että vastedes jaettaisiin kaupungin palveluk-
sessa oleville tai eläkkeelle siirtyville myönnettävät Kaupunkiliiton ansio-
merkit ja kaupungin esityksestä suotavat kunniamerkit, ellei kaupunginhalli-
tus jonkin lautakunnan esityksestä toisin päätä, ainoastaan kerran vuodessa 
kesäkuun 12 p:nä, jolloin kaupungintalon juhlasaliin järjestettäisiin juhla-
tilaisuus musiikkiohjelmineen ja yksinkertaisine tarjoiluineen (7.6. 1514 §). 

Merkittjin tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston ilmoitus Kaupunkiliiton an-
sio- ja kunniamerkkien korotetuista hinnoista (8.11. 2839 §). 

Kaupungin vaakunaa koskevan päätöksen vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti anoa sisäasiainministeriön vahvistusta kaupunginvaltuuston huhtikuun 
25 p:nä tekemälle, kaupungin vaakunaa koskevalle päätökselle (28.6. 1780 §). 
Merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön elokuina 30 p:nä antama päätös edel-
lä mainitussa, kaupunginvaltuuston päätöksen vahvistamista koskevassa asiassa, 
minkä ohessa asiasta ilmoitettiin vaakunakomitealle toimenpidettä varten ja 
vahvistettu vaakuna lähetettiin kaupunginarkistossa säilytettäväksi (13.9. 
2342 §). 

Helsingin väkiluku. Merkittiin tiedoksi tilastollisen päätoimiston ilmoi-
tus kaupungin hengillekirjoitetun väestön lukumäärästä 1.1.1951» joka tammi-
kuun 1 p:nä 1951 oli 375 901 henkilöä (30.8. 2227 §). 

Kaupungin 400-vuotisjuhlaan tilatun kirjoituksen palkkion suorittaminen. 
Rahatoimistoa kehoitettiin suorittamaan professori H. Varikselle 35 000 mk:n 
suuruinen palkkio kaupungin 400-vuotisjuhlatoimikunnan ammatillisen ja so-
siaalisen jaoston toimeksiannosta laaditusta kirjoituksesta, joka koski työ-
väen järjestötoimintaa (Khn jsto 13.6. 5875 §)· 

"Helsingin kaupungin julkaisuja* nimisessä sarjassa päätettiin julkaista 
kaupunginreviisori A.S. Törnqvistin väitöskirja: Kommunens finansförvaltning 
med hänsyn tili kommunallagens 106 § 2 mom. sekä painattaa se kaupungin kus-
tannuksella (8.3. 683 § ja Khn jsto 17.10. 6386 §;. Hyväksyttiin maksettavak-
si 299 491 mk:n suuruinen lasku edellä mainitvista väitöskirjasta. 

VesHinnan työmaafilmi. Kaupunginhallitus päätti, että Karhu-Filmi oy:ltä 
lunastetaan jäljennös sen valmistuttamasta filmistä vesilinnan rakennustyös-
tä kaitafilminä. Yleis jaosto oikeutettiin hyväksymään lasku, joka sai nousta 
enintään 50 000 mk:aan (31.5. 1428 § ja Khn jsto 27.6. 5966 §;. 

Kaupungin lahjaesineiksi hankkimat veistokset. Kaupunginhallitus päätti 
ostaa Väinö Aaltosen pronssiin' valetun, Sibeliuksen päätä esittävän veistok-
sen annettavaksi lahjana Pariisin kaupungille sen 2000-vuotisjuhlien yhtey-
dessä. Sekalaisten yleisten menojen pääluokan tililtä Taideteosten osto myön-
nettiin ko. tarkoitukseen 300 000 mk (31.5. 1433 §). Veistoksen lähettämises-
tä Pariisiin aiheutuneisiin huolintakustannuksiin myönnettiin 9 184 mk (Khn 
jsto 17.10. 6388.§). 

Helsingin maalaiskunnalle lahjoitettavaksi sen 600-vuotisjuhlien yhteydes-
sä päätettiin ostaa kuvanveistäjä Jussi Mäntysen MIlvespari"-veistos. Samalla 
kaupunginhallitus myönsi edellä mainitulta tililtä 84 000 mk ko. tarkoituk-
seen (31.5. 1432 §); H. Kaksonen oy. nimisen kultasepänliikkeen esittämän 
laskun hopealaatan kiinnittämisestä mainittuun ilvesveistokseen maksamista 
varten myönnettiin 950 mk (Khn jsto 6.6. 5834 §). 

Kaupungin virastoille ja laitoksille päätettiin tilata 100 kpl Tehoistaja-
lehden numeroa 2 (Khn jsto 28.2. 5337 §). 

Kaupungin sähköosoitteen kirjaamismaksun suorittamiseen myönnettiin 1 000 
mk (Khn jsto 10.1. 5051 §). 
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2. Rahatointa koskevat asiat 

Lainojen ottaminen Kans aneläkel aitokselta. Kaupunginhallitus päätti, että 
Kansaneläkelaitokselta otettaisiin 100 milj. mk:n suuruinen tilapäinen laina, 
jonka kaupunki sitoutui suorittamaan takaisin 9i fim vuotuisine korkoineen 
kertomusvuoden syyskuun 30 p:nä (16.8. 2056 §); sekä 70 milj. mk:n määräinen 
tilapäinen laina, jonka kaupunki sitoutui suorittamaan takaisin niin ikään 
9i %:n korkoineen lokakuun 1 p:nä 1951 (13.9. 2338 §). 

Obligaatiolainan ottaminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupungin-
johtajan ja apulaiskaupunginjohtajat ryhtymään toimenpiteisiin obligaatiolai-
nan ottamiseksi kaupungille pankeilta 600 milj. mk:n määrään asti siten, et-
tä puolet lainamäärästä sidottaisiin indeksiin ja sillä ehdolla, että pankit 
voivat taata lainamäärän (20.12. 3259 §). 

Obligaatioiden lunastaminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatoimen-
johtajan ulkoasiainministeriölle tekemän ilmoituksen, että v:n 1902 obligaa-
tiolainaan kuuluvat obligaatiot olisi esitettävä lunastettaviksi viimeistään 
joulukuun 31 p:nä, kuitenkin siten, että jos valtio omiin lainoihinsa nähden 
pidentäisi lunastamisajan v:n 1952 loppuun, kaupunginhallitus tulisi suostu-
maan samaan pidennykseen myöskin kaupungin lainan osalta* (7.6. 1527 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua Etelä-Suomen Voimaosakeyhtiön esitykseen 
siitä, että kaupunki yhtiön joulukuun 15 p:nä 1950 liikkeeseen laskemien ob-
ligaatioiden yhtenä omistajana, poiketen lainamääräyksistä, suostuisi siihen, 
ettei liikkeeseen laskettujen obligaatioiden lunastusta, suoritettaisi arpo-
malla, vaan siten, että kuoletussuunnitelman edellyttämä vuotuinen lunastus-
erä jaettaisiin Enso-Gutzeit oy:n, Kotkan kaupungin, Helsingin kaupungin ja 
Tampereen pellava- ja rautateollisuus oy:n kesken siinä suhteessa kuin kukin 
omisti obligaatioita (19.4. 1041 §). 

Oy. Mankala ab. Kaupunginhallitus päätti kehoittaa rahatoimistoa suoritta-
maan kaupunginkassasta mainitulle yhtiölle myönnetyn teoslainan ennakkona 
40 milj o mk (4.5. 1207 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatoimiston esityksen siitä, että 
Oy. Mankala ab.-nimiselle yhtiölle kaupunginvaltuuston toukokuun 16 p:nä te-
kemän päätöksen perusteella myönnetyn 253 460 000 mk:n suuruisen teoslainan 
korko sidottaisiin rahalaitosten lainakorkoihin ja toistaiseksi vahvistettai-
siin 9i %:ksi sekä, että kaupunginhallituksen sanotulle yhtiölle lokakuun 5 
p:nä 1950 myöntämä 63 365 000 mk:n suuruinen tilapäislaina muutettaisiin 
teoslainaksi ja että sitä varten otettaisiin määräraha v:n 1952 talousar-
vioon; edelleen kaupunginhallitus antoi asiamieäosaston tehtäväksi laatia 
ehdotuksen velkakirjaksi (13.9. 2340 §). 

Merkittiin tiedoksi Postisäästöpankin ilmoitus Oy. Mankala ab:n lainojen 
laina-ajan jatkamisesta (13.9. 2335 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Oy. Mankala ab slie kaupunginkassasta sen 
anoman 250 milj. mk:n suuruisen pitkäaikaisen luoton ennakkona 25 milj. mk 
(8.11. 2853 §). 

Myönnetyt lainat. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Barnavårdsföreningen 
i Finland-nimisen yhdistyksen anomuksen johdosta, joka koski lisälainan myön-
tämistä mainitun yhdistyksen rakentamaa lastenkotitaloa varten, että kaupun-
ginhallitus periaatteessa kannatti todellisten rakennuskustannusten nousua 
vastaavan lisälainan myöntämistä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa 
yhdistystä aikanaan esittämään yksityiskohtaisen selvityksen IV kerroksen 
rakennuskustannusten noususta (15.2. 484 §). Kaupunginhallitus myönsi edellä 
mainitulle yhdistykselle rakennuskustannusten nousua vastaavan lisälainan en-
nakkona kaupungin kassasta 5 milj. mk kaupunginhallituksen helmikuun 15 pjnä 
päättämin ehdoin ja lisäksi 5 milj. mk kaupunginhallituksen marraskuun 11 
p:nä 1950 päättämin ehdoin (19.4. 1052 §, 12.7. 1902 §). 

Rastbölen tilan kauppahinnan suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti, et-
tä Rastbölen tilan kauppahinnasta on 2/3 suoritettava siten, että kaupunki 
antaa tilan myyjille 80 milj. mk:n määräisen ja 6 $ korkoa tuottavan velka-
sitoumuksen, jonka mukaan 1/5 velan pääomasta eli 16 milj. mk erääntyy vuo-
sittain korkoineen maksettavaksi joulukuun 31 p:nä vuosina 1951-1955 (11.1. 
82 §).· 

Rahatoimisto oikeutettiin Ilmastamaan nimellisarvosta takaisin ne viisi, 
yhteensä 80 milj. mk:n suuruista haltijavelkakirjaa, jotka Rastbölen tilan 
ostossa luovutettiin maksuna tilan myyjälle (Khn jsto 17.1. 5114 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, että Kovaosaisten Ystävät - De Hödställdas Vän-
ner - yhdistykselle saataisiin kaupunginkassasta myöntää 3 milj. micm suurui-
nen laina, jonka vuotuinen korko oli 2 $ edellyttäen, että laina käytetään 
raittiuskodin perustamiseen kodittomia mieshenkilöitä varten, ja sillä ehdol-
la, että lainaa kuoletetaan kuukausittain vähintään 150 000 mk syyskuun 1 
p:stä lähtien, sekä että lainan takaisin maksamisen vakuudeksi luovutetaan 
kaupungille panttina ko. huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet (21,3. 
811 §); myöhemmin kaupunginhallitus päätti, hyläten edellä mainitun yhdistyk-
sen avustusanomuksen, muuttaa maaliskuun 21 p:nä tekemäänsä päätöstä siten, 
että ko. yhdistys vapautettiin suorittamasta lainan lyhennyksiä kertomusvL.o-
den lokakuun-joulukuun osalta ja että lainaa oli kuoletettava tammikuun 1 
p:stä 1952 lähtien 50 000 mk kuukaudessa (22.11· 3003 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Kansanasunnot oy:Ile tuloa 
tuottavien pääomamenojen pääluokan asuntorakennustoiminnan tukemiseen tarkoi-
tetuista käyttövaroistaan 1) 7 milj. mk:n ensisijaisen lisälainan, jonka kor-
ko oli 6 ja maksuaika 36 vuotta tontille n: o 2 Pohjolankadun varrella Kä-
pylän korttelissa nro 809 rakennetun vuokratalon lopullisten rakennuskustan-
nusten rahoittamiseksi hyväksyen samalla kiinnitysetuoikeusjärjestyksen sekä 
2) 4 950 000 mk:n suuruisen ensisijaisen rakennuslainan samoin ehdoin tontil-
le nro 107 Mäkelänkadun varrella Käpylän korttelissa nro 803 rakenteilla ole-
van vuokratalon korotettujen rakennuskustannusten peittämiseksi sekä hyväk-
syi samalla kiinnitysetuoikeusjärjestyksen (28.6. 1806 §). 

Munkkiniemen Yhteiskoulun kannatusosakeyhtiön rakentaman koulun rakennus-
kustannuksiksi päätettiin vahvistaa 84.3 milj. mk, joten yhtiöllä siis oli 
oikeus kiinnittää 63 milj. mk ennen maksamatonta kauppahintaa (12.7. 1940 §). 
(12.7. 1940 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan 
luvussa Muut sijoitukset olevalta tililtä Lainojen myöntäminen kaupungin 
yleishyödyllisille kiinteistöosakeyhtiöille tulovähennysten rahoittamiseen 
seuraavat avustuslainat, joissa ehdoksi määrättiin 2 #:n vuotuinen korko ja 
6 kuukaiiden irtisanomisaikar Helsingin Perheasunnot oy:lle 5 milj. ja 2 milj. 
m k m suuruiset avustuslainat (21.6. 1730 §, 13.12. 3236 §}; Helsingin Kaupunr-
gin Rakennusosakeyhtiö N:o 4:lle 650 000 ja 800 000 m k m suuruiset avustus-
lainat (28.6. 1807 §, 27.12. 3365 §) sekä Maun ui an Pienasunnot oyslle 8.5 
milj. ja 4 milj. m k m suuruiset avustuslainat (7.6. 1534 13*12. 3230 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy. Kirstinkatu 12- nimiselle 
yhtiölle kaupunginkassasta 2 milj. mk:n suuruisen lainan, jonka irtisanomis-
aika oli 3 kk ja vuotuinen korko 10i $ siten, että lainan vakuudeksi oli pan-
tattava yhtiön omistamaan kiinteistöön kiinnitettyjä velkakirjoja, joilla oli 
etuoikeus välittömästi niiden kiinnitysten jälkeen, mitkä oli annettu vakuu-
deksi kaupunginvaltuuston heinäkuun 4 p m ä tekemän päätöksen perusteella myön 
netyn 5 milj. m k m suuruisen lainan maksamisesta (4.7. 1811 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että perustettavana olevalle Asunto-osakeyhtiö 
Pohjolankatu 43- nimiselle yhtiölle saataisiin suorittaa kaupunginvaltuuston 
toukokuun 16 pmä tekemän päätöksen edellyttämän lainan ennakkona 36 725 000 
mk mainitun kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisin lainaehdoin sekä että ko. 
yhtiölle saataisiin lisäksi suorittaa rakennusaikaisena luottona 13 275 000 
mk 6 foin korkoa vastaan edellyttäen, että tämä lainamäärä suoritettaisiin 
kaupungille takaisin sitä mukaa kuin yhtiö sai Aravalta nostaa yhtiölle myön-
netyn lainamäärän. Kaupunginhallitus kehoitti lisäksi rahatoimistoa siirtämää 
ko. lainamäärät, yhteensä 50 milj. mk, talousarvion ulkopuoliselle tilille, 
josta varat tarpeen mukaan olivajfc yhtiön nostettavissa ja jolle tilille yh-
tiön takaisin suoritettavat erät oli merkittävä. Kaupunginhallitus päätti 
vielä, että yhtiön tuli, sitten kun rahoitussuunnitelmien edellyttämät halti-
javelkakirjat oli kiinnitetty vuokraoikeuteen rakennuksineen, luovuttaa ne. 
rahatoimistolle (12.7. 1895 §). Edelleen päätettiin, että Asunto-osakeyhtiö 
Pohjolankatu 43- nimiselle yhtiölle myönnetystä, edellä mainitusta 50 milj. 
m k m rakennusaikaisesta luotosta saataisiin yhtiön osakepääoman maksamista 
varten suorittaa 16 950 000 mk.lainana yhtiön perustajille: halli- ja tori-
kaupan valvojalle P. Kivelle, apulaiskaupunginsihteeri L.O. Johanssonille ja 
osastosihteeri 0. Christiansenille edellyttäen, että osakepääoman lyhennys-
maksut suoritettaisiin rahatoimistolle sitä mukaa kuin ne erääntyvät mäksetta 
viksi, sekä että perustajat sitoutuvat siirtämään osakkeiden myyntiä keske-
vat myyntisopimukset kaupungille samoin kuin yhtiöltä saamansa väliaikaisto-
distukset osakkeiden annista. Kaupunginhallitus päätti edelleen, että yhtiön 
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tuli, sitten kun rahoitussuunnitelmien edellyttämät haltijavelkakirjat oli 
saatu kiinnitetyiksi vuokraoikeuteen rakennuksineen, pantata rahatoimistoon 
kiinnitettyjä velkakirjoja 16 950 000 mk:n määrästä etuoikeuksin heti Aravan 
myöntämän lainan jälkeen (12.7· 1903 §). 

XV Olympia Helsinki 1952-yhdistykselle myönnettävä luotto. Kaupunginhalli-
tus päätti, että mainitun yhdistyksen rakennustoimikunnalle myönnettäisiin 
rakennusaikaista luottoa sikäli kuin kaupungin kassatilanne sen salli myöhem-
min vahvistettavaa korkoa vastaan. Kaupunginhallitus päätti samalla kehoit-
taa olympiarakennustoimikuntaa antamaan rahatoimistolle yksityiskohtaisen 
selvityksen rakennusaikaisen luoton tarpeesta eri rakennusvaiheissa (20.9. 
2402 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rahatoimiston myöntämään tuloa tuottavien pää-
omamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvalta tililtä Asuntoraken-
nustoiminnan tukeminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, XV Olympia Hel-
sinki 1952- yhdistyksen rakennustoimikunnalle tilapäistä korotonta lainaa 
enintään 40 milj. mk Kisakylän rakentamisesta aiheutuvia menoja varten, mikä 
laina oli maksettava takaisin niin pian kuin rakennustoimikunta oli saanut 
Työväen Säästöpankilta 25 milj. mk.:n ja Vakuutusyhtiö Salamalta 15 milj. mk:n 
suuruiset lainat ja kaupungin lainojen takaamista koskeva kysymys oli käsi-
telty (23.8. 2144 §). 

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistyksen lainan vakuudeksi hyväksyt-
tiin saman suuruinen korttelin n:o 31 107 tonttiin n:o 6 kiinnitetty haltija-
velkakirja, jonka etuoikeusjärjestys oli 20 milj. mk:n suuruisen kiinnityk-
sen jälkeen, mutta ennen valtion myöntämän 6 milj. mk:n suuruisen lainan va-
kuutena olevaa, saman suuruista kiinnitystä, sekä päätettiin, että laina saa-
tiin nostaa johtokunnan jäsenten henkilökohtaista takausta vastaan, siksi 
kunnes kiinnitys sanottuun tonttiin oli vahvistettu (Khn jsto 24.1. 5154 §). 

Hyväksyttiin Pakilan korttelin n:o 134 tontin n: o 2 Halkosuontien varrel-
la rakentamiseksi myönnetyn 40 000 mk:n lainan irtisanominen (Khn jsto 24.1. 
5155 §). 

Suomen Messut Osuuskunta oikeutettiin lyhentämään kaupunginvaltuuston ke-
säkuun 8 p:nä 1949 tekemän päätöksen perusteella myönnettyä lainaa seuraavan 
kerran joulukuun 1 p:nä 1952 (29.11. 3064 §'). 

Helsingin Omakotirakentajat oy:n anomuksen johdosta päätettiin pidentää 
yhtiölle huhtikuun 15 p:nä 1948 myönnetyn 1 milj. mk:n suuruisen lainan ja 
sen koron maksuaikaa heinäkuun 1 p:ään saakka (1.2. 302 §). 

Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliiton avustus. Rahatoimistoa 
kehoitettiin suorittamaan edellä mainitulle liitolle ao. tilillä oleva 2.1 
milj. mk:n suuruinen avustus siten, että mainittu määrä siirrettäisiin liiton 
käytettäväksi talousarvion ulkopuoliselle tilille B.II.59 (1.2. 318 §). 

Kerrostalolainojen myöntäminen. Kaupunginhallitus päätti 1) antaa asutus-
lautakunnan tehtäväksi avustaa maansaantiin oikeutettuja ns. kerrostalojen 
rakentamista varten perustettavien asunto-osakeyhtiöiden muodostamisessa, ra-
kennussuunnitelmien laatimisessa sekä tarvittavan ensisijaisen luoton ja ra-
kennus tontti en hankkimisessa, 2) oikeuttaa asutuslautakunnan myöntämään tu-
loa tuottavien pääomamenojen pääluokan asuntorakennus toiminnan tukemiseen 
tarkoitetuista kaupunginhallituksen käyttövaroista lainoja yhteensä enintään 
200 milj. mk:aan.asti ns. kerrostalorakennustoiminnan tukemiseen siten, että 
tätä varten perustettaville asunto-osakeyhtiöille, joille myös valtio antaa 
lainaa, myönnetään ensisijaisiin lainoihin yhteensä enintään 51 milj. mk ja 
toissijaisiin lainoihin yhteensä enintään 149 milj. mk, viimeksi mainittuihin 
kuitenkin enintään niin paljon kuin valtio sijoittaa samojen talojen rakenta-
miseen joko asunto-osakeyhtiölainoina tai asunto-osakelainoina, sekä sillä 
ehdolla, että muodostettavien asunto-osakeyhtiöiden osakkeenomistajat, siir-
toväkeä lukuunottamatta ovat asuneet Helsingissä tammikuun 1 p:nä 1947 ja 
jatkuvasti sen jälkeen, 3)* oikeuttaa asutuslautakunnan edellä mainittujen, 
tehtävien suorittamista varten palkkaamaan kuluvana vuonna 6 kuukauden ajak-
si tilapäisen notaarin korkeintaan 30.palkkaluokan ja 3 kuukauden ajaksi ti-
lapäisen toimistoapulaisen korkeintaan 20.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin 
sekä myöntää heidän palkkaamiseensa ao. tililtä yhteensä 268 770 mk, 4) ke-
hoittaa asutuslautakuntaa huolehtimaan siitä, että perustettavien yhtiöiden 
yhtiöjärjestyksiin otettaisiin määräys, että yhtiöiden johtokuntiin on valit-
t a v a yksi kaupunginhallituksen nimeämä jäsen ja yksi varajäsen, sekä aikanaan 
tekemään kaupunginhallitukselle ehdotukset jäsenten n i m e ä m i s e s t ä , 5) k e h o i t -
taa asutuslautakuntaa huolehtimaan s i i t ä ^ että mahdoll isest i a se t e t tav i in 
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yhtiöiden rakennustoimikuntiin valitaan ainakin yksi asutuslautakunnan nimeä-
mä kaupungin edustaja ja 6) kehoittaa asutuslautakuntaa maksattamaan myönne-
tyt lainat sitä mukaa kuin rakennustyöt edistyvät, asutuslautakunnan tarkem-
min määräämällä tavalla (21,3. 823 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston joulukuun 7 p:nä 1950 
Stiftelsen Tekniska Läroverket i Hel s ingfors-nimiselle säätiölle lisäraken-
nuksesta aiheutuvien rahoitusvaikeuksien helpottamiseksi myöntämä 2 milj. 
mk:n suuruinen laina, jonka vuotuinen korko oli 1 fo ja kuoletusaika 20 vuot-
ta, saataisiin suorittaa säätiölle erinäisin ehdoin, jotka koskivat ko. sää-
tiön puolelta yhdistyksen "XV Olympia Helsinki 1952" majoitustoimiston käy-
tettäväksi luovutettavia huoneistotiloja, niiden kuntoa, mahdollisia vahin-
gonkorvauksia ym. Edelleen määrättiin ehdoksi, että kaupungin myöntämän lai-
nan takaisin maksamisen vakuudeksi säätiön oli luovutettava sen omistamaan 
kiinteistöön rakennuksineen kiinnitettyjä velkakirjoja vähintään 2 milj.mk:n 
määrästä (13.9. 2334 §). 

Asunto-osakeyhtiö Raisiontie iJ-nimisen yhtiön osakepääoman suorittamiseen 
myönnettiin ao. tililtä 6 035 700 mk (20.9. 2423 §). 

Osakkeiden osto ja myynti. Kaupunginhallitus päätti merkitä seuraavat mää-
rät osakkeita jälempänä mainituissa yhtiöissä osakkeiden nimellisarvon olles-
sa kaikkien kohdalla å 2 500 mk: Asunto-oy. Lähtökuoppa-Startgropen Bostads 
ah. 32 064 kpl yhteensä 80.16 milj. mk, Asunto-oy. Maaliviiva-Mållinjen Bo-
stads ab. 30 462 kpl yhteensä 76 155 000 mk, Oy. Kisalämpö ab. 1 kpl 2.500 
mk, Asunto-oy. Soutaja-Roddaren Bostads ab. 16 353 kpl yhteensä 40 882 500 
mk ja Asunto-oy. Voittaja-Segraren Bostads ab. 11 888 kpl yhteensä 29.72 milj. 
mk, kaikkiaan oli merkittävä osakepääoma 226.92 milj. mk; 2) myöntää osakkei-
den merkitsemistä varten seuraavat lainat, joissa merkittyihin summiin kunkin 
kohdalla sisältyy sekä osakemaksu että leimavero yhteenlaskettuna: As.oy.Läh-
tökuoppa 176 osaketta 448 800 mk, As.oy. Maaliviiva 178 osaketta 453 900 mk, 
As.oy. Soutaja 130 osaketta 331 500 mk, As.oy. Voittaja 214 osaketta 545 700 
nik; 3) myöntää edellä mainittujen osakepääomien maksamiseen 208 217 500 mk, 
leimaveron suorittamiseen 4 164 350 mk ja lainojen myöntämiseen 1 779 900 mk 
talousarvion ulkopuolelta kaupunginkassasta; 4) myöntää tuloa tuottavien pää-
omamenojen pääluokan tililtä Asuntorakennustoimihnan tukemiseen, kaupungin-
hallituksen käytettäväksi, 18.7 milj. mk osakepääomien niiden osien suoritta-
miseen, jotka maansaantiin oikeutetut saivat maksaa 5 vuoden kuluessa, sekä 
tähän osaan kohdistuvaan leimaveroon 374 000 mk; 5) myöntää As.oy. Maalivii-
va- nimisen yhtiön lämpökeskusrahastoon maksamista varten 5 845 000 mk ja 
leimaveroon 116 900 mk sekä As.oy. Lähtökuoppa- nimisen yhtiön samanlaiseen 
rahastoon 6 152 500 mk ja leimaveroon 123 050 mk sekä 11 997 500 mk:n suurui-
sen osakepääoman osan leimaveroon 239 950 mk kaupunginkassasta talousarvion 
ulkopuolelta; 6) myöntää tililtä Asuntorakennustoiminnan tukemiseen 2 500 mk 
Ov. Kisalämpö ab:n osakkeen merkitsemistä varten ja 50 mk leimaveroa varten; 
7; nimetä kaupungin edustajiksi kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden johto-
kuntiin kiinteistöjohtaja V. Salovaaran varsinaiseksi ja rahatoimenjohtaja 
E. von Frenckell'in varajäseneksi; 8) oikeuttaa olympiarakennustoimikunnan 
myymään edellä mainittujen asunto-osakeyhtiöiden osakkeet asunnontarvitsi-
joille; 9) hyväksyä edellä mainittujen yhtiöiden yhtiöjärjestykset, kuitenkin 
siten muutettuina, että kaikkien yhtiöiden johtokuntiin tuli kuulua kaksi va-
rajäsentä sekä 10) valtuuttaa kaupunginasiamies E. Elfvengrenin edustamaan 
kaupunkia edellä mainittujen yhtiöiden perustavissa yhtiökokouksissa ja ke-
hoittaa häntä äänestämään yhtiöiden johtokuntiin teknillistä johtajaa R.Gran-
qvistia ja diplomi-insinööri Y. Karjalaista varsinaisiksi jäseniksi sekä 
kaupunginjohtaja A. Tuurnaa varajäseneksi (8.3. 696 §, 29.3. 879 §). Kaupun-
ginhallitus päätti valtuuttaa apulaiskaupunginsihteeri L.O. Johanssonin se-
kä hänen estyneenä ollessaan apulaiskaupunginsihteeri G. Brotheruksen kaupun-
gin puolesta allekirjoittamaan uuden olympiakylän asunto-osakkeiden luovutus-
sopimukset sekä varatuomari N. Furuhjelmin varmentamaan edellä mainitut so-
pimukset (23.8. 2141 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Raisiontie 4,6,8 ja 11 asunto-osakeyhtiöi-
den osakkailta oli osakkeiden maksamattomista.kauppahinnoista kertomusvuodel-
ta perittävä 7 1/4 perusteella määräytyvä korko (5.12. 3123 §). 

Kaupimgin omistamat osakkeet Maanviljelijäin Maitokeskus oy.-nimisessä 
yhtiössä päätettiin vaihtaa prioriteettiosakkeisiin. Samalla myönnettiin 
7 200 mk leimaveron suorittamiseen (Khn jsto 31.1. 5183 §). 
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Kaupunginhallitus päätti kehoittaa rahatoimistoa sekalaisten yleisten me-
nojen pääluokan kaupunginhallituksen yleisten käyttövarojen tiliä käyttäen 
suorittamaan kaupungin Oy. Hotel Palace ab.-nimisessä yhtiössä merkitsemiltä 
osakkeilta, joiden nimellisarvo oli yhteensä 5 milj. mk, menevän leimaveron 
100 000 mk (23.8. 2143 §). 

Kaupunginhallitus päätti 1) puolestaan hyväksyä asuntotuotantokomitean 
laatiman Asunto-oy. Oulunkylän Rivitalot- nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen, 
2) merkitä yhtiön osakkeet n:o 1-108, 3) myöntää tililtä Asuntorakennustoi-
minnan tukeminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, osakkeiden merkitsemis-
tä varten 78 840 000 mk:n suuruisen määrärahan ja 4) myöntää edellisessä koh-
dassa mainitulta tililtä Maunulan Kansanasunnot oy:lie ja Maunulan Pienasun-
not oy:lie kummallekin 730 000 mk:n suuruisen lainan osakkeiden merkitsemis-
tä varten sillä ehdolla, että yhtiöt sitoutuvat myymään merkitsemänsä osak-
keet samoilla ehdoilla kuin kaupunki ja lyhentämään lainaa kaupungille sitä 
mukaa kuin ostajat lyhentävät kauppahintaa ja tilittämään kaupungille myös-
kin kauppahinnan koron (29.11. 3089 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa marraskuun 11 p:nä tekemäänsä päätöstä 
siten, että Asunto-oy. Oulunkylän Rivitaiot-nimisen yhtiön osakkeita myy-
täessä ostajien oli maksettava kauppahinta lyhennysmaksuina 5 vuoden kulues-
sa kaupantekopäivästä korkoineen, joka oli i fo korkeampi kuin Helsingissä 
toimivien suurten säästöpankkien kulloinkin maksama korkein talletuskorko 
eli päätöstä tehtäessä 7 1/4 1» (13.12. .3203 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginhallituksen asiamiesosastolle teh-
täväksi myydä 24 kpl K il javan Parantola oy:n osakkeita jälempänä mainituille 
kunnille ottaen huomioon, että osakkeen hinta oli 520 000 mk sekä että osak-
keen omistukseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät uusille 
omistajille kertomusvuoden alusta, paitsi Pornaisten kuntaa, jonka kanssa 
asiasta oli erikseen sovittava; 1 osake seuraaville? Askolan kunta, Hyvin-
kään kunta, Järvenpään kauppala, Keravan kauppala, Karjalohjan kunta, Lohjan 
kauppala, Lohjan, Nummen, Nurmijärven, Pornaisten, Pukkilan ja Pusulan kun-
ta; 2 osaketta seuraaville: Mäntsälän, Tuusulan ja Vihdin kunta sekä 3 osa-
ketta seuraaville: Helsingin maalaiskunta ja Hyvinkään kauppala (1.3· 669 §) 

Takaussitoumusten antaminen. Kaupunginhallitus päätti kehoittaa kaupungin-
hallituksen asiamiesosastoa ryhtymään toimenpiteisiin kaupunginvaltuuston 
heinäkuun 4 p:nä tekemän päätöksen edellyttämien takaussitoumusten antamisek-
si Suomen Messut Osuuskunnalle Eläke-Varma-Keskinäiseltä Vakuutusyhtiöltä 
saamien 5 milj. ja 1 336 316 mk:aan nousevien lainojen takaisin maksamisen 
vakuudeksi velkakirjoissa mainittujen lainaehtojen mukaisesti (16.8. 2071 §) 

Kaupunginhallitus päätti kehoittaa kaupunginhallituksen asiamiesosastoa 
ryhtymään toimenpiteisiin kaupunginvaltuuston heinäkuun 4 p:nä tekemän pää-
töksen edellyttämän takaussitoumuksen antamiseksi Suomen Messut Osuuskunnan 
Eläke-Varma-Keskinäiseltä Vakuutusyhtiöltä saaman 10 milj. mk:n suuruisen 
lainan takaisin maksamisen vakuudeksi velkakirjoissa mainittujen lainaehto-
jen mukaisesti, ei kuitenkaan indeksiehtoja koskevalta osalta (23.8. 2140 §) 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantokomitean alentamaan sor-
vaaja A. Taunille myydyn osakehuoneiston maksamattoman kauppahinnan koron 
5 $:ksi sillä ehdolla, että hakija luopuu maansaantioikeudestaan (20.9. 2417 
S). 

Kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välinen taloudellinen selvittely. 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin maalaiskunnan antamat tilitykset 
Helsingin maalaiskunnan ja kaupungin välisessä taloudellisessa välienselvit-
telyssä kaupungille siirtyneiden Opistotie 20:ssä sijaitsevien ns. pienasun-
to talojen tuloista ja menoista vv. 1948 ja 1949 (20.12. 3252 §). 

Sibelius-viikon säätiön peruspääoman korottaminen. Kaupunginhallitus ke-
hoitti rahatoimistoa suorittamaan Sibelius-viikon säätiölle sen peruspääomak 
si myönnetyn 100 000 mk:n määrärahan sekä oikeuttaa säätiön tallettamaan va-
rat rahatoimistoon, jonka tuli maksaa niille korkoa liikepankkien kulloinkin 
voimassa olevan karttuvan talletustilin koron mukaisesti (31.5. 1481 §). 

Kassavarojen hoito. Kaupunginreviisorin esitys ohjeiden antamisesta kassa 
varojen ja etenkin palkkarahavarojen hoidosta päätettiin saattaa kaikkien 
kaupungin lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja laitosten tietoon (1.2. 
301 §). 

Konttokuranttitilien korko.Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin liike 
laitosten kaupungin keskustilivirastossa olevien konttokuranttitilien korko 
laskettaisiin.tammikuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi siten, että veloituskor-
ko oli 7 # ja hyvityskorko 2 # mainittua korkoa alempi (25.1. 242 §). 
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Eräiden virastojen ja laitosten saatavien periminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että perimistoimenpiteet saataisiin lopettaa kaupunginhallituksen 
asiamiesosastolla perimättä olevien eräiden laitosten Ja virastojen saatavien 
ja korkojen sekä oikeudenkäyntikulujen osalta revisiotoimiston ehdotuksen mu-
kaisesti· Samalla kaupunginhallitus myönsi eri tileiltä vastaavat summat ko. 
laitosten saatavien poistamiseksi tileistä (5.7. 1830 §). 

Kunnallisverotus. Merkittiin tiedoksi verotusvalmisteluviraston ilmoitus 
ennakkopidätysten jakautumisesta v:lta 1950 laaditun perusjakoluettelon mu-
kaan (7.6· 1522 §); niin ikään merkittiin tiedoksi verotusvalmisteluviraston 
ilmoitukset, että v:n 1950 tulojen perusteella taksoitettujen tarkistamatto-
mien veroäyrien lukumäärä oli kaikkiaan 693 997 881 (7.6. 1533 §) ja kerto-
musvuoden kunnallistaksoituksen lopullinen, tarkistettu tulos tarkastuslauta-
kunnan tekemät muutokset huomioonottaen oli 690 835 918 veroäyriä, joista 
palkanluontöisten äyrien määrä oli 493 956 054 (18.10. 2630 §;. 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kertomusvuoden veroäyrin hinnan 11:50 
mk:ksi (12.7. 1899 §). 

Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön ilmoitukset: l) veroennakko-
äyrin perimisestä liikkeestä, ammatista ja elinkeinosta saaduista tuloista 
(4.1. 32 §) sekä 2) veronmaksun laiminlyömisen johdosta suoritettavasta ve-
ronlisäyksestä annetun lain soveltamisesta (1.2. 304 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön päätös veronlisäyk-
sen laskemisesta eräissä tapauksissa ennakkojen palautusmenettelyssä (4.1. 
29 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden kunnallisveron kannanta toi-
mitettaisiin 14 erässä marraskuun 10-28 p:n välisenä, aikana. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, että sanomalehdissä ilmoitettaisiin, että veroja saatai-
siin maksaa rahalaitoksiin vielä kahtena päivänä erääntymispäivän jälkeen (18.10. 2629 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston kiertokirjeet, jotka koski-
vat lääninhallitusten kunnille suorittamien v:n 1950 verojen ennakkomaksun 
täydennyserää (31.5. 1437 §) sekä kertomusvuoden kunnille suoritettavien en-
nakkovero-o suuksi en suuruutta (4.1. 24 §, 15.3. 766 §, 7.6. 1532 §, 25.10. 
2695 §). 

Siirtomäärärahojen merkitseminen. Päätettiin lähettää kaupungin kaikille 
kassa- ja tilivirastoille kiertokirje, joka koski siirtomäärärahojen merkit-
semistä kirjanpitoon (7.2. 5232 §). , 

Kaupunkiliiton toimiston ilmoituksia. Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton 
toimiston seuraavat ilmoitukset: 1) kunnallisten tariffien vapauttamisesta 
hintasäännöstelystä, 2) vahvistuksen hakemisesta kunnallisten maksujen korot-
tamista koskeville päätöksille ja 3) maksuista, joille ei tarvitse hakea so-
siaaliministeriön vahvistusta (1.2. 337 §, 24.5. 1376 §, 23.8. 2131 §)· 

Tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat ilmoitukset. Kaupun-
ginhallitus päätti, että kaupungin tilien asemaa osoittava tase ja talousar-
vion toteutumista osoittava laskelma merkitään tiedoksi, minkä ohessa raha-
toimisto velvoitettiin vastaisuudessa kuukausittain ja viimeistään kunkin 
seuraavan kuukauden kuluessa antamaan kaupunginhallituksen yleis jaostolle ja 
revisiotoimistolle ko. tase ja laskelma; kaupunginhallitus päätti samalla, 
että ne oli esitettävä kaupunginhallitukselle vuosineljännekset täin. kuiten-
kin viimeisen neljänneksen aikana myös kuukausittain (29.11. 3065 §). 

Talousarvio. Kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 
ja laitoksille päätettiin lähettää v:n 1951 talousarviota koskeva kiertokir-
je (11.1. 85 §) sekä kiertokirje, joka sisälsi ilmoituksen siitä, että lisä-
talousarvioon voitiin ehdottaa väin vähintään noin 1 milj. mk:aan nousevia 
lisämäärärahoja (12.4. 966 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä v:n 1952 talousarviota koske-
van kiertokirjeen lähetettäväksi edellä mainituille kaupungin laitoksille ym. 
(31.5. 1438 §; sekä samaten niille lähetettävän kiertokirjeen, jossa asian-
omaisten huomiota kiinnitettiin siihen, ettei talousarvioon merkittyjä määrä-
rahoja saanut ylittää ilman pakottavaa syytä (29.11. 3060 §). 
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3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Kaupunginhallitus päätti korottaa maistraatin lisäjäsenenä 
asemakaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asiantuntijan palkkion 
10 000 mk:ksi kuukaudelta maaliskuun 1 p:stä alkaen (8.3· 679 §), sekä 18 000 
mk:ksi kuukaudelta v:n 1952 alusta lähtien (29.11. 3052 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa maistraatille tielain mukaan kuuluvien 
valvontatehtävien hoitajalle maksettavan palkkion 8 000 mk:aan kuukaudelta 
kertomusvuoden alusta lähtien (8.2. 442 §;. 

Raatihuoneen muutostyöt. Kertomusvuoden talousarvion yleisten töiden pää-
luokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 294 500 mk raatihuoneella 
suoritettavia muutostöitä varten (4.5. 1212 §). 

Ulosottolaitos. Kaupunginhallitus päätti pyytää lainsäädäntöneuvos E. Ky-
tömaata laatimaan ehdotukset sellaiseksi lainsäädännöksi, jota ulosottolai-
toksen uudelleenjärjestelyä käsitellyt komitea oli mietinnössään 18 p:nä jou-
lukuuta 1950 ehdottanut, sekä oikeutti lainsäädäntöneuvos Kytömaan käyttämään 
työssään apuna sihteeriä ja kuulemaan asiantuntijoita (l.ll. 2757 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ensimmäisen kaupunginvoudin palkkaamaan 
konttoriinsa tilapäisen toimistoapulaisen 18.palkkaluokan mukaisin palkoin 
kesäkuun 1 p:stä alkaen neljän kuukauden ajaksi sekä myönsi palkan maksamis-
ta varten· 91 560 mk yleisen kunnallishallinnon erinäisten hallintomenojen lu-
vun tililtä Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset apulaiset (12.7. 1874 §). 

Avustavien kaupunginvoutien tuntipalkat päätettiin vahvistaa joulukuun 1 
p:stä 1950 alkaen'259 mk:ksi, tammikuun 1 p:stä 1951 alkaen 278 mk:ksi ja 
helmikuun 1 p:stä 1951 alkaen 293 mk:ksi, mitkä palkkiot saataisiin takautu-
vasti maksaa avustaville kaupunginvoudeille (21.6. 1687 §). 

Kaupunginvoutien konttorin entisen tasasuuntaajan vaihtamista varten suu-
rempaan myönnettiin painatus- ja hankintatoimistolle määräraha (Khn jsto 
26.9. 6277 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin 
tilapäisen työvoiman tililtä suoritettaisiin.52 142 mk vuosilomakorvauksina 
eronneille ulosottoapulaisine R. Heleniukselle ja J. Mankalalle siten, että 
ensiksi mainitulle maksettaisiin 24 746 mk ja viimeksi mainitulle 27 396 mk 
(22.2. 546 §). 

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa maaliskuun 8 p:nä tekemänsä päätöksen 
yhtä ikäkorotusta vastaavan palkankorotuksen myöntämisestä rikostuomioiden 
toimeenpanijan konttorin siivoojalle E. Al^nille sekä ilmoittaa maistraatil-
le, että sillä oli oikeus määritellä po. siivoojan palkkaus määrärahojensa 
puitteissa (12.4. 951 §). 

Rakennustarkastus. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennustarkastus-
konttorin suorittamaan ao. tilapäisen työvoiman tililtä rakennustarkastaja 
P. Hansteelle 49. ja 47.palkkaluokkien loppupalkkojen erotuksen ja rakennus-
mestari L. Niemiselle 33.palkkaluokan mukaisen palkan ja kolmea ikäkorotusta 
vastaavan palkankorotuksen siltä ajalta, jolloin he suorittivat Espoon itäis-
ten alueiden jo aloitetuki rakennustarkastuksen loppuun, kuitenkin kauintaan 
kertomusvuoden loppuun saakka (15.2. 477 §). 

Rakennustarkastuskonttorin viranhaltijoille suoritettiin palkkiot siitä, 
että he hoitivat Espoon itäisten alueiden rakennustarkastuksen (10.1. 5052 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä arkkitehtiylioppilas E. Järventauksen 
hoitamaan toisen apulaisrakennustarkastajan virkaa kesäkuun 1 p:stä alkaen 
toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun saakka virkaan kuuluvin pe-
ruspalkoin (31.5. 1435 §) sekä määrätä julkisivupiirustusten tarkastajan 
palkkion 5 000 mk:n suuruiseksi kuukaudelta marraskuun 1 p:stä lähtien (22.11. 
2993 §). 

Raastuvanoikeus. Kaupunginhallitus päätti korottaa raastuvanoikeuden nuo-
remmille oikeusneuvosmiehille rikospöytäkirjan pitämisestä maksetun palkkion 
5 400 mk:aan kuukaudessa (16.8. 2052 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi raastuvanoikeuden jäsenten vuo-
silomien järjestelyä harkitsemaan asetetun komitean mietinnön sekä kehoittaa 
yhteisraastuvanoikeutta noudattamaan vastedes vuosilomia ja vuosilomasijai-
suuksia suunniteltaessa mietinnössä ehdotettua järjestelmää (3.12. 3195 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa yhteisraastuvanoikeuden yleis jaostolle. 
että kaupungin luottamusmiesten palkkiosääntöä oli sovellettava myöskin yh-
teisraastuvanoikeuden ja sen yleisjaoston jäseniin (30.8. 2197 §). 



136 2t Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan lääninhallitukselle annetta-
vassa, vanhemman oikeusneuvosmies A. Timgrenin valitusta koskevassa selityk-
sessään, että kaupunginhallituksen käsityksen mukaan vanhemman oikeusneuvos-
miehen viran haettavaksi julistaminen ei tehnyt valitusta hyödyttömäksi, kos-
ka kaupunginhallitus ei tulisi esittämään kaupunginvaltuustolle viran täyttä-
mistä ennenkuin valituksenalainen päätös oli saavuttanut lainvoiman, minkä 
vuoksi kaupunginhallitus esitti, että valitus aiheettomana hylättäisiin 
(20.9. 2398 §). 

Painatus- ja hankintatoimistoa kehoitettiin hankkimaan raastuvanoikeuden 
vahtimestarille virkapuvun takki (Khn jsto 26.9. 6282 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää v:n 1952 talousarvion käyttövaroistaan 
tililtä Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset viranhaltijat 179 430 mk:n 
suuruisen määrärahan raastuvanoikeuden tilille Muut palkkamenot, apujäsenen 
ja tilapäisen kaupunginpalvelijan palkkaamiseen: raastuvanoikeuden II osastol-
le tammikuun 1 psstä maaliskuun 31 p:ään 1952 (27.12. 3332 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 1 079 000 mk Yleisten töiden pääluokan 
käyttövaroistaan raastuvanoikeuden huoneistossa suoritettavia korjauksia var-
ten (29.3. 866 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää v:n 1950 talousarvion sekalaisten yleis-
ten menojen pääluokan tililtä Kaupunginhallituksen yleiset käyttövarat 400 000 
mk:n suuruisen lisämäärärahan ao. tilille raastuvanoikeuden käytettäväksi 
painatus- ja sidontamenoihin (14.6. 1603 §). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginvis-
kaali G. Beaurain'in kansaneläkelaitoksessa toukokuun 1 pistä 1938 toukokuun 
16 p:ään 1950 palveleman ajan ikäkorotuksiin oikeuttaviksi virkavuosiksi 
(18.10. 2620 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä vt. kaupunginviskaali K. Leinosen anomuk-
sen vuosiloman korvaamisesta rahalla ja kehoitti kaupunginviskaalinvirastoa 
myöntämään kaupunginviskaali Leinoselle virkasäännön mukaisen vuosiloman 
(16.8. 2053 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti kehoittaa rahatoimistoa suoritta-
maan kertomusvuoden heinäkuussa Uudenmaan lääninhallituksen postisiirtotilil-
le 201 304 302 mk kaupungin osuutena poliisilaitoksen v:n 1950 rahallisista 
menoista (21.3. 801 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhalli-
tus myönsi 758 000 mk poliisilaitoksen huoneistossa Aleksanterinkatu 16-18 
suoritettavia korjaustöitä varten (14.6. 1628 §), 105 000 mk Eiran poliisi-
piirin säilytyskoppeihin johtavien sementtiportaiden päällystämiseen kumima-
tolla (14.6. 1627 §), 531 000 mk Hietaniemen poliisiaseman rakennuksessa suo-
ritettavia muutos- ja korjaustöitä varten (15.2. 494 §), 118 000 mk Kallion 
poliisipiirin huoneistossa Pengerkatu 5 olevan keittiöhuoneen kunnostamisek-
si miehistön makuuhuoneeksi (22.11. 3041 §), 171 000 mk miehistön oleskelu-
huoneen järjestämiseksi Mariankatu 3*ssa olevaan poliisitaloon (18.1. 182 §), 
825 000 mk loistevalaisinten hankkimista varten poliisilaitoksen talossa Ka-
tariinankatu 3 olevaan uuteen huoneistoon (8.2. 407 §), 508 000 mk Vallilan 
poliisiaseman huoneistossa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä varten (15.2. 
491 §) sekä kehoitti yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
Vallilan vartiopiirin poliisiaseman talon rakentamistöiden aloittamiseksi 
v. 1952 käyttäen tähän tarkoitusta varten varattua 15 milj. mk:n siirtomäärä-
rahaa (18.10. 2668 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan ylittämään ao. tiliä 
3 766 275 mk Töölön poliisivartiopiirin huoneiston kertomusvuoden vuokran 
suorittamista varten (12.7. 1937 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa pidätettyjen henkilöiden ruoka-annosten 
hinnan 40 mk:sta 60 mk:aan annosta kohden kesäkuun 1 psstä lähtien (12.7. 
1871 §) sekä ruumiiden kuljetuksesta perittävän maksun 600 mkssta 1 000 mksaan 
tammikuun 1 psstä 1952 lähtien (20.12. 3244 §). 

Huoneiston vuokraaminen poliisi- ja palolaitoksen radioautojen korjaamoa 
varten. Kaupunginhallitus päätti, että poliisi- ja palolaitoksen radioautojen 
korjaus- ja huoltoasemaa varten vuokrattaisiin 300 m2sn suuruinen huoneisto 
talosta Kirstinkatu 12 99 000 mksn suuruisesta kuukausivuokrasta (4.7* 1811 
§, ks. siv. 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan suorittamaan kiinteistö-
jen pääluokan lukuun Talo-osasto kuuluvan poliisihuoneistojen tilapäisen työ-
voiman tililtä 17.palkkaluokan mukaisen palkan Aleksanterinkatu 22-24 sssä ole-
van talon siivoojalle marraskuun 1 psstä 1950 lähtien (11.1. 90 
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Kaupunginhallitus päätti myöntää 35 000 mk:n suuruisen avustuksen sekalaisi 
ten yleisten menojen pääluokan yleisistä käyttövaroistaan poliisilaitoksen 
125-vuotisjuhlan aiheuttamien menojen osittaiseksi peittämiseksi (16.8. 2047 

Suomen Poliisilehdelle päätettiin myöntää 15 000 mk:n avustus (Khn jsto 
5.7. 6009 §). ' 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton vastaus kaupunginhallituksen esityk-
seen. joka koski kaupunkien osallistumista poliisilaitoksen menoihin (1.2. 
297 §), ja jossa oli esitetty, että ajankohta ei olisi sopiva uuden, väkilu-
vun mukaisen laskutavan käytäntöönottamiseen kaupunkien osuuden suorittami-
sessa poliisilaitoksen kustannuksista. 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sisäasiainministeriölle'annettavassa 
lausunnossaan, ettei kaupunginhallituksella ollut periaatteessa mitään sitä 
vastaan, että Uudenmaan läänin rikospoliisikeskuksen pidättämät henkilöt säi-
lytetään kaupungin poliisilaitoksen poliisivankilassa sillä ehdolla, että si-
säasiainministeriön kanssa saadaan aikaan sopimus tästä järjestelystä kaupun-
gille tulevan korvauksen laskemista vasta ja että ko. pidätetyt henkilöt siir-
retään pois kaupungin poliisivankilasta, jos kaupungin poliisilaitos tarvit-
see vankilan omaan käyttöönsä (29.11. 3049 §). 

Huoneenvuokraiautakunnat. Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoi-
tus, että se oli määrännyt hovioikeuden auskultantti P.V. Kallan edelleen 
huoneenvuokra lautakuntien toiminnanjohtajaksi tammikuun alusta lähtien tois-
taiseksi ja kunnes toisin määrättäisiin enintään kuitenkin kertomusvuoden 
loppuun (4.1. 16 §). 

Huoneenvuokra lautakuntien keskuslautakunta oli joulukuun 5 p:nä 1950 teh-
nyt päätöksen kukkalaitteen hankkimisesta III huoneenvuokralautakunnan puheen-
johtajalle T. Törnblomille huone envuokralautakunt ien ja huoneenvuokra toimis-
ton puolesta, minkä päätöksen kaupunginhallitus oli joulukuun 21 p:nä 1950 
päättänyt alistaa tutkittavakseen. Saatuaan mainitun keskuslautakunnan seli-
tyksen asiasta kaupunginhallitus päätti kumota ko. päätöksen (11.1. 78 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua huone envuokralautakunt ien keskuslautakun-
nan esitykseen, että se oikeutettaisiin heti virkaa haettavaksi julistamatta 
palkkaamaan yksi asunnontarkastaja entisten lisäksi 30.palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin (25.10. 2686 §) sekä samoin palkkaamaan mainittu asunnontarkasta-
ja edelleen v:ksi 1952, oikeus- ja järjestystoimen pääluokan luvun Huoneen-
vuokralautakunnat tililtä Tilapäistä työvoimaa maksettavin palkoin (25.10. 
2685 §). 

4 . P a l o t o i n t a k o s k e v a t a s i a t 

Palokunnan uudelleen organisointi. Kaupunginhallitus päätti antaa työteho-
toimiston tehtäväksi työtehotutkimuksen suorittamisen palolaitoksessa ja sen 
jälkeen ehdotuksen tekemisen kaupunginhallitukselle mahdollisista uudelleen 
järjestelyistä palolaitoksessa (24.5. 1383 §). 

Palolaitoksen perushankintoja koskeva asia. Kaupunginhallitus päätti 
l) kehoittaa palolautakuntaa kiireellisesti laadituttamaan ja kaupunginhal-
litukselle lähettämään ehdotuksen palolautakunnan ja palokunnan johtosään-
nöiksi, joissa mm. määritellään palolautakunnan ja palopäällikön hankinta-
valtuudet, 2) kehoittaa palolautakuntaa toistaiseksi ja kunnes edellisessä 
kohdassa mainitut johtosäännöt olisi hyväksytty vahvistamaan sen ylimmän ra-
jan, johon palopäällikön omalla vastuullaan yhdellä kertaa ostamien koneiden 
ja kojeiden sekä raaka- ja tarveaineiden ym. arvo tai määrä saa nousta, sekä 
päättämään tämän rajan ylittävistä hankinnoista, 3) kehoittaa palolautakun-
taa ja palopäällikköä kiireellisesti antamaan selityksensä revisiotoimiston 
epäkohtia palolaitoksen perushankinnoissa ko.skevasta kirjelmästä sekä samoin 
järjestelytoimistoa antamaan lausuntonsa ko. kirjelmästä (18.10. 2632 §). 

Viranhaltijoita koskevan luettelon täydentäminen. Kaupunginhallitus päät-
ti, että kaupunginhallituksen syyskuun 27 p:nä johtavista viranhaltijoista 
vahvistamaan luetteloon lisättäisiin palolaitoksen kohdalla palolautakunnan 
esittämänä täydennyksenä tilapäinen paloinsinööri ja tilapäinen paloteknikko 
(27.12. 3347 §). 
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Palolaitoksen eräiden virkojen perustaminen. Merkittiin tiedoksi sosiaali-
ministeriön palkkaosaston ilmoitus palolaitoksen eräiden virkojen perustami-
sen hyväksymisestä (12.7. 1907 §). 

Kaupunginhallitus päätti, kumoten palkkalautakunnan maaliskuun 6 p:nä te-
kemän päätöksen, että ent. palokersantille U. Hannulalle myönnettäisiin täysi 
eläke maaliskuun 1 p:stä alkaen (16.8. 2079 §). 

Määrärahat. Kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen 
pääluokan käyttövaroista tililtä Palkkojen korottamiseen, kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi 460 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan palolaitoksen vuosi-
lomasijaisten palkkaukseen ja 900 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan tuntipalk-
kaisten ammattityöntekijäin palkkaamiseksi (19.7. 1962 §). 

Yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 525 000 
mk:n suuruisen määrärahan pääpaloaseman lämpöjohtoverkoston uusimista varten 
(19.7. 1965 §) ja 80 000 mk:n suuruisen määrärahan Malmin paloaseman sähkö-
johtojen uusimista varten (4.1. 50 §) sekä tuloa tuottamattomien pääomameno-
jen pääluokan käyttövaroistaan 475 000 mk:n suuruisen määrärahan jäähdyttä-
mön hankkimiseksi pääpaloaseman ruokalalle (21.6. 1708 §). 

Huoneiston vuokraaminen palo- ja poliisilaitoksen radioautojen huoltoase-
maa varten. Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan vuokraamaan po-
liisi- ja palolaitoksen radioautojen korjaus- ja huoltoasemaa varten Kiinteis-
tö oy. Kirstinkatu 12 yhtiöltä 300 m2:n suuruisen huoneistotilan 99 000 mk:n 
kotimaiseen tukkukauppaindeksiin sidotusta kuukausivuokrasta, mikä vuokra oli 
ilman korkohyvitystä suoritettava kahden vuoden ajalta etukäteen viiden vuo-
den ajaksi siitä alkaen kun ko. huoneistotila oli tarkoitukseen sopivassa kun-
nossa kaupungille luovutettavissa (5.7. 1811 §). 

Pitäjänmäelle Kirkkotien varrelle rakennettava palokaivo. Kaupunginhalli-
tus kehoitti kiinteistölautakuntaa kiirehtimään mainitun palokaivon maanlu-
nastus- tai vuokraamistoimenpiteitä sekä yleisten töiden lautakuntaa raken-
nuttamaan tämän palokaivon niin pian kuin edellä mainitut toimenpiteet on 
saatu suoritetuksi. Samalla teollisuuslaitosten lautakuntaa kehoitettiin ot-
tamaan huomioon ko. vesijohdon rakentaminen sen suunnitellessa vesijohtover-
kon vastaisia laajennuksia (8.2. 444 §). 

Vartio-Mellunkylän palokaivojen rakentaminen. Kaupunginhallitus kehoitti 
kiinteistölautakuntaa viipymättä ryhtymään palokaivoja varten tarvittavien 
maa-alueiden lunastustoimenpiteisiin. Edelleen kaupunginhallitus päätti, et-
tä Pauligin vuokra-alueen vieressä olevasta lähteestä juoksevaan ojaan kun-
nostettaisiin tilapäisluontoinen tankkiautojen vedenottopaikka tontille RN 
2291 Sekä että kunnostustyöhön käytettäisiin 50 000 mk v:n 1949 talousarvios*-
sa olevasta, liitosalueen palokaivojen kunnostamiseen tarkoitetusta määrära-
hasta (8.11. 2867 §). 

Vapaaehtois ien palokuntien avustaminen. Kaupunginhallitus päätti Socken-
hacka EBK-nimisen vapaaehtoisen palokunnan avustusanomuksen johdosta, hyläten 
ko. anomuksen, ilmoittaa anojalle, että yksi Helsingin palokunnan vanhoista 
sairaankuljetusautoista voitaisiin 3-4 kk:n kuluttua luovuttaa anojalle 
(18.10. 2633 §). 

Palolautakunta oikeutettiin luovuttamaan korvauksetta Haagan VPK:lle yhdet 
palolaitoksen käytöstä poistetut sairaspaarit (Khn jsto 27.12. 6810 §). 

Palolaitoksen varusvarastosta päätettiin luovuttaa kaupungin alueella toi-
miville vapaaehtoisille palokunnille yhteensä 25 vanhaa nahkavyötä, jotka pa-
lolaitoksen maalaamossa värjättäisiin valkoisiksi (Khn jsto 24.10. 6446 §). 

Palosuojelun edistämissäätiölle myönnettiin 25 000 mk korvaukseksi niistä 
menoista, jotka aiheutuivat säätiölle Hampurista täällä vierailleen ylipalo-
neuvos H. Brunswigin matkoista ja oleskelusta Helsingissä, jolloin hän piti 
kaksi esitelmää mm. palolaitoksen henkilökunnalle (Khn jsto 5.12. 6665 §)· 

Nuohousmaksut. Kaupunginhallitus päätti lähettää palolautakunnan esityksen 
nuohous tariffin mukaisten maksujen korottamisesta maistraatille puoltaen uu-
sien maksujen hyväksymistä noudatettavaksi heinäkuun 1 p:stä alkaen kuitenkin 
siten, että entistä kanta-kaupungin tariffia kutsuttaisiin alemmaksi huohous-
tariffiksi ja liitosalueen tariffia ylemmäksi tariffiksi (7.6. 1548 §). Mer-
kittiin tiedoksi maistraatin ilmoitus, että se oli vahvistanut kesäkuun 16 
p:nä nuohous tariffit tuleviksi voimaan heinäkuun 1 pistä alkaen ja heinäkuun 
3 psnä muuttanut päätöstään siten, että ko. tariffeja oli noudatettava takau-
tuvasti huhtikuun 1 p:stä lähtien (12.7. 1906 §, ks. Kunn. as.kok. s. 173). 

Kaupunginhallitus päätti puoltaa maistraatille lähetettävässä kirjelmässä 
palolautakunnan ehdotusta uudeksi nuohous taksaksi (18,10. 2639 §)· Merkittiin 
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tiedoksi maistraatin ilmoitus lokakuun 20 p:nä tapahtuneesta uuden nuohous-
taksan vahvistamisesta (1.11. 2773 §, ks. Kunn. as.kok. s. 331). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 
Terveydenhoito ja sairaanhoito 

sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan kokoukset. Kaupunginhallitus päätti, että ter-
veydehhoidontarkastajan, terveydenhuoltolääkärin ja terveydenhoitoviraston 
apulaislääkärin oli oltava saapuvilla terveydenhoitolautakunnan kokouksissa 
(19.7. 1972 §); täydentäen edellä olevaa päätöstään kaupunginhallitus päätti 
vielä, että lueteltujen henkilöiden lisäksi myös lautakunnan kanslian esimie-
hen ja lautakunnan alaisten laitosten päälliköiden oli oltava kaupunginlääkä-
rin kutsusta tarvittaessa saapuvilla terveydenhoitolautalcunnan kokouksissa 
(30.8. 2230 §). 

Käteiskassat. Terveydenhoitolautakunnan toimiston käteiskassaa sallittiin 
korottaa 100 000 mk:sta 150 000 mksaan (Khn jsto 25.4. 5609 §); edelleen mää-
rättiin eräiden terveydenhoitolautakunnan alaisten viranhaltijain käteiskas-
sojen suuruus (Khn jsto 28.2. 5350 §, 27.12. 6804 §). 

Toinen kaupunginlääkäri. Kaupunginhallitus päätti määrätä apulaislääkäri 
M.S. Elomaan hoitamaan toisen kaupunginlääkärin virkaa kunnes virka tulisi 
vakinaisesti täytetyksi (12.4. 992 §) sekä muutti huhtikuun 12 p:nä tekemään-
sä päätöstä siten, että apulaislääkäri M.S. Elomaa oikeutettiin nauttimaan 
hoitamansa II kaupunginlääkärin viran peruspalkan lisäksi ikälisät toukokuun 
1 p:stä alkaen hoitamansa viran palkkauksen mukaisina (16.8. 2083 §). 

Aluelääkärin vastaanoton järjestäminen Pakilaan. Mainittua asiaa koskevan, 
Pakilan ja Pirkkolan demokraattisen yhdistyksen anomuksen johdosta kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa hakijalle, että parhaillaan suunnitteilla olevan 
aluelääkärien lukumäärän lisäämisen yhteydessä anomuksessa esitetty tarve 
mahdollisuuksien mukaan otettaisiin huomioon (11.10. 2576 §). 

Kaupungin ja Diakonissalaitoksen välinen sopimus. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä terveydenhoitolautakunnan tammikuun 24 p:nä tekemän päätöksen," joka 
oli alistettu kaupunginhallituksen tutkittavaksi, täytäntöönpantavaksi. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti irtisanoa kaupungin ja Helsingin Diakonissa-
laitoksen välillä joulukuun 30 psnä 1897 tehdyn sopimuksen. Edelleen kaupun-
ginhallitus päätti kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa laatimaan ehdotuksen 
uudeksi sopimukseksi, joka olisi sisällöltään virkasäännön määräyksiä ja kau-
pungin etua vastaava, sikäli kuin lautakunta piti uuden sopimuksen tekemistä 
Diakonissalaitoksen kanssa tarpeellisena (1.2. 293 §, 21.3. 852 §). 

Lääkäripäivystyksen järjestäminen Suomenlinnaan. Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan maksamaan terveydenhoidon pääluokan lu-
vun Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto tililtä Tilapäistä työvoimaa 
10 000 mk:n kuukausipalkkion päivystävälle lääkärille Suomenlinnassa syys-
kuun 1 p:n jälkeiseltä ajalta (l.ll. 2779 §). 

Lääkärintodistusten tarkastajan palkkion määrääminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että lääkintöneuvos H. Lavoniuksen palkkio lääkärintodistusten tar-
kastajan tehtävästä korotettaisiin tammikuun 1 p:stä alkaen 25 700 mk:aan 
kuukaudelta (5.12. 3120 §). 

Yksityisten sairaanhoitajien päivystyspalkkio. Edelleen kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan suorittamaan yksityisille sairaan-
hoitajille, joita käytettiin kotisairaanhoitoavun antamiseen varattomille 
päivystystapauksissa, palkkiona 150 mk tunnilta (17.5. 1308 §). 

Tilapäisen katsastajan palkkaaminen terveydenhoitovirastoon. Terveydenhoi-
tolautakunta oikeutettiin palkkaamaan tp. katsastajan terveydenhoitoviraston 
rottienhävittämisosastolle 26.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin heinäkuun 1 
prstä toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun saakka (7.6. 1555 §). 

Liikennelaitoksen vuosikorttien hankkiminen alue.hoitajille. Kaupunginhal-
litus päätti, että niille tilapäisille aluehoitajille, jotka otettiin suorit-
tamaan kotisairaanhoitoa, saatiin hankkia liikennelaitoksen vuosiliput ter-
veydenhoitolautakunnan aikanaan tekemän tilauksen mukaisesti (12.4. 989 §). 

Asuntojen hankkiminen terveyssisarille, aluehoitajille ja kodinhoitajille. 
Kaupunginhallitus päätti kehoittaa kiinteistötoimistoa mahdollisuuksien mu-
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kaan hankkimaan ja vuokraamaan ko. viranhaltijoille tarpeellisia asuntoja 
heidän toimialueiltaan (4.10. 2533 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Palosuontien varrella sijaitsevassa ns. 
Stocksundin terveystalossa oleva 23 m2:n suuruinen asunto määrättäisiin Län-
si-Pakilan piirin terveyssisaren virka-asunnoksi (26.4. 1141 §). 

Rokotus palkki o iden takaisin maksaminen. Merkittiin tiedoksi korkeimman 
hallinto-oikeuden syyskuun 26 p:nä antama päätös rokotuspalkkioiden takaisin 
maksamista koskevassa asiassa. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää seka-
laisten yleisten menojen pääluokan erinäisten määrärahojen tililtä Sekalais-
ten tulojen poistot ja palautukset 35 061 mk rahatoimiston käytettäväksi ro-
kotuspalkkioiden takaisin maksamista varten lääkintöhallitukselle (15#11· 
2938 §). 

Korjaukset terveydenhoitoviraston huoneistossa. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan 418 000 mk erinäisten muu-
tostöiden suorittamiseen talossa Katariinankatu 1 (4.5. 1251 §•)· 

Terveyssisarien ja kätilöiden ikälisien suorittaminen. Kaupunginhallitus 
päätti 1; kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa huolehtimaan siitä, että ter-
veyssisarille ja kätilöille kulloinkin suoritettaisiin lääkintöhallituksen 
edellyttämien ja kaupungin virkasäännön mukaisten ikälisien välinen erotus 
niissä tapauksissa, joissa lääkintöhallituksen perusteiden mukaan lasketut 
ikälisät nousivat kaupungin myöntämiä korkeammiksi, 2) kehoittaa terveyden-
hoitolautakuntaa kiilloinkin tekemään palkkalautakunnalle esityksen edellä mai-
nittujen erotuksien suorittamista varten tarpeellisten määrärahojen myöntämi-
sestä ja ikälisien vahvistamisesta niiden tietojen perusteella, mitkä tervey-
denhoitolautakunnan tuli hankkia lääkintöhallitukselta kunkin ko. viranhalti-
jan oikeudesta saada ikälisää valtion hyväksymien perusteiden mukaan, 3) il-
moittaa terveydenhoitolautakunnalle, että sen toimialaa koskevat valtionapu-
anomukset oli lähetettävä kaupunginhallitukselle terveydenhoitolautakunnan 
kautta sekä että lautakunnan oli valvottava, että sen alaisten virastojen ja 
laitosten valtionavustusten anomista varten antamat tarpeelliset asiatiedot 
olivat paikkansa pitäviä ja 4) ilmoittaa terveydenhoitolautakunnalle, että 
sen on, saatuaan ilmoituksen myönnetystä valtionavustuksesta, milloin myön-
netyn valtionavun määrä poikkesi anotusta, ryhdyttävä toimenpiteisiin sen 
seikan selvittämiseksi, mistä poikkeaminen johtui,sekä sikäli kuin harkittiin 
olevan syytä, tehtävä esitys asian oikaisemiseksi (25.1. 246 §, 22.2. 549 §)· 

Ammattientarkastus. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolau-
takunnan jättämään toistaiseksi täyttämättä avoinna olevan ammattientarkasta-
jan viran (27.9. 2458 §). 

Lastenpsykiatrin toimisto. Kaupunginhallitus päätti myöntää terveydenhoi-
don pääluokan käyttövaroistaan terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi 40 000 
mk:n määrärahan lastenpsykiatrin toimistoon palkattavaa tilapäistä toimisto-
työvoimaa varten ja 30 000 mk toimiston käyttämän asiantuntijan palkkaamiseen 
(8.3. 713 §). 

Malmin aluelääkärin asunnon korjaustyöt. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan 50 000 mk käytettäväksi sähköjoh-
tojen uusimistöitä varten Malmin aluelääkärin asuntoon kuuluvissa rakennuk-
sissa (25.1. 277 5). . 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Merkittiin tiedoksi sosiaalimi-
nisteriön hintaosaston ilmoitus, etteivät kaupungin terveydellisten tutkimus-
ten laboratorion maksut olleet sellaisia, joille heinäkuun-29 p:nä 1950 anne-
tun valtioneuvoston päätöksen mukaan oli haettava vahvistus (4.1. 59 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää terveydenhoidon pääluokan käyttövarois- . 
taan 80 500 mk muutostöiden suorittamiseen terveydellisten tutkimusten labo-
ratoriossa (14.6. 1675 §). 

Maitomyymälät. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Osuusliike Elannolle. 
Voinvienti-osuusliike Valiolle, Maanviljelijäin Maitokeskus oy:lle ja Helsin-
gin Osuuskaupalle, että kaupunginhallitus ja kaupungin terveydenhoito viran-
omais et pitivät erittäin tärkeänä, että maitomyymälät pidettäisiin avoinna 
kesä-syyskuun aikana sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä ainakin siinä 
laajuudessa kuin kesällä 1950 sekä että tämä voi tapahtua voimassa olevien 
säännösten mukaan sillä ehdolla, että silloin työssä oleva työntekijä saa 
muuna aikana 38 tuntia käsittävän yhdenjaksöisen viikkolevon (7.6. 1557 §). 

Maidontarkastamo· Kaupunginhallitus päätti, että maidontarkastamon virka-
aika oli arkisin klo 8.30-15.30 puolen tunnin aamiaistaukoineen, paitsi lauan-J 
taisin sekä pyhä- ja juhlapäivien samoin kuin vapunpäivän^aattona, jolloin 
virka-aika oli klo 8.30-13 ilman aamiaistaukoa .(7.6* 15~62 §7. 
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Kaupunginhallitus päätti hyväksy/ä järjestelyn, jonka mukaan Suomen Kunnal-
lisen Terveydenhoitoyhdistyksen maidontarkastusjaosto huolehtii Helsingin 
Maidontarkastusyhdistyksen maidontarkastamolla olevista kokoelmista ja vastaa 
niiden kartuttamisesta (24.5· 1398 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa näytteidenottaja N. Kallion palkkion 
maidontarkastamon auton ajosta ja huollosta 3 000 mk:ksi kuukaudelta heinä-
kuun 1 p:stä lähtien sekä samalla huomauttaa terveydenhoitolautakunnalle, et-
tä mikäli Kallio ajoi autoa ylityönä, siitä oli maksettava hänelle tavanmu-
kainen ylityökorvaus (21.6. 1719 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että näytteidenottaja S. Ylisäkeen oli maksetta-
va kolmasosa aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutui reduktaasihauteen pa-
lamisesta, eli 9 782 mk (4.10. 2530 §). 

Maidontarkastamon uusi rakennus päätettiin jättää toistaiseksi kiinteistö-
lautakunnan hallintaan (18.1. 202 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Suomen Kunnallisen Terveydenhoitoyhdis-
tyksen Maidontarkastusjaoston omalla kustannuksellaan varustamaan maidontar-
kastamon ullakon lämmityslaitteilla ja korjauttamaan sen lämpimänpitäväksi 
rakennustoimisto B. Svedlin oy:n korjatun, 615 000 mk:n suuruisiin kustannuk-
siin päätyvän suunnitelman mukaan edellytyksin, että rakennustarkastuskontto-
ri hyväksyy suunnitelman (27.12. 3349 §). 

Painatus- ja hankintatoimisto oikeutettiin myymään Kunnalliselle Tervey-
denhoitoyhdistykselle maidontarkastamon käytöstä vapautunut kalusto (Khn jsto 
2.5. 5642 §). , 

Eläintenhuoltoaseman johtajan ja vahtimestarin palkkiot päätettiin korot-
taa 7 000 mk:ksi kesäkuun 1 p:stä lähtien (21.6. 1718 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää terveydenhoidon pääluokan käyttövarois-
taan 4 000 mk kahden kilven asettamista varten eläintenhuoltoasemalle (24.5. 
1399 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa ensi tilassa 
esittämään maatalousministeriön eläinlääkintöosaston hyväksyttäväksi sellai-
sen lihanjalos teiden 

lihajalosteiden valvonnan järjestämistä koskevan suunnitelman, jonka mai-
nittu eläinlääkintöosasto voisi hyväksyä lihanjalostuslaitoksilta perittävän 
täyden palkka- ym. kulujen korvauksen perustaksi, kaupungin toimiinsa nimit-
tämille valvojille takaamia eläke- ja hautausapuja kuitenkaan huomioon otta-
matta. Samalla kaupunginhallitus kehoitti terveydenhoitolautakuntaa viipymät-
tä ryhtymään asian aiheuttamiin muihin toimenpiteisiin (25.1. 281 §). 

Tuberkuloosi toimis to. Kaupunginhallitus päätti, että oikeuskanslerille 
tehtäisiin kantelu sisäasiainministeriön tuberkuloosilain mukaisen valtion-
avustuksen myöntämistä koskevan lain tulkinnasta (1.3. 638 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että ne tuberkuloositoimiston henkilökuntaan 
kuuluvat henkilöt, jotka jatkuvasti keskimäärin 4 tuntia päivässä olivat 
työssään alttiina röntgensäteilylle, oikeutettiin kaupunginvaltuuston päätök-
sen mukaiseen talvilomaan (29.3. 886 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että ellei tohtori J, Pätiälä syyskuun 1 psään 
mennessä ryhtyisi hoitamaan tuberkuloositoimiston III alilääkärin virkaansa, 
hänen oli katsottava kieltäytyneen sitä vastaanottamasta ja lääketieteen li-
sensiaatti K. lähdekivi virkaan valituksi (12.7. 1936 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan palkkaamaan 
tuberkuloositoimistoon autonkuljettajan tilaile röntgenteknikko-autonkuljet-
tä jan 27.palkkaluokan· mukaisin palkkaeduin (8.2. 466 §); edelleen kaupungin-
hallitus päätti määrätä, että huoneisto n:o 2 talossa Loviisankatu 6-8 saa-
taisiin luovuttaa käyvästä vuokrasta edellä mainitulle autonkuljettajalle 
asunnoksi niin kauaksi aikaa kuin hän toimii kaupungin palveluksessa (11.10. 
2572 §). 

Kouluhammasklinikka. Kaupunginhallitus päätti kehoittaa terveydenhoitolau-
takuntaa vastaisuudessa talousarvioehdotuksia laatiessaan arvioimaan kunkin 
laitoksen hammasklinikalle suoritettavan tilityserän pitäen jakoperusteena 
hoidettaviksi tulevien lasten arvioitua lukumäärää ja ottamaan tällöin huo-
mioon edellisenä vuonna hoidettujen lasten lukumäärän. Kaupunginhallitus 
päätti samalla, että mikäli talousarvioon kouluhammasklinikan tuloiksi näin 
merkityt määrät sittemmin osoittautuvat todellisia menoja suuremmiksi tai 
pienemmiksi, erotus oli kirjattava hammasklinikan tileihin (8.3. 686 §). 
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Äitiys- ja lastenneuvolat. Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolauta-
kunnan palkkaamaan ylimääräisen toimistoapulaisen äitiys- ja lastenneuvoloi-
den kansliaan lokakuun 10 p:stä alkaen vuoden loppuun 20«palkkaluokan mukai-
sin palkoin (8.11. 2885 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää ao. tililtä terveydenhoitolautakunnan 
käytettäväksi 54 600 mk tilapäisen vastaanottoapulaisen palkkaamista varten 
äitiysneuvoloihin kertomusvuoden ajaksi (31.5. 1485 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehoittaa asuntotuotantokomiteaa tutkimaan mah-
dollisuuksia Herttoniemen äitiys- ja lastenneuvolan sijoittamiseksi Hertto-
niemeen rakennettaviin kunnallisiin asuntoihin sekä järjestämään terveyssi-
saren käyttöön tarvittava huoneen ja keittokomeron käsittävä huoneisto maini-
tuista asunnoista (15.3. 793 §). 

