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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-


