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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 



2, Kaupunginhallitus 105 

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, 
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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 
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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: 



114 2, Kaupunginhallitus 

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-
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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 



121 2, Kaupunginhallitus 

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 §)• 
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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 §). 