Merkittiin tiedoksi terveydenhoitolautakunnan kirjelmä, joka koski.asun-
non hankkimista Herttoniemen piirin äitiysneuvolan kätilölle kiinteistölauta-
kunnan asiasta antamine lausuntoineen (31.5. 1480 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan perustamaan Käpyl ään 
uuden äitiys- ja lastenneuvolan sekä kehoitti kiinteistölautakuntaa vuokraa-
maan Helsingin evankelisluterilaisilta seurakunnilta Pellervontien varrelta 
huoneiston neuvolaa varten (12*7. 1934 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan maksamaan Malmin ter-
veystalon lämmittäjälle helmikuun 1 p:stä alkaen 9 500 mk:n suuruisen palkan 
kuukaudelta, paitsi kesäkuukausia, jolloin lämmittäjälle oli suoritettava 
tuntipalkka (8.3. 718 §). 

Oulunkylän äitiys- ja lastenneuvolan vesijohdon korjaustyötä varten kaupun-
ginhallitus päätti myöntää terveydenhoidon pääluokan käyttövaroistaan 30 000 
mk (19.7. 1969 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan perustamaan Pukin-
mäelle Malmin äitiys- ja lastenneuvolan sivuneuvolan ja kehoitti'kiinteistö-
lautakuntaa vuokraamaan tätä sivuneuvolaa varten huoneiston talosta Hietatie 
8 (31.5. 1473 §)? samoin oikeutettiin terveydenhoitolautakunta järjestämään 
Tuomarinkylän äitiys- ja lastenneuvolan sivuneuvola sekä kehoitettiin kiin-
teistölautakuntaa vuokraamaan tätä neuvolaa varten sopiva huoneisto (14.6. 
1670 §). 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin suorittamaan niille liitosalueen 
neuvoloiden lääkäreille, jotka virkamatkoillaan käyttävät omaa henkilöautoaan, 
ao. matka- ja kuljetuskustannusten tililtä 14 mk virkamatkaan käytetyltä ki-
lometriltä matkakustannusten korvaukseksi (8.2. 462 §). 

Väestöliitto oikeutettiin käyttämään Unioninkadun 45:ssä olevaa neuvola-
huoneistoa kahtena iltana viikossa klo 19.30 jälkeen sillä ehdolla, että 
liitto suorittaa tästä korvauksena kertomusvuoden alusta lähtien 2 500 mk 
kuukaudelta (8.2. 461 §). 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus päätti, että desinfioimislaitoksen 
talonmieslämmittäjä-mekanikolle saataisiin luovuttaa 45 m2:n suuruinen asun-
to virka-asuntona desinfioimislaitoksen talosta (8.11. 2884 §). 

Sairaalat 

Polikiinikkakeskuksen suunnittelutyöt. Kaupunginhallitus päätti kehoittaa 
virastotalokomiteaa ja yleisten töiden lautakuntaa, niiden suunnitellessa vi-
rastotalon rakentamista, yksissä neuvoin sairaalaviranomaisten kanssa suun-
nittelemaan tähän taloon sijoitettavaksi poliklinikkakeskuksen (1.3. 663 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa yhteistoi-
minnassa sairaala- ja huoltoviranomaisten kanssa toimimaan niin, että kaupun-
ginvaltuuston kesäkuun 29 p:nä 1950 tekemän päätöksen mukaisesti kunnallisko-
din alueelle rakennettavan asuintalon luonnospiirustuksia laadittaessa otet-
taisiin huomioon myös pohjoisten kaupunginosien asukkaiden tarpeita tyydyttä-
vän, ensiapuluontoisen poliklinikan huoneiston tarve (8.2. 467 §). 

Sairaalahenkilökunnan luontoisedut. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
sairaalalautakunnalle, että myös tilapäisille viranhaltijoille oli myönnettä-
vä hoitomaksuihin nähden sama etu kuin kaupungin vakinaisessa palveluksessa 
oleville sinä aikana kuin ensiksi'mainitut olivat kaupungin palveluksessa 
(18.10. 2654 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua sairaalalautakunnan esitykseen, että sai-
raaloiden ulkopuolella asuville toimihenkilöille myönnettäisiin oikeus peset-
tää vaatteensa ao. sairaalan pesulassa vahvistetun taksan mukaista korvausta 
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vastaan sillä ehdolla, että vaatteita pestäväksi otettaessa tarkkaillaan, et-
tei niihin'sisälly vieraita vaatteita (9.8. 2001 §). Edelleen sairaalalauta-
kunta oikeutettiin hankkimaan sairaaloiden sosiaalihoitajille sairaaloiden 
kustannuksella suojatakit (4.1. 63 §). 

Viransijaisten palkkaus sairaaloissa. Kaupunginhallitus päätti periaat-
teessa, 1) että kaupungin sairaaloihin saatiin ottaa kesällä viransijaisiksi 
myös eläkeiässä olevia sairaanhoitajia ja suorittaa kaupungin eläkettä naut-
tiville sijaispalkkiona sairaanhoitajan viran loppupalkan ja eläkkeen väli-
nen erotus, 2) että puolipäivätyöhön halukkaita koulutettuja sairaanhoitajia 
saataisiin niinikään kesällä palkata kaupungin sairaaloihin tarpeen mukaan 
ja maksaa heille sijaispalkkiona puolet sairaanhoitajan viran pohjapalkasta 
sekä 3) että sairaalalautakunnan oli alistettava viransijaisten ottamista 
koskevat päätöksensä palkkalautakunnan hyväksyttäviksi niissä tapauksissa, 
jolloin asia kuului palkkalautakunnan toimivaltaan (5.4. 939 §). Kaupungin-
hallitus päätti myöskin, että sairaalan johtajalla ja taloudenhoitajalla oli 
oikeus määrätä virkavapaan viranhaltijan sijainen ja tämän palkkaus olles-
saan nimittävän viranomaisen asemassa (1.11. 2771 §). 

Sairaaloiden toimihenkilöille järjestetyt kurssit. Kaupunginhallitus päät-
ti oikeuttaa sairaalain taloudenhoitajat tarpeen mukaan lähettämään sähköhä-
lytyslaitteiden hoitajia valmistavassa poikain ammattikoulussa järjestettä-
ville, tällaisten laitteiden hoitajien kursseille sekä maksamaan kurssimaksut 
ao. sairaalan sekalaisten menojen tililtä (27.9. 2457 §). 

Edelleen myönsi kaupunginhallitus sairaanhoidon pääluokan käyttövarois-
taan 30 000 mk sairaalalautakunnan käytettäväksi luentokurssien järjestämis-
tä varten sairaalain siivoojille (4.1. 64 §). 

Sairaalassa kadonneiden tavaroiden korvaaminen. Uudenmaan lääninhallituk-
sen välipäätöksen johdosta, jossa oli pyydetty kaupunginhallituksen selitystä 
ylioppilas A. Rouvarin valitukseen kaupunginhallituksen yleisjaoston marras-
kuun 22 p;nä 1950 tekemästä päätöksestä hänen sairaalassa kadonneitten vaate-
esineittensä korvaamista koskevassa asiassa, kaupunginhallitus päätti jättää 
selityksen antamisen kaupunginhallituksen asiamiesosaston tehtäväksi (11.1. 
101 §). 

Kassavarojen säilyttämistä kaupungin sairaaloissa koskeva sairaalalauta-
kunnan tarkastuspöytäkirja merkittiin tiedoksi (15.2. 518 §). 

Valtionavun anominen. Sairaalalautakunnalle ja sairaälatarkastajalle pää-
tettiin myöntää oikeus, edelliselle perustamista ja jälkimmäiselle peruskor-
jauksia koskevissa asioissa kääntyä suoraan rakennustoimiston puoleen valtion-
avun anomista varten tarpeellisten selvitysten hankkimiseksi, jotta sairaala-
lautakunta voisi tehdä valtionavun anomista tarkoittavat esityksensä alunpe-
rin mahdollisimman täydellisessä muodossa (Khn jsto 3.10. 6333 §). 

Mikroskoopin ja kuorma-auton myynti. Sairaalalautakunta oikeutettiin myy-
mään kulkutautisairaalan v. 1941 hankittu monokulaarinen Raichert-mikroskoop-
pi Instrumentarium oy:lle 50 000 mk:n kauppahinnasta (Khn jsto 13.12. 6713 5) 
sekä tuberkuloosisairaalan romutettu Brockway-merkkinen kuorma-auto 75 000 
mk:n hinnasta (Khn jsto 2.5. 5643 §). 

Sairaanhoitajien kesäkoti. Kaupungin sairaanhoitajien Lepokotiyhdistyksen 
Tullisaaressa sijaitsevan kesäkodin ylläpitokustannuksien peittämiseksi myön-
nettiin 20 000 mk (Khn jsto 31.1. 5198 §). 

Marian sairaala. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sosiaaliministeriön 
työhuoltotoimistolle suostuvansa siihen, että Marian ja Kivelän sairaalain 
mielitautien osastot hyväksytään invaliidihuoltolain tarkoittamiksi sairaan-
hoitolaitoksiksi lähinnä anaemia perniciosa-tapauksia varten, kuitenkin edel-
lyttäen, että ao. potilaat ovat helsinkiläisiä ja että heidän ottamisensa 
näihin sairaaloihin tapahtuu tavallisessa järjestyksessä ilman etuoikeutta 
sairaalapaikan saantiin nähden (15.3. TS1 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että ns. endokrinologisen poliklinikan toimin-
ta sairaalan kirurgisen poliklinikan yhteydessä sai tapahtua yliopiston kans-
sa joulukuun 22 p:nä 1949 tehdyn sopimuksen puitteissa^ (15.3. 789 '§). 

Asiamiesosastoa kehoitettiin sanomaan irti ennen kertomusvuoden loppua" yli-
opiston kanssa tehdyt sopimukset sairaalan käyttämisestä lääketieteelliseen 
opetukseen (29.11. 3082_§)· 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden pääluokan käyttövarois-
taan jälempänä mainitut summat seuraaviin tarkoituksiin: 767 000 mk:n määrä-
rahan sairaalan kirurgisen osastonylilääkärin asunnon laajentamisesta johtu-
vien muutostöiden suorittamiseen (15.2. 517 §), 263 000 mk:n määrärahan yli-
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hoitajan kanslian korjaamisesta ja laajentamisesta aiheutuvien muutostöiden 
suorittamiseen (15.2· 516 §) sekä 920 000 mk:n suuruisen määrärahan sairaalan 
ovenvartijan asunnon järjestämiseksi ja päivystävien lääkäreiden huoneiden 
varustamista varten eri sisäänkäytävällä (23.8· 2164 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä sairaalan oppilasasuntolassa ta-
lossa Hietaniemenkatu 7 olevan noin 24 m2:n suuruisen huoneiston sanotun ta-
lon talonmieslämmittä jän vir ka-asunnoksi (4.5. 1247 §). 

Sairaalan käytöstä poistettu röntgenlaitoksen syöttökoneisto päätettiin 
luovuttaa lahjana Teknilliselle korkeakoululle (Khn jsto 28.11. 6651 §). 

Kulkutautisairaala. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakun-
nan tekemään Oy. Nobel-Standard ab:n kanssa bensiinijakeluaseman pitämisestä 
kulkutautisairaalan alueella uuden sopimuksen siten muutettuna, että velvoi-
tus bensiinin ottamiseen tältä jakeluasemalta koskee vain tämän sairaalan·au-
toja (1.11. 2790 §). 

Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Reumaliiton, sovit-
tuaan asiasta kussakin tapauksessa~sairaalan johtajan kanssa, sijoittamaan 
Kivelän sairaalaan yhden stipendiaatin kerrallaan 1-2 kuukauden ajaksi, jol-
loin stipendiaatit saivat käyttää sairaalan lääkäritakkena ja aterioida sää-
dettyä maksua vastaan sairaalan ruokalassa (1.11. 2789 §); edelleen kaupun-
ginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan ottamaan sairaalan mielitautiosas-
tolle psykologian laudatur arvosanaa varten opiskelevia ylioppilaita harjoit-
telemaan, enintään kaksi samanaikaisesti, siten että näille ei suoritettaisi 
mitään korvausta heidän suorittamastaan työstä (28.6. 1791 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Svenska sjuksköterske-hälsosysterskolan-nimi-
sen oppilaitoksen sijoittamaan 4 oppilastaan neljän viikon kausiksi, joita 
kaikkiaan oli kuusi, sairaalan mielitautien osastolle erikoisharjoittelua 
varten alkaen joulukuun 4 p:stä 1950, ja saivat oppilaat sairaalassa olles-
saan maksutta ruoan, pesun ja mahdollisuuden kylpyyn (4.1. 66 §) sekä oikeut-
ti mainitun koulun edelleen kertomusvuoden aikana sijoittamaan sairaalaan 
harjoittelemaan 7-15 oppilastaan, samoin eduin (11.1. 103 §)· 

Sairaalalautakunta oikeutettiin ottamaan sairaalan mielitautien osastolle 
15-16 ko. koulun oppilasta harjoittelijoiksi syyskuun 10 p:n ja marraskuun 5 
p:n väliseksi ajaksi ja 3 oppilasta erikoistumista varten 6 kuukauden ajaksi 
sekä antamaan näille maksutta ruoan ja jälkimmäisille lisäksi maksutta pesun 
(27.9. 2459 §). 

Merkittiin tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus, että sairaalasta oli 
joulukuun 15 p:nä 1950 kahvitauon aikana varastettu palkanmaksuhuoneesta 
palkkapusseja, joissa oli rahaa yhteensä 3 742 080 mk, minkä ohessa kaupun-
ginhallitus päätti, että sille henkilölle tai yhteisesti niille henkilöille, 
jonka tai joiden ilmoituksen perusteella rikoksentekijä tai rikoksentekijät 
saataisiin pidätetyksi, maksettaisiin sairaanhoidon pääluokan kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista palkkiona 5 1° takaisinsaadusta rahamäärästä, kuitenkin 
vähintään 50 000 mk (4.1. 62 §). 

Korjaus- ja muutostyöt Kivelän sairaalassa. Kaupunginhallitus päätti myön-
tää yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan seuraavat summat jälempänä 
mainittuihin tarkoituksiin: 630 000 mk höyrykattiloiden uusimista varten sai-
raalan keittiörakennuksessa (4.5. 1252 §), v:n 1950 talousarvion mainituista 
käyttövaroistaan 8 655 mk:n suuruisen lisämäärärahan mielitautiosaston lämmi-
tys olojen parantamiseksi (8.2. 468 §) ja samaan tarkoitukseen 124 237 mks n 
suuruisen lisämäärärahan kertomusvuonna suoritettujen töiden maksamista var-
ten (20.12. 3277 §), 1.270 milj. mk paloturvallisuustöiden suorittamiseen 
sairaalassa (16.8. 2087 §), 300 000 mk muutostöiden suorittamiseen sairaalan 
sisätautien poliklinikalla (22.2. 589 §) ja 520 000 mk:n suuruisen määrära-
han aivotutkimushuoneen sisustamista varten sairaalaan. Samalla kaupunginhal-
litus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että aivotutkimuslaitteen ja si-
tä varten sisustettavan huoneen muutostöiden kustannukset yhteensä 2 064 300 
mk, otettaisiin peruskorjausten luontoisina valtionavun saantia koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan (23.8. 2163 §); viimeksi mainittua asiaa koskeva si-
säasiainministeriön ilmoitus merkittiin tiedoksi (20.12. 3273 §). 

Kaupunginhallitus myönsi yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 640 000 
mk:n suuruisen lisämäärärahan tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
käyttövaroistaan sairaalan ruokahissin hankintahinnan loppuosan maksamiseksi 
ja töiden loppuun suorittamiseksi (5.4. 937 §), sekä samaten 300 000 mk se-
kalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan tuuletuslaitteiden 
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hankkimista varten sairaalan röntgenosastolle ja laboratorio-osastolle (8.11. 
2878 §). 

Sairaalan johtaja oikeutettiin säilyttämään autoaan sairaalan autotallis-
sa 4 000 mk:n kuukausivuokraa vastaan, jota oli maksettava lokakuun 1 pistä 
alkaen (8.11. 2882 §). 

Kaupunginhallitus kehoitti kiinteistölautakuntaa vuokraamaan talosta Auro-
rankatu 17 A rouva E. Einighorstilta kaksi huonetta kesä-elokuun ajaksi sai-
raalan vuosilomasijaisia varten (14.6. 1676 §). 

Nikkilän sairaala. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan 
ottamaan Nikkilän sairaalaan psykologian laudatur arvosanaa varten opiskele-
via ylioppilaita harjoittelemaan, samanaikaisesti enintään kaksi, siten että 
näille ei suoritettaisi mitään korvausta heidän suorittamastaan työstä, mutta 
että harjoittelijoille saataisiin antaa ilmainen ruoka ja asunto, mikäli se 
oli haitatta järjestettävissä (28.6. 1791 §). 

Svenska' sjuksköterske-hälsosysterskolan niminen oppilaitos oikeutettiin si-
joittamaan oppilaitaan 12-15 oppilaan ryhmissä sairaalaan harjoittelemaan si-
ten, että he saivat maksutta täydet luontoisedut harjoitteluaikanaan (1.2. 
341 §, 15.2. 523 §); edelleen oikeutettiin sairaalalautakunta ottamaan neljä 
edellä mainitun ruotsinkielisen sairaanhoitajakoulun oppilasta harjoittele-
maan sairaalaan toukokuun 7 ja 19 p:n välisenä aikana sekä myöntämään heille 
muiden luontoisetujen lisäksi asunto sairaalassa (4.5. 1245 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sairaalalautakunnalle, ettei kaupungin-
hallituksella ollut mitään sitä vastaan, että perhehoitoon sijoitettujen, 
työtätekemättömien miespotilaiden hoitomaksu korotettiin 7 000 mk:aan kuukau-
delta (4.5. 1248 §). 

Merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön ilmoitus, että se oli suostunut 
siihen, että sairaalan uuden hallinto- ja asuinrakennuksen rakennustyö otet-
taisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
(14.6. 1662 §); sekä samoin lääninhallituksen ilmoitus, että sisäasiainminis-
teriö oli suostunut siihen, että sairaalan lisärakennus- ja muutostyöt, joi-
den kustannukset nousivat o 030 500 mkiaan, otettaisiin valtionavustuksen 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (12.7. 1884 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että sairaalan 
sairaansijojen lukumäärä vahvistettaisiin vin 1952 alusta 1 lOOiksi, nosta 
määrästä 700 olisi naisten ja 400 miesten hoitopaikkoja (l.11. 2787 §;. 

Nikkilän sairaalan mielisairaanhoitajalle V. Repolle myönnettiin 1 150 mk 
kellon korjauskustannuksiin, jonka eräs potilas oli rikkonut (Khn ¿sto 16.5. 
5707 §). 

Tuberkuloosisairaala. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakun-
nan luovuttamaan sähkövirtaa tuberkuloosisairaalasta rakennusliike Oy. Puomi 
abille sillä ehdolla, että tämä suorittaa asennus- ja virrankulutuskustarm.uk-
set (17.5. 1313 §). . 

Vin 1950 talousarvion yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 141 333 mk:n lisämäärärahan sairaalan hallintorakennuksen ka-
ton korjaamiseen (25.1. 278 §). 

Malmin sairaala. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden pääluo-
kan käyttövaroistaan seuraaviin tarkoituksiin jälempänä mainitut summati Mal-
min sairaalan rikkoutuneen höyrykattilan korjaamiseen 98 025 mk (5.4. 929 ja 
945 §), 650 000 mk vesi- ja viemärijohtojen korjaamiseen (12.4. 994 §), 
681 000 mk sairaalan sisäjohtoasennuksien korjaukseen ja erinäisiin muutos-
töihin (26.4. 1140 §) sekä 157 000 mk suojakaiteen rakentamista varten sai-
raalan kahteen keskuslämpöpiippuun ja suoja-aitauksen järjestämistä varten 
happipullojen säilytysnurkkaukseen (23.8. 2165 §). 

Kaupunginhallitus myönsi tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
käyttövaroistaan 145 000 mk sähköjohtotöiden suorittamiseen sairaalassa (4.1. 
58 §) sekä sairaanhoidon pääluokan käyttövaroistaan 44 000 mk tilille Veden 
kuljetus luvussa Malmin sairaala,veden kuljetusta varten sairaalaan (22.11. 
3028 §). 

Sairaala oikeutettiin vaihtamaan vanha, käytöstä poistettu röntgenkone tut-
kimus teline ine en Lääkintäsähkö oy:n tarjoamaan uuteen,798 000 mk maksavaan 
yleistutkimuslaitteeseen (Khn jsto 30.5. 5809 §). 

Työterveyslaitokselle suoritettava korvaus* Kaupunginhallitus ilmoitti 
sairaalalautakunnalle, että Työterveyslaitoksen kanssa tehtyä sopimusta oli 
tulkittava siten, että kaupunki suorittaisi sovitun korvauksen laitoksen sai-
raalassa hoidettujen helsinkiläisten potilaiden osalta siinäkin tapauksessa, 
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että hoitopäivät ylittivät sen määrän, mikä voitiin hoitaa kaupungin etuoi-
keutettuna varaamilla sairaansijoilla (19.4. 1082 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti myöntää v:n 1950 talousarvion tervey-
denhoidon pääluokan käyttövaroistaan 50 000 mk terveydenhoitolautakunnan käy-
tettäväksi Työterveyslaitokselle maksettavan avustuksen suorittamiseen v:lta 
1950 (4.1. 53 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Reumaliitto-Reumaförbundet-nimlselle yh-
distykselle 150 000 mk:n suuruisen avustuksen sekalaisten yleisten menojen 
pääluokan tililtä Helsingistä kotoisin olevien sota- ym. invaliidien avusta-
minen vapaiden järjestöjen kautta, kaupunginhallituksen käytettäväksi (13.9. 
2317 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 
ffuoltovirasto. Kaupunginhallitus päätti, että huoltoviraston virka-aika 

oli arkisin klo 8.30 - 15.30 puolen tunnin aamiaistaukoineen, paitsi lauan-
taisin sekä pyhä- ja juhlapäivien samoin kuin vapunpäivän aattona, jolloin 
virka-aika oli klo 8.30 - 13 ilman aamiaistaukoa (7.6. 1525 §.)· 

Kaupunginhallitus päätti myöntää huoltotoimen pääluokan käyttövaroistaan 
seuraavat summat jälempänä mainittuihin tarkoituksiin: 138 000 mk uuden kas-
sakaapin hankkimiseksi huolto virastoon sekä oikeutti huoltoviraston myymään 
vanhan kassakaapin eniten tarjoavalle (2.8. 1994 §), 899 595 mk kaluston 
hankkimista varten huoltoviraston eri kanslioille (12.4. 959 §), 100 000 mk 
huoltolautakunnan käytettäväksi huoltoviraston auton käyttö- ja kunnossapi-
tokustannuksiin kertomusvuonna (15.3. 760 §), 350 000 mk huoltolautakunnan 
käytettäväksi yhdistetyn paketti- ja henkilöauton hankkimista varten huolto-
virastolle (4.1. 26 §) ja 5 000 mk entisen huoltotoimen toimitusjohtajan, maa-
herra B. Sarlinin haudalle lautakunnan puolesta lasketun seppeleen kustannuk-
siin (11.1. 79 §) sekä yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan 6 445 mk 
huoltokanslioissa suoritettujen-töiden maksamiseen (20.12. 3246 §). 

Huoltotoimenpiteiden tehostaminen alkoholistien, irtolaisten ym· kohdalla. 
Helsingin seurakuntien huoltokeskus, Pelastusarmeija, Koulumatka ilutoimis to 
ja Helsingfors Gästhem och Natthärbärger- niminen yhdistys olivat pyytäneet 
kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kestämättömäksi muodostuneen 
yhteismajoitustilanteen helpottamiseksi. Tässä tarkoituksessa edellä maini-
tut järjestöt esittivät seuraavaa: 1) assosiaalisten aineksien, varsinkin 
kroonisten alkoholistien, irtolaisten, työnpakoilijoiden ym. yhteismajoituk-
sen aiheuttamia vaikeuksia ei ole voitu järjestää tyydyttävästi, minkä vuok-
si Tervalammen työlaitoksen yhteyteen olisi järjestettävä työleirejä näitä 
henkilöitä varten; 2) edellä mainitut majoitettavat huomioon ottaen olisi 
ns. pinnarilaki saatava uudelleen voimaan sen tehokkuudesta saatujen positii-
visten kokemusten perusteella ja 3) tuberkuloottisten, assosiaalisten aines-
ten majoittaminen vaatisi myös oman erikoisratkaisunsa, koska nämä sairaalas-
ta pois päästyään hakeutuivat yhteismajoituspaikkoihin tartuttaen terveitä 
ja itse joutuen alttiiksi taudin pahenemiselle. Ko. järjestöjen anomuksen 
johdosta kaupunginhallitus päätti pyytää Kaupunkiliiton hallitusta tekemään 
valtioneuvostolle esityksen sosiaalihuoltolainsäädännön kehittämisestä si-
ten, että sellaiset työtävieroksuvat ja muut vastaavat epäsosiaaliset henki-
löt, joiden huoltokäsittelyyn nykyisen lainsäädännön puitteissa ei ollut 
mahdollisuuksia, voitaisiin saada sellaisen huoltokäsittelyn kohteiksi, jon-
ka avulla heidät, käyttäen osittain tehostuvia huoltotoimenpiteitä erilaisis-
ta tukevista ja ohjaavista avohuoltomuodoista huoltolaitoshoitoon saakka, 
voitaisiin saada kasvatetuiksi ja koulutetuiksi työtä tekeviksi kansalaisik-
si. Vielä päätettiin pyytää Kaupunkiliiton hallitusta saattamaan valtioneu-
voston tietoon kuntien huolestuminen sen johdosta, ettei valtiovalta siitä 
huolimatta, että alkoholistihuoltopaikkoja oli aivan liian vähän,'ole ryhty-
nyt asiassa ratkaiseviin toimenpiteisiin (1.3. 637 §). 
* Rakennusohjelman hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväk-
syä kaupungininsinöörin esittämän kaupungin kertomusvuoden rakennusohjelman 
sellaisin muutoksin, että huoltolaitokset merkittiin ohjelmaan eri otsikon 
alle ja että Oulunkylän vanhainkodin osalta poistettiin rakennusohjelmasta 
merkintä tämän kodin supistetusta rakennusohjelmasta. Rakennusohjelma lähe-
tettiin kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasia in toimi-
kunnalle (31.5. 1469 §). 
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Kunnalliskoti. Kaupunginhallitus ilmoitti Yliopiston patologis-anatomisel-
le laitokselle, että kunnalliskodin hoidokkien ruumiinavaukset, mikroskoop-
pisten näytteiden valmistus ja tutkiminen saataisiin toistaiseksi suorittaa 
sanotulla laitoksella, kuitenkin edellyttäen, että normaalitapauksissa hoi-
dokkien omaisilta tai heiltä itseltään heidän vielä eläessään oli saatu suos-
tumus ruumiinavauksen toimittamiseen, että ruumiinavaus tilaisuuksista edel-
lisenä päivänä ilmoitettiin kunnalliskodin ylilääkärille ja että kunnallis-
kodin ylilääkärille toimitettiin jäljennös ruumiinavauspöytäkirjasta ja mik-
roskooppisten näytteiden tutkimustuloksista (18.1· 167 §). 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 30 000 mk kunnalliskodin johtokunnan käytettäväksi johtaja Waahter-
linnan muotokuvaii Ilmastamista varten kunnalliskodille (22.11. 3005 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kunnalliskodin johtokunnan joulukuun 
28 p:nä 1950 tekemän päätöksen, jonka mukaisesti kunnalliskodin kanttiinin 
v:n 1950 ylijäämävaroista myönnettiin 5 000 mk hoidokkien kerholle menojen 
peittämiseksi (4.1. 14 §, 18.1. 171 §). 

Tilitoimisto oikeutettiin säilyttämään kussakin kolmessa kassakaapissa 
virka-ajan ulkopuolella 250 000 mk eli yhteensä 750 000 mk sekä huoltoviras-
ton huoltokansliat ja huoltolautakunnan alaiset laitokset kassakaapeissaan 
kussakin 150 000 mk, samalla oikeutettiin huoltoviraston kassa- ja tilitoi-
misto avaamaan shekkitili Pohjoismaiden Yhdyspankin Kallion konttorissa (Khn 
jsto 4.4. 5524 §). 

Kaupunginhallitus oli alistanut tutkittavakseen kunnalliskodin johtokun-
nan maaliskuun 31 p:nä tekemän päätöksen, jolla johtokunta oli myöntänyt 
eräille kunnalliskodin viranhaltijoille virkavapautta täysin palkkaeduin 
osallistumista varten lääkintöhallituksen toimeenpanemille apuhoitajatarkou-
lutusta käsitteleville opiskelu- ja neuvottelupäiville huhtikuun 4-7 p:n vä-
lisenä aikana. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa johtokunnalle, et-
tä kysymys siitä, saavatko virkavapautta saaneet viranhaltijat nauttia palk-
kaetujaan virkavapauden ajalta, oli alistettava palkkalautakunnan päätettä-
väksi (5.4. 907 §). 

Te rv ai amme n työlaitos. Kaupunginhallitus päätti, että Tervalammen työlai-
toksen apulaisjohtajan tuli olla saapuvilla työlaitoksen johtokunnan kokouk-
sissa huollettavia koskevia'asioita käsiteltäessä (6.9. 2265 §). 

Sosiaaliministeriölle päätettiin esittää, että Tervalammen työlaitoksen 
sähkö- ja puhelinjohtojen sekä -laitteiden samoin kuin vesijohto- ja viemäri-
verkoston uusimistöiden suorittaminen hyväksyttäisiin sellaisiksi perustamis-
kustannuksiin kuuluviksi menoiksi, joihin valtio kuntien työlaitosten val-
tionavun myöntämisen ehdoista tammikuun 23 p:nä 1933 annetun valtioneuvoston 
päätöksen mukaan osallistuu puolella, sekä että sosiaaliministeriö vahvistai-
si laaditut kustannusarviot, kuitenkin siten, että kustannusten mahdollises-
ti lisääntyessä hinta- ja palkkatasossa tapahtuvien muutosten johdosta val-
tion osuutta vastaavasti korotettaisiin (21.6. 1696 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen Tervalammen työlaitoksen 
johtokunnan lokakuun 18 p:nä tekemän päätöksen, jonka mukaan johtokunta oli 
päättänyt jättää työlaitoksen johtajan tehtäväksi asiantuntijan apua käyttäen 
entistä paremman höyrypannun hankkimisen työlaitoksen navettaan, sekä samal-
la hyväksyä päätöksen täytäntöönpantavaksi siten, että johtokunnan tuli aika-
naan tehdä kaupunginhallitukselle esitys määrärahan myöntämisestä ko. tarkoi-
tusta varten. 

Otettuaan tutkittavakseen myöskin työlaitoksen johtokunnan edellä maini-
tussa kokouksessaan tekemän päätöksen, jolla se oli myöntänyt puutarhuri 
0. Tannerille 2 770 mk:n suuruisen matkakorvauksen osallistumista varten He-
delmänviljelijäin yhdistyksen järjestämään retkeily- ja opintomatkaan kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä johtokunnan päätöksen siten muutettuna, että mat-
kalasku oli lähetettävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi (25.10. 2679 §). 

Kaupunginhallitus myönsi! huoltotoimen pääluokan käyttövaroistaan 2 106 077 
mk käytettäväksi Tervalammen työlaitoksen tulipalossa tuhoutuneen irtaimis-
ton ja huollettavien vaatetusesineiden korvaamiseen uusilla (5.12. 3128 §) 
sekä 600 000 mk työlaitoksen vesijohtoverkoston korjaamista varten (14.6. 
1614 §). Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä arviokirjan, jonka mukaan 
kaupungille tuli 2.1 milj. mk työlaitoksen, palaneen talousrakennuksen tuli-
pa 1okorvauksena (1.11. 2765 §). 

Työlaitos oikeutettiin myymään Ford-merkkineh henkilöauto enimmin tarjoa-
valle vähintään 135 000 mk:n kauppahinnasta (Khn jsto 14#2. 5277 §). 
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Helsingin kaupunkilähetyksen avustaminen. Kaupunginhallitus myönsi vsn 
1950 talousarvion huoltotoimen pääluokan käyttövaroistaan 340 000 mk huolto-
lautakunnan käytettäväksi Helsingin kaupunkilähetyksen Rajamäen työsiirtolan 
v:n 1950 tappion osittaiseen peittämiseen.(8.2. 418 §). 

Pelastusarmeijan avustaminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esitetyn 
tilityksen kaupunginhallituksen heinäkuun 6 p:nä 1950 myöntämästä avustukses-
ta Pelastusarmeijan kodittomien miesten lämmittelytuvan ylläpitämiseksi sekä 
myönsi samaan tarkoitukseen tilitystä vastaan 80 000 mk kertomusvuoden käyt-
tövaroistaan työttömyyden varalta (8.2. 417 §) ja hyväksyi sittemmin tästä 
summasta esitetyn tilityksen sekä myönsi samalla mainitulta tililtä edelleen 
80 000 mk ko. tarkoitukseen (14.6. 1609 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovaroista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus 
päätti, että A.S. Arosinin testamenttirahaston korkovaroista kertomusvuonna 
suoritettaisiin yksi 5 000 mk:n avustus ja 5 000 mk lisättäisiin rahaston 
pääomaan sekä että muut käyttämättä olevat varat siirrettäisiin v. 1952 käy-
tettäviksi (27.9· 2438 §). 

A. Uhl&iin avustusrahastosta päätettiin jakaa tilapaisavustuksina kuudel-
le henkilölle yhteensä 30 000 mk 4 000 - 6 000 mk:n suuruisina erinä sekä 
loput korkovaroista siirrettiin v. 1952 käytettäviksi (17.5. 1289 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei A. Liljebladin rahastosta kainoille köy-
hille kertomusvuonna jaettaisi avustuksia ja että mahdollinen voitto oli siir-
rettävä v. 1952 käytettäväksi (20.9. 2403 §); sen sijaan päätettiin jakaa 
N. ja R. Porstenin avustusrahaston korkovaroista yhteensä viisitoista 1 500 
mk:n suuruista avustusta Fruntimmersföreningen i Helsingfoimisen yhdistyk-
sen ehdottamille henkilöille sekä päätettiin samalla siirtää loput korkova-
roista v. 1952 jaettaviksi (19.4. 1047 §). 

Lastensuojelu 

Opiskelija- ja invaliidiavustuslainat. Kaupunginhallitus päätti, että si-
käli kuin lastensuojelulautakunta harkitsi vähävaraisten opiskelijoiden ja 
invaliidien avustamisen lainojen muodossa tarpeelliseksi, oli määräraha tar-
koitusta varten talousarvioehdotukseen merkittävä tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokkaan, että myönnetyt lainat oli otettava huomioon tilinpää-
töksissä saatavina ja että takaisin suoritettavat määrät oli kirjattava pää-
omatuloiksi sekä että talousarvioehdotukseen oli tätä tarkoitusta varten mer-
kittävä erikoinen momentti pääomatuloihin ja että lastensuojeluvirasto sai 
hoitaa lainojen perimisen, jolloin pakkoperintätapauksissa työhuolto-osaston 
köyhäinhoidon korvausten perinnässä noudatettujen periaatteiden mukaisesti 
tuli ratkaista, oliko pakkoperintään ryhdyttävä, sekä että huoltotoimen asia-
miesosasto hoitaisi pakkoperinnän käytännöllisen puolen (16.8. 2067 §). 

Lastensuojeluvirastossa tapahtuneet rikokset. Syyskuussa 1948 oli lasten-
suo jeluvirast osta, toimistonhoitajan virkahuoneesta anastettu kassalipas'ja 
siinä olleet rahat 18 398:50 mk sekä saman vuoden joulukuussa anastettu las-
tenvalvojan kassaan luovutettu 4 000 mk:n rahaerä, v:n 1949 kuluessa oli huol-
toviraston kassa- ja tilitoimistosta nostettu äitiysavustus- ja perhelisätoi-
miston väärennetyllä maksumääräyksellä 9 000 mk sekä samoin invaliidiavustus-
tililtä nostettu 18 000 mk väärennetyllä maksumääräyksellä, vielä oli posti-
siirtotilin käytössä esiintynyt epäselvyyttä, mistä ei kuitenkaan aiheutunut 
kaupungille vahinkoa. Edellä mainittujen tapausten johdosta kaupunginhallitus 
päätti, ettei kaupunki ryhdy enempiin toimenpiteisiin rikosten selvittämisek-
si. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen 
pääluokan tililtä Sekalaisten tulojen poistot ja palautukset 42 236 mk las-
tensuo j e lulaut a kunnan käytettäväksi edellä mainittujen erien poistamista var-
ten ko. tileiltä (21.6. 1699 §). 

Alaikäisiin kohdistuvien rikosten ilmoittaminen. Kaupunginhallitus päätti 
huomauttaa lastensuojelulautakunnan maaliskuun 20 p:nä tekemän päätöksen joh-
dosta, joka koski alaikäisiin kohdistuvien rikosten ilmoittamista lastensuo-
jeluviranomaisille, että asiasta sosiaaliministeriölle tehtävä esitys oli 
kunnallislain 93 §.n mukaisesti lähetettävä kaupunginhallituksen välityksel-
lä (29.3. 864 §) sekä tehdä sosiaaliministeriölle lastensuojelulautakunnan 
ehdotuksen mukaisen esityksen alaikäisiin.kohdistuvien rikosten ilmoittamises-
ta lastensuojeluviranomaisille (12.4. 957 §)j merkittiin tiedoksi sosiaalimi-
nisteriön ilmoitus edellä mainitusta asiasta (18.10. 2623 §). 
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Lastenlinnan kanssa tehty sopimus hoitomaksuista. Alistettuaan "Cutkifta-
vakseen lastensuo jelulautakunnan 13 p:nä syyskuuta tekemän päätöksen, jolla 
lautakunta oli oikeuttanut turvattomien lasten huolto-osaston sopien Lasten-
linnan kanssa sijoittamaan erikoishoitoa kaipaavia, lähinnä 0-2 vuotiaita 
lapsia Lastenlinnaan hoitomaksusta, jossa oli otettu huomioon laitoksen kun-
nossapito - ja käyttökustannukset sekä vahviötetun taksan mukainen varsinai-
nen hoitomaksu, kaupunginhallitus päätti hyväksyä mainitun päätöksen (13.9· 
2311 §, 25.10. 2687 §). 

Oman henkilö auton käyttö virkatehtävissä. Kaupunginhallitus päättf, että 
lastensuo jelulautakunnan lääkäri oikeutettaisiin käyttämään omaa henkilöau-
toaan virkatehtävissä ja että hänelle saataisiin suorittaa· kaupunginhallituk-
sen lokakuun 26 p:nä 1950 tekemän päätöksen mukainen korvaus juoksukilomet-
riltä (12.7. 1879 §). 

Eräiden laitosten ennakkovarojen korottaminen. Seuraavien laitosten ennak-
kovarojen määrät päätettiin korottaa lokakuun 1 p:stä lähtien 20 000 mk:aan: 
Sofianlehdon pikkula s tenkoti, Vastaanottokoti, Kullatorpan lastenkoti, Malmin 
lastenkoti, Reijolan lastenkoti ja Hyvösen lastenkoti sekä Toivolan kouluko-
din ennakkovarat 30 000 mk:aan (Khn jsto 26.9. 6293 §). 

Sofianlehdon pikkulastenkoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten 
töiden pääluokan käyttövaroistaan 620 000 mk paloturvallisuustöitä varten 
Sofianlehdon lastenkodissa ja vastaanottokodissa (19.7. 1956 §) sekä 400 000 
mk uuden kuumavesisäiliön hankkimiseks*i ja asentamiseksi lastenkotiin (11.1. 
84 §, 25.6. 1693 §). 

Reijolan lastenkoti . Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden pää-
luokan käyttövaroistaan 575 000 mk Reijolan lastenkodin sähköjohtojen uusi-
mista varten (7.6. 1523 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennustoimiston lastensuojeluviras-
ton kanssa sovittavana aikana, kuitenkin viimeistään toukokuun 1 p:nä 1952 
ryhtymään toimenpiteisiin Reijolan lastenkodin sauna- ja pe sula rakennuksen 
poistamiseksi (5.12. 3127 §•)> 

Kullatorpan lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden 
pääluokan käyttövaroistaan 65 000 mk käytettäväksi jännitteen korotusta var-
ten Kullatorpan lastenkodissa (22.11. 2999 §) sekä 16 084 mk lastenkodissa 
kertomusvuonna suoritettujen töiden maksamista varten (20.12. 3246 §). 

Malmin lastenkoti. Lastensuo jelulautakunta oikeutettiin myymään Malmin 
lastenkodin saunarakennus halukkaalle ostajalle 5 000 mk:n hinnasta paikalta 
pois kuljetettavaksi (Khn jsto 13.6. 5891 §). 

Nukdrin lastenkoti. Kaupunginhallitus hyväksyi Nukarin lastenkodin uuden 
talousrakennuksen ja vajarakennuksen luonnospiirustukset sekä esitti sosiaa-
liministeriölle, että mainittujen rakennusten rakentamisesta aiheutuvat kus-
tannukset hyväksyttäisiin valtionapuun oikeuttaviksi perustamiskustannuksik-
si ja että sosiaaliministeriö vahvistaisi laaditut luonnospiirustukset ja 
kustannusarviot, kuitenkin siten, että kustannusten mahdollisesti lisääntyes-
sä hinta- ja palkkatasossa tapahtuvien muutosten johdosta valtion osuutta 
vastaavasti korotettaisiin (5.7. 1834 §). Merkittiin tiedoksi sosiaaliminis-
teriön ilmoitus edellä mainittujen rakennustöiden hyväksymisestä valtionapuun 
oikeuttaviksi rakennustöiksi (27*12. 3334 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden pääluokan käyttövarois-
taan 70 000 mk lastenkodin puutarhan kunnostamista varten (24.5. 1355 §) se-
kä 398 000 mk samalta tililtä ulkoilukatoksen rakentamista varten lastenko-
tiin (5.7. 1823 §). " 

Hyvösen lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää lastensuojelun pää-
luokan käyttövaroistaan 603 000 mk lastensuo jelulautakunnan käytettäväksi Hy-
vösen lastenkodin kertomusvuoden menojen peittämiseen (15.11. 2924 §). 

Lastenkodin vartijan kaksi huonetta käsittävä huoneisto määrättiin virka-
asunnoksi ja lisäksi päätettiin, että lastensuo jelulautakunnan eräille muil-
le viranhaltijoille oli heidän virkasuhteensa perusteella vuokrattava asun-
not käypää vuokraa vastaan niin pitkäksi aikaa kuin he olivat kaupungin vi-
rassa (8.11. 2851 §). 

Hyvösen lastenkoti oikeutettiin pitämään 10 000 mk:n suuruista käteiskas-
saa (Khn jsto 7.2. 5224 §). 

Ryttylän koulukoti. Kaupunginhallitus päätti pyytää sisäasiainministeriö-
tä antamaan sopivan elimen tehtäväksi jatkaa Byttylän koulukodissa sattuneen 
oppilas V.S.J. Henrikssonin kuolemansyyn tutkimista käyttäen totuuden selvil-
le saamiseksi kaikkia lain sallimia keinoja sekä lisäksi tutkia oppilas M.I. 
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Vainikaisen kuoleman aiheuttaneita syitä (16.8. 2070 §). Merkittiin tiedoksi, 
että sisäasiainministeriö oli määrännyt Uudenmaan lääninrikospoliisikeskuksen 
komisarion 0. Serhon suorittamaan lisätutkimuksia koulukodin edellä mainittu-
jen oppilaiden kuolemansyyn selvittämiseksi kuin myös, että tutkimusten johto 
edelleen jäi Hämeen läänin rikospoliisikeskukselle ja että. lääninhallituksen 
tuli asettaa komisario Serhon avuksi mahdollisesti tarvittavat muut rikostut-
kijat (30.8. 2205 §). Kaupunginlakimies oli ilmoittanut kaupunginhallituksen 
nimissä jättäneensä oikeuskanslerille kirjelmän, jossa pyydettiin toimenpi-
teitä sen johdosta, että ylikonstaapeli T. Järvinen oli, suorittaessaan Ryt-
tylän koulukodin ko. oppilaiden kuolemansyyn tutkimuksia, jättänyt tutkinta-
pöytäkirjasta pois mm. erään todistajan kertomuksen. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä kaupunginlakimiehen edellä mainitun toimenpiteen (30.8. 2206 §;. 
Edelleen merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että se oli mää-
rännyt lastensuojeluntarkastaja N. Kotilaisen ministeriön edustajaksi koulu-
kodin olosuhteita tutkimaan asetettuun komiteaan (20.9. 2399 §), niin ikään 
merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön ilmoitus koulukodin tapahtumia kos-
kevista tutkimuksista, minkä ohessa kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
lakimiehen lausunnon sisäasiainministeriön tietoon. Kaupunginhallitus päätti 
samalla asian tässä vaiheessa hylätä lastensuojelulautakunnan esityksen tie-
tojen antamisesta julkisuuteen ennen oikeudenkäyntiä (15.11. 2929 §).. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 940 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi filmi-
teknillisen lautakunnan esittämien muutostöiden suorittamiseen Ryttylän kou-
lukodin elokuvahuoneistossa (15.3. 765 §). 

Toivolan koulukoti . Yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 539 000 mk Toivolan koulukodin navetan sisustuksen muutos-
ja korjaustöiden kiireellistä suorittamista varten (18.1. 169 §f 12.7. 1885 
§) sekä 23 386 mk koulukodin Ranta-Harjula nimisessä rakennuksessa suoritet-
tujen korjaustöiden maksamiseen (20.12. 3250 §). Edelleen kaupunginhallitus 
myönsi 356 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövarois-
taan yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Toivolan koulukodin riihira-
kennuksen sortuneen katon uusimiseen (26.4. 1106 §). 

Bengtsärin tila. Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan myy-
mään Bengtsärin tilalta tarpeettomaksi käyneen 100 m :n halkoerän vähintään 
1 0Q0 mk:n kuutiohinnasta (21.3. 807 §), samoin 100 m :n erän sekahalkoja vä-
hintään 1 100 mk:n kuutiohinnasta (4.5,. 1202 §) ja 100 m osittain vioittunei-
ta halkoja vähintään 1 500 mk:n kuutiohinnasta (25.10. 2690 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 
Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallitus päätti, että oikeusaputoimiston vi-

ranhaltijain työaika olisi arkisin klo 8.45 - 14 ilman aamiaistaukoa, paitsi 
lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien aattoina, jolloin työaika olisi 8.45 -
13.15 samoin ilman aarniaistajikoa sekä lisäksi tiistaisin ja perjantaisin 
myös klo 18.30 - 20 (13.9. 2314 §). 

T y ö n v ä 1 i t y s 

Kaupunginhallitus päätti, että työnvälitystoimiston johtajan tuli olla 
saapuvilla erikoisosastojen toimikuntien kokouksissa (12.7. 1891 §) sekä et-
tä työnvälitystoimiston osastonjohtajan tuli olla saapuvilla työnvälityslau-
takunnan kokouksissa sekä että työnvälitys lauta kunta tai työnvälitystoimis-
ton johtaja sai tarvittaessa kutsua osastonjohtajan saapumaan kokouksiin 
(28.6. 1776 §).-' , 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työnvälityslautakunnan joulukuun 19 päi-
vänä 1950 tekemän päätöksen sanoma- ja aikakauslehtien tilaamisesta työnväli-
tystoimistoon työnvälityslautakunnan esityksen mukaisesti muutettuna (15.2. 
486 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntyä työnvälityslautakunnan ja työnvälitystoi-
miston johtajan esityksiin tilapäisen työvoiman palkkaamisesta työnvälitys-
toimistoon. 
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Työnvälityslautakunnalle päätettiin ilmoittaa, että maatalousosaston osas-
tonjohtajan virka saataisiin vakinaisesti täyttää maaliskuun 1 p:stä lähtien 
maatalousalan asiantuntemusta.omaavalla henkilöllä sekä että mainitulle osas-
tonjohtajalle oli, siinä laajuudessa kuin osastonjohtajan tehtävien hoitami-
nen sen salli, annettava tehtäviä myös muilla osastoilla (18.1. 166 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että työnvälitystoimiston osastonjohtajalle 
W. Mattlarille saatiin myöntää vapautus virkatehtävien hoidosta kaikkina 
lauantaipäivinä sekä tarpeen mukaan perjantai-iltapäivinä enintään kertomus-
vuoden loppuun niiden tehtävien hoitamiseksi, kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriössä , jotka koskivat keskitetyn, yhtenäisen johdon ja toiminta-
muotojen aikaansaamista ammatinvalinnan ohjaustoiminnalle sillä ehdolla, 
että osastonjohtaja Mattlar korvaisi kaupungille näin menettämänsä virka-
ajan suorittamalla vastaavasti ylitöitä (28.6. 1772 §); edelleen kaupungin-
hallitus päätti myöntää osastonjohtaja Mattlarille oikeuden edellä selostet-
tuun virka-ajan järjestelyyn helmikuun 1 p:ään 1952 saakka (27.12. 3335 §) 
sekä ilmoitti työnvälityslautakunnalle, ettei hänen palkastaan ollut tehtävä 
vähennyksiä, mutta että hänen oli korvattava menettämänsä virka-aika kaupun-
gin virassa työllä muina viikonpäivinä virka-ajan jälkeen (25.10. 2698 §). 

Yleishyödyllisten tarkoitusten määrärahat 

Avustusten jakaminen. Komitea, jonka kaupunginhallitus oli asettanut hel-
mikuun 1 p:nä jakamaan yleishyödyllisten yritysten ja laitosten, raittius-
ja nuorisojärjestöjen työn tukemiseen varattuja avustusmäärärahoja, oli laa-
tinut ehdotuksen avustusten jaosta. Kaupunginhallitus päätti sen mukaisesti 
myöntää yleishyödyllisille yrityksille ja laitoksille varatusta 3 975 000 
mk:n suuruisesta määrärahasta seuraaville yhdistyksille ja laitoksille jälem-
pänä mainitut summat: Mk 

Helsingin työväen sivistystyöjärjestölle 210 000 
Helsingin poikakotiyhdistykselle 140 000 
Leppävaaran pientenlastenkoti, Hilja Kivimäelle .... 60 000 
Hemsysterskolan å Hindhår gård koululle 40 000 
Parasta lapsille yhdistykselle 110 000 
Kristliga föreningen av unga kvinnor* i Helsingfors 

yhdistykselle 30 000 
Kristliga föreningen av unga män i Helsingfors 

yhdistykselle 40 000 
Helsingin kaupunkilähetykselle 150 000 
Nikkilän sairaalan henkilökunnan yhdistykselle las-

ten leikkikoulua varten 50 000 
Sokeain keskusliitolle 225 000 
Suomen sokeain hierojäin yhdistykselle 150 000 
Helsingin sokeat yhdistykselle 165 000 
Helsingin kuuromykkäin yhdistykselle 35 000 
Helsingin huonokuuloiset yhdistykselle 35 000 
Helsingfors svenska lomhörda yhdistykselle ......... 35 000 
Tapaturmainvalideille yleistoimintaa varten 60 000 
Vanhainkodin kannatusyhdistykselle 200 000 
Fruntimmersföreningen i Helsingfors yhdistykselle .. 60 000 
Mariahemmet laitokselle 1 50 000 
Helsingin taloustyöntekijäin yhdistykselle 140 000 
Helsingin kristillisen työväen naisosastolle 60 000 
Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistykselle 140 000 
Lomakodin kannatusyhdistykselle 120 000 
Keski-Helsingin valkonauhalle 30 000 
Föreningen vita bandet i Helsingfors - Helsingin 
valkonauhayhdistykselle 75 000 

Pelastusarmeijan päämajalle 60 000 
Missionsföreningen "Kristlig verksamhet bland ryssar" 

yhdistykselle 50 000 
Väestöliiton Helsingin osastolle 190 000 
Mannerheimin lastensuojeluliiton Santahaminan osas-

tolle 20 000 
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Helsingin siirtolapuutarhayhdistysten aluetoimikun-
nalle, kerho- ja raittiustyötä varten . *........... 60 000 

Suomen sairaanhoitajataryhdistys - Sjuksköterske-
• föreningen i Finland yhdistykselle 75 000 
Djurskyddsföreningen i Helsingfors yhdistykselle ...· 30 000 
Suomen sairaanhoitajäin liiton Uudenmaan paikallis-
yhdistykselle 95 000 

Helsingin marttayhdistykselle 200 000 
Helsingfors svenska marthaförening yhdistykselle ... 75 000 
Kelkkalan työväenyhdistykselle kutomakurssien järjes-

tämistä varten 30 000 
Kotiteollisuusjärjestöjen keskusliitolle 190 000 
Työväen arkiston säätiölle 120 000 
Kasvatusopillinen kirjasto- ja lukusalisäätiölle ... 70 000 
Brage yhdistykselle leikkelekokoelmaa varten ....... 100 000 
Suomen merimies-unionille 50 000 
Työkeskus Toimelan tukiyhdistykselle 100 000 
Nikkilän sairaalan henkilökunnan sekakuorolle 50 000 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaikki hakijat, jotka saivat avus-
tusta yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahasta, alistet-
taisiin varain asianmukaiseen käyttöön nähden sellaisen valvonnan alaisiksi, 
mikä oli määrätty kaupunginvaltuuston marraskuun 25 p:nä 1913 vahvistamissa, 
kaupungille tulevain juovutusjuomavoittovarain käytössä noudatettavaa menet-
telyä koskevissa säännöissä niin, että avustuksen saajat tulivat kuten ennen-
kin kukin asianomaisen lauta- tai johtokunnan tahi suoraan kaupunginhallituk-
sen valvonnan alaisiksi, ollen ko. lauta- ja johtokunnat velvolliset v:n 1952 
helmikuun kuluessa antamaan kaupunginhallitukselle selonteon valvontatyön 
suorittamisesta ja toimenpiteistään sen yhteydessä (ks. 7.6. 1550 § sekä liit-
teet 1-5). Edelleen kaupunginhallitus päätti, että lisäehdoksi edellä mainit-
tujen avustusten nauttimiseen määrättäisiin kaikille apurahan saajille, jot-
ka vastaavaa korvausta saamatta myönsivät tarvitseville henkilöille apua, et-
tä niiden, samalla kuin soveltuvin kohdin oli tehtävä ero Helsingissä koti-
paikkaoikeutta nauttivien ja muiden täällä oleskelevien henkilöiden välillä, 
tuli jokaisessa eri tapauksessa hankkia huoltolautakunnan rekisteritoimistos-
ta tarkka tieto avunsaajan oloista sekä sitä mukaa kuin avustusta muodossa 
tai toisessa annettiin, ilmoittaa se ko. toimistoon rekisteröitäväksi, ollen 
apurahan saajien myös avustusten myöntämiseen ja käytön valvontaan nähden 
alistuttava niihin määräyksiin, joita huoltolautakunta ja lastensuojelulauta-
kunta ehkä pitivät tarpeellisina antaa (7.6. 1550 §). 1 

Virkamiesyhdistyksen kesäkodin avustaminen. Kaupunginhallitus myönsi sekâ -
laisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan Helsingin kaupungin virka-
miesyhdistykselle 22 800 mk Stansvikin kartanon vuokran suorittamiseen sekä 
154 500 mk Stansvikin kesäkodin hoidon järjestämistä varten (31.5. 1452 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin kaupungin virkamiesyhdistyksel-
le 73 000 mk:n suuruisen lisäavustuksen kiinteistöjen pääluokan käyttövarois-
taan verkkopallokentän rakentamista varten ko. yhdistyksen Laajasalossa ole-
vaan kesäkotiin (2.8. 1995 §). 

Kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan avustaminen. Helsingin kunnantyönte-
kijäin keskustoimikunnalle myönnettiin 154 500 mk:n suuruinen avustus seka-
laisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroista kalustonhoitaja J. Jerkun 
palkkaamiseksi talonmies-vahtimestariksi Kulosaaren kartanoon toukokuun 1 
p:stä syyskuun 30 p:ään. Samalla>kaupunginhallitus määräsi, että kalustonhoi-
taja Jerkun työsuhteen kaupunkiin katsotaan keskeytymättä jatkuneen hänen ol-
lessaan edellä mainitussa toimessa sanottuna aikana edellyttäen, että hän tä-
män tehtävän päätyttyä välittömästi palaa kaupungin töihin (17.5. 1292 §). 

Kaupunginhallitus myönsi edellä mainitulta tililtä 28 800 mk:n suuruisen 
avustuksen ko. keskustoimikunnalle Kulosaaren kartanon kertomusvuoden vuok-
ran maksamiseen (5.7. 1853 §). 

Tukholman kaupungin lahjoitusvaroista varattujen avustusmäärärahojen käyt-
tö. Helsingin Ensi-Koti yhdistykselle mainituista lahjavaroista varattuja 
määrärahoja käyttäen päätettiin ostaa Rakennus oy^ Kontion omistamasta taloa-
ta Kauppiaskadun l-3:ssa vapautuva huoneisto A 11. 4.1 milj. mk:n kauppahin-
nasta, josta 4 milj. mk oli suoritettava kaupungin v:n 1950 obligaatioissa 



153 2, Kaupunginhallitus 

kurssiin 100 $ (20.12. 3258 §); edelleen kaupunginhallitus päätti, että Tuk-
holman kaupungin lahjoitusvaroista Ensi-Kodille varattu 5 milj. mk:n avustus-
määräraha käytettäisiin siten, että ko. yhdistykselle suoritettaisiin 4 milj. 
mk edellä mainitulla tavalla sekä 1 milj. mk käteisellä sillä ehdolla, että 
yhdistys ostaa edellä mainittuun huoneistoon oikeuttavat osakkeet sekä lisäk-
si ehdolla, että yhdistys suorittaa osakkeiden ostosta maksettavan leimave-
ron ja käyttää loput lahjoitusvaroista ko. huoneistoon suunnittelemansa las-
tenkodin kunnostamiseen ja 'sisustamiseen (27.12. 3343 §). 

Urheilu ja retkeily 

Urheilu- ja retkeily toimis to. Kaupunginhallitus päätti määrätä, että ur-
heilu- ja retkeilytoimiston apulaistoimistopäällikön, eläintarhaosaston pääl-
likön, retkeilyosaston päällikön ja urheiluohjaajan tuli olla saapuvilla ur^ 
heilu- ja retkeilylautakunnan kokouksissa sekä että lautakunta sai tarvittaes-
sa kutsua naisten urheiluneuvojan saapumaan kokouksiin (29*6. 1695 §). 

Alistettuaan tutkittavaksi urheilu- ja retkeilylautakunnan joulukuun 15 
p:nä 1950 tekemän päätöksen 2 000 mk:n suuruisen kuukausipalkkion maksamises-
ta G. Hagelbergille ja L. Lindvallille tammikuun 1 p: stä_ lähtien urheilu- ja 
retkeilytoimiston vahtimestarin tehtävien hoitamisesta kaupunginhallitus 
päätti, että mainittu päätös saataisiin panna täytäntöön (1.2. 307 §). 

Urheilu- ja retkeilytoimiston kilpailukassojen hoitajan G. Landgrenin kä-
teiskassa korotettiin 50 000 mk:sta 80 000 mk:aan (Khn jsto 2.5. 5636 §). 

Älu.eiden siirtäminen urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintaan. Kaupun-
ginhallitus päätti siirtää Rastbölen tilan urheilu- ja retkeilylautakunnan 
hallintaan ja oikeuttaa urheilu- ja retkeilylautakunnan käyttämään Rastbölen 
tilan menojen peittämiseen ensi sijassa kiinteistöistä saatavia tuloja ja li-
säksi kaupunginkassasta ennakkovaroja enintään 1.5 milj. mk. Urheilu- ja ret-
keilylautakunnan oli luovutettava ainakin kertomusvuoden kesän ajaksi Rast-
bölen tilan päärakennus ympäristöalueineen Helsingin opettayhdistyksen kesä-
virkistystoimikunnalle lasten kesäsiirtolaksi ja varattava mahdollisuus ma-
joittaa metsätalousosaston metsätyömiehiä tarpeen mukaan hakkuiden aikana 
(19.4. 1065 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että P. Uunisaarella olevan entisen tehdasalueen 
luoteiskulmassa oleva, kaupungin käyttöön ehdotettu 625 m2:n suuruinen ranta-
kaistale siirrettäisiin urheilu- ja retkeilylautakunnan hallintaan liitettä-
väksi Uunisaaren merikylpylän alueeseen (6.9. 2266 §). 

Alueen varaaminen M ai m in-Pukinmäen urheilupuistoa varten. Kaupunginhalli-
tus kehoit-ti kiinteistölautakuntaa varaamaan asemakaavasuunnitelmien yhtey-
dessä Pukinmäen urheilukentän seudulta noin 10 ha:n suuruisen alueen Malmin-
Pukinmäen urheilupuistoksi sekä. aikanaan tekemään esityksen urheilupuiston 
alueen rajojen vahvistamisesta (11.10. 2563 §). 

Korkeasaari. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Korkeasaaren laivamaksut 
toukokuun 1 p:stä seuraaviksi: aikuiset, meno tai paluu 25 mk, meno-paluu 
50 mk; lapset (4-14 v.) meno tai paluu 5 mk, meno-paluu 10 mk; Korkeasaaren, 
Palosaaren ja Hylkysaaren asukkaat, aikuiset meno tai paluu 5 mk, lapset 2:50; 
retkeilyryhmät ja invaliidit, meno-paluu 5 mk; vieraspaikkakuntalaiset retkei-
lyryhmät maksavat täydet henkilökohtaiset maksut. Yapaakortteja saatiin antaa 
Korkeasaaren henkilökuntaan ja heidän saaressa asuviin perheisiinsä kuuluvil-
le, saaressa kaupungin töissä käyville sekä urheilu- ja retkeilylautakunnan 
jäsenille ja kaupungin ao. viranomaisille. Maksut päätettiin alistaa sosiaa-
liministeriön hyväksyttäviksi (26.4. 1113 §)· 

Palosaaren suuren huvilan kaakkoiskulmassa oleva huoneen ja keittiön kä-
sittävä, pinta-alaltaan 36 m :n suuruinen huoneisto vahvistettiin Korkeasaa-
ren eläintenhoitajan virka-asunnoksi (25.10. 2692 §). 

Urheilu- ja retkeilylautakunnalle annettiin oikeus Korkeasaaren vanhan ve-
silintutalon ja kolmen pienen hirvitallin purkamiseen, joiden tilalle kerto-
musvuoden kesällä valmistuisivat uudet rakennukset (Khn jsto 13.6. 5890 §). 

Merkittiin tiedoksi urheilu- ja retkeilylautakunnan ilmoitus Korkeasaaren 
ravintolan vuokraamisesta (15.2. 489 §) ja Korkeasaaren valvojan ilmoitus 
kaupungille lahjoitetuista joutsenista, minkä ohessa kaupunginhallitus päät-
ti lähettää kiitoskirjeen Kööpenhaminan kaupungille (22.11. 3013 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen urheilu- jä retkeilylautakunnan huhtikuun 25 
p:nä tekemän, kansanpuistojen kesäasuntojen kertomusvuoden kesäksi tapahtu-
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vaa vuokraamista koskevan päätöksen ja saatuaan ao, lautakunnan selityksen, 
kaupunginhallitus päätti hyväksyä ko. päätöksen täytäntöönpantavaksi (4.5. 
1192 §, 24.5. 1361 §). 

Lammassaaren moottorivenemaksujen vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti 
maistraatille annettavssa lausunnossaan puoltaa ehdotettuja Lammassaaren moot-
torivenemaksuja edellyttäen, että 14 vuotta nuoremmilta lapsilta kertamaksuk-
si vahvistetaan 15 mk reitillä Pitkänsillanranta - Lammassaari ja 10 mk rei-
tillä Kyläsaari - Lammassaari (31.5. 1446 §). 

Sisäharjoituspaikkojen varaaminen kouluihin ym. Kaupunginhallitus päätti 
kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa uusia koulurakennuksia suunnitellessaan 
ottamaan urheilu- ja retkeilylautakunnan huoneisto toivomukset huomioon siinä 
määrin kuin tontin suuruus, koulurakennuksen luonne, rakennuskustannukset ja 
kouluviranomaiset sen sallivat (15.2. 483 §). 

Kallion urheilukentän jääkiekkorata. Kaupunginhallitus päätti, 1) että 
jääkiekkorata Kallion urheilukentällä sai vielä luistelukauden 1951-195,2 toi-
mia entisellä paikallaan, 2) että leikkikentän lapset saivat käyttää ko. jää-
kiekkorataa valvottuihin leikkeihin ja pallopeleihin siihen asti kunnes luis-
telukausi alkaisi, 3) että urheilu- ja retkeilytoimiston oli yhteistoiminnas-
sa puistoieikkitoiminnan tarkastajan kanssa sovittava siitä, että leikkiken-
tän lapset saivat käyttää jääkiekkoaluetta silloin, kun rata oli luisteluun 
kelpaamattomassa kunnossa ja niin laajassa mitassa kuin se oli mahdollista 
jääkiekkorataa vahingoittamatta (27.12. 3341 §). 

Munkkiniemen Puistotiellä ratsastaminen päätettiin kieltää Munkkiniemen 
aukion ja Laajalahden aukion välisellä katuosuudella; samalla kaupunginhalli-
tus päätti, että tämän entisen ratsastustien molempiin päihin pystytettäisiin 
kilpi "Ratsastaminen kielletty" (30.8. 2203 §). 

Alueen luovuttaminen Ruskeasuolta juhlanäyttelyä varten. Kaupunginhallitus 
päätti, muuttaen aikaisempaa päätöstään, oikeuttaa urheilu- ja retkeilylauta-
kunnan luovuttamaan.Suomen Ayrshireyhdistykselle elokuun 2-5 p:nä pidettävää 
ayrshirekarjan juhlanäyttelyä varten korvauksetta ratsastushallin edustalla 
olevan kentän sillä ehdolla, että kaupunki ei ole velvollinen tekemään ken-
tällä erikoisia korjauksia ja että yhdistys sitoutuu näyttelyn jälkeen korvaa-
maan kaupungille näyttelyalueen kuntoonpanon sekä luovuttaa alueelle jäävän 
lannan korvauksetta kaupungille (25.1. 254 §). # 

Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminta. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
lomanvietto- ja kesävirkistystoimintaa varten varatusta 6 milj. mk:n määrä-
rahasta kesänviettokomitean esityksen mukaisesti seuraavat avustukset: 

Kesävirkistykseen 
o salli stuneiden 
yhteismäärää 
kohden päivässä 

mk mk 
Barnavårdsföreningen i Finland yhdistykselle ..... 6 000 180 000 
Demokraattisten naisten yhteiselle huoltojaostolle 700 21 000 
Naisten ja lasten virkistyskoti yhdistykselle .... 2 500 75 000 
Sotainvaliidien veljesliiton sotatuberkuloottiset 
yhdistykselle 2 400 72 000 

Kristliga föreningen av unga kvinnor i Helsingfors 
yhdistykselle V.... 5 400 90 000 

Svenska semesterförbundet i Finland' liitolle ..... 1 594 48 000 
Samfundet folkhälsan säätiölle 3 300 100 000 
Suomen partiopoika järjestölle !..!.!!! 12 000 210 000 
Kristliga föreningen av unga män i Helsingfors 
yhdistykselle 2 200 66 000 

Helsingfors svenska marthaförening yhdistykselle.. 1 600 48 000 
Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistyk-

TT ?
e:Lle 2 100 63 000 

Helsingin partiotyttöpiirille 10 000 150 000 
Helsingfors flickscoutdistrikt järjestölle 2 800 80 000 
Helsingfors scoutdistrikt järjestölle 5 500 165 000 
Lomakodin kannatusyhdistykselle 700 21 000 
Vanhusten turva yhdistykselle 4 750 140 000 
Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistykselle 1 240 38 000 
Tapanilan demokraattiset nuoret yhdistykselle .... 900 27 000 
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Pojista miehiä yhdistykselle (ent. Raamattupojat) 3 000 60 000 
7 650 150 000 

Suomen demokraattisen nuorisoliiton Helsingin pii-
4 000 51 000 

Kelkkalan työväenyhdistykselle ( 1 200 36 000 
Kalliolan kannatusyhdistykselle 1 610 49 000 
Helsingin vapaaseurakunnan varhaisnuorisoyhdistyk-

selle 420 13 000 
SKDL:n Helsingin kunnallisjärjestölle (Vasikkasaa-

420 13 000 
4 500 135 000 

Stifteisen Brita Maria Renlunds minne säätiölle... .1 976 60 000 
Helsingin tuberkuloosiyhdistykselle 400 12 000 
EiladelfiafÖrsamlingen i Helsingfors seurakunnalle 2 100 63 000 
Helsingfors svenska folkskolors sommarkolonier ke-

säsiirtoloille 13 280 390 000 
Helsingin kaupunkilähetykselle 5 210 157 000 
Helsingin opettajayhdistyksen kesävirkistystoimi-

70 000 2 100 000 
16 OOÖ 480 000 

Aula-työkotien kannatusyhdistykselle 1 200 36 000 
Viipurin kaupungin sosialidemokraattiselle nais-

1 400 42 000 
11 000 345 000 

Venäläinen hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa yh-
2 500 75 000 

(5.4. . 917 §). 
Eräiden urheilu- ja retkeilylautakunnan alaisten virkojen täyttäminen. 

Alistettuaan tutkittavakseen urheilu- ja retkeily-lautakunnan lokakuun 31 p:nä 
tekemän, eräiden virkojen täyttämistä koskevan päätöksen kaupunginhallitus 
päätti muuttaa mainittua päätöstä siten, että urheilu- ja* retkeilytoimiston 
vahtimestarin virkaan saatiin valita H. Svärd yhden koevuoden ajaksi sillä 
edellytyksellä, että hän lääkärintodistuksella osoittaisi, ettei hänessä ol-
lut viranhoitoa haittaavaa tautia tai ruumiinvikaa. Edelleen kaupunginhalli-
tus päätti kumota edellä mainitussa kokouksessa tehdyn päätöksen eläintenhoi-
taja K.E. Saarikon valitsemisesta Kivinokan kansanpuiston kaitsijan virkaan 
sekä kehoitti lautakuntaa toimittamaan vaalia laillisella tavalla (8.11. 
2837 §). 

Pohjoismaisten pääkaupunkien välisten hiihtokilpailujen kunniapalkinto. 
Kaupunginhallitus päätti, että v. 1950 Karhula-Iittalan lasitehtailta Pohjois-
maiden pääkaupunkien välisiin kansan hiihtokilpailuihin kunniapalkinnoksi 
hankittu kristallimaljakko määrättäisiin kiertopalkinnoksi, joka lankeaisi 
sen pääkaupungin omaisuudeksi, joka oli voittanut sen viisi kertaa (4.1. 19 §). 

Hietarannan pukusuojasta anastetun omaisuuden korvaaminen. Kaupunginhalli-
tus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 
30 001 mk urheilu- ja retkeilylautakunnan käytettäväksi opiskelija A.A. Väis-
tön Hietarannan pukusuojasta kadonneen omaisuuden korvaamista varten. Kaupun-
ginhallitus päätti samalla, ettei kaupunki ryhtyisi vahingonkorvauksen peri-
miseen vaatteiden vastaanottajalta (20.12. 3254 §). 

Urheilukenttien, uimarantojen ym. korjaustyöt. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan seuraavat määrärahat jä-
lempänä mainittuihin tarkoituksiin: 450 000 mk kylmän kellarin rakentamisek-
si Kivinokan kansanpuiston myymäläkioskiin (7.6. 1526 §); 50 000 mk juomave-
den järjestämistä varten Pukinmäen ja Tapanilan urheilukentille (21.6. 1694 
§); 390 000 mk mainituista v:n 1952 talousarvion käyttövaroistaan Eläintarhan 
urheilukentän katsomon palovaurioiden korjaamista varten ja 14 000 mk Helsin-
gin Toverit yhdistyksen pukusuojan korjaamista varten (27.12. 3338 §); 200 000 
mk Hietarannan pukusuo jarakennuksen sähkö johtimien uusimisesta aiheutuneiden 
kustannusten suorittamista varten (12.7. 1880 §); 155 000 mk Munkkiniemen ui-
ma laitos rakennusten kunnostamista varten (24.5. 1357 §) sekä 67 300 mk velo-
dromin avokatsomon käymälän varustamiseksi sähkövalolla (12.7. 1881 §); edel-
leen myönsi kaupunginhallitus sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttö-
varoistaan 150 000 mk:n suuruisen avustuksen Helsingfors Kanotkluhb-nimisel-
le yhdistykselle käytettäväksi Pohjoisella Humalluodolla sijaitsevaan kanoot-
ti vajaan .kuuluvien ponttoonien, siltojen ja maallenousukäytävien kunnostami-
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seen edellyttäen, että yhdistys omalla kustannuksellaan suorittaa rakeniiel-
mien puuosien kyllästämisen (26,4. 1097 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 398 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Haagan 
urheilukentän pukusuojan talvikuntöiseksi kunnostamista varten (21.3. 804 §). 

Pallokentän katsomon purkaminen. Kaupunginhallitus päätti antaa yleisten 
töiden lautakunnan tehtäväksi purkaa Pallokentän eteläpäässä olevan puisen 
katsomon ja oikeuttaa lautakunnan luovuttamaan katsomosta saatavan puuainek-
sen kiinteistötoimiston maatalousosastolle 12 000 mk:n hinnasta sillä ehdol-
la, että osasto itse purkaa laitteet ja huolehtii niiden pois ajamisesta 
(25.1. 238 §). • . " 

Munkkiniemen vanhan uimaranta-alue en laitteiden käyttö. Kaupunginhallitus 
¡¿päätti, että Oy. Karl Pazer Konditoria-nimiselle yhtiölle saatiin suorittaa 
50 000 mk:n kertakaikkinen maksu yhtiön Munkkiniemessä omistamien uimahuone-
rakennusten luovuttamisesta kaupungin käyttöön uintikaudeksi 1951 ja myönsi 
ko. tarkoitukseen -carvittavan summan sekalaisten yleisten menojen päälupkan 
käyttövaroistaan urheilu- ja retkeilylautakunnan käytettäväksi (21.3. 805 §). 

Kumpulan avouimalan piirustukset hyväksyttiin olympiarakennustoimikunnan 
esityksen mukaisesti muutettuina (18.10. 2628 §) sekä olympiarakennustoimi-
kunnan laatimat ko. avouimalan pääpiirustukset siltä osin kuin ne liittyivät 
kaupunginvaltuuston elokuun 29 p:nä hyväksymään suunnitelmaan (22.11. 3014 §). 

Kansanuinteja koskevat järjestelyt. Kaupunginhallitus päätti kehoittaa 
kiinteistölautakuntaa antamaan uinnin yhteistoimintavaliokunnan kansanuintien 
järjestelytoimikunnalle oikeuden pystyttää sen pyytämät kolme mainospylvästä 
vuokravapaasti (5.7. 1836 §). 

UimanäytÖsten järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää urheilu- ja 
retkeilytoimiston käytettäväksi 10 000 mk:n suuruisen avustuksen sekalaisten 
yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan avannon tekemiseksi Helsingin ui-
maseurojen näytöstoimikunnan toimesta Humaliahden uimalassa huhtikuun 1 p:nä 
pidettävää uimanäytöstä varten (21.3. 812 §). 

Olympianuorten koulutus. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Olympianuoret 
järjestön käyttämään Kaupunginkellaria koulutustilaisuuksien järjestämiseen 
klo 19-20 välisenä aikana lokakuun 16 ja 30 p:nä, marraskuun 9, 13 ja 23 p:nä 
sekä joulukuun 5 p:nä (11.10. 2554 §). 

Majoitustoiminta. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin omistamien kan-
sakoulujen ja muiden niihin verrattavien rakennusten huonetilat oli, siinä 
laajuudessa kuin ao. lauta- tai johtokunta piti sitä mahdollisena, vuokratta 
luovutettava XV Olympia Helsinki 1952 järjestelytoimikunnan käyttöön yhteis-
majoituksen järjestämistä varten kisavieraille, kuitenkin edellyttäen että 
mainittu järjestelytoimikunta sitoutui korvaamaan rakennuksille ja niissä 
oleville laitteille mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Edelleen kaupunginhal-
litus päätti kehoittaa ko. järjestelytoimikuntaa mainittujen viranomaisten 
kanssa tekemään sopimuksia huonetilojen luovuttamisesta kisavieraiden majoi-
tukseen (14.6. 1619 §). 

Kaupungin vieraat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin vieraiksi kut-
suttaisiin olympiakisojen ajaksi yksi kaupungin edustaja Tukholmasta* Kööpen-
haminasta, Oslosta, Reykjavikista ja Moskovasta (29.11. 3053 §). 

Viihdytystoiminta. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Carl Hagenheckin 
sirkuksen ja Atlantic Internationales Varieté und Revue-Theater'in tarjous-
ten johdosta esitysten järjestämiseksi olympiakisojen aikana, ettei kaupun-
gin taholta voitaisi järjestää mainituille toiminimille mahdollisuuksia esiin-
tyä Helsingissä itsenäisesti, mutta että ne voisivat tehdä tarjouksensa olym-
piakisojen järjestelytoimikunnalle (14.6. 1615 §). 

Lehtimieshotellin puhelimien järjestäminen. Kaupunginhallitus hyväksyi 
Helsingin Puhelinyhdistyksen ehdotuksen käsin hoidettavan varapuhelihkeskuk-
sen materiaalin käyttämisestä olympiakisojen lehtimieshotellin puhelinvaih-
teeseen (1.11. 2769 §). 

Opaskurssien järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten 
yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 100 000 mk urheilu- ja retkeily-
lautakunnan käytettäväksi ylimääräisten opaskurssien järjestämiseen kertomus-
vuonna (6.9. 2276 §), sekä myönsi samoista käyttövaroistaan urheilu- ja ret-
keilylautakunnalle 70 000 mk käytettäväksi Guideklubben-nimisen yhdistyksen 
ja 70 000 mk Helsingin opaskerhon avustamiseen opaskurssien järjestämistä 
varten (19.4. 1055 §). 
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Opaslaitteiden asentaminen rautatie- ja linja-autoasemalle ym. Kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa Insinööritoimisto R. Sjöbergille, joka olympiakiso-
jen lähestyessä oli palvellakseen yleisöä hankkinut yksinoikeuden tanskalai-
seen, sähköistettyyn opastauluun, josta vain nappia painamalla asiakas heti 
näki, missä kohtaa kaupungilla hänen etsimänsä kohde sijaitsi, että kaupunki 
piti opaslaitteiden asentamista suotavana ja että sijoituspaikkoina lähinnä 
tulivat kysymykseen rautatie- ja Iin ja-autoasemat, tulli sekä huomattavimmat 
hotellit ja ravintolat. Kaupunginhallitus päätti edelleen ilmoittaa anojalle, 
ettei kaupungilla ollut mitään sitä vastaan, että opaslaitteissa käytettiin 
kaupungin toimittamia karttoja (12.7. 1900 §). 

Voimistelulalt teiden hankkiminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää 93 690 
mk sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan urheilu- ja ret-
keilylautakunnan käytettäväksi olympiamallisten nojapuiden ostamiseksi kunnan 
voimistelunohjaustoimintaa varten (4*10. 2.514 §_)_. 

Yhdistysten avustaminen. Alistettuaan tutkittavakseen urheilu- ja retkei-
lylautakunnan kesäkuun 27 p:nä tekemän päätöksen luistinseurojen apumaksujen 
jaosta kaupunginhallitus päätti, saatuaan lautakunnan selvityksen asiasta, 
hyväksyä ko. päätöksen kuitenkin siten muutettuna, että Kallion luistinradal-
le saatiin myöntää 378 911 mk:n suuruinen avustus ehdotetun 480 000 mk:n si-
jasta (5.7. 1815 §,25.10. 2699 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 30 000 mk sekalaisten yleisten menujen 
pääluokan käyttövaroistaan urheilu- ja "retkeilylautakunnan käytettäväksi 
Lauttasaaren Pyrintö ja Lauttasaaren Luja-nimisten yhdistysten avustamiseen 
mikäli Lauttasaaren urheilukentän vihkiäistilaisuuden järjestämisestä aiheu-
tuisi tappiota (5.7. 1826 §). 

Kaupunginhallitus päätti kohtuussyistä vapauttaa Suomen Ratsastajainliiton 
suorittamasta puolet rakennustoimiston 87 126 mk:n suuruisesta laskusta Laak-
son ratsastusradan kastelemisesta (25.10. 2697 J5). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä Helsingin Golf-Klubin avustusanomuksen. 
Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa seuralle, että kaupunki periaat-
teessa oli valmis myöntämään sille 200 000 mk:n tilapäislainan ko. vesijoh-
don rakentamista varten edellyttäen, että seuran rakennus suunnitelma saatai-
siin toteutetuksi olympiakisoihin mennessä ja että lainan takaisin maksami-
sen vakuudeksi asetettaisiin hyväksyttävä vakuus (14.6. 1618 §). 

K ansanhuol to 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hyväksyisi ehdotetun sopimuksen 
maatalousministeriön kanssa voin hinnan alennuskorvausten sekä maatalouden 
tuotantokustannusten tasoittamiseksi sekä että kansanhuoltolautakunnan tuli 
huolehtia sopimuksessa mainittujen tehtävien suorittamisesta ja korvauksen 
hakemisesta valtion varoista (15.3· 762 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kansanhuoltolautakunnan suorittamaan ylimääräi-
seen, yleiseen ostokorttien jakeluun kertomusvuoden syksyllä osallistuvalle 
tilapäiselle henkilökunnalle seuraavat tuntipalkat: ensikertalaisille ja yh-
den kerran vv. 1949-1950 jakeluihin osallistuneille 115 mk tunnilta ja vähin-
tään kaksi kertaa ko. vuosina jakeluihin osallistuneille sekä ostokortteja 
talonlistojen mukaan jakaville henkilöille 140 mk tunnilta (16.8. 2063 

Otettuaan tutkittavakseen kansanhuoltolautakunnan kesäkuun 19 p:nä teke-
män päätöksen merikapteeni Y.A. Vuoriston valitsemisesta tarkkailijan vir-
kaan kaupunginhallitus hyväksyi mainitun päätöksen täytäntöön pantavaksi si-
ten, että Vuoristo valittiin ko. virkaan kertomusvuoden loppuun saakka (28.6. 
1765 §)· 

Kaupunginhallitus päätti, että kansanhuoltotoimiston virka-aika olisi ar-
kisin klo 8.45-16, mihin sisältyi 45 minuutin pituinen aamiaistauko, paitsi 
lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien samoin kuin vapunpäivän aattona, jol-
loin virka-aik^ oli klo 8.49-13.15 ilman aamiaistaukoa (21.6. 1698 §). 

Väestönsuojelu 

Väestönsuojelukomitea oli antanut mietintönsä, joka koski*väestönsuojien 
rakennuskustannusten jakamista Valtion ja kaupungin kesken. Komitean mietin-
tö merkittiin tiedoksi ja päätettiin l»ähettää väestönsuojelulautakunnalle 
(24.5. 1374 §). 
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Työ t tömyyshuol to 
Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä arviointia kaupungin työttömyysti-

^ i e e n kehityksestä syksyn ja talyikauden 1951/52 aikana kaupunginhallitus 
paatti antaa vastaukseksi tiedusteluun työasiainlautakunnan asiasta antaman 
lausunnon, johon kaupunginhallitus oli yhtynyt ja jossa arvioitiin tilanteen 
kehittyvän suhteellisen suotuisasti, niin että oli varauduttava järjestämään 
työttömyystöitä enintään 1 000 miehelle. Samalla päätettiin tilanteen arvioin-
nin helpottamiseksi ilmoittaa lääninhallitukselle lisäksi ne tiedot, jotka 
rahatoimenjohtaja oli antanut edellisen talvikauden työttömyystilanteesta 
(30.8. 2202 §, 6.9. 2268 §). 

Kulkulaitosten jfa yleisten töiden ministeriön päätös kuntien varallisuus-
luokituksesta työttömyystöitä silmälläpitäen merkittiin tiedoksi (25.1. 240 
§); samoin merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston kiertokirje, joka 
koski työttömyyden torjunnan järjestelyä (8.2. 419 §). 

A .s u t u s 1 a u t a k u n t a 

Asutuslautakunta. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asutuslautakunnan 
palkkaamaan tilapäisen lakimiehen asutustoimistoon lokakuun alusta vuoden 
loppuun 39.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin sekä myönsi palkan suorittami-
seen tarpeellisen määrärahan (11.10. 2586 §, 1.11. 2802 § j. 

Merkittiin tiedoksi maatalousministeriön asutusasiainosaston ilmoitus kor-
vauksen suorittamisesta eräiden maanhankinta-alueiden kuntoonpanoon liitty-
vien tehtävien hoitamisesta (23.8. 2139 §)· 

Raittiustyö 

Raittiuslautakunta. Kaupunginhallitus päätti luovuttaa Kaupunginkellarin 
marraskuun 18 p:nä klo 14-16 raittius juomanäyttelyn kutsuvieras tilaisuutta 
varten käytettäväksi sekä myönsi avustuksena näyttelyn järjestelyä varten 
55 000 mk erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan luvussa Raittiuslauta-
kunta olevista käyttövaroistaan (25.10. 2709 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Marttayhdistykselle näyttelyn 
"Mitä tarjoan vierailleniH kustannusten peittämiseksi 30 0Ö0 mk erinäisten 
sosiaalisten tehtävien pääluokan lukuun Raittiuslautakunta kuuluvista käyt-
tövaroistaan (25.1. 270 .§)« 

Alistettuaan tutkittavakseen raittiuslautakunnan joulukuun 20 p:nä 1950 
tekemän päätöksen, jonka mukaan kertomusvuoden alusta sovellettaisiin esitel-
miin ja puheisiin nähden työväenopiston taksoja, niin että hyvin valmistetus-
ta, normaalipituisesta esitelmästä tai puheesta maksettaisiin korkeintaan 
3 000 mk, mutta lyhemmistä esityksistä vähemmän, harkinnan mukaan, kuitenkin 
vähintään 500 mkkaupunginhallitus päätti ilmoittaa raittiuslautakunnalle, 
että ko. alistettu päätös saataisiin panna täytäntöön siten, että korkein 
palkkio esitelmistä ja puheiöta -toistaiseksi olisi 1 800 mk (25.1. 271 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön kirjelmä, joka koski väkijuoma-
liikkeen voittovarojen käytöstä annetun selonteon hyväksymistä (1.2. 351 §). 
sekä Uudenmaan lääninhallituksen helmikuun 28 p:nä antama päätös erään vali-
tuksen johdosta väkijuomayhtiön voittovarojen jakoa koskevassa asiassa (29.3. 
890 §). 

Raittiuslautakunnan tilien hoitaja, toimistoapulainen I. Kalanne oikeutet-
tiin pitämään hallussaan 10 000 mk:n suuruista käteiskassaan (Khn j^to 31.1. 
5179 l). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa raittiuslautakunnan palkkaamaan siivoo-
jan toukokuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi 84 mk:n tuntipalkoin 
sekä indeksikorotuksin. Ko. tarkoitukseen myönnettiin kaupunginhallituksen 
yleisen kunnallishallinnon pääluokan käyttövaroista tililtä Vuoden varrella 
tarvittavat tilapäiset apulaiset 23 184 mk (24.5. 1401 §). 

Raittiin Liikenteen Rynnäkkö toimikunnan avustaminen. Kaupunginhallitus 
myönsi erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan lukuun Raittiuslautakunta 
kuuluvista käyttövaroistaan 100 000 mk:n avustuksen mainitulle toimikunnalle 
sen toimintaa varten kertomusvuonna sekä antoi raittiuslautakunnan tehtäväk-
si valvoa, että avustus tuli tarkoituksenmukaisesti käytetyksi Helsingissä 
tapahtuvaan toimintaan (8.3. 717 §) sekä edelleen sekalaisten yleisten meno-
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jen pääluokan käyttövaroistaan 12 000 mk:n avustuksen ko. toimikunnalle mai-
noskorvauksen suorittamista varten (31.5· 1447 §). 

Raittiustyön tukemiseen merkitystä määrärahasta kaupunginhallitus päätti 
jakaa seuraavat avustukset: 

Mk 
Raittiuden ystävät yhdistykselle 180 000 
Suomen sosialidemokraattiselle raittiusliitolle ...».180 000 
Kansan raittiustyön keskukselle 60 000 
Suomen opiskelevan nuorison raittiusliitolle ' 100 000 
Autoilijäin raittiusliitolle 60 000 
Suomen rautatieläisten raittiusyhdistykselle 50 000 
Sininauhaliitolle 60 000 
Suomen akateemiselle raittiusliitolle 80 000 
IOGT-Suomen raittiusveljestolle 60 000 
Kansalaisjärjestöjen raittiustoiminnan. keskusliitolle 60 000 
Suomen kansan ryhtiliikkeelle 200 000 
Suomen raittiusnuorison liitolle (SGN) .. 10 000 
Helsingin raittiusyhdistysten keskustoimikunnalle... 530 000 
Helsingin sosialidemokraattiselle raittiuspiirijär-

jestölle 530 000 
Kansan raittiustyön keskuksen Helsingin piirijärjes-

tölle -270 000 
Rautatieläisten raittiusyhdistyksen Helsingin pii-

rille 100 000 
Uudenmaan raittiuspiirikuhnalle 50 000 
Helsingin raittiusviikkotoimikunnalle 330 000 
Helsingin raittiit automiehet yhdistykselle 150 000 
Raittiusyhdistys Kilvelle 190 000 
Ylioppilaiden raittiusyhdistykselle 220 000 
Viipurin sosialidemokraattiselle raittiusyhdistyk-

selle ' ... 40 000 
Vallilan sosialidemokraattiselle raittiusyhdistys 

Tähkälle * 65 000 
Oulunkylän raittiusseuralle 15 000 
. Talikkalan raittiusyhdistykselle 25 000 
Touko raittiusyhdistykselle 15 000 
Naisten raittiuskeskuksen Helsingin jaostolle 80 000 
lOGT-logen n: o 1 Balder yhdistykselle 150 000 
IOGT-logen Alli Tryggs Minne yhdistykselle 65 000 
FSGU-avd. n:o 3 "Globen" yhdistykselle 80 000 
IOGT-kerho Imatra yhdistykselle 150 000 
IOGT-Nuori Imatra yhdistykselle 20 000 
Viipurin raittiusseuralle . 25 000 
Akateemiselle raittiusseuralle 95 000 
Helsingin raittiusseuralle 190 000 
Raittiusyhdistys Koitolle yhdessä nuorisoklubin, se-

kakuoron ja urheiluseuran kanssa 325 000 
Kuuromykkäin raittiusseura Surd yhdistykselle 25 000 
Helsingin valkonauhayhdistykselle 25 000 
Poikien keskus Helsingin piirin joka pojan raittius-

liitolle .... 15 000 
Lasten raittiusosasto nouseva voimalle 115 000 
Karjalan päivän nuorille 40 000 
Tapanilan sd. lasten raittiusosasto "päivän nuorille" 30 000 
Vallilan päivän nuorille ... 50 000 
Haagan päivän nuorille 50 000 
Kallion yhteiskoulun raittiusseuralle 15 000 
Malmin kaupallisen keskikoulun raittiusyhdistykselle 25. 000 
Oulunkylän yhteiskoulun raittiusyhdistykselle 50 000 
Helsingin V yhteiskoulun raittiusyhdistys Orakselle 40 000 
Tyttönormaalilyseon raittiusseuralle 70 000 
Sosialidemokraattiselle raittiusyhdistys Riennolle.. 190 000 
Raittiuskerho T.IUI;lle 50 000 
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Samalla kaupunginhallitus päätti, että raittiusmäärärahasta avustuksia saa-
neiden tuli raittiuslautakunnan määräämänä aikana antaa selostuksensa saamien-
sa avustusten käytöstä raittiuslautakunnalle, jonka tuli hyvissä ajoin ennen 
v:n 1952 avustusten jakoa antaa kaupunginhallitukselle kertomuksensa tästä 
valvontatoiminnasta \7.6. 1550 §). 

Nuoriso työ 

Nuor iso työlautakunta. Kaupunginhallitus päätti, hyväksyen nuorisotyölauta-
kunnan esityksen virkamiesvaihdosta Göteborgin ja. Helsingin nuorisotoimisto-
jen välillä, myöntää yleisen kunnallishallinnon pääluokan erinäisten hallin-
tomenojen luvun tililtä Opintomatkastipendif 11 .170 mk apulaisnuorisoasiamies 
K. Forsmanille sekä kehoitti nuorisotyölautakuntaa maksamaan asistentti Mär-
tensonin päivärahat erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan luvun Nuori-
so työlautakunta tililtä Tilapäistä työvoimaa (20.9· 2415 §). 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 300 000 mk:n määrärahan nuorisofilmin valmistamista varten (21.6. 1716 

Alistettuaan tutkittavakseen nuorisotyölautakunnan joulukuun 19 P*nä 1950 
tekemän päätöksen tilapäisen toimistoapulaisen K. Noron tehtävien hoitamises-
ta Noron erottua virastaan tammikuun 1 p:stä kaupunginhallitus päätti oikeut-
taa nuorisotyölautakunnan palkkaamaan tilapäisen vahtimestarin, jonka palkan 
maksamiseen saatiin käyttää osa avoinna olevan toimistoapulaisen viran sääs-
tyvästä palkasta, kunnes toimistoapulaisen virka oli täytetty (4.1. 65 §). 

Kaupunginhallitus oli päättänyt ottaa tutkittavakseen nuorisotyölautakun-
nan maaliskuun 6 p:nä tekemän päätöksen,· jonka mukaan neiti L. Nikko oli va-
littu nuorisotoimiston tilapäisen toimistoapulaisen virkaan maaliskuun 1 p:stä 
alkaen 19.palkkaluokan mukaisin palkoin. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ko. 
päätöksen täytäntöön pantavaksi siten, että neiti Nikko valittaisiin mainit-
tuun virkaan vain kertomusvuoden loppuun saakka (15.3. 752 §). 

Vt 0. Laineen tiedustelun johdosta, joka koski Vallilan kerhokeskuksen 
luovuttamista Kristillinen työkeskus Kalliolan käyttöön, kaupunginhallitus 
päätti kehoittaa nuorisotyölautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle esityk-
sen asian järjestämisestä (5.12. 3143 §). 

Kaupunginhallitus päätti osoittaa valtuuston maaliskuun 8 p:nä 1950 myön-
tämästä 2.5 milj. mk:n määrärahasta 500 000 mk nuoriso työlautakunnan käytet-
täväksi soittovälineiden hankkimista varten varhaisnuorison musiikkiharras-
tusten edistämiseksi (4.1. 54 §). 

Nuorisojärjestöjen avustamiseenvaratusta, 3 338 000 mk:n suuruisesta mää-
rärahasta kaupunginhallitus päätti jakaa edellä mainitun komitean ehdotuksen 
mukaisesti seuraavat avustukset: 

Mk 
Helsingin nuorisotyö toimikunnalle 150 000 
Helsingfors svenska ungdomsråd järjestölle ......... 45 000 
Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistyk-

selle 215 000 
Helsingin nuorten naisten kristilliselle yhdistyk-

selle 45 000 
Poikien keskuksen Helsingin piirille 80 000 
Pelastusarmeijan Helsingin piiripäämaja, nuoriso-

osastolle... 100 000 
Pojista miehiä yhdistykselle (ent. Raamattupojat)... 15 000 
Kosken pojat yhdistykselle, Käpylä 8 000 
Kalliolan työkeskuksen kannatusyhdistykselle 160 000 
Helsingin pikkukirkkoyhdistyksellé 40 000 
Helsingin vapaaseurakunnan varhaisnuorisoyhdistyke-

selle 10 000 
Juventus Catholica yhdistykselle 7 000 
Ortodoksisten nuorten liiton Helsingin I kerholle... 15 000 
Suomen partiopoikajärjestön Helsingin piirille 255 000 
Helsingin suomalaiselle partiotyttöpiirille 210 000 
Malmin kaupallisen keskikoulun teinilaumalle ....... 10 Ö00 
Uuden yhteiskoulun teinikunnalle ·.····.· 5 000 
Kulosaaren yhteiskoulun teinikunnalle 7 000 
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Töölön yhteiskoulun teinikunnalle 
Tyttönormaalilyseon teinikunnalle 
Suomenlinnan yhteiskoulun kannatusyhdistykselle 

Nuorisoseuralle Karjalan nuoret 
Kelkkalan nuorisoseuralle 
Helsingin kokoomuksen nuoret yhdistykselle 
Helsingin sosialidemokraattisen nuorison aluejärjes-

tölle . 
Helsingfors socialdemokratiska ungdomsklubb yh-

distykselle   
Helsingin kristillisen työväen yhdistyksen nuoriso-

osastolle 
Helsingin .nuoret kotkat piirijaostolle 
Suomen demokraattisen nuorisoliiton piirijärjestölle 
Suomen demokraattisen nuorisoliiton pioneerijaostol-
le 

Ungdomsklubben Avant yhdistykselle 
Kyrkans ungdoms Helsingfors distrikt järjestölle ... 
Finlands svenska söndagsskolförbund liitolle . 
Helsingfors scoutdistrikt järjestölle .·. 
Helsingfors flickscoutdistrikt järjestölle 
Föreningen Campingturisterna yhdistykselle 
Svensk ungdom i Helsingfors yhdistykselle 
Samkonventet i Helsingfors järjestölle 
Svenska -ungdomsklubben i Helsingfors yhdistykselle.. 

5 000 
8 000 
20 000 
40 000 
55 000 
20 000 
40 000 
10 000 
118 000 
350 000 
25 ooc 
20 000 

275 000 
185 000 
180 000 
10 000 
55 000 
60 000 
78 000 
78 000 
10 000 
20 000 
20 000 
40 000 
20 000 
14 000 
58 000 
20 000 
20 000 
10 000 
37 000 
10 000 
30 000 
20 000 

ista avustusta 

Arbetets vänner i Tölö yhdistykselle .. 
Föreningen Brage yhdistykselle 
Pellinge hembygdsförening i Helsingfors yhdistyksel-
le 

Finlands svenska folkdansring Helsingfors distrikt 

Gammelstadens ungdomsförening yhdistykselle 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että nuorisotyömäärä] 

saaneet keskusjärjestöt saivat käyttää avustuksistaan enintään 25 iQ omiin 
tarpeisiinsa ja olivat ne velvolliset harkintansa mukaan jakamaan muun osan 
alajärjestöilleen riippumatta siitä, olivatko nämä välittömästi anoneet avus-
tusta kaupunginhallitukselta, sekä valvomaan ala järjestö jensä avustusten 
käyttöä ja antamaan siitä samoin kuin oman osuutensa käytöstä nuoriso työlau-
takunnan määräämänä aikana kertomuksen lautakunnalle; muiden tästä määrära-
hasta avustuksia saaneiden oli samana ajankohtana jätettävä selostuksensa 
avustuksen käytöstä nuoriso työ lautakunnalle, jonka tuli. hyvissä ajoin ennen 
v:n 1952 avustusten jakoa antaa kaupunginhallitukselle kertomuksensa koko 
tästä valvontatoiminnasta (17·6. 1550 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää seuraavat avustukset lomanviet-
to-* ja kesävirkistystoimintaa varten: 

Helsingin evankelis-luterilaiset nuoret yhdistykselle 1 200 huoltopäivää 
varten 36 000 mk, Uudenmaan sosialidemokraattiselle piirijärjestölle 650 
huoltopäivää varten 19 500 mk, Helsingin nuoret kotkat järjestölle 1 900 
huoltopäivää varten 56 500 mk ja Malmin demokratian pioneerit yhdistykselle 
40 000 mk.. 

Kaupunginhallitus päätti edelleen, että kesänviettokomitean tuli valvoa 
myönnettyjen avustusmäärärahojen käyttöä sekä että avustusten saajien oli 
viimeistään lokakuun 1 p:nä esitettävä kesänviettokomitealle sen hyväksymä 
selvitys avustuksen käytöstä uhalla, että suoritettu avustus yoitiin periä 
takaisin (17.5. 1287 §). 

Poltto ainepäällikön toimisto. Kaupunginhallitus antoi metsätieteellisen 
tutkimuslaitoksen metsätalouden tutkimusosaston tehtäväksi suorittaa kaupun-
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gin metsänhoitajan valvonnan alaisena tutkimuksen Helsingin polttoaineiden 
käytöstä ja käytön rakenteesta sekä tähän liittyvästä energiataloudesta.. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen pääluo-
kan käyttövaroistaan 500 000 mk tutkimusosaston käytettäväksi (18.10. 2670 
§). 

Päätettiin lähettää valtioneuvostolle kaupungin polttoainetilannetta polt-
tokautena 1951/52 koskeva kirjelmä (18.6. 1682 §). 
• Kaupunginhallitus päätti 1; määrätä kaupungin polttoainepäälliköksi kau-. 

punginmetsähhoitajan E.E. Erkkilän kesäkuun 1 p:stä lähtien toistaiseksi oman 
virkansa ohella siten, että hänelle polttoainepäällikön tehtävien hoitamises-
ta suoritettaisiin palkkiona 40 000 mk kuukaudelta, 2) määrätä polttoainepääl-
likön apulaiseksi ja hänen varamiehekseen metsänhoitaja J. Salmisen toistai-
seksi kesäkuun 1 p:stä alkaen 58 000 mk:n suuruisin kuukausipalkoin, 3) ja 
4) määrätä kanslisti M. Ivalon, jolle palkkalautakuntaa kehoitettiin myöntä-
mään virkavapautta, polttoainepäällikön toimiston toimistonhoitajaksi kesä-
kuun 1 p:stä toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 25.palkkaluo-
kan mukaisin palkkaeduin kaikkine ikälisineen, 5) oikeuttaa polttoainepäälli-
kön palkkaamaan toimistoonsa edellä mainitusta ajankohdasta alkaen viisi tark-
kailijaa 40 000 mk:n kuukausipalkoin, 6) myöntää mainittujen palkkioiden mak-
samiseen kertomusvuodeksi yleisen kunnallishallinnon pääluokan erinäisten 
hallintomenojen tililtä Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset apulaiset 
2 345 420 mk polttoainetoimiston käytettäväksi, 7) myöntää sekalaisten yleis-
ten menojen pääluoka-n käyttövaroistaan polttoainepäällikön käytettäväksi 
toimiston tarverahoja ja painatus- ym. kuluja varten 300 000 mk, josta enin-
tään 50 000 mk saatiin käyttää edustuskuluihin siten, että niitä koskevat 
laskut oli myöskin kiinteistöjohtajan varmennettava, 8) kehoittaa kiinteis-
tölautakuntaa määräämään metsänhoitaja M. Pitkäniemen kesäkuun alusta tois-
taiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun metsätalousosaston tilapäisek-
si apulaismetsänhoitajaksi 41.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin sekä myönsi 
edellä mainitulta tililtä. Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset apulaiset 
kiinteistölautakunnan käytettäväksi kertomusvuotta varten 387 240 mk ko. tar- . 
koitukseen sekä 9) oikeuttaa polttoainepäällikön käyttämään kansanhuoltotoi-
miston hallussa olevaa entisen polttoainepäällikön arkistoa ja tarvittaessa 
lainaamaan arkistossa säilytettäviä asiakirjoja (31.5. 1461 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti polttoainepäällikön palkkaamaan neiti H.O. Pek-
karisen polttoainepäällikön toimiston hoitajaksi marraskuun 29 p:stä toistai-
seksi 25.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin (20.12. 3297 §). 

Polttoainepäällikön toimisto oikeutettiin pitämään 15 000 mk:n suuruista 
käteiskassaa (Khn jsto 6.6. 5838 §). 

Mannerheimin lastensuojeluliiton Santahaminan osaston avustuksen käyttö.. 
Kaupunginhallitus päätti, muuttaen aikaisemmin tekemäänsä päätöstä, että .edel-
lä mainitulle osastolle myönnetty 20 000 mk:n suuruinen avustus saatiin käyt-
tää nuorisotoimintaan ja että tämän avustusmäärärahan käytön valvonta siir-
rettäisiin nuoriso työlautakunnalle (8.11. 2844 §). 

Helsingin Tuberkul.oosiyhdistyksen avustus. Kaupunginhallitus päätti myön-
tää erinäisten sosiaalisten tehtävien pääluokan raittiuslautakunnan käyttö-
varoistaan 50 000 mk:n suuruisen avustuksen edellä mainitulle yhdistykselle 
sen harjoittamaa raittiusvalistustoimintaa varten (20.9. 2411 §). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 
Opetustoimi 

Oppivelvollisten koulunkäynt ikustannusten korvaaminen. Kaupunginhallitus 
kehoitti kaupunginhallituksen asiamiesosastoa antamaan Nurmeksen maalaiskun-
nan vaatimusta eräiden oppivelvollisten koulunkäyntikustannusten korvaamises-
ta koskevan lausunnon Uudenmaan lääninhallitukselle pääasiallisesti suomen-
kielisten kansakoulujen taloudenhoitajan antaman lausunnon mukaisesti (8.3. 
716 §). 

Alakoulunopettajien askartelukurssien järjestäminen. Opetustoimen pääluo-
kan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 40 000 mk:n määrärahan suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi edellä mainittujen askarte-
lukurssien järjestämistä varten (14.6. 1645 §). 
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Sairaaloissa olevien lasten opetus. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan järjestämään kokeiluluontoista ope-
tustoimintaa lukuvuoden 1951/52 aikana kaupungin sairaaloissa oleville oman 
kunnan lapsille siten, että tehtävään soveltuvat opettajat saisivat määräyk-
sen hoitaa opetuksen ylitunteina, yhteensä kuitenkin korkeintaan 28 viikko-
tuntia sekä ottaen huomioon, että niille lapsille, jotka sairaalasta käsin 
voisivat osallistua kouluopetukseen, ei opetusta sairaaloissa järjestettäisi. 
Kaupunginhallitus päätti samalla, että sairaaloissa annettavaan opetukseen 
osallistuville opettajille saataisiin suorittaa ylituntipalkkiot samojen pe-
rusteiden mukaisesti kuin apukoulunopettajille (30.8. 2225 §). 

Ryhtivoimistelun järjestäminen kansakouluihin. Suomenkielisten kansakoulu-
jen johtokunta oikeutettiin järjestämään ryhtivoimistelua huonoryhtisille op-
pilaille lukuvuoden 1951/52 aikana samaten kuin edellisenäkin lukuvuotena 
(l4.6. 1648 §), samoin oikeutettiin ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 
jatkamaan ryhtivoimistelun järjestämistä kansakouluissa korkeintaan 4 viikko-
tuntia IV—VII luokilla sekä maksamaan ohjaajalle jatkokoulun opettajan tunti-
palkkion mukaisen palkkion tilapäisen työvoiman tililtä (27.9. 2460 §). 

Musiikinopetuksen järjestäminen kansakouluihin. Kaupunginhallitus päätti, 
että suomenkielisten kansakoulujen oppilasorkesterien johtajille saataisiin 
maksaa jatkokoulun opettajien ylituntipalkkion suuruinen palkkio viideltä 
viikkotunnilta (11.1. 105 §, 14.6. 1665 §, 25.10. 2715 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta oikeutettiin maksamaan orkeste-
rien ja tyttökuoron johtajille jatkokoulun ylituntipalkkiota vastaava palkkio 
yhteensä korkeintaan 16 viikkotunnilta (1.3. 664 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää opetustoimen pääluokan käyttöva-
roistaan 28 800 mk soitto-opetuksen järjestämistä varten Munkkiniemen oppi-
lasorkesterin soittajille kertomusvuoden kevätlukukauden aikana ammattimuusi-
kon apua käyttäen (29.3. 887 §). 

Kaupunginhallitus päätti jakaa valtuuston myöntämästä varhaisnuorison mu-
siikkiharrastuksen levittämiseen tarkoitetusta 2.5 milj. mk:n määrärahasta 
1.5 milj. mk suomenkielisten ja 500 000 mk ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnan käytettäväksi soittovälineiden hankkimiseen (4.1. 54 §). 

Kotitalousopetuksen järjestäminen pojille. Kaupunginhallitus suostui sii-
hen, että Pitäjänmäen kansakoulussa järjestettäisiin kokeilumielessä kotita-
louden opetusta jatkoluokan pojille ja että tästä opetuksesta saataisiin opet-
tajalle maksaa jatkokoulun talousopetuksesta vahvistettu tuntipalkka (11.10. 
2570 §). 

Erikoisluokan perustaminen kuulovikaisia varten.Kaupunginhallitus oikeutti 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan järjestämään kokeilutarkoituksessa 
kertomusvuoden syksystä lähtien erikoisluokan vähintään 10 sellaista oppilas-
ta varten, jotka kärsivät kuulovaikeuksista, sekä maksamaan tämän luokan opet-
tajalle 29.palkkaluokan mukaisen palkan ollen opettajan opetusvelvollisuus 
24 viikkotuntia (14.6. 1668 §). 

Puhevikaisten opetuksen järjestäminen. Suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokunta oikeutettiin lukuvuoden 1951/52 aikana edelleen järjestämään puhevi-
kaisten opetusta samaten kuin aikaisemmin ja entisin palkkaeduin (14.6. 1650 §). 

Luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien lasten opetuksen järjestäminen. 
Kaupunginhallitus oikeutti ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan järjes-
tämään lukuvuodeksi 1951/52 opetusta luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivil-
le lapsille joko siirtämällä tähän tehtävään väliaikaisesti vakinaisia tai 
ottamalla tilapäisiä opettajia 29.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin ja 24 
viikkotunnin opetusvelvollisuuksin (14.6. 1657 §). 

Kansakoulujen vihkiäisjuhlat. Opetustoimen pääluokan käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi 40 500 mk suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
käytettäväksi Maunulan kansakoulun vihkiäisjuhlan järjestämistä varten (1.11. 
2796 §). 

Kruunuhaan kansakoulun vihkiäistilaisuuteen oikeutettiin järjestämään kah-
vitarjoilu. Päätettiin, että kahvit saataisiin tilata elintarvikekeskuksesta 
(Khn jsto 11.4. 5560 §). 

Vallilan ruotsinkielisessä kansakoulussa tapahtunut varkaus. Kaupunginhal-
litus päätti, että sille henkilölle tai yhteisesti niille henkilöille, jonka 
tai joiden ilmoitusten perusteella Nilsiänkadun kansakoululla maaliskuun 4 
ja 5 p:n välisenä yönä tapahtuneeseen varkauteen syyllinen tai syylliset saa-
taisiin pidätetyksi tai anastettu omaisuus kaupungille palautetuksi, makset-
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täisiin-kaupunginhallituksen opetustoimen pääluokan käyttövaroista 30 000 
mk:n suuruinen palkkio (8·3. 723 §)· Merkittiin tiedoksi poliisilaitoksen il·*, 
moitus Nilsiänkadun kansakoululla tapahtuneen varkauden selvittämisestä (21.3· 
846 §). Myönnettiin 24 200 mk Vallilan ko, kansakoulussa sattuneen varkauden 
johdosta kolmelle oppilaalle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi (Khn jsto 
27.12. 6813 §). 

Taloudenhoitajan käteiskassa. Suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoita-
jan käteiskassa päätettiin korottaa 50 000 mk:sta 100 000 mk:aan (Khn jst<· 
10.10. 6365 §). 

Vartiokylän koulurakennuksessa toimineen kesäsiirtolan vuokra. Helsingin 
Opettajayhdistykseltä päätettiin velkoa Vartiokylän kansakoulun vuokrana ker-
tomusvuoden kesältä 55 000 mk (13.9. 2349 §).. 

Lasten hampaiden hoidosta kouluhammasklinikalle suoritettava maksu. Kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa molemmille kansakoulujen johtokunnille, am-
mattiopetuslaitosten johtokunnalle, lastentarhain johtokunnalle ja lastensuo-
jelulautakunnalle, että lasten hampaiden hoidosta oli v:lta 1950 suoritetta-
va kouluhammasklinikalle vain talousarvion mukaiset tilityserät (22.2. 554 §). 

Kansakoulun tarkastajan oman auton käyttö virkamatkoilla. Kaupunginhalli-
tus oikeutti kansakouluntarkastajan P. Kuosmasen käyttämään virkamatkoillaan 
Kanta-Helsingin ulkopuolella omaa henkilöautoaan vahvistettua maksua vastaan 
edellyttäen, että hän piti määräysten mukaista ajokirjaa, kuitenkin vasta 
siitä lähtien, kun hän jälleen ryhtyisi hoitamaan varsinaista virkaansa kan-
sakoulujen tarkastajana (1.11. 2786 §). 

Kaupunginhallitus päätti, hylättyään Suomen Autoklubin esityksen kielto-
taulujen pystyttämisestä lasten estämiseksi joutumasta liikenneonnettotuuk-
sien uhreiksi kaduilla mäkeä laskiessaan, kehoittaa molempien kansakoulujen 
johtokuntia sekä lastentarhain johtokuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta 
kansakoulujen ja lastentarhojen opettajat varottaisivat oppilaita käyttämäs-
tä katuja leikkipaikkoina ja kelkkamäkinä sekä teroittaisivat oppilaiden mie-
liin kadulla kelkkailun ja leikkimisen vaarallisuutta (8.3. 689 §). 

Kansakoulujen kirjastonhoitajien palkkiot. Kaupunginhallitus päätti, että 
syyskuun 1 p:stä alkaen saataisiin maksaa kansakoulujen kirjastonhoitajien 
palkkiona 378 mk yhdeltä ylitunnilta 5-10 luokkaisissa kouluissa, kahdelta 
ylitunnilta 11-20 luokkaisissa kouluissa, kolmelta ylitunnilta 21-30 luokkai-
sissa kouluissa jne., kuitenkin korkeintaan kuudelta ylitunnilta viikossa se-
kä että kirjastosihteerille kummassakin kouluryhmässä saatiin maksaa vuosi-
palkkiona koulun johtajien peruspalkkiota vastaava määrä eli 22 500 mk vuo-
dessa, samaten syyskuun 1 p:stä alkaen (17.5. 1312 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti muuttaa edellä mainittua päätöstään si-
ten, että kansakoulujen kirjastonhoitajille oli maksettava sama tuntipalkkio, 
mikä maksettiin jatkoluokkien opettajille (8.11. 2883 §). 

Koululääkärin palkkion korottaminen. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta oikeutettiin maksamaan I koululääkärin palkkiona 5 000 mk kuukaudelta 
lokakuun 1 p:stä lähtien (1.11. 2783 §). 

Koulukasvitarhojen opettajien palkkioiden tarkistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että kansakoulujen koulukasvitarhojen opettajien palkkiot oli makset-
tava kesäkuun 1 p:stä lähtien 12. palkkaluokan mukaisina voimassa olevine koro-
tuksineen ja kasvitarhatoiminnan johtajan palkkio samasta ajasta lähtien 
3 500 mk:n suuruisena kuukaudessa (12.7. 1929 §, 23.8. 2172 §). 

•Palkkausta koskeva valitusasia. Kaupunginhallitus päätti antaa selityksen 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle opettaja V. Luolajan-Mikkolan palkkausta 
koskevassa valitusasiassa sekä esittää suomenkielisten kansakoulujen lausun-
toon nojaten, että valitus aiheettomana hylättäisiin (8.2. 470 §). 

Kansakoulujen vahtimestareille ja siivoojille ylityöstä maksettavat kor-
vaukset. Kaupunginhallitus vahvisti kansakoulujen vahtimestarien ja siivoo-
jien ylityöstä laskutettavien korvausten perusteet (8.11. 2887 §, ks. Kunn. 
as.kok. s. 339). 

Kansakoulujen irtaimiston myyntiä koskevia asioita. Suomenkielisten kansa-
koulujen taloudenhoitaja oikeutettiin myymään Tapanilan kansakoulun halkosirk-
keli ja pilkkomislaite sähkömoottoreineen puutavara- ja polttoainetoimistolle 
(Khn jsto 17.1. 5125 §). 

Samoin oikeutettiin ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitaja myymään 
kaupungin sähkölaitokselle Malmin ruotsinkielisen kansakoulun käytöstä pois-
tetut 13 valaisinta 300 mk;n suuruisesta kappalehinnasta (Khn jsto 21.11. 
6615 §); vielä oikeutettiin ruotsinkielisten kansakoulujen Johtokunta myymään 
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Ranskalaisen koulun ystävät-Franska skolans vänner -.yhdistykselle poistetta-
vaksi ehdotetut 89 kahden istuttavaa ja 27 yhden istuttavaa pulpettia niiden 
kirjanpitoarvosta (Khn jsto 13.12. 6714 §). 

Kansakouluhuoneistojen muutos- ja korjaustöitä sekä irtaimiston hankintaa 
koskevia asioita. Kaupunginhallitus päätti myöntää v:n 1950 talousarvion 
yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan jälempänä mainitut määrärahat 
seuraaviin tarkoituksiin: 1 090 mk:n lisämäärärahan Liivasaaren kansakoulun 
huoneiston kunnostamista varten (18.1. 198 §); 16 828 mk:n lisämäärärahan Pi-
täjänmäen kansakoulun muutostyötä varten (18.1. 205 §); 37 644 mk:n lisämää-
rärahan tuuletuksen järjestämiseksi Eläintarhan kansakouluun (25.1. '279 §); 
19 943 mk:n lisämäärärahan käymälöiden järjestämistä varten Oikokadun Iissä 
sijaitsevaan kansakouluun (22.2. 590 §). Edelleen kaupunginhallitus myönsi 
kertomusvuoden talousarvion edellä mainitulta tililtä määrärahoja seuraaviin 
tarkoituksiin: 50 000 mk WC:n asentamista varten Vallilan suomenkieliseen 
kansakouluun (1.2. 345 §); 589 800 mk erinäisten korjaustöiden suorittamisek-
si Kaisaniemen kansakoulussa (1.2. 346 §); 162 000 mk Pitäjänmäen kansakoulun 
muutostöiden suorittamista varten (5.4. 935 §); 318 000 mk Kulosaaren kansa-
koulun muutostöitä varten (5.4. 936 §); 276 000 mk Vallilan suomenkielisen 
kansakoulun piirustussalin jakamiseksi kahdeksi luokkahuoneeksi (19.4. 1086 
§)· 445 000 mk muutos- ja korjaustöiden suorittamiseen urheiluseura Toverien 
entisessä retkeilymajassa lisäluokan hankkimiseksi Herttoniemen kansakoulua 
varten (12.7. 1926 §); 259 000 mk paloturvallisuustöiden suorittamiseksi kan-
sakoulutaloissa Punavuorenkadun 8-10:ssä, Lapinlahdenkadun 6:ssa ja Museoka-
dun 12:ssa (16.8. 2085 §); 125 000 mk käytettäväksi erillisen vastaanottohuo-
neen järjestämiseksi Eläintarhan kansakouluun koululääkäriä varten (16.8. 
2086 §); 210.000 mk:n suuruisen määrärahan sähkösoittokello jen ja piha valai-
simien hankkimista varten Puistolan kansakouluun (23.8. 2161 §); 310 000 mk:n 
suuruisen määrärahan Kaisaniemen kansakoulun opetuskeittiön astiainpesupöy-
dän uusimista varten (23.8. 2162 §); 230 000 mk Munkkiniemen vanhan kansakou-
lun voimistelusalin tuuletuksen tehostamista varten (13.9. 2350 §); 969 523 
mk:n suuruisen lisämäärärahan kansakouluhuoneiston sisustamisesta Lapinlah-
denkadun 4:ssa sijaitsevaan taloon aiheutuneiden menojen peittämiseksi (20.12. 
3279 §); 550 000 mk lastujen imulaitteen hankkimiseksi Snellmaninkadun kansa-
koulun veistosalin työkoneisiin (23.8. 2166 §); 600 000 mk:n'määrärahan vesi-
johdon ja pumppulaitteen rakentamista varten Herttoniemen ruotsinkieliseen 
kansakouluun (18.10. 2660 §) ja 81 930 mk Pakila-Metsolan kansakouluun asen-
nettavan painesäiliön hankkimista varten (19.7. 1966 §). 

Opetustoimen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 100 000 
mk näyttämövarusteiden hankkimiseksi Maunulan kansakouluun (25.1. 276 §); 
100 000 mk audiometrin hankkimiseksi kansakoululaisten kuulotutkimuksia var-
ten yhteistoiminnassa painatus- ja hankintatoimiston kanssa (5.4. 934 §) se-
kä 15 800 mk:n suuruisen lisämäärärahan mainitun audiometrin hinnan maksami-
seksi (11.10. 2581 §); 45 000 mk:n määrärahan Topeliuksen koulun veistosalin 
kaapin suurentamista varten ja mainituista, v:n 1950 talousarvioon merkityis-
tä käyttövaroistaan 4 250 mk:n suuruisen lisämäärärahan suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokunnan käytettäväksi Helsingin historia-aineiston perusteel-
la laadittujen opetusrainojen ja niihin liittyvien selitysvihkosten hankki-
mista varten (4.1. 56 §), 64 000 mk Annankadun kansakoulun veistokaapin suu-
rentamista varten (19.7. 1971) ja 130 000 mk lämpimän veden varaajan hankki-
miseksi Tehtaanpuiston yhteiskoulussa olevaan kansakouluhuoneistoon (4.10. 
2532 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi: 220 000 mk Aleksis 
Kiven kansakoulun .seinänvierustan asfaltilla päällystämistä varten (11.1. 99 
§); 85 000 mk paistinuunilla varustetun sähkölieden hankkimiseksi Kallion 
kansakoulun opetuskeittiöön (11.1. 100 §) ja 494 000 mk erinäisten muutostöi-
den suorittamiseksi Oikokadun 7:ssä sijaitsevassa koulutalossa (26.4. 1134 §). 

Bredbackan tilan päärakennuksen luovuttaminen kansakoulujen käyttöön. Kau-
punginhallitus päätti luovuttaa edellä mainitun kartanon päärakennuksen suo-
menkielisten kansakoulujen käyttöön (7.6. 1553 §). 

Voimistelusalin vuokraaminen kansakoululuokkien käyttöön. Kaupunginhalli-
tus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan voimistelu- ja urhei-
luseura Tarmon käytössä olevan Paasivuorenkadun 5:ssä sijaitsevan voimistelu-
salin työväenopistossa toimivan kansakoulun käyttöön 2 tunnin ajaksi viikot-
tain (22.11. 3031 §). 
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Munkkiniemen koulutalon vastaanottaminen. Päätettiin kehoittaa suomenkie-
listen kansakoulujen taloudenhoitajaa mahdollista asiantuntija-apua käyttäen 
ottamaan vastaan kaupungin vuokraaman, Munkkiniemessä lehtisaarentie 7:ssä 
sijaitsevan koulutalon· Samalla kehoitettiin rahatoimistoa vastaanoton tapah-
duttua suorittamaan Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistykselle 7 milj. 
mk:n suuruinen korvaus (Khn jsto 30.5. 5814 §). 

Helsingin väliaikaista opettajakorkeakoulua koskevat asiat. Kaupunginhal-
litus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan.vuokraamaan Helsin-
gin väliaikaiselle opettajakorkeakoululle 42 kpl Lapinlahdenkadun 10:ssä si-
jaitsevan kansakoulun piirustuspulpettia 25 000 mk:n vuosivuokrasta, minkä 
lisäksi korkeakoulun oli korvattava pulpettien taitamattomasta käsittelystä 
ja vahingonteosta mahdollisesti aiheutuneet vahingot (21.3. 841 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan tekemään Helsingin va. opettajakorkeakoulun kanssa sopimuksen siinä 
määriteltävien käyttötilojen luovuttamisesta opettajakorkeakoulun käyttöön 
Lapinlahdenkadun 10:ssä sijaitsevasta kansakoulurakennuksesta (14.6. 1646 §). 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä edellä mainitun korkeakoulun kertomusvuo-
den kevätlukukaudelta maksettavan korvauksen 146 135 mk:ksi (14.6. 1649 §). 

Kaupunginhallitus päätti vielä hyväksyä suomenkielisten kansakoulujen ta-
loudenhoitajan ja opettajakorkeakoulun rehtorin yhteistoimin laatiman ehdo-
tuksen kaupungille tulevasta korvauksesta Lapinlahden kansakoulun käytöstä 
va. opettajakorkeakoulun kesäkursseja varten, jotka kestivät kesäkuun 18 p:stä 
heinäkuun 28 p:ään siten, että kaupungille suoritettava korvausmäärä oli yh-
teensä 142 710 mk, minkä ohella korkeakoulun erikseen tuli.suorittaa koulun 
vahtimestarille ja siivoojille lisätyöstä ja ylityöstä aiheutuvat korvaukset 
(30.8. 2226 §). 

Kaupungille tehty opetusvälinelahjoitus. Kaupunginhallitus päätti hyväk-
syä Koulu oy:n tarjouksen kokoelmien ja opetusvälineiden lahjoittamisesta 
kaupungille yhtiön esittämin ehdoin (21.3. 845 §). 

Pakilan ja Pukinmäen koulutalojen rakentamista koskevat kirjelmät. Merkit-
tiin tiedoksi Pakilan kansakoulun vanhempainneuvoston kirjelmä sekä samaten 
Pukinmäen kansakoulua käyvien lasten vanhempien kirjelmä, joissa kummassakin 
kiinnitettiin huomiota ko. kouluissa vallitseviin epäkohtiin ja kiirehdittiin 
uusien koulutalojen rakentamista (12.4. 998 §, 12.4. 999 §). 

Kouluhuoneistojen käyttöä koskeva valitus. Herttoniemen Demokraattiset 
Nuoret-nimisen yhdistyksen valituksen johdosta, joka koski suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan päätöstä eräässä huoneiston käyttöä koskevassa 
asiassa kaupunginhallitus päätti, koska valittaja ei ollut liittänyt valitus-
kirjelmänsä mukaan valituksenalaista päätöstä eikä myöskään selvitystä siitä 
päivästä, mistä valitusaika oli laskettava, ettei valitusta otettaisi tutkit-
tavaksi (5.12. 3134 §). 

Raittiustyö kansakouluissa. Kaupunginhallitus päätti myöntää opetustoimen 
pääluokan avustusten määrärahoista tililtä Raittiustyön tukeminen 600 000 mk 
suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi raittiustyöhön suo-
menkielisissä kansakouluissa (21.3. 853 §) sekä 250 000 mk edellä mainitulta 
tililtä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan käyttöön Toivonliiton työ-
tä varten (11.10. 2579 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan käytettäväksi kaupunginhalli-
tus myönsi mainitulta tililtä 15Ö 000 mk raittiustyötä varten ruotsinkieli-
sissä kansakouluissa (24.5. 1395 §). 

Viije ly s oikeuden myöntäminen eräille kansakoulujen viranhaltijoille. Kau-
punginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan vuokraamaan 
Puistolan kansakoulun tonttialueella olevista viljelyspalstoista V. Aallolle 
2.5 aaria, U. Mannilalle 2.5 aaria ja A. Sorjonsalolle 5 aaria toistaiseksi 
kulloinkin voimassa olevaa yksikkövuokraa vastaavin vuokraehdoin ollen vuok-
ra kertomusvuoden kesänä 100 mk/a (28.6. 1796 §). 

•Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan luo-
vuttamaan 100 mk:n vuokraa vastaan aarilta seuraavat kasvitarhamaat jälempä-
nä. mainituille viranhaltijoille: 1) Mellunkylän kansakoulun 10 aarin suurui-
sen puutarhamaan vahtimestari T. Järveläiselle, 2) Haagan kansakoulun yhden 
aarin suuruisen puutarhamaan saman koulun vahtimestarille, 3) Tapanilan kou-
lun yhden aarin suuruisen kasvitarhamaan vahtimestari V. Syrjälälle sekä 
4) Puistolan koulun 5 aarin suuruisen kasvitarhamaan johtajaopettaja J. Tam-
miselle (26.4. 1138 §); edelleen kaupunginhallitus oikeutti mainitun johtoa-
kunnan vuokraamaan Tapanilan kansakoulun opettajalle K.J. Läntiselle koulu-



167 2, Kaupunginhallitus 

tontixxa olevan, ynaen aarin suuruisen kasvimaan korkeintaan niin pitkäksi 
aikaa kuin hän asuisi tässä koulussa,kunakin vuonna voimassa olevaa vuokraa 
vastaan (31.5. 1484 §); vielä päätti kaupunginhallitus oikeuttaa ruotsinkie-
listen kansakoulujen johtokunnan luovuttamaan opettajien Carlströmin, Eng-
strömin, Hartmanin, Rosenqvistin ja Santalan sekä vahtimestari Tiesmäen ano-
mat, ruotsinkielisille kansakouluille kuuluvat viljelysmaat anojien viljeltä-
viksi 100 mk:n suuruista vuokraa vastaan aaria kohden kesäkaudelta (5.4.933 §X 

Matka-avustukset. Kaupunginhallitus myönsi opetustoimen pääluokan käyttö-
varoistaan 65 000 mk: n suuruisen matka-avustuksen ruotsinkielisten kansakou-
lujen tyttökuoron osallistumista varten kansakoulujen Jyväskylässä pidettä-
vään kevät juhlaan (21.3. 847 §) sekä 42 440 mk:n suuruisen määrärahan valmis-
tavien ammattikoulujen oppilaiden Kuopioon tehtävää hiihtokilpailumatkaa var-
ten (22.2. 592 §).. 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi Aleksis Kiven kansakoulun oppilaskuorolle 75 000 mk:n ja Töölön kan-
sakoulun tyttökuorolle 80 000 mk:n matka-avustuksen osallistumista varten 
kansakoulujen Jyväskylässä pidettäviin suurjuhliin (1.3· 667 §) ja kansakou-
lulaisten osanottoa varten Tukholmassa 30.5.-4·6. pidettävään urheilujuhlaan 
175 000 mk (21.3. 850 §) sekä 54 000 mk poikien ammattikoulun rehtorin M.Ru-
saijian käytettäväksi ammattikoulujen oppilaiden osallistumista varten Porissa 
pidettäviin urheilukilpailuihin (20.9. 2414 §). 

Työväenopistot. Kaupunginhallitus oikeutti suomenkielisen työväenopiston 
johtokunnan luovuttamaan Kansalaisjärjestöjen Raittius toiminnan Keskusliiton 
raittius juomanäyttelyn toimikunnan käytettäväksi tarvittavat huonetilat mar-
raskuun 17-18 tai 18-19 päivinä järjestettävää raittiusjuomanäyttelyn päät-
täjäisjuhlaa varten johtokunnan lähemmin määräämin ehdoin (27.10. 2718 §). 

Kaupunginhallitus päätti, hyväksyen ruotsinkielisen työväenopiston johto-
kunnan toimenpiteen luentojen pitämiseksi eri puolilla kaupunkia kehoittaa 
kiinteistölautakuntaa vuokraamaan ruotsinkieliselle työväenopistolle sen tar-
vitsemat tilat sen varsinaisen huoneiston ulkopuolelta (l.ll·. 2792 §). 

Ammattiopetusl altokset. Kaupunginhallitus päätti velvoittaa ammattikoulu-
jen molemmat tarkastajat olemaan läsnä ammattiopetus laitosten johtokunnan ko-
kouksissa sekä oikeuttaa johtokunnan puheenjohtajan kutsumaan kokouksiin ne 
rehtorit, joiden läsnäolo kulloinkin oli tarpeen (18.10. 2644 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan esityksen johdosta, joka koski oppilai-
den ikärajan korottamista valmistavissa ammattikouluissa, kaupunginhallitus 
huomautti, että voimassa olevan lainsäädännön puitteissa olisi mahdollista 
oppilaiden valintaa suoritettaessa asettaa etusijalle kansakoulun VTI:ltä 
tai VIII:lta luokalta ammattikouluihin pyrkivät oppilaat eikä näin ollen pi-
tänyt aiheellisena ryhtyä toimenpiteisiin ko. lainsäädännön muuttamiseksi 
(20.12. 3280 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että valmistavaan tyttöjen ammattikouluun saa-
tiin ottaa kaksi harjoittelijaa 6 500 mk:n kuukausipalkkioin ja leipämyymä-
lään yksi harjoittelija 9 000 mk:n kuukausipalkkioin sekä että valmistavaan 
poikain ammattikouluun saataisiin ottaa yhteensä 32 harjoittelijaa 6 500 mk:n 
kuukausipalkkioin. Samalla kaupunginhallitus päätti, että ammattikoulujen 
harjoittelijäin palkkioihin saataisiin lisätä 10 $ indeksikorotus tammikuun 
1 p:sti lähtien ja 15 $ indeksikorotus helmikuun 1 p:stä lähtien, sekä että 
nämä palkkiot tämän jälkeen sidottaisiin indeksiin, kuitenkin niin, ettei 
mainittuja indeksikorotuksia makseta taannehtivasti niille, jotka eivät enää 
olleet palveluksessa (24.5. 1403 §). 

Kaupunginhallitus myönsi opetustoimen pääluokan käyttövaroistaan 90 000 
mk:n määrärahan'suojakaiteiden asettamista varten ammattikoulujen uloskäytä-
vän edustalle, lukuunottamatta Pietarinkadun ammattikoulua. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa· harkitsemaan, voitaisiinko 
pysäköiminen ammattikoulujen uloskäytävien kohdalla kieltää (22.11. 3029 §). 

Päätettiin, että kaupungin omistamien ammattikoulujen oppilailta, mikäli 
he eivät olleet ansiotyössä olevia, ei perittäisi maksua heidän käydessään 
kaupungin sairaaloiden poliklinikoissa (15.2. 519 §). ' 

Valmistava poikain ammattikoulu. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ammat-
tiopetuslaitosten johtokunnan luovuttamaan valmistavan poikain ammattikoulun 
työpajasta Pietarinkadun 6:ssa tarpeellisen tilan Suomen Viulunrakentajat -yh-
distykselle askartelutyöpajaksi kahtena iltana viikossa sillä ehdolla, että 
yhdistys korvaa siivouksen ja sähkön kulutuksen ja maksaa valvojaksi mäörä-
tyn henkilön palkkion (1.2* 354 §)* 
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Edelleen kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokunnan 
luovuttamaan valmistavan poikain ammattikoulun puutyöpä jan tarpeellisine työ-
kaluineen Yhteiskunnallisen Korkeakoulun käytettäväksi kahtena iltana viikos-
sa yhteensä 5 tuntia kertomusvuoden kevätlukukauden aikana ilman vuokraa, 
mutta sillä ehdolla, että koulu korvaa valvonnasta ja siivouksesta koituvat 
menot sekä vastaa mahdollisista vahingoista (1.3, 670 §). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu. Merkittiin tiedoksi ammattiopetuslaitos-
ten johtokunnan ilmoitus, että se oli valinnut tyttöjen ammattikoulun rehto-
riksi-varatuomari I. Strengin kesäkuun 1 p:stä 1951 toukokuun 31 p:ään 1954 
(18.10. 2642 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että valmistavan tyttöjen ammattikoulun talous-
oppilaiden päivällismaksu oli v:n 1952 allista lähtien 25 mk ateriaa kohden 
(18.9. 2352 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti amnattiopetuslaitosten johtokunnan maksamaan 
valmistavan tyttöjen ammattikoulun leipämyymälän myyjälle palkkaa ^.palkka-
luokan mukaisesti elokuun 1 p:stä alkaen (19.4. 1075 §). 

Kaupunginhallitus myönsi Helsingin Kotitalousopettajaopistolle oikeuden 
järjestää oppilailleen kertomusvuoden kevätlukukauden aikana 20 havaintotun-
tia valmistavassa tyttöjen ammattikoulussa ammattiopetuslaitosten johtokun-
nan määräämin ehdoin ( 1.2. 355 §'); edelleen kaupunginhallitus päätti suos-
tua siihen, että edellä mainittu opisto saisi pitää havainto- ja harjoitus-
tunteja valmistavan tyttöjen ammattikoulun talousluokilla sovittuaan opetuk-
sen yksityiskohdista ko. ammattikoulun rehtorin kanssa (18.10. 2643 §). 

Yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
560 000 mk valmistavan tyttöjen ammattikoulun jäähdytyshuoneiden koneiden 
korjaamista varten (20.9. 2413 §) sekä 600 000 mk uuden boilerin hankkimisek-
si mainittuun kouluun (24.5. 1396 §). 

Valmistava tyttöjen ammattikoulu oikeutettiin myymään Singer Sewing Machi-
ne yhtiölle 5 käytöstä poistettua Singer-merkkistä' ompelukonetta 7 000 mk:n 
kappalehinnasta sekä 5 Husqvarna-merkkistä ompelukonetta 4 000 mk:n kappale-
hinnasta (Khn jsto 28.11. 6648 §). 

Ammattikoulut aion luovuttaminen tilapäismajoitukseen. Päätettiin luovut-
taa ammattikoulutalon II kerros .majoituspaikaksi Suomen Luterilaiselle Evan-
keliumiyhdistykselle kesäkuun 27 ja heinäkuun 2 p:n väliseksi ajaksi sillä 
ehdolla, että yhdistys suorittaa vahtimestarin palkkion, vastaa järjestykses-
tä ja mahdollisista vahingoista sekä antaa tarvittaessa apua luokkahuoneiden 
kaluston siirtelyissä (Khn jsto 16.5. 5702 §). 

Ammattikoulutalo päätettiin luovuttaa Koulumatkailutoimiston käyttöön 
Ayrshire-yhdistyksen vuosikokouksen osanottajien majoittamista varten elokuun 
2-5 p:nä sillä ehdolla, että yhdistys suorittaa kaupungille 20 mk:n suurui-
sen korvauksen henkilöä kohden kustakin majoitusyöstä ja lisäksi korvaa ve-
den-, sähkön- ym. kulutuksen aiheuttamat kustannukset, suorittaa vahtimesta-
reiden ja siivoojien palkkiot ja sitoutuu vastaamaan mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista (Khn jsto 5.7. 6043 §)· 

Työtehotoimiston käytettäväksi luovutettiin luokkahuone ammattikoulutalos-
ta toukokuun 7-18 p:ksi (Khn jsto 16.5. 5703 §). 

Kirjapainokoulu. Kaupunginhallitus päätti, että kirjapainokoulun opetta-
jien opetusvelvollisuutta vähennettäisiin siltä ajalta, jolloin heillä oli. 
ohjesäännön 14 §:n mukainen määrä tietopuolista opetusta, enintään 3 viikko-
tuntia opettajaa kohden, mikä määräys oli astuva voimaan kertomusvuoden alus-
ta (4.5. 1243 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokunnan ylläpitämään 
kirjapainokoulussa sitoja- ja laakapainoluokkia, jos niille kummallekin il-
moittautuu vähintään 7 uutta oppilasta ja jos koulun kaikkien I luokkien kes-
kimääräinen oppilasluku oli vähintään 10 (18.10. 2648 §). 

Yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 300 000 
mk kirjapainokoulun huoneistossa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä var-
ten (1.3. 666 §). 

Verhoili ja-ammattikoulu* Kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitos-
ten johtokunnan ottamaan Verhoilija-ammattikouluun kertomusvuoden syksynä 
enemmän kuin 20 $ oppilasmäärästä toispaikkakuntalaisia pyrkijöitä (6.9. 
2291 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että koulun tietopuolisten aineiden opettajan 
virka saataisiin jättää toistaiseksi täyttämättä ja näiden aineiden opetus 
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järjestettäisiin valmistavan poikien ammattikoulun yhteyteen, jolloin rehto-
ri M. Rusama oli velvollinen hoitamaan sitä 4 800 mk:n vuosipalkkiosta (16.8, 
2084 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitosten johtokunnan maksamaan 
koulun oppivelvollisuutensa suorittaneille oppilaille työpalkkiona tilaus-
töistä 25 f° vastaavan ammattimiehen palkkiosta (8.11. 2872 §). 

Merkittiin tiedoksi ammattiopetuslaitosten johtokunnan ilmoitus verhoili-
ja-ammattikoulussa tapahtuneesta murtovarkaudesta (29.11. 3079 §). 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 350 000 mk ammattiopetuslaitosten johtokunnan käytettäväksi ammatti-
koulun muihin kuin palkkamenoihin (18.10. 2653 §). 

Kähertäjäkoulu. Kaupunginhallitus oikeutti ammattiopetuslaitosten johto-
kunnan luovuttamaan kähertäjäkoulun huoneiston Suomen Kähertäjäin liiton käy-
tettäväksi kilpailujen järjestämistä varten syyskuun 5-7 p:nä iltaisin sekä 
syyskuun 16 p:nä koko päiväksi sillä ehdolla, että mainittu liitto korvaa 
siivouskulut ja vastaa mahdollisista vahingoista (6.9. 2290 §). 

Kähertäjäkoulun huoneisto päätettiin luovuttaa Viipurin nuorisoseurapiirin 
piiritoimikunnan käyttöön tammikuun 13 ja 14 p:ksi (Khn jsto 10.1. 5079 §); 
edelleen oikeutettiin Suomen Liiketyöntekijäin Liitto käyttämään edellä mai-
nittua huoneistoa karsintakilpailujen järjestämiseen vuokratta sillä ehdolla, 
että ko. liitto suorittaa vahtimestarin palkkion ja vastaa mahdollisista va-
hingoista (Khn jsto 16.5. 5701 §). 

Neljän kähertä jäkoulun oppilaan ja kahden ryhmähuolta jan lähettämiseksi 
Tampereelle kesäkuun 3 psnä pidettäviin kähertäjäkilpailuihin myönnettiin 
14 740 mk (Khn jsto 30.5. 5813 §). 

Stipendivarojen jako. Kaupunginhallitus päätti .jakaa K.H. Renlundin ja 
R. Heimbergerin palkintorahastojen korkovarat seuraavasti: suomenkieliselle 
työväenopistolle 3 350 mk, ruotsinkieliselle työväenopistolle 691 mk, kirja-
painokoululle 1 720 mk, kähertäjäkoululle 975 mk ja taideteolliselle oppilai-
tokselle 1 450 mk (24.5. 1404 §). 

Kotitalouslautakunta. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden 
pääluokan käyttövaroistaan 550 000 mk kotitalouskerholan huoneiston korjaus-
töiden suorittamiseen (21.6. 1697 §). 

Kaup-unginhallitus päätti, että kotitalous lautakunnan alaisten kerhonohjaa-
jien palkkiot saataisiin suorittaa alakoulun tuntiopettajille kulloinkin mak-
settavan korvauksen mukaisesti (14.6. 1611 §)· 

Kaupunginhallitus päätti, että elokuun 1 p:stä alkaen' kotitalouslautakun-
nan alaiset siivoojat saivat järjestöjen käyttämien, lautakunnan alaisten huo-
huoneistojen siivoamisesta laskuttaa käyttäjiä kaupunginhallituksen joulukuun 
28 p:nä 1950 tekemän päätöksen mukaisesti ja vahtimestarien tehtävien suorit-
tamisesta 2/3 siitä, minkä edellä mainitun päätöksen mukaisesti kansakoulujen 
vahtimestarit saivat palkkiona työstä, jonka he vhdistysten yms. käyttäessä 
kouluhuoneistoja joutuvat tekemään (14.6. 1610 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kotitalouslautakunnan luovuttamaan jälempänä 
mainitut huoneistot seuraavien järjestöjen ja koulujen käyttöön sillä ehdol-
la, että asianomaiset korvaavat kaupungille huoneistojen luovuttamisesta ai-
heutuvat suoranaiset kustannukset ja ettei siitä aiheudu haittaa lautakunnan 
toiminnalle: Mäkelänkadun 45:ssä sijaitsevan opetuskeittiön Kulutusosuuskun-
tien Keskusliitolle helmikuun 12:sta 24 p:ään edellyttäen, että ko. liitto 
edellä mainitun ehdon lisäksi suorittaa 2 000 mk:n suuruisen korvauksen sekä 
mainitun opetuskeittiön Vallilan Siirtolapuutarhayhdistyksen käyttöön helmi-
kuun 25 p:nä vuosikokouksen pitämistä varten (22.2. 551 §); Mäkelänkadun 
45:ssä sijaitsevan käsityösalin Helsingin Leikkuuopiston käyttöön 3-4 päivä-
nä viikossa enintään kertomusvuoden toukokuun loppuun saakka lisäehdolla, et-
tä ko. opisto suorittaa 10 000 mk vuokrana mainitulta ajalta (25.1. 245 §); 
mainitun käsityösalin Sotaleskien Huolto-yhdistyksen Helsingin alaosastolle 
yhtenä iltana kuukaudessa (13.9. 2325 §) sekä Väestöliiton Helsingin osaston 
käyttöön kahtena iltana kuukaudessa (18.10. 2624 §); kotitalouskerholan ker-
hohuoneen ja opetuskeittiön lastentarhain johtokunnan käyttöön kesäkuun 1 
p:stä elokuun 31 p:ään sekä opetuskeittiön Vallilan ja Kallion Demokraatti-
set Naiset nimiselle yhdistykselle äitienpäivä-tilaisuuden järjestämistä var-
ten (Khn jsto 23.5. 5747 §); Helsinginkadun,26:ssa sijaitsevan opetuskeittiön 
Kumpulan Siirtolapuutarhayhdistyksen käyttöön kuukausikokouksia varten talvi-
kautena 1951/52 (22.11. 3006 §) sekä suomenkielisten kansakoulujen käyttöön 
Mäkelänkadun 45:ssä ja Helsinginkadun 26:ssa olevat keittiöt 32 viikkotunnik-
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si ja Kallion yhteisKoulun käyttöön viimeksi mainitun keittiön lauantaisin 
klo 13 jälkeen; näistä ainoastaan Kallion yhteiskoulu velvoitettiin korvaa-
maan kaupungille aiheutuvat kustannukset (Khn jsto 27.6. 5977 §). 

Lastentarhat· Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain johtokunnan suorit-
tamaan lastentarhoissa ja niihin liittyvissä laitoksissa toimivien harjoitte-
lijoiden palkkoihin 10 $:n indeksikorotusta ja 8 A-korotusta vastaavan 
lisäyksen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että ko. harjoittelijoiden palk-
koihin saataisiin vastaisuudessa suorittaa samansuuruiset indeksikorotukset 
kuin kaupungin viranhaltijoille kulloinkin suoritetaan (24.5. 1359 §). 

Edelleen oikeutettiin lastentarhain johtokunta järjestämään maaliskuun 
28 p:n ja toukokuun 25 p:n välisenä aikana kokeilumielessä kolmelle sairaan-
hoitajatarkoulun oppilaalle tilaisuus palkattomaan harjoitteluun terveen 
lapsenhoidossa ja käsittelyssä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että mai-
nituille oppilaille saatiin harjoitteluaikana tarjota ilmaiset ateriat ao. 
laitoksissa. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa lastentarhain joh-
tokuntaa edellä mainitusta harjoittelusta saatujen kokemusten perusteella 
tekemään esityksen sairaanhoitajatarkoulun oppilaiden jatkuvan harjoittelun 
järjestämisestä (21.3. 810 §). 

Lastentarhoissa ja niihin liittyvissä laitoksissa oli kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaisesti perittävä huhtikuun 20 p:stä lähtien korvauksena 
tilapäisestä aterioinnista 15 mk aamiaisesta ja 35 mk päivällisestä (19.4. 
1046 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhojen lääkärin tutustumaan lastentar-
hain johtokunnan alaisiin laitoksiin valittujen viranhaltijoiden ja työnte-
kijäin lääkärintodistuksiin (27.12. 3340 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 500 000 mk Eheneserkodin pihamaan korjaustyön suorittamista varten 
(4.1. 25 §); 55 000 mk Kotikallion lastentarhan keittiössä suoritettavia kor-
jauksia varten (25.1. 236 §); v:n 1950 talousarvion edellä mainituista käyt-
tövaroistaan 22 518 mk Pitäjänmäen lastentarhassa suoritettujen korjaustöi-
den maksamista varten (15.2. 482 §); kertomusvuoden käyttövaroistaan 109 000 
mk muutostöiden suorittamiseen lastentarha Päiväpirtin huoneistossa (21.6. 
1692 §) sekä 166 000 mk lipputangon ja suojakaiteen pystyttämistä varten mai-
nitun lastentarhan pihamaalle (13.9. 2330 §); 1 301 800 mk muutos- ja kor-
jaustöiden suorittamiseen Lauttasaaresta Puistotien varrelta Lauttasaaren 
Säätiön omistamasta talosta lastentarhaa varten vuokratussa huoneistossa 
(12.7. 1901 §); 690 000 mk aidan rakentamista varten Alku lastentarhan piha-
maan ympärille sekä 92 000 mk parvekeaidan korottamista varten Kalliorinteen 
lastenseimessä (17.5. 1281 §); 270 000 mk korkkimaton hankkimiseksi päiväko-
ti Ahtolan huoneistoon Kirstinkatu 12:ssa (6.9. 2271 §); 325 000 mk korjaus-
pa muutostöiden suorittamista varten Pakilan lastentarha- ja terveystalossa 
(22.11. 2998 §); 360 000 mk täydennystöiden suorittamista varten lasten päi-
väkodissa Kirstinkatu 12:ssa (20.12. 3255 §); 300 000 mk kaitsijasuojan ja 
leikkivälinesuojan sekä siirrettävän käymälän hankkimista varten kokovuotis-
ta leikkikenttätoimintaa varten Kallion kentän pohjoiselle alueelle (20.9. 
2401 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen heinäkuun 20 p:nä 1950 tekemäänsä pää-
töstä neuvola- ja lastentarharakennuksen rakentamisesta Oulunkylään, että 
tarkoitusta varten varattaisiin aikaisemmin varattavaksi päätetystä tontista 
noin 250 m. länteen päin sijaitseva, laadittuun karttaan merkitty, noin 
2 500 m2:n suuruinen alue (13.9. 2359 §). 

Lastentarhain johtokunta oikeutettiin järjestämään kaupunginvaltuuston 
jäsenille kiertokäynti kaupungin lastentarhoihin ja -seimiin. Samalla kehoi-
tettiin liikennelaitosta asettamaan tarvittavat linja-autot lastentarhain 
johtokunnan käytettäväksi (Khn jsto 16.5. 5674 §). 

Lahjoitusrahastojen korkouarain käyttö. -Kaupunginhallitus päätti, että 
C.F. Ekholmin stipendirahaston karttuneet korkovarat siirretään vast 'edes 
jaettaviksi (4.5. 1241 §); samoin päätettiin, ettei Gustaf Pauligs Donations-
fond-nimisestä rahastosta kertomusvuonnakaan jaettaisi matka-apurahaa, vaan 
kertyneet korkovarat siirrettäisiin seuraavaan vuoteen myöhemmin käytettä-
viksi (9.8. 2002 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti myöntä^ Helsingfors Svenska Kontors-
mannaförening-yhdistykselle sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttöva-
roistaan 50 000 mk avustuksena käytettäväksi kertomusvuoden syksyllä järjes-
tettävien kaupallisten alkeisiltakurssien aiheuttamiin menoihin (17.5. 1311 §)· 
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Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginkirjaston tun-
tipalkkaiset kirjastoapulaiset olivat yksityisoikeudellisessa työsuhteessa 
kaupunkiin, joten heihin oli sovellettava kaupungin työntekijäin vuosiloma-, 
sairaus- ja hautausapusääntöä saattamatta heitä kuitenkaan muussa suhteessa 
työehtosopimuksen alaisuuteen (23.8. 2168 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehoittaa kaupunginkirjastoa maksamaan kolmelle 
kirjansitojalle indeksikorotukset taannehtivasti laskettuina joulukuun 1 p:nä 
1950 ja tammikuun 1 p:nä 1951 korotetuista palkoista (23.8. 2167 §). Edelleen 
kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan soveltamaan kaupunginvaltuus-
ton huhtikuun 25 p:nä päättämää 8 palkankorotusta myös kaupunginkirjas-
ton tuntipalkkaisiin kirjastoapulaisiin ja harjoittelijoihin kertomusvuoden 
alusta lähtien (14.6. 1669 §). 

Kaupunginhallitus oli joulukuun 21 p:nä 1950 päättänyt alistaa tutkitta-
vakseen kirjastolautakunnan joulukuun 15 p:nä 1950 tekemän, kirjastoamanuens-
sinvirkojen täyttämistä koskevan päätöksen ja ilmoitti, että alistettu pää-
tös saatiin panna täytäntöön (1.2. 350 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön palkkaosaston ilmoitus, että so-
siaaliministeriö oli hyväksynyt kaupunginvaltuuston kesäkuun 20 p:nä tekemän, 
kaupunginkirjaston kirjanpito-osaston eräiden virkojen uudelleen järjestelyä 
koskevan päätöksen (12.7. 1925 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan palkkaamaan eteläiseen si-
vukirjastoon sanomalehtilukusalin valvojan elokuun alusta vuoden loppuun 
132 mk:n tuntipalkasta (13.9. 2347 §) sekä palkkaamaan tilapäisen valvojan 
Kallion sivukirjastoon lokakuun 1 p:stä alkaen vuoden loppuun samasta tunti-
palkasta (13.9. 2348 §). 

Pitäjänmäen ja Herttoniemen sivukirjastojen siivoojille saatiin kaupungin-
hallituksen päätöksen mukaisesti maksaa kertapalkkio, kun sen sijaan Puisto-
lan ja Tapanilan sivukirjastojen siivoojien palkkio oli edelleen laskettava 
pinta-alakorvauksena (11.1. 104 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kirjastolautakunnan maksamaan pääkirjaston vah-
timestarin vapaapäiväsijäiselle 3 tunnin korvauksen kultakin vapaavuorolta 
kertomusvuoden alusta lähtien (8.2. 463 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi seuraavat määrärahat: 54 000 mk tuuletuksen parantamiseksi Töölön si-
vukirjaston huoneistossa (26.4. 1139 §) ja 711 414 mk:n suuruisen lisämäärä-
rahan Munkkiniemen sivukirjastossa kertomusvuonna suoritettujen korjaustöi-
den maksamiseen (20.12. 3278 §); edelleen päätti kaupunginhallitus myöntää 
sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 35 000 mk kirjasto-
lautakunnan käytettäväksi pääkirjaston lasten lukusalin freskomaalausten 
kunnostamiseen (1.11. 2781 §). 

Merkittiin tiedoksi valtion kirjastotoimikunnan ilmoitus poikkeuksen myön-
tämisestä kaupunginkirjastolle valtionavun ehtoihin kuuluvien viranhaltijain 
kelpoisuusvaatimusten noudattamisesta v. 1949 (1.2. 300 §) sekä ilmoitus sa-
manlaisesta oikeudesta valtionavun saantiin jatkuvasti v:sta 1950 lähtien 
(22.11. 3009 §). 

Kirjastolautakunta oikeutettiin tekemään enintään 5 vuodeksi sopimus 
Oy. Tekno opas - Tekno guide ah.- nimisen toiminimen kanssa opaslaitteiden 
kiinnittämisestä kaupunginkirjaston huoneiden seinille sillä ehdolla, että 
sopimusluonnoksen 4) kohta jätetään sopimuksesta pois (Khn jsto 8.11. 6532 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kirjastolautakunnan palkkaamaan Käpy-
län sivukirjastoon ylimääräisen siivoojan 10.palkkaluokan mukaisin palkoin 
(8.3. 728 §). 

Kaupunginmuseo. Kaupunginhallitus päätti luovuttaa kaupunginmuseolle van-
hat, noin v:lta 1750 peräisin olevat rahat, yhteensä 3 kpl, jotka oli löydet-
ty liikennelaitoksen työmaalta Kustaa Vaasantieltä (12.7. 18§8 §). 

Museolautakunnalle päätettiin myöntää 24 900 mk:n suuruinen lisämäärära-
ha tilapäiselle työvoimalle suoritetuista korotetuista palkoista johtuneiden 
menojen peittämiseen (Khn jsto 31.10. 6489 §). 

Ifusiikkilautakunta. Kaupunginhallitus päätti määrätä, että kaupunginorkes-
terin intendentin ja taloudenhoitajan tuli olla läsnä musiikkilautakunnan ko-
kouksissa sekä että lautakunta tarvittaessa sai kutsua kaupunginorkesterin 
kirjastonhoitajan saapumaan kokouksiin (14.6. 1661 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginorkesterin ja musiikkilautakunnan 
kanslia pidettäisiin avoinna yleisölle arkipäivisin klo 12-15 ja lauantaisin 
klo 11-13 (14.6. 1660 §). 

Musiikkilautakunnan sihteerin palkkion kaupunginhallitus päätti korottaa 
11 000 mk:ksi ja kaupunginorkesterin järjestysmiehen palkkion 7 700 mk:ksi 
kuukaudelta (5.4. 931 §7. 

Kaupunginhallitus päätti luovuttaa kaupunginorkesterin maksutta seuraa-
viin tilaisuuksiin: Suomen Marsalkan hautajaistilaisuuteen (8.3. 722 §)? hy-
väntekeväisyyskonsertteihin (12.4. 991 §) ja Suomen Säveltaiteilijäin Liiton 
joulukuun 7 ptnä pidettävään vuosikonserttiin (15.11. 2937 §). 

Merkittiin tiedoksi opetusministeriön ilmoitukset valtionavustuksen myön-
tämisestä kaupunginorkesterin toiminnan tukemiseksi (12.4. 955 §, 5.7. 1828 
§, 25.10. 2694 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Suomen Muusikkojen Liitolle, että mi-
käli liitto edelleenkin oli halukas järjestämään maksullisia konsertteja ke-
säiseen aikaan kaupungin puistoissa, asiasta voitaisiin alustavasti neuvo-
tella kaupungin urheilu- ja retkeilytoimiston sekä kiinteistötoimiston vi-
ranomaisten kanssa konserttipaikkojen ym. järjestelytoimenpiteiden selvittä-
miseksi sekä sen nälkeen tehdä yksityiskohtaisempi, perusteltu esitys kaupun-
ginhallitukselle (25.1. 275 §). 

Otettuaan tutkittavakseen musiikkilautakunnan maaliskuun 30 p:nä tekemän 
päätöksen, jonka mukaan lautakunta oli valinnut kertomusvuodeksi ohjelma-
jaostonsa jäseniksi professori Bengt Carlsonin, filosofian tohtori E.M. von 
Frenckellin, filosofian kandidaatti M. Raution ja filosofian maisteri M. Tu-
rusen sekä kesäkuun 1 p:stä kapellimestari Tauno Hannikaisen, kaupunginhalli-
tus päätti hyväksyä mainitun päätöksen (12.4. 948 §). 

Sibeliusfviikon järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Sibe-
lius-viikon neuvottelukunnan ryhtymään kesäkuussa pidettävän Sibelius-viikon 
järjestämiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, kunnes Sibelius-viikon säätiö 
oli muodollisesti perustettu ja järjestäytynyt, sekä kehoittaa rahatoimistoa 
suorittamaan mainitun neuvottelukunnan sihteerin, maisteri E.. Koroman tarkis-
tamat ja neuvottelukunnan puheenjohtajan, apulaiskaupunginjohtaja P. Railon 
hyväksymät Sibelius-viikon järjestelystä aiheutuvat laskut ja muut menot Si-
belius-viikon säätiön nimiin avattavalle ennakkomaksutilille kirjattaviksi (11.1. 109 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan 
v:n 1952 Sibelius-viikon järjestämisestä aiheutuvat menot ennakkona kaupun-
ginkassasta, mikäli maksettavaksi esitetyt laskut ja maksumääräykset olivat 
Sibelius-viikon säätiön toiminnanjohtajan, maisteri E. Koroman tarkistamat 
ja säätiön hallituksen puheenjohtajan, opetus- ja sairaala-asiain johtaja 
P. Railon hyväksymät (5.12. 3133 §). 

Kaupungin varoista myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan seuraavat avustukset: 
Suomen Työväen Lapsilaulajat yhdistykselle 112 000 mk (19.4. 1081 §); Helsin-
gin Työväen Mieskuorolle matka-avustusta 200 000 mk kuoron suunnittelemaa 
ulkomaista konserttimatkaa varten sekä Eteläsuomalaisille Laulajille 250 000 
mk:n apurahan ulkomaista konserttimatkaa varten (12.4,. 990 §); Suomen Laula-
jain ja Soittajain Liiton Helsingin piirille 300 000 mk:n matka-avustuksen 
osallistumista varten Tukholmassa pidettäviin pohjoismaisiin laulujuhliin 
(12.4. 987 §); Helsingfors Svenska Sängarförbund yhdistykselle 100 000 mk:r 
avustuksen Tukholmassa kesäkuussa pidettäviin pohjoismaisiin laulujuhliin 
osallistumista varten (12,4. 988 §); Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton 
Helsingin piirille 300 000 mk:ri avustuksen osallistumista varten Lahdessa pi-
dettäviin laulujuhliin (17.5. 1314 §); Suomen Työväen Musiikkiliiton Uuden-
maan piirille 150 000 mk käytettäväksi matka-avustuksina Valkeakoskella hei-
näkuussa pidettäville laulu— ja soittojuhlille meneville helsinkiläisille 
esiintyjille (28.6. 1797 §); Suomen Työväen Musiikkiliiton Uudenmaan piirin 
30-vuot is juhlakonsertista mahdollisesti aiheutuvan tappion peittämiseen 
2ÖÖ 000 mk (8.2. 456 §); mainituista 30-vuot is juhlista koituneen tappion 
osittaiseksi peittämiseksi myönnettiin 200 .000 mk (Khn.jsto 4.4. 5519 §); 
XI yleisen Suomen ruotsalaisen laulu- ja musiikkijuhlan järjestämistä var-
ten 400 000 mk, mistä summasta 2Ö0 000 mk oli suoranaista avustusta ja 
200 000 mk maksettaisiin vain sikäli kuin juhlan tilit osoittivat tappiota, 
jolloin tappio oli jaettava suhteellisesti muiden samanluontoisen avustuksen 
myöntäjien kesken (8.2. 455 §); merkittiin tiedoksi Pinlands Svenska Säng-
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ooh Musikf örbund'in ilmoitus edellä mainitun avustuksen käyttämisestä sekä 
siitä, ettei kaupungin lupaamaa 200 000 mk:n takausta tarvinnut käyttää (22.11. 
3030 §); edelleen kaupunginhallitus myönsi edellä mainituista käyttövarois-
taan Helsingin Työväen Sekakuorolle tilitystä vastaan korkeintaan 150 000 
mk:n avustuksen mainitun kuoron juhlakonsertin ja muiden 60-vuotisjuhlalli-
suuksien aiheuttamien kustannus tappio id en peittämiseen (1.3. 671 §)» annetun 
tilityksen perusteella myönnettiin ko. avustus mainitulle sekakuorolle (Khn 
jsto 2.5. 5646 §). 

Ulkoilmateatterin järjestäminen Suomenlinnaan. Kaupunginhallitus päätti 
pyytää, että muinaistieteellinen toimikunta myöntäisi kaupungille luvan jär-
jestää Suomenlinnan Kustaanmiekan alueelle ulkoilmateatterin (15.3. 787 §). 

Vallilan ulkoilmateatteri. Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin anta-
maan rakennustoimiston tehtäväksi luonnospiirustusten ja kustannusarvion laa-
timinen Vallilan ulkoilmateatteria varten (4.10. 2538 §). 

Kuvanveistonäyttely. Kaupunginhallitus päätti, että^Suomen Taideakatemian 
järjestämä kuvanveistonäyttely sijoitettaisiin kaupunginpuutarhan ruusutar-
haan. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa 
yhteistoiminnassa Suomen Taideakatemian-kanssa tekemään kaupunginhallituksel-
le esityksen siitä, mihin määrään Taideakatemian esittämistä töistä aiheutu-
vat kaupungin kustannukset tulisivat nousemaan (17.5. 1299. §). 

H is toriatqimikunta. Kaupunginhallitus päätti, että historiatoimikunnan 
maksamat palkkiot saataisiin suorittaa syyskuun 1 pistä lähtien kymmenkertai-
sina v. 1931 vahvistettuihin määriin verrattuina (4.5. 1198 §). 

Esihistoriallisten muinaisjäännösten kunnostaminen. Yleisten töiden pää-
luokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 149 734 mk esi-
historiallisten, kiinteiden muinaisjäännösten kertomusvuonna suoritettujen 
kunnostamistöiden kustannusten peittämiseen (13.12. 3210 §). 

Ahlströmin rahastot. Rahaston v:n 1950 korkovarat päätettiin käyttää 
siten, että musiikkiavustusrahaston hoitokunta ja Suomen Taideakatemia sai-
vat kumpikin 109 260 mk sekä Suomen Kirjailijaliitto ja Finlands Svenska För-
fattarförening-yhdistys kumpikin 54 630 mk (5.4. 942 §). 

Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunnan, Suomen Taideakatemian, Suomen Kir-
jailijaliiton ja Finlands Svenska Författarförening-yhdistyksen selostukset 
kertomusvuonna saamiensa korkovarojen käytöstä merkittiin tiedoksi (31.5. 
1482 §, 21.6. 1717 §, 31.5. 1474 §, 26.4. 1137 §). 

Ida Ekmanin avustusrahaston hoitokunnan ilmoitus apurahan myöntämisestä 
merkittiin tiedoksi (14.6. 1658 §). 

Kaupungin taideostoja valmistelemaan asetetun toimikunnan esityksen mukai-
sesti kaupunginhallitus päätti ostaa kansakouluja varten.Suomen Taiteilijain 
vuosinäyttelystä Stig Fredrikssonin maiseman 27 000 mk:n hinnasta sekä Voit-
to Vikaisen kaksi "Hämähäkki11-nimistä teosta 6 000 mk:n yhteishinnasta myön-
täen samalla sekalaisten yleisten menojen pääluokan tililtä Taideteosten os-
to 33 000 mk mainittuun tarkoitukseen (19.4. 1043 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti suostua edellä mainitun toimikunnan esi-
tykseen ja. myönsi ko. tililtä yhteensä 86 000 mk, millä summalla hankittiin 
Viiva ja Väri-nimisestä· piirustus- ja grafiikkanäyttelystä kansakouluja var-
ten seuraavat teokset: Tuomas von Boehmin kolme värillistä puupiirrosta, Sven 
G-rönvallin maisema, E. Mether-Borgströmin sommitelma, L-G. Nordströmin väril-
linen puupiirros ja Jaakko Somersalon neljä värillistä puupiirrosta sekä mai-
sema (8.11. 2842 §); edelleen myönnettiin 100 000 mk taidemaalari Onni Ojan 
maalauksen "Elämän ranta" ostoon (22.11. 2997 §). 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 250 000 mk taidemaalari Tauno Miesmaalle palkkioksi huoltotoimen enti-
sen toimitusjohtajan, Bruno Sarlinin muotokuvan maalaamisesta (15.11. 2918 §). 

Taiderahaston perustamista koskeva aloite. Vtn H. Meltin ym. aloitteen 
johdosta, joka koski rahaston perustamista avustusten jakamiseksi varattomil-
le taidealojen opiskelijoille, taiteilijoille ja kirjailijoille, kaupungin-
hallitus päätti periaatteessa, että asetettaisiin komitea valmistelemaan ky-
symystä taiderahaston perustamisesta. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoit-
taa opetus- ja sairaala-asiain johtajaa tekemään ehdotuksen komitean kokoon-
panosta (14.6,. 1659 §). 

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan avustaminen. Kaupunginhallitus myönsi 
sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 50 000 mk:n avustuk-
sen mainitulle yhdistykselle Kaivopuistossa olevan tähtitornin ulkopuolista 
kunnostamista varten sekä yleisölle tarkoitettujen tähtinäytäntöjen aiheutta-
mien kustannusten peittämiseksi (31.5. 1427 §). 
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9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 
Viranhaltijain osallistuminen kiinteistölautakunnan kokouksiin. Kaupungin^ 

hallitus päätti, että kiinteistötoimiston osastopäälliköiden tai heidän si-
jaistensa tuli olla saapuvilla kiinteistölautakunnan kokouksissa, että kau-
punginagronomih ja kaupunginmetsäiihoitajan tai heidän sijaistensa tuli olla 
saapuvilla maa- ja metsätalous jaoston kokouksissa, että kiinteistötoimiston 
sihteerin tuli olla saapuvilla, paitsi kiinteistölautakunnan, myöskin sen 
jaostojen kokouksissa ja että 3-vuotiskatselmuksissa tuli olla saapuvilla 
katselmuslautakunnan puheenjohtajan määräämän kiinteistötoimiston tonttiosas-
ton viranhaltijan (5.7· 1852 §). 

Korvaus oman auton käytöstä. Talo-osaston apulaispäällikkö M. Pinskas oi-
keutettiin lokakuun 15 psstä alkaen käyttämään omaa henkilöautoaan virkamat-
koilla vahvistetusta korvauksesta edellyttäen, että hän piti määräysten mu-
kaista ajokirjaa (8.11. 2892 §). 

Käteiskassat. Kiinteistötoimiston ylivahtimestari oikeutettiin kertomus-
vuoden aikana pitämään 15 000 mk:n suuruista käteiskassaa (Khn jsto 17.1. 
5110 §). 

Viranhaltijain palkkaaminen kiinte istötoimistoon. Kaupunginhallitus oi-
keutti kiinteistölautakunnan palkkaamaan kiinteistötoimiston tonttiosastolle 
rakennusvalvojan apulaiseksi rakennusmestarin 35.palkkaluokan mukaisin palk-
kaeduin (1.3* 643 §) sekä talo-osastolle tilapäisen toimistonhoitajan tila-
päisen kalliosuojien tarkastajan sijasta 28.palkkaluokan mukaisin palkka-
eduin (5.4. 920 §), maatalousosastolle tilapäisen toimistoapulaisen 23.palk-
ka luokan mukaisin pohjapalkoin (4.5. 1208 §] ja kaupunkimittausosastolle 5 
kuukauden ajaksi tilapäisen insinöörin siten, että tämä työskenteli osastol-
la puolet vahvistetusta virka-ajasta (20.12. 3300 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen kiinteistölautakunnan kokouksessaan kesäkuun 
4 p:nä tekemän päätöksen^ joka koski talo-osaston toimistonhoitajan viran 
täyttämistä, kaupunginhallitus hyväksyi ko. päätöksen siten muutettuna, että 
virkaan valittiin hakija C.O. Lindell toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuo-
den loppuun (7.6. 1510 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kiinteistölautakunnan marraskuun 12 p:nä 
tekemä, osastosihteeri V. Harmaselle suoritettua korvausta koskeva päätös, 
jonka kaupunginhallitus oli alistanut tutkittavakseen, saatiin panna täytän-
töön (29.11. 3094 §). 

Päätettyään ottaa tutkittavakseen kiinteistölautakunnan tammikuun 15 p:nä 
tekemän päätöksen, jonka mukaisesti Erottajan kalliosuojan lämmittäjälle 
M. Hassiselle myönnettiin sairauden johdosta menetetyn työansion korvauksena 
4 045 mk, kaupunginhallitus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa muuttamaan 
sanottua päätöstään siten, että ko. korvaus suoritettaisiin tililtä Työnteki-
jäin sairausajan palkat (18.1. 154 §). 

Pomppatakkien hankkiminen vahtimestareille. Kaupunginhallitus päätti oi-
keuttaa kiinteistölautakunnan hankkimaan ns. pomppatakit kahdelle kiinteis-
tötoimiston autonkuljettajana toimivalle vahtimestarille (25.10. 2732 §). 

Kaupungin kartat. Kaupunginhallitus päätti luovuttaa korvauksetta v. 1950 
painetun Helsingin matkailijakartan vedokset käytettäväksi Nagelin matkaop-
paan liitteenä ehdolla, ettei tätä kartta-aineistoa käytetä mihinkään muuhun 
oppaaseen ja että kartta-aineiston luovutus tapahtuu kaupungingeodeetin toi-
mesta (25.1. 255 §). 

Suomalainen Kirjakauppa oikeutettiin painattamaan kaupungin keskustan 
kartta toiminimen omaan käyttöön tarvittavien kirjekuorien taakse (Khn jsto 
26.9. 6304 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin korvauksetta luovuttamaan XV Olympia 
Helsinki 1952- yhdistyksen käyttöön opaskirjan laatimista varten tarpeelli-
sia peruskarttoja ja muuta karttamateriaalia (29.11. 3055 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Helsingin Puhelinyhdistyksen painattamaan kau-
pungin kartan puhelinluettelon n:o 65 liitteeksi 100 000 mk:n korvauksesta 
(29.11. 3092 §}. 

Oy. Stockmann ah. oikeutettiin painattamaan esittämänsä mallin mukainen 
kartta kaupungin keskustasta mainoskirjaseen, joka oli tarkoitettu olympia-
kisoja varten, 20 000 mk:n suuruista korvausta vastaan sillä ehdolla, että 
ennen kartan lopullista painatusta siitä oli lähetettävä vedos kiinteistötoi-
miston kaupunkimittausosastolle painatuksen hyväksymistä varten (Khn jsto 
13.12. 6716 §). 
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K i i.nt e än omaisuuden hankintaa ja 
luovutusta koskevat kysymykset 

Muuntamoa varten tarvittavan tontin pakkolunastus. Kaupunginhallitus päät-
ti täydentää joulukuun 21 p:nä 1950 tekemäänsä päätöstä siten, että kaupun-
ginhallituksen asiamiesosaston tehtäväksi annettiin anoa valtioneuvostolta 
Gärdohacka-nimisestä tilasta RN 4201 muuntamoa varten tarvittava 10x10 met-
rin suuruinen tontti pakkolunastettavaksi sähkölaitoksen piirustuksen n:o 
6911 osoittamasta paikasta (1.3. 660 §). 

Paikan varaaminen allergiasairaalaa varten. Kaupunginhallitus päätti vara-
ta allergiasairaalan paikaksi kiinteistötoimiston asemakaavaosaston syyskuun 
26 p:nä laatimaan karttaan.merkityn, Paciuksenkadun lounaispuolella olevan, 
noin 1.2 hehtaarin suuruisen alueen sekä kehoittaa kiinteistölautakuntaa ai-
kanaan laatimaan aluetta varten asemakaavan ja tonttijaon sekä tekemään esi-
tyksen luovutusehdoista (25.10. 2726 §). 

Erottamisoikeuden ostaminen kaupungille. Kaupunginhallitus päätti valtuut-
taa varatuomari V. Viherluodon huutamaan kaupungille erottamisoikeuden kaup-
papuutarhanomistaja L. Salolle kuuluvaan, Herttoniemen kylissä sijaitsevaan 
maa-alueeseen alueella olevine asuin- ja ulkohuonerakennuksineen sekä kasvi-
huoneineen kesäkuun 2 p:nä pidettävässä huutokaupassa korkeintaan 3.5 milj. 
mk:n hinnasta (31.5. 1463 §). 

Hermannissa sijaitsevien rakennusten ostaminen. Kaupunginhallitus kehoit-
ti kiinteistölautakuntaa ostamaan liikemies 0. Mikkolalta hänen Hermanni II:n 
korttelin n:o 15 tontiksi n:o 13 nimitetyllä vuokra-alueelia omistamansa ra-
kennukset 300 000 mk:n kauppahinnasta sekä oikeutti lautakunnan myymään raken-
nukset tarjousten perusteella vähintään 225 000 mk:n kauppahinnasta puretta-
viksi ja pois kuljetettaviksi sitten kun rakennuksissa asuvat henkilöt oli 
sijoitettu uusiin huoneistoihin. Samalla kaupunginhallitus myönsi kiinteistö-
jen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 300 000 mk rakennusten kauppahin-
nan suorittamiseen (1.11. 2803 §). 

Laajalahden asuntoalueen erään vuokraoikeuden ostaminen. Kaupunginhalli-
tus kehoitti kaupunginasiamies E. Elfvengreniä kaupungin puolesta tekemään 
sekatyömies E. Hämäläiselle kuuluvan Laajalahden asuntoalueen korttelissa 
n:o 28 sijaitsevan tontin n:o 1 hallintaoikeuden huhtikuun 18 p:nä toimitet-
tavassa pakkohuutokaupassa tarjouksia korkeintaan 100 000 mk:aan asti. Samal-
la kaupunginhallitus myönsi kiinteistöjen pääluokan käyttövaroistaan enintään 
100 000 mk kauppahinnan suorittamiseen (12.4. 970 §). 

Vapautuksen myöntäminen asemakaavalain mukaisten vakuuksien asettamisesta. 
Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin Yliopiston ostaessa Pihlajatien var-
rella korttelissa n:o 611 olevat tontit n:o 50 ja 52 sekä Mäntytien varrella 
korttelissa n:o 620 olevan tontin n:o 5 se vapautetaan asettamasta vakuutta 
tonttien rakentamista koskevan sitoumuksen täyttämisestä (14.6. 1630 §). Sa-
moin päätettiin vapauttaa Tammisalon korttelissa n:o 44 027 olevan tontin 
n:o 5 omistaja, isännöitsijä A. Lindgren asemakaavalain mukaisen vakuuden 
asettamisesta elokuun 24 p:nä päivätyn rakennuspiirustuksen osoittaman raken-
nemuutoksen johdosta (20.12. 3301 §). 

Eräiden tonttien arv iohinnan määräämistä koskevia asioita. Kaupunginhalli-
tus oikeutti kiinteistölautakunnan myymään Maskuntien varrella korttelissa 
n:o 717 olevan tontin n:o 4 huutokaupalla sekä vahvisti sen alimmaksi huuto-
kaupassa hyväksyttäväksi hinnaksi 1 154 000 mk (26.4. 1115 §); samoin vahvis-
tettiin 12.kaupunginosan korttelissa n:o 387 olevalle tontille n:o 74 määrät-
ty 2 005 000 mk:n arviohinta alimmaksi huutokaupassa hyväksyttäväksi myynti-
hinnaksi (16.8. 2089 §); muuttaen aikaisemmin tekemäänsä päätöstä kaupungin-
hallitus vahvisti 29.kaupunginosan korttelin n:o 29 110 tontin n:o 11 arvio-
hinnaksi 1 978 000 mk (13.12. 3234 §); edelleen vahvistettiin Pohjois-Haagan 
I asuntoalueen korttelin n:o 29 105 tontin n:o 2 arviohinnaksi 1 682 000 mk 
(1.11. 2804 §). 

Teollisuustonttien luovuttamisessa nouaatettavien periaatteiden vahvista-
minen. Kaupunginhallitus vahvisti ns. teollisuustonttikomitean ehdottamat pe-
riaatteet noudatettaviksi tehtäessä esityksiä kaupunginvaltuustolle teolli-
suus- ja varastorakennustonttien luovuttamisesta teollisuuslaitoksille (24.5. 
1367 §). 

Tonttien varaaminen kouluja varten. Kaupunginhallitus päätti varata jälem-
pänä mainittuja kouluja varten seuraavat tontit: Helsingin Suomalaista Yksi-
tyislyseota. varten noin 3 500 m2:n suuruisen tontin korttelin n:o 506 pohjois-
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osasta, Karjalan yhteiskoulua varten noin 4 960 m2:n suuruisen tontin Pohjois-
Haagan .II asuntoalueen korttelista n:o 29 136, Käpylään rakennettavaa oppi-
koulua varten noin 6 000 m2:n suuruisen tontin korttelista n:o 836, oppikou-
lua varten noin 7 200 m2 :n suuruisen tontin Ruskeasuon korttelista n: o 720, 
Nya Svenska Samskolan i Helsingfors- nimistä koulua varten tontin nro 2 Tope-
liuksenkadun varrelta korttelista n:o 480, Helsingin Yksityiselle Keskikou-
lulle tontin n:o 12 Kuusitien varrelta korttelista n:o 615, Andra Svenska 
Lyceum i Helsingfors- nimistä koulua varten tontin Sturenkadun varrelta kort-
telista n:o 357 tai 372; edelleen kaupunginhallitus antoi kiinteistölautakun-
nan tehtäväksi, laatia tarvittavat asemakaavan ja tonttijaon muutokset sekä 
ehdotukset tonttien luovutusehdoiksi (8.2. 424 §). Helsingin Englantilaista 
Yhteiskoulua varten varattiin joulukuun 31 prään 1952 saakka tontti nro. 14 
Mäntytien varrelta korttelista n:o 618 (27.9. 2464 §). 

Tonttien varaaminen toipilas-, vanhainkotia ym. varten* Kaupunginhallitus 
päätti varata Helsingin Invaliidien Yhdistykselle helmikuun 1 pr ään 1952 saak-
ka toipilaskodin rakentamista varten tontin korttelissa n: o 861 olevan ton-
tin n:o 5 a länsiosasta (15.2. 499 §); samoin varattiin Haagan korttelin n:o 
108 tonteista n:o 11 ja 16 muodostettavaa uutta tonttia vastaava, noin 2 800 
m2 käsittävä alue Katrina-Föreningen i Finland- nimiselle yhdistykselle jou-
lukuun 31 p:ään 1952 saakka vanhainkodin rakentamista varten (22.2. 548 §); 
edelleen varasi kaupunginhallitus Helsingin suomalaisten ja ruotsalaisten 
evankelisluterilaisten seurakuntain kirkkohallintokunnalle .vanhainkotia var-
ten tontin n:o 10 Lokkalantien varrelta korttelista n:o 30 056 vuoden 1953 
loppuun saakka (22.2. 563 §) sekä Katolinen Kirkko Suomessa -nimiselle uskon-
nolliselle yhdyskunnalle tontin n: o 2 Mänty ti en varrelta korttelista n: o 619 
joulukuun 31 psään 1952 saakka sekä periaatteessa hjnräksyä ko. tontille raken-
nettavaksi kirkkorakennuksen kanslioineen ja enintään kaksine papihasuntoi-
fieen (27.9. 2465 §.) 

Astor-Filmi oy:lie varattiin maaliskuun 1 p:ään 1952 saakka noin 2 500 
m2:n suuruinen tontti Koskelantien ja Kalervonkadun risteyksestä korttelista 
nro 848 elokuvateatterin rakentamista varten (1.3. 647 §). 

Kaupunginhallitus päätti varata Vartiokylään rakennettavaa terveystalo-
ja lastentarharakennusta varten noin 4 500 m2:n suuruisen tontin, joka kiin-
teistötoimiston asemakaavaosaston tammikuun 29 p m ä laatimaan karttaan oli 
merkitty ja joka sijaitsi Nykullan tilan maalla Porvoon maantien luoteispuo-
lella (12.4. 971 §). 

Alueen varaaminen kaupungin toimesta rakennettavia puutaloja varten. Kau-
punginhallitus päätti, että ne puutalot, jotka kaupunginvaltuuston päätöksen 
perusteella tultaisiin rakentamaan helsinkiläisille sekä häädetyille että 
pommisuojissa asuville lapsiperheille, sijoitettaisiin Kustaa Vaasantien, 
Kumpulantien ja Intiankadun välillä olevalle, noin 12 700 m2rn suuruiselle 
alueelle. Myöhemmin päätettiin varata ko. tarkoitukseen korttelin nro 650 
tontti nro 61 ja, mikäli se ei riittäisi, myöskin tontti nro 63. Lisäksi kau-
punginhallitus päätti, että tarkoitukseen varatulla määrärahalla oli raken-
nettava viisi asuintaloa samojen piirustusten mukaan kuin ns. Kumpulan kun-
nalliset asuintalot oli rakennettu, joten siis kuhunkin rakennukseen tuli 
8 kahden huoneen ja keittiön asuntoa, pinta-alaltaan kukin noin 40 m2. Yleis-
ten töiden lautakunnan tehtäväksi annettiin huolehtia rakennusten rakentami-
sesta käyttäen, mikäli mahdollista, rakennustoimiston omaa työvoimaa. Jos oli 
välttämätöntä antaa rakennustöitä ulkopuolisille urakoitsijoille, oli urakka-
sopimukseen sisällytettävä määräys, että rakennuksiin tarvittavaa puutavaraa 
oli otettava kaupungin puutavara- ja polttoainetoimistolta siinä määrin kuin 
toimisto voi sitä hankkia. Samalla kehoitettiin yleisten töiden lautakuntaa 
suunnittelemaan rakennuksen pohja- tai ensimmäiseen kerrokseen virastohuonei-
ta kaupungin laitoksia varten sekä kiinteistölautakuntaa laadituttamaan tar-
vittavat asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset (21.6. 1729 §, 30.8. 
2236 §, 11.10. 2591 §). 

Alueen varaaminen vihanne s tukkukauppaa varten. Kaupunginhallitus kehoit-
•ti kiinteistölautakuntaa ostamaan Oy. Renlund ah;Itä yhtiön ns. Agroksen 
alueella omistaman autotallirakennuksen 1. miij. mk?n kauppahinnasta sekä 
myönsi tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 1 milj. 
mk kauppahinnan maksamista varten. Lisäksi kaupunginhallitus kehoitti kiin-
teistölautakuntaa vihannestorin järjestämistä varten tekemään Oy. Renlund 
ab m kanssa vuokra-ym. sopimukset yhtiön maaliskuun 31 pmä antaman sitoumuk-
sen mukaisesti (5.7. 1851 §). 
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Tontin varaaminen keskuskorjaamoa varten. Kaupunginhallitus hyväksyi kiin-
teistölautakunnan toimenpiteen noin 26,2 ha:n suuruisen alueen varaamisesta 
Herttoniemestä keskuskorjaamoa sekä liikennelaitoksen halleja ja vesilaitok-
sen korjaamoa varten (23.8. 2175 §). 

Koskelan vaunuhallialueen luovuttaminen liikennelaitoksen hallintaan. Kau-
punginhallitus päätti luovuttaa liikennelaitoksen hallintaan 24.kaupunginosan 
korttelissa n:o 954 olevan tontin n:o 1 toukokuun 1 p:stä alkaen 86.5 milj. 
mk:n arvoisena (20.9. 2419 §). 

Tontin varaaminen Vallilan työkeskusta varten. Helsingin suomalaisten ja 
.ruotsalaisten evankelisluterilaisten seurakuntien Vallilan työkeskusta varten 
päätettiin varata noin 1 000 m2:n suuruinen alue korttelin n:o 543 koillis-
päästä joulukuun 31 p:ään 1952 (11.10. 2590 §). 

Tontin luovuttaminen Oy. Yleisradio abille. Kaupunginhallitus päätti peri-
aatteessa, että kiinteistölautakunnan ehdottama, noin 8 500 m2 :n suuruinen, 
korttelin n:o 484 pohjoispuolella oleva alue esitettäisiin luovutettavaksi 
radiotalon rakentamista varten. Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin laatimaan 
ehdotus luovutusehdoiksi. Oy. Yleisradio ah:lle päätettiin°vielä ilmoittaa, 
ettei kaupunginhallitus missään tapauksessa tule puoltamaan lisäalueen luo-
vuttamista vastaisuudessa alueen mahdollista laajentamista varten (20.12. 
3294 §). 

Rakentamisajan uudelleen määrääminen. Kaupunginhallitus päätti, että 
korttelin n:o 693 tontin n:o 20 Elimäenkadun varrella rakentamiselle asete-
tut määräajat lasketaan alkaviksi joulukuun 1 p:stä 1949. Samalla kaupungin-
hallitus myönsi kiinteistöjen pääluokan tililtä Poistot ja palautukset, kau-
punginhallituksen käytettäväksi 1 118 550 mk Metalliruiskutus oy:n edellä 
mainitun tontin rakentamisvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneiden tulo-
jäämien poistamiseksi vuosien 1944 ja 1947 tileistä (25.1. 251 §). 

Maksulykkäyksen myöntäminen Asunto-osakeyhtiö Merikatu 19-21 nimiselle 
yhtiölle. Kaupunginhallitus myönsi hakijalle lykkäystä korttelissa n: o I83 
olevan tontin, n:o 1 kauppahinnan 10 920 000 mk:n suuruisen osan suorittami-
sesta heinäkuun 20 p:ään asti sillä ehdolla, että ko. määrälle suoritetaan 
10 #:n vuotuinen korko erääntymispäivästä maksupäivään (31.5. 1462 §). 

Teollisuuskeskuksen rakennuksen valmistumisajan myöhästyminen. Tontille 
n:o 10 Etelärannan varrella rakennettavan rakennuksen valmistusajan myöhäs-
tymistä koskevan ilmoituksen johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, 
että ilmeisesti ei vielä ollut mahdollista arvostella, aiheuttivatko yhtiön 
kirjelmässä mainitut seikat sen, ettei rakennustyötä saatu valmiiksi sovit-
tuun määräaikaan mennessä sekä ettei kaupunginhallitus näin ollen voinut hy-
väksyä yhtiön esittämiä seikkoja ylivoimaisiksi esteiksi (5.7. 1854 §, 1.11. 
2800 §). 

Rakennuspiirustusten hyväksymistä koskevia asioita. Kaupunginhallitus hy-
väksyi tontille n:o 22 Arkadiankadun varrelle rakennettavan ruotsalaisen 
kauppakorkeakoulun rakennuksen piirustukset (8.3. 693 §); samoin hyväksyt-
tiin Pihlajatien varrella olevalle tontille n:o 32 rakennettavan uuden las-
tentalon pääpiirustukset (21.6. 1700 §) sekä arkkitehti M. Tavion laatimat 
•piirustukset 81.kaupunginosan kortteleihin n:o 137 ja 138 rakennettavia 
asuinrakennuksia ja myymälärakennusta varten (13.12. 3223 §). 

Munkkiniemen yhteiskoululle myydyn tontin rakennuskustannusten vahvistami-
nen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Munkkiniemen yhteiskoulun kannatus-
osakeyhtiön rakentaman koulun ipakennuskustannuksiksi 84.3 milj. mk, joten 
yhtiöllä oli siis oikeus kiinnittää ennen kaupungin sille myymän tontin mak-
samatonta kauppahintaa 63 milj. mk (12.7. 1940 §7. 

Pakkohuutokaupan peruuttamista koskeva asia. Työnjohtaja U.E. Leivon ano-
muksen johdosta kaupunginhallitus päätti, että pakkohuutokauppa oli peruutet-
tava, mikäli hakija viimeistään helmikuun 21 p:nä suorittaa kaupungille 
50 000 mk, joka ensisijaisesti käytettäisiin huutokauppakustannusten ja huu-
tokaupan peruuttamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen, palovakuutus-
maksun suorittamiseen sekä sen jälkeen erääntyneiden korkojen ja kuoletusten 
maksamiseen ja mahdollinen jäännös pääoman lyhennykseksi (15.2. 503 §). 

E. Nissiselle myönnettyä Ly-lainaa koskeva tonttijaoston päätös. Alistet-
tuaan tutkittavakseen kiinteistölautakunnan tontti jaoston heinäkuun 24 p:nä 
tekemän päätöksen kaupunginhallitus päätti, kumoten mainitun päätöksen, myön-
tää verotusvirkailija E. Nissiselle oikeuden kiinnittää tontin n:o 8 Hertto-
niemen korttelissa n:o 116 vuokraoikeuteen rakennuksineen, ennen hänelle myön-
nettyä 320 000 mk:n suuruista Ly-lainaa,J200 000 mk aikaisemman 900 000 mk:n 
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suuruisen kiinnityksen lisäksi· Kaupunginhallitus päätti samalla huomauttaa 
kiinteistölautakunnan tonttijaostolle, että yleishyödyllisen rakennustoimin-
nan edistämislainarahaston hallintoon ei ole katsottava sisältyvän oikeutta 
päättää asioista, jotka koskevat sanotusta rahastosta myönnettyjen lainojen 
vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeusjärjestysten muuttamista 
(9.8. 1998 §). 

Kiinteän omaisuuden vuokra - ja muuta 
nautintaoikeutta koske at- kysymykset 

Kaivopuiston ulkoilmakahvilan rakentaminen. Kaupunginhallitus antoi kiin-
teistölautakunnan tehtäväksi laatia esityksen alueen luovuttamisesta ulkoil-
makahvilaa varten laaditun karttapiirroksen osoittamasta paikasta Kaivopuis-
tossa lautakunnan esittämiä suuntaviivoja noudattaen (22.2. 568 §). 

Alueen vuokraaminen Oy. Nobel-Standard ab:Ile. Kaupunginhallitus päätti 
muuttaa heinäkuun 5 p:nä tekemäänsä päätöstä siten, että Oy. Nobel-Standard 
ab:n kanssa tehtävään, öljyvarasto- ja öljysatama-alueen luovuttamista maini-
tulle yhtiölle koskevaan vuokrasopimukseen otetaan 3anteen ja 10.kohtaan seu-
raavat lisämääräykset: 3.kohta: Vuokraaja lunastaa vuokra-aluee11a olevat 
kaupungin omistamat rakennukset yhdeksänsadantuhannen mk:n hinnasta, joka 
suoritetaan tätä sopimusta allekirjoitettaessa. 10.kohta: Vuokraaja on vel-
vollinen kaupungin vaatimuksesta poistamaan louhintajätteet alueelta (12.7. 
1910 §). 

Maanvuokrasopimusten indeksi- ja kultaklausul iehtojen soveltaminen. Kau-
punginhallitus päätti lähettää jäljennöksen kaupunginlakimiehen edellä mai-
nittua asiaa koskevasta lausunnosta sosiaaliministeriön hintaosastolle ja il-
moittaa, että kaupunginhallituksen käsityksen mukaan maanvuokrat eivät ole. 
säännöstelyn alaisia ja ettei indeksiehtojen mukaisesti korotettuja vuokria 
ole pidettävä kohtuuttomina, sekä alistaa hintaosaston harkittavaksi, eikö 
osaston olisi syytä ryhtyä toimenpiteisiin valtioneuvoston ko. päätöksen 59 
§:n muuttamiseksi. Lisäksi lähetettiin hintaosastolle sen pyydettyä erinäi-
siä tietoja kiinteistölautakunnan lausunto, josta mainitut tiedot kävivät 
selville (22.13. 3042 §). 

Ruskeasuon vuokra-alueiden järjestely. Kaupunginhallitus päätti antaa kau-
punginhallituksen asiamiesosaston tehtäväksi esittää tiheissä asutusryhmissä 
olevien vuokra-alueiden järjestelyä suorittaville toimitusmiehille Ruskeasuon 
ja Uudenpellon vuokra-alueiden järjestelyyn nähden sellaista muutosta, että 
vuokra-alueiden n:o 44 ja 45 haltijoille saataisiin luovuttaa tontit kortte-
leista n:o 728, 730 ja 731 (8.2. 428 §). 

Kaartin Kasarmia ympäröivien katualueiden aitaaminen. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa maistraatille, että tämä voi myöntää pyydetyn luvan edellä 
mainittua aitaamista koskevassa asiassa (24.5. 1371 §).' . 

Vesi- ja viemärijohtojen rakentamista koskevia asioita. Kaupunginhallitus 
myönsi Akateeminen Asunto-osakeyhtiö Pihlajatie 50-52 nimiselle yhtiölle 
5 000 mk:n kertakaikkisesta korvauksesta oikeuden johtaa taloviemärinsä Pih-
lajatien varrella olevien tonttien n:o 50-52 luoteispuolella puistoalueella 
kulkevaan viemäriin seuraavin ehdoin: 1) viemäri on rakennettava rakennustoi-
miston katurakennusosaston tarkemmin osoittamaan paikkaan ja sen määräämällä 
tavalla; 2) oikeus on voimassa 3 kuukauden irtisanomisajoin ja yhtiö on vel-
vollinen välittömästi kehoituksen saatuaan siirtämään viemärinsä toiseen 
paikkaan, mikäli kaupunki syystä t^i toisesta pitää tällaista siirtämistä 
tarpeellisena (12.7. 1920 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti XV Olympia Helsinki 1952 rakennustoimiston joh-
tamaan tontille Sofianlehdonkadun 7-9:ään rakennettavien rakennusten tontti-
viemärin noin 11 metrin matkalla korttelin n:o 950 kohdalla olevan puisto-
alueen kautta Sofianlehdonkadun viemäriin (31.5. 1467 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua viilaajanleski T. Virtasen anomukseen 
saada yhdistää Pakilan kylän irtol a-nimisen tilan RN 4450 viemäri Papinmäen-
tiellä olevaan yleiseen viemäriin sillä ehdolla, että hän suorittaa sen kor-
vauksen, minkä kaupunginvaltuusto vastedes tehtävän periaatepäätöksen mukai-
sesti tulee vaatimaan, sekä vakuutena viemärikustannusten suorittamisesta hy-
väksyä anojan kiinteistötoimistolle jättämän 100 000 mk:n haltijavelkakirjan 
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tuo 6, joka oli kiinnitetty mainittuun tilaan -ja jolla oli etuoikeus yhteens 
1 100 000 mk:n suuruisten kiinnitysten jälkeen (16.8. 2081 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stiftelsen Svenska Handelshögskolan"nimi-
selle säätiölle oikeuden omalla kustannuksellaan alentaa yleistä viemäriä 
Perhonkadun ja Lapuankadun risteyksessä ehdoin, 1) että työ suoritetaan katu-
rakennusosaston valvonnan alaisena sen hyväksymiä piirustuksia, tarveaineita 
ja rakennustapoja käyttäen; 2) että anoja tilaa katurakennusosastolta työn 
valvonnan sekä viemärin perustamis-, hankinta- ja asennustyöt sekä asettaa 
tätä varten 550 000 mk:n suuruisen hyväksyttävän takuun sekä 3) että vastuu 
työmaasta kuuluu anojalle. Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sää-
tiön rakentamaan tontilleen suunnittelemansa salaojitusjärjestelmän kokooja-
kaivon osaksi katumaalle jalkakäytävän alle ehdoin, 1) että rakenteet eivät 
ulotu 1 m enempää tonttirajan ulkopuolelle; 2) että katumaalle tulevat raken-
teet on mitoitettava pysyvän kuorman lisäksi liikkuvalle kuormalle, jonka 
suuruus on 5 000 kg/nl·2; 3) että rakenteiden omistajan on kaupungin niin vaa-
tiessa 6 kuukauden kuluessa irtisanomisesta korvauksetta poistettava raken-
teet ja palautettava katu, mikäli mahdollista, alkuperäiseen kuntoonsa; 
4) että rakenteiden omistaja sitoutuu vastaamaan kaikesta haitasta tai vahin-
gosta, mitä anottujen laitteiden sijainnista kadussa saattaa aiheutua kaupun-
gille tai kolmannelle henkilölle; 5) että ennen rakennustöihin ryhtymistä on 
katumaalle rakennettavien rakenteiden piirustukset esitettävä katurakennus-
osastolle hyväksyttäviksi vähintään 2'sarjana, joista toinen jää katuraken-
nusosaston arkistoon ja toisen on työn aikana oltava työmaalla nähtävänä; 
6) että vähintään kolmea vuorokautta ennen rakennustyön alkamista on katura-
kennusosastolta kirjallisesti tilattava työn valvominen; 7) että rakenteita 
ei saa peittää, ennenkuin katurakennusosaston valvoja on tehnyt tästä hyväk-
symismerkintänsä työmaalla olevaan hyväksyttyyn piirustukseen; 8) että raken-
nustyön aikana on noudatettava katurakennusosaston asettaman valvojan ohjei-
ta seikoissa, jotka koskevat ko. rakenteiden sijaintia ja peruskuopan täyttä-
mistä; sekä 9) että tästä oikeudesta suoritetaan kaupungille 10 000 mk:n ker-
takaikkinen korvaus (30.8. 2219 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin ja Asunto oy. Lauttakallion vä-
lillä tehtäisiin sopimus siitä, että yhtiö kaupungin rakennustoimiston katu-
rakennusosaston valvonnan alaisena ja sen antamia ohjeita noudattaen raken-
nuttaa ja kustantaa viemärijohdon Lauttasaaren korttelissa n:o 31 039 olevan 
tonttinsa n:o 14 kohdalta Lauttasaarentiellä olevaan yleiseen viemäriin seu-
raavia määräyksiä noudattaen: 1) työ on suoritettava niiden piirustusten mu-
kaisesti, jotka kaupungin rakennustoimiston katurakennusosasto työtä varten 
antaa; 2) kaupungin rakennustoimiston katurakennusosastolla on oikeus aset-
taa yhtiön kustannuksella työn valvoja, jonka antamia ohjeita on työn suori-
tuksessa noudatettava; 3) viemärijohdon rakentamiseen saa käyttää vain sel-
laisia putkia, jotka täyttävät Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen viemä-
riputkille asettamat tiiviys- ja lujuusvaatimukset, ja viemärijohto on perus-
tettava ja saumattava sekä kanava täytettävä katurakennusosaston hyväksymällä 
tavalla.. Tätä varten on kaupungin asettamalla valvojalla oikeus yhtiön kus-
tannuksella suorituttaa viemäriputkien tiiviys- ja murt.okuormituskokeet, jot-
ka kohdistuvat 3 käytettävästä putkimäärästä sekä asennetun putkijoh-
don tiiviyskokeita vesipaineen avulla. Mitään osaa putkijohdosta ei saa peit-
tää, ennenkuin kaupungin nimeämä valvoja on antanut siihen kirjallisen luvan; 
4) kaupunki ei vastaa niistä kustannuksista, mitkä suoraan tai välillisesti 
aiheutuvat valvontatoimenpiteiden johdosta'; 5) yhtiö tilaa kirjallisesti en-
nen töiden aloittamista kaupungin rakennustoimiston katurakennusosastolta 
tässä sopimuksessa mainitut valvontatyöt; 6) ko. viemäri jää yhtiön omaisuu-
deksi, siksi kunnes kaupunki tai yhtiö toisilleen kirjallisesti ilmoittaa, 
jolloin viemäri siirtyy korvauksetta kaupungin omaisuudeksi. Asianomaiset 
vahvistavat edelleen sovituksi seuraavaa: a) kaupungille tulevien asemakaa-
valain ja sitä täydentävien määräysten mukaisten kadun- ja viemärinrakennus-
kustannusten korvausten ja niiden suoritusaikaan nähden yhtiö sitoutuu tämän 
tontin osalta samoihin velvoituksiin» mitkä ovat voimassa niiden tonttien 
suhteen, jotka on rakennettu asemakaavan vahvistamisen jälkeen; h) ko. vie-
märin rakentaminen ei vapauta mainittua tonttia asemakaava lain tai sitä täy-
dentävien määräysten asettamista velvollisuuksista eikä osaksikaan vapauta 
tontinomistajaa kosketeltujen säännösten mukaisesta vastaisten viemärin ra-
kennustöiden korvaamisvelvollisuudesta. Sopimuksesta aiheutuvat viemärin ra-
kennuskustannukset jäävät kysymyksessä olevan tontin omistajaa rasittamaan, 
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eikä niitä, ellei kaupunki siihen suostu, ole otettava huomioon asemakaava-
lain 40 §:ssä edellytettyjä tontinomistajien korvattavia viemärinrakennuskus-
tannuksia vastaisuudessa määrättäessä ja tontinomistajien kesken jaettaessa'. 
Yhtiö sitoutuu siinä tapauksessa, että ko. tontti tulisi kolmannelle henki-
lölle luovutettavaksi, sisällyttämään luovutuskirjaan määräyksen, jonka mu-
kaan kiinteistön uudet omistajat tunnustavat nyt kyseessä olevan järjestelyn 
heitä sitovaksi, ja vastaa allekirjoittanut kiinteistön omistaja siinä tapauk-
sessa, ettei mainitun järjestelyn kuitenkaan katsottaisi jostain syystä sito-
van tontin vastaisia omistajia, siitä kaupungille tai toisille tontin omista-
jille tavalla tai toisella mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustan-
nuksista (11.10. 2569 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Asunto-oy. Ekonomit aio- nimisen yhtiön johtamaan 
korttelin n: o 31 023 viemärin väliaikaisesti, kunnes Xemissaarentien viemäri 
valmistuisi, asemakaavaan merkityn pikatiealueen poikki Gyldenintien viemä-
riin, rakentamaan lämpöjohtotunnelin mainitusta korttelista suunnitellun pi-
katien liikennetunnelin yli korttelin n:o 31 040 tontille n:o 6 sekä johta-
maan viimeksi mainitun korttelin tonttien n:o 3 ja 6 viemärin tonttien itä-
reunaa pitkin Lielahdentielle suunniteltuun viemäriin edellyttäen, että seu-
raavat ehdot täytettiin: l) anoja sopii Asunto-oy. Kaislakallion kanssa kort-
telin n:o 31 023 ja Lielahden tietä pitkin rakennettavan viemärin liittämises-
tä Gyldenintien viemäriin; 2) ettei lämpöjohtotunneli estä pikatien liikenne-
tunnelin rakentamista; 3) mikäli ko. lämpöjohtotunneli vahingoittuu tai sen 
paikkaa tai korkeutta on muutettava liikennetunnelia rakennettaessa, ei kau-
punki vastaa vahingoista, vaan on anojan omalla kustannuksellaan suoritetta-
va tarvittavat korjaus- ja muutostyöt; 4) korttelin n:o 31 040 tonttien n:o 
6 ja 3 viemäri on rakennettava siten, että tontti n:o 7 voidaan myöhemmin 
liittää ko. viemäriin; 5) koska Lielahdentiellä ei ole vielä viemäriä, on 
anojan se rakennettava katurakennusosaston antamien ohjeiden mukaan ja val-
vonnassa; 6) anojan on ennen rakennustöihin ryhtymistä esitettävä tarvitta-
vat piirustukset kahtena kappaleena katurakennusosaston hyväksyttäviksi; 
7) katurakennusosaston on saatava tarvittaessa asettaa valvoja ko. - töitä var-
ten anojan kustannuksella; 8) kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, mitä 
saattaa tapahtua asianomaisille tai kolmannelle henkilölle; 9) mikäli myöhem-
min ilmenee, että ko. laitteet ovat kaupungin rakennussuunnitelmien esteenä, 
on anojan vaadittaessa kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta poistettava 
rakenteet ja palautettava maasto entiseen kuntoonsa tai, mikäli anoja ei sii-
hen ryhdy, on kaupunki oikeutettu suorittamaan tai suorituttamaan työt ano-
jan kustannuksella (5.7. 1839 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Lennart Holmberg oy:n tarjouksen Takkatien vie-
märi- ja vesijohtokanavan rakentamisesta noin 165 m:n pituudelta seuraavin 
ehdoin: 1) työ suoritetaan katurakennusosaston piirustuksen n:o 7 305 mukai-
sesti katurakennusosaston antamia ohjeita noudattaen ja osaston valvonnassa; 
2) yhtiön on 3 päivää ennen työn alkamista ilmoitettava asiasta katurakennus-
osastolle valvojan määräämistä varten; 3) mikäli työ edistyy niin, -että put-
kien asentamiseen on ryhdyttävä kertomusvuoden puolella, on anojan tilattava 
ko. työ kirjallisesti katurakennusosastolta ja vesilaitokselta; 4) maksu ko. 
työstä suoritetaan yhtiölle vasta työn valmistuttua ja aikaisintaan sitten, 
kun kaupunginvaltuuston mainittua työtä varten myöhemmin myöntämät määrära-
hat ovat käytettävissä; sekä 5) anoja vastaa kaikesta haitasta ja vahingosta, 
mitä saattaa ko. työstä aiheutua kaupungille tai kolmannelle henkilölle 
(8.11. 2860 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistyk-
selle luvan rakentaa anomansa Särkiniementien 35:n tonttiviemärin yleiseen 
viemäriverkostoon liitettäväksi seuraavin ehdoin: 1) viemäri rakennetaan ka-
turakennusosaston ohjeiden mukaan ja sen valvonnassa; 2) anojan on korvauk-
setta luovutettava ko. viemäri kaupungin omaisuudeksi, mikäli kaupunki niin 
vaatii; sekä 3) mikäli myöhemmin ilmenee, että ko. viemäri on kaupungin suun-
nitelmien tiellä, anojan on kaupungin niin vaatiessa 6 kuukauden kuluessa 
poistettava ko. viemäri kadusta ja johdettava viemärinsä kaupungin myöhemmin 
haluamalla tavalla yleiseen viemäriverkkoon (6.9. 2282 §). 

Kaupunginhallitus mycJhsi Asunto oy. £ewinraTi£a-rnimiöelle yhtiölle oikeuden 
Johtaa korttelin n: o 31 022 viemärin väliaikaisesti, kunnes Lemi s saarentien 
viemäri valmistuisi, asemakaavaan merkityn pikatiealueen poikki Gyldenintien 
viemäriin seuraavilla ehdoilla: 1) anoja sopii Asunto-osakeyhtiö Kaislakallion 
kanssa korttelin n: o 31 022 viemärin liittämisestä Gyldenintien viemäriin; 



187 2t Kaupunginhallitus 

2) anojan on ennen rakennustöihin ryhtymistä esitettävä tarvittavat piirus-
tukset kahtena kappaleena katurakennusosaston hyväksyttäviksi; 3) katuraken-
nusosaston on saatava tarvittaessa asettaa valvoja ko· työtä varten anojan 
kustannuksella; 4) kaupunki ei vastaa mistään vahingosta mitä saattaa viemä-
ristä tai sen rakentamisesta aiheutua asianomaisille tai kolmannelle henki-
lölle; 5) mikäli myöhemmin ilmenee, että ko. laitteet ovat kaupungin raken-
nussuunnitelman esteenä, on anojan vaadittaessa kolmen kuukauden kuluessa il-
moituksesta poistettava tai muutettava rakenteet ja palautettava maasto enti-
seen kuntoonsa tai, mikäli anoja ei siihen ryhdy, kaupunki on oikeutettu suo-
rittamaan tai suorituttamaan työt anojan kustannuksella (19.7. 1964 §). 

Helsingin Yliopiston uudisrakennuksen lämpöjoh to tunneli ja tukirakenteet. 
Kaupunginhallitus oikeutti Helsingin Yliopiston rakentamaan lämpöjohtotunne-
lit Hallituskadun ja Fabianinkadun risteyksen alitse yliopistorakennuksesta 
korttelissa n:o 37 Hallituskadun varrella sijaitseville tonteille n:o 3 ja 4 
kertakaikkisesta korvauksesta, jonka suuruus oli 30 000 mk ja lisäksi yleis-
ten töiden lautakunnan ja teollisuuslaitosten esittämin efidoin. Samalla kau-
punginhallitus päätti huomauttaa Helsingin Yliopistolle, että tulevaisuudes-
sa rakennettava maanalainen raitiotie voidaan joutua rakentamaan ko. seudun 
kautta, mutta ettei sen lähemmästä sijainnista vielä voitu antaa tietoja 
(17.5. 1306 §). 

Kaupunginhallitus suostui I.A. Fagerströmin perillisten anomukseen, että 
sille myönnettäisiin lupa tukea Helsingin Yliopiston uudisrakennustyömaata 
rajoittavilla Vuori- ja Fabianinkadulla kadun pintaan upotetuista paaluista 
niitä tukirakenteita, jotka ovat välttämättömiä maan sortumisen ehkäisemisek-
si, seuraavin ehdoin: 1) tukirakenteet on upotettava ajoradan pinnan alle si-
ten, että niistä ei ole mitään haittaa liikenteelle, ja muuten rakennettava 
niin, ettei katujohtoja vahingoiteta; 2) tukirakenteiden poistamisen jälkeen 
katu on palautettava vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin mitä se oli ennen 
työn suorittamista; 3) anoja vastaa kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä 
anomuksessa tarkoitetusta työstä saattaa koitua kaupungille tai kolmannelle 
henkilölle; 4) anojan on haettava rakennustoimistolta lupa tukirakenteita 
varten tarvittavien kaivantojen tekemiseen, mikäli anoja itse haluaa työn 
suorittaa (15.3. 786 §). 

Kirkkokadun erään osan aitaaminen. Maistraatille päätettiin ehdottaa, että 
tämä oikeuttaisi Helsingin Yliopiston aitaamaan erilleen Kirkkokatua Fabia-
ninkadun ja Unioninkadun väliltä korttelin.n:o 28 puoleiselta sivulta raken-
nusaineiden varastoksi niin paljon, että katuosuuden pohjoiselle puoliskolle 
jäisi tilaa siinä määrin, että katuosuudella voitaisiin liikennöidä molempiin 
suuntiin. Sitten kun viemärityöt Fabianinkadulla olisivat edistyneet niin 
paljon, että Kirkkokadun ja Hallituskadun välinen osa Fabianinkatua voitai-
siin jälleen avata liikenteelle, olisi mahdollista laajentaa Kirkkokadun va-
rastoaluetta (15.3. 774 §).< 

Lämpöjoh to tunne Iin rakentaminen Kalervonkadun ja Vipusentien poikki. Kau-
punginhallitus oikeutti Asunto oy. Lähtökuoppa-Startgropen Bostads ab:n raken-
tamaan lämpöjohtotunnelin Kalervonkadun alitse ja samoin Asunto oy. Voittaja-
Segraren Bostads ab:n Vipusentien poikki seuraavin ehdoin: 1) että rakentei-
den tulee sijaita vähintään 0.7 m syvyydellä kadun pinnasta sekä vesi- ja 
viemärijohdon yläpuolella siten, että rakenteet eivät missään kohden ole 20 
cm lähempänä näitä johtoja ja ovat siten perustetut, ettei niistä synny mi-
tään kuormitusta näille johdoille; 2) että rakenteiden laadusta ja tarkasta 
-sijainnista on ennen työn aloittamista jätettävä piirustukset kahtena kappa-
leena rakennustoimiston katurakennusosaston hyväksyttäviksi; 3) että työn ai-
kana on noudatettava niitä ohjeita, joita katurakennusosasto ja teknilliset 
laitokset tulevat mahdollisesti antamaan; 4) että lämpöjohtojen omistajan on 
vastattava kaikesta siitä haitasta ja vahingosta, mikä työn aikana tai myö-
hemmin saattaa aiheutua työn suorituksesta tai putki tunnelin sijainnista ka-
dussa; 5) että lämpöjohtojen omistaja sitoutuu korvauksetta omalla kustannuk-
sellaan poistamaan tai siirtämään johtonsa 6 kuukauden kuluessa irtisanomis-
päivästä lähtien ja niin vaadittaessa palauttamaan paikan alkuperäiseen kun-
toonsa sekä 6) että yhtiö edellä mainitusta oikeudesta suorittaa kaupungille 
10 000 mk:n kertakaikkisen .korvauksen (30.8. 2220 ja 2221 §). 

Maanalaisen polttoainesäiliön rakentaminen. Maistraatin lähetteen johdos-
ta, jossa oli pyydetty lausuntoa Oy. Trustivapaa Bensiini ab.-nimisen yhtiön 
anomuksesta saada sijoittaa maanalainen polttoainesäiliö kortteliin n:o 649, 
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kaupunginhallitus päätti puoltaa anomusta sillä ehdolla, että jakelupylväät 
sijoitetaan laaditun piirustuksen osoittamiin paikkoihin (20.9. 2427 §). 

Irtosementin lastauslaitteen asentaminen katumaalle. Kiinteistölautakunta 
oikeutettiin tekemään Paraisten Kalkkivuori oy:n kanssa sopimus irtosementin 
lastauslaitteen asentamisesta ja pitämisestä katumaalla kolmen kuukauden ir-
tisanomis a join ja 12 000 mk:n vuosittaista korvausta vastaan sekä lisäksi 
seuraavin ehdoin: 1) yhtiön on varustettava lastauspaikka tehokkailla lait-
teilla sementinpölyn leviämisen estämiseksi; 2) yhtiön on itse huolehdittava 
Sörnäisten Rantatiellä kulkevan rautatieraiteen vartioimisesta, niin ettei 
Käenkujan kohdalla synny liikenneonnettomuuksia (4.5. 1223 §). 

Hämeentien poikkileikkauksen muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti, muut-
taen helmikuun 13 p:nä 1947 tekemäänsä päätöstä, vahvistaa Hämeentien poikki-
leikkauksen Sturenkadun ja Kustaa Yaasantien välisellä osalla kiinteistötoi-
miston asemakaavaosaston laatiman, toukokuun 4 p:nä päivätyn piirustuksen mu-
kaisesti (24.5. 1366 §). 

Pitäjänmäen teollisuusal ueella sijaitsevan tien siirtäminen. Kaupunginhal-
litus oikeutti Oy. Nikolajeff ab:n siirtämään Pitäjänmäen teollisuusalueen 
korttelissa n:o 21 olevalla tontilla sijaitsevan tieosan tontin ulkopuolelle 
seuraavin ehdoin: 1) siirtämistyöt saadaan aloittaa vasta sitten, kun uusi 
tiemaa syksyllä 1951 on vapautunut silloisesta viijelyskäytöstä; 2) uuden 
tieosan rakentaminen on suoritettava yhtiön kustannuksella rakennustoimiston 
hyväksymän suunnitelman mukaisesti ja toimiston antamia ohjeita noudattaen 
ja 3) yhtiön on pidettävä kunnossa uusi tieosa sekä palautettava se tien käy-
tyä tarpeettomaksi alkuperäiseen kuntoonsa, mikäli kaupunki niin vaatii (23.8. 
2179 §). 

Tien rakentaminen Hesperian puiston kautta. Kaupunginhallitus myönsi Suo-
men Sokeri oy:lie luvan rakentaa ajotien yhtiön kustannuksella Mannerheimin-
tieltä Hesperian puiston kautta Töölön Sokeritehtaan alueelle, siten kuin 
maaliskuun 16 p:nä päivättyyn piirrokseen oli merkitty ja sillä ehdolla, et-
tä rakentaminen suoritetaan rakennustoimiston katurakennusosaston antamien 
ohjeiden mukaan (12.4. 972 §). 

Lentotoimiston rakentaminen Asema-aukiolle * Kaupunginhallitus päätti il-
moittaa Aero oy:lle sen anomuksen johdosta, ettei kaupunginhallituksella puo-
lestaan ollut mitään sitä vastaan, että ko. toimistorakennus rakennettaisiin 
Asema-aukiolle hakijan ehdottamaan paikkaan (20.9. 2421 §). 

Tien rakentaminen Koirasaareen. Kaupunginhallitus suostui omasta puoles-
taan siihen, että Oy. Nobel-Standard ab. tien rakentamista koskevaan anomuk-
seen liitetyn piirustuksen mukaisesti rakentaa tien yhtiön vuokra-alueelle 
Laajasaloon sekä, tämän tien ulottamiseksi Koirasaareen, tiepenkereen manner-
maan ja saaren välillä oi evan salmen yli. Samalla päätettiin ilmoittaa yhtiöl-
le, että mikäli se halusi järjestää soranottopaikan vuokra-alueelle, oli sii-
tä yhtiön ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen 10.kohdan mukaisesti erikseen 
sovittava kiinteistötoimiston kanssa (4.10. 2528 §). 

Makkaranmyyntipaikkojen vuokrat. Kaupunginhallitus kehoitti kiinteistölau-
takuntaa kantamaan makkaranmyyntipaikkojen vuokrista vain 70 $ heinäkuun 16 
p:stä alkaen niin kauan kuin makkaroiden säännöstellyt hinnat olisivat· voimas-
sa (13.9. 2354 §). 

Invalidi järjestöjen jäätelönmyyntiä koskevien tilien tarkastus. Kaupungin-
hallitus määräsi kiinteistölautakunnan ja Sotainvaliidien Veljesliiton"sekä 
Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liiton välillä tehdyssä, jääte-
lönmyyntipaikkojen vuokrausta koskevassa sopimuksessa edellytettyä tilintar-
kastusta suorittamaan KHT-tilintarkastajan, osastopäällikkö 0. Salmen sekä 
halli- ja torikaupan valvojan P. Kiven sekä mainittujen järjestöjen ja jääte-
lötehtaitten välisessä sopimuksessa edellytettyä tilintarkastusta suoritta-
maan osastopäällikkö Salmen (13.12. 3233 §). 

Maatilat ja metsätalous 

Metsäpalovakuutus. Kaupunginhallitus kehoitti kiinteistölautakuntaa huo-
lehtimaan siitä, että Hirvihaaran kartanon metsäpalövakuutukset edelleen pi-
dettäisiin voimassa (22.11. 3035 §). 

Kaupungin kalavesiä koskeva tutkimus. Kaupunginhallitus päätti lähettää 
kalavesiä koskevan tutkimuksen kalästussääntökomitealle otettavaksi huomioon 
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komitean tehdessä ehdotuksensa kalastusolojen järjestämiseksi kehoituksin 
painattaa tutkimus mietintönsä liitteenä. Samalla myönnettiin kiinteistöjen 
pääluokan kaupunginhallituksen käyttövaroista 200 000 mk:n lisäkorvaus Kala-
taloussäätiölle tutkimustyön suorittamisesta (18.10. 2667 §). 

Helsingin Maatalouskerhoyhdistyksen avustaminen. Kaupunginhallitus myönsi 
vuoden 1950 talousarvion ao. tililtä mainitulle yhdistykselle 200 000 mk:n 
suuruisen avustuksen aikaisemmin myönnetyn avustuksen lisäksi (18.1. 180 §). 
Edelleen kaupunginhallitus kehoitti rahatoimistoa suorittamaan kertomusvuo-
den talousarvion ko. tarkoitukseen varatusta määrärahasta mainitulle yhdis-
tykselle 114 000 mk:n suuruisen avustusmäärän (13.9. 2360 §). 

Taloja, huoneistoj a y m, koskevat kysymykset 

Asuntotuotantokomitea. Kaupunginhallitus päätti asuntotuotantokomitean 
esityksestä asettaa toimikunnan huolehtimaan niiden asuinhuoneistojen jakami-
sesta, joiden jakoperusteista kaupunginhallitus marraskuun 22 p:nä oli tehnyt 
päätöksen, sekä valita toimikunnan puheenjohtajaksi valtuutettu K. Virvan ja 
jäseniksi valtuutettu L. Taskisen, huoneenvuokra lautakuntien toiminnanjohta-
jan P. Kallan, kiinteistötoimiston talo-osaston osastosihteerin V. Harmasen 
ja .varatuomari N. Furuhjelmin sekä oikeutti toimikunnan ottamaan itselleen 
sihteerin. Samalla kaupunginhallitus kehoitti toimikuntaa lähettämään osake-
huoneistojen myyntiä koskevat päätöksensä kaupunginhallituksen asiamiesosas-
tolle kauppakirjojen laatimista varten ja kaupungin välittömästi omistamien 
rakennusten huoneistojen jakoa koskevat päätöksensä kiinteistötoimistolle se-
kä yhtiöiden rakennuksissa olevien vuokrahuoneistojen jakoa koskevat päätök-
sensä asianomaisten yhtiöiden johtokunnille, joita kehoitettiin vuokraamaan 
huoneistot toimikunnan päätösten mukaisesti. Lisäksi asuntotuotantokomiteaa 
kehoitettiin antamaan toimikunnalle kaikkea sen tarvitsemaa apua. Edelleen 
kaupunginhallitus päätti selventää ja täydentää edellä mainittua, marraskuun 
22 p:nä tekemäänsä päätöstä siten, että kaikilta muilta kuin kaupungin tai 
sellaisten yhtiöiden ja yhteisöjen, joissa kaupungilla oh huomattava osuus, 
palveluksessa olevilta asunnonsaajilta vaadittiin, että he ovat asuneet Hel-
singissä jatkuvasti tammikuun 1 p:stä 1947 alkaen ja että kaupungin eläkkeen 
nauttijat, joiden oli muutettava pois virka-asunnostaan, rinnastettiin kau-
pungin palkannauttijoihin (20.12. 3298 §). 

Kaupunginhallitus päätti 1) kehoittaa asuntotuotantokomiteaa ryhtymään kaik-
kiin tarvittaviin toimenpiteisiin v. 1952 valmistuvien Helsingin Perheasun-
not oy:n Käpylän kortteliin n:o 888, Maunulan Kansanasunnot oy:n Maunulaan 
ja kaupungin Herttoniemeen rakennuttamien vuokrahuoneistojen sekä Asunto-oy. 
Oulunkylän Rivitalot nimisen yhtiön osakehuoneistojen jaon valmistelemiseksi 
ja siinä mielessä laatimaan tarvittavat hakemuskaavakkeet ja kiertokirjeet 
kaupungin laitoksille s.ekä kuulutuksella ja kiertokirjeellä ilmoittamaan, et-
tä asunnontarvitsijat voivat määräajan kuluessa hakea huoneistoja, sekä vas-
taanottamaan ja alustavasti lajittelemaan hakemukset; 2) että vuokrahuoneis-
toista noin 40 % jaetaan hakemusten perusteella asunnon tarpeessa oleville 
kaupungin tai sellaisten yhtiöiden ja yhteisöjen, joissa kaupungilla on huo-
mattava osuus, palkannauttijoille, ottaen huomioon mm. sen, miten kauan asian-
omainen on ollut kaupungin palveluksessa, sekä että muut vuokrahuoneistot 
jaetaan muille kaupunkilaisille; 3) että Asunto-oy. Oulunkylän Rivitalot ni-
misen yhtiön osakkeita myytäessä ostajien on maksettava kauppahinta lyhennys-
maksuineen viiden vuoden kuluessa kaupantekopäivästä korkoineen, joka on 1/2 
$ korkeampi kuin säästöpankkien kulloinkin maksama korkein talletuskorko, 
kuitenkin niin, että maansaantiin oikeutetut, jotka luopuvat maansaantioikeu-
destaan, saavat suorittaa 100 000 mk:n suuruisen kauppahinnan erän viimeis-
tään 5 vuoden kuluttua kaupantekopäivästä 3 fim vuotuisine korkoineen; 4) et-
tä edellisessä kohdassa mainitun yhtiön osakkeet, jotka kaupunki merkitsee, 
myydään heti, kun yhtiö on perustettu; 5) että yleisenä periaatteena asunto-
ja jaettaessa on pidettävä asunnon hakijoiden asunnon tarpeen kiireellisyyt-
tä ja välttämättömyyttä, perheen suuruutta ja hakijan maksukykyä, jolloin 
kuitenkin on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei perheelliselle osoiteta 
liian pientä asuntoa; sekä 6) että, mikäli kysymyksessä on muu kuin 2) koh-
dassa tarkoitettu hakija, asunnon saannin ehtona on lisäksi, että hakija on 
asunut Helsingissä jatkuvasti tammikuun 1 p:stä 1947 alkaen (22.11. 3043 §). 
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Kaupunginhallitus valtuutti asuntotuotantokomitean myymään kaupungin omis-
tamat Asunto oy· Raisiontie 11 nimisen yhtiön osakkeet ensi sijassa asunnon-
tarpeessa oleville kaupungin ja sellaisten yhtiöiden tai yhteisöjen palkan-
nauttijoille, joissa yhtiöissä kaupungilla oli huomattava osuus. Asuntoja 
jaettaessa oli kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten kauan asianomainen 
oli ollut palveluksessa (12.7. 1939 §). 

Asuntotuotantokomitean toimistonhoitaja K. Pyykkö oikeutettiin pitämään 
hallussaan enintään 25 000 mk:n käteiskassaa (Khn jsto 11.4· 5542 §)· 

Aravat arkastajan vaali ja palkankorotus. Arava-talojen rakennusaikaiseksi 
tarkastajaksi palkattiin rakennusmestari J. Taipale; samalla hänelle päätet-
tiin· hankkia liikennelaitoksen vuosikortti kertomusvuodeksi (Khn jsto 10.1. 
5070 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että rakennusmestari J. Taipaleelle, yleisen kun-
nallishallinnon pääluokkaan kuuluvalta tililtä Arava-talojen rakennusaikai-
nen valvonta maksettavaa 47 090 mk:n suuruista peruspalkkaa kuukaudelta oli 
tammikuun lpsstä körötettävä 8 $ (24.5. 1364 §).; 

Erättä huoneisto järjestelyjä. Kaupunginhallitus päätti 1) että kiinteistö-
toimiston talo-osasto siirretään Aleksanterinkatu 16-18 : ssa vapaana. olevaan 
noin 180 m2:n suuruisen huoneistoon; 2) että talo-osaston noin 150 m ^ n suu-
ruinen huoneisto luovutetaan kiinteistötoimiston asemakaavaosaston JaTkaupun-
kimittausosaston lisätiloiksi; 3) että urheilu- ja retkeilytoimisto siirre-
tään Messuhallissa olevaan, noin 160 m2:n suuruiseen Töölön poliisivartioase-
man entiseen huoneistoon; 4) että urheilu- ja retkeilytoimiston silloinen, 
noin 135 m2:n suuruinen huoneisto varataan'mahdollisesti perustettavaa kiin-
teistötoimiston tiliosastoa sekä kiinteistötoimiston tonttiosaston lisätilo-
ja varten; 5) että yleisten töiden pääluokan kaupunginhallituksen käyttöva-
roista myönnetään 3 560 000 mk Aleksanterinkadun 16-18 :ssa olevan huoneiston 
muutos- ja korjaustöitä varten sekä 500 000 mk Messuhallissa olevan huoneis-
ton korjauksiin ja 6) että kiinteistölautakuntaa kehoitetaan viipymättä an-
tamaan lausuntonsa esityksestä tiliosaston perustamisesta kiinteistötoimis-
toon (12.7. 1943 §). 

Tilitysvuokrien tarkistaminen. Kaupungin omiin kiinteistöihin sijoitettu-
jen virastojen ym. tilitysvuokrat, jotka viimeksi oli tarkistettu kaupungin-
hallituksen toukokuun 12 p;nä 1949 tekemän päätöksen mukaan, korotettiin sa-
moin kuin lämmöstä ja valosta perittävät korvaukset tammikuun 1 p:stä 1952 
lähtien kaksinkertaisiksi (16.8. 2090 §). 

Ruotsalais-lahjataloista kertyneiden varojen käyttö. Kaupunginhallitus 
päätti antaa kysymyksen ruotsalaisten lahjatalojen rahaston perustamisesta 
raueta inflation johdosta tapahtuneen ko. rahaston aivon pienentymisen vuok-
si sekä siirtää siihen tarkoitetut varat yleishyödyllisen rakennustoiminnan 
edistämislainarahastoon, jonka sääntöjä tämän johdosta«oli muutettava. Kiin-
teistölautakunnan tehtäväksi annettiin esityksen tekeminen mainittujen sään-
töjen muuttamiseksi sekä siitä, mikä rahastoon siirrettävien varojen lopulli-
nen määrä tuli olemaan (18.10. 2671 §)· 

Erinäisiä korjaus- ja muutostöitä. Kaupunginhallitus myönsi yleisten töi-
den pääluokan käyttövaroistaan yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi seu-
raavat määrärahat: 880 000 mk kiinteistötoimiston maatalousosaston toimisto-
ja asuntorakennuksessa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä varten (15.2. 
498 §); 800 000 mk Kulosaaren kartanon sähköjohtojen uusimiseen (20.9. 2422 
§); 4 352 400 mk talossa Päätie 38:ssa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä 
varten (6.9. 2298 §); 510 000 mk Forsbackan tilan asuinrakennuksen kunnosta-
mista varten (6.9. 2277 "§); 395 000 mk korjaus- ja muutostöiden suorittami-
seksi talossa Olavinkatu .4 (9.8. 2005 §); 143 500 mk palotarkastuksessa mää-
rättyjen korjaus- ja muutostöiden suorittamista varten kaasulaitoksen korjaus-
työpajassa Fredrikinkatu 54:ssäja Valmistavassa poikien ammattikoulussa Kan-
sakoulukatu 3:ssa (9.8. 2004 §); 2 270 000 mk talossa Merimiehenkatu 43:ssa 
vapautuneen huoneiston kunnostamista varten lastentarhan tarkoituksiin sekä. > 
talon sähköjohtojen tarkistamista ja uusimista varten,(12.7.1886. §); 430 000 
mk Bredbackan tilan huvilarakennuksen ja sen yhteyteen kuuluvan saunan sisä-
korjauksia varten (22.2. 567 §); 182 000 mk palotarkastajan määräämien kor-
jaustöiden suorittamiseen Munkkiniemessä sijaitsevassa ns. Kaartin torpassa 
(8.3. 697 §); 234 000 mk talossa Hietaniemenkatu 4:ssä palotarkastuksessa 
suoritettavaksi määrättyjä korjaustöitä varten (4.5..1210 §); 810 000 mk 
Fallkullan päärakennuksessa suoritettavia korjaustöitä varten (31.5· 1448 §) 
sekä 283 500 mk päärakennuksen paperointi- ja maalaustöitä varten (20.12. 
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3296 §); 3 550 000 mk sähkövirran muutoksesta aiheutuvien töiden suorittami-
seen talossa Aleksanterinkatu 16-18:ssa (31.5. 1450 §); 130 000 mk korjaus-
ten suorittamiseen Oulunkylän a lue lääkärin asunnossa (21.6. 1714 §): 1 874 500 
mk Kaupungintalon ja talon Helenankatu 2:n vesikattojen uusimiseen (31.5. 
1449 §;; 1 878 000 mk Hirvihaaran kartanon navetan välikaton uusimiseen (5.7. 
1855 .§) sekä 600 000 mk Kaivohuoneen tarjoilu n ohd on uusimiseen, aikaisempaa 
päätöstään muuttaen (7.6. 1545 §, 5.7. 1838 §;. 

Helsingin Talouskoulun avustusanomus. Kaupunginhallitus myönsi, hyläten 
mainitun koulun avustusanomuksen, tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan käyttövaroistaan 620 000 mk:n määrärahan Hesperian huvilan korjaus-
töitä varten (14.6. 1672 §). 

Kyllästetyn puutavaran sivuvaraston perustaminen Herttoniemeen..KauDungin-
hallitus myönsi tuloa'tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövarois-
taan 3.5 milj. mk sivuvaraston perustamiseksi Herttoniemeen kyllästetyn puu-
tavaran varastointia varten (12.4. 978 §). 

Palovaurioiden korjaaminen. Kaupunginhallitus myönsi kiinteistöjen pää-
luokkaan, erinäisten menojen lukuun kuuluvista käyttövaroistaan 1 305 000 mk 
yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Koskelan puis to kylän pesutupa ra k en-
nuksen palovaurioiden korjaamiseen (29.11. 3095 §) sekä 498 945 mk Rajasaa-
ren puhdistuslaitoksessa marraskuun 5 p:nä sattuneen tulipalon aiheuttamien 
vaurioiden korjaamiseen (20.12. 3260 §). 

Munkkiniemeen järjestettävä normaalikello. Kaupunginhallitus myönsi seka-
laisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 75 000 mk:n suuruisen 
määrärahan normaalikellon asentamiseksi Munkkiniemen palokunnantalon tor- -
niin (8.2. 438 §). 

Virka-asuntojen määrääminen. Kaupunginhallitus määräsi Konalan kylässä 
olevan Huvila Borg nimisen kiinteistön talonmiehen virka-asunnoksi alueella 
olevassa rakennuksessa sijaitsevan, huoneen ja keittiön huoneiston, pinta-
alaltaan 30 m 2 (11.10. 2582 §). Edelleen päätettiin määrätä Toukolan ja Kum-
pulan puistokylien talonmiesten virka-asunnoiksi huoneisto n:o 117 Kirsikka-
tie 10:ssä, huoneisto n:o 66 Mustikkatie 27:ssä ja huoneisto n:o 50 Kymintie 
62:ssa (29.11. 3100 §). Kustaa Yaasantien ja Kumpulantien risteykseen raken-
nettavien kunnallisten asuinrakennusten talonmiehen virka-asunnoksi kaupun-
ginhallitus määräsi huoneiston nro 1 Intiankadun 20:ssä (20.12. 3295 §). 

Kiinteistölautakunnalle ilmoitettiin, ettei kaupunginhallituksella ollut 
mitään sitä vastaan, että puistotalojen isännöitsijälle vuokrattaisiin toi-
mistohuoneistoksi hänen ehdottamansa 25.7 m2:n suuruinen huoneisto Käpylän-
tien 12:sta. Lisäksi kaupunginhallitus määräsi puistotalojen isännöitsijän 
virka-asunnoksi samassa talossa olevan huoneiston n:o 24 (20.12. 3299 §;. 

Kaupunginhallitus ilmoitti rautatiehallitukselle, että Herttoniemen aseman 
asemapäällikön tuli, mikäli hän halusi asuntoa kaupungin Herttoniemeen raken-
nuttamista .rakennuksista, aikanaan hakea asuntoa sikäli kuin asunnot tultai-
siin "jakamaan yleisten hakemusten perusteella (18.10. 2665 §)« 

Poliisi- ja palolaitosten radiokorjaamo. Kaupunginhallitus oikeutti kiin-
teistölautakunnan kaupungin poliisilaitoksen ja palolaitoksen radioautojen 
korjaus- ja huoltoasemaa varten vuokraamaan Kiinteistö oy. Kirstinkatu 12-
nimiseltä yhtiöltä sen omistamasta talosta 300 m :n suuruisen huoneistotilan 
99 000 mk:n viralliseen elinkustannusindeksiin sidotusta kuukausivuokrasta 
lämpöineen ja lämpimine vesineen viiden vuoden ajaksi siitä alkaen kun ko. 
huoneistotila tarkoitukseen sopivassa kunnossa oli kaupungille luovutettavis-
sa!. lisäksi myönsi kaupunginhallitus korjaustöihin yleisten töiden pääluokan 
käyttövaroistaan 700 000 mk kiinteistölautakunnan käytettäväksi (4.7. 1811 §). 

Rakennuspiirustusten hyväksymtn en. Kaupunginhallitus hyväksyi arkkitehti 
Mi Tavion laatimat piirustukset 81.kaupunginosan kortteleihin nro 137 ja 138 
rakennettavia asuinrakennuksia ja myymälärakennusta varten (13.12. 3223 §). 

Omakotirakennusten rakennusosien palonkestävyyden luokittelu. Kaupungin-
hallitus päätti esittää Kaupunkiliitolle, että tämä ryhtyisi toimenpiteisiin 
rakennusten ja rakennusosien palonkestävyyden luokittelemisesta helmikuun 6 
p:nä 1936 annetun sisäasiainministeriön päätöksen eräitä autosuojan välipoh-
jan rakennetta sekä muita autosuojan rakentamista koskevien määräysten muut-
tamiseksi (20.12. 3286 f)* 

Rakennusten ja rakennus jäännösten purkaminen ja myynti. Kaupunginhallitus 
myönsi kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 500 00Ö mk kiin-
teistölautakunnan käytettäväksi jälempänä"mainittujen rakennusten purkamiseen: 
nk. Malmin kasarmi Huopalahdentien 64sssä| edellisen rakennuksen entinen va-
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jaraKenmis; Haagan ns. Rakuunatorpan puinen navetta- ja liiterirakennus; Mei-
lahden huvila-alueen n:o 30:ssa sijaitseva vanha kivinavetta; Oulunkylässä 
sijaitsevaan Tölli 4:ään kuuluva vanha saunarakennus; Malmilla, Helsingintie 
19:ssä sijaitseva hirsistä ja laudoista tehty ulkorakennus; mainitulla ton-
tilla sijaitseva puinen asuinrakennus; edellisen rakennuksen pihalla sijait-
seva laudoista rakennettu kellari; Alppilan ravintolan läheisyydessä oleva 
vanha, hirsinen aittarakennus sekä sen läheisyydessä sijaitseva laudoista ra-
kennettu halkovaja ja Munkkiniemen satama-alueen eteläkärjessä oleva liiteri-
rakennus .(16.8. 2091 §). Purkamistehtävä päätettiin antaa huutokaupan perus-
teella' vähimmän vaativalle (28.6. 1800 §). 

Kaupunginhallitus kehoitti kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
Alppilan ravintolan palaneen rakennuksen purkamiseksi maan tasalle (1.11. 
2806 §.). 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin purkamaan kiinteistötoimiston maatalous-
osaston toimistorakennuksen tontilla oleva vanha piharakennus ja käyttämään 
rakennusaineet maatalousosaston omiin tarkoituksiin (Khn jsto 4.4. 5508 §); 
samoin oikeutettiin kiinteistölautakunta purkamaan Hirvihaaran kartanon kas-
vihuone ja käyttämään siitä saatavat rakennustarvikkeet kiinteistötoimiston 
maatalousosaston tarkoituksiin (Khn jsto 30.5. 5798 §) sekä purkauttamaan Pa-
kilan Puistotien päässä sijaitseva vanha sauna joko siten, että se puretaan 
kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimesta tai siten, että se myydään 
tarjousten perusteella lautakunnan hyväksymästä hinnasta purettavaksi ja pai-
kalta poistettavaksi (Khn jsto 10.10. 6379 §). 

Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin myymään Pallkullassa, Pu-
kinmäellä, Talissa, Vartiokylässä, Haagassa, Kaarelassa ja Tullisaaressa si-
jaitsevat, sen ehdottamat rakennukset joko huutokaupalla tai tarjousten pe-
rusteella tai purkamaan ne käyttäen aineet osaston omiin tarpeisiin (Khn jsto 
21.11. 6618 §). 

Puiden hinnan takaisin suorittaminen. Laajalahden asutusalueen korttelis-
sa n:o 138 olevan tontin n:o 11 enti&elle vuokraajalle M. Tiaiselle päätet-
tiin suorittaa hänen vuokraajan ominaisuudessa sanotulta tontilta ostamiensa 
puiden hinta 7 203 mk takaisin, koska hän myöhemmin oli ostanut ko. tontin 
(Khn jsto 3.1. 5028 §, 6.6. 5856 §). 

Puutarhamajan myynti. Kiinteistölautakunta oikeutettiin myymään puutarha-
neuvoja E. Huuskaselle Kumpulan siirtolapuutarhapalstalla n:o 33 oleva siir-
tola puut a rhama ja palstalla olevine istutuksineen 25 000 mk:n kauppahinnasta 
(Khn jsto 14.11. 657Q §). 

Toukolan korttelissa n:o III:ssa olevan rakennuksen poistaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti, ettei Toukolan korttelin n:o IHsn tontilla-n:© .3 olevaa 
asuinrakennusta ole kaupungin puolelta vaadittava purettavaksi, ennen kuin 
se kadun rakennustöiden vuoksi kävisi välttämättömäksi (8.11. 2893 §)· 

Kaupunginvaltuuston istuntosali. Kaupunginhallitus päätti vuokrata kau-
punginvaltuuston istuntosalin filmausta varten Suomi-Piimi oy:Ile 10 000 mk:n 
vuokrasta sekä lisäksi sillä ehdolla, että sali filmauksen päätyttyä saate-
taan hakijan kustannuksella kaikin puolin entiseen kuntoon (6.9. 2264 §). 

Kaupungintalon juhlasali päätettiin luovuttaa Suomen Autokluhin käytettä-
väksi liikenneviikkojen avajaistilaisuutta varten maksuttomasti syyskuun 17 
p:nä (13.9. 2320 §); terveydenhoitolautakunta oikeutettiin järjestämään uu-
den maidontarkastamon vihkiminen kaupungintalossa (Khn jsto 7.3. 5369 §); 
Suomen Kunnallinen Terveydenhoitoyhdistys oikeutettiin pitämään vuosikokouk-
sensa kaupunginvaltuuston istuntosalissa huhtikuun 6-7 p:nä (15.2. .475 §); 
edelleen luovutettiin se Suomen Satamaliiton käytettäväksi ylimääräisen liit-
tokokouksen pitämistä varten helmikuun 10 p:nä (8.2. 410 §). 

Kaupungintalon käytöstä poistetut markiisiraudat päätettiin myydä Oy.Kaih-
din jai Lippu nimiselle yhtiölle 24 940 mk:n yhteishinnasta (Khn jsto 23.5. 
5746 §). 

Kaupunginkellaria saivat vuokratta käyttää seuraavat henkilöt tai yhtei-
söt jälempänä mainittujen tilaisuuksien järjestämistä varten: Sosiaalidemok-
raattinen valtuustoryhmä päivällisten järjestämistä varten apulaiskaupungin-
johtaja V. Salovaaran kunniaksi (Khn jsto 18.4. 5566 §); valtuutettu B. Ny-
hergh aterian järjestämistä varten ruotsalaiselle valtuustoryhmälle (Khn jsto 
3.1. 5004 §); kaupunginjohtaja E. Rydman kahvitilaisuuden järjestämistä var-
ten Helsinki-seuran johtokunnalle ja eräille kutsuvieraille (Khn jsto 7.3. 
5366 §); apulaiskaupunginjohtaja E. von Frenckell olympiajärjestelytoimiston 
pikkujoulujuhlaa varten (Khn jsto 13.12. 6689 §); Helsingin ja sen ympäris-
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tön aluesuunn.itelmaliitto lounaan tarjoamista varten norjalaisille vieraille 
(Khn jsto 28.2. 5355 §); väestönlaskennan keskustoimikunta neuvottelutilai-
suuden ja sen yhteydessä kahvitarjoilun järjestämistä varten väestönlasken-
nan piiritoimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille (Khn jsto 14.3. 5408 §); 
taksoituslautakunnan puheenjohtaja T. Nordberg jäähyväisillallisten järjestä- w 
mistä varten verotusvalmisteluviraston eronneelle sihteerille B. von Pieandt' 
ille (Khn jsto 28.3. 5494 §); palolautakunta illallisten järjestämistä var-
ten palokunnan 90-vuotisjuhlan johdosta (Khn jsto 10.10..6370 §); huoltcvi-
rasto neuvottelutilaisuuden järjestämistä varten kodinhoitajille (Khn. jsto 
13.12. 6690 §); olympiajärjestelykomitea lounaan järjestämistä varten kaupun-
gissa vieraileville englantilaisille sanomalehtimiehille (Khn jsto 21.2. 
5300 §); ammattioppilaslautakunta illallisten järjestämistä varten (Khn jsto 
14.2. 5260 §); kiinteistötoimisto kahvitilaisuuden järjestämiseksi sodassa 
kaatuneiden muistotaulun paljastamistilaisuuteen osallistuville (Khn jsto 
19.12. 6766 §); satamalautakunta lounaan tarjoamista varten Suomen Satamalii-
ton ylimääräisen liittokokouksen osanottajille, Helsingin Rotary-klubille ja 
sanomalehdistön edustajille (Khn jsto 24.1. 5136 §, 16.?. 5658 §, 26.9. 6287 §). 

Olympiakylän huoneistoja koskevia asioita. Kaupunginhallitus päätti, että 
siitä 650 milj. mk:n suuruisesta määrärahasta, joka talousarviossa oli mer-
kitty kaupunginhallituksen käytettäväksi asuntorakennus toiminnan tukemiseen, 
Olympiakylän asuntotalojen rakentamiseen varatun 200 milj. mk:n määrän vielä 
käyttämättä oleva osa siirrettäisiin olympiarakennustoimikunnan käytettäväk-
si mainittujen asuntotalojen rakentamiseen (12.4. 967 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että maansaantiin oikeutetut osakkeiden ostajat 
saivat suorittaa 100 000 mk:n suuruisen osan kauppahinnasta viimeistään 5 
vuoden kuluttua siitä päivästä, kun ostaja on käyttänyt maksulykkäyksen hy-
väkseen, 3 $:n vuotuisine korkoineen. Kauppahinta maksetaan viidessä erässä 
siten, että ensimmäisen erän ollessa pienempi kuin 100 000 mk ostajan ei tar-
vitse suorittaa mitään-käteistä eikä myöskään toisesta erästä enempää kuin 
mitä ensimmäinen ja toinen erä yhteensä ylittää 100 000 mk. Jos ensimmäinen 
erä on suurempi kuiri 100 000 mk, maksetaan ylimeneyä osa käteisellä (24.5. 
1362 §). 

Olympiakisoja varten tarvittavat parakit ym. Kaupunginhallitus oikeutti 
rakennustoimiston heti tilaamaan olympiakisoja varten tarvittavat parakit ja 
kopit (8.11. 2854 §). 

Haltialan tilapäisasuntolan vuokrat. Kaupunginhallitus oikeutti kiinteis-
tölautakunnan vahvistamaan Haltialan tilapäisasuntolan vuokrat, huoneitten 
vuokrat huoneitten suuruudesta, kunnosta ym. riippuen 25-55 mk:ksi huonetta 
kohden vuorokaudessa (1.3. 652 §). 

Das Schweizerische Praktik antenhaus-säätiö n vuokran maksu. Kaupunginhal-
litus päätti, ettei Das Schweizerische Praktikantenhaus -nimiselle säätiölle 
vuokrattavaksi päätetystä, 914 m2:n suuruisesta, Maunulan korttelissa n:o 
285 olevasta alueesta toistaiseksi perittäisi vufokraa syyskuun 1 p:n ja jou-
lukuun 31 j):n väliseltä ajalta (15.11. 2947 §). 

Oikeudenkäynti Laajalahden asutusalueen maanvuokraajia vastaan. Kaupungin-
hallituksen jäsenen E. Saastamoisen kirjelmän johdosta, jossa oli ehdotettu, 
että kaupunginhallitus luopuisi edellä mainitusta, häätöä tarkoittavasta oi-
keudenkäynnistä ja ryhtyisi ko. vuokraajien kanssa ratkaisemaan asiaa neuvot-
telutietä siten, että päätös olisi oikeudenmukainen ja samalla tyydyttäisi 
myöskin maansaantiin oikeutettuja vuokralaisia, kaupunginhallitus päätti an-
taa asian kiinteistöjohtajan valmisteltavaksi (12.4. 977 §). 

Pommisuoja-asutuksen lopettamista koskevan, valtuuston toisen varapuheen-
johtajan B. Nybergbin ehdotuksen kaupunginhallitus päätti antaa kiinteistö-
johtajan valmisteltavaksi (17.5. 1300 §). 

Asuntoparakin asukkaiden sijoittaminen Erottajan kalliosuojaan. Alistet-
tuaan tutkittavakseen kiinteistölautakunnan syyskuun 10 p:nä tekemän päätök-
sen Kampin kentältä siirrettävän asuntoparakin asukkaiden sijoittamisesta 
Erottajan kalliosuojaan kaupunginhallitus päätti, että ko. päätös saataisiin 
panna täytäntöön ottaen huomioon kaupunginvaltuuston lokakuun 24 p:nä teke-
män päätöksen kalliosuojien majoitusvahvuudesta ja sen astfeettaisesta vähen-
tämisestä (13.9. 2311 §, 8.11. 2895 §). 

Asiantuntijoiden ja esittelijöiden määrääminen rakennuskatselmusmiesten 
kokouksiin. Kaupunginhallitus määräsi rakennustarkastuskonttorin rakennusin-
sinöörin ja asunnontarkastajan asiantuntijoina sekä toisen apulaisrakennus-
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tarkastajan ja apulaisarkkitehdin esittelijöinä olemaan läsnä rakennuskatsel-
musmiesten kokouksissa (27.9. 2432 §). 

Asuntorakennus toiminta. Kaupunginhallitus hyväksyi asunto- ja asemakaava-
neuvottelukunnan laatiman ohjelman ohjeeksi kaupungin lähivuosien asuntora-
kennus toimintaa ja sen tukemista varten (21.6. 1726 §). 

Asemakaavakysymykse t 

Töiden antaminen virka-ajan ulkopuolella suoritettavaksi. Kaupunginhalli-
tus päätti, että kiinteistötoimiston asemakaavaosasto oikeutettaisiin anta-
maan eräitä töitä osaston virkamiehille virka-ajan ulkopuolella urakalla suo-
ritettaviksi, mikäli töitä varten oli olemassa määräraha (20.12. 3302 §). 

Eräitä asemakaavan muutoksia. Kaupunginhallitus kehoitti kiinteistölauta-
kuntaa laadituttamaan korttelin n:o 840:n tonttia n:o 8 koskevan asemakaavan 
muutosehdotuksen professori H. Ekelundin laatiman luonnoksen pohjalla (8.2. 
430 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistötoimiston asemakaavaosaston piirus-
tuksesta n:o 3023 A ilmenevät muutokset linja-autoaseman laajennukseen liit-
tyvään liikenteen järjestelyyn (6.9. 2294 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi professori H. Ekelundin Maunulan ns. 
sahan aluetta ̂ varten laatiman luonnoksen lopullisen asemakaavan pohjaksi se-
kä kehoitti kiinteistölautakuntaa lopulliseen asemakaavaehdotukseensa merkit-
semään rakennustoimiston piirustuksesta n:o 7336 ilmenevät viemärikujat (4.10. 
2541 §).. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistölautakunnan laadituttaman luonnoksen 
Etelä-Kaarelan lounaisosan lopullisen asemakaavan pohjaksi sekä kehoitti lau-
takuntaa lopullista ehdotusta laatiessaan mahdollisuuksien mukaan ottamaan 
huomioon yleisten töiden lautakunnan lausumat toivomukset (22.11. 3039 §). 

Jj>ulukadut. Alistettuaan tutkittavkseen kiinteistölautakunnan marraskuun 
12 p:nä tekemän päätöksen, jolla lautakunta oli hylännyt Aleksanterinkatu-
yhdistyksen anomuksen saada rakentaa perinteellinen joulukatu koristeluineen 
ja vala istuksine en Ylioppilastalon ja Unioninkadun väliselle osalle Aleksan-
terinkatua joulukuun ajaksi sekä päätöksen, jolla lautakunta oli hylännyt 
T. Ristojan Keskuskadun itäisellä puolella sijaitsevien liikkeiden puolesta 
tekemän anomuksen saada koristaa katuosuutensa joulukuun 1 p m ja tammikuun 
8 p m 1£52 väliseksi ajaksi, kaupunginhallitus päätti, kumoten kiinteistölau-
takunnan edellä mainitut päätökset, suostua anomuksiin sillä ehdolla, että 
koristeluin! käytetään sähkövalaistusta vain sähkölaitoksen kanssa sovittavin 
ehdoin (15.11. 2911 §, 22.11. 3044 §). 

Katujen nimien muuttaminen ym0 Kaupunginhallitus päätti, että Tölö Svenska 
Samskola nimisen koulun käytössä olevan UlfSsa nimisen Humaliston vuokra-
alueen nro 23 m osoite on Lastenlinnantie 2 a (22.2. 561 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Huopalahdenkadun nimi muutetaan 
Topeliuksenkaduksi. Samalla kehoiteitiin kiinteistölautakuntaa ehdottamaan 
Topeliuksenkadun pohjoispäälle muuta nimeä kuin Arkkiaatterinkatu (19.4.106C 

Kiinteistölautakunnalle ilmoitettiin, ettei lautakunnan ennen olympiaki-
soja ole tehtävä esityksiä katujen nimien muuttamisesta muutoin kuin erittäi 
pakottavissa tapauksissa. Lisäksi kaupunginhallitus kehoitti rakennustoimis-
toa huolehtimaan siitä, että jo hyväksyttyjen katujen ja teiden nimien muu-
tosten edellyttämät nimikilvet ensi tilassa kiinnitetään paikoilleen (24.5. 
1368 §). 

Leikkikentät. Kaupunginhallitus myönsi tuloa tuottamattomien paaomamenoje 
pääluokan käyttövaroistaan 340 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi väliaikaisen leikkikentän kunnostamista varten Kumpulankadun varrelle 
kiinteistötoimiston asemakaavaosaston piirustuksen nro 3064 mukaisesti. Lisäk-
si myönnettiin edellä mainitulta tililtä 50 000 mk Orioninkadun ja Saarenka-
dun kulmassa olevan tontin tasoitus- ja siistimistöiden suorittamiseen (12.4. 
960 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin Oulunkylän alueen asemakaavasuunnitte-
lun yhteydessä ryhtymään toimenpiteisiin alueiden varaamiseksi ja suunnitel-
mien laatimiseksi leikkikenttiä varten mikäli mahdollista leikkikenttäkomi-
tean ehdottamilta paikoilta ja ensisijaisesti Oulunkylän kartanon, pohjois-
osasta läheltä Itä-Pakilan rajaa tai vaihtoehtoisesti Toivolan koulukodin 
alueelta Tuomarinkyläntien länsipuolelle korttelin n: o 248 viereen suunnit el-
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luita puistoalueelta sekä Oulunkylän Verä jänmäestä etelään Oulunkylän ja Kog*· 
kelan väliseltä alueelta (12.4· 964 §). 

Edelleen kaupunginhallitus kehoitti kiinteistölautakuntaa ryhtymään toi-
menpiteisiin leikkikenttäkomitean Länsi-Pakilaan Halkosuontien ja Koivumäen-
tien väliselle puistoalueelle ehdottaman kolmen leikkikentän perustamista 
varten tarpeellisten alueiden varaamiseksi ja suunnitelmien laatimiseksi. 
Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kiinteistölautakunnan oli laadittava 
suunnitelmansa Halkosuontien varteen, korttelin ns o 132 itäpuolelle sijoitet-
tavaa kesä- ja talvileikkikenttää varten niin ajoissa, että yleisten töiden 
lautaktmta voi sisällyttää v:n 1953 talousarvioehdotukseensa tarpeellisen 
määrärahan mainitun leikkikentän rakentamista varten (12.4. 965 §). 

Kaupunginhallitus päätti, l) että leikkikenttäkomitean-esittämät näkökoh-
dat leikkikenttä olojen tehostamisesta periaatteessa hyväksytään; 2) että ko-
mitean Mäkelänkadun varrelta leikkikentäksi ehdottama alue -oli varattava tar-
koitukseen tammikuun 1 p:stä 1953 lähtien; 3) että^ korttelia n: o 506 Linnan-
koskenkadun varrella toistaiseksi saatiin käyttää leikkikenttätoimintaa var-
ten ja että kiinteistölautakuntaa kehoitetaan harkitsemaan mahdollisuuksia 
sellaisen muutoksen tekemiseksi asemakaavaan, että ko. kortteli pysyväisesti 
varataan lasten leikkikentäksi; 4) että kiinteistölautakuntaa kehoitetaan 
tonttien lopullisen asemakaavajärjestelyn yhteydessä, mikäli mahdollista va-
raamaan Inarin- ja Keiteleentien rakentamattomat tontit pysyväiseksi leikki-
kenttäalueeksi; 5) että kiinteistölautakuntaa kehoitetaan Mannerheimintien 
n:o 85-101 kohdalta suunnittelemaan alueen varaamista laajaksi leikkipuistok-
si, josta kuitenkin toistaiseksi olisi kunnostettava vain pallokenttä; 6) et-
tä kiinteistölautakuntaa kehoitetaan kiireelliaestab- ryhtyjään toimenpitei-
siin leikkipuistoiksi soveltuvien alueiden hankkimiseksi kaupungin omistuk-
seen Tapanilasta ja Malmilta; 7} että yleisten töiden lautakuntaa kehoite-
taan kiireellisesti kunnostamaan Telakkapuisto yhteistoiminnassa lastentar-
haviranomaisten kanssa sekä 8) ryhtymään toimenpiteisiin Vilhovuorenkallion 
uudelleen järjestämiseksi lasten leikkialueeksi; 9) että kiinteistölautakun-
taa kehoitetaan Maunulan asemakaavasuunnittelun yhteydessä ottamaan huomioon, 
että leikkikenttäkomitean ehdottama leikkialue olisi mahdollisuuksien mukaan 
vahvistettava leikkialueeksi; 10) että kiinteistölautakuntaa kehoitetaan ase-
makaava suunnittelun yhteydessä varaamaan leikkikenttiä varten tarpeelliset 
alueet Haagassa komitean esittämiltä alueilta sekä 11) leikkikenttiä varten 
tarpeelliset alueet Koskelasta Intiankadun varrelta, Pitäjänmäeltä, Munkki-
niemestä ja Lauttasaaresta sekä 12) että yleisten töiden lautakuntaa kehoi-
tetaan huolehtimaan siitä, että kaikkien leikkikenttien suunnittelu tapahtuu 
yhteistoiminnassa lastentarhaviranomaisten kanssa.· Lisäksi kehoitettiin kiin-
teistölautakuntaa laatimaan edellä mainitut suunnitelmansa niin hyvissä ajoin, 
että yleisten töiden lautakunta voi merkitä tarpeelliset määrärahat v:n 1953 
talousarvioehdotukseensa (21.6. 1691 §)· 

Kaupunginhallitus suostui hovioikeuden auskultantti 0. Särökarin ym. teke-
mään anomukseen, joka koski lasten oikeutta saada käyttää Urheilukatu 18-24:n , 
edustalla sijaitsevaa nurmikenttää leikkipaikkana (20.9. 2400 §). 

Jalkapallo joukkueen avustaminen. Kaupunkimittausosaston urheilukerholle 
myönnettiin 25 000 mk:n suuruinen avustus käytettäväksi jalkapallojoukkueen 
Tampereelle tehtävää matkaa varten (Khn jsto 29.8. 6175 §)· 

Eräiden kortteleiden korkeussuhteiden vahvistaminen. Kaupunginhallitus vah-
visti kiinteistölautakunnan ehdottamat seuraavien kortteleiden korkeussuhteet: 
1.kaupunginosan korttelin n:o 24; 6.kaupunginosan korttelin n:o 227; 7.kaupun-
ginosan korttelin n:o 183; 11.kaupunginosan' korttelin n:o 312 tontin n:o 11; 
14.kaupunginosan korttelin n:o 525; 15.kaupunginosan korttelin n:o 611;' 16.kau-
punginosan korttelin n:o 717 ja saman korttelin·tontin nso 6; 23.kaupunginosan 
korttelin n:o 677; 24.kaupunginosan kortteleiden n:o 950, 951, 952 ja 953; 
25.kaupunginosan kortteleiden n:o 809, 815, 858, 859ö, 860, 871 ja §72; 
30.kaupunginosan kortteleiden n:o 30 006, 30" 044, 30 054 ja 30 059 sekä 81. 
kaupunginosan kortteleiden n:o-.£03:,· 109 ja 121-126 (11.1. 88 §, 15.2. 490 §, 
5.4. 921 §, 17.5. 1297 §,12.7. X941 §, 20.9. 2426 §, 25.10. ¿721 §, 8.11. 
2888 §, 22.11. 3038 f, 27.12. 3358 §). 
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10. Yleisiä töitä koskevat asiat 
Rakennustoimiston viranhaltijat. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töi-

den lautakunnan julistamaan talorakennusosaston 43.palkkaluokkaan kuuluvan 
rakennusinsinöörin ja rakennustoimiston 45.palkkaluokan järjestelyinsinöörin 
"virat haettavaksi hakijan omin palkkavaatimuksin. Edelleen päätettiin, että 
kuulutuksissa haettavaksi julistetuista viroista oli mainittava pohjapalkan 
jälkeen ikäkorotusten lukumäärä ja kunkin ikäkorotuksen suuruus (15.3. 779 §, 
24.5. 1375 §); myöskin oikeutettiin yleisten töiden lautakunta julistamaan 
1 apulaiskaupunginarkkitehdin virka haettavaksi hakijan omin palkkavaatimuk-
sin (22.11. 3027 §). 

Päätettyään ottaa tutkittavakseen yleisten töiden lautakunnan heinäkuun 
2 p:nä tekemän päätöksen rakennusmestari O.R. Nyholmin valitsemisesta 35.palk-
kaluokan rakennusmestarin virkaan kaupunginhallitus päätti hyväksyä mainitun 
päätöksen edellyttäen, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän lääkärinto-
distuksen (12.7. 1866 §); samaten kaupunginhallitus päätti, alistettuaan tut-
kittavakseen teknikko J.T. Koskikallion valitsemisen rakennustoimiston 35. 
palkkaluokan mukaisen työntutkijan virkaan, että mainittu päätös hyväksytään 
täytäntöön pantavaksi siten, että teknikko Koskikallio otetaan ko. virkaan 
vain kertomusvuoden loppuun saakka (15.3. 752 §). 

Rakennustoimiston päävaraston toimistoapulaisten palkankorotusanomuksen 
johdosta kaupunginhallitus päätti, ettei anomus antanut aihetta muihin toi-
menpiteisiin, kuin että päävaraston 23.palkkaluokan sääntöpalkkaisen varasto-
kirjanpitäjän, yhden 18.palkkaluokan sääntöpalkkaisen toimistoapulaisen ja 
kahden 20.palkkaluokan mukaan työmäärärahoista palkatun toimistoapulaisen 
työaika muutettaisiin virkäsäännön mukaiseksi ja että yhden 22.palkkaluokan 
mukaan työmäärärahoista palkatun toimistoapulaisen työaika jätettäisiin en-
nalleen (21.3. 830 §). 

Kaupunginhallitus suostui yleisten töiden lautakunnan esitykseen, että ra-
kennustoimiston puhtaanapitoa-osaston autonkuljettajalle V.E. Salmiselle saa-
taisiin maksaa palkka Neuvostoliittoon tehtävää opinto- ja tutustumismatkaa 
varten myönnetyn loman, kuitenkin enintään 3 viikon ajalta (24.5. 1379 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin suorittamaan rakennustoimiston 
neljälle henkilöautonkuljettajalle 23.palkkaluokan mukainen palkka takautu-
vasti tammikuun 1 p:stä lähtien (12.7. 1909 §). 

Avoinna olevia insinöörinvirkoja koskevat kuulutukset. Kaupunginhallitus 
päätti, että päivälehdissä julkaistujen kuulutusten lisäksi kaikista avoimi-
na olevista insinöörinviroista kuulutettaisiin toistaiseksi myös Teknillises-
sä Aikakauslehdessä ja Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingar- nimises-
sä aikakauslehdessä, rakennusinsinöörien avoinna olevista viroista lisäksi 
Rakennusinsinööriyhdistyksen Tiedonannoissa ja kaikista avoinna olevista ark-
ki tehdinviro is ta Arkkitehti-Uutisissa (17.5. 1302 §). 

Viranhaltijain osallistuminen, kokouksiin. Kaupunginhallitus päätti, että 
yleisten töiden lautakunnan kokouksissa tuli olla saapuvilla, paitsi kaupun-
gininsinööriä, ao. osastopäälliköitä ja sihteeriä, niiden muiden viranhalti- • 
joiden, jotka kaupungininsinööri osastopäällikön ehdotuksesta määräsi kokouk-
seen kuultaviksi asiantuntijoina. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että 
yleisten töiden lautakunnan asettamien jaostojen kokouksissa tuli olla. saapu-
villa, paitsi asianomaista osastopäällikköä asioiden esittelijänä, kaupun-
gininsinöörin ja sihteerin sekä,että tarvittaessa kaupungininsinööri voi 
asianomaisen osastopäällikön ehdotuksesta kutsua kokoukseen muitakin viran-
haltijoita asiantuntijoina kuultaviksi (21.6. 1709 §). 

Rakennustoimiston työaika. Kaupunginhallitus päätti tehdä työneuvostolle 
rakennustoimiston työaikaa koskevan esityksen, jonka mukaisesti yhden tunnin 
lepoaika päivällä supistettaisiin pimeänä vuodenaikana 30 minuuttiin (22.11. 
3022 §); merkittiin tiedoksi työneuvoston marraskuun 29 p:nä antama päätös 
edellä mainitussa asiassa, jonka mukaisesti ko. työaikaa koskeva järjestelmä 
olisi voimassa edelleen tammikuun 1 p:stä 1952 toistaiseksi, kuitenkin enin-
tään helmikuun 28 p:ään 1953 saakka (20.12. 3268 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Alistettuaan tutkittavakseen yleis-
ten töiden lautakunnan sanoma- ja aikakauslehtien tilaamista rakennustoimis-
toon v:ksi 1952 koskevan päätöksen kaupunginhallitus päätti, että Lakimies 
ja Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland- -nimisiä lehtiä ei 
saataisi tilata rakennustoimistoon (22.11. 2989 §). 
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Oman auton käytöstä suoritettava korvaus. Kaupunginhallitus oikeutti yleis-* 
ten töiden lautakunnan suorittamaan piiri-insinööri E. Toivolalle oman henki-
löauton käyttämisestä virka-ajoihin 19 mk kilometriltä maaliskuun 20 p:stä 
alkaen (24.5. 1381 §). 

Rakennustoimistolle kuuluvan irtaimiston myyntiä koskevia asioita. Raken-
nustoimisto oikeutettiin myymään Bobäck FBK-nimiselle vapaaehtoiselle palo-
kunnalle käsihälytin 5 000 mk:n suuruisesta hinnasta (Khn jsto 5.7. 6029 §) * 
Lokomo-kubit iskumurskaaja Lapin Marmori oy:lie 300 000 mk:n kauppahinnasta 
(Khn jsto 29.8. 6192 §); v. 1933 hankittu 40-hevosvoimainen raakaöljymootto-
ri laivureille S. Grönqvistille ja B. Bymanille 200 000 mk:n kauppahinnasta 
{Khn jsto 8.11. 6526 §) sekä lisäksi luovuttamaan Marjaniemen kiinteistön-
omistajat- yhdistykselle maksutta 6 kpl vaurioituneita ja 4 kpl uusia 12 tuu-
man' s ement tipu tkia. Rakennustoimistolle myönnettiin putkien arvon suuruinen 
summa 4 920 mk (Khn jsto 31.10. 6494 §). 

Määrärahat.Kaupunginhallitus suostui yleisten töiden lautakunnan esityk-
seen, että sille myönnettäisiin oikeus käyttää kertomusvuoden talousarvioon 
sisältyviä erinäisiin rakennustarkoituksiin varattuja määrärahoja. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa ilmoittamaan 
kaupunginhallitukselle kunkin neljännesvuoden päättyessä, mitkä työt oli aloi-
tettu ja mihin vaiheeseen työt oli saatu (4.1. 51 §J. 

Kaupunginhallitus suostui yleisten töiden lautakunnan anomukseen eräiden 
kertomusvuoden talousarvioon sisältyvien siirtomäärärahojen käytöstä (14.6. 
1640 §, 8.11. 2869 §); samaten myönnettiin rakennustoimistolle oikeus käyttää 
eräitä kertomusvuoden lisätalousarvioon sisältyviä siirtomäärärahoja (12.7. 
1921 §). 

Kaupunginhallitus myönsi v:n 1950 talousarvion sekalaisten yleisten meno-
jen pääluokan käyttövaroistaan 51 740 mk:n suuruisen määrärahan Töölönlahden 
sorsien syöttökatoksen rakentamisesta aiheutuneen laskun maksamiseen (1.2. 
321 §). 

Uuden tilisäännön määräysten tulkinta. Rakennustoimiston anottua poikkeus-
ten myöntämistä sille mm. uuden tilisäännön edellyttämästä laskutusmenette-
lystä sekä varaston tarkastuksesta kaupunginhallitus päätti saattaa kaupun-
ginreviisorin asiasta antaman lausunnon rakennustoimiston tietoon ja huomioon-
otettavaksi tilisäännön määräyksiä sovellettaessa (13.9. 2329 §). 

Rakennusohjelman toteuttaminen. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön rakennusasiaintoimikunnan käsiteltyä kaupungin kertomusvuoden rakennus-
ohjelmaa ja todettua sen liian laajaksi oli kaupungininsinööri laadituttanut 
neljännesvuosittain eritellyn kiireellisyysjärjestysluettelon, jonka kaupun-
ginhallitus.puolestaan oli hyväksynyt·. Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisteriön mainittua rakennusohjelmaa koskeva kirjelmä kesäkuun 12 p:ltä mer-
kittiin tiedoksi (21.6. 1711'" §5 . 

Rakennustarvikkeitten käyttöä koskevia asioita\ Kaupunginhallitus oikeut-
ti rakennustoimiston antamaan Maunulan Kansanasunnot oy:lie lainaksi raken-
nustoimiston varastosta erinäisiä betoniteräsmääriä sillä ehdolla, että lai-
na palautetaan elokuun aikana (26.7. 1987 §). 

Kaupunginhallitus antoi rakennustoimiston tehtäväksi - hankkia vanhainkodin 
rakennuksia varten tarvittavan betoniteräksen ja suorittaa jpiahdollisuuksien 
mukaan muutkin erikoistoimenpiteitä edellyttävät rakennushankinnat vanhain-
kodin rakennustoimikunnan rakennustoimistolle erikseen antamien erittelyjen 
mukaan (7.6. 1530 §). 

Tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti, 
että rakennustoimiston varasto-osaston kalustoluettelosta saataisiin poistaa 
rakennusmestari Mörrin työmaalla helmikuun 13 p:nä sattuneessa tulipalossa 
tuhoutunut kaupungin irtain omaisuus ja että ao. työmaan tililtä saataisiin 
maksaa korvauksena tuhoutuneesta yksityisten omaisuudesta yhteensä 46 540 mk. 
Samalla kaupunginhallitus kehoitti rakennustoimistoa tekemään kaupunginhalli-
tukselle esityksen työmaakojujen lämmityslaitteiden parantamisesta ja mahdol-
listen lisälaitteiden käytäntöön ottamisesta tulipalojen ehkäisemiseksi sekä 
tehostamaan vartiointia ja valvontaa (4.5. 1231 § 3. 

Jätteiden talteen otto9 Kaupunginhallitus oikeutti Jätekeskus oy:n edel-
leen kertomusvuoden loppu-un saakka ottamaan talteen ja paalittamaan Pasilan 
kaatopaikalla jätepaperia sillä ehdolla, että yhtiön työntekijät kaikessa 
noudattavat rakennustoimiston puhtaanapito-osaston paikallisen työnjohtajan 
antamia ohjeita ja määräyksiä (21.3. 831 §). 
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Katujen leventämistä ym* koskevia asioitas Kaupunginhallitus päätti, että 
Unioninkadun talon nio 41 kohdalla olevaa jalkakäytävää kavennettaisiin 0.5 
metriä ja että käytävä varustettaisiin suojakaiteella (26.4· 1114 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennustoimiston suorittamaan KSydenpunojan-
kadun alentamisen Uusi Suomi oy:n tontin kohdalla sillä ehdolla, että ko. 
yhtiö tilaa työn tehtäväksi omalla kustannuksellaan, kuitenkin niin, että 
kaupunki hyvittää yhtiötä rakennustyöstä esitetyn laskun suuruisella summal-
la ilman odotusajan korkoa, sitten kun kaupunginvaltuuston ko. katutyötä vär 
ten myöhemmin"myöntämä määräraha olisi käytettävissä (22.11. 3023 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Osakeyhtiö Malminkatu 16- nimisen yhtiön omal-
la kustannuksellaan leventämään korttelissa n: o 153 olevan tontin n:o 8 Mal-
minkadun puoleisen jalkakäytävän 5.6 ms n levyiseksi ja varustamaan sen puu-
istutuksin sillä ehdolla, että pienin katujen kulmauksessa käytettävä jalka-
käytävän reunan pyöristyssäde on 4 m ja että ko. yhtiö kustantaa myöskin , ja 1 
kakäytävän levennyksen aiheuttamat ajoradan muutostyöt rakennustoimiston -ka-
turakennusosaston hyväksymällä tavalla (29.11· 3093 §)· 

Kaupunginhallitus oikeutti L. Rehti järven rakentamaan Veiä jänmäentieltä 
tien tontille Veräjämäki 16 hänen ehdottamaansa paikkaan katurakennusosaston 
lähempien ohjeiden mukaan ja osaston valvonnassa (20.12. 3263 §). 

Teiden hoitoa koskevia asioita. Kaupunginhallitus kehoitti yleisten töi-
den lautakuntaa huolehtimaan Hyrylän maantieltä Haltialaan ja Niskaläan joh-
tavan tien kunnossapidosta ja aurauksesta (26.4. 1123 §). 

Kaupunginhallitus päätti Uudenmaan lääninhallitukselle annettavassa lau-
sunnossa ilmoittaa, että kaupungin taholta pidettiin erittäin tarpeellisena 
eräiden Malminkylässä olevien teiden julistamista kyläteiksi, lukuunottamat-
ta Pankkitiestä kunnantieksi muodostettavaa osaa, sekä että Pankk itien var-
rella asuvat pysytettäisiin 'muodostettavan kylätiekunnan osakkaina. Edelleen 
kaupunginhallitus oli sitä mieltä, että tiealueiden omistusoikeuden siirto 
tiekunnalle ei olisi tarpeellista, vaan että tarkoitukseen riittäisi käyttö-
oikeuden rajoitus, etenkin kun kaikkien yleisten teiden omistusoikeus asema-
kaavan vahvistuksen jälkeen «iirtyisi kaupungille (22.2. 574 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä Bromarvin kunnalle esityksen Santalan ase-
malta Sandön tilan kautta Bengtsärin rantaan johtavan yhteisen tilustien se-
kä laiturin ottamisesta kunnantieksi ja ilmoittaa, että käupunki tarvittaes-
sa tulisi antamaan teknillistä apua tien ja laiturin kuntoonpano suunnitelman 
laatimisessa (12.7. 1892 §); koska Bromarvin kunta oli hylännyt kaupungin 
edellä mainitun esityksen, päätti kaupunginhallitus tehdä Uudenmaan läänin-
hallitukselle esityksen ko. tilustien ja laiturin julistamisesta kylätieksi. 
Kaupunginhallitus kehoitti samalla yleisten töiden lautakuntaa laaditutta-
maan tarpeellisen tierakennussuunnitelman ja kiinteistölautakuntaa ryhtymään 
toimenpiteisiin tarpeellisen sopimuksen aikaansaamiseksi tientekovelvollis-
ten kesken (11.10. 2565 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei liitosalueen tiehoitokuntien keskustoimi-
kunnan anomus antanut aihetta toimenpiteisiin. Samalla kaupunginhallitus 
päätti huomauttaa keskustoimikunnalle, että kaupunki voi ottaa hoitaakseen 
määrättyjen kyläteiden talviaurauksen tiehoitokuntien kanssa tehtävien sopi-
musten perusteella kohtuullista korvausta vastaan edellyttäen^ että tiet oli 
saatettu aurauskelpoiseen kuntoon ja että kaupungin tiehoitokalustolla_eh-
dittiin ko. tilaustyöt suorittaa. Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupunginlakimiehen tehtäväksi tutkia, millä tavalla tierasitus saataisiin 
jakautumaan oikeudenmukaisesti kaikkien liitosalueen teitä tarvitsevien kes-
ken, jos kunnanteiksi otettujen teiden varsilla asuvat maanomistajat eroaisi 
vat tiehoitokunnistaan (12.4. 979 §). Kaupunginlakimiehen edellä mainitusta 
tierasituksen jakamisesta antama lausunto päätettiin lähettää tiedoksi yleis 
ten töiden lautakunnalle (17.5. 1303 §). 

Suomen Pienkiinteistöliiton anomuksen johdosta, joka koski eräiden liitos 
alueen teiden ottamista kunnanteiksi, kaupunginhallitus päätti, 1) että mai-
nitun liiton*anomus ei tällä kertaa antanut aihetta toimenpiteisiin, 2j että 
kaupunki omistamiensa maiden sekä harjoittamansa bussi- ja kuorma-autoliiken 
teen-osalta liittyisi tieosakkaaksi liitosalueella jo toimiviin ja vastedes 
pelkistettäviin kylä tiekuntiin, 3) että Puistolan kiinteistönomistajain yhdis 
tyksen esitys kunnantien kulkureitin ohjaamisesta Raidetien kautta ei anta-
nut aihetta toimenpiteisiin sekä 4) että kysymys Oy. Airamin omistaman yksi-
tyisen tien ja Keravanjoen sillan yleiseen käyttöön saamieeöta saisi jäädä 
tien ja sillan tarvitsijoiden sekä mainitun yhtiön keskenäänr sovittavaksi 
(12.4. 980 §). 
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Kaupunginhallitus päätti hylätä lastensuo jelulautakunnan esityksen Rytty-
län koulukodin alueen läpi kulkevan rasitteen luontoisen kylätien siirtämi-
sestä. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää tie- ja vesirakennushallitus-
ta ryhtymään toimenpiteisiin Ryttylän koulukodin alueen läpi kulkevan maan-
tien oikaisemiseksi rakennustoimiston katurakennusosaston piirustuksessa nro 
7 116 osoitetulla tavalla edellyttäen, että valtio suorittaa vähintään puo-
let ja kaupunki näin ollen enintään puolet maantien oikaisemisesta aiheutu-
vista kustannuksista (25.1. 241 §). 

Rakennustoimisto oikeutettiin suorittamaan Hälvik-Häkansvikin kylätien 
oikaiseminen Turholman kansanpuiston kohdalla katurakennusosaston piirustuk-
sessa n: o ? 115 esitetyllä tavalla sillä ehdolla, että Suomen Pienkiinteistö 
liitto hankkii niiltä yksityisiltä maanomistajilta, joiden aluetta jouduttäi 
siin käyttämään tien oikaisua varten, sitoumukset, ettei kaupungille tulla 
esittämään mitään korvausvaatimuksia tietä ja sen rakentamista varten tarvit 
tavasta maasta eikä haitasta, mitä tien rakentamisen aikana voi yksityisille 
maanomistajille siitä koitua (25.1. 259 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää maatalousministeriön asutusasiainosastol 
le, että Paloheinän alueella kiireellisesti kunnostettaisiin paioturvaliisuu 
den vuoksi ainökin Pakilantie, Tuomarilantie ja Soramäentie autoliikenne- ja 
talviaurauskelpoisiksi (8.2. 445 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Bredbaokan kartanon huvilarakennuksille 
Mellunkyläntieltä johtava tie otettaisiin katurakennusosaston kunnossapidet-
täväksi sekä että kartanon päärakennukseen Mellunkyläntieltä johtava tie oli 
pidettävä kunnossa kartanosta käsin (15.2. 511 §). ' 

Tie- ja vesirakennushallituksen tiedustelun joh'dosta kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa, ettei kaupunki voi osallistua Kilon-Dalsvikin-Jupperin yh-
dysteiden rakentamiseen (26.4. 1120 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin suorituttamaan Lauttasaaressa Luo 
teisväylän tierungon tasoitustyöt Lauttasaaren urheilupuiston ja Koivusaaren-
tien välillä ( 1 6 . 2 0 8 0 §). 

Malmin-Tapaninkylän kyläteiden hoitokunnan anomuksen johdosta, joka koski 
avustuksen saamista teiden kunnossapitoon, kaupunginhallitus päätti, ettei 
anomus antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että anojalle ilmoitettai-
siin, että kaupunki voi tilauksesta jatkuvasti aurata vain sellaisia teitä, 
joilla oli tarpeellinen lumiaitasuojaus (23.8. 2146 §). 

Pitäjänmäen-Lassaksen välisen tien kunnostaminen. Lassaksen Omakotiyhdis-
tyksen anomuksen johdosta, että kaupunki lyhtyisi rakentamaan tietä mainittu 
jen asutusalueiden välille, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa anojalle, et-
tä koska kaupunginvaltuusto oli määrännyt ko. alueiden välisen Tykkitien ka-
turakennusosaston hoidettavaksi toistaiseksi, se tulisi mainitun päätöksen 
mukaisesi;! huolehtimaan Tykkitien kunnossapidosta (15.2. 510 §). 

Kiinteistölautakunnan esityksen johdosta, että Talin kartanoon johtava 
tie määrättäisiin yleisten töiden lautakunnan hoitoon, kaupunginhallitus 
päätti, että katurakennusosasto voi maatalousosaston tilauksesta hoitaa aina 
kin ko. tien talviaurauksen ja, mikäli työvoimaa riittää, muunkin kunnossa-
pidon (¿3.8. 2149 §). 

Maantie jatkojen kunnossapidosta u. 1950 valtion varoista maksettava kor-
vaus. Uudenmaan lääninhallitus oli kesäkuun 9 p:nä antanut päätöksen kaupun-
gille valtion varoista maksettavasta korvauksesta maantiejatkojen kunnossapi 
dosta v. 1950. Vaikka mainittu korvaussumma oli vain noin 1/4 hakemuksessa 
esitetystä määrästä päätti kaupunginhallitus tyytyä lääninhallituksen päätök 
seen (18.10. 2625 §). * 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan jo kerto-
musvuoden syksynä päällystämään asfalttibetonilla uuden Nurmijärventien ajo-
radan (27.9. 2453 5). 

Rautatiehallituksen laadituttaman ehdotuksen Malmin ylikulkusillan jalka-
käytävän rakentamisesta kaupunginhallitus hyväksyi ja päätti samalla huomaut 
taa rautatiehallitukselle, ettei alueelle ollut vielä vahvistettu asemakaa-
vaa, joten asemakaavalain määräykset eivät olleet siellä voimassa, vaan että 
tieasetuksen 56 §:n mukaan ko. sillan jalkakäytävän rakentamisen ja sillan 
nousupenkereiden leventämisen tuli tapahtua rautatiehallituksen toimesta ja 
kustannuksella (8.11. 2863 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Valtimontien kaakkoisosa toistaiseksi ra-
kennettaisiin vain 10 m leveäksi siten, että ajorata tulisi 7.5 m:n levyisek 
si ja jalkakäytävä koillisella puoliskolla 2.5 m:n levyiseksi, sekä että ka-
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dun luoteisosan ajorata rakennettaisiin 11.5 msn levyiseksi ja että sen koil 
liselle. puoliskolle rakennettaisiin 2.5 m:n levyinen jalkakäytävä sekä sen , 
lounaispuolelle asemakaavan mukaan puistoksi määrätylle alueelle 2 m:n levyi 
nen jalkakäytävä (8.11. 2891 §). 

Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunnan anomuksen Johdosta avustuksen 
myöntämiseksi Munkkiniemestä Otaniemeen rakennettavaa tietä varten kaupungin 
hallitus päätti ilmoittaa anojalle, että kaupunki piti hyvin tärkeänä sitä, 
että Lehtisaaren ja Otaniemen väliseen salmeen tehtävä aukko rakennettaisiin 
niin leveäksi, ettei Laajalahden ja Ison Huopalahden veden vaihtuminen sen 
kautta vaikeutuisi, sekä että kaupunki näin ollen voi päättää avustuksen an-
tamisesta vasta sitten,ikun käynnissä oleva uusi katselmus Lehtisaaren ja 
Otaniemen väliseen salmeen jätettävän aukon leveyden määräämiseksi olisi suo 
ritettu loppuun ja sanottuun salmeen rakennettavan sillan pituudesta tehty 
päätös (22.11. 3015 §). 

Huopalahden ampumaradan kunnostaminen. Kaupunginhallitus suostui siihen, 
että Suomen Ampujainliiton olympiatoimikunnan teknillinen jaosto suorittaisi 
kertomusvuoden lisätalousarvioon Huopalahden ampumaradan kunnostamiseen vara 
tulla 442 000 mk s n määrärahalla suoritettavaksi tarkoitetut työt paitsi Huo-
palahden radalle johtavan maantien kunnostusta ja sorastusta^ joka suoritet-
taisiin rakennustoimiston toimesta. Kaupunginhallitus päätti 1 edelleen ilmoit 
taa edellä mainitulle liitolle, että sen tiili' suorittaa ko. työt ja lähettää 
laskut hyväksymismerkinnöin rakennustoimistolle sekä että katurakennusosasto 
tarkastaisi laskut ja työt sekä maksaisi ne käytettäväkseen asetetulla määrä 
rahalla. Samalla kaupunginhallitus kehoitti rakennustoimistoa huolehtimaan 
siitä, että Malmin ampumaradalle johtavan tien korjaustyöt suoritettaisiin 
kiireellisesti (23.8. 2142 §). ^ 

Vesistökatselmukset. Päätettiin määrätä piiri-insinööri E. Koskinen usko-
tuksimieheksi uutta vesistökatselmusta varten, joka pidettäisiin Espoon kun-
nan. ja kaupungin alueelle rakennettavan, Lehtisaaren ja Otaniemen välisen 
sillan aukkojen määräämiseksi (Khn jsto 24.1.,5158 §); samaten määrättiin ag 
rologi H. Lindqvist uskotuksimieheksi. edellä mainittua uutta vesistökatsel-
musta varten (Khn~ jsto 7.2. 5246 §). 
, Kulosaaren uuden sillan suunnittelutyöt. Kaupunginhallitus päätti 1) il-

moittaa insinööri Kivisalolle, että kaupunginvaltuusto oli joulukuun 29 psuä 
1950 päättänyt täydentää maaliskuun 8 p:nä 1950 tekemäänsä päätöstä siten, 
että Kulosaaren sillalle oli alunperin järjestettävä sepelialustalle raken-
nettu, eristetty raitiotie, 2) että Kulosaaren sillan valaistuspylväät olisi 
sijoitettava jalkakäytävien sisäreunoihin siten suunniteltuina, että ne toi-
misivat myös voimansiirtojohtojen kanna tus pylväinä, sekä 3) asettaa, komitean 
jonka tehtäväksi annettaisiin kaupunginvaltuuston päätöksen puitteissa rat-
kaista Kulosaaren sillan yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja siltaa raken-
nettaessa esiintyvät yksityiset kysymykset (18.1. 184 §). 

Merkittiin tiedoksi vesistö toimikunnan huhtikuun 21 p:nä antama päätös, 
jolla se myöntyi kiinteän sillan rakentamiseen Sörnäisten niemen ja Kulosaa-
ren välille (4.5. 1219 §). • -

Viemärien rakentamista koskevia asioita. Kaupunginhallitus myönsi tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 2.5 milj. mk viemä-
rin rakentamiseksi Rauhankadun ja Unioninkadun kulmauksessa sijaitsevasta 
viemärikaivosta Unioninkatua pitkin Rauhankadun 19:ss$ sijaitsevaa Suomen 
Pankin setelipainorakennusta varten siten, että viemäri ulottuu tontin koh-
dalla 3 m tontin rajasta ja että se asennetaan 2.3 m syvyyteen laskettuna ka 
dunpinnasta viemärin lakeen. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että mikäli 
Suomen Pankki halusi viemäriä pidennettäväksi tai asennettavaksi syvempään, 
sen oli sovittava asiasta rakennustoimiston katurakennusosaston kanssa ja 
suoritettava siitä aiheutuvat kustannukset (21.6. 1707 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojeh pääluokan käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 1 080 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi Kir-
sikkatie 4:n kohdalla olevan likakaivon viemäröimistä varten Kustaa Vaasan-
tien viemäriin sekä tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesilai-
tos kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 120 000 mk teollisuuslai-
tosten lautakunnan käytettäväksi mainitun likakaivon kohdalla olevan vesipos 
tin siirtämistä varten (12.7. 1918 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista mää 
rärahoista tililtä Viemärien korjaus ja kunnossapito liitosalueella saatai-
siin. käyttää Pakilan korttelien n:o 109 ja 111 pohjoispuolella olevan kaupun 
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gin omistaman alueen kuivattamista sekä Koivumäentiellä olevan rummun alenta-
mista varten 400 000 mk sekä että kaupunki luovuttaisi 65 m I8":n betoniput-
kea Koivumäentien omakotialueen kuivatus ojan jatkona yksityisten omistamalla 
maalla olevan ojan osittaiseen putkittamiseen sillä ehdolla, että mainitun 
ojan perkaustyö ja putkittaminen, suoritetaan katurakennusosaston antamien oh-
jeiden mukaan (25.1. 264 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu Tapaninkylässä Suvitiel-
tä Yrjöntielle ja edelleen Sammontien sivua kulkevan viemäriojan perkauskus-
tannuksiin sen vaikutusalueella omistamansa maan pinta-alan mukaan 16 080 
mk:11a (29.11. 3069 §). 

Itä-Pakilan puron perkaus. Kaupunginhallitus päätti, että niille henkilöil-
le, jotka hoitivat Itä-Pakilan puron latvaosan perkausta, suoritettaisiin kor-
vausta perkauskustannuksista 720 yksikön mukaan 54 000 mk yleisten töiden pää-
luokan lukuun Viemärit kuuluvalta tililtä Viemärien korjaus ja kunnossapito 
liitoalueella (13.12. 3206 §). 

Kaupunginpuutarha. Korjaus- ja muutostöitä varten kaupunginpuutarhassa 
kaupunginhallitus päätti myöntää 1 033 000 mk:n suuruisen määrärahan yleis-
ten töiden pääluokan käyttövaroistaan (23.8. 2147 §). 

Kaupungintalossa vietettyjen promotiojuhlien ajaksi vuokrattujen kasvien 
kuljetuksen ja vuokran maksamista varten myönnettiin 5 860 mk (Khn jsto 17.1. 
5090 §). 

Pitäjänmäen sankarihaudan ja eräiden, puisto jen hoito. Kaupunginhallitus 
päätti, että Pitäjänmäen sankarihauta otettaisiin toistaiseksi kaupungin hoi-
toon ja että kustannukset haudalla suoritettavista parannustöistä, 50 000 mk, 
suoritettaisiin yleisten töiden pääluokan luvun Istutukset tililtä -Satunnai-
set istuttamis- ja puhdistustyöt, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi selvit-
tää, kenen hallintoon sankarihauta-alue kuului ja kenelle se mahdollisesti 
olisi määrättävä (25.1· 260 §).- Kaupunginhallitus päätti edelleen mainitulta 
tililtä myöntää määrärahoja seuraaviin tarkoituksiin: 100 000 mk Taivaskal-
lion alueen raivaamiseen ja puhdistamiseen (19.4. 1062 §); Kruunuvuorenkatu 
ll-13*ssa sijaitsevan tontin kunnostamiseen leikkikentäksi (19.4. 1076 §); 
80 000 mk Karhupuistossa suoritettavia korjauksia varten, minkä ohessa kau-
punginhallitus päätti kieltää V linjan pohjoisen, länteen päin suuntautuvan 
ajoradan muulta kuin raitiotieliikenteeltä Fleminginkadun länsipuolella; ke-
hoittaa ko. lautakuntaa asettamaan kiellettyä ajosuuntaa osoittavan merkin 
liikennelaitoksen laatiman piirustuksen osoittamaan paikkaan sekä oikeuttaa 
liikennelaitoksen siirtämään raitiokiskot ja pysäkkikorokkeet liikennelaitok-
sen laatiman piirustuksen mukaisesti (7.6. 1529 §); vielä myönnettiin maini-
tulta tililtä 376 000 mk:n määräraha Kaupunkiliiton toimitalon pohjoispuolel-
ta Taidehallin vastaista laajentamista varten varatun tontin kunnostamiseksi 
puistikoksi (13.12. 3207 §) ja 30 000 mk parinkymmenen koivun istuttamista 
varten Helsinginkadun varrell^ kunnostetulle alueelle (4.5. 1235 §) sekä 
150 000 mk puiston kiinnostamista varten Kornetintie 16:n kohdalle Pitäjänmäel-
lä (4.1. 42 §). 

Helsingin Puutarhaseuran avustus. Kaupunginhallitus päätti myöntää seka-
laisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan tilitystä vastaan korkein-
taan 200 000 mk:n avustuksen mainitulle .seuralle sen järjestämän puutarhanäyt-
telyn mahdollisesti aiheuttamien kustannustappioiden peittämiseksi (8.3. 709 
§); mainitun puutarhanäyttelyn tappion peittämiseen kaupunginhallitus päätti 
suorittaa ko. tililtä 195 720 mk (20.12. 3266 §). 

Leikkikentän rakentaminen. Kaupunginhallitus myönsi yleisten töiden pää-
luokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 450 000 mk yleisten töiden lautakunnan 
käytettäväksi leikkikentän rakentamista varten Tähtitorninmäelle (19.7. 1954 §). 

Liisanpuistikon järjestely. Keski-Helsin^in Suomen Kansan Demokraattisen 
Liiton sekä eräiden yksityisten henkilöiden, yhteisen kirjelmän johdosta kau-
punginhallitus päätti, ettei anomus eräiden leikkialueiden kunnostamiseksi 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että Liisanpuistikko järjestettäi-
siin uudelleen yleisten töiden lautakunnan laadituttaman piirustuksen mukai-
sesti (21.3. 817. §). 

Muinaistieteellisen toimikunnan esityksen johdosta kaupunginhallitus 
päätti, että Kansallismuseon tontin eteläpäässä oleva, M.A. Castrenin pat-
sasta ympäröivä puistikko otettaisiin korvauksetta kaupungin hoitoon (21.3. 
827 §). 
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Kaupunginhallitus oikeutti rakennustoimiston puisto-osaston tekemään so-
pimuksen Korkeamman Kauppaopetuksen Kannatusosakeyhtiön kanssa Kauppakorkea-
koulun tontilla olevan puistikon kunnossapidosta 34 000 mk s n vuotuista kor-
vausta vastaan (19.7. 1968 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan kunnostamaan myös-
kin Helsingin Soutuklubin vajan ympäristön Kaisaniemen rantatien varrella 
olevan nurmiluiskan kunnostamisen yhteydessä (9.8/ 2007 §). Kaupunginhalli-
tus päätti antaa kysymyksen Käpylän aukion liikenteen järjestelystä toistai-
seksi raueta sekä kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa käytettävissään ole-
villa määrärahoilla saattamaan loppuun talon Pohjolankatu 2 edustalla olevan 
puistikon kunnostamisen, kuitenkin niin, että jalkakäytävät toistaiseksi jä-
tettäisiin entisiin paikkoihin (21.3. 815 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen pääluokan 
käyttövaroistaan 21 000 mk:n suuruisen määrärahan Kammionkadun ajoradalla 
Ruusulahkadun ja Mannerheimintien välisellä osalla kasvavan kolmenJcoivun 
poistamista varten (1.3. 662 §); 32 000 mk:n suuruis en määrärahan kaupungin 
osallistumista varten Hannoverissa huhtikuun 21 p:n ja lokakuun 31 ptn väli-
senä aikana pidettävään puutarhanäyttelyyn (29.3. 880 §); 782 000 mk kallio-
suojien sisäänkäyntiaukkojen suoja-aitojen uusimiseen (15.2. 495 §); 515 000 
mk Itäisestä Kaivopuistosta Baumgartnerin huvilan eteläpuolelta Arvid Mörnen 
muistomerkkiä varten varatun paikan kunnostamiseen (l.ll. 2807 §), 35 500 mk 
maisteri S. Steniuksen muistotaulun pystyttämistä varten (24.5. 1380 §) ja 
148 648 mk:n suuruisen lisämäärärahan kattilan ja lauhdevegierottimien hank-
kimiseksi rakennustoimiston työpajaan Toukolassa (22.2. 582 §). 

Katujen luokitus. Kaupunginhallitus päätti, että Satamakatu siirrettäisiin 
I luokasta II luokkaan Luotsikadun ja Laivastokadun väliseltä osalta (27.12. 
3346 §). 

Liikenneonnettomuuksien ehkäiseminen. Suomen Autoklubin esityksen johdos-
ta, joka koski toimenpiteitä kaduilla mäkeä laskevien lasten estämiseksi jou-
tumasta liikenneonnettomuuksien uhreiksi, kaupunginhallitus päätti, hylät-
tyään ko. esityksen, kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan sii-
tä, että sellaisten katujen mäkipaikat, joita lapset pyrkivät käyttämään 
kelkkailuun ja jotka ovat erittäin vaarallisia tähän tarkoitukseen, talvis-
aikaan hyvin hiekoitettaisiin (8.3. 689 §). 

Hollannin ruusupensaslahjoitus. Ulkoasiainministeriön ilmoituksen johdos-
ta, joka koski hollantilaisten taimistotuötteiden viejien 6 000 ruusupensasta 
käsittävää, olympiakisoja varten tarkoitettua lahjoitusta kaupungille, kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa ottavansa kiitollisena lahjoituksen vastaan 
sekä sitoutuvansa maksamaan siitä tullimaksun, mikäli se lain mukaan, oli suo-
ritettava (15.11. 2915 §). 

Yleisten käymälöiden rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää 475 000 
mk yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kahden käymälän rakentamista 
varten Kulosaaren kartanon maja-alueelle (4.1. 36 §); edelleen kaupunginhal-
litus myönsi 250 000 mk teollisuuslaitosten pääluokan lukuun Vesilaitos kuu-
luvista kaupunginhallituksen käyttövaroista Kaivopuiston käymälää varten tar-
vittavien vesi- ja viemärijohtotöiden suorittamiseen. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti periaatteessa, että yleinen käymälä rakennettaisiin yleisten töi-
den lautakunnan ehdottamalle paikalle Kaivohuoneen länsipuolelle sekä että 
talorakennusosastoa kehoitettaisiin yleisten käymälöiden rakentamiskysymyk-
sen yhteydessä harkitsemaan, voitaisiinko-ehdotettu käymälä rakentaa pienem-
mäksi (14.6. 1636 §). 

Kaupunginhallitus päätti Asunto oy. Albertinkatu 17 anomuksen johdosta, 
jossa kaupunkia pyydettiin rakentamaan maanalainen mukavuuslaitos talon lä-
heisyyteen, että kysymyksessä olevan samoin kuin muiden kertomusvuonna raken-
nettavien suurempien mukavuuslaitosten suunnittelu annettaisiin olympiaraken-
nustoimiston tehtäväksi (4.1. 49 §). 

Kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä kaupungin yleisten, pysyväisten ja 
olympiakisoja varten rakennettavien tilapäisten mukavuuslaitosten rakennusoh-
jelman sekä kiireellisyysjärjestyksen, missä mainittu ohjelma oli toteutetta-
va; edelleen kaupunginhallitus päätti 2) antaa kiinteistölautakunnan tehtäväk-
si tutkia mahdollisuutta sijoittaa TullinpuQmin aukiolle suunniteltu laitos 
maanpäällisenä joko aiotulle paikalle tai paloasemaa varten varatulle tontil-
le aukion viereen tahi mahdollisesti aukiolle sijoitettavan autojen huoltoase-
man yhteyteen; 3) antaa kiinteistölautakunnalle tehtäväksi tiedustella mah-
dollisuuksia saada Liisankadun puistikkoon ehdotettua mukavuuslaitosta varten 
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vuokrata alue valtion omistamalta Unioninkadun ja Snellmaninkadun välillä ole-
valta alueelta läheltä Liisankadun puistikkoa; 4) hyväksyä ehdotuksen ko. lai-
tosten rahoittamiseksi, jonka mukaan kaupunki nyt arvioiduista kustannuksista 
suorittaisi yhteensä 46 820 000 mk ja olympiajärjestelytoimikunta 4 850 000 
mk. Vielä päätti kaupunginhallitus, a) että miesten vedenheittopaikkoja ei 
suunniteltaisi niin umpinaisiksi kuin tähän asti, vaan että ne tehtäisiin ka-
tottomiksi ja että suojaseinä rakennettaisiin vain noin 150-160 cm korkeaksi, 
b) että valvonnan helpottamiseksi sijoitettaisiin yleisten käymäläin veden-
heittopaikat siten, että mukavuuslaitoksen hoitaja voisi helposti tarkkailla, 
ettei väärinkäytöksiä niissä esiintyisi, c) että mukavuuslaitoksissa veden-
heittopuoli olisi maksuton, mutta että istumapaikkakäytöstä perittäisiin mak-
su; d) että maksulliset mukavuuslaitokset annettaisiin halukkaille vuokralle 
sekä e) että kaikki rakennettavat mukavuuslaitokset ja vedenheittopaikat jä-
tettäisiin puhtaanapito-osaston hoitoon (11.10. 2567 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatimat piirustukset Suo-
menlinnan käymälöitä varten sekä huomautti yleisten töiden lautakunnalle, 
että Kustaanmiekan käymälä oli rakennettava siten, että näkyvät osat muurat-
tiin luonnonkivistä niin, että ne olisivat sopusoinnussa linnoituksen vanhan 
muuraustekniikan kanssa, sekä että työt oli suoritettava Suomenlinnan museon 
intendentin valvonnan alaisena (4.10. 2523 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi yleisten töiden lautakunnan laadituttamat Ka-
sarmintorin hallin, Hietalahden hallin ja Hakaniemen hallin käymälöiden pii-
rustukset sekä kehoitti yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
käymälöiden rakentamiseksi heti, kun tarvittavat rakennusluvat oli saatu 
(5.12. 3153 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin poistamaan Hesperian puiston kes-
kimmäinen, yleinen käymälä sekä huolehtimaan puistoon jäävien kahden käymä-
län jatkuvasta kunnossapidosta. Edelleen kehoitettiin sähkölaitosta huolehti-
maan valaistuksen asentamisesta mainittuihin kahteen käymälään (15.3.· 784 §)'. 

Myönnetyt vahingonkorvaukset. Puhtaanapitopäällikkö B. Axille myönnettiin 
12 250 mk sakkojen suorittamista varten, jotka hänelle oli määrätty siitä, 
että puhtaanapito-osastolle kuuluvat katuosuudet eivät olleet olleet asian-
omaisesti puhdistettuja (Khn .jsto 6.6. 5862 §). 

Puhtaanapito*-osaston autonkuljettajalle A. Heleniukselle päätettiin myön-
tää. 2 000 mk:n suuruinen korvaus hänen suorittamastaan sakosta, joka oli mää-
rätty siksi, että hän oli ajanut kaupungin omistamalla kuorma-autolla, jonka 
ohjaus- ja valaistuslaitteet olivat epäkunnossa (Khn jsto 6.6. 5860 §;. 

Eräille isännöitsijoille päätettiin suorittaa yhteensä 12 200 mk kaupun-
gin varoista korvauksena niistä sakoista, joita heidät oli tuomittu maksamaan 
puutteellisen katujen puhtaanapidon vuoksi, koska he olivat luovuttaneet ao, 
talojen katuosuuksien puhtaanapidon rakennustoimiston hoitoon (Khn jsto 26.9. 
6299 §). 

Rakennusmestari V.A. Lindströmille päätettiin suorittaa 12 000 mk:n suu-
ruinen korvaus olympialaiturin työmaalla olevan konttorikojun eteisestä anas-
tetusta polkupyörästä (Khn jsto 19.9. 6270 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen pääluokan 
käyttövaroistaan 30 000 mk:n suuruisen korvauksen lämmittäjä H. Franklinille 
hänen loukkaantumisensa johdosta kaupungin hoidossa olevalla, talon Iso-Ro-
bertinkatu 12 jalkakäytävällä (20.9. 2405 §). 

Rahatoimistoa kehoitettiin suorittamaan rakennustyöntekijä A--L. Granlun-
dille korvauksena hänen liukastumisestaan.hiekoittamattomalla, kaupungin 
omistamalla jalkakäytävällä johtuvasta menetetystä työansiosta, sairaalamat-
kasta ja päivärahana yhteensä 6 220 mklsekä Forssan kauppalan huoltolautakun-
nalle sen esittämän laskun määrä 10 490 mk (Khn jsto 30.5. 5800 §). 

Liputuksen järjestämistä ym. koskevia asioita. Kaupunginhallitus myönsi 
yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan v:n 1950 talousarvion ao. tililtä 
ennen myönnetyn määrärahan lisäksi 118- 709 mk Tähtitorninmäen lipputangon 
uusimista varten (8.2. 448 §). 

Hylättyään Pohjola-Norden yhdistyksen anomuksen raha-avustuksen myöntämi-
sestä kaupunginhallitus päätti, että rakennustoimisto saisi luovuttaa syys-
kuun 29 psnä järjestettävän Pohjolan päivän liputusta varten tarvittavat li-
put ja lipputangot yhdistyksen käyttöön vuokratta sen suorittaessa itse lip-
putankojen pystyttämisestä ja liputuksesta aiheutuvat kustannukset. Samalla 
kaupunginhallitus kehoitti liikennelaitosta järjestämään liputuksen raitio-
vaunulinja 3*n raitiovaunuissa sanottuna päivänä kaikkien Pohjoismaiden li-

/ 
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puilla sekä toimittamaan kaupunginhallitukselle siitä aiheutuvan laskun, jo-
ka yleis jaosto oikeutettiin hyväksymään (13.9. 2318 §). 

Kiinteistötoimiston talo-osastoa kehoitettiin huolehtimaan liputuksesta 
kaupungintalon edustalla yleisinä liputuspäivinä, kun sen sijaan kaupungin-
kanslia huolehtisi ko. liputuksesta muissa tapauksissa (Khn jsto 7.3. 5384 §). 

Kaupunginhallitus päätti Finlands Svenska Säng- ooh Musikförbund- nimisen 
yhdistyksen liputuskustannusten alentamista koskevan anomuksen johdosta, että 
mainitulta yhdistykseltä perittäisiin kesäkuun 29 p:n ja heinäkuun 1 p:n vä-
lisenä aikana tapahtuneesta liputuksesta kaikkiaan 13 500 mk (Khn jsto 16·8. 
2088 §). 

Suomen Punaisen Ristin naiskomitean ravintola Adloniin järjestämään kevät-
juhlaan lainattujen viiden Ranskan lipun vuokran maksamiseen päätettiin myön-
tää 1 500 mk (Khn jsto 6.6. 5829 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin omistamissa rakennuksissa järjes-
tettäisiin liputus Pohjoismaiden kansallispäivinä, joita vietetään seuraavas-
ti: Tanskan maaliskuun 11 p:nä, Norjan toukokuun 17 p:nä ja Ruotsin marras-
kuun 11 p:nä (17.5. 1276 §). 

Liputuksen järjestämiseksi eri t i la i siruksi in myönsi kaupunginhallitus 
yleisten töiden pääluokan ao. tililtä kertomusvuoden aikana useita määrära-
hoja, joista suoritettiin yhteensä 76 010 mk ko. tarkoitukseen (8.2.422 §, 
Khn jsto 10.1. -5055 §, 7.3. 5373 §, 19.9. 6252 §). 

Herttoniemen sahan konkurssiasia. Kaupunginhallitus päätti hakea muutos-
ta raastuvanoikeuden joulukuun 28 p:nä 1950 antamaan päätökseen kaupungin 
Herttoniemen Saha oy. - Hertonäs Säg ah:n johtokunnan entisiä jäseniä vastaan 
ajamassa oikeudenkäynnissä (18.1. 189 §). 

Merkittiin tiedoksi korkeimmän hallinto-oikeuden maaliskuun 5 p:nä antama 
päätös varatuomari B. Bäckströmin valitukseen, joka koski kaupunginhallituk-
sen elokuun 31 p:nä 1950 tekemää päätöstä Herttoniemen sahan konkurssiasias-
sa (12.4. 952 §). 

11. Li ikennet tä koskevat a s i a t 

Liikennelaitoksen lautakunta. Kaupunginhallitus määräsi, että lautakunnan 
kokouksissa tuli olla saapuvilla liikennelaitoksen toimitusjohtaja H. Relan-
der sekä apulaisjohtajat N. Koskinen ja R. Castren. Samallä kaupunginhalli-
tus antoi liikennelaitoksen toimitusjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan 
mainituille apulaisjohtajille oikeuden kutsua lautakunnan kokouksiin tarvit-
taessa myös konepajapäällikkö O.W. Martolan, ratainsinööri T. Sariolan ja 
apulaisliikennepäällikkö R. Gustafssonin (2.8. 1996 §). 

Liikennehenkilökunnan vuosilomat. Kaupunginhallitus päätti, että virka-
säännön määräyksiä sovellettaisiin liikennelaitoksen liikennehenkilökunnan 
vuosilomien antamiseen toistaiseksi siten, että virkasäännössä mainitut työ-
päivät saataisiin muuntaa kalenteripäiviksi, niin että ne kunkin viranhalti-
jan osalta keskimääräisesti laskettuina vastasivat virkasäännön edellyttämää 
vuosilomaa ja että kesällä annettavat vuosilomat saataisiin virkasäännössä 
mainitusta yleisestä vuosilomien antamiskaudesta poiketen antaa tarpeen vaa-
tiessa syyskuun 30 p:ään saakka (5.12. 3147 §). 
- Liikennelaitoksen virka-aika. Kaupunginhallitus päätti, että liikennelai-
toksen virka -aika oli arkisin klo 8.45 - 16.oo 45 minuutin aarniaistaukoineen, 
paitsi lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien ja vapunpäivän aattona, jolloin 
työaika oli klo 8.45 - 13.15 ilman aamiaistaukoa (14.6. .1621 §). 

Linja-autonkuljettajien ns. 1 inja-autoajokorttil isänä kehoitettiin liikene 
nelaitoksen lautakuntaa maksamaan v:n 1952 alusta liikennelaitoksen linja-
autonkuljettajille 1 300 mk kuukaudelta, mikä määrä ei ollut riippuvainen 
elinkustannusindeksistä (8.11. 2896 §). 

Työntekijöille loman ajalta maksettavat korvaukset.Kaupunginhallitus oi-
keutti liikennelaitoksen lautakunnan suorittamaan seuraaville työntekijöille 
heidän tuntipalkkaansa vastaavan korvauksen: vaununkorjaaja U. Laitiselle 
elokuvaustyötä varten myönnetyltä loma-ajalta elokuun 29 p:stä lokakuun 25 
p:ään, mihin tarkoitukseen liikennelaitokselle myönnettiin ko. 84 706 mk:n 
suuruinen summa sekalaisten vleisten menojen pääluokan kaupunginhallituksen 
käyttövaroista (13.9. 2362 §); asentaja A. Hämäläiselle Ruotsiin tehdyn kil-
pailumatkan ajalta elokuun 11 p:stä 17 p:ään (30.8. 2232 §) sekä linja-asen-
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ta ja F· Leväselle, autoasenta ja V. Marteliukselle, kursoja V. Mattilalle, 
puuseppä V. Tornikoskelle, viilari H. Laineelle, asentaja E, Timoselle, lin-
ja-asentaja H. Lindqvistille, huoltomies B. Forsmanille ja asentaja R. Natu-
selle Tukholmassa pidettyjen painikilpailujen ajalta marraskuun 25-28 p:nä 
(5-12. 3148 §). 

Liikennelaitoksen lääkärin palkkio. Liikennelaitoksen lautakunta oikeutet-
tiin korottamaan liikennelaitoksen lääkärille henkilökunnan erikoistutkimuk-
sista suoritettava palkkio tammikuun 1 p:stä lähtien 150 mk:ksi henkilöä koh-
den (1.3. 641 §). 

Liikennelaitoksen apulaisjohtajan osittainen virkavapaus. Kaupunginhalli-
tus päätti, että liikennelaitoksen kaupallinen apulaisjohtaja N. Koskinen 
saataisiin siirtää toukokuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n väliseksi ajaksi raha-
toimistoon. palkkaetuja vähentämättä johtamaan tilisäännön edellyttämien uu-
delleen- järjestelytehtävien suorittamista, kuitenkin siten, että apulaisjoh-
taja Koskisella olisi oikeus työskennellä päivittäin noin 2 tuntia liikenne-
laitoksessa. Samalla oikeutettiin yleisjaosto suorittamaan apulaisjohtaja 
Koskisen palkkaamiseen tarvittavat varat yleisen kunnallishallinnon pääluo-
kan tililtä Vuoden varrel3.a tarvittavat tilapäiset apulaiset. Kaupunginhalli-
tus päätti edelleen oikeuttaa liikennelaitoksen lautakunnan lähettämään kau-
punginhallitukselle v:n 1952 talousarvioehdotuksensa yleisestä määräajasta 
poiketen lokakuun 1 p:ään mennessä (26.4. 1107 §). 

Koskelan vaunuhallien rakentamista valvovien henkilöiden palkkaus. Alis-
tettuaan tutkittavakseen liikennelaitoksen lautakunnan toukokuun 22 p:nä te-
kemän päätöksen, minkä mukaisesti lautakunta oli antanut rakennustoimikunnan 
tehtäväksi ottaa mainitun rakentamisen valvontaan tarvittavan henkilökunnan 
erikseen sovittavasta palkasta, kaupunginhallitus päätti, että lautakunnan 
oli hyväksyttävä mainitun henkilökunnan palkat (24.5. 1344 §). 

Liikennelaitoksen kuittilomakkeet. Liikennelaitos oikeutettiin edelleen 
käyttämään kolmeosaisia kuittilomakkeita ilman kuittauksessa esiintyvää kas-
sa tarkkaili j an varmennusta sillä ehdolla, että lomakevihkoon merkityt tulo-
erät päivittäin lasketaan yhteen kirjanpito-osaston toimesta, että kuittilo-
makkeisiin painetaan tilisäännön 23 §:ssä määrätty ilmoitus kuittausmuodosta 
ja että lomakkeeseen painetaan kaupungin vaakuna (Khn jsto 11.4· 5539 §). 

Suomen Autoklubin avustusanomus.Kaupunginhallitus myönsi sekalaisten 
yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 1 miij. mk:n suuruisen avustuk-
sen mainitulle yhdistykselle liikenneviikkojen järjestämiseksi syyskuun 16 
psn ja 30 p:n välisenä aikana ottaen huomioon, että tästä summasta maksettai-
siin myös mainospaikkojen vuokrat, sekä että ko. määrärahalla oli hankittava 
poliisilaitokselle rainakone, että äitien ja isien kokouksia ei ollut syytä 
järjestää, että lentolehtisiä olisi painatettava suunniteltua vähemmän, että 
malli-jalankulkijoiden palkkioihin ja tunnusmerkkeihin ei ollut aihetta käyt-
tää varoja, että koulujen opettajien kanssa olisi koetettava sopia siitä, et-
tä kullekin luokalle oppilaiden keskuudesta määrättäisiin liikenteen ohjaaja 
ja että oppilaille annettaisiin rahapalkintoja liikennettä koskevien ainei-
den kirjoittamisesta. Autoklubia kehoitettiin ennen kertomusvuoden loppua lä-
hettämään kaupunginhallitukselle selostus varojen käytöstä (6.9· 2302 §). 

Vaunuhallialueen louhintatyöt. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liikenne-
laitoksen vaunuhallialueen louhintatyöt työttömyystöinä suoritettaviksi jää-
den niiden aloittaminen yleisten töiden- ja satamalautakunnan harkintaan 
(18.1. 174 §). 

Radiopuhelimien tilaaminen. Kaupunginhallitus oli alistanut tutkittavak-
seen liikennelaitoksen lautakunnan huhtikuun 2 p:na tekemän päätöksen siitä, 
että liikennelaitokselle hankittaisiin PYE-tehtailta yksi kiinteä ja yksi 
liikkuva radiopuhelinasema tarpeellisine lisälaitteineen ja varaosineen. Mai-
nittu päätös sallittiin panna täytäntöön (5.4. 907 § ja 26.4. 1112 §). 

Kaupungin autojen vakuuttaminen. Kaupunginhallitus päätti, että kaikki 
kaupungin omistamat autot oli tammikuun 1 p:stä 1952 lähtien sanotun vuoden 
loppuun saakka pakollisen liikennevakuutuksen osalta vakuutettava Vakuutus-
osakeyhtiö Fenniassa, jonka kuitenkin tuli jakaa vakuutukset jälempänä mai-
nittujen yhtiöiden kesken seuraavasti: Vakuutusosakeyhtiö Fennia 30 Keski-
näinen Vakuutusyhtiö Tarmo 10 Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 40 Yksityis-
yrittäjäin Keskinäinen Vakuutusyhtiö 20 Kaupunginhallitus kehoitti samal-
la kaikkia virastoja ja laitoksia ensi tilassa antamaan Vakuutusosakeyhtiö 
Fennialle hallussaan olevista, kaupungin omistamista autoista kirjallisen il-
moituksen, jossa oli mainittava virasto sekä kunkin auton merkki, moottori-
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numero, auton laatu ja rekisterinumero. Kaupunginhallitus antoi edelleen asia-
miesosastonsa tehtäväksi laatia kaupungin ja Vakuutusosakeyhtiö Fennian kes-
ken kaikkien kaupungin omistamien autojen vakuuttamista koskevan sopimuksen. 
Lisäksi päätettiin pyytää Kaupunkiliiton hallitusta tekemään valtioneuvostol-
le esitys autovastuulain muuttamisesta siten, että kunnille voitaisiin edel-
leen hakemuksesta myöntää vapautus vakuuttamisvelvollisuudesta (28.6. 1777 §, 
5.7. 1835 §, 8.11. 2849 §). 

Eräitä raitiotie- ja linja-autoliikenteen järjestelyjä. Kaupunginhallitus 
hyväksyi liikennelaitoksen lautakunnan esityksen eräiksi raitiotie- ja linja-
autoliikenteen uudelleen järjestelyiksi, jotka mm. koskivat eräiden auto- ja 
raitiotielinjojen lopettamista, uusien käytäntöön ottamista, entisten reit-
tien muuttamista ja lähtöpaikkojen siirtämistä sekä liikennöimisvuorojen vä-
liaikoja. Samalla kaupunginhallitus oikeutti liikennelaitoksen lautakunnan 
palkkaamaan 20 uutta raitiovaununkuljettajaa ja 30 uutta raitiovaununrahasta-
jaa, joista edellisille maksettiin 23rnnen ja jälkimmäisille 19.palkkaluokan 
mukainen palkka. Edelleen päätettiin uudelleen järjestelyyn pyytää linja-auto-
liikenteen osalta maistraatin suostumusta (8.2. 435 §) samoin kuin linjan 
n:o 23 aikataulun muuttamiseen, linjojen nro 18 ja 52 reitin jatkamiseen ja 
muuttamiseen (27.9. 2470 §, 25.10. 2729 §; ks. II osaa). 

Kulosaaren raitiotielinja päätettiin toistaiseksi lakkauttaa; samalla kau-
punginhallitus pyysi maistraatilta oikeutta saada ryhtyä harjoittamaan lin-
ja-autoliikennettä linjalla nro 30 Rautatientori-Kulosaari esitetyn aikatau-
lun mukaisesti ja vyöhyketariffin mukaisin maksuin (25.1. 256 §). 

Liikennelaitoksen lautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti hyväk-
syä laaditun ehdotuksen raitiotieliikenteen järjestelystä Töölön vaunuhallin 
ja Messuhallin ympäristössä kuitenkin erinäisin muutoksin. Samalla kaupungin-
hallitus päätti antaa kiinteistölautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan 
tehtäväksi ryhtyä mm. asianmukaisiin toimenpiteisiin asemakaavan- ja tontti-
jaon muutokseksi (15.3. 771 §, ks. II osaa). 

Kaupunginhallitus päätti, että Munkkiniemen raide Laajalahdentiellä raken-
nettaisiin 2-raiteiseksi katuun upotettuna keskelle katua, sekä että ryhdyt-
täisiin muihin toimenpiteisiin mainitun raitiotielinjan uudelleen järjestämi-
seksi (23.8. 2180 §, ks. II osaa). 

Munkkiniemen raitiotielinjan erinäisistä uudelleen järjestelyistä liiken-
nelaitoksen lautakunta oli tehnyt esityksen, minkä kaupunginhallitus hyväk-
syi. Sen mukaisesti linjat M ja Ms lakkautettiin, linjaa 4 jatkettiin Munkki-
niemen päätesilmukkaan saakka ja perustettiin yksinomaan tungosaikana liiken-
nöitävä linja 4 E, Erotta ja-Munkkiniemi samoin linja 4 S, Kauppatori-Munkki-
niemi sekä ehdotettiin eräitä muita muutoksia. Nämä astuisivat voimaan heti, 
kun tarvittavat raitionrakennustyöt olisivat valmiit, kuitenkin aikaisintaan 
joulukuun 1 prnä (29.11. 3087 §). 

Raitiotiekorokkeet. Alistettuaan tutkittavakseen liikennelaitoksen lauta-
kunnan lokakuun 31 prnä tekemän päätöksen, joka koski raitiopysäkkiparin ra-
kentamista Paeiuksenkadulle Johanneshergintien eteläpuolelle ja Meilahdentien 
pohjoispuolelle, kaupunginhallitus päätti, että mainittu päätös" saataisiin 
panna täytäntöön siten muutettuna, että ko. koroke saataisiin rakentaa ehdo-
tetun 1.4 m m leveyden sijasta 1.3 m sn levyiseksi (8.11. 2837 § ja 27.12. 
3357 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti liikennelaitoksen pidentämään Mannerheimintiel-
lä Lasipalatsin kohdalla olevia raitiotiekorokkeita 3 metriä pohjoiseen päin 
ja 25 metriä etelään päin laaditun piirustuksen mukaisesti. Samalla rakennus-
toimistoa keho.itettiin maalaamaan suojatiet ko. piirustuksen mukaisesti (1.3. 
649 §). 

Osuustukkukaupan anomuksesta kaupunginhallitus päätti, että Hämeentiellä 
Käenkujan risteyksessä oleva suojakoroke siirrettäisiin Käenkujan pohjoispuo-. 
lelle 11 m m päähän Käenkujan kulmasta pohjoiseen (29.11. 30^1 §). 

Käyttökelvottomien autojen ja perävaunujen luovuttaminen lastenhuoltolai-
toksille. Lastensuojelulautakunnan esityksestä kaupunginhallitus oikeutti 
liikennelaitoksen lautakunnan myymään lastensuojelulautakunnalle käyttökel-
vottomiksi joutuneita perävaunuja ja autoja niiden kirjanpitoarvosta käytet-
täviksi leikkivälineinä kaupungin lastenhuoltolaitoksissa (4.10. 2515 §, 
.8.11*. 2846 §). 

Palveluskoirien kuljettaminen raitiovaunuissa ja linja-autoissa. Kaupun-
ginhallitus kehoitti liikennelaitoksen lautakuntaa kiirehtimään raitiotie-
ja linja-autoliikeyrteessä noudatettavien järjestyssääntöjen uusimista sekä 
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ottamaan niitä laatiessaan huomioon koirien kuljettamista koskevat määräyk-
set (21.3. 819 §). 

Pyhä- ja juhlapäivien liikenteen järjestely. Kaupunginhallitus hyväksyi 
liikennelaitoksen lautakunnan esityksen raitiotie- ja linja-autoliikenteen 
järjestelystä vapun aattona, vapunpäivänä, juhannuksena sekä joulu- ja uuden-
vuoden aattona ja pyhinä (26.4. 1117 §, 21.6. 1727 §f 20.12. 3292 §; ks. II 
osaa). 

Alennusliput. Kaupunginhallitus ilmoitti liikennelaitoksen lautakunnalle, 
ettei sillä ollut mitään huomauttamista sen johdosta, että lautakunta oli 
myöntänyt alennuslippuja niille Suomen Kuurojen Liitoa jäsenille, jotka oli-
vat täysin kuuroja (5.12. 3145 §). 

Liikennelaitokselle myönnettiin 19 098 373 mk koululaisille, invalideille 
le ja sokeille vuoden ensi neljänneksen aikana myytyjen liikennelaitoksen 
alennuslippujen aiheuttamien tappioiden peittämiseksi (Klm j s to 25.4 · 5618 
§); samaan tarkoitukseen myönnettiin 12 989 822 mk elokuun 1 p:n ja lokakuun 
31 p:n välisenä aikana myydyistä lipuista (Klm jsto 14.11. 6568 §). 

Suomen Matkatoimisto oy:n tappion korvaaminen. Kaupunginhallitus myönsi 
sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 237 854 mk mainitul-
le yhtiölle matkailija-autolla kertomusvuonna suoritettujen kiertoajelujen 
aiheuttaman tappion korvaamiseen (24.5. 1372 §, 20.12. 3287 §). 

Autojen luovuttaminen kiertoajeluihin ja retke ilyihin. Kaupunginhallitus 
päätti, että liikennelaitoksen omnibusautoja saatiin luovuttaa seuraaviin 
tarkoituksiin: Suomen Sosialidemokraattisen Sanomalehtimiesliiton vuosikokouk-
sen osanottajille toukokuun 27 p:nä suoritettavaa tutustumisretkeilyä varten 
(17.5. 1275 §), elintarvikekeskuksen työhuonekunnalle Tampereelle tehtävää 
opinto- ja tutustumismatkaa vartön sillä ehdolla f että matkaan osallistuvat 
suorittavat kuljettajan palkkion sekä polttoainekustannukset, tarkoitusta 
varten myönnettiin 50 065 mk sekalaisten yleisten menojen pääluokan kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista (Khn jsto 23.5. 5745 §, 28.6. 1771 §); Metsä-
teknikkojen Keskusliitolle 50 $:n alennuksella Ruotsista saapuvien metsämies-
ten tutustuttamista varten kaupungin ja sen lähiympäristön nähtävyyksiin; 
mainitusta kuljetusmaksusta hyväksyttiin 7 330' mk:n suuruinen lasku (Klm jsto 
29.8. 6177 §, 26.9. 6285 §); Suomen Kansanopistoyhdistyksen käytettäväksi 
30:tä Sveitsistä saapuvaa opettajaa varten kaupungissa elokuun 8 p:nä suori-
tettavaan kiertomatkaan (12.7. 1873 §); Helsingin Palokunnan Urheilijoille 
kymmentä kuljetusta varten pohjoismaisiin mestaruuskilpailuihin osallistuvien 
kilpailujoukkueiden kuljettamiseksi syyskuun 5 p:n ja'8 p:n välisenä aikana; 
tästä aiheutunut 82 937 mk:n suuruinen lasku hyväksyttiin (30.8. 2237 § ja 
Khn jsto 19.9. 6251 §); Tehdastyöväen Skandinaavisen Yhteistyökomitean vuo-
sikokouksen osanottajille lokakuun 19 p:nä noin 35 henkilölle järjestettävää 
tutustumisretkeä varten (11.10. 2557 §1. Edelleen kaupunginhallitus päätti 
suostua siihen, että Oy. Sightseeing ab:lie saadaan vuokrata matkailuauto 
kiertoajeluja varten (5.7. 1858 §); lisäksi päätettiin puoltaa maistraatille 
annettavassa lausunnossa ko. yhtiön anomusta kiertoajelujen järjestämisestä 
liikennelaitoksen matkailuautolla (5.7. 1862 §). 

Kaupungin kuorma-autokuljetusten jäljestäminen. Kaupunginhallitus päätti, 
1) muuttaen syyskuun 7 p:nä 1944 tekemäänsä päätöstä, kehoittaa kaupungin 
laitoksia vastaisuudessa välttämään uusien työsuhteiden solmimista omaa au-
toaan ajavien autoilijoiden kanssa, 2) kehoittaa laitoksia mahdollisuuksien 
mukaan pyytämään tarjouksia kuljetustehtävistä, jotka voitiin antaa ulkopuo-
lisille, 3) kehoittaa laitoksia yhteistoiminnassa järjestelytoimiston kanssa 
kehittämään autokuljetuksia koskevaa kustannustarkkailua ja 4) antaa järjes-
telytoimiston tehtäväksi laatia suunnitelma autokuljetusten järjestämisestä 
kaupungille edullisimmälla tavalla (1*2. 323 §). 

Henkilövuokra-autojen ja kuorma-autojen k uijetusmaksut. Maistraatin pyy-
dettyä lausuntoa kaupunginhallitukselta jälempänä mainituista anomuksista 
kaupunginhallitus päätti puoltaa kuorma-autotaksan korottamista Helsingin 
kuorma-autoliikennöitsijäin anomuksen mukaisesti (15.3. 767 §) ja kuuman jy-
räasfalttimassan kuljetusmaksujen vahvistamista mainitun yhdistyksen anomuk-
sen mukaisesti (8.11. 2894 §) sekä henkilövuokra-autotaksan korottamista Hel-
singin Vuokra-autoilijat -yhdistyksen ehdotuksen mukaisesti; samalla kaupun-
ginhallitus päätti pyytää, että maistraatti huolehtisi siitä, että vuokra-
autot maistraatin tammikuun 8 p:nä 1949 vahvistamien järjestys ohje id en 13 §:n 
mukaisesti ovat ulkoa ja sisältä puhtaita ja siistejä sekä että niiden kul-
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jettajat mainittujen ohjeiden 6 §:n säännösten mukaisesti ovat toimessaan 
puettuina siisteihin, maistraatin vahvistaman mallin mukaisiin pukuihin (15.2. 
501 %9 22.2. 556 §). 

Henkilövuokra-autoasemien järjestelyt. Poliisilaitoksen esityksestä kau-
punginhallitus päätti seuraavista järjestelyistä: l) perustaa puhelimin va-
rustetun henkilövuokra-autoaseman Museokadulle Dagmarinkadun kulmaan, puis-
tikon reunaan kahdeksaa vuokra-autoa varten kehoittaen samalla rakennustoi-
mistoa pystyttämään tarvittavan liikennemerkin sekä painatus- ja hankintatoi-
mistoa hankkimaan ko. puhelimen (19.4. 1058 §); 2} poistaa Ruotsalaisen Teat-
terin luona olevan henkilövuokra-autoaseman Erottajan mäessä olevan jatkoase-
man ja varata paikan yleiseksi pysäköimispaikaksi sekä ryhtyä asian vaatimiin 
toimenpiteisiin (6.9. 2301 §); 3; siirtää Ylioppilastalon vuokra-autoaseman 
jatkoaseman Mannerheimintien itäisen puoliskon läntiselle osalle, Stockman-
nin tavaratalon kohdalle siten, että paikalla saa olla enintään 7^vuokra-
autoa, sekä että ko. kohdalla sijaitseva pysäköimispaikka poistetaan (15.3. 
770 §). ' 

Linja-autopysäkkien järjestelyt. Kaupunginhallitus päätti perustaa polii-
silaitoksen esityksestä seuraavat linja-autopysäkit: Sturenkadulle n:o 25:n 
kohdalle, n:o 30-32:n rajalta 5 m pohjoiseen päin, n:o 49:n kohdalle ja n:o 
49sn kohdalle puiston puolelle sekä siirtää Helsinginkadun-Sturenkadun etelä-
kulmassa sijaitsevan pysäkin risteyksen pohjoispuolelle,Sturenkadulle (4.5. 
1213 §)? edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää Mannerheimintiellä n:o 
98:n kohdalla olevan kaukolinja-autopysäkin talon n:o 102:n kohdalle sekä 
että Mannerheimintien n:o 100:n kohdalla sijaitsevan raitiotiepysäkin korok-
keille oli rakennettava suojakaiteet ja suojatie korokkeen kohdalla merkittä-
vä (31.5. 1451 §); vielä päätettiin siirtää Pitäjänmäentiellä Valimontien 
risteyksessä olevista linja-autopysäkeistä kaupunkiin päin tulevia linja-
autoja varten tarkoitettu pysäkki Valimontien risteyksestä 50 m kaupunkiin 
päin ja kaupungista pois päin kulkevia autoja varten tarkoitettu pysäkki 40 m 
maaseudulle päin; rakennustoimistoa kehoitettiin siirtämään pysäkkimerkit 
(13.9. 2355 §). 

Uusi, yksityisten liikennöitsijöiden linja-autoja varten tarkoitettu py-
säkki päätettiin perustaa Tilkan sairaalan lähellä olevan tienhaaran kohdal-
le, mistä erkanee tie Koroistentielle Kiskontien risteykseen (20.9. 2418 §·). 

Hämeentiellä talon n:o 22:n kohdalla sijaitseva linja-autopysäkki määrätä 
tiin vain liikennelaitoksen linja-autojen käyttöön ja yksityisten liikennöit-
sijäin linja-autoille perustettiin uusi pysäkki talon n:o 26:n kohdalle si-
ten, että pysäkkikilpi pystytettiin 18 m:n päähän Kaikukujan kulmasta pohjoi-
seen ja Hämeentiellä Haapaniemenkadun kulmassa sijaitseva linja-autopysäkki 
varattiin yksinomaan liikennelaitoksen linja-autoja varten ja yksityisten 
liikennöitsijoiden linja-autoja varten perustettiin uusi pysäkki Kaikukadun 
pohjoispuolelle siten, että pysäkkikilpi sijoitettiin 15 m:n päässä Kaikuka-
dun kulmasta pohjoiseen päin sijaitsevaan pylvääseen (11.10. 2583 §). 

Kaupunginhallitus päätti perustaa linja-autopysäkit Mannerheimintien ja 
Koroistentien korttelin n:o 721 pohjoispuolella olevaan riteykseeii, Nuija-
miestentielle Huovitien risteykseen ja uudelle Nurmijärventielle Kaarelan 
asutusalueelta johtavan tien risteykseen (5.12. 3149 §). 

Suojakatoksen rakentaminen linja-autopysäkille. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan käyttövaroistaan 35 000 
mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi suojakatoksen rakentamista var-
ten Hämeentien ja Sairaalantien risteyksen luoteispuolelle. Katoksessa olevan 
penkin yläpuolelle oli kiinnitettävä kilpi, josta kävi selville, että penkki 
oli ensi sijassa varattu Malmin-sairaalan potilaille (18.1. 177, §). 

Liikenteen järjestelyä koskevia asioita. Poliisilaitoksen esityksestä kau-
punginhallitus päätti kieltää ajoneuvoliikenteen seuraavilla kaduilla: Fabia-
ninkadun ja Vuorikadun välisellä osalla Hallituskatua idästä länteen päin yli-
opiston instituuttirakennuksen rakennustöiden ajaksi sekä kehoittaa rakennus-
toimistoa pystyttämään tarvittavat liikennemerkit (1.2. 319 §), täydentäen 
edellä mainittua päätöstään kaupunginhallitus päätti, että Hallituskadun lii-
kennettä koskeva ajokielto olisi voimassa ainoastaan arkisin klo 7-16 välise-
nä aikana (15.3. 775 §); samoin päätettiin kieltää ajoneuvoliikenne Katarii-
nankadulla pohjoisesta etelään ja Helenankadulla etelästä pohjoiseen (22.2. 
565 §); edelleen kaupunginhallitus päätti, l) että Tapanilassa Oikotiellä 
Kuoppatien risteyksessä oleva, kiellettyä ajosuuntaa osoittava liikennemerk-
ki poistetaan ja-että moottoriajoneuvoilla ajo kielletään Oikotiellä Kuoppa-
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tien risteyksen ja Saunatien risteyksen välillä, 2) että Asematiellä Koulutien 
risteyksessä oleva, kiellettyä ajosuuntaa osoittava liikennemerkki poistetaan 
ja moottoriajoneuvoilla ajo kielletään Asematiellä Koulutien risteyksestä e-
telään päin ja että sitä varten asianmukainen liikennemerkki pystytetään Ase-
matien ja Koulutien risteykseen sekä 3) että ajoneuvojen pysäyttäminen kielle-
tään Palokunnantien itäisellä puoliskolla 40 m:n matkalla Koulutien risteyk-
sestä pohjoiseen-(29.11. 3098 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Lönnrotinkadun sillan liikennettä, kun 
Lauttasaaren bussiliikenne olisi siirretty pois sanotulta sillalta,, enää ra-
joiteta; kehoittaa satamalautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle yksityis-
kohtaisen esityksen Ruoholahdenkadulta Lauttasaarenkadulle johtavan sillan 
suunnittelukilpailun mahdollisesta järjestämisestä sekä kehoittaa yleisten 
töiden lautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle esityksen.niistä toimen-
piteistä, jotka aiheutuvat Lapinlahdentietä varten tarvittavan Lapinlahden 
sairaala-alueen ottamisesta kaupungin haltuun (16.8. 2078 §). 

Etelärantatien ja Ehrenströmintien risteyksen liikennejärjestelyn kaupun-
ginhallitus päätti suorittaa asemakaavaosaston piirustuksen n:o 3173 mukai-
sesti liikennejärjestyskomitean tekemin muutoksin, joiden mukaan Eteläranta-
tien ja Vuorimiehenkadun risteykseen suunniteltu koroke tehtäisiin kapeammak-
si siten, että korokkeen ja raiteiden välimatka olisi 7 m sekä että risteyk-
seen* rakennettaisiin suojakaiteet liikennejärjestyskomitean laadituttaman 
piirustuksen mukaises ti (16.8. 2092 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Helsinginkadun ja Hämeentien risteys jär-
jestettäisiin liikennejärjestyskomitean laadituttaman, huhtikuun 17 p:nä päi-
vätyn piirustuksen mukaisesti (23.8. 2177 §). 

Mannerheimintien, Nurmijärventien ja Yhdystien risteyksen liikenne päätet-
tiin järjestää,kiinteistötoimiston asemakaavaosaston piirustuksen n:o 3205 
mukaisesti (5.12. 3151 §)· 

Kaupunginhallitus päätti sulkea talven ajaksi Josafatinkadun länsiosan ta-
lon n:o 13 kohdalta Sturenkadun kulmaan ja varata sen lasten kelkkailumäeksi. 
Rakennustoimistoa kehoitettiin pystyttämään tarvittavat liikennemerkit polii-
silaitoksen ehdottamaan paikkaan tässä samoin kuin seuraavissakin ajoneuvo-
liikenteen kieltämistä koskevissa tapauksissa (22.2. 569 §); kaupunginhalli-
tus päätti kieltää ajoneuvoliikenteen Runeberginkadun läntisellä puoliskolla 
Arkadiankadun ja Hietaniemenkadun välillä siksi ajaksi kun korttelin n:o 412b 
tonttia n:o 22 vasten sijaitsevan muurin vahvistustyöt oli loppuun suoritet-
tu, sekä ehdottaa maistraatille, että linjan n:o 18 autot tänä aikana Rauta-
tientorille päin ajettaessa kulkisivat Mechelininkatua ja Hietaniemenkatua 
(8.3. 698 §); samoin kieltää ajoneuvoliikenteen Saukonlaiturilla idästä län-
teen päin sekä kehoittaa satamalautakuntaa huolehtimaan siitä, että Saukon-
laiturin ja Majakkakadun risteykseen pystytetään kiellettyä ajosuuntaa osoit-
tava liikennemerkki (21.6; 1725 §); ja Hesperian puistossa olevalla, Töölön-
lahden länsirantaa pitkin kulkevalla tiellä, mutta sallia tällä tiellä pyö-
räilyn, sekä kehoittaa rakennustoimistoa pystyttämään tien molempiin päihin 
poliisilaitoksen ehdottamiin paikkoihin "Moottoriajoneuvoilla ajo kielletty"-
merkin ja polkupyörätietä osoittavan merkin (23.8. 2174 §); kautta-ajo moot-
toriajoneuvoilla kiellettiin Alppilan puistossa radan suunnassa kulkevalla 
tiellä Viipurinkadulta Tivolitien risteykseen (27.9. 2466 §). 

Kaupunginhallitus päätti asettaa palkintolautakunnan huolehtimaan Messuhal-
lin edustan liikenteen järjestelyä koskevasta kilpailusta sekä määrätä pal-
kintolautakunnan puheenjohtajaksi kiinteistöjohtajan ja jäseniksi asemakaava-
arkkitehdin ja katurakennuspäällikön sekä pyytää kiinteistölautakuntaa, lii-
kennelaitoksen lautakuntaa ja Suomen Arkkitehtiliittoa kutakin nimeämään pal-
kintolautakuntaan yhden edustajan. Lisäksi kaupunginhallitus kehoitti palkin-
tolautakuntaa kiireellisesti laatimaan ehdotuksen kilpailuohjelmaksi sekä 
kilpailun järjestämiseen tarvittavan määrärahan myöntämiseksi (5.4. 922 §); 
kaupunginhallitus myönsi Messuhallin edustan liikenteen järjestelyä koskevan 
suunnittelukilpailun palkintolautakunnan käytettäväksi mainitun kilpailun 
järjestämiseksi sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan 
600 000 mk sekä kehoitti palkintolautakuntaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin kilpailun "järjestämiseksi ja oikeutti lautakunnan vahvista-
maan kilpailuohjelman lopullisen sanamuodon (31.5. 1458 §). Merkittiin tie-
doksi palkintolautakunnan ilmoitus edellä mainitun suunnittelukilpailun tu-
loksesta. Samalla kehoitettiin kiinteistölautakuntaa aikanaan tekemään ehdo-
tus Messuhallin edustan liikenteen lopulliseksi järjestelyksi (18.10. 2666 §). 



204 2* Kaupunginhallitus  

Kaupunginhallitus päätti, että Liisankadun ja Unioninkadun risteys järjes-
tettäisiin kertomusvuonna uudelleen liikennelaitoksen laatiman, tammikuun 1 
p:nä päivätyn piirustuksen n:o I mukaisesti ja että kustannukset suoritettai-
siin v:n 194-9 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan ti-
liltä Uusia katuja ja teitä, kaupunginhallituksen määräyksen mukaan. Päätök-
sen tekeminen risteyksen lopullisesta järjestelystä jätettiin toistaiseksi 
ja liikennelaitoksen lautakuntaa kehoitettiin antamaan lausuntonsa kiinteis-
tölautakunnan ehdotuksesta n:o 3127 (26.4. 1108 §). Edelleen kaupunginhalli-
tus päätti, että Liisankadun ja Unioninkadun risteyksen järjestely suorite-
taan kolmessa vaiheessa siten, että kertomusvuonna suoritettavaksi päätetyn 
I vaiheen jälkeen toteutettaisiin, sitten kun tarvittavat varat oli myönnet-
ty, järjestelyn toinen vaihe liikennelaitoksen lautakunnan tammikuun 15 psnä 
laatiman piirustuksen n:o II osoittamalla tavalla, kuitenkin niin, että kier-
tokoroke tehtäisiin kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatiman piirustuk-
sen nso 3127 mukaiseksi, sekä että kolmas rakennusvaihe toteutettaisiin aika-
naan mainitun piirustuksen n:o 3127 mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus ke-
hoitti kiinteistölautakuntaa neuvottelemaan valtion ao. viranomaisten kanssa 
siitä, että Liisankadun leventämistä varten luovutettaisiin korttelista nso 
44 b 6 ms n levyinen kaistale ainakin Liisankadun ja Snellmaninkadun risteyk-
sessä oleviin rakennuksiin saakka (31.5. 1445 §). Kaupunginhallitus kehoitti 
rakennustoimistoa, käyttäen Kaisaniemenkadun ja Liisankadun risteyksen lii-
kenteen järjestelyä varten varattua määrärahaa, leventämään Kaisaniemenkadun 
läntistä ajorataa Kaisaniemen puiston sisäänkäytävän tienoilla noin 60 ms n. 
matkalla siten, että välimatka lännenpuoleisesta raitiotieraiteesta jalkakäy-
tävän reunaan tulisi olemaan 6.5 m (27.9. 2468 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Postitalon aukion liikenteen järjestelyä 
vielä lopullisesti hyväksytä, vaan että aukion keskelle suunnitellun kierto-
ympyrän sijasta pystytetään kiinteistölautakunnan ehdottamat pylväät. Lisäk-
si kaupunginhallitus päätti kieltää liikenteen pohjoisesta etelään Mannerhei-
mintien itäisellä osalla Töölön tavara-aseman eteläisimmän sisäänkäytävän 
kohdalta Postikujan risteykseen saakka. Yleisten töiden lautakuntaa kehoitet-
tiin huolehtimaan tarvittavien pylväiden ja liikennemerkkien pystyttämisestä 
ja kiinteistölautakuntaa, sitten kun .väliaikaisesta järjestelystä olisi saa-
tu riittävä kokemus, tekemään esitys aukion lopullisen järjestelyn toteutta-
misesta (14.6. 1624 §). Kiinteistölautakunnan tehtyä mainitun esityksen kau-
punginhallitus päätti, että postitalon aukion liikenteen järjestely suoritet-
taisiin kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatiman piirustuksen nso 
3130 A mukaisesti siten, että kertomusvuonna rakennettaisiin ainoastaan kier-
toympyrä Ja suoritettaisiin Arkadiankadun jalkakäytävän siirto Arkadian au-
kiolla ja että muu osa työstä tehtäisiin v. 1952. Samalla kaupunginhallitus 
kehoitti yleisten töiden lautakuntaa suorituttamaan työt yleisten töiden pää-
luokan luvun Kadut ja tiet tilillä Liikenteen järjestelyt olevaa määrärahaa 
käyttäen (25.10. 2725 §). 

Asema-aukiön liikenteen järjestelyn kaupunginhallitus päätti toteuttaa 
kiinteistötoimiston asemakaavaosaston laatiman piirustuksen n:o 3158 mukai-
sesti; samalla 'yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin suorituttamaan tar-
vittavat työt käyttäen yleisten töiden jääluokan tilillä "Katujen, teiden ja 
yleisten paikkojen korjaukset ja kunnossapito vanhalla kaupunkialueella" ole-
vaa määrärahaa (30.8. 2233 §). 

Pysäköimispaikkojen järjestelyt. Kaupunginhallitus päätti, että Kasarmin-
torille järjestettäisiin pysäköimispaikkoja liikennejärjestyskomitean laadi-
tuttaman ehdotuksen mukaisesti sekä kehoitti rakennustoimistoa ryhtymään pää-
töksen toteuttamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin (11.10. 2585 §). 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 1.05 milj. .mk Herttoniemen 
siirtolapuutarhan'läheisyydessä olevan pysäköimispaikan laajentamiseksi kiin-
teistötoimiston asemakaavaosaston laatiman piiimstuksen n:o.3053 mukaisesti 
sekä 750 000 mk uuden paluutien rakentamiseksi saman piirustuksen mukaisesti 
(1.3. 642 §). 

Poliisilaitoksen·esityksestä kaupunginhallitus päätti järjestää yleisen 
pysäköimispaikan Aleksanterinkadun pohjoispuoliskolle Senaatintorin kohdalle 
sekä päätti, että tällä kohtaa olevan raitiotiekorokkeen päiden kohdalle mer-
kittäisiin suojatiet poliisilaitoksen laatiman piirustuksen mukaisesti. Li-
säksi kiinteistölautakuntaa kehoitettiin tutkimaan, voitaisiinko myöskin Se-
naatintorin pohjoisreunaan järjestää pysäköimispaikka (27.12. 3361 §). 
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Kaupunginhallitus päätti järjestää pysäköinnin ja liikenteen Kauppatorin 
kauppahallin eteläpäässä ja tullipa vii j ongin luona kiinteistötoimiston ase-
makaavaosaston laatiman piirustuksen nro 3171 mukaisesti sekä kehoitti raken-
nustoimistoa ryhtymään toimenpiteisiin hyväksytyn ehdotuksen toteuttamiseksi 
(23.8. 2178 §). 

Puistokadun itäiselle puoliskolle, eteläisimmän rautatieylikäytävän ja 
Raatimiehenkadun risteyksen välille päätettiin järjestää pysäköimispaikka 
viistopysäköintiä varten siten, että jalkakäytävä kokonaisuudessaan otettai-
siin pysäköimistä varten ja että noin 5 m:n päähän läntisen jalkakäytävän 
ulkoreunasta maalattaisiin valkoinen juova, joka osoittaa pysäköintialueen 
rajan kadulle päin (14.6. 1625 §). 

Kaupunginhallitus päätti poistaa Keskuskadulla olevat pysäköimispaikat 
sekä kehoitti rakennustoimistoa poistamaan liikennemerkit (1.2. 310 §). 

Kaivokadun ja Rautatientorin eteläosan välillä olevasta pysäköimisaluees-
ta päätettiin varata puolet eli 9 linja-auton paikat yksityisten linja-auto-
jen pysäköimispaikaksi (21.3. 816 §); Malminrinne 3rssa, korttelissa nrb 153 
olevan tontin nro 8 kohdalla päätettiin pysäköiminen kieltää mainitun tontin 
rakennustöiden ajaksi: rakennustoimistoa kehoitettiin pystyttämään tarvitta-
vat liikennemerkit (18.1. 181 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että pysäköiminen Lönnrotinkadun luoteisella 
puoliskolla oli kielletty vain klo 9-17 välisenä aikana sekä kehoitti raken-
nustoimistoa asettamaan tarvittavat lisäkilvet. Lisäksi kiinteistölautakun-
taa kehoitettiin tutkimaan, voitaisiinko pysäköimiskielto muuallakin rajoit-
taa koskemaan vain klo 9-17 välistä aikaa (22.2. 566 §). 

Pysäköiminen Ullankadulla ja Tehtaankadun pohjoisella puoliskolla Neuvos-
toliiton lähetystön tontin kohdalla päätettiin kieltää niin kauaksi aikaa 
kuin Neuvostoliiton lähetystötalon rakentamisen vuoksi osa lähetystön tont-
tia rajoittavista kaduista oli aidattuna erilleen. Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti siirtää Ullankadul-la sijaitsevan vuokra-autoaseman pois entisestä pai-
kastaan ja sijoittaa sen siten, että roomalaiskatolisen kirkon aukion keskel-
lä olevan korokkeen eteläreunaan sijoitetaan puhelin ja sen luokse yksi auto 
ja jatkoasema kuudelle autolle Puistokadun itäreunaan, niin että kärki tulee 
Ison Puistotien kulmaan (26.4. 1116 §). 

Maistraatin pyydettyä lausuntoa Stiftelsen Svenska Handelshögskolan -nimi-
sen säätiön anomuksesta saada aidata erilleen katumaata kaupunginhallitus 
päätti puoltaa anomusta muutoin, paitsi että Lapuankatua saatiin aidata ai-
noastaan 9 m:n leveydeltä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että pysäköimi-
nen kiellettäisiin Perhorikadulla Arkadiankadun varrella olevan tontin nro 22 
kohdalla aitauksen pituudelta, niin kauaksi aikaa kuin katu oli erilleen ai-
dattuna (26.4. 1118 §). 

Kaupunginhallitus päätti kieltää pysäköimisen sekä kehoittaa rakennustoi-
mistoa pystyttämään tarvittavat liikennemerkit seuraavastir heinäkuun loppuun 
asti Uudenmaankadun eteläisellä osalla Albertinkadun ja Annankadun välillä 
(14.6. 1623 §); Olavinkadun läntisellä puoliskolla kadun pohjoispäässä ole-
vasta suojatiestä 20 m m pituudelta etelään päin (14.6. 1626 §) sekä Fabia-
ninkadun itäisellä puoliskolla Aleksanterinkadun ja Hallituskadun välillä 
yliopiston pääsisäänkäytävän eteläpuolelle pystytettävästä liikennemerkistä 
40 msn pituudelta pohjoiseen syyskuun 30 prään asti (21.6. 1731 §), pysäköi-
miskieltoa jatkettiin lokakuun 31 prään asti (27.9. 2469 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kieltää pysäyttämisen Aleksanterinkadun 
pohjoisella puoliskolla City-kauppakujan kohdalla olevasta suojatiestä kadun 
länsipäähän arkisin klo 9-17. Lisäksi liikennelaitoksen lautakuntaa kehoitet-
tiin huolehtimaan siitä, että tehokkaasti osoitetaan, miltä suunnalta tule-
valla raitiovaunulla on etuajo-oikeus Ylioppilastalon pysäkille (5.7. 1857 §); 
samoin kiellettiin pysäköiminen Läntisen Teatterikujan itäisellä puoliskolla 
kadun koko pituudelta (13.9. 2356 §); Aleksanterin- ja Mikonkadun risteykses-
sä päätettiin pysäyttäminen kieltää kummallakin kadulla 30 m:n matkalla ris-
teyksestä (18.10. 2663 §) sekä Etel.Esplanaadikadun pohjoisella puoliskolla 
Erottajan ja Unioninkadun välillä arkisin klo 9-17 (25.10. 2724 §). Vielä 
päätti kaupunginhallitus kieltää pysäköimisen Kaisaniemenkadun itäisellä 
puToliskolla talon nro 7 porttikäytävän pohjoisreunasta Fabianinkadun risteyk-
seen (29.11. 3099 §); Liisankadun eteläisellä puoliskolla kiellettiin pysäyt-
täminen 30 mrh matkalla Unioninkadun kulmasta itään (5.12. 3154 §) sekä sa-
moin Kaikukadulla 30 m m matkalla Hämeentien risteyksestä itään päin arkisin 
klo 7-17; rakennustoimistoa kehoitettiin pystyttämään tai siirtämään tarvit-
tavat liikennemerkit edellä mainituissa tapauksissa (27.12. 3360 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, että pysäköinti Harjutoria kiertävällä kadulla 
sallittaisiin ainoastaan arkisin klo 6-18 ja että pysäköintikieltomerkin ala-
puolelle asennettaisiin 17 x 40 sm:n suuruinen lisäkilpi varustettuna teks-
tillä "Arkisin klo 18-6 ja sunnuntaisin - Vardagar kl. 18-6 och söndagar" 
(1.2. 330 §). -

Liikennemerkkien hoitoa, pystyttämistä ym. koskevia asioita. Kaupunginhal-
litus päätti, että rakennustoimiston oli huolehdittava kaikista yleisille 
liikenneväylille asetettavista liikennemerkeistä varsinaista satama-aluetta 
lukuunottamatta, jolle asetettavista liikennemerkeistä satamalaitoksen oli 
huolehdittava. Lisäksi oli satamalaitoksen huolehdittava kaupungin hoidossa 
olevien rautateiden tasoeristyksien merkeistä ja niiden satamalaitoksen hoi-
dossa olevien siltojen liikennemerkeistä, joissa oli vesiliikenteelle avatta-
va osa (22.2. 557 §). 

Posti- ja' lermätinhallituksen anomuksen johdosta, joka koski pysäköimisen 
kieltämistä Toivonkadulla, kaupunginhallitus päätti, ettei anomus antanut ai-
hetta' muihin toimenpiteisiin, kuin että rakennustoimistoa kehoitettiin pys-
tyttämään tarvittavat pysäköimismerkit Toivonkadulle kaupunginhallituksen 
kesäkuun 1 p:nä 1950 hyväksymän piirustuksen n:o 2 997 osoittamalla tavalla, 
sitten kun Toivonkatu l:n tontille rakennettava uudisrakennus olisi valmistu-
nut (15.11. 2943 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että jalankulkijoiden suojaksi tarkoitetut kai-
teet vastedes oli maalattava harmaiksi sekä ajoneuvoliikenteen turvaamiseksi 
rakennetut kaiteet punakeltaisiksi, mikäli erityiset syyt eivät aiheuttaisi 
poikkeusta näistä määräyksistä (29.11. 3090 §). ^ 

Rakennustoimistoa kehoitettiin pys-tyttämään pysäkkikilvet poliisilaitok-
sen ehdottamiin paikkoihin Teknillisen Korkeakoulun pääsisäänkäytävän edus-
talle ja Bulevardin keskivälille, sekä Abrahaminkadun 13:n kohdalle (13.9. 
2361 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää Pohj.Esplanaadikadun ja Mikonkadun ris-
teyksessä olevan pika-ajuriaseman kadun oikealle puolelle ja pystyttää sal-
littua pysäköintiä osoittavan liikennemerkin lisäkilpineen, jonka mukaài 
paikka oli varattu kolmelle pika-ajurille (4.10. 2544 §). ' 

Nurmi järventielle Malminkartanon kohdalle liikennelaitoksen linjan n: o 25 
lähettyvillä sijaitsevan kallioleikkauksen molemmille puolille päätettiin 
pystyttää yleiset varoitusmerkit noin 100 m:n päähän leikkauksesta etelään 
ja pohjoiseen (4.10. 2545 §), samoin päätti kaupunginhallitus asettaa Pukin-
mäen pysäkin pohjoispuolella olevan alikäytävän kautta johtavalle tielle ylei-
set varoitusmerkit alikäytävän molemmille puolille, länsipuolella 20 m|n ja 
itäpuolella 30 m:n päähän alikäytävästä (25.10. 2728 §). 

Ensi linjalle, Sokeainkoulun kohdalle päätettiin pystyttää kaksi koulua 
osoittavaa huomiomerkkiä (1.2. 311 §). - . ' ' 

Kaupunginhallitus päätti, että Yrjönkadulle talon n:o 18 kohdalle oli pys-
tytettävä kaksi koulua osoittavaa huomiomerkkiä siten, että toinen olisi Bu-
levardin kulmassa ja toinen tonttien Yrjönkatu 5:n ja 7:n välisen rajan koh-
dalla (29.11. 3096 §), samoin päätettiin pystyttää kaksi koulua osoittavaa 
huomiomerkkiä Eläintarhantie 3:n kohdalle siten, että toinen pystytettäisiin·, 
talon Eläintarhantie l:n kohdalle ja toinen mainitun tien ja Forthaninrînteen 
risteykseen (29.11. 3097 §); edelleen päätti kaupunginhallitus, että Kaisa-
niemenkadulle samalle kohtaa, jossa oli ollut kaksi ryhmittymiskilpeä, ase-
tettaisiin kolme ryhmittymiskilpeä. Oikeanpuoleisessa olisi kaksi nuolta, 
joista toinen osoittaa oikealle ja - toinen suoraan eteenpäin sekä molemmissa 
muissa kiivissä nuoli, joka osoittaa suoraan eteenpäin (27.12. 3359 §). 

Liikennelaitoksen lautakunnan esityksestä Hakaniemen torilla olevan mai-
nostornin siirtämiseksi toiseen paikkaan kiinteistölautakunta oli antanut 
lausuntonsa, jonka mukaisesti kaupunginhallitus hyväksyi mainitun tornin · 
siirtämisen noin 20 m etelään päin s'en entisestä paikasta (19.7. i960 §). . 

Varoitusvalojen järjestäminen. Kaupunginhallitus kehoitti yleisten töiden 
lautakuntaa myöntämään sähkölaitoksen käytettäväksi yleisten töiden pääluo-
kan luvun Kadut ja tiet tilille Liikenteen järjestelyt merkitystä siirtomää-
rärahasta 250 000 mk varoitusvalojen järjestämiseen Korkeavuorenkadulle, 
Pikku-Roobertinkadun ja Etel.Esplanaadikadun risteykseen sek£ Aleksanterin-
ja Mikonkadun risteykseen, viimeksi mainitun liittämiseksi automaattiseen 
liikenteenohjausvalo-järjestelmään (19.4. 10?>6(§). . 

Suojatien järjestäminen. Pohj.Esplanaadikadun ja Keskuskadun risteyksèen 
pâêttettiin maalata uusi suojatie ja rakentaa suojakaide liikennejärjestysko-
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mitean laadituttaman, joulukuun 14 p:nä päivätyn piirustuksen mukaisesti 
(27.12* .3363 §). 

Polkupyörätelineiden pystyttäminen ja poistaminen. Kaupunginhallitus oi-
keutti Suomen Kaapelitehdas oy:n pystyttämään polkupyörätelineen Tallbergin-
kadulle sen anomaan paikkaan ja velvoitti yhtiön poistamaan telineen vaadit-
taessa (-6.9. 2293 §); sen sijaan kaupunginhallitus päätti peruuttaa Oy. Stock-
mann abille tammikuun-11 p:nä 1935 myönnetyn luvan polkupyörätelineen pitämi-
sestä Keskuskadulla sekä kehoitti yhtiötä viipymättä poistamaan telineet 
(28.6. 1799 §). . 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan myöntämään Oy. Hartsi-
teollisuus ab:lie luvan polkupyörätelineen pystyttämiseen Kurunkujan alapää-
hän tontin Elimäenkatu n:o 17:n kohdalle ja sitä varten päällystämään paikal-
la olevan nurmikkokaistaleen; ko. luvat myönnettiin sillä ehdolla, että teli-
ne vaadittaessa poistetaan ja paikka saatetaan entiseen kuntoonsa (4.10/2542 §). 

Ajonopeuden määrääminen eräillä liikenneväylillä. Suomen Autoklubin teke-
män, nopeusrajoitusten osittaista poistamista Helsinkiin johtavilla päälii-
kenneväylillä koskevan esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti, ettei 
asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että maistraatille esitet-
täisiin joulukuun 17 p:nä 1949 tehdyn ajonopeuden rajoittamispäätöksen kumoa-
mista, mikä päätös koski Helsingin kaupungin alueella olevaa Jorvaksentien 
.osaa ja sen jatkeena olevaa Lauttasaarentietä sanottujen teiden, yhtymäkohdas-' 
ta Lauttasaarentien ja Ison Kaaren risteykseen, sekä muuttaisi helmikuun 22 
p:nä 1949 antamaansa päätöstä m:© c^ttfrif j oneuvo j e n suurimmasta sallitusta no-
peudesta kaupungissa siten, ettei mainittu päätös koskisi ko. liikenneväylän 
osaa (21.3. 813.§); merkittiin tiedoksi maistraatin mainittua ajonopeusra-
Joituksen poistamista koskeva päätös (17.5. 1298 §). 

Kaupunginhallitus, päätti pyytää, että maistraatti määräisi pääväyläksi 
liikenneväylän, joka alkaa Mannerheimintien pohjoispäästä Nurmijärventien 
nimellä ja joka jatkuu Matkamiehentienä rautatien alikäytävälle sekä siitä 
Nuijamiestentienä ja sen jälkeen Nurmijärventien nimisenä kaupungin rajalle 
(18.10. 2677 §). 

Yhteenajot- Kaupunginhallitus päätti joko kokonaan tai osittain vapauttaa 
seuraavat henkilöt suorittamasta heidän maksettavikseen tuomittuja autojen 
yhteenajon aiheuttamien vaurioiden ja oikeudenkäyntikulujen korvauksia: kau-
pungineläinlääkäri W. Ehrström, mittausmies S. Huuskonen, autonkuljettaja 
N.A. Kankkonen, palokorpraali H. Karuvaara, palomies T.K. Lilja, autonkuljet-
taja H. Nyberg ja autonkuljettaja E. Talikka (Khn jsto 31.10. 6493 §, 31.10. 
6497 5 , 30.5. .5803 §, 10.10. 6369 §, 19.9. 6272 §, 6.6. 5859 §, 30.5. 5802 §), 

Kaupungin autovakuutusrahastosta päätettiin suorittaa seuraaville henki-
löille tai yhtiöille korvauksina autojen yhteenajoissa aiheutuneista vauriois-
ta jälempänä mainitut summat: toiminnanjohtaja E.I. Sauramalle 12 175 mk (Khn 
jsto 30.5. 5802 §), Keskinäiselle Vakuutusyhtiö Sammolle 35 900 mk ja Esbo 
Trafik ab:lle 5 000 mk (Khn jsto~6.6. 5859 §), palokunnalle 18 730 mk (Khn 
jsto 19.9. 6272 §), R.F.J. Lundqvistille 8 800 mk (Khn jsto 10.10. 6369 §) 
sekä J. Laukkasen Kiviveistämö oy:lie 39 990 mk ja tie- ja vesirakennushal-
lituksen kuorma-auton korjauskustannuksiin 42 706 mk (Khn jsto 30.5. 5803 §), 
herra A. Lammelle 30 000 mk (Khn jsto 8.11. 6527 §), Ab. Schildt & Hallberg 
oy:lie 53 322 mk ja rakennustoimiston korjauspajalle 54 991 mk 5 vuotui-
sine korkoineen heinäkuun 3 p:stä alkaen korjauskustannusten peittämiseksi 
sekä kiinteistötoimistolle Auto-Taito oy:n hinauslaskun määrä 1 800 mk; myös 
oikeudenkäyntikulut, 7 000 mk, päätettiin t suorittaa kaupungin varoista (Khn jsto 19.9. 6273 §). Kaupunkimittausosaston"mittausmies S. Huuskosen auton 
yhteenajossa aiheutuneiden vaurioiden korvaamiseen myönnettiin 24 759 mk 
(Khn jsto 31.10. 6497 §). Edelleen oikeutettiin liikennelaitoksen lautakunta 
suorittamaan johtaja W. Vainiolle tämän pojalle tammikuun 3 p:nä 1948 sattu-
neen raitiovaunuonnettomuuden johdosta lisäkorvauksena yhteensä 97 000 mk 
(Khn jsto 21.3. 5466 §). 

Repo oy.-nimiselle yhtiölle myönnettiin 9 000 mk korvaukseksi siitä, että-
liikennelaitoksen linja-auto oli singonnut Fredrikinkadun 38:n kohdalla ka-
dusta kiven Repo oy:n omistaman ravintolan ikkunaan, rikkoen sen (Khn jsto 
6.6. 5863 §). 

Auton ostoa ja myyntiä koskeva asia. Mercury-merkkisen auton ostamiseen 
-Oy. Ford ab:lta kyönnettiin 800 000 mk.· Samalla päätettiin, että kaupungin-
hallituksen Ford Pilot-merkkinen auto luovutettaisiin kiinteistötoimistolle. 
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600 000 mk:n hinnasta (Khn jsto 16.5. 5651 §). Edellä olevaa päätöstä muutet-
tiin siten, että auto saatiin luovuttaa kiinteistötoimistolle korvauksetta, . 
mutta oli se merkittävä irtaimistoluetteloon 600 000 mk:n arvoisena (Khn jsto 
8.11. 6503 §). 

Uusien autojen jakelua koskeva Kaupunkiliiton toimiston kiertokirje mer-
kittiin tiedoksi (31.5. 1441 §). 

Liikenneluvan myöntämistä ym. koskevat lausunnot. Maistraatille annetta-
vissa lausunnoissaan kaupunginhallitus päätti puoltaa seuraavia anomuksia: 
Linjavaunu oy. Norrgärd ab:n anomusta saada ryhtyä kuljettamaan Byggnadsbyrä 
B. Svedlin ab:n työntekijöitä linjalla Helsinki-Kulosaari-Herttoniemi-Box-
Porvoo yhdellä linja-autolla, anomuksen hyväksymistä puollettiin toistaisek-
si ja korkeintaan kertomusvuoden loppuun saakka (4.1. 48 §); Tammelundin Lii-
kenne oy:n ajovuorojen lisäämistä koskevaa anomusta yhtyen poliisilaitoksen 
asiasta antamaan lausuntoon (8.2. 433 §); Sirolan Liikenne oy:n ajovuorojen 
lisäämistä linjalla Rautatientori-Tuomarinkylä koskevaa anomusta yhtyen po-
liisilaitoksen lausuntoon (8.2. 434 §); Vesiteknillisen Insinööritoimisto oy. 
Veston anomusta saada käyttöluvan pidennys 9.5 tonnin perävaunulliselle Dia-
mond kuorma-autolle; anomusta puollettiin samoilla ehdoilla, joilla maistraat-
ti oli joulukuun 3 p:nä 1949 ko. luvan myöntänyt (26.4. 1129 §); Suomen Mat-
katoimisto oy:n (21.6. 1728 §) ja Saaren Auto oy:n liikennelupa-anomusta 
(22.11. 3040 §) sekä Suomen Matkatoimisto oy:n taksaehdotusta, jonka mukai-
sesti perittäisiin 400 mk henkilöltä kiertoajeluista liikennelaitokselta 
vuokratulla matkailuautolla (12.7. 1942 §)$ edelleen kaupunginhallitus päät-
ti ilmoittaa lääninhallitukselle, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, et-
tä johtaja I. Harkion anoma liikennelupa myönnetään kolmeksi vuodeksi (14.6. 
1622 §). 

Ylipainoisten moottoriajoneuvojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa maistraatille annettavassa lausunnossaan puoltavansa Oy. Petko ab:n ano-
musta saada erivapaus käyttää 19 550 kg:n kokonais- ja 14 000/2 kg:n akseli-
painoista säiliövaunua. Erivapauden myöntämistä puollettiin niillä ehdoilla, 
jotka sisältyivät maistraatin marraskuun 16 p:nä 1948 antamaan erivapauteen 
sekä sillä ehdolla, että kuljetusvaunun bruttopaino on korkeintaan 15 000 kg 
(11.1. 94 §). Edelleen kaupunginhallitus päätti puoltaa Ab. J. Tallberg oy:n 
anomusta saada kuljettaa omistamillaan neljällä autolla kaupungin alueella 
niin suuria lasiruutuja, että kuorman leveys on.enintään 2.8 m (8.2. 443 §). 
Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiön anomusta saada käyttölupa ylipainoista eri-
koisautoa varten päätettiin puoltaa (26.4. 1128 §), samoin Oy. Alkoholiliike 
ab:n anomusta saada kuljettaa ylimittaisia metallisäiliöitä poliisilaitoksen 
ja rakennustoimiston esittämin ehdoin (26.4. 1130 §) sekä Kone Osakeyhtiön 
anomusta saada kuljettaa ylimittaisia ja -painoisia kolleja Tapanilasta Län-
sisatamaan poliisilaitoksen ja katurakennusosaston esittämin ehdoin (17.5. 
1307 §) ja rakennustoimiston anomusta saada kuljettaa telaketjuilla liikkuva, 
noin 20 tonnia painava kaivinkone Eteläsatamasta Toukolaan (14.6. 1642 §). 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä teknillisen johtajan toimenpiteen, jolla 
tämä oli asian kiireellisyyden vuoksi antanut kaupunginhallituksen puolesta 
maistraatille puoltavan lausunnon satamarakennus osa st on anomuksesta saada 
kuljettaa telaketjuilla liikkuva, noin 18 tonnia painava-kaivinkone Toukolas-
ta Eteläsatamaan (31.5. 1470 §). < 

Liikenneturvallisuuden tehostaminen. Tapaturmantorjuntayhdistyksen esityk-
sen johdosta kaupunginhallitus myönsi sekalaisten yleisten menojen pääluokan 
käyttövaroistaan 225 000' mk poliisilaitoksen käytettäväksi liikenneopetuksen 
antamista varten kaupungin kouluissa kertomusvuonna (18.1. 200 §). 

Kaupunginhallitus myönsi Suomen Autoklubille 500 000 mk:n suuruisen avus-
tuksen kiinteistöjen pääluokan käyttövaroistaan lasten liikenneturvallisuu-
den tehostamiseen. Samalla kaupunginhallitus päättfi, että määrärahan käytös-
tä oli viimeistään v:n 1952 tammikuussa annettava kaupunginhallitukselle se-
lostus (21.3. 814 §). 
. Suomen Autoklubin esityksen johdosta liikenneturvallisuuden tehostamisek-
si kaupunginhallitus päätti, ettei esitys antanut aihetta muihin toimenpitsip-
siin kuin 1) että poliisilaitosta ja kiinteistölautakuntaa pyydettäisiin te-
kemään esityksiä siitä, mihin paikkoihin ajokaistoja oli merkittävä, 2) että 
kiinteistölautakuntaa ja liikennelaitoksen lautakuntaa kehoitettaisiin tutki-
maan ja tekemään esityksiä siitä, mitkä korokkeet olisi varustettava joko ns. 
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kilpikonnilla tai heijastus lait teillä varustetuilla pylväillä ja 3) että kiin-
teistölautakuntaa kehoitettaisiin tekemään esitys siitä, mihin paikkoihin pää-
väylille olisi asetettava tienviittoja (11.10. 2584 §). 

12. Satamaoloja koskevat asiat 
Satamalaitoksen eräiden viranhaltijain osallistuminen lautakunnan kokouk-

siin. Kaupunginhallitus päätti, että satamalautakunnan ja sen jaoston kokouk-
sissa tuli olla saapuvilla paitsi satamajohtajaa ja satamalaitoksen sihtee-
riä, jotka oli johtosäännössä määrätty, lisäksi satamalaitoksen osastojen 
päälliköt taikka heidän estyneinä ollessaan ao. apulaispäälliköt sekä satama-
johtajan estyneenä ollessa lautakunnan määräyksestä esittelijänä toimiva vi-
ranhaltija sekä varastoalueiden vuokrauksia ja varastoalueille rakennettavien 
rakennusten piirustuksia koskevia kysymyksiä käsiteltäessä varastoalueiden 
tarkastaja, sikäli kuin satamajohtaja hänet kokoukseen kutsui (7.6. 1544 §). 

Satamarakennuspäällikön viran hoitaminen. Kaupunginhallitus myönsi satama-
rakennuspäällikkö Randelinille hänen pyytämänsä eron virastaan syyskuun 1 
p:stä (7.6. 1541 §); samasta ajankohdasta lähtien määrättiin mainittua avoin-
na olevaa virkaa hoitamaan apulaissatamarakennuspäällikkö 33.G. Backberg (30.8. 
2217 §), j okar myöhemmin valittiin virkaan vakinaiseksi (6.9. 2279 §). 

Vuokrasopimuksen irtisanomista koskeva valitus. Kaupunginhallitus päätti 
esittää Uudenmaan lääninhallitukselle, että Kivimurskaamo V. Laineen valitus 
satamalautakunnan vuokrasopimuksen irtisanomista koskevasta päätöksestä hy-
lättäisiin (25.1. 266 "§); mainittua valitusasiaa koskeva, kesäkuun 6 p:nä an-
nettu Uudenmaan lääninhallituksen päätös, joka vahvisti kaupunginhallituksen 
päätöksen, merkittiin tiedoksi (21.6. 1712 §). 

Työturvallisuus Helsingin satamissa. Satamalautakunnan kirjelmä, joka kos-
ki satamien työturvallisuutta, ja joka mm. käsitti suunnitelman toimenpiteis-
tä pelastusvälineiden ja suojalaitteiden rakentamiseksi, merkittiin tiedoksi 
sekä lähetettiin ilmoitus Sosiaaliministeriölle (25.1. 265 §). 

Satamalaitoksen maksutarkkailun uudelleen järjestäminen. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei järjestelytoimiston esitys mainitusta asiasta antanut aihetta 
toimenpiteisiin. Samalla kaupunginhallitus päätti, että satamalaitoksen kassa-
ja tiliviraston VII kassassa saataisiin kokeilumielessä luopua tilisäännön 
23 §»n edellyttämästä ka s sata rkkal li j an varmennusmerkinnästä, jos laskuihin 
liitetään läpikirjoituksina syntyvät maksulipukkeet, jotka jäävät kassaan ja 
joita käyttäen tehdään hyvitysmerkinnät maksupäiväkirjaan (19.4. 1069 §). 

Satamalaitoksen tilin korottaminen. Satamalaitos oikeutettiin korottamaan 
Kansailis-Osake-Pankissa oleva tilinsä 3 milj.. mk:aan (Khn jsto 3.10. 6329 §)· 

Purjehdusseurojen satamissa suoritettavat työt. Kertomusvuoden talousar-
vion mainitulle tilille merkitystä, 14 630 000 mk:n suuruisesta määrärahasta 
kaupunginhallitus päätti jakaa ko. tarkoitukseen seuraavat määrärahat: 
5- 210 000 mk Nyländska Jaktklubben, 4 800 000 mk Merenkävijät ja 4 620 000 
mk Helsingfors Segelsällskap -nimisten seurojen alueilla suoritettavia töi-
tä varten (1.2. 308 §). 

Korvausten suorittaminen eräille työntekijöille* Satamalautakunta oikeu-
tettiin suorittamaan työntekijä A. Niemiselle 3 200 mk:n suuruinen korvaus 
hänen tapaturman yhteydessä särkyneistä silmälaseistaan (Khn jsto 5.7. 6034 
§), työntekijä V. Salomäelle 800 mk ja V. Tikkaselle 1 750 mk sekä kivityön-
tekijä A. Surakalle 1 350 mk heidän kastuneiden kellojensa korjauskustannuk-
siin (Khn jsto 5.7. 6035 §); sekä työntekijöille M. Pehkoselle 1 600 mk ja 
S. lehtiselle 1 100 mk heidän Hanasaaren laituri työmaa 11a kastuneiden kello-
jensa korjauskustannuksiin (Khn jsto 28.11. 6643 3.10. 6339 §); lisäksi 
suoritettiin satamavalvoja E. Nyberghille 3 430 mk korvaukseksi hänen viran-
toimituksessa sattuneen veteen putoamisensa johdosta öljyyntyneiden housujen-
sa puhdistamisesta, tärveltyneestä paidasta ja kastuneen kellon korjaukses-
ta (Khn jsto 13.12. 6707 §). 

Työttömyystöiden suunnittelu. Satamarakennusosasto ja yleisten töiden lau-
takunta olivat laatineet ehdotuksen kertomusvuoden työttömyystöiksi seuraa-
vasti: Sörnäisten pistolaiturin uudistamiseen 3 750 000 mk; Herttoniemen ete-
läisellä teollisuusalueella suoritettavia töitä varten 6 milj.. mk ja Länsisa-
tamassa suoritettaviin töihin 4 milj. iak. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
tehdyn ehdotuksen (18.1. 174 §). 
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Tuulaakimaksut. Maistraatin lähettämä, tuulaakimaksun laskemista koskeva 
sisäasiainministeriön kirjelmä merkittiin tiedoksi (18.1. 195 §). 

Korkeimman hallinto —oikeuden lokakuun 30 psnä 1950 antama päätös Suomalai-
nen Gulf Oil Company oy:n valitukseen, jolla päätöksellä kaupunki oli tuomit-
tu palauttamaan mainitulle yhtiölle tuulaakimaksuja 9 338 mk, merkittiin tie-
doksi (1.2. 331 §). 

Satamamaksujen palauttamista koskeva asia. Merkittiin tiedoksi Uudenmaan 
lääninhallituksen maaliskuun 9 p:nä antama päätös Ministerstvo Marskovo Flota 
S.S.S.R:n valituksen johdosta satamamaksujen palauttamista koskevassa asias-
sa, jolla päätöksellä valitus oli hylätty (5.4. 927 §). 

Uuden telakan suunnittelu. Telakkakomitean mietinnön-johdosta, missä oli 
todettu, että Helsingin sataman kehityksen kannalta olisi uuden, suurillekin 
kauppa-aluksille soveliaan telakan aikaansaaminen suotavaa, kaupunginhalli-
tus päätti, että telakkakomitean mietintö ei toistaiseksi antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että satamalautakuntaa ja kiinteistölautakuntaa 
kehoitettiin kaupungin satamien laajentamiskysymyksen yhteydessä ottamaan 
huomioon, että tulevaa telakkaa varten varattaisiin paikka, sekä että sata-
malautakuntaa kehoitettiin tekemään aikanaan tarpeellisiksi havaitsemiaan 
esityksiä asian kehittämiseksi (14.6. 1631 §). 

Satamatyöntekijäin huoltorakennukset. Kaupunginhallitus päätti pyytää so-
siaaliministeriöltä lausuntoa satamalautakunnan laatimasta satamatyöntekijäin 
huoltorakennusten rakennusohjelmasta ja muuttaa kesäkuun 26 p:nä 1947 teke-
määnsä päätöstä Katajanokan satamatyöntekijäin huoltorakennuksen rakentamises-
ta puisen makasiinin n:o 10 itäkulmalle siten, että ko. rakennus rakennetaan 
Mastokadun ja Kruunuvuorenkadun kulmassa olevalle alueelle sekä oikeuttaa sa-
tamalautakunnan tilaamaan arkkitehtitoimisto Hytönen & Luukkoselta mainitun 
rakennuksen piirustukset tavanmukaista palkkiota vastaan (18.1. 194 §). 

Satamalautakunnan esiteltyä anottavaksi lykkäystä Eteläsatamaan suunnitel-
lun satamatyöntekijäin huoltorakennuksen rakentamisesta kaupunginhallitus 
päätti tehdä sosiaaliministeriölle satamalautakunnan ehdotuksen mukaisen esi-
tyksen asiasta (28.6. 1782 §). Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön elo-
kuun 25 p:nä antama, em. lykkäystä koskeva päätös, jolla oli myönnetty raken-
nusajan pidennystä lokakuun 1 p:ään 1954 "(13.9· 2341 §) . 

Hylättyään satamalautakunnan esityksen siitä, että Katajanokan satamatyön-
tekijäin huoltorakennuksen rakennustöiden hoitaminen annettaisiin samalle ra-
kennustoimikunnalle, joka ennestään jo hoiti Eteläsataman uudelle laiturin-
osalle tulevien rakennusten rakentamista, kaupunginhallitus kehoitti satama-
lautakuntaa tilaamaan rakennustoimistolta Katajanokan satamatyöntekijäin huol-
torakennuksen rakennustyön, sitten kun. kaupunginhallitus olisi myöntänyt sil-
le oikeuden käyttää ko. määrärahaa (22.11. 3018 §). 

Kaupunginhallitus oli alistanut tutkittavakseen satamalautakunnan lokakuun 
8 p:nä tekemän päätöksen, jonka mukaisesti Helsingin Satamamiehet -yhdistyk-
selle oli myönnetty lupa järjestää selostustilaisuuksia satamatyöntekijäin 
oleskeluhuoneissa. Mainitun päätöksen johdosta kaupunginhallitus päätti, et-
tei asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että satamalautakunnal-
le huomautettaisiin siitä, että lautakunnan hallinnassa olevia huoneistoja 
ei yleensä ole käytettävä muihin kuin varsinaisiin tarkoituksiinsa, ja jos 
niiden käyttö poikkeuksellisesti muihin tarkoituksiin jostakin syystä on toi-
vottavaa, satamalautakunnan on joka kerta erikseen harkittava kysymystä, ja 
voi kaupunginhallitus tällöin alistaa päätöksen tutkittavakseen, jos se pitää 
sitä aiheellisena (1.11. 2768 §). 

Suomenlinnan matkustajapaviljonki. Kaupunginhallitus päätti, että mainitun 
rakennuksen piirustusten laatiminen saataisiin antaa Arkkitehtitoimisto Hytö-
nen & Luukkosen tehtäväksi arkki^tehtitaksan mukaista palkkiota vastaan (1.2. 
335 §); edelleen päätettiin, että uuden matkustajapaviljongin pääpiirustusten 
suhteen otettaisiin huomioon tullihallituksen ja poliisilaitoksen toivomuk-
set, siten kuin niistä helmikuun 8 p:nä pidetvssä neuvottelutilaisuudessa 
asianomaisten kesken oli sovittu ( 1 5 5 1 3 §;. Kaupunginhallitus hyväksyi 
puolestaan mainitun arkkitehtitoimiston laatimat, kesäkuun 7 p:nä päivätyt 
Suomenlinnan matkustajapaviljongin: piirustukset (28.6. 1785 §) . 

Kaupunginhallitus päätti antaa Suomenlinnan matkustajapaviljongin raken-
nustyön hoitamisen sille rakennustoimikunnalle, jonka kaupunginhallitus oli 
heinäkuun 6 p:nä 1950 asettanut hoitamaan Eteläsataman uudelle laiturinosal-
le rakennettavien matkustajapaviljongin ja makasiinien rakentamista (27.9. 
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2452 §). Edelleen satamalautakunnalle ilmoitettiin, ettei kaupunginhallituk-
sella ollut mitään sitä vastaan, että Suomenlinnan liikennettä varten raken-
nettu matkustajapaviljonki vuokrataan Suomenlinnan Liikenne oy.-Sveaborgs 
Trafik abille satamalautakunnan esittämillä ehdoilla (29.11. 3074 §). 

Eteläsataman matkustajapaviljongin rakentaminen. Kaupunginhallitus hyväk-
syi arkkitehtitoimisto Hytönen & Luukkosen laatimat, maaliskuun 1 p:nä päi-
vätyt Eteläsataman matkustajapaviljongin pääpiirustukset (8»3. 7ll §). 

Eteläsataman uuden tuli imakasiin in rakennustöiden hoitaminen päätettiin sa-
tamalautakunnan esityksestä antaa sille toimikunnalle, jonka kaupunginhalli-
tus oli heinäkuun 6 p:nä 1950 asettanut hoitamaan matkustajapaviljongin ra-
kennustöitä (21.6. 1705 §). 

Eteläsataman laiturin katos. Kaupunginhallitus päätti, hyläten satamalau-
takunnan esityksen Eteläsataman pohjoisella laiturihaaralla sijaitsevan ka-
toksen purkamisesta, kehoittaa satamalautakuntaa pidentämään ao. vuokralais-
ten kanssa tehdyt, katosta koskevat vuokrasopimukset ainakin kesäkuun 15 
p:ään 1952 saakka ja tekemään mainitun vuoden keväällä kaupunginhallitukselle 
uuden esityksen katoksen purkamisesta (13.12. 3208 §). 

I tullikamarin pakkahuoneen järjestely. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
satamalautakunnan esittämän kolmannen vaihtoehdon Helsingin I tullikamarin 
pakkahuoneen järjestelyksi, mikä ehdotus sisälsi suunnitelman sellaisesta 
järjestelystä, että lentopostipakettien tullauatila järjestettäisiin I, II, 
III ja IV huoneeseen, käsittäen yhteensä 315 m , ja että pilkutuskonttori si-
joitettaisiin tullikamarin sopivaksi katsomaan paikkaan, jolloin IV hhone 
voitaisiin luovuttaa Viasta syksyllä, sekä että sitten kun IV huone oli tulli-
laitokselle luovutettu, siihen avattaisiin suoraan ulkoa ovi; samalla kaupun-
ginhallitus kehoitti satamalautakuntaa ottamaan mahdollisuuksien mukaan huo-
mioon tullihallituksen esittämät toivomukset sekä kiireellisesti ryhtymään 
toimenpiteisiin I tullikamarin pakkahuoneen uudelleen järjestämiseksi (12.7. 
1916 §). 

Tapaturmavaara Katajanokan tullivarastorakennuksessa. Sosiaaliministeriön 
pyydettyä kaupunginhallituksen lausuntoa Suomen Kuljetustyöntekijäin Liiton 
esittämästä asiasta, joka koski tapaturmavaaraa Katajanokan tullivarastora-
kennuksessa n:o( 12, kaupunginhallitus päätti esittää sosiaaliministeriölle annettavassa lausunnossaan, ettei aloite antaisi aihetta toimenpiteisiin (1.2. 
326 §). 

Satamajäänsärkijä Otsoa koskevat asiat. Merenkulkuhallituksen ja satama-
laitoksen kesken oli tehty rahtaussopimus, jolla jäänsärkijä Otso oli luovu-
tettu merenkulkuhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus hyväksyi mainitun so-
pimuksen (8.3. 707 §). 

Merkittiin tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen maaliskuun 8 p:nä antama 
päätös satamajäänsärkijä Otson konemestareiden ja perämiehen sunnuntaityökor-
vauksia koskevassa asiassa, minkä ohessa kaupunginhallitus kehoitti satama-
lautakuntaa suorittamaan jäänsärkijä Otson konemestareille A.J. Stenströmil-
le, A.V. Gustafssonille ja V.K. Tuumiselle sekä perämies J. Mäkeläiselle hei-
dän suorittamastaan sunnuntaityöstä kaupunginvaltuuston joulukuun 17 p:nä 
1947 tekemän päätöksen edellyttämät sunnuntaityökorvaukset tammikuun 1 pistä 
alkaen (12.4. 986 §). 

Ehrenstr&mintien sillan kuormitusperusteiden määrääminen. Kaupunginhalli-
tus päätti, että mainitun sillan kuormitusperusteet määrätään uusien, tekeil-
kä olevien sillanrakennusnormien mukaisesti (26.4. 1125 §). 

Särkän ja Harakan väliseen salmeen rakennettava aallonmurtaja. Kaupungin-
hallitus päätti muuttaa heinäkuun 21 p:nä 1949 tekemäänsä päätöstä siten, et-
tä mainittu aallonmurtaja rakennettaisiin satamarakennusosaston laatiman pii-
rustuksen V 166 osoittamalla tavalla (1.11. 2775 §). 

Helsingin sataman vientimahdollisuuksien parantaminen. Satamalautakuntaa 
kehoitettiin mahdollisuuksien mukaan järjestämään jo talvella 1951/52 varas-
totilaa vientiä varteii vientikomitean ehdottamalla tavalla sekä ottamaan huo-
mioon mainittin komitean tekemät ehdotukset trukkien ja muiden teknillisten 
laitteiden hankintaohjelman tehostamiseksi ja valmistelemaan kysymystä noin 
8 000 - 1'2 0Ö0 m2sn suuruisen keskusvaraston rakentamisesta Ruoholahteen 
vientitarkoituksia varten; edelleen kaupunginhallitus päätti vedota rautatie-
hallitukseen pyytäen, että tämä kiinnittäisi erikoista huomiota komitean mie-
tintöön liittyviin, liikenne valvo ja K. E. Franzdnin ehdotuksiin rautatielii-
kenteen puutteellisuuksien poistamiseksi sekä mahdollisimman pian suoritut-
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taisi tutkimuksen rautatievaunujen tyhjinä kulkemisen taloudellisesta merki-
tyksestä sekä ryhtyisi tutkimuksen aiheuttamiin toimenpiteisiin mm. rahtita-
so ituskysymyksen selvittämiseksi (8.11, 2861 §). 

Länsisataman aitaamista ja raiteiden järjestämistä koskevat asiat. Satama-
lautakunta oli tehnyt Länsisataman aitaamista koskevassa asiassa esityksen, 
jonka mukaisesti ko. aidan rakehtaminen muutettaisiin Helsingin Kauppakamarin 
ehdottamalla tavalla siten, että aita tulisi kulkemaan satamarakennusosaston 
piirustuksen n:o 5808 mukaisesti ja siten, että Tullikadulla varattaisiin , 
Oy. Mercantile abille pääsy varastorakennuksestaan kadulle,sekä että Hieta-
saarenkadun eteläosalla oleva aita rakennettaisiin heti valmiiksi, mutta et-
tä tämän kadun pohjoisosalle pystytetyt katupylväät muutettaisiin uuteen 
paikkaan vasta sitten, kun routa ei enää vaikeuttaisi siirtämistöitä. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi mainitun esityksen (22.2. 575 §). Länsisataman aitaamis-
ta koskevan edellä mainitun päätöksen johdosta Oy. Mercantile ab. oli anonut 
aitaussuunnitelmaa muutettavaksi vielä eräiltä osiltaan, mutta kaupunginhal-
litus päätti, ettei yhtiön anomus- antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, 
kuin että Meklarinkadun rautatieraiteen ja korttelin n:o 267 väliin kunnos-
tettaisiin 4 m leveä ajokaista, mihin tarkoitukseen myönnettiin tuloa tuotta-
vien pääomamenojen pääluokan lukuun Satamat kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista 1 milj. mk (14.6. 1635 §). 

Merkittiin tiedoksi rautatiehallituksen ilmoitus, että se oli joulukuun 
20 p:nä 1950 hyväksynyt kaupunginhallituksen suunnitelman Länsisataman rai-
teiston uudelleen järjestämiseksi satamarakennusosaston piirustusten n:o 
5636, 5637 ja 3182 mukaisesti (4.1. 46 §). . 

Kaupunginhallitus päätti, että Länsisataman laivarannan tuloraiteet muu-
tettaisiin satamarakennusosaston piirustuksen n:o 5796 mukaisesti ja että sa-
tamalautakunta oikeutettaisiin käyttämään kertomusvuoden talousarvion ao. ti-
lillä olevaa määrärahaa mainitun työn suorittamiseen (1.2. 328 §). 

Satamaradan Leppäsuon alueen aitaaminen* Kaupunginhallitus päätti myöntää 
yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan 800 000 mk suuruisen määrärahan 
Leppäsuon alueen kohdalla olevan satamaradan alueen aitaamista varten satama-
rakennusosaston tammikuun 24 p:nä päivätyn piirustuksen mukaisesti (8.2. 439 §). 

Sörnäisten rantatiellä suoritettavat työt. Kaupunginhallitus suostui Osuus-
tukkukaupan anomukseen Sörnäisten rantatien rautatieraiteistön laajentamises-
ta pääasiassa satamarakennusosaston piirustuksen mukaisesti"satamalautakun-
nan esittämillä ehdoilla, .kuitenkin niin, että 7.kohdassa mainittua ehtoa 
osuusliike Elannon suostumuksen hankkimisesta raiteen rakentamiseen sikäli 
kuin se koski Elannon varastoaluetta, täydennettäisiin siten, että anoja 
hankkii lisäksi osuusliike Elannon suostumuksen siitä, että tämä sitoutuu 
rakentamaan kaupunginhallituksen joulukuun 27 p:nä 1950 tekemän päätöksen 
mukaiset kapearaiteet ko. lisäraiteiden viereltä alkaviksi tai siirtämään 
kapearaiteet Osuustukkukaupan vaatimalla tavalla, mikäli ne ehditään raken-
taa sanotun päätöksen mukaisesti. Edelleen kaupunginhallitus ilmoitti Osuus-
tukkukaupalle, että anomuksessa mainittua putkisiltaa vastaan ei ollut peri-
aatteessa muistuttamista, mutta että asian käsittelyä varten oli anojan esi-
tettävä laitteiden rakennuspiirustukset asianmukaisesti hyväksyttäviksi (31.5. 
1466 §). 

Sörnäisten vanhan pistolaiturin pidentäminen. Kaupunginhallitus myönsi tu-
loa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Satamat kuuluvista käyttövarois-
taan* 2 milj. mk satamalautakunnan käytettäväksi mainittuun tarkoitukseen 
(26.4. 1124 §). 

Pitkänsillanrannan-Säästöpanktnrannan järjestelyt. Kaupunginhallitus päät-
ti, että Pitkänsillanrannan tontin n:o 17 kohdalla oleva pyykinpesulaituri 
siirrettäisiin Tervasaaren penkereen pohjoispuolelle; että Asunto-osakeyhtiö 
Saariniemelle ym. anojille ilmoitettaisiin, että satamalaitos tuli kertomus-
vuoden syksyllä veneiden talvehtimispaikkoja osoittaessaan harkitsemaan,.voi-
taisiinko Pitkänsillan venelaiturien vuokraajille varata veneiden talvisäily-
tyspaikat Kaisaniemen.puoleiselta rannalta, sekä että kiinteistölautakuntaa 
kehoitettaisiin laatimaan suunnitelma Säästöpankinrannan-Pitkänsillanrannan 
lopullisesta järjestelystä, niin pian kuin keskustan asemakaavajärjestelyt 
oli selvitetty (14.6. 1634 §). 

Laajasalon öljysatama-alue en vuokrasopimus. Kaupunginhallitus hyväksyi 
kaupunginlakimiehen laatiman luonnoksen Oy. Nobel-Standard ab:n kanssa tehtä-
väksi mainitun alueen vuokrasopimukseksi sellaisin lisäyksin, että vuokrasta 
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kannetaan vain 4/7 siltä ajalta, jonka vuokrattu alue on aitaamatta ja ylei-
sön vapaasti käytettävissä ulkoilutarkoituksiin ja että vuokrattavalla alueel··* 
la olevista kaupungin omistamista huviloista sovitaan erikseen (5.7. 1841 §). 

Herttoniemen teollisuusalueen rakennustyöt. Kaupunginhallitus oikeutti sa-
tamalautakunnan käyttämään kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan luvussa Kadut ja tiet olevaa Herttoniemen teollisuus-
aluetta varten varattua siirtomäärärahaa 1 milj. mk Suolakivenkadun pohjois-
osan päällystämistä varten asfalttiemulsiolla sillä ehdolla, että Oy, Elo ah. 
päällystää oman katuosuutensa samalla tavalla sekä v:n 1948 talousarvion tu-
loa tuottavien pääomamenojen pääluokan luvun Satamat tililtä Täytteen otto 
rannoille 650 000 mk Oy. Elo ab:n laiturille johtavan väylän syventämiseen 
N N -5.o tasoon (17.5. 1305 §). 

Herttoniemen öljysataman raiteiston laajentaminen, Valtionrautateiden ra-
taosaston johtaja oli ilmoittanut, että hän väliaikaisena toimenpiteenä suos-
tuisi siihen, että Herttoniemen öljysataman raiteiston laajentaminen saatai-
siin rautatiehallituksen piirustuksesta poiketen suorittaa muutetun piirus-
tuksen n:o 385/23.5.51 mukaisesti, mutta että raide.oli, kun tilanne sen sal-
li, täydennettävä edellä mainitun piirustuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus 
päätti, että ko. raiteisto laajennettaisiin valtionrautateiden rataosaston 
johtajan esittämällä tavalla sekä että kustannukset saataisiin viedä tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Kadut ja tiet tilille Hertto-
niemen teollisuusalue (14.6. 1641 §). 

Nostolaitteen rakentaminen Herttoniemen satamaradalle. Kaupunginhallitus 
oikeutti kiinteistölautakunnan myöntämään Oy. E.M. Nordqvist ab:lie luvan ra-
kentaa nostolaitteen kulkupalkki Herttoniemen satamaradan rautatieraiteen 
ylitse Kirvesmiehenkatu l:ssä olevan tontin n:o 59:n kohdalle (1.2. 313 §). 

Naurissaaren sillan varustaminen suojaparruilla. Yleisten töiden pääluo-
kan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 320 000 mk satamalautakunnan 
käytettäväksi suojaparrujen asettamiseksi Naurissaaren sillan kummankin jal-
kakäytävän ajoradan puoleiseen reunaan (4.5. 1224 §). 

Kulosaaren kartanon uimalaiturin rakentaminen. Kaupunginhallitus myönsi 
satamalautakunnan käytettäväksi 100 000 mk satamien pääluokan kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista laiturin rakentamiseksi Kulosaaren kartanoon (24.5. 
1365 §). 

Satamalaitoksen autojen myynti. Satamalautakunta oikeutettiin myymään kak-
si vanhaa kuorma-autoa sekä yksi henkilöauto kaupunginreviisorin antamien oh-
jeiden mukaisesti (Khn jsto 8.11. 6524 §). 

13. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 
Teurastamo j a k ai as at a m a 

Kaupunginhallitus päätti, että teurastamon apulaisjohtaja, käyttöpäällikkö 
ja taloudenhoitaja olivat velvollisia tarvittaessa toimitusjohtajan määräyk-
sestä osallistumaan teurastamolautakunnan kokouksiin (13.9. 2343 §). 

Teurastamon toimiston työaika määrättiin kestämään arkisin klo 8,30-15.30 
puolen tunnin aamiaistaukoineen sekä lauantaisin ja pyhäaattoisin klo 8.30-
13 aarniaistauotta (21.6. 1702 §). 

Teurastamolautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti antaa järjeste-
lytoimiston tehtäväksi työntutkimuksen'suorittamisen teurastamossa (18.10. 
2635 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti teurastamon myymään v. 1939 hankitun Opel-merk-
kisen pakettiauton ja v. 1946 hankitun Jeep-auton perävaunuineen, jolloin 
myynnistä kertyneet varat oli tilitettävä kertomusvuoden tuloarvion osaston 
Teurastamo tilille Muut tulot (12.7. 1917 §.). 

Kaupunginhallitus suostui teurastamolautakunnan esitykseen, jonka mukai-
sesti sen v:n 1950 vuosikertomus painatettaisiin eräiltä osilta myös ruotsin-
kielisenä (21.6. 1703 §)* 

Teurastamolautakunta oikeutettiin.vuokraamaan kalasataman ravintola edel-
leen Kalataloudelliselle tutkimuslaitokselle kesäkuun 1 p:stä alkaen kolmek-
si kuukaudeksi kerrallaan 23 000 mk:n suuruisesta kuukausivuokrasta irtisano-
misajan ollessa yksi kuukausi (19.4. 1070 §). 
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Kaupunginhallitus kehoitti satamalautakuntaa jättämään Katajanokan kärjes-
sä Valmetin alueen etelä- ja kaakkoispuolella olevan alueen varaamisen mui-
hin tarkoituksiin toistaiseksi, kunnes kaupungin kalasataman lopullisesta 
paikasta olisi tehty päätös (18.10. 2634 §;. 

Sen jälkeen kun kaupunginhallitus oli asettanut komitean tutkimaan Verkko-
saaren sopivaisuutta ka3.atukkukaupan paikaksi, päätettiin myöntää yhteensä 
77 575 mk mainitun komitean esittämien, suoritetuista kokeiluista aiheutunei-
den laskujen maksamiseen (Khn jsto 26.9. 6300 §). 

El intarvikekeskus 

Kaupunginhallitus päätti korjata valtuustolle elintarvikekeskuksen johto-
säännön uusimisesta ja eräiden virkojen uudelleen järjestelystä tekemäänsä 
esitystä mainitun johtosäännön 9 §:n osalta siten, että sanotun pykälän tuli 
kuulua seuraavasti: Toimitusjohtajan ja kamreerin valitsee kaupunginhallitus, 
muu·; vakinaiset viranhaltijat lautakunta (25.1. 225 §). ' 

Alistettuaan tutkittavakseen elintarvikekeskuksen lautakunnan kesäkuun 6 
p:nä tekemän päätöksen, jonka mukaisesti toimistoapulainen 1. Kesäniemi oli 
valittu 21.palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan kesäkuun 1 p:stä 
alkaen, kaupunginhallitus hyväksyi päätöksen täytäntöön pantavaksi siten, et-
tä Kesäniemi valittaisiin sanottuun virkaan heinäkuun 1 p:stä alkaen (28.6. 
1765 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että elintarvikekeskuksen tilapäisten keittiö-
apulaisten ja autonapumie st en virat saataisiin v:n 1952 loppuun saakka täyt-
tää niitä haettavaksi julistamatta (4.10. 2516 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti elintarvikekeskuksen lautakunnan suorittamaan 
huhtikuun 1 p:stä alkaen kertomusvuoden loppuun saakka laitoksen lääkärille 
seuraavat tarkastuspalkkiot: l) perustarkastus 500 mk. 2) ensimmäinen sairas-
käynti 400 mk, 3) seuraavat sairaskäynnit 300 mk ja 4) kotikäynti 500 mk. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin viranhaltijain lääkärinhuoltoa 
käsittelevän komitean tehtäväksi annettaisiin ehdotuksen laatiminen asian lo-
pulliseksi järjestämiseksi (17.5. 1282 §). Muuttaen edellä mainittua päätös-
tään kaupunginhallitus päätti oikeuttaa elintarvikekeskuksen lautakunnan suo^ 
rittamaan laitoksen lääkärille korotetut palkkiot takautuvasti tammikuun 1 
p:stä alkaen (12.7. 1887 §). ~ 

Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin suorituttamaan elintarvikekeskuk-
sen ruokatehtaassa Helsinginkatu 24:ssä rakennustoimiston talorakennus osaston 
esityksessä mainitut korjaustyöt lukuunottamatta lasikupua ym. siihen liitty-
viä laitteita. Samalla kaupunginhallitus myönsi ko. tarkoitukseen yleisten 
töiden pääluokan käyttövaroistaan 3 122 000 mk. Edelleen kehoitettiin elin-
tarvikekeskuksen lautakuntaa tehostamaan ruokatehtaan ilmanvaihtolaitteiden 
ja höyrypatojen asiallista käyttöä (12.7. 1888 §). 

Helsinginkatu 24:ssä sijaitseva kaksi huonetta ja keittiön käsittävä huo-
neisto päätettiin vahvistaa elintarvikekeskuksen emännöitsijän virka-asunnok-
si sekä huoneen ja keittiön huoneisto Herttoniemen juurikasvivarastolla ta-
lonmiehen virka -asunnoksi (29.11. 3061 §). 

Herttoniemen juurikasvivaraston hoitaja Y. Tuulos oikeutettiin pitämään 
enintään 300 000 mk:n suuruista käteiskassaa kertomusvuoden loppuun saakka 
rautatierahtien maksamista varten (Khn jsto 12.9. 6228 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 323 108 mk talon Helsinginkatu 24:n ullakolla kertomus-
vuonna suoritettujen pesutuvan rakentamistöiden kustannusten peittämiseksi 
(13.12. 3211 §). 

14. Teollisuuslaitoksia koskevat asiat 
Kassa-ja tilivirasto. Kaupunginhallitus päätti, että teollisuuslaitosten 

kassa- ja tiliviraston alaisiin vihkoihin saatiin ottaa viranhaltijat virko-
ja haettavaksi julistamatta edellyttäen, että tällä tavoin virkaan otettavat 
ovat virkaansa päteviä ja että tilapäinen viranhaltija otetaan vain kauintaan 
kulloinkin kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun saakka (16.8, 2076 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, että sähkölaitoksen kamreerille A. Ekmanille 
saatiin maksaa 50 000 mk:n suuruinen palkkio niistä teollisuuslaitosten yh-
teisen kassa- ja tiliviraston organisation suunnittelutehtävistä, joita hän 
virka-ajan ulkopuolella oli suorittanut v:n 1950 aikana, ja. laskutuspäällik-
kö J. Alaselle 30 000 mk:n suuruinen palkkio niistä tehtävistä, joita hänkin 
oli mainitun vuoden aikana suorittanut virka-ajan ulkopuolella, sekä että 
tarvittavista, yhteensä 80 000 mk:aan nousevista varoista saataisiin suorit-
taa 16 000 mk v:n 1950 talousarvion teollisuuslaitosten pääluokan vesilaitok-
sen, 24 000 mk kaasulaitoksen ja 40 000 mk sähkölaitoksen lukuun kuuluvista, 
teollisuuslaitosten lautakunnan käytettäväksi varatuista määrärahoista (13..1. 
92 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin virka-asunnot. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä teollisuuslaitosten lautakunnan esitykset talon Kivelänkatu 5-7:n huo-
neistojen sekä sähkölaitoksen hallinnassa olevissa taloissa Malminrinne 6:ssa, 
Töölönkatu 38:ssa ja Sörnäisten Rantatie 22:ssa sijaitsevien huoneistojen ja-
kamisesta teollisuuslaitosten viranhaltijoille ja työntekijöille sillä edel-
lytyksellä, että huoneistoja jaettaessa noudatetaan teknillisen johtajan esit-
tämiä periaatteita, niin että ne viranhaltijat ja työntekijät, joille virka-
asuntoja annetaan, ovat päivystysvelvollisia sekä että henkilöä kohti anne-
taan korkeintaan yksi huone. Edellä mainittuja periaatteita täydennettiin 
kuitenkin siten, että keittiötä ei pidetä huoneena. Edelleen kaupunginhalli-
tus päätti, että kiinteistötoimiston talo-osaston hallinnassa olevissa ta-
loissa Hietaniemenkatu 13:ssa, Kruunuvuorenkatu ll:ssä ja Runeberginkatu 5:ssä 
sijaitsevien huoneistojen jakaminen annetaan talo-osaston tehtäväksi, jonka 
tuli harkintansa mukaan ottaa huomioon myös teollisuuslaitosten esittämät 
toivomukset ja hankkia asuntojen jakamiseen huoneenvuokralautakuntien suostu-
mus (13.12. 3209 §). 

Tilinpäätösten lykkääminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää teollisuus-
laitosten lautakunnalle lykkäystä teollisuuslaitosten tilinpäätösten jättä-
miseen helmikuun 15 p:ään saakka -(8.2. 447 §). 

Arkistoaineiston hävittäminen. Teollisuuslaitosten kassa- ja tiliviraston 
tehtyä esityksen sähkö-, kaasu- ja vesilaitoksen arkistoihin kertyvien mitta-
rinlukulippujen, virtalaskujen kaksoiskappaleiden ja virtalistojen sekä palk-
kakonttorin tuntHippujen hävittämisestä kaupunginhallitus päätti tehdä val-
tionarkistolle esityksen mainitun arkistoaineiston hävittämisestä (8.11. 
2865 §). Merkittiin tiedoksi valtionarkiston kirjelmä edellä mainittujen, 
tarpeettomien asiakirjojen hävittämistä koskevassa asiassa, mistä ilmeni, 
että valtionarkisto oli 13 p:nä marraskuuta suostunut ko. esitykseen sillä 
edellytyksellä, että hävitettävällä arkistoaineistolla ei ole mitään tilin-
pidollista tai muuta käytännöllistä merkitystä (22.11. 3016 §). 

Vapautuksen anominen tullivakuuksien suorittamisesta. Teollisuuslaitosten 
lautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti anoa valtiovarainministe-
riöltä vapautusta tullivakuuksien suorittamisesta teollisuuslaitosten maahan 
tuomien tarvikkeiden osalta (20.12. 3262 §). 

Kaasu- ja sähkölaitoksen myymälän ja näyttelyn aukioloaika. Kaupunginhal-
litus määräsi kaasu- ja sähkölaitoksen myymälän ja näyttelyn aukioloajan mar-
raskuun 1 p:stä lähtien seuraavaksi: tavallisina arkipäivinä klo 8.45 - 17, 
lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien sekä vapunpäivän aattona syyskuun 1 
p:n ja toukokuun 31 psn välisenä aikana klo 8.45 - 16 sekä kesäaikana klo 
8.45 - 14. Samalla kaupunginhallitus päätti, että aamiaistauko on 1 tunnin 
pituinen paitsi lauantaisin vain 1/2 tuntia (25.10. 2703 §). 

Vesilaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, että vesilaitoksen tammikuun 1 
p:stä lakkautetun, 26.palkkaluokkaan kuuluneen pääkassanhoitajan viran enti-
nen haltija- 0. Sandman saatiin virkaa haettavaksi julistamatta siirtää 23. 
palkkaluokkaan kuuluvaan teollisuuslaitosten asiakastoimiston kassanhoitajan 
virkaan mainitusta päivästä alkaen oikeuksin nauttia entiseen virkaansa kuu-
luvat palkkaedut (8.3. 705 §). 

Teollisuuslaitosten heinäkuun 5 p:nä tekemän esityksen mukaisesti kaupun-
ginhallitus vahvisti vesilaitoksen vedenpuhdistusaseman kemistien ja labo-
raattorien työajan (16.8. 2074 §). 
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Eräiden vesijohtojen rakentaminen. Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuo-
den talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesilaitos 
kuuluvista käyttövaroistaan seuraavat määrärahat: 310 000 mk vesijohdon ra-
kentamista varten Munkkiniemen korttelin n:o 30 054:n läpi kulkevaan kujaan 
ja edelleen Rakuunantiehen tontin n:o 6:n kohdalle (8.2. 450 §); 236 000 mk 
vesijohdon rakentamiseksi Läntiseen Rantatiehen (8.2. 451 §); 210 000 mk ve-
sijohdon rakentamista varten Särkiniementiehen Lauttasaaren yhteiskoulua _ 
varten (15.3. 778 §); 100 000 mk yleisen vesipostin rakentamista varten Pi-
täjänmäen kansakoulujen läheisyyteen teollisuuslaitosten lautakunnan ehdot-
tamaan paikkaan (4.1. 43 §); 120 000 mk yleisen vesipostin rakentamiseksi 

Kivimäenkujan ja Kivimäentien risteykseen (8.3. 704 § j; 340 000 mk Lauttasaa-
ren eteläkärjen kansanpuistoalueelle johtavasta kesävesijohdosta rakennetta-
vaa sivuhaaraa varten pitkin Tiirasaarentietä ja Lounaisväylää Lentokaptee-
ninkujalle saakka, kuitenkin niin, ettei rakennettaisi vapaapostia (27.9. 
244.9 §); 2.5 milj. mk vesijohdon rakentamista varten Koskelantiehen Intianka-
dulta koilliseen päin (14.6. 1633 §); 170 000 mk vesipostin rakentamista var-
ten Turkismiehen- ja Pitäjänmäentien risteykseen (28.6. 1783 §); 800 000 mk Ku-
losaaren korttelin n:o 20:n tontin n:o 119 yhdistämistä varten kaupungin vesi-
johtoverkostoon (4.10. 2522 §) sekä 750 000 mk Gyldenintien vesijohdon jatka-
mista varten noin 80 m ja 1 650 000 mk Lielahdentien vesijohdon rakentamista 
varten noin 110 m:n pituiseksi; samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa ve-
silaitosta esikaupunkialueisiin nähden, joille on vahvistettu asemakaava vesi-
johtotöissä noudattamaan samoja periaatteita kuin varsinaisella kaupunkialueel-
la, joten siis kaupunki tulee suorittamaan vesijohtojen kokonaiskustannukset 
(30.8. 2211 §). 
- Yleisten töiden pääluokkaan Kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus' 

myönsi seuraavat määrärahat: v:n 1950 talousarvion mainituista käyttövarois-
ta ennen myönnetyn määrärahan lisäksi 10 765 mk talon Kalmistonkatu 5:n pää-
vesijohdon uusimista varten (8.2. 449 §); 150 000 mk kaivon rakentamista var-
ten lammassaareen (15.2. 508 §); muuttaen aikaisemmin tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus myönsi Kaivopuiston yleistä käymälää varten tarvittavien 
vesi- ja viemärijohtotöiden suorittamiseen 250 000 mk edellä mainitulta ti-
liltä (12.7. 1912 §). 

Vesilaitos oikeutettiin käyttämään kertomusvuoden talousarvioon tuloa tuot-
tavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesilaitos kuuluvia, eri tileille mer-
kittyjä siirtomäärärahoja yhteensä 92 540 000 mk (1.2. 325 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti vesilaitoksen käyttämään kertomusvuoden talous-
arvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Vesilaitos tilille Uu-
sia vesijohtoja merkitystä määrärahasta yhteensä 20.25 milj. mk vesijohtojen 
rakentamiseksi Sepänkatuun, Lauttasaarenkatuun ja Viikinmäen asuntoalueelle 
(14.6. 1638 §) sekä 2.88 milj. mk vesijohdon rakentamiseksi Karjakartanontie-
hen (18.1. 191 §). 

Yleisten töiden lautakunnan esityksestä kaupunginhallitus myönsi 600 000 
mk:n suuruisen määrärahan teollisuuslaitosten pääluokan lukuun Vesilaitos kuu-
luvista käyttövaroistaan Kaivohuoneen tarjoilujohdon uusimista vaaten (7.6. 
1545 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti L. Rehti järven rakentamaan pihavesipostin vesi-
johtoineen tontille Veräjämäki 16 sillä varauksella, ettei mitään likavesiä 
toistaiseksi saanut johtaa Veräjämäen viemäriin (20.12. 3263 §)i 

Vanhan vesisäiliön alueen luovuttaminen vesilaitoksen hallintaan. Kaupun-
ginhallitus luovutti 12.kaupunginosan korttelin n:o 372 a tammikuun 1 p:stä 
1952 alkaen vesilaitoksen pysyvään hallintaan 2.4 milj. mk:n arvoisena ja 
merkitsi ko. vuoden talousarviooii vesilaitoksen pääomamenoihin korttelin ar-
von, 2.4 milj. mk sekä saman suuruisen mäyrän pääomatulojen puolelle (25.10. 
2734 §). 

Valtion sähköpajan oikeuttaminen ottamaan vettä yleisistä vesiposteista.. 
Valtion sähköpäjalle myönnettiin oikeus marraskuun 20 p:stä toistaiseksi käyt-
tää vettä kaupungin Pitäjänmäellä sijaitsevista yleisistä vesiposteista sil-
lä., ehdolla, että ko. laitos suorittaa kaupungille 11 550 mk:n suuruisen kor-
vauksen kuukaudessa. siksi kunnes tämä järjestely puolin tai toisin irtisano-
taan (29.11. 3077 §). 

Patoamis oikeutta koskeva valitusasia. Merkittiin tiedoksi korkeimman hal-
linto-oikeuden helmikuun 5 p:nä antama päätös toimitusjohtaja T.W. Harjuvaa-
ran valitukseen vesistö toimikunnan syyskuun 24 p:nä 1949 antamalta» luvan 
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myöntämistä patolaitteiden rakentamiseen ja veden patoamiseen koskevasta pää-
töksestä, missä päätöksessään korkein hallinto-oikeus ei enää pitänyt lausun-
non antamista tarpeellisena (5.4. 926 §; ks. v:n 1943 kert. l osan s. 265 ¿s 
v:n 1949 kert. I osan s. 245). 

Varastotilan luovuttaminen Alppilanmäen vesisäiliörakennuksesta. Kaupungin-
hallitus oikeutti vesilaitoksen vuokraamaan Rannikkosotilaiden huoltoyhdis-
tykselle 5-6 m2:n suuruisen tilan Alppilanmäen pyöreän vesisäiliörakennuksen-
alakerroksesta virvoitusjuomien varastoimista varten kertomusvuoden kesäkau-
den ajaksi 400 mk:n suuruista vuokraa vastaan kuukaudelta sekä lisäksi ehdol-
la, että varastossa käynti tapahtuu säännöllisen työajan ulkopuolella ja et-
tä yhdistys suorittaa korvauksen vesilaitoksen putkenasentajalle säiliössä 
käynneistä (24.5. 1388 §). Samoin kaupunginhallitus suostui Suomen Sairaan-
hoitajaan Liiton anomukseen virvoitusjuomien varastoimisesta Alppilanmäen ve-
«isäiliörakennukseen vesilaitoksen esittämin ehdoin (31.5. 1468 §). 

B-liikevaihtove ro lisenssin peruuttamista koskeva vaiitus.Uudenmaan läänin 
liikevaihtoverotoimiston kesäkuun 21 p:nä antamalla päätöksellä oli peruutet-
tu kaupungin vesilaitokselle myönnetty B-liikevaihtoverolisenssi siihen liit-
tyvine raaka-aineluetteloineen heinäkuun 1 p:stä alkaen. Tämän vuoksi päätet-
tiin antaa kaupunginhallituksen asiamiesosaston tehtäväksi asiaa koskevan va-
lituskirjelmän laatiminen liikevaihtoverokonttorille (Khn jsto 11.7. 6066 §). 

Vesijohtoveden toimittaminen Otaniemen lomakylään. Kaupunginhallitus suos-
tui Kansallis-Osake-Pankin anomukseen, joka koski vesijohtoveden toimittamis-
ta pankin Otaniemessä olevaan lomakylään niillä ehdoilla, jotka teollisuuslai-
tosten lautakunnan lausunnossa oli esitetty (12.7. 1922 §). 

Muille kaupungeille myydyt tai lainatut tarvikkeet. Vesilaitos oikeutet-
tiin myymään tekemänsä esityksen mukaisesti Rauman kaupunginhallitukselle kol-
me palopostiin sopivaa vesimittaria (Khn jsto 3.1. 5037 §J. Samoin oikeutet-
tiin vesilaitos luovuttamaan lainaksi Lahden kaupungille 320 m 400 mm:n läpi-
mittaista valurautaputkea sillä ehdolla, että Lahden kaupunki korvaa kaikki 
lainauksesta aiheutuvat kustannukset sekä maksaa lainausajalta 10 vuotui-
sen koron putkien varastoarvosta (Khn jsto 24.10. 6442 §) sekä lainaamaan Tu-
run kaupungille 400 m 300 mm:n läpimittaista vesijohtoputkea ja 400 m valin-
nan mukaan joko 400 m m m tai 250 m m m läpimittaista putkea silla ehdolla, et-
tä laina maksetaan takaisin saman tehtaan valmistamina ja öamanlaisina putki-
na kuin lainaksi luovutetaan sekä että Turun kaupunki korvaa vesilaitokselle 
kaikki lainauksesta aiheutuvat kustannukset ja maksaa lainausajalta putkien 
40 mk m suuruisen kilohinnan mukaan laskettavalle varastoarvolle 10 % m vuo-
sikoron (Khn jsto 21.11. 6609 §). 

K a a s u 1 ai t o s 

Rationalisointi tutkimus. Kaupunginhallitus oikeutti kaasulaitoksen anta-
maan Rastor pym tehtäväksi suorittaa laitoksessa rationalisointiyleistutki-
muksen 100 000 mk:n kokonaispalkkiösta, joka suoritettiin v:n 1948 talousar-
vion yleisen kunna3.1ishallihnon pääluokan tililtä Toimistorationalisoinnin 
edistämistä varten, kaupunginhallituksen käytettäväksi (15.3. 783 §). 

Virkavelvollisuuden laiminlyömistä koskeva syyteasia. Kaupunginhallitus 
hyväksyi kaupunginlakimiehen esityksen, että kaupunginhallitus päättäisi va-
littaa raastuvanoikeuden päätöksestä kaasulaitoksen entistä toimitusjohtajaa, 
insinööri Sjölundia koskevassa, edellä mainitussa asiassa (31.5. 1471 §). 

Kaasulaitoksen jäsenyys Suomen luotonantajayhdistyksessä. Yhdistyksen esi-
tyksestä kaupunginhallitus päätti, että kaasulaitoksen jäsenyys mainitussa 
yhdistyksessä siirrettäisiin kaupungille v:sta 1952 lähtien ja että jäsenmak-
sua varten merkitään ko. vuoden asianomaiselle tilille 17 000 mk. Samalla 
kaupunginhallitus kehoitti kaasulaitosta suorittamaan kertomusvuoden jäsen-
maksun (29.11. 3066 §). 

Suojarakennuksen vakuuttaminen. Kaupunginhallitus oikeutti kaasulaitoksen 
palovakuuttamaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Teollisuus-Palo nimisessä yhtiös-
sä joulukuun 22 p:stä 1950 lähtien toistaiseksi uusiin kaasu-uuneihin kuulu-
van koksiuunirakennuksen n:o 2:n suojarakennuksen 2.5 miij. m k m määrästä 
(11.1. 97 §). 
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Määrärahat. Merkittiin tiedoksi teollisuuslaitosten lautakunnan ilmoitus 
kaasulaitoksen eräiden käyttämättömien siirtomäärärahojen palauttamisesta 
kaupunginkassaan (15.2. 506 §). 

Kaupunginhallitus myönsi v:n 1950 talousarvion yleisten töiden pääluokan 
käyttövaroistaan 94 546.mk:n suuruisen määrärahan kaasulaitoksen talossa Fred-
rikinkatu 54 olevan autosuojan kunnostamista varten (1.2. 320 §) sekä kerto-
musvuoden talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan luvun Kaasu-
laitos käyttövaroistaan 1 875 000 mk kaasujohtojen asentamiseksi Herttonie-* 
men teollisuusalueelle Porolahdentiehen, Degeröntiehen ja Sorvaajankatuun 
(14.6. 1637 §). 

Suvilahden bentsolitehdasrakennuksen piirustukset. Teollisuuslaitosten 
lautakunnan esityksestä kaupunginhallitus oikeutti kaasulaitoksen tilaamaan 
piirustukset ja konstruktiolaskelmat laitoksen Suvilahteen tulevaa uutta bent-
solitehdasrakennusta sekä siihen kuuluvia lastaamissiltoja ja betoniaitalta 
varten joko rakennustoimistolta tai, mikäli sillä ei olisi tilaisuutta niitä 
laatia, joltakin kaasulaitoksen hyväksymältä yksityiseltä arkkitehtitoimis-
tolta (8.2. 452 §). 

Turvevaraston kirjanpitoarvon alentaminen. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä teollisuuslaitosten lautakunnan esityksen siitä, että kaasulaitoksen 
turvevaraston kirjanpitoarvoa alennettaisiin 544 478 mk siirtämällä tämä v:n 
1950 talousarvion tilin Kaasunvalmistuksen aine- ja työkustannukset ym. rasi-
tukseksi (8.2. 453 §). 

S ä h k ö 1 ai t o s 

Liittymistaksan korottamine n. Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväk-
syä teollisuuslaitosten lautakunnan ehdottaman sähkölaitoksen liittymistak-
san ja alistaa sen sosiaaliministeriön hintaosaston vahvistettavaksi (15.11. 
2930 §); merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön edellä mainittua asiaa kos-
keva . kirjelmä (29.11. 3073 §). 

Rahastajien perimispalkkiot. Sähkölaitoksen rahastajille päätettiin suo-
rittaa tammikuun 1 p:stä lähtien'12 mk palkkiona jokaista perittyä laskua 
kohti niistä perimiskulujen summista, jotka kuluttajat maksavat jälkirahas-
tukseen joutuneista laskuista; samalla kaupunginhallitus päätti, että mainit-
tu palkkio sidottaisiin indeksiin ko. ajankohdasta lähtien samoin kuin viran-
haltijain palkatkin (15.3. 785 §). 

Pakilan Paloheinän alueen tievalaistuksen järjestäminen. Pakilan ja Pirk-
kolan demokraattisen yhdistyksen edellä mainittua asiaa koskevan anomuksen 
johdosta kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että katuvalaistus oli 
jo järjestetty Paloheinäntielle ja osalle Pakilan tietä sekä ilmoittaa ano-
jalle, ettei asia tällä kertaa antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin (1.2. 
327 §). 

Katuvalaistuksen alkamis- ja lopettamisaika. Kaupunginhallitus hyväksyi 
sähkölaitoksen esityksen siitä, että puolenyön katuvalaistus saataisiin sam-
muttaa heinäkuun 28 p:nä sekä kokoyön katuvalaistus sammuttaa toukokuun 
31 p:nä ja sytyttää heinäkuun 14 p:nä (17.5. 1301 §). 

Katuvalaistusmaksun lakkauttaminen. Kaupunginhallitus päätti, ettei Suomen 
Pankilta ja Tieteellisten Seurain talolta enää perittäisi maksua katuvalais-
tuksesta (30.8. 2223 §). 

Höyryvoiman myynti maan kantaverkkoon. Teollisuuslaitosten lautakunnan 
esityksestä kaupunginhallitus oikeutti sähkölaitoksen toimittamaan toistai-
seksi ja mikäli koneteho ja polttoainetilanne sen sallivat, kantaverkkoon 
höyryenergiaa hinnalla, joka vastaa'vähintään sähkölaitoksen omia tulipesän 
aiheuttamia polttoainekustannuksia ja johon lisätään 1.5 mk kilowattituntia 
kohden edellyttäen, ettei siitä aiheudu tappiota kaupungille '(27.9. 2451 §). 

Herttoniemen muuntoaseman rakennustyöt. Kaupunginhallitus päätti, ettei 
Herttoniemen muuntoaseman rakennustöitä vielä aloiteta, mutta että teolli-
suuslaitosten lautakuntaa kehoitetaan tilaamaan muuntoasemaa varten tarvit-
tavat, sellaiset sähkölaitteet, joiden hankinta-aika on pitkä (22.2. 572 §). 

Suvilahden höyryvoimalaitoksen lisärakennuksen pääpiirustukset. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä arkkitehti K. Englundin laatimat, lokakuun 3 psnä 
1950 päivätyt Suvilahden voimalaitoksen lisärakennuksen pääpiirustukset sekä 
kehoittaa rakennustoimistoa kiirehtimään mainittua rakennustyötä (11.1. 98 §). 
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Määrärahat. Sähkölaitos oikeutettiin käyttämään kertomusvuoden talousar-
vioon sisältyviä, tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan sähkölaitoksen ti-
leille merkittyjä siirtomäärärahoja yhteensä 508.4 milj. mk (8.3. 710 §). 

Edelleen kaupunginhallitus myönsi yleisten töiden pääluokan käyttövarois-
taan 250 000 mk sähkölaitoksen käytettäväksi Koskelantien, Tähtitorninmäen 
ja Korkeavuorenkadun kalliosuojien varavalo-sähkökoneistojen sähkögeneraat-
torien uudelleen käämimiseksi (22.2. 562 §) sekä 355 000 mk yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi Kasarmintorin hallin sähköjännitteen muutoksesta 
johtuvien töiden suorittamiseen ja laitteiden hankkimiseen (11.10. 2587 §). 

Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan sähkölaitoksen lukuun kuulu-
vista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 86 000 mk sähkö vala is tult-
sen järjestämistä varten Väinämöisehkadun ja Sivutien väliselle puistokäy-
tävälle (19.4. 1071 §) sekä 1.4 milj. mk sähkölaitoksen käytettäväksi uu-
sien syöttökaapeleiden vetämiseen (7.6. 1535 §). 

Teollisuuskiinteistöjen, koneiden ym. vakuuttaminen. Teollisuuslaitosten 
lautakunta oli ilmoittanut vakuuttaneensa sähkölaitoksen teollisuuskiinteis-
töt, koneet, kojeet ja laitteet ym. tulipalon, salaman ja räjähdyksen varal-
ta kesäkuun 1 p:stä seuraavasti: Suvilahden höyryvoimalaitos 1 994.8 milj.mk, 
Salmisaaren höyryvoimalaitos 945 milj. mk, 8 ala-asemaa 1 435.8 milj. mk se-
kä 344 verkkomuuntamoa ja jakoasemaa 256.6 milj. mk eli yhteensä 4 632.2 milj. 
mk. Kaupunginhallitus hyväksyi toimenpiteen (28.6. 1781 §). 

15. Muut asiat 
Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliitto. Kaupunginhallitus val-

tuutti kaupunginasiamiehen E.W. Elfvengrenin edustamaa^ kaupunkia mainitun 
liiton vuosikokouksessa sekä kehoitti häntä ehdottamaan ja äänestämään valit-
tavaksi liiton valtuuskuntaan kaupungin puolesta seuraavat henkilöt: asema-
kaava -arkkitehti B.H. Aminoff, pankinjohtaja L.J. Ahva, rahatoimenjohtaja 
E. von Frenckell, teknillinen johtaja R.J.M. Granqvist, kiinteistöjohtaja 
J.A. Kivistö, johtaja K.T. Salmio, kaupungingeodeetti E.A. Salonen, kiinteis-
tötoimiston päällikkö J.A. Savolainen ja asemakaava-arkkitehti V. Tuukkanen 
varsinaisiksi sekä varalle seuraavat: kaupunginmetsänhoitaja E.E. Erkkilä, 
retkeilyasiamies E.J. Koroma, kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö 
K.E. Pettinen, toimitusjohtaja H.A.N. Relander, diplomi-insinööri V.O. Saari-
nen, kaupungininsinööri W.A. Starck, toimitusjohtaja R.W. Taivainen, kaupun-
ginsihteeri E.J. Waronen ja katurakennuspäällikkö Y.V.· Wirtanen (26.4. 1109 §i 

Uudenvuoden vastaanotto- ja juhlatilaisuudet. Helsinki-Seuralle myönnet-
tiin sekalaisten yleisten menojen pääluokan kaupunginhallituksen käyttövarois-
ta 80 000 mk uudenvuoden 1951 vastaanottotilaisuuden järjestämisestä aiheutu-
neiden menojen peittämiseen (1.3. 629 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että uudenvuodenpäivänä 1952 klo 12 järjestet-
täisiin kaupungintalon edustalla kaupungin toimesta olympiavuoden alkajais-
juhlatilaisuus, jolloin ohjelmassa olisi professori Aarre Merikannon säveltä-
mä fanfaari, olympialipun nostaminen salkoon, kaupunginvaltuuston puheenjoh-
tajan E. Tulenheimon puhe ja lopuksi musiikkia (20.12. 3245 §). 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien johtokuntiin 
ja hallituksiin sekä niiden tilintarkastajien valitseminen. Kaupungin edusta-
jiksi niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituk-
siin, joissa kaupungilla oli osakkeita ja osuuksia tai joille se oli myöntä-
nyt lainoja sekä niiden tilintarkastajiksi valittiin tai ehdotettiin valitta-
viksi seuraavat henkilöt: 

Asunto-osuuskunta Käpylä v:ksi 1951: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blom-
berg, kaupunginasiamies E.W. Elfvengren, apulaiskaupunginarkkitehti Y.$ .Määt-
tä ja kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen sekä varalle 
palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. StAhlberg ja apulaiskaupunginsihtee-
ri T.S. Törnblom (4.1. 3^§); viksi 1952 sfemat (18.10. 2673 §); 

Asunto-oy. Sture v:ksi 1951: taloudenhoitaja A. Nieminen, palkka lautakun-
nan toimiston päällikkö J. Stählberg ja apulaiskaupunginsihteeri T.S. Törn-
blom sekä varalle kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö K,E. Pettinen 
ja Jeaupungingeodeetti E.A. Salonen (4.1· 37 §)l 



220 2* Kaupunginhallitus  

Asunto-oy. Stenbäckkatu 18-20 v:ksi 1951: toimitusjohtaja E. Hirvonen ja 
filosofian maisteri V.G-. Kaukoranta (11.1. 89 §); 

Asunto-oy. Aito v:ksi 1951: rakennustarkastaja P. Hanste, apulaiskaupun-
ginsihteeri T.S. Törnblom ja teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski sekä va-
ralle rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies ia palkkalautakunnan 
toimiston päällikkö J. Stählberg (18.1. 178 §); ja v:ksi 1952: rakennustoi-
miston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies, apulaiskaupunginsihteeri T.S. Törnblom 
ja teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski sekä varalle kiinteistötoimiston 
apulaisosastopäällikkö K.G-.R. Holm ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö 
J. Stählberg (22.11. 3036 §); 

Vallilan asunto-osuuskunta v:ksi 1951: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blom-
berg, kiinteistötoimiston talo-osaston päällikkö U.J. Kallio ja tonttiosaston 
päällikkö K.E. Pettinen sekä varalle rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti 
1. Pajamies ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg (1.3. 644 §)f 

Asunto-oy. Savila v;ksi 1951: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blomberg (1.3. 
651 §); 

Ab. Tjänstemannabostäder - Virkamiesasuntoja oy. v:ksi 1951: apulaiskau-
punginsihteerit A.A. Blomberg ja G.V. Brotherus sekä rakennustarkastaja _ 
P. Hanste ja varalle kiinteistötoimiston osastosihteeri O.K. Christiansen ja 
rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies (15.3. 769 §); 

Ab. Äshaka oy. v:ksi 1951: kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö 
K.E. Pettinen, palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg ja apulais-
kaupunginsihteeri T.S. Törnblom (21.3. 822 §); 

Tjänstemannabostads ab. Sampsavägen 50 - Virkamiesasunto oy. Sampsantie 50 
v:ksi 1951: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blomberg, kiinteistötoimiston osas-
tosihteeri O.K. Christiansen ja rakennustarkastaja P. Hanste (17.5. 1294 §); 

Asutuslautakunnan toimesta perustettavat asunto-osakeyhtiöt: asutustoimis-
ton -oäällikkö E.O. Kihlberg, varalle asutuslautakunnan sihteeri A.V.G-. Hannus 
(5.7; 1859 §); 

Asunto-oy. Pohjolankatu 43 v:ksi 1952: apulaiskaupunginsihteeri L.O. Jo-
hansson, halli- ja torikaupanvalvoja P.O. Kivi ja apulaiskaupunginsihteeri 
T.S. Törnblom sekä varalle rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies 
(5.7. 1861 §); 

Asunto-osuuskunta Poisto v:ksi 1952: kiinteistötoimiston tonttiosaston 
päällikkö K.E. Pettinen, toimistopäällikkö J.A. Savolainen ja apulaiskaupun-
ginsihteeri T.S. Törnblom sekä varalle kansliasihteeri S. Hellevaara ja kiin-
teistötoimiston sihteeri E.A. Ruutu (6.9. 2295 §); 

Asunto-osuuskunta Käpy v:ksi 1952: kiinteistötoimiston tonttiosaston 
päällikkö K.E. Pettinen, palkkalautakunnan toimistopäällikkö J. Stählberg 
ja teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski sekä varalle apulaiskaupungin-
sihteeri T.S. Törnblom ja isännöitsijä A. Valta (1.11. 2798 §). 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 1 v:ksi 1952: kiinteistötoimiston apu-
laisosastopäällikkö M.L. Pinskas, sähköasentaja L.R. Myllymäki ja kiinteistö-
toimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen sekä varalle isännöitsijä V.A. 
Ahde ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg (1.11. 2801 §); 

Asunto-oy. Sammatti v:ksi 1952: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blomberg, 
kiinteistötoimiston apulaisosastopäällikkö K.G-.R. Holm ja kunnallisneuvos 
J.E. Janatuinen sekä Varalle isännöitsijä V.A. Ahde ja kiinteistötoimiston 
osastosihteeri O.K. Christiansen (15.11. 2950 §); 
~ Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 2 v:ksi i952: sähköasentaja L.R. Myl-

lymäki, rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies ja kiinteistötoimis-
ton tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen sekäv varalle kiinteistötoimiston apulaisosastopäällikkö K.G-.R. Holm (22.11. 304$ §); 

Ab. Tjänstemannabostäder Sampsavägen 40 - Oy. Virkamiesasuntoja Sampsan-
tie 40 v:ksi 1952: apulaiskaupunginarkkitehti V.T. Määttä, rakennustoimiston 
v.t. yliarkkitehti L. Pajamies ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö' 
J. Stählberg sekä varalle isännöitsijä V.A. Ahde ja teollisuuslaitosten asia-
mies E.K. Uski (8.11. 2889 §); 

Asunto-oy. Tyyni v:ksi 1952: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blomberg ja 
T.S. Törnblom sekä kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen, 
varalle rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies ja palkkalautakun-
nan toimiston päällikkö J. Stählberg (22.11. 3037 §); 

Asunto-osuuskunta Nelikulma v:ksi 1952: isännöitsijä V.A. Ahde, apulais-
kaupunginsihteeri A.A. Blomberg, kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö 
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"K· E. Pettinen ja palkka lautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg sekä va-
ralle kiinteistö toimiston osastosihteeri O.K. Christiansen ja kaupunginsih-
teeri E.J. Waronen (13.12. 3225 §); 

Asunto-oy. Töölönkatu 19 v:ksi 1952: teollisuuslaitosten asiamies E.K. Us-
ki, varalle palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg (13.12. 3226 §); 

Asunto-oy. Raisiontie 11 v:ksi 1952: ent. kiinteistöjohtaja V.V. Salovaa-
ra ja apulaiskaupunginsihteeri T.S. Törnblom, varalle kiinteistö toimiston 
osastosihteeri O.K. Christiansen (20.12. 3288 §); 

Oy. Raisiontien Lämpö ab. v:ksi 1952: rakennustarkastaja F. Hanste, kiin-
teistötoimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen ja ent. kiinteistöjoh-
taja V.V. Salovaara sekä varalle kiinteistötoimiston osastosihteeri O.K.Chris-
tiansen (20.12. 3289 §); 

Asunto-oy. Hauho v:ksi 1952: filosofian maisteri A.F. Alenius, kiinteistö-
toimiston tonttiosaston päällikkö K.Ei Pettinen ja apulaiskaupunginsihteeri 
T.S. Törnblom sekä varalle kiinteistötoimiston apulaisosastopäällikkö K.G.R. ' 
Holm ja teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski (20.12. 3290 §); 

Asunto-osuuskunta Voitto v:ksi 1952: rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti 
L. Pajamies, kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö K.E. Pettinen ja 
palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg sekä varalle isännöitsijä 
V.A. Ahde ja apulaiskaupunginsihteeri A.A. 31omberg (20.12. 3291 §); 

Seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksissa valtuutettiin kaupunginasiamies E.W. 
Elfvengren edustamaan kaupunkia sekä kehoitettiin häntä äänestämään ko. yh-
tiöiden johtokuntiin jälempänä mairiittuja henkilöitä: 

Helsingin kaupungin rakennus-oy. n: o 4: apulaiskaupunginsihteeri A.A. Blom-
berg, rakennustarkastaja P. Hanste, kunnallisneuvos J.E. Janatuinen, teolli-
suuslaitosten asiamies E.K. Uski j^ kiinteistötoimiston päällikkö J.A. Savo-
lainen, sekä varalle palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Stählberg ja 
apulaiskaupunginsihteeri T.S. Törnblom, tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri 
E.J. Jernström ja poliisilääkäri N.E.M. Jännes sekä varatilintarkastajiksi 
kiinteistötoimiston talo-osaston päällikkö U.J. Kallio .ia apulaiskaupungin-
kamreeri K. H. Storkäll (27.12. 3364 §); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: varatuomari T. Malmio, ent. kiinteistöjohtaja 
V.V. Salovaara ja kiinteistötoimiston päällikkö J.A. Savolainen sekä varalle 
Rakennustoimiston v.t. yliarkkitehti L. Pajamies (22.2. 570 §); 

Bostads ab. Mechelingatan h':o 38: apulaiskaupunginsihteeri L.O. Johansson, 
kiinteistötoimiston osastopäällikkö U.J. Kallio ja reviisori N.V. Puisto sekä 
varalle reviisori Y.H. Vehmersalo (15.2. 504 § ja 1.3. 650 §); 

Ab. Gräsviksgatan 5: kiinteistötoimiston osastopäällikkö U.J. Kallio, apu-̂  
laiskaupunginsihteeri T.S. Törnblom ja teollisuuslaitosten asiamies E.lt. Us-
ki (7.6. 1536 §); 

Maunulan kansanasunnot oy. ja Maunulan pienasunnot oy.konttoripäällikkö 
'S.T. Lehmus, liikennelaitoksen asiamies E.J. Rönkä, apulaiskaupunginsihteeri 
T.S. Törnblom ja reviisori O.V. Wiherheimo sekä varalle reviisori E.E. Lehto, 
teollisuuslaitosten asiamies E.K. Uski ja konttoripäällikkö E. Vuorela (25.10. 
2720 §); 

Helsingin perheasunnot oy. vrksi 1952: rakennustarkastaja P. Hanste, kiin-
•teistötoimiston osastopäällikkö U.J. Kallio, rakennustoimiston v.t. yliarkki-
tehti L. Pajamies, tilintarkastajiksi apulaiskaupunginkamreeri K.H. Stork&ll 
ja reviisori O.V. Wiherheimo sekä varatilintarkastajiksi rahatoimiston osas-
topäällikkö V.O. Salmi ja reviisori Y.H. Wehmersalo (13.12. 3237 §); 

Asunto-oy. Lähtökuoppa, Asunto-oy. Maaliviiva, Asunto-oy. Soutaja ja Asun-
to-oy. Voittaja: reviisori 0. Wiherheimo ja varaile reviisori E. Lehto (19.4. 
1056 §). 

Kaupungin edustajat eräissä yhtiökokouksissa: Kiljavan Parantola oy:n var-
sinaisessa yhtiökokouksessa huhtikuun.26 p:nä määrättiin kaupunkia edustamaan 
sairaalatarkastaja M. Saarenheimo (19.4. 1077 §) ja Teollisuuskeskus oy:n 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa heinäkuun 16 p:nä v.t.~ apulaiskaupunginasia-
mies S. Ojala (12.7. 1897 §). 

Konepajatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin vsksi 1951 kaupungininsi-
nööri W.A. Starck ja jäseniksi mittarintarkistaja J.V. Kallio, maalari A. Ka-
ri, korjauspajainsinööri P.K. Lappalainen, työpäjaesimies G·.A. Lindgren* ko-
nepa japäällikkö P.O.V. Martola, työpaiamestari P.P. Oraste, käyttöinsinööri 
R.J. Succo ja viilaaja V.A.-Vanhanen (25.1·- 269 §). 
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Majoituslautakunta. Kaupunginhallitus päätti esittää maistraatille annet-
t a v a s s a lausunnossaan, että 8 631 mk:n suuruinen korvausmäärä majoituksesta 
v:n 1950 II vuosipuoliskon aikana maksettaisiin rahatoimiston postisiirtoti-
lille (26.4. 1095 fr) sekä että-yhteensä 3 450 mk:n suuruinen korvaus majoi-
tuskustannuksista kertomusvuoden I vuosipuoliskon ajalta maksettaisiin raha-
toimiston postisiirtotilille (29.11. 3051 §). 

Sokeaintalo-Säätiön tilintarkastajaksi nimettiin viksi 1952 kaupunginre-
viisori S. Törnqvist (5.12. 3125 §). 

Invaliidisäätiön isännistöön nimettiin kaupungin edustajaksi 3-vuotiskau-
deksi 1952^-1954 kaupunginjohtaja. E. Rydman (8.11. 2841 §). 

Väestöliiton Asuntosäätiön valtuuskuntaan nimettiin kaupunginjohtaja E.H. 
Rydman ja kaupunginjohtaja A. Tuuma sekä ¡säätiön hallitukseen kiinteistöjoh-
taja J.A. Kivistö (27.9. 2437 §). 

Helsingin keskusvankilan johtokunnan maallikkojäsenen ehdokkaiksi nimet-
tiin rovasti F.K. L i l j a , , maisteri A. Peräläinen ja toimittaja 0. Virtanen 
('29.3. 873 §). 

Polttoainekömitea. Kaupunginhallitus päätti esittää valtioneuvostolle, 
että polttoainekomiteaa täydennettäisiin siten, että sen jäseneksi kutsut-
taisiin kaupunginmetsärihoitaja E.E. Erkkilä (4.5. 1211 §). 

XV Olympia Helsinki 1952 yhdistyksen ylimääräiseen, yleiseen kokoukseen va-
littiin kaupungin edustajaksi kaupunginjohtaja E.H. Rydman (15.11. 2925 §). 

Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton edustajakokoukseen valittiin kau-
pungin edustajaksi kiinteistöjohtaja J. Kivistö (21.6. 1689 

Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvostoon valittiin varajäseniksi apu-
laiskaupunginjohtaja R. Granqvist ja rouva H. Meltti sekä tilintarkastajaksi 
kaupunginkamreeri E. Jernström ja varalle apulaiskaupunginkamreeri H. Stor-
käll (1.3. 630 §). 

Sibelius-viikon säätiön hallintoneuvostoon nimettiin kaupungin edustajik-
si maaliskuun 31 p:nä 1953 päättyväksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: pu-
heenjohtajaksi päätoimittaja L. Aho* varapuheenjohtajaksi valtuutettu T. Lei-
vo-Larsson sekä jäseniksi valtuutetut Hiekkala, H. Meltti ja B. Nybergh, 
apulaiskaupunginjohtaja P. Railo, filosofian :tohtori E. von Frenökell, inten-
dentti N-E. Ringhom, osastopäällikkö E. Koroma, rouva E. Paloheimo, filoso-
fian tohtori L.A.P. Poijärvi ja raatimies Y. Similä. 

Säätiön hallitukseen nimettiin seuraavat: apulaiskaupunginjohtaja P. Rai-
lo, hänen varajäsenekseen apulaiskaupunginsihteeri A. Blomberg, intendentti' 
N-E. Ringbom, varajäsenenä filosofian maisteri V. Helasvuo, osastopäällikkö 
E. Koroma, varajäsenä filosofian kandidaatti M. Rautio ja rouva E. Paloheimo 
varajäsenenä filosofian tohtori L.A.P. Poijärvi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että näistä nimetyistä ne, jotka arVan 
kautta joutuvat eroamaan heinäkuun lopussa päättyvänä toimikautena, on valit-
tava uudelleen seuraavaksi 2-vuot is toimikaudeksi. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti pyytää opetusministeriötä, Oy. Yleisra-
dio ab:tä, Suomen Säveltaiteinjäin Liittoa, Suomen Säveltäjät-yhdistystä, 
Suomen Muusikkojen Liittoa, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto^, Suomen 
Työväen Musiikkiliittoa, Pinlands Svenska Säng- ooh Musikförbund'ia ja Suo-
men Matkailijayhdistystä, Työväen Matkailuliittoa ja Helsinki Seuraa kutakin 
nimeämään yhden jäsenen säätiön hallintoneuvostoon maaliskuun 31 p:nä 1953 
päättyväksi toimikaudeksi sekä ilmoittamaan tästä hallintoneuvoston puheen-
johtajalle, päätoimittaja L. Aholle (1.2. 339 §). 

Sibelius-viikon säätiön hallintoneuvostoon valittiin valtuutettu L. Hiek-
kalan tilalle valtuutettu V. Loppi maaliskuun 31 p:nä 1954 päättyväksi toimi-
kaudeksi (5.12. 3140 §). - , , 

Rafael Ahlströmin rahastoista säveltaiteen edistämiseksi Varoja jakamaan 
asetettuun lautakuntaan valittiin kolmivuotiskaudeksi 1951-1953 jäseneksi pää-
toimittaja L. Aho ja varalle veistokalustonhoitaja E. Hallikainen (18.1. 
197 §). 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun valtuuskuntaan kaupungin edustajaksi valit-
tiin opetus- ja sairaala-asiain johtaja P. Railo ja varalle'kaupunginsihteeri 
E. Waronen (27.10. 2717 §)'. 

Suomenlinnan Liikenne oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen valittiin kaupun-
gin edustajaksi teknillinen johtaja 'R. Granqvist kehoituksin pääpiirteittäin 
puoltaa johtokunnan tekemää ehdotusta yhtiön liikenteessä perittävistä lipun-
hinnoista ja rahtimaksuista (15.11. 2934 §). 
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Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan valittiin everstiluutnantti 
A. A. Wansen ja varalle kaartinkapteeni A.A. Leander (28.6. 1768 §'). 

Oy. Bellavista ab:n perustavassa yhtiökokouksessa valtuutettiin lainopil-
linen apulainen S. Ojala edustamaan kaupunkia sekä ehdottamaan yhtiön johto-
kuntaan apulaiskaupunginjohtaja E. von Frenckell'iä (12.7. 1905 §). 

Teollisuuskeskus oy:n varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen määrättiin kaupun 
gin edustajaksi kaupunginasiamies E. Elfvengren (19.4. 1054 §). 

Suomen Työn Liiton kirjeensulkijamerkkien ostamista varten myönnettiin 
15 000 mk (Khn jsto 4.4. 5496 §). 

Ampuma-aseiden ja räjähdysaineiden kauppaa koskevat lausunnot. Konetuote 
oy:n, Oy. Renlund ah:n ja Oy. Sokos ab:n anomusten johdosta, jotka koskivat 
oikeutta harjoittaa räjähdysaineiden ja ampuma-aseiden kauppaa, kaupunginhal 
litus päätti ilmoittaa Uudenmaan lääninhallitukselle, ettei sillä ollut mi-
tään huomauttamista mainittujen anomusten johdosta (o.3. 678 §, 7.6. 1513 § 
ja 4.10. 2512 §). 
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" Svenska Kontorsmannaförening-yhdistyksen avustaminen 17c 
" " Lomhörda-yhdistyksen avustaminen 152 
" " Marthaförening-yhdistyksen avustaminen 152, 154 
" " Sångarförbund-yhdistyksen avustaminen 172 
" " Ungdomsråd-järjestön avustaminen . 160 

Helsingin diakonissalaitoksen ja kaupungin välinen sopimus 139 
M evankelis-luterilaiset nuoret-yhdistyksen avustaminen ......... 161 
M Golf-Klubin avustusanomus 157 
,f Huonokuuloiset yhdistyksen avustaminen 151 
M Ilmailuyhdistyksen avustaminen l6l 
" Invaliidien Yhdistys, tontin varaaminen toipilaskotia varten .. 176 
" ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliiton avustaminen 131 
" " " " aluesuunnitelmaliitto, kaupungin edustajien 

valitseminen 219 
" Kansanasunnot oy., kaupimgin edustajain valitseminen 221 
" " M lainan myöntäminen 130 
" kaupungin julkaisuja-niminen sarja, kaupunginreviisori A.S. 

Törnqvistin väitöskirjan julkaiseminen 128 
11 " maataloustyöntekijäin ammattiosaston ja kaupungin 

välinen työehtosopimus 9 
" " rakennusosakeyhtiö n:o 4, kaupungin edustajain va-

litseminen 221 
" " " " " lainan myöntäminen 130 
" Kaupunkilähetyksen avustaminen 148, 151, 155 
" keskusvankilan maallikkojäsenet 222 
" Kokoomuksen Nuoret-yhdistyksen avustaminen l6l 
" Kristillisen Työväen naisosaston avustaminen 151 
" " " nuoriso-osaston avustaminen l6l 
" Kunnantyöntekijäin Keskustoimikunnan ja kaupungin välinen 

työehtosopimus 9 
" Kuuromykkäin yhdistyksen avustaminen 151 
H Käsityönopettajaopiston avustaminen 49 
11 maalaiskunnan ja kaupungin välinen taloudellinen selvittely ... 133 
11 Maatalouskerhoyhdistyksen avustaminen 183 
" Marttayhdistyksen avustaminen 152, 158 
" Nuoret Kotka t-järjestön avustaminen 162 
" " " piiri jaoston avustamine'n 161 
" nuorisotyötoimikunnan avustaminen 
" Omakotirakentajat oy., lainan maksuajan pidentäminen 
" Opettajayhdistyksen kesävirkistystoimikunnan avustaminen 155 

Panttilainakonttori oy., lunastamattomien panttien huutokaupan 
järjestäminen · 9° 

Helsingin Panttilainakonttori oy., vastuunalaisen viran täyttäminen 90 
" Partiotyttöpiirin avustaminen 154 
" Perheasunnot oy., kaupungin edustajain valitseminen 221 
" " " lainan myöntäminen 130 
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Helsinein Pikkukirkkoyhdistyksen avustaminen löo 
" Poikakotiyhdistyksen avustaminen 151 
" Puhelinyhdistys, kaupungin kartan painaminen 3.75 
,f " lainan myöntäminen 14 
" Puutarhaseuran avustus 196 
" Raittiit Automiehet-yhdistyksen avustaminen 159 
" raittiusseuran avustaminen ¿59 
" raittius viikko toimikunnan avustaminen 159 
" Raittiusyhdistysten Keskustoimikunnan avustaminen 159 
" sataman vientimahdollisuuksien parantaminen 212 
" " " parantamista varten asetettu 

komitea hq 
" Siirtolapuutarhayhdistyksen aluetoimikunnan avustaminen 
" Sokeat-yhdistyksen avustaminen y^l 
" Sosialidemokraattisen Nuorison aluejärjestön avustaminen 161 
" 11 raittiuspiirijärjestön avustaminen 159 
" sotilaspiirin kutsuntalautakunta 223 
u Suomalaisen Partiotyttöpiirin avustaminen 160 
" Suomalaista Yksityislyseota varten varattu tontti 175 
" suomalaisten ja ruotsalaisten evankelisluterilaisten seurakun-

tain hallintokuntaa varten varattu tontti 176 
" suomalaisten ja ruotsalaisten evankelisluterilaisten seurakun-

tain Vallilan työkeskusta varten varattu tontti 177 
" Talouskoulun avustusanomus 185 
" Taloustyöntekijäin yhdistyksen avustaminen 151 
" Tuberkuloosiyhdistyksen avustaminen 155, 162 
" Työväen Mieskuoron avustaminen 172 
" '" Sekakuoron avustaminen 173 
" " sivistysjärjestön avustaminen 151 
" Valkonauhayhdistyksen avustaminen 151, 159 
" Vapaaseurakunnan Varhaisnuori soyhdistyksen avustaminen ... 155, 160 
" V yhteiskoulun raittiusyhdistyksen Oraksen avustaminen 159 
" väkiluku 128 
" väliaikaista opettajakorkeakoulua koskevat asiat 166 
" Yksityistä Keskikoulua varten varattu tontti 176 
" Yliopisto, tonttien varaaminen ¿2 
" " uudisrakennustyöt · · · 181 
" " vapautuksen niyöntämirien asemakaavalain mukaisten 

vakuuksien asettamisesta 175 
Helsinki-Seuran avustaminen 219 
Hemsysterskolan & Hindhär gärd-koulun avustaminen 151 
Henkilövuokra-autoasemien järjestelyt 202 

" autojen kuljetusmaksut 201 
Hermannissa sijaitsevien rakennusten ostaminen 175 
Herttoniemen hiihtomajan ostaminen 77 

" juurikasvivaraston käteiskassa * 214 
" kansakoulun lisäluokka 165 
" kyllästetyn puutavaran sivuvaraston perustaminen 185 
" lastentarhan ja -seimen perustaminen 49 
" maa-alueen erottamisoikeuden ostaminen 175 
" muuntoaseman rakennustyöt 218 
" ruotsinkielisen kansakoulun vesijohdon Ja pumppulaitteen 

rakentaminen 165 
" sahan konkurssiasia 
" satamarata, nostolaitteen rakentaminen 213 
" tehdaskorttelissa n:o 6l olevan tilan ostaminen .·..···...·· 54 
" teollisuusalueen erään alueen vuokraaminen 66 
" " kaasujohtoJen asentaminen 218 
" " rakennustyöt 213 
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Herttoniemen tonttien myyntiä ym. koskevat asiat 33, 58, 59, 65, 177 
" äitiys- ja lastenneuvola 
" öljysataman ralteiston laajentaminen . 213 

Hesperian puiston kautta rakennettava tie 1^2 
Hietarannan pukusuojasta anastetun omaisuuden korvaaminen lc,5 
Hirvihaaran kartanon mets¿palovakuutus 1Ö2 

" " ostaminen 55 
Historiatoimikunnan maksamat palkkiot 173 
Holhouslautakunnan kokouspalkkiot 32 

" puheenjohtajan ja jäsenen vaali 32, 92 
Hollannin ruusupensas lahjoitus 196 
Holmberg, Lennart, oy., viemäri- ja vesijohtokanavan rakentaminen I80 
Huoltokassan hoitokunta 119 

" välityksellä tapahtuva asunto-osakkeen osto 105 
Huoltolaitosten ohjesääntö 40 
Huoltolautakunnan alaisten laitosten käteisvarat 147 

" puheenjohtajan ja jäsenten vaali . 93 
Huoltomäärärahat * 40 
Huoltorakennukset, satamatyöntekijäin 84 
Huoltotoimenpiteiden tehostaminen alkoholistien ym. kohdalla 146 
Huoltovirastoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 146, 147 
Huoneenvuokralautakuntia koskevat kaupunginhallituksen päätökset .....·.. 137 
Huoneenvuokralautakuntien johtosäännön muutos 31 

kokoonpano 92, 93 
" kokouspalkkiot ja määrärahat 32 

Huoneistojen varaamista rintamamiehille koskeva aloite 78 
Huoneistojärjestelyjä, kiinteistötoimistoa ym. koskevia 184 
Huopalahden ampumaradan kunnostaminen 194 
Huvipuistot 44 
Hyvösen lastenkoti 42, 149 
Hämeentien leventäminen 55 

" poikkileikkauksen muuttaminen 
Hätäpuhelimien järjestäminen kantakaupunkiin ja liitosalueelle 115 
Högvallan tilan ostaminen 55 
Höyryvoiman myynti 2 1 0 

Ikämiesten maja oy., hiihtomajan ostaminen Herttoniemestä 77 
Imatra-yhdistyksen avustaminen }59 
Insinöörinvirkoja, avoinna olevia, koskevat kuulutukset 
Invalidiavustuslainat 
Invalidijärjestöjen jäätelönmyyntiä koskevien tilien tarkastus * i°2 
Invaliidisäätiön isännistö, kaupungin edustajan nimeäminen 2 2 2 

IOGT-Suomen raittiusveljestön avustaminen . 159 
Irtaimen omaisuuden tarkastajain vaali 91 

" " " v:n 1950 kertomus 8 
Irtaimistoluettelojen laatiminen 109 
Irtolaiset, huoltotoimenpiteiden tehostaminen 146 
Irtosementin lastauslaitteen asentaminen katumaalle 182 
Itä-Pakilan puron perkaus 195 

Jalkapallojoukkueen , kaupunkimittausosaston, avustaminen 189 
Johtosäännön, elintarvikekeskuksen, muuttaminen 214 

" " vahvistaminen 86 
" kansakoululaitoksen Ja sen viranhaitijäin, uudistaminen ... 45 

Joulukadut 188 
Julkisivupiirustusten tarkastajien vaali 9 2 

Juventus Catholicä-yhdistyksen avustaminen 160 
Järjestelytoimiston perustaminen 5 

" työntutkijan palkkaus 5 
Jätteiden talteen otto * 191 
Jäänsärkijä Otsoa koskevat asiat 211 
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Jäätelönmyyntiä, invalidiJärjestöjen, koskevien tilien tarkastus 182 
Kaarela, etel., tonttien myynti maanhankintalain mukaan 59 
Kaartin kasarmia ympäröivien katualueiden aitaaminen 178 
' " kasarmin tontin hankkimista kaupungille koskeva aloite 64 

Kaasulaitos, kaupunginhallituksen päätöksiä 217, 218 
" luottovakuutus 88 
" myymälän ja näyttelyn aukioloaika 215 
" myyntitariffien korottaminen 87 

määrärahat 88, 217, 218 
" virat ja viranhaltijat 88 

Kaatopaikkojen käytön lopettamista koskeva aloite 82 
Kadun ja viemärin rakennuskustannusten jakaminen 82 
Kaisaniemen kansakoulun korjaustyöt 165 
Kaivohuoneen ravintolarakennuksen korjaaminen 54 
Kaivopuiston ranta, alueen vuokralleanto 66 

" ulkoilmakahvilan rakentaminen 178 
Kalasatama 213 
Kalataloudellinen tutkimuslaitos, kalasataman ravintolan vuokraaminen ... 213 
Kalataloussäätlö, korvaus tutkimustyön suorittamisesta 182 
Kalavesiä koskeva tutkimus 182 
Kalervonkadun poikki rakennettava lämpöjohtotunneli 181 
Kalliolan työkeskuksen kannatusyhdityksen avustaminen 154, 160 
Kallion kansakoulu, sähkölieden hankkiminen opetuskeittiöön 165 

" luistinrataa varten myönnetty avustus 157 
" urheilukentän jääkiekkorata 154 
" " leikkitoiminnan järjestäminen 51 
" Yhteiskoulun raittiusseuran avustaminen 159 

Kallioniemen kesäkodin kannatusyhdistyksen avustaminen 151, 154 
Kalliorinteen lastenseimi, säilytyskomeroiden hankkiminen 51 
Kalliosuojamajoitus 79, 1Ö7 
Kaluston hankinta ja korjaukset H 4 
Kampin kentältä siirrettävän asuntoparakin asukkaiden siirtäminen Erot-
tajan kalliosuojaan 187 

Kansain shakkikisojen järjestäminen 127 
Kansakoululaitoksen ohjesäännön ja eri viranhaltijain johtosääntöjen 
uudistaminen 45 

Kansakoulut, alakoulunopettajien askartelukurssien järjestäminen 162 
" Bredbackan tilan päärakennuksen luovuttaminen kansakoulujen 

käyttöön 165 
" huoneistojen käyttöoikeutta koskeva välikysymys 47 
" " käyttöä koskeva valitus 166 
" " muutos- ja korjaustöitä sekä irtaimiston han-

kintoja 165 
" 11 piirustusten hyväksyminen 46 
" irtaimiston myyntiä koskevat asiat 164, 165 
" kirjastonhoitajien palkkiot 164 
" kotitalousopetuksen järjestäminen Pitäjänmäen koulussa 164 
" koulukasvitarhojen opettajien palkkioiden tarkistaminen .... 164 
" koulukirjastot 46 
" koululääkärin palkkion korottaminen 164 
" " virkojen perustaminen 25, 46 
" Kruununhaan kansakoulun vihkiäistilaisuus 163 
" lasten mäenlaskusta aiheutuvien liikenneonnettomuuksien 

torjuminen 164 
" lastensuojelulautakunnan alaiset, johtokunnan jäsenten vaali 93 
" matka-avustukset 167 
" Maunulan kansakoulun vihkiäisjuhla 163 
" musiikinopetuksen järjestäminen · 163 
" määrärahat 47 
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Kansakoulut opettajille maksettavat tuntipalkat ja johtajanpalkkiot .... ^ 
" oppivelvollisten koulunkäyntikustannusten korvaaminen 1^2 
" palkkausta koskeva valitusasia 164 
n poikkeuksellisten lasten koulunkäynnin ja jälkihuollon 

järjestely 45 
" raittiustyö 166 
" ruotsinkieliset, erikoisluokan perustaminen kuulovikaisia 

oppilaita varten 163 
" " johtokunnan jäsenten vaali 94 
" " kesäsiirtoloiden avustaminen 155 
" " luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsivien 

lasten opetus 163 
" ryhtivoimistelun järjestäminen 162 
" sairaaloissa olevien lasten opetus .... 16;;-
" suomenkieliset , johtokunnan jäsenten vaali . 94 
" " puhevikaisten opetuksen järjestäminen .... 163 
" " taloudenhoitajan käteiskassa 164 
" tarkastajan oman auton käyttö virkamatkoilla l64 
" ulkokuntalaisten lasten koulunkäyntikustannukset 46 
" virkojen perustaminen Ja järjestely 46 
" vahtimestareille ja siivoojille ylityöstä maksettavat 

korvaukset 164 
" Vallilan ruotsinkielisessä kansakoulussa tapahtunut varkaus 163 
" Vartiokylän,kesäsiirtolan vuokra 164 
" viljelysoikeuden myöntäminen eräille viranhaltijoille 166 
" voimistelusalin vuokraaminen työväenopistossa toimivan 

kansakoulun käyttöön 165 
Kansalaisjärjestöjen Raittiustoiminnan Keskusliiton avustaminen 159 
Kansalaisoikeudet . Q0 
Kansallis-Osake-Pankin lomakylään toimitettava vesijohtovesi 2J7 
Kansan Raittiustyön Keskuksen avustaminen 159 

" 11 n Helsingin piirijärjestön avustaminen 159 
Kansaneläkelaitos, lainan ottaminen . 129 
Kansanhuoltolautakunta 91, 94, 157 
Kansanhuoltotoimiston virka-aika 157 
Kansanpuistot 43, 152 
Kansanuinnit 15° 
Karjalan Nuoret-nuorisoseuran avustaminen l b 2 

Karjalan Päivän Nuoret-yhdistyksen avustaminen 159 
Karjalan yhteiskoulua varten varattu tontti 176 
Kartat, kaupungin 102, 174 
Kassa- ja tilivirasto, teollisuuslaitosten, virat ja viranhaltijat 214 
Kassantarkastukset, revisiotoimiston suorittamat 108 
Kassavarojen hoito 133 
Kasvatusopillisen Kirjasto- ja lukusalisäätiön avustaminen 152 
Katajanokan tullivarastorakennus, tapaturmavaaraa koskeva ehdotus 211 

" varastosuoJan rakentaminen 85 
Katolinen Kirkko Suomessa-nimistä yhdyskuntaa varten varattu tontti 17b 
Katrina-Föreningen I Finland-yhdistystä varten varattu tontti 176 
Katujen kunnon tarkastamiseksi asetettu komitea 118 

M luokitus 196 
" nimien muuttaminen 188 
" varustamista tukikaiteilla koskeva aloite 82 

Katutyöt. 81, 82, 192 
Katuvalaistus · 213 
Kaupan ammattikasvatuksen järjestämistä koskeva aloite 48 
Kauppahallien, kioskien ja torien vartijan viran lakkauttaminen 54 
Kaupungin 400-vuot is juhlaan tilatun kirjoituksen palkkio 128 
Kaupungin sähköosoitteen kir jaamismaksu 128 

11 vaakunaa koskevan päätöksen vahvistaminen 128 
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Kaupungin vaakunalipun ja vaakunan käyttö 89 
" vieraat o l y m p i a k i s o j e n a ikana 156 

Kaupunginarkiston määrärahat 5 
" vahtimestarin ja siivoojan palkkaus 104 

Kaupunginarkistoon siirrettävä Vapaan Huollon arkisto 103, 104 
Kaupunginhallituksen asiamiesosaston ennakkovarat .... 102 

" " viranhaltijat 98, 101, 102 
" auton luovuttaminen kiinteistötoimistolle 207 
" d i a a r i i n m e r k i t t y j e n a s i a i n l u e t t e l o 1 0 0 
" edustajat lautakunnissa, johtokunnissa ym. 99 
" ja lautakuntien yhteistyö ..... 99 
" kokoonpano 4, 98 
" kokoukset 90, 99 
" määrärahat 5 
" puhelinpalvelun järjestäminen 101 
M vakuusasiakirjäin tarkastus 99 

Kaupungin johtajat 4, 100 
Kaupunginkanslian huoneenmerkki- ym. laitteet 115 

" vahtimestarien virkapuvut 101 
" virat ja viranhaltijat 98, 100, 101 

•Kaupunginkellarin luovuttaminen eri tilaisuuksia varten . 186, 187 
Kaupunginkirjasto, korjaustyöt , 171 

11 määrärahat 52 
11 opaslaitteiden kiinnittäminen huoneiden seinille 171 
" poikkeuksen myöntäminen valtionavun ehtoihin 171 
" virat ja virkojen palkkaus 52, 53, 171 

Kaupunginkätilöt, uusien virkojen perustaminen 33 
Kaupunginlääkäri, II, viran täyttäminen 33> 139 
Kaupunginmuseo, vanhojen rahojen luovuttaminen sen huostaan 171 

" määrärahat 52 
11 virkojen järjestely 52 

Kaupunginorkesterin järjestysmiehen palkkio ' 172 
" luovuttaminen maksutta eräisiin tilaisuuksiin 172 
" toimiston aukioloaika 172 
" valtionapu 172 
" virat ja virkojen palkkaus 52 

Kaupunginpuutarha ' 174, 195 
Kaupungintalo, käytöstä poistettujen markiisirautojen myynti 186 
Kaupunginteatterlkysymystä varten asetettu komitea 
Kaupunginteatterin perustamisasia 52 
Kaupunginvaltuuston istuntosalin istumapaikkojen lisäämistä koskeva 

aloite I 
" M luovuttaminen eri tilaisuuksia varten .. j·00 
" " verhojen kiinnittäminen ^ 
" " vuokraaminen filmausta varten 
" kokoonpano 1 
" määrärahat ^ 
" päätösten täytäntöönpano 1°° 
" työjärjestyksen muuttaminen 2 
M työn tehostamiseksi asetettu komitea 116 
" vaalilautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali ... 91 

Kaupunginviskaalinvirasto, viranhaltijat 136 
Kaupunginvoudinkonttorit 29, 135 
Kaupunkiliiton ansiomerkit 128 

11 toimiston ilmoituksia 134 
Ke Ikkalan Nuorisoseuran avustaminen l6l 

" Työväenyhdistyksen avustaminen 152, 155 
Kerrostaio-rakennustoimintaa varten myytävien tonttien hinnat ..··.··.··· 59 
Kerrostalolaino jen myöntäminen 131 
Keski-Helsingin Valkonauha-yhdistyksen avustaminen 151 
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Keskuskadun ja Pohj•Esplanaadikadun risteykseen järjestettävä suojatie .. 206 
Keskuskor jaamoa varten varattava tontti ..... 177 
Kielin viikko, edustajan valitseminen .... 127 
Kiinteistö oy. Kirstinkatu 12, huoneiston vuokraaminen poliisilaitoksen 

ja palolaitoksen korjaus- ja huoltoase-
maa varten 185 

" " " " lainan myöntäminen yhtiölle 14, 130 
Kiinteistöjen omistamista ja hallintaa koskevat asiat 91 
Kiinteistölautakunnan kokoukset 174 

" määrärahat 54 
" puheenjohtajan ja jäsenten vaali 95 

Kiinteistötoimisto, asemakaavaosaston töiden suorittaminen virka-ajan 
ulkopuolella 188 

M auton luovuttaminen sen käyttöön 208 
n korvaus oman auton käytöstä virkamatkoilla 174 
" käteiskassa 174 
" pomppatakkien hankkiminen vahtimestareille .......... 174 
" virat ja viranhaltijat 174 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien v:n 1950 kertomus 6, 108 
" " " vaali 92 

Kilon-Dalsvikin-Jupperin yhdystien rakentaminen 193 
Kiljavan parantola oy:n osakkeiden luovutushinta 15 

myynti 133 
" " " yhtiökokous, kaupungin edustajain valitseminen .. 221 

Kioskien, liitosalueella olevien, avoinnaoloaikaa koskeva aloite 78 
Kirjapaino koulu * 168 
Kirjastolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 95 
Kirkkokadun erään osan aitaaminen * l8l 

n " tontin myynti Suomen Pankille 58 
Kirkollisen ja kunnallisen veronkannon yhdistäminen 16 

" " " " yhdistämistä koskeva valitus 16 
Kirsikkatie 4:n kohdalla olevan likakaivon viemäröiminen 194 
Kisakylän asunto oy: n lainan takaaminen 15 
Kivelän sairaala, määrärahat 37 

" " ns. Pauligin huvilaan kuuluvien rakennusten kunnosta-
minen 37 

" M tapahtuneen varkauden aiheuttamat toimenpiteet 38 
" " virkojen perustaminen ja lakkauttaminen ··.····.····.·· 37 
11 sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 144, 145 

Kodinhoitajien asuntojen hankkiminen 139> 140 
" virkojen perustamista koskeva aloite 41 

Kodinhoitotoiminnan ohjesäännön hyväksyminen 40 
Koirasaari, tien rakentaminen 3-82 
Komiteain täydentäminen 119 
Komiteat ja komiteapalkkiot * 116- 121 
Konalan kylässä sijaitsevan kiinteistön ostaminen 55 
Konepajatoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 221 
Konttokuranttitilien korko 
Korjaus- ja muutostyöt 184, 185 
Korkeasaari, rakennus- ja korjaustyöt 43, ^ 
Korkeasaarta koskevat kaupunginhallituksen päätökset 153 
Korkeavuorenkadun kalliosuojan sähkötyöt 219 
Korkeussuhteiden, eräiden kortteleiden, vahvistaminen 189 
Korot Ja lainakustannukset, määrärahan ylittäminen ,... 14 
Koskelan eräiden tonttien vuokralleanto 6 6 , 67 

" puistokylän pesutuparakennuksen palovaurioiden korjaaminen 185 
" vaunuhallialueen luovuttaminen liikennelaitoksen hallintaan .... 177 
" vaunuhallien rakentamista koskevat asiat 8 3 , 119 , 199 

Koskelantien kalliosuojan sähkötyöt 219 
Kosken Po jat-yhdistyksen avustaminen ·..·····.·.. A ·.·.·«.·*·. l&i 
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Kotisairaanhoidon järjestäminen ..... . 33 
Kotitalouskerholan huoneiston korjaustyöt . 169 
Kotitalousläutakunnan alaisten kerhonohjaajien palkkiot 169 

siivoojien palkkiot 169 
Kotitalouslautakunta, huoneiston luovuttaminen järjestöjen ja koulujen 

käyttöön 169, 170 
" kotitalous- ja käsityöneuvojan viran perustaminen . 49 
" määrärahat 49 
" puheenjohtajan ja jäsenten vaali 95 

Kotiteollisuusjärjestöjen Keskusliiton avustaminen ............. 152 
Koulu oy: n opetusväline lahjoitus .. 166 
Kouluhamma s klinikka 35, 141, • 164 
Koulukasvitarhojen opettajien palkkioiden tarkistaminen 164 
Koulukirjastot .. * 46 
Koululääkärin palkkion korottaminen . 164 

" viran perustaminen -35, 46 
Kovaosaisten Ystävät, lainan myöntäminen 130 
Kristllga Föreningen av Unga Kvinnor I Helsingfors-yhdistyksen avus-

taminen 152, 154 
" M 11 " Man i Helsingfors-yhdistyksen avusta-

minen . 152, 154 
Kruununhaan kansakoulun vihkiäistilaisuus ... 163 

" sähköasemaa varten luovutettu tontti 58 
Kulkutautisairaala, bensiinijakeluaseman pitäminen sairaala-alueella .... 144 

" kahden pesuapulaisen palkan korottaminen 101 
" lastensairaalan pääpiirustusten hyväksyminen 37 
" mikroskoopin myynti 143 
11 virkojen järjestely 37 

Kullatorpan lastenkoti 149 
Kulosaaren eräiden tonttien vuokraaminen Oy. Kulosaaren kasinolle 67 

" kansakoulun muutostyöt 165 
" kartanon uimalaiturin rakentaminen 213 
" raitiotielinjan lakkauttaminen 200 
" sillan suunnittelua varten asetettu komitea *·*: · 
" uuden sillan suunnittelytyöt 194 
" yhteiskoulun teinikunnan avustaminen 160 

Kumpulan avouimalan piirustukset 44. 156 
" siirtolapuutarha, puutarhamaJan myynti 186 

Kunnallishallinnollisen luentosarjan järjestäminen H O 
" ratkaisuvallan siirtäminen 119 

Kunnalliskertomuksen painatus 102 
Kunnalliskoti, henkilökunnan sijoittaminen asumaan osittain sen ulko-

puolelle 41 
" johtaja Waahterlinnan muotokuvan lunastaminen 147 
" kanttiinin ylijäämävaroJen käyttö 147 
" ruumiinavausten toimittaminen 147 
" virkavapautta nauttivien viranhaltijoiden palkkaedut 147 

Kunnallispiirien perustamista varten asetettu komitea 116 
Kunnallisten asuntojen, Vaasantien ja Intiantien risteykseen rakennet-
tavien, vuokrien määrääminen 78 

Kunnallisverotus 16, 134 
Kunnanmetsälautakunnan asettaminen 54 
Kunnantien leventäminen Oulunkylässä 55 
Kunnantyöntekijäin Keskustoimikunnan avustaminen 152 
Kuorma-ajurien ruokailuko jun rakentaminen · 8l 
Kuorma-autojen kuljetusmaksut 201 

" autokuljetusten järjestäminen 201 
Kurssit, opinto- ja neuvottelupäivät ym. viranhaltijain osanotto ···· 123, 124 
Kustaa Vaasantien viemärityöt 194 
Kuvanveistonäyttelyn Järjestäminen kaupunginpuutarhaan 173 
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Kyläsaari, tonttien vuokrausta koskevat asiat 68 
Kymijoen lauttaus säännön muuttaminen . ..... 108 
Kyrkans Ungdoms Helsingfors distrikt-järjestön avustaminen * l6l 
Kähertäjäkoulu . 169 
Käpy, asunto-osuuskunta, kaupungin edustajain valitseminen 220 
Käpylä, " n n h 219 
Käpylä-seuran avustaminen l6l 
Käpylän erään tontin varaaminen oppikoulua varten 176 

" lastenseimi, virkojen järjestely 50 
" sivukirjasto, siivoojan palkkaaminen 171 
" eräiden tonttien vuokraaminen 6 7 , 68 
" äitiys- ja lastenneuvola 142 

Kätilöiden ikälisät .. 140 
Kätilön virkojen perustaminen 33 
Kätilöopiston rakentamista koskeva sopimus 65 
Käymälöiden, yleisten, rakentaminen 196, 197 
Laajalahti, eräältä tontilta ostettujen puiden hinnan takaisin 

suorittaminen 186 
" erään tontin hallinta-oikeuden ostaminen 175 
11 oikeudenkäynti asutusalueen maanvuokraajia vastaan 187 
" tonttien myynti maanhankintalain mukaan 59 

Laajasalon öljysatama-alueen vuokrasopimus 212 
Lahjoitusrahastot, korkovaroista myönnetyt avustukset 148 
Lahjoitustarjous, Ab. Polkhemmet-nimisen yhtiön 51 
Lainat, kaupungin myöntämät 14, 129- 132 

" " ottamat 14, 129 
Laiturien rakentaminen ...·.··.· 43 
Lammassaaren moottorivenemaksut 154 
Lapinlahden kansakoulun huoneiston sisustaminen 165 

" fl luovuttaminen Helsingin väliaikaisen opettaja-
korkeakoulun käyttöön 166 

Laplnlahdenkatu n: o 6:ssa toimivan kansakoulun paloturvallisuustyöt 165 
Lasten mäenlaskusta aiheutuvien liikenneonnettomuuksien torjuminen 164 
Lasten- ja nuorisohuoltolaitosten ohjesääntö 41 
Lastensuojelulaitosten eräiden virkojen uudelleen järjestäminen 42 

" . kehittäminen ja rakennusohjelma 41 
Lastenhuoltolaitosten käyttökelvottomien autojen luovuttaminen leik-

kivälineiksi 200 
" rakennusohjelmaa varten asetettu toimikunta 117 

Lasten Linnaan sijoitettujen lasten hoitomaksu 149 
Lastenpsykiatrin toimisto, tilapäisen työvoiman palkkaaminen 140 
Lastenseimet, ohjesäännön muuttaminen 49 
Lastenseimet, säilytyskomeroiden hankkiminen Leppäsuon, Hakaniemen 

ja Kalliorinteen lastenseimiin 51 
Lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulu-

jen johtokunnan jäsenten vaali 93 
" lääkärin oikeuttaminen käyttämään omaa henki-

löautoaan·virkamatkoilla 149 
" määrärahat 42 
" puheenjohtajan,;varapuheenjohtajan, jäsenten, 

varajäsenten ja lisäjäsenten vaali 93 
Lastensuojeluvirastossa tapahtuneet rikokset 148 
Lastentarhain Kesäsiirtolayhdistyksen avustaminen 155 
Lastentarhanopettaja-seminaarikurssin järjestäminen 49 
Lastentarhat, harjoittelijoiden palkat f. 170 

M Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 95 
" korjaus- ja muutostyöt ...... 170 
" Meripirtln kokopäiväosaston hankinnat *. 51 
" määrärahat 51 
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Lastentarhat, ohjesäännön muuttaminen 49 
" palkattoman harjoittelun järjestäminen sairaanhoito-

oppilaille 170 
" tilapäisestä aterioinnista suoritettava korvaus 170 
" uusien lastentarhojen, -seimien ja päiväkotien perusta·* 

minen 49, 50 
" viranhaltijain ja työntekijäin lääkärintodistusten tar-

kastus 170 
" virat ja virkojen palkkaus 49, 50 

Lauttakalllo, asunto oy., viemärijohdon rakentaminen 179 
Lauttasaaren kansakoulutalon luonnospiirustusten hyväksyminen 46 

" lastentarhan perustaminen 49 
" Luja-yhdistyksen avustaminen 157 
M Luoteisväylän tierungon tasoitustyöt 193 
" Pyrintö-yhdistyksen avustaminen 157 
" yhteiskoulun kannatusyhdistyksen laina 131 
" " tontin viemäröimistyöt 180 

Lehtien ja kirjallisuuden tilaaminen virastoihin ja laitoksiin,..... 103, 128 
Lehtimieshotellin puhelimet 156 
Leikkikenttien lisäämistä ja kunnostamista koskevat aloitteet 50, 51 
Leikkikentät 52, 188, 189, 195 
Leikkipaikkojen turvallisuuden tarkistamista koskeva aloite 82 
Leminrannan, asunto oy:n, viemäröimistyöt 180, l8l 
Le mmi Iän tilan osto 42, 55 
Lentokentän, Malmin, laajentaminen 58 
Lentotoimiston rakentaminen Asema-aukiolle 182 
Leppäsuon alue , satamaradan aitaaminen · · · 212 

" lastenseimi, säi ly tyskome ro iden hankkiminen 51 
Leppävaaran pienten]astenkodin avustaminen 151 
Leski- ja orpoeläkekassan hallituksen vaali 96 
Lihantarkastamon taksojen vahvistaminen 85 
Liikelaitosten suorittama pääomavelan korko 14 
Liikennelaitoksen lautakunnan kokoukset 198 

" " puheenjohtajan ja jäsenten vaali 95 
Liikennelaitos, alennuslippujen myöntäminen 201 

" apulaisjohtajan osittainen virkavapaus 199 
" Koskelan vaunuhallialueen luovuttaminen sen hallintaan .. 177 
" " vaunuhallien rakentaminen 83 
" kuitti lomakkeet .. 199 
" liikennehenkilökunnan vuosilomat o 199 
" lääkärin palkkion korottaminen ......·.· 199 
" määrärahat 83 
" radiopuhelimen tilaaminen 199 
" raitiotiehenkilökunnan lisääminen 200 
" raitiotie- ja linja-autolippujen hintojen korottaminen .. 83 
" työntekijöille loman ajalta maksettavat korvaukset 198 
" vaunuhallialueen louhintatyöt 199 
" virka-aika 198 

Liikennelaitosta koskevat aloitteet 83 
Liikenneluvan myöntämistä koskevat lausunnot 208 
Liikennemerkit , 206 
Liikenneturvallisuuden tehostaminen 196, 208 
Liikenteen järjestely 202- 206 

" järjestelvä koskevat aloitteet 84 
Liisankadun ja Unioninkadun risteyksen jär jestely 204 
Liisanpuistikon järjestely ; 195 
Li iva3aaren kansakoulun huoneiston kunnostaminen 165 
Liitosalueella olevien kioskien avoinnaoloaikaa koskeva aloite 78 
Liitosalueen hätäpuhelimien järjestäminen .········. 115 

" itäisen, viemäriojien kunnostaminen 82 
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Liitosalueen kaivovesien laadun tutkiminen 35 
" koululääkärin viran perustaminen „.. 35 
" neuvoloiden lääkärien matkakustannukset . 142 
" paloturvallisuutta koskeva aloite .... 33 
" pohjoisen, viemäriojien kunnostamista koskeva aloite 82 
" urheilukenttien kunnostaminen ..··.···· . 44 

Liijebladin, A·, rahaston korkovarojen käyttö . .. 148 
Linja-autoliikenteen uudelleen järjestely .. 200 
Linja-autolippujen hintojen korottaminen 83 
Linja-autonkuljettajien ns. linja-autoajokorttilisät 198 
Linja-autopysäkit 202 
Linnanmäen tilan ostaminen .... »· 42, 55 
Liputuksen järjestämistä koskevat asiat 197, 198 
Lisätalousarvio, v:n 1951 16- 19 
Lomakodin kannatusyhdistyksen avustaminen ........·....· 152, 154 
Lomanvietto- ja kesävirkistystoiminta, avustukset 154 

" " " komitean asettaminen harkitse-
maan avustusvarojen tarvetta .... H 7 

Luonto-liiton Helsingin piirin avustaminen l6l 
Luontoisetujärjestelmän, viranhaltijain, tarkistamiseksi asetettu 
komitea H 6 

Luontoisetukorvausten vahvistaminen H 2 
Lähtökuoppa, asunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen 221 
LämpöjohtotunneIit, yliopiston uudisrakennuksen 181 
Länsisataman aitaaminen ja raiteiden järjestäminen .··.··.·.· * 212 
Läpikulkutaion, kortteliin n:o 650 rakennettavan, pinta-alan käyttöä 
suunnittelemaan asetettu komitea 118 

Lääkärien, liitosalueen neuvoloiden, matkakustannukset 142 
Lääkärintodistukset, virkoja täytettäessä vaadittavat H O 
Lääkärintodistusten tarkastajan palkkio 139 
Lääkäripäivystyksen järjestäminen Suomenlinnaan 139 
Maa-alueiden myynti Viikinmäeltä 63 
" " vuokraaminen Oy. Nobel-Standard abille 64 

Maailman rauhanneuvoston vetoomuksen hyväksymistä koskeva aloite 90 
Maaliviiva, asunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen . ..·· ... 221 
Maanalaisen polttoainesäiliön rakentaminen l8l 
Maanhankintalain edellyttämät tonttikaupat 59 
Maanhankintalakiin tehtävien muutosten laatimista varten asetettu komitea 118 
Maantiejatkojen kunnossapidosta v. 1950 valtion varoista maksettava 
korvaus · . 193 
Maanvuokrasopimusten indeksi- ja kultaklausuliehtojen soveltaminen 178 
Maidon pastöroimismääräyksen tarkistamiseksi asetettu komitea 117 
Maidontarkastamoa koskevat asiat 34, 140, 141 
Maistraatin arkiston virkojen järjestely 31 

" eräiden palkkioiden maksaminen 135 
" määrärahat 29, 31 

Maitopisarayhdistyksen avustaminen .. 35 
Majoituskustannukset .... 222 
Majoituslautakunta^ 91, 94 
Majoitustoiminta f-5o 
Makkaranmyyntipaikko jen vuokrat 1^2 
Malmi, alueen lunastaminen Hämeentien leventämistä varten 55 

" " varaaminen MaImin-Pukinmäen urheilupuistoa varten ^53 
Malmin aluelääkärin asunnon korjaustyöt 

" Demokratian Pioneerit-yhdistyksen avustaminen ....····.·.. 1°1 
" Kaupallisen Keskikoulun raittiusyhdistyksen avustaminen 159 
" " " teinikunnan avustaminen 160 
" lastenkoti llf9 
" Lastenystävät-yhdistyksen avustaminen 51 



240 Hakemisto 

Malmin lentokentän laajentaminen 58 
osaston, Suomi -Neuvostoliitto-Seuran, avustaminen .········· 90 

" paloaseman sähköjohtojen uusiminen ijg 
" ruotsinkielinen kansakoulu, valaisimien myynti ......... «... 164 
" sairaalaa koskevat asiat 3 8 , 145 
11 -Tapaninkylän kyläteiden kunnossapito o igj 
" terveystalon lämmittäjän palkka ^42 
" ylikulkusillan jalkakäytävän rakentaminen 2.93 

Mankala oy:n lainat 14, 129 
" " lainojen takaaminen 

Mannerheimiiiton Santahaminan osaston avustaminen .·.··......· 251 
" " " avustuksen käyttö jfä 

Mariahemmet-laitoksen avustaminen .... . 151 
Marian sairaala, lääkärin- ym. virkojen järjestelyjä 3 6 , 37 

" M määrärahat yj 
" " pääpiirustusten hyväksyminen lisärakennusta varten 37 
" sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 143 > 144 
" turvakodin avustaminen 51 
" " johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien vaali 96 

Marjaniemi, siirtolapuutarhan vuokrat 80 
Matka-apurahat ... . 121-123 
Matkakertomukset 123 
Matkustussäännön muuttaminen > 9 
Maunula, Das Schweirische Praktikantenhaus-säätiön vuokran maksu 187 

M tonttien vuokrausta koskevat asiat 68 
" väliaikaisia asuinrakennuksia ja puutaloja koskevat asiat 79 

Maunulan kansakoulu, näyttämövarusteiden hankkiminen 165 
" kansakoulun vihkiäisjuhla 163 
" kansanasunnot oy., kaupungin edustajain valitseminen 221 
" pienasunnot oy., kaupungin edustajain valitseminen 221 
" " " lainan myöntäminen 150 

Mechelingatan n:o 3 8 , bostads ab., kaupungin edustajain valitseminen .... 221 
" " " " " lisämaksun suorittaminen yhtiön 

rakennusrahastoon 
Meilahti, kansakoulutalon pääpiirustukset . 45 
Mellunkylä, palokaivon rakentaminen ^ 8 
Mellunkyläntieltä Bredbackan kartanoon johtavan tien kunnostaminen 
Menosääntö, v:n 1952 21 
Merenkävijät-seuran avustus 209 
Merikatu 19-21, asunto-osakeyhtiö, maksulykkäyksen myöntäminen 277 
Merimiehenkatu n:o 12, asunto-osakeyhtiö, osakkeiden ostaminen .... 
Meripirtin lastenseimi, lastenhoitajan viran perustaminen 50 

" lastentarha, kokopäiväosaston hankinnat 
Messuhallin edustan liikenteen järjestelyä koskeva kilpailu 203 
Metsäpalo vakuutus * < · · 182 
Missionsföreningen Kristlig verksamhet bland ryssar-yhdistyksen avus-
taminen 151 

Moottoriajoneuvojen ajonopeus ....... 207 
" ylipainoisten, käyttö 208 

Muistomerkkien ja -patsaiden varustamista nimikilvillä koskeva aloite ... 82 
Munkkiniemen-Otaniemen tien rakentaminen 194 

" raitiolinjan uudelleen järjestäminen 200 
" sivukirjaston korjaustyöt 171 
" vanhan kansakoulun voimistelusalin tuuletuksen tehostaminen. 165 
" yhteiskoulun kannatusyhdistykselle suoritettava korvaus .... 166 
M 11 rakennus kustannukset 130 > 177 

Munkkiniemi, aluevaihto ··· 56 
Munkkiniemi, Lehtisaarentie 7:ssä sijaitsevan koulutalon vastaanottaminen 166 

11 normaali ke lion asentaminen · 185 
" ratsastamisen kieltäminen Puistotiellä 154 
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Munkkiniemi, tonttien myyminen 60 
" uimarannan käyttöajan pidentäminen 44 
" vanhan uimaranta-alueen laitteiden käyttö 155 

Museokatu 12:ssa toimivan kansakoulun paloturvallisuustyöt 165 
Museolautakunta, puheenjohtajan ja Jäsenten vaali 95 
Musiikkilahjoitusrahaston hoitokunta, lahjoitusvarojen myöntäminen 173 
Musiikkilautakunnan kokoukset, ohjelmaJaosto, sihteerin palkkio .... 171 , 172 

" määrärahat . 52,172 
,! puheenjohtajan ja jäsenten vaali 91, 95 

Muuntamoa varten tarvittavan tontin pakkolunastus 175 
Mäkelän kansakoulutalon pääpiirustukset • 47 
Mäntsälän puhelinosuuskunnan lainan takaaminen .·...··.···· 15 
Naisten ja lasten virkistyskoti-yhdistyksen avustaminen .... 154 

" raittiuskeskuksen Helsingin jaoston avustaminen o. 159 
Naurissaaren sillan varustaminen suo japarruilla . ·.«... 213 
Nelikulma, asunto-osuuskunta, kaupungin edustajain valitseminen o»220 
400-vuotisjuhlaan, kaupungin, tilatun kirjoituksen palkkion ̂ suorittaminen 128 
Niemelän, T.A., testamentti ...o *. <, 38 
Nikkilän sairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset ...... 145 

" sairaalan apteekinhoitaJan viran palkkaluokan korottaminen ..... 38 
" " Brobölen pumppuaseman paine johdon uusiminen 38 

" henkilökunnan avustukset 151 
" " virkojen järjestely . > 38 

NMKY:n Helsingin osaston avustaminen .154, l6l 
NNKY:n " " " - 5 1 , l 6 l 
Nobel-Standard oy., öljysatama-alueen vuokraaminen 64,178 
Nouseva Voima-raittiusyhdistyksen avustaminen 159 
Nukarin lastenkoti .' 42, 149 
Nuohousmaksut * 138 
Nuorisof ilmin valmistaminen 160 
Nuorisotalon rakentaminen Vallilaan 44 
Nuorisotoimisto, virat ja viranhaltijat 41, 160 

" virkamiesvaihto Göteborgin ja Helsingin välillä ....... 160 
Nuorisotyölautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 91, 94 

" soittovälineiden hankkiminen 160 
tilapäisen vahtimestarin palkkaaminen l6o 

Nurmijärventien ajoradan päällystäminen asfalttibetonilla. 193 
Nya Svenska Samskolan I Helsingfors-nimistä koulua varten varattu tontti. 176 
Nyländska Jaktklubben, seuran avustaminen 209 
Obligaatioiden lunastaminen ^99 
Obligaatiolainan ottaminen ........ 129 
Ohje- ja johtosääntöjen kokoelman julkaisemista koskeva aloite ..., y^ 
Ohjesäännön, koululaitoksen, uudistaminen 45 

" lastentarhain, -seimien ja koululasten päiväkotien, muutta-
minen ·.·.·.·.·.·.· ....... 49 

Oikeusapulautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 94 
Oikeusaputoimiston määrärahat 43 

" virka-aika 150 
Oikokadun 7:ssä sijaitsevan kansakoulun käymälöiden järjestäminen 165 
Olympia Helsinki 1952, XV, kartta-aineiston luovuttaminen yhdistyksen 

käyttöön 174 
" " " " lainan myöntäminen yhdistykselle ....14, 131 
11 " " " -yhdistyksen rakennustoimiston oikeuttami-

nen viemärin rakentamiseen 178 
" " " " -yhdistyksen yleiseen kokoukseen valittu 

kaupungin edustaja 222 
Olympiakylän asuntotalo jen rahoittaminen . * 54 

" h u o n e i s t o j a k o s k e v a t a s i a t 187 
" lämpökeskusta koskeva välikysymys 78 
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Olympiakisat, järjestelyä varten varatun määrärahan käyttö 43 
" kaupungin kutsumat vieraat 156 

parakkien ja koppien tilaaminen .... 187 
" viihdytystoiminta i. 156 

Olympianuorten koulutus 156 
Omakotirakennusten rakennusosien palonkestävyyden luokittelu 185 
Opaskurssien järjestäminen 155 
Opaslaitteiden asentaminen rautatie- ja autoasemalle 
Opetusrainojen hankkiminen 
ppetusvälinelahjoitus 
Opinto- ja neuvottelupäivät, kurssit ym., viranhaltijain ja työntekijäin 
osallistuminen niihin 122, 124 

Opiskeli ja-avustuslainat 148 
Oppivelvollisten koulunkäyntikustannusten korvaaminen .. · · 162 
Ortodoksisten Nuorten Liiton Helsinki I kerhon avustaminen ....... 160 
Osakkeiden merkitseminen 15 

" osto ja myynti 132 
Osapäivätyötä koskeva päätös .....o 112 
Oslon kunnalliskonferenssi ·..'. 12> 127 
Osoitenumeroinnin vahvistaminen .··..»····.·.· 21 
Otaniemen lomakylä, vesijohtoveden toimittaminen ...oo·· ··· 217 
Oulunkylä, alueen ostaminen Kunnantien leventämistä varten .········.«... 55 

,f alueiden vuokraaminen Asunto-oy. Oulunkylän Rivitalot- ' 
nimiselle yhtiölle . ·.··.···.·. ... .. 69 

" siirtolapuutarhan vuokrat o.... 80 
" tonttien myynti maanhankintalain mukaan ·»...··»··.···· 59 

Oulunkylän raittius se uran avustaminen .....o...... 159 
" Rivitalot, asunto-oy. , osakkeiden merkitseminen .%·····»..··· · 133 
" yhteiskoulun raittiusyhdistyksen avustaminen 159 
M äitiys- Ja lastenneuvola 142 

Painatus- ja hankintatoimisto, ennakkovarat . * 103 
" " " karttojen ja kuvateosten myynti ..·;.···.. 102 
" " " kunnalliskertomuksen ja asetuskokoelman 

painatus ..·..·...·.·.·....·············· 103 
Painatus- Ja hankintatoimisto, laskujen hyväksyminen ....·····.*..···.. 102 

» 11 " virat ja viranhaltijat.....····«··· 5., 97 s 102 
Pakila, ks. myös Itä-Pakila. ' " 
Pakila, alueen vuokraaminen Pakinkylän vapaaehtoiselle palokunnalle 33 

" * aluelääkärin vastaanoton järjestäminen 139 
11 erään alueen kuivattaminen ......194, 195 
" korttelin n:o 124 rakentamiseksi myönnetyn lainan irtisanominen.. 131 
* koulutalon rakentamista koskeva kirjelmä 166 
M erään viemäriojan rakentamista koskeva aloite 82 
" Metsolan kansakoulu, painesäiliön hankkiminen 165 
" Paloheinän alueen tievalaistus 218 
" siirtolapuutarhan vuokrat 80 
" tilojen ostaminen Pakinkylän vapaaehtoiselta palokunnalta 55 
" tontin vuokraaminen Pakinkylän vapaaehtoiselle palokunnalle 69 

Pakkohuutokaupan peruuttamista koskeva asia 177 
Palkat, viranhaltijain palkkojen ja eläkkeiden korottaminen 10, 11 
Palkka lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 92 

" määrärahat · · 13 
Palkkiosääntö, holhouslautakunnan 32 

11 kaupungin luottamusmiesten 9 
Palkkiot, katso ao. laitosten kohdalta 
Pallokentän katsomon purkaminen 156 
Paloheinän alue, teiden kunnostaminen 192 
Palokuntien, vapaaehtoisten, avustaminen 138 
Palokaivot 5 6 , 138 
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Palolaitos, eräiden virkojen perustaminen 128 
" huoneiston vuokraaminen radioautojen huoltoasemaa varten .... 185 
M jäähdyttämön hankkiminen pääpaloasemani ruokalalle 138 
" Malmin paloaseman sähköjohtojen uusiminen 138 
11 määrärahat; virkojen järjestely . 32, 33 
11 palokersantti U. Hannulan eläkeasia 138 
11 perushankinnat 137 
" pääpaloaseman lämpö johtoverkoston uusiminen ..... 138 
" radiolaitteiden hankkiminen 32 
11 uudelleen järjestelyä koskeva tutkimus 137 
" vuosilomasi jäisten palkkaus 138 

Palolautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 93 
Palosuojelun edistämissäätiölle myönnetty korvaus 138 
Palo vaurio Iden korjaaminen 185 
Palveluskoirien kuljettaminen raitiovaunuissa ja linja-autoissa 200 
Palvelustodistukset, viranb^ltijäin ja työntekijäin * 110 
Panttllalnakonttorlf katso Helsingin Panttilainakonttori 
Paraisten Kalkkivuori oy., sopimus irtosementin las^auslaitteen asen-
tamisesta 182 
Parasta Lapsille-yhdlstyksen avustaminen 151 
Pariisin 2000-vuotisjuhla - 127 

" taiteilijakaupungin huoneistojen varaaminen . 52, 53 
Pasila, rakennusten ostaminen kansakoululaitoksen tarkoituksiin 77 
Pasilan lastenseimen avustaminen 51 
Patoamisoikeutta koskeva valitusasia 216 
Pauligin, G., lahjoitusrahaston korkovarojen käyttö 170 
Pelastakaa Lapset-yhdistyksen avustaminen 155 
Pelastusarmeijan avustaminen .. . 148, 151, 155, 160 
Pellinge Hembygdsförening I Helsingfors-yhdistyksen avustaminen l6l 
Perhonkadun tontin myynti Suomen Hotellir ja Ravintolakoulusäätiölle .... 62 
Pesuloiden järjestämistä koskeva aloite ..o*. «... 44 
Pirkko la, it., tonttien myyminen maanhankintalain mukaan 59 
Pirttimäen retkeilymajan laajentaminen 43 

» 11 ulkoilualue, kaitsijan viran perustaminen 43 
Pitkänsillanrannan erään tontin myynti Alkon Ravintolat oy:lie 60 

11 puistikon suojaamista aidalla koskeva aloite 82 
" -Säästöpankinrannan järjestelyt .........,..·.... 212 

Pitäjänmäen kansakoulu, kotitalousopetuksen järjestäminen pojille ....... 163 
" " muutostyöt 165 
ft -Lassaksen välisen tien kunnostaminen 193 

Pitäjänmäki, palokaivon rakentaminen Kirkkotien varrelle 138 
" sankarihaudan ja eräiden puistojen hoito •.,.... 195 
" tien siirtäminen teollisuusalueella : 182 
" tonttien myyminen teollisuusalueelta 6 0 , 6 l 
" 11 vuokraaminen teollisuusalueelta . 6 9 , 70 

Pohjoismaiden pääkaupunkien kunnalliskonferenssiin valitut edustajat .... 13 
11 " välisten hiihtokilpailujen kunniapalkinto ... 155 

Pohjolan pesula oy., osakkeiden merkitseminen 15 
Pohjolankatu 43, asunto-osakeyhtiö, kaupungin edustajain valitseminen ... 220 

11 11 " " lainan myöntäminen 15, 130 
Poikien keskuksen Helsingin piirin avustaminen 160 

" " 11 " Joka Pojan Raittiusliiton avustaminen 159 
Poikien tarkkailukoti, LemmiIän ja Linnanmäen tilojen ostaminen ..... 42, 55 
Poikkeuksellisten lasten koulunkäynnin ja jälkihuollon järjestely 45 
Poisto, asunto-osuuskunta,, kaupungin edustajain valitseminen 220 
Pojista Miehiä (ent. Raamattupo jat) -yhdistyksen avustaminen 155 
PoliisiJärjestyksen eräiden momenttien täydentäminen 31 
Poliisilaitos, korjaus-, muutos- ja uudistustyöt , 136 

M menojen, kaupungin osuuden suorittaminen 1 3 6 , 137 
" määrärahat .···...·· 31 
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P o l i i s i l a i t o s , p i d ä t e t t y j e n h e n k i l ö i d e n r u o k a - a n n o s t e n h i n t a 1 3 6 
" " " säilyttäminen poliisivankilassa.. 137 
" radioautojen korjaus- ja huoltoasemaa varten vuokrattu 

huoneisto 136, 185 
" ruumiiden kuljetuksesta perittävä maksu 136 
" 125-vuot is juhlan aiheuttamat menot 137 
" Suomen Poliisilehden avustus 137 
" Töölön poliisivartiopiirin nuoneiston vuokra 136 

Poliklinikkakeskuksen suunnittelutyöt 142 
Polkupyöräteiden rakentaminen 8l 
Polkupyörätelineiden pystyttäminen ja poistaminen .. 207 
Polttoaineiden käyttöä koskeva tutkimus l6l, 162 
Polttoainekomitean täydentäminen 222 
Polttoainepäällikön toimisto l6l, 162 
Polttoainesäiliön, maanalaisen, rakentaminen l8l 
Polttopuun kuljetus * .. 106 
Pommisuojat, ks. kalliosuojat 1°7 
Postitalon aukion liikenteen järjestely 204 
Puistojen kunnostaminen ....195, 196 
Puistojen kunnostamista ja suojaamista koskeva aloite ,... 82 
Puistolan kansakoulu, hankinnat 165 

" vapaaehtoiselle palokunnalle myönnetty laina 33 
Pukinmäki, alueen varaaminen MaImin-Pukinmäen urheilupuistoa varten 153 

" k a n s a k o u l u t a l o n p ä ä p i i r u s t u k s e t 
M " rakentamista koskeva kirjelmä 166 
" tonttien myynti maanhankintalain mukaan .... 59 
11 äitiys- ja lastenneuvolan perustaminen 142 

Punavuorenkadun kansakoulun paloturvallisuus työt ...············ 165 
Purjehdusseuroille myönnetyt avustukset n 209 
Putkijohtoalalla vallitsevaa tilannetta koskeva välikysymys 82 
Putkimlesliiton ja rakennus- ja putkiliikkeiden välistä sopimusta kos-
keva aloite 82 
Puutaloja, kaupungin toimesta rakennettavia varten varattu alue 176 
Puutavara- ja polttoaine jaoston jäsenten vaali 97 
Puutavara- ja polttoainetoimistoa koskevat kaupunginhallituksen pää-
tökset . 106- 108 
Puutavaran, kyllästetyn, sivuvaraston perustaminen Herttoniemeen ..······ 185 
Pysäköimispaikkojen järjestelyt 204- 206 
Päiväkotien, koululasten, ohjesäännön muuttaminen ........ 49 
Pääomamenojen peittämistä pitkäaikaisilla lainoilla koskeva aloite ...... 14 
Raajarikkojen koulusäätiön avustaminen 44 
Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliitto ........ 96 
Raastuvanoikeuden arkiston virkojen järjestely ......··· 31 

" huoneiston korjaus 1^6 
11 jäsenten vuosilomajärjestelmä 135 
" vuosilomien järjestelyä varten asetettu ko-

mitea IIT 
" määrärahat 31 
" painatus- ja sidontatyöt 13« 
tr vahtimestarin virkapuku 13° 
" oikeusneuvosmiehen viran täyttämistä koskeva valitus .. 13© 
" virat ja virkojen palkkaus - 29-31, 135, 13° 

Raatihuoneen muutostyöt · 
Rahaston perustaminen varattomien taidealojen opiskelijain avustamiseksi. 
Rahatoimisto, erhe laskujen korvaaminen .... 1°5 

" määrärahat ..·.····...·. j? 
" varain hoidon tarkastajat 99 
" virat Ja viranhaltijat 

Raisiontie 11, asunto-osakeyhtiö, kaupungin edustajain valitseminen ..... 221 
« " " " osakepääoman suorittaminen 132 
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Raisiontien Lämpö oy., kaupungin edustajain valitseminen 221 
Raltiotlekorokkeet . 200 
Raitiotieliikenteen uudelleen järjestely 200 
Raitiotielippujen hintojen korottaminen 83 
Raittiin Liikenteen Rynnäkkötoimikunnan avustaminen 158 
Raittiuden Ystävät-yhdistyksen avustaminen 159 
Raittiusjuomanäyttelyn järjestäminen 158 
Raittiuskerho T.R.I:n avustaminen 159 
Raittiuslautakunta, esitelmäpalkkiot „ „ 158 

M jäsenten vaali 94 
" käteiskassa 158 
" siivoojan palkkaaminen 158 

Raittiustyö kansakouluissa 166 
Raittiusyhdistys Kilven avustaminen * 159 

" Koiton avustaminen. 159 
Rajasaaren puhdistuslaitoksen palovaurioiden korjaaminen 185 
Rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi asetettu komitea 118 
Rakennuskatselmusmiesten kokoukset 187- 188 
Rakennusohjelman hyväksyminen huoltolaitosten osalta 146 

" toteuttaminen . 191 
Rakennuspiirustusten hyväksyminen . 177, 185 
Rakennustarkastuskonttorin määrärahat 29 

" virat ja virkojen palkkaus 135 
Rakennusten purkaminen ja myyminen 185, 186 
Rakennustoimikunnan asettaminen 117 
Rakennustoimisto, määrärahat, Irtaimiston myynti ym 191 

" puhtaanapitotoimiston virat jä virkojen palkkaus 80 
11 sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen 190 
" talorakennusosaston virat ja virkojen palkkaus 80 
" tulipalossa tuhoutuneen omaisuuden korvaaminen 191 
M työaika, virat ja viranhaltijat 190 
11 uuden tilisäännön määräysten tulkinta 191 

RakentamisaJan, MetalliruiskutUs oy:n Elimäenkadulla olevan tontin muut-
taminen ·.····...·. ..O.. 177 

" pidentämistä koskevat asiat ··········.···.·········· 6 3 , 64 
Rannikkosotilaiden huoltoyhdistys, varastotilan vuokraaminen 217 
Rastbölen tilan kauppahinta 129 
Rastilan aluevalvojan viran perustaminen 43 
Ratsastushallin, Ruskeasuon, korjaus 81 
Ratsionalisolmiskoulutuksen järjestäminen 103 
Rautatieläisten Raittiusyhdistyksen Helsingin piirijärjestön avustaminen. 159 
Reijolan lastenkoti 149 
Reimars, uuden siirtolapuutarhan perustaminen -?··'·. 
Renlund oy:n A^roksen' alueen ostaminen vihannestukkukauppaa varten 176 

11 " . tontin myynti * 
Renlundin, K.H., palkintorahaston korkovarojen käyttö 169 
Reumaliiton avustaminen . 146 
Revisiotoimiston laatimat, hankinnoissa noudatettavat ohjeet 108 

" määrärahat 8 
11 virat Ja viranhaltijat .. . 108 

Rinnekodin vajaamielishoitola, lisäpaikkojen varaaminen 42 
Rintamamiehille varattavia huoneistoja koskeva aloite 7o 
Rokotuspalkkloiden takaisin maksaminen 140 
Ruoholahteen rakennettava satamalaitoksen keskusvarasto ...... o5 
Ruokatehtaan suunnittelu Jä tontin varaaminen ... • -71, gb 
Ruotsalals-lahjataloista kertyneiden varojen käyttö lo4 
Ruotsinkielistä poikakoulua varten varattu tontti 5o 
Ruskeasuo, alueen luovuttaminen Juhlanäyttelyä varten .... 154 

11 ratsastushallin korjaus oi 
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Ruskeasuo tontin myynti Kiskontien ja Maskuntien varrelta 6l, 62 
" " varaaminen oppikoulua varten 176 
M vuokra-alueiden järjestely 178 

Ruusulankatu, tontin myynti yksinäisten naisten asunto-osakeyhtiölle .... 62 
Ryttylän koulukoti, alueen läpi kulkevan tien oikaiseminen 193 

" " eräiden virkojen uudelleen järjestäminen 42 
" " muutostöiden suorittaminen 150 
" " erään oppilaan kuolemansyyn tutkiminen 149, 150 
" koulukotia koskeva välikysymys . ... 43 
" " koskevia kysymyksiä tutkimaan asetettu komitea 177 

Röntgenlääkärien palkkaus 36 
Raatavien, eräiden laitosten, poistaminen tileistä 134 
Sairaalain tiliviraston määrärahat 36 
Sairaalalautakunta, mikroskoopin ja kuorma-auton myynti 143 

" määrärahat . . · 36 
" puheenjohtajan ja jäsenten vaali 93 
" valtionavun anominen 143 

Sairaalaolojen kehittäminen 36 
Sairaalat, eräiden virkanimikkeiden muuttaminen 36 

" henkilökunnan luontoisedut 142 
" kadonneitten tavaroiden korvaaminen 143 
" kassavarojen säilyttäminen 143 
" poliklinikoitten röntgenlääkärien palkkiot 36 
" toimihenkilöille järjestetyt kurssit 143 
" uudistusten aikaansaamista poliklinikoissa koskeva aloite .... 39 
" viransijäisten palkkaus 143 

Sairaalatakso jen vahvistaminen .. 
Sairaalavirasto, uuden viran perustaminen 36 
Sairaaloissa olevien lasten opetus 163 
Sairaanhoitajatarkoulu, johtosäännön 15 §:n muuttaminen 38 

" opettajan viran perustaminen 38 
Sairaanhoitajien kesäkoti . 143 

" palkkauksen tarkistamista koskeva aloite 39 
" yksityisten, päivystyspalkkio 139 

Sairaanhoitolaitokset, kaupungin ulkopuolella olevat, potilaiden omais-
ten matkoja koskeva aloite · 39 
Sairaus- ja hautausapusäännön hyväksyminen ; 8 
Samfundet Folkhälsan-säätiön avustaminen ... 154 
Samkonventet i Helsingfors-järjestön avustaminen l6l 
Sammatti, asunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen 220 
Satamalaitos, autojen myynti 213 

" jäänsärkijä Otson luovuttaminen merenkulkuhallituksen 
käyttöön 211 

" korvausten suorittaminen eräille työntekijöille 209 
" liikennemaksutaksa, määrärahat · 84 
" maksutarkkailun uudelleen järjestäminen 209 
" satamarakennuspäällikön virka ·. . 209 
11 tilin korottaminen, tuulaakiraaksut ... 209 
" virat ja'viranhaltijat 84 

Satamalautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali ······ 91* 95 
" uuden telakan suunnittelu 210 
" viranhaltijäin osallistuminen kokouksiin ·.···.·.·.··.· 209 
11 vuokrasopimuksen irtisanomista koskeva valitus ........ 209 

Satamamaksujen palauttamista koskeva päätös ....... 210 
Satamaradan Leppäsuon alueen aitaaminen 212 
Satamarakennusosasto, työttömyystöiden suunnittelu 209 
Satamat, epäkohtien tutkimista leoskeva aloite 85 

" Eteläsataman tullimakasiinin piirustukset . * " · . ·̂  
" " matkustajapaviljongin rakentaminen 211 
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Satamat, Keskusvaraston rakentaminen Ruoholahteen 85 
" varastosuojan rakentaminen Katajanokalle 85 

Satamatyöntekijäin huoltorakennukset 84, 210 
" huoltorakennuskysymyksiä valmistelevan jaoston 

asettaminen H 8 
Satamatöiden ottamista kaupungin haltuun koskeva aloite 85 
Satamien työturvallisuus 209 
Savila, asunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen 220 
Schweizerische Praktikantenhaus-säätiön vuokran maksu 187 
Sederholmin talon käyttö ja hoito .. # jß 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu ja Marian turvakoti, johtokunta 96 

" " " " säätiön avustaminen 51 
Shakkikisat, kansain 1 2 7 
Sibelius-viikko 52, 172 
Sibelius-viikon säätiön hallintoneuvosto ja hallitus, kaupungin edustajat 222 
* " 11 H peruspääoman korottaminen 
Sielullisesti sairaiden huoltolaitokset, virat ja määrärahat 35 
Siirtolapuutarhat 80 
.Siirtomäärärahojen merkitseminen ····.········.· 134 
Siivouskorvausperusteiden järjestely 103 
Sininauhaliiton avustaminen 159 
Sisäharjoituspaikkojen varaaminen kouluihin ym 154 
SKDL:n Helsingin kunnallis järjestön avustaminen · 155 
Snellmaninkadun kansakoulu, imulaitteiden hankkiminen veistosaliin 165 
Sofianlehdon pikkulastenkoti, ennakkovarat 149 

" " kuumave sisäi1iön hankkiminen 3.49 
M " paloturvallisuustyöt 149 
,! " virat 42 
" vastaanottokoti, sivukirjasto-osaston perustaminen 52 

Sokeain Keskusliiton avustaminen - 151 
Sokeaintalo-Säätiön tilintarkastajan nimeäminen 222 
Sosiaalihuollon hallinnon väliaikainen järjestely 40 
Sosiaalihuoltolaitosten kehittämistä koskeva yleisohjelma 40 
So siaalioh je säännön hyväksyminen <· 40 

" laatimista varten asetettu komitea 117 
Sosiaalisen tutkimustoimiston elinkustannusindeksiä koskevat Ilmoitukset, n j 
Sosiaalidemokraattisen Raittiusyhdistyksen Riennon avustaminen 159 
Sotainvaliidien Veljesliiton Sotatuberkuloottiset-yhdistyksen avustaminen 3^4 
Soutaja, asunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen 221 
Stansvikin kartano, vuokran suorittaminen, verkkopallokentän rakentaminen 
Stenbäckkatu 18-20, asunto-oy., kaupungin edustajäin valitseminen 2 2 C 
Stifteisen Brita Maria Renlunds minne-säätiön avustaminen 155 

" Sjukhemmet i Helsingfors-säätiön avustaminen 4X 
n ' 'Svenska Handelshögskolan-säätiö, valtuuskunta 95 
" n " " viemärityöt X79 
" Tekniska Läröverket i Helsingfors, lainan myöntäminen o. 132 

Stockholms daghem för barn-nimisen yhdistyksen avustaminen 51 
Stockmann oy:n oikeuttaminen painattamaan kaupungin kartta ...... 174 
Sture, asunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen ....··».» 219 
Suomalaisen kirjakaupan oikeuttaminen painattamaan kaupungin kartta 174 
* Suomen Akateemisen Raittiusliiton avustaminen 159 

" Ammattiyhdistysten Keskusliitto, kaupungin edustajat . 222 
" Autoklubin avustusanomus 199 
" Demokraattisen Nuorisoliiton avustaminen 155, 161 
" Kansan Ryhtiliikkeen avustaminen 159 
" Kirjailijaliiton avustaminen 175 
,f Kokki- ja Stuerttikouluri avustaminen ........ o ...<,« 49 
" Lastenhoitoyhdistyksen avustaminen .···.·».· o 51 
" Laulajain ja Soittajain Liiton Helsingin piirin avustaminen 172 



248 Hakemisto 

Suomen L i i k e m i e s t e n K a u p p a o p i s t o n h a l l i t u k s e n j ä s e n e n v a a l i 9 6 
Luotonantajayhdistys, kaasulaitoksen jäsenyys . 217 
M a r s a l k a n h a u t a u s t i l a i s u u s , k a u p u n g i n o r k e s t e r i n l u o v u t t a m i n e n . . . . 172 
M a t k a t o i m i s t o o y : n t a p p i o n k o r v a a m i n e n 2 0 1 
Merimies-Unionin avustaminen 152 
Messut Osuuskunnan hallintoneuvosto 222 

lainat 15, 131, 133 
" " o s u u s m a k s u n s u o r i t t a m i n e n . 16 

Muusikkojen Liitto, konserttien järjestäminen 172 
Opiskelevan Nuorison Raittiusliiton avustaminen 159 
Pankki, tontin myynti, viemärityö 58, 194 
P a r t i o p o i k a j ä r j e s t ö n a v u s t a m i n e n 1 5 4 , l 6 o 
P u n a i s e n R i s t i n s a i r a a l a n k ä y t t ö ä k o s k e v a l i s ä s o p i m u s 3 8 
P u u n j a l o s t u s t e o l l i s u u d e n K e s k u s l i i t t o , v e r o t u s t a k o s k e v a a s i a n -

t u n t i j a l a u s u n t o 1 1 0 
R a i t t i u s n u o r i s o n L i i t o n (SGN) a v u s t a m i n e n 1 5 9 
R a t s a s t a j a i n l i i t o n v a p a u t t a m i n e n l a s k u n s u o r i t t a m i s e s t a 157 
R a u t a t i e l ä i s t e n R a i t t i u s y h d i s t y k s e n a v u s t a m i n e n 159 
ruotsalaisen laulu- ja musiikkijuhlan avustaminen 172 
Sairaanhoitajäin Liitto, Uudenmaan paikallisyhdistyksen avusta-

minen 152 
" " varastotilan luovuttaminen 217 

S a i r a a n h o i t a j a t a r y h d i s t y k s e n a v u s t a m i n e n 1 5 2 
Satamaliiton ylimääräisen liittokokouksen edustajat 13 
Sokeain Hiero jäin Yhdistyksen avustaminen ....... 151 
S o s i a l i d e m o k r a a t t i s e n R a i t t i u s l i i t o n a v u s t a m i n e n 159 
Säve1ta ite1i ja in Liiton vuosikonsertti, kaupunginorkesterin 
luovuttaminen . 172 

T a i d e a k a t e m i a , l a h j o i t u s v a r o j e n m y ö n t ä m i n e n 173 
T a i d e t e o l l i s u u s y h d i s t y k s e n h a l l i n t o n e u v o s t o 9 6 
Työn Liiton kirjeensulkijam^rkkien ostaminen 223 
Työväen Lapsilaulajat-yhdistyksen avustaminen 172 

" M u s i i k k i l i i t o n Uudenmaan p i i r i n a v u s t a m i n e n 1 7 2 
T y ö v ä e n t e a t t e r i n a v u s t a m i n e n 5 3 

S u o m e n l i n n a , l ä ä k ä r i p ä i v y s t y k s e n j ä r j e s t ä m i n e n 1 3 9 
M ulkoilmateatterin järjestäminen 173. 

S u o m e n l i n n a n l a s t e n t a r h a , l a s t e n h o i t a j a n v i r a n l a k k a u t t a m i n e n 5 0 
" Liikenne oy., kaupungin edustajain valitseminen 222 

„ „ osakkeiden merkitseminen . 15 
" matkustajapaviljonki, piirustukset ja rakentaminen 210 
" yhteiskoulun avustaminen 161 

Suomi-Neuvostoliitto-Seuran Malmin osaston avustaminen 90 
Surd-raittiusyhdistyksen avustaminen ' 159 
Suur-Helsingin rauhankomitea, avustuksen myöntämistä koskeva aloite 90 
Suvilahden bentsolitehdasrakennuksen piirustukset 218 

M höyryvoimalaitoksen lisärakennuksen pääpiirustukset 218 
Svensk Ungdom i Helsingfors-yhdistyksen avustaminen l6l 
Svenska Friförsamlingen, Pasilassa olevien rakennusten ostaminen 77 

" Köpmannaskolan I Helsingfors-nimisen oppilaitoksen avustaminen .. 49 
" Semesterförbundet i Finland-liiton avustaminen 154 
" Ungdomsklubben I HeIsingfors-yhdistyksen avustaminen ..... l6l 

S y v ä j ä ä d y t t ämön p ä ä p i i r u s t u s t e n h y v ä k s y m i n e n . 8 6 
Syyttäjistö, määrärahat . 31 
Sähkölaitos, höyryvoiman myynti ...... 218 

" tontin luovuttaminen sen hallintaan · 58 
Sähkölaitos, liittymistaksan korottaminen 218 

" l u o t t o v a k u u t u s 8 8 , 8 9 
" myymälän ja näyttelyn avoinnaoloaika 215 
" m y y n t i t a r i f f i n k o r o t t a m i n e n 8 8 
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Sähkölaitos määrärahat 89 
" rahastajien perimispalkkiot 218 
" Suvilahden höyryvoimalaitoksen lisärakennuksen pääpiirus-

tukset 218 
" teollisuuskiinteistöjen, koneiden ym. vakuuttaminen ........ 219 
" tontin pakkolunastaminen muuntamoa varten 175 
" " varaaminen asentajainkeskusta varten 89 
n virat ja viranhaltijat 89 
" virka-ajan ulkopuolella suoritettujen töiden palkkiot 215 
" voimajohdon rakentaminen 89 

Särkän ja Harakan väliseen salmeen rakennettava aallonmurtaja 211 
Sörnäisten rantatiellä suoritettavat työt 182, 212 

" vanhan pistolaiturin pidentäminen 212 
Taideostot, kaupungin 172 
faiderahaston perustamista koskeva aloite .. 52, 172 

" " varten asetettu komitea 118 
Taideteollisen oppilaitoksen avustaminen 53 
Taiteellisen Teatterin kannatusyhdistyksen avustaminen .. · * 53 
Taiteilijain huoneistojen varaaminen Pariisista ... 52 
Taka-Töölö, tontin myynti Sauvontien varrelta 62 

" " tonttien myynti Helsingin Yliopistolle 62 
Takaussitoumukset .15, 132 
Taksoituslautakunnan jäsenten vaali .. 91, 92 
Talikkalan raittiusyhdistyksen avustaminen _ . 159 
Talin kartanoon johtavan tien kunnossapito 1^3 
Talousarvio, ks. myös Lisätalousarvio. 
Talousarvio, kaupungin v: n 1952 19- 29 
Talousarvion rakenteen muuttamista koskeva aloite 16 

" " " varten asetettu komitea 116 
Talousarviota koskeva kiertokirje 134 
Tammisaaren piirimielisairaala, maa-alueen hankkiminen ja lainan otta-
minen 39 

Tammisaaren piirimielisairaalan kuntainliiton liittovaltuusto 96, 97 
Tammisalon asemakaava . 76, 77 

" erään tontin omistajan vapauttaminen asemakaavalain mu-
kaisten vakuuksien asettamisesta 175 

Tapanilan Demokraattiset Nuoret-yhdistyksen avustaminen 154 
" kansakoulu, halkosirkkelin myynti 165 
" Päivän Nuoret-yhdistyksen avustaminen 159 

Tapaninkylä, viemäriojan perkauskustannukset * 195 
Tapaturmainvalidien avustaminen 151 
Tapaturmantorjuntayhdistyksen laatima kortisto 110 
Tarttuvien tautien hoitokustannuksia,koskeva aloite 34 
Tauni, A., osakehuoneiston kauppahinnasta maksettava korko 133 
Tehtaanpuiston yhteiskoulun kansakoulun hankinnat 165 
Teiden, kaupungista maaseudulle johtavien,varustaminen polkupyöräteillä;,. 81 

" kunnostamista koskeva aloite 82 
" ottamista kunnanteiksi koskeva aloite 82 

Telakan, uuden, suunnittelu 210 
Teollisuuskeskus oy:n rakennuksen valmistusajan myöhästyminen .... 177 

" 11 yhtiökokoukset, kaupungin edustajain valitse-
minen 221, 223 

Teoilisuuskiinteistö-jen, koneiden ym. vakuuttaminen ..•o·...·. 219 
Teollisuuslaitosten arkistoaineiston hävittäminen ·· 215 

" kassa- ja tilivirasto, virat ja viranhaltijat 214 
" lautakunta, puheenjohtajan ja jäsenten vaali 96 
" tilinpäätösten lykkääminen 215 
" tulIIvakuuksien suorittaminen 215 
" viranhaltijain ja työntekijäin virka-asunnot ........ 215 
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Teollisuustonttien luovuttamisessa noudatettavat periaatteet 175 
Tervalammen työlaitos .. I4> 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, maksut, muutostyöt 140 

M " u virat ja määrärahat 34 
Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston määrärahat 34 
Terveydenhoitolautakunnan jäsenten vaali 93 

" kanslian siivoojan viran lakkauttaminen. 33 
" kokoukset 139 
" käteiskassa .··'·• 
" lääkärin automaksun korvaaminen 34 

Terveydenhoitovirasto, korjaustyöt 1 ™ 
" tilapäisen katsastajan palkkaaminen 139 

Terveyssisarien asuntojen hankkiminen 139, 
ikälisät 1 4 0 

" virkojen perustaminen ... 33 
Teurastamo, autojen myynti 

" määrärahat 86 
" syväjäädyttämön pääpiirustusten hyväksyminen 86 
" taksojen vahvistaminen 85 
" toimiston työaika, työntutkimuksen suorittaminen 213 
" vientieläinten säilytyksestä kannettava maksu .········ 85 
" virkojen järjestely 85 

Teurastamolautakunnan kokoukset 213 
" puheenjohtajan ja jäsenten vaali 95 
" vuosikertomuksen painattaminen 213 

Tietyöt 182, 192, 194 
Tilapäiset viranhaltijat, palkkojen Järjestely .··...·....·.·..·.·.···.·· 10 
Tilastotoimisto, erikoistutkimusten suorittaminen - . 105 

huoneiston vartiointi 106 
johtosäännön muuttaminen .. .....·.·· 6 
lävistyskoneen vuokraaminen .·····.... 105 
määrärahat 6 
virat ja viranhaltijat 6, 106 
virka-aika 
väestönlaskennan aineiston käyttäminen 1°6 

Tiliasiakirjojen seulontaa varten asetettu komitea 
Tilien asemaa ja talousarvion toteuttamista koskevat ilmoitukset 134 

" "tarkastus, kaupungin v:n 1950 ° 
Tilinpäätös, kaupungin v:n 1950' 13 
Tilintarkastajien kertomuksen käsittelyn aika ...... ~ 

" v: n 1950 kertomus J? 
Tilitys vuokrien tarkistaminen * .... 
Tivolialueen vuokraaminen 
Toimituskirjojen lunastusmaksut ........... 13 
Toinen linja, tontin vuokralleanto sen varrelta 72 
Toivolan koulukoti, ennakkovarojen korottaminen 1^9 

" " virkojen uudelleen järjestäminen 
n " luonnospiirustusten vahvistaminen 42 
" " muutos- ja korjaustyöt 150 

Tontit, kiinteistölautakunnan vuokralle antamat ...o·..··· 65- 72 
Tonttien arviohintojen määrääminen ........o.... 175 

'' myynti maanhankintalain mukaan 59 
" myyntiä koskevia asioita ..... .·.'···.·····. 58- 63 
" ostaminen ym .•••••..•••••••o 54 
" varaaminen kouluja varten . 5 8 , 175, 176 
" vuokraaminen 72 

Topeliuksen koulun veistosalin kaapin suurentaminen ..........«.......... 165 
" lastenseimi, lastenhoitajan viran perustaminen ...o. 50 

Touko-raittiusyhdistyksen avustaminen 159 
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Toukolan korttelissa n:o III olevan, rakennuksen poistaminen 186 
" lastenseimi, lastenhoitajan viran perustaminen 50 

Treväpplingen-yhdistyksen avustaminen . l6l 
Trustivapaa Bensiini oy., maanalaisen polttoainesäiliön rakentaminen .... 181 
Tuberkulooslhuoltotoimisto, lääkärin virkojen järjestely 34 

" määrärahat 34, 35 
Tuberkuloosisairaala, kokoussalin sisustaminen 38 
Tuberkuloosisairaalaa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 143, 145 
Tuberkuloositoimisto, valtionapua koskeva kantelu , 141 

" virat ja viranhaltijat 141 
Tuberkuloottisten kurssi- ja lomakodin järjestämistä koskeva aloite 35 

" lasten kesäsijoitus 42 
Tukholman kaupungin lahjoitusvarat ... 152 
Tullikamari I, pakkahuoneen järjestely 211 
Tulo- ja omaisuusvero lautakunnan jäsenten vaali .. 96 
Tulosääntö v:n 1952 27 
Tuomarinkylän erään tontin vuokralleanto . 72 

" tonttien myynti maanhankintalain mukaan 59 
" äitiys- ja lastenneuvola 142 

Turholman kansanpuisto, tien oikaiseminen 193 
Turkkilaisen kansakoulun kannatusyhdistyksen avustaminen ....··.··.··»... 47 
T u r u n m a a n t i e n l e v e n t ä m i n e n . . 5 8 
Tutkijalautakunnan jäsenten vaali 92 
Tyttönormaalilyseön raittius seuran avustaminen 159 

" teinikunnan avustaminen .... 161 
Tyyni, asunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen 220 
Työaika, virastojen ja laitosten .. 112 
Työasiainlautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 94 
Työehtosopimukset 9 
Työkeskus Toimelan tukiyhdistyksen avustaminen 152 
Työntekijäin ansiotason muutosta tutkimaan asetettu komitea 116 

" kahvitaukoja koskeva, työtuomioistuimelle annettava lausunto 112 
" lomasöäntöä koskeva esitys * 112 
" osallistuminen opinto- ym. päiville 123, 1^4 

palkankorotukset, päivärahat 111 
n palvelustodistukset ..... 110 
" sairaus- ja hautausapusääntö 8 
11 työsuhteessa olevien, palkkojen järjestely 10 
" veronpidätykset .........· 110 
" vuosi loma säännön hyväksyminen 8 

Työnvälityslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten vaali 94 
Työnvälitystoimisto, määrärahat , 43 
Työnvälitystoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 151 
Työsääntöjen muuttamista varten asetettu komitea 116 
Työteho neuvottelukunta . 103 - 103 Työtehotoimistoa koskevat kaupunginhallituksen päätökset 
Työterveyslaitokselle suoritettava avustus ja korvaus 145, 209 
Työttömyystyöt .... 158, 1 1 2 
Työtuomioistuimelle annettava lausunto ...........". ^ 
T y ö t u v a t 
Työväen Arkisto-säätiön avustaminen ...;. · · ^67 
Työväenopisto, ruotsinkielinen, huonetilojen vuokraaminen 

johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten QC. 
Tre o "1 4 ·..·.··.·.·..· 

ff 

tf 
vaali 

M määrärahat 
suomenkielinen, huoneiston luovuttaminen raittiusjuoma- g 

näyttelyä varten ' 
11 M johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten . 

vaali VI 
" " määrärahat 
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Työväenopistossa toimivaa kansakoulua varten vuokrattu voimistelusali ... 165 
Työväentalon näyttämön kannatusyhdistyksen avustaminen 53 
Tähtitieteellisen yhdistyksen avustaminen 173 
Tähtitorninmäki, kalliosuojan sähkötyöt ..... . 219 

" leikkikentän rakentaminen ... 195 
Töölön kansakoulun tyttökuoron matka-avustus 167 

" kansakoulutalon lisärakennuspiirustukset 47 
" lastenseimi-nimisen yhdistyksen avustaminen 51 
" lastentarha, virkojen järjestely 50 
" poliisivartiopiirin huoneiston vuotoa 136 
" sivukirjasto, tuuletuksen parantaminen 171 

tavara-asema, kuorma-ajurien ruokailukojun rakentaminen 8l 
M Yhteiskoulun teinikunnan avustaminen l6l 

Töölönkatu 19, asunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen 221 
Uimarantojen hiekoittaminen 43, 84 

" korjaustyöt 155 
Uimanäytösten järjestäminen 156 
Ulkoilmateatterin järjestäminen Suomenlinnaan 173 
Ulosottolaitos 135 
Unioninkadun ja Liisankadun risteyksen järjestely 204 
Unioninkatua pitkin rakennettava viemäri 194 
Urheilu- ja retkeilylautakunta, alueiden siirtäminen sen hallintaan 153 

" " " eräiden virkojen täyttäminen 155 
" M " puheenjohtajan ja jäsenten vaali .... 91, 
" " " viranhaltijain osallistuminen kokouksiin. 153 
" . " retkeilytoimiston käteiskassa 153 
" " " retkeilyasiamiehen virka 43 
" " " vahtimestarin palkkio ....153 

Urheilukenttien korjaustyöt . ... 155 
" liitosalueella sijaitsevien, kunnostaminen ....;..··..·.. 44 

Ursan, tähtitieteellisen yhdistyksen, avustaminen 173 
Uuden Yhteiskoulun teinikunnan avustaminen 160 
Uudenmaan raittiuspiirikunnan avustaminen 159 
U\töenmaan sosialidemokraattisen piirijärjestön avustaminen l6l 
UUdenmaan läänin vaalipiirin keskuslautakunnan jäsenten vaali 96 
Uudenvuoden vastaanotto- ja juhlatilaisuudet . 219 
Vaakunaa, kaupungin, koskevan päätöksen vahvistaminen 128 
Vaakunan ja vaakunalipun, kaupungin, käyttö 89 
Vaalien pitäminen työpaikoilla ., 113 
Vahingonkorvaukset 197, 207, 209 
Vaina jäin muiston kunnioittaminen 128 
Vakuuttamisvelvollisuus, kaupungin autojen 83 
Vallila, nuorisotalon rakentaminen 44 

n Päivän Nuoret-yhdistyksen avustaminen 159 
" siirtolapuutarhan palstojen vuokra-a-jan jatkaminen 80 
11 tontin myynti tehdaskorttelista 6 3 

Vallilan asunto-osuuskunta, kaupungin edustajain valitseminen 220 
" kerhokeskuksen luovuttaminen Kalliolan työkeskuksen käyttöön ... 160 
11 Kesäteatterin näyttämö- ym. rakennusten uusimista varten ase-

tettu komitea 118 
" pienasunnot n:o 1, asunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen 220 
" 11 " 2, asunto-oy., kaupungin e,dustä;jain valitseminen 220 
n ruotsinkielisessä kansakoulussa tapahtunut varkäus .... 165 
" sosialidemokraattisen raittiusyhdistyksen Tähkän avustaminen ... 159 
" suomenkielinen kansakoulu, muutos- ja korjaustyöt 1Ö5 
" työkeskusta varten varattu tontti '177 
" Ulkoilmateatteri, luonnospiirustusten.ja kustannusarvion laa-

timinen 173 
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Valmistavaa poikien ammattikoulua koskevat asiat .... 48, 167, 168 
" tyttöjen ammattikoulua koskevat asiat . 48, 167, 168 

Valtimontien rakentaminen .....·.·.·.. , * .. 193 
Valtion sähköpaja, vedenotto-oikeuden myöntäminen * 216 
Vanhainkodin kannatusyhdistyksen avustaminen .. .. ... 151 
Vanhempainneuvostot, oppikoulujen ..·....„ 97 
Vanhuksille sopivien asuntojen rakentamista koskeva aloite 41 
Vanhusten asuntoloiden suunnittelun valvomista varten asetettu toimikunta 117 
Vanhusten olojen parantaminen 41 

" " parantamista tutkimaan asetettu komitea . 117 
" Turva-yhdistyksen avustaminen 154 

Vapaaehtoiset palokunnat 33 
Varoitusvalojen järjestäminen 206 
Vartijan, kauppahallien, kioskien ja torien, viran lakkauttaminen 54 
Vartiokylä, kansakoulurakennuksessa toimineen kesäsiirtolan vuokra 164 

" palokaivon rakentaminen 138 
" Puotinkyla-Marjaniemen työväentalolle vuokratun maa-alueen 

vuokra-aika 71 
" tontin varaaminen terveystaloa varten 176 
" " vuokralleanto . . .. 71 
" tonttien myynti maanhankintalain mukaan 59 

Vastaanottokodin ennakkovarojen korottaminen 149 
Veistokset, kaupungin lahjaesineiksi hankkimat 128 
Venäläisen hyväntekeväisyysyhdlstyksen avustaminen ; 155 
Verhoilija-ammattikoulu 48, 168, 169 
Verkkosaari, tutkimukset paikan sopivaisuudesta kalasatamaksi 214 
Verolautakunta, ks. Tulo- ja omaisuusverolautakunta. 
Verönpidätyksen toimittaminen 110 
Verotusvalmisteluvirasto, aikatarkkkailuleimasimien asentaminen 109 

" asiantuntijalausunnon palkkion maksaminen 110 
" määrärahat 8 
" taksoituslautakunnan puheenjohtajalle siirre-

tyt tehtävät 8 
" taksoitustyön suorittaminen ylityönä 109 

työaika .. 109 
" valtion osuuden vahvistamiseksi annettava 

lausunto 110 
" virat ja viranhaltijat 109 

Veroäyrin, v:n 1952, hinta 16 
Vesijohtotyöt 87 , 180, 216, 217 
Vesilaitos, B-liikevaihtoverolisenssin peruuttamista koskeva valitus .... 217 

" muille kaupungeille myydyt tai lainatut tarvikkeet 217 
" määrärahat .... 87 
" takaan korottaminen 87 
M vanhan vesisäiliön alueen luovuttaminen vesilaitoksen 

hallintaan 216 
" varastotilan luovuttaminen Alppllanmäen yesisäiliöraken-

nuksesta 217 
11 vedenpuhdistusaseman kemistien ja laboraattorien työaika .... 215 
" vesijohtoveden toimittaminen Otaniemen lomakylään .... 217 
" virat ja viranhaltijat 87 , 215 

Vesilinnan työmaafilmi 128 
Vesistökatselmukset ^94 
Viemärin rakentamiskustannusten jakaminen 82 
Viemärityöt 8 2 , 1 7 8 - 1 8 1 , 194, 195 
Vientikomitean jäsenen vaali , H 9 
Vihannestorin järjestäminen 176 
Vihanne s tukkukauppaa varten varattava alue 176 
Viihdytystoiminta olympiakisojen aikana 156 
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Viikinmäki, alueiden myynti vuokra-alueensa lunastukseen oikeutetuille .. 62 
" vuokra-aluee11a sijaitsevan rakennuksen ostaminen 78 

Viipurin raittiusseuran avustaminen 159 
" sosialidemokraattisen naisyhdistyksen avustaminen 156 
11 " raittiusyhdistyksen avustaminen .... 159 

Vipusentien poikki rakennettava lämpö johto tunne li l8l 
Virastojen ja laitosten saatavien periminen 134 

11 kesäajan käytäntöönottamista koskeva aloite 9 
Viranhaltijat, eläkkeellä olevat, asuntojen hankkiminen 41 

11 eläkkeiden korottaminen 10-11, m 
" kunnallishallinnollisen luentosarjan järjestäminen n o 
" lääkärintodistukset . 110 
11 oman moottoripyörän käytöstä maksettava korvaus 113 
" osallistuminen kokouksiin, opintopäiville ym. .. 190, 123, 124 
n osapäivätyötä koskeva päätös 112 
" palkankorotukset 10, 11, m 
" palvelustodistukset 110 
" päivärahan maksaminen . 111, 112 
" sairaus- ja hautausapusäännön hyväksyminen 8 
" tilapäiset, palkkojen järjestely, eräitä määräyksiä .. 10 , 113 
" veronpidätyksen toimittaminen 110 
" virkavuosien laskeminen 112 
" vuosilomasäännön hyväksyminen 8 
" väärinkäytösten ilmoittaminen . 109 
" ylityökorvaukset >» 111 

Virka-aika, ks. Työaika. 
Virka-asuntojen luovuttaminen olympiakisojen vieraille 110 

" " määrääminen 185 
Virkamiesasuntoja oy., kaupungin edustajain valitseminen 219 

" " Sampsantie 40, kaupungin edustajain valitseminen.. 220 
" " " 50, kaupungin edustajain valitseminen.. 220 

Virkamiesvaihto Pohjoismaiden kesken 112 
Vlrkamiesyhdistyksen avustaminen x. 152 
Virkanimikkeiden muuttaminen .. 36 
Virkasäännön, uuden, hyväksyminen 8 

" muuttamista koskeva aloite 9 
Virkasäännön uudelleen käsittelemistä koskeva esitys 112 
Virkavirheestä nostettu syyte . 217 
Virkavuosien laskeminen 112, 114 
Voimistelulaitteiden, olympiamallisten, hankkiminen 157 
Voittaja, äsunto-oy., kaupungin edustajain valitseminen 221 
Voitto, asunto-osuuskunta, kaupungin edustajain valitseminen 221 
Vuosi loma säännön hyväksyminen ....; 8 
Vuositilintarkastajain kertomuksen tarkistusehdotus 8 

11 vaali 8 
Väestöliiton Asuntosäätiön valtuuskunta, kaupungin edustajain valitse-

minen e 222 
" Helsingin osaston avustaminen 151 

Väestönlaskenta = 106 
Väestönsuojelua koskeva komitean mietintö .......' 157 
Väestönsuojelulautakunnan lakkauttamista koskeva aloite 44 

" puheenjohtajan ja jäsenten vaali 94 
Väinämöisenkadun Ja Sivutien välisen puistokäytävän söhkövalaiBtus 219 
VäkiJuomaliikkeen voittovarojen käytöstä annettu selostus 158 
Väki Juomamyymölät 90 
Väkijuomayhtiön voittovarojen Jako 158 
Väkiluku, Helsingin 128 
Välikysymys asuntojen Järjestämisestä kalliosuojissa asuville 79 

" k&nsakouluhuoneistojen käyttöoikeudesta 47 
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Välikysymys Olympiakylän lämpökeskuksen rakentamisesta 78 
" putkijohtoalalla vallitsevasta tilanteesta 82 
" Ryttylän koulukodissa vallinneesta tilanteesta 43 

Yhteiskunnallisen Korkeakoulun valtuuskunta, kaupungin edustajain va-
litseminen 222 

Yleisradio oy., tontin luovuttaminen 177 
Yleisten käymälöiden rakentaminen 196, 197 

" töiden lautakunta, määrärahat 80, 81 
" " " puheenjohtajan ja jäsenten vaali 95 
" " " viranhaltijain osallistuminen k o k o u k s i i n . 190 

Ylioppilaiden Raittiusyhdistyksen avustaminen * 159 
Äshaka oy., kaupungin edustajain valitseminen 220 
Äitiys- ja lastenneuvolat 35, l^2 



Julkaisujen luettelo 
A. Helsingin kaupungin tilasto. 

(Ilmestyi aluksi erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina, 
myöhemmin kaksikielisinä painoksina suomen- ja ruotsinkielisin rin-
nakkaistekstein. V.1933 ja myöhemmin ilmestyneissä julkaisuissa on 
yksinomaan suomenkielinen teksti, mutta taulukoissa on myös ruot-
sinkieliset sekä - sarjoissa I,II,III ja VI - vuoteen 1952 ranskan-
kieliset ja siitä lähtieii englanninkieliset otsakkeet; sarjasta VI 
on kuitenkin myös erillinen ruotsinkielinen painos, joka v:een 1936 
saakkä sisältää vain ruotsinkielisten opetuslaitosten toimintaker-
tomukset, mutta lukuvuodesta 1936/37 lähtien kaikki kyseiset kerto-
mukset· ) 

I. Terveyden- ja sairaanhoito. Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
julkaisema. 

1 - 32. 1910 - 47. 33 - 37. Edellinen osa. 1948 - 52. 
II. Ulkomaankauppa. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 

1 - 1 1 . 1916 - 26. 
III. Merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 

1 - 3 . 1915 - 26. 
JI-III. Ulkomaan kauppa ja merenkulku. Helsingin kaupungin tilastotoi-

miston julkaisema. 
1 - 14. 1927 - 49. 

17. Kaupungin teollisuuslaitokset (V:een 1949 teknilliset laitokset). 
Helsingin kaupungin teollisuuslaitosten lautakunnan julkaisema. 

1 - 37. 1916 - 52. 
V. Kaupungin tilit ja tilinpäätös. Helsingin kaupungin rahatoimiston 

julkaisema. 
1 - 37. 1916 - 52. 

VI. Opetuslaitokset. Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
1 - 16. 1916/17 - 46/47. 19. 1950/51. 

B. Helsingin, kaupungin tilastollinen vuosikirja. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Taulukoissa on suomen- ja ruotsinkieliset otsakkeet; sisällysluet-
telo on laadittu mvös ranskankielellä vuoteen 1952 ja siitä lähtien 
englanninkielellä.) 
1 - 11. 1905 - 15. 12 - 42. 1919 - 53. 

C. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Aikaisemmin julkaistu erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä pai-
noksina, vuoden 1932 kertomuksesta alkaen ainoastaan suomenkielise-
nä painoksöria.) 
2 1 - 6 4 . 1908 - 51. 
Vanhempi sarja. Kaupunginvaltuusto. 1 - 3 . 1875 - 87* 
Henkilöhakemisto 1875 - 1930. 
Kiinteistöhakemisto 1875 - 1930. 

D. Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1 - 9. 1911 - 32. 10 - 25. 1934 - 53. 

E. Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. 
(Julkaistaan erillisinä, suomen- ja ruotsinkielisinä painoksina.) 
1 - 29. 1923 - 51. 

F. Helsingin kaupunkia koskevat asetukset. Kunnallinen käsikirja. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema (1930). 
(Julkaistu erillisinä suomen- ja ̂ otsinkielisinä painoksina.) 

G. Tilastollisia kuukausi tie toja Helsingistä. 
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema. (Suomen- ja ruot-
sinkielisin rinnakka is tekstein.) 
1950 - 52. 1953/1 - 10. 








