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3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Kaupunginhallitus päätti korottaa maistraatin lisäjäsenenä 
asemakaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asiantuntijan palkkion 
10 000 mk:ksi kuukaudelta maaliskuun 1 p:stä alkaen (8.3· 679 §), sekä 18 000 
mk:ksi kuukaudelta v:n 1952 alusta lähtien (29.11. 3052 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa maistraatille tielain mukaan kuuluvien 
valvontatehtävien hoitajalle maksettavan palkkion 8 000 mk:aan kuukaudelta 
kertomusvuoden alusta lähtien (8.2. 442 §;. 

Raatihuoneen muutostyöt. Kertomusvuoden talousarvion yleisten töiden pää-
luokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 294 500 mk raatihuoneella 
suoritettavia muutostöitä varten (4.5. 1212 §). 

Ulosottolaitos. Kaupunginhallitus päätti pyytää lainsäädäntöneuvos E. Ky-
tömaata laatimaan ehdotukset sellaiseksi lainsäädännöksi, jota ulosottolai-
toksen uudelleenjärjestelyä käsitellyt komitea oli mietinnössään 18 p:nä jou-
lukuuta 1950 ehdottanut, sekä oikeutti lainsäädäntöneuvos Kytömaan käyttämään 
työssään apuna sihteeriä ja kuulemaan asiantuntijoita (l.ll. 2757 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ensimmäisen kaupunginvoudin palkkaamaan 
konttoriinsa tilapäisen toimistoapulaisen 18.palkkaluokan mukaisin palkoin 
kesäkuun 1 p:stä alkaen neljän kuukauden ajaksi sekä myönsi palkan maksamis-
ta varten· 91 560 mk yleisen kunnallishallinnon erinäisten hallintomenojen lu-
vun tililtä Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset apulaiset (12.7. 1874 §). 

Avustavien kaupunginvoutien tuntipalkat päätettiin vahvistaa joulukuun 1 
p:stä 1950 alkaen'259 mk:ksi, tammikuun 1 p:stä 1951 alkaen 278 mk:ksi ja 
helmikuun 1 p:stä 1951 alkaen 293 mk:ksi, mitkä palkkiot saataisiin takautu-
vasti maksaa avustaville kaupunginvoudeille (21.6. 1687 §). 

Kaupunginvoutien konttorin entisen tasasuuntaajan vaihtamista varten suu-
rempaan myönnettiin painatus- ja hankintatoimistolle määräraha (Khn jsto 
26.9. 6277 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin 
tilapäisen työvoiman tililtä suoritettaisiin.52 142 mk vuosilomakorvauksina 
eronneille ulosottoapulaisine R. Heleniukselle ja J. Mankalalle siten, että 
ensiksi mainitulle maksettaisiin 24 746 mk ja viimeksi mainitulle 27 396 mk 
(22.2. 546 §). 

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa maaliskuun 8 p:nä tekemänsä päätöksen 
yhtä ikäkorotusta vastaavan palkankorotuksen myöntämisestä rikostuomioiden 
toimeenpanijan konttorin siivoojalle E. Al^nille sekä ilmoittaa maistraatil-
le, että sillä oli oikeus määritellä po. siivoojan palkkaus määrärahojensa 
puitteissa (12.4. 951 §). 

Rakennustarkastus. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennustarkastus-
konttorin suorittamaan ao. tilapäisen työvoiman tililtä rakennustarkastaja 
P. Hansteelle 49. ja 47.palkkaluokkien loppupalkkojen erotuksen ja rakennus-
mestari L. Niemiselle 33.palkkaluokan mukaisen palkan ja kolmea ikäkorotusta 
vastaavan palkankorotuksen siltä ajalta, jolloin he suorittivat Espoon itäis-
ten alueiden jo aloitetuki rakennustarkastuksen loppuun, kuitenkin kauintaan 
kertomusvuoden loppuun saakka (15.2. 477 §). 

Rakennustarkastuskonttorin viranhaltijoille suoritettiin palkkiot siitä, 
että he hoitivat Espoon itäisten alueiden rakennustarkastuksen (10.1. 5052 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä arkkitehtiylioppilas E. Järventauksen 
hoitamaan toisen apulaisrakennustarkastajan virkaa kesäkuun 1 p:stä alkaen 
toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun saakka virkaan kuuluvin pe-
ruspalkoin (31.5. 1435 §) sekä määrätä julkisivupiirustusten tarkastajan 
palkkion 5 000 mk:n suuruiseksi kuukaudelta marraskuun 1 p:stä lähtien (22.11. 
2993 §). 

Raastuvanoikeus. Kaupunginhallitus päätti korottaa raastuvanoikeuden nuo-
remmille oikeusneuvosmiehille rikospöytäkirjan pitämisestä maksetun palkkion 
5 400 mk:aan kuukaudessa (16.8. 2052 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi raastuvanoikeuden jäsenten vuo-
silomien järjestelyä harkitsemaan asetetun komitean mietinnön sekä kehoittaa 
yhteisraastuvanoikeutta noudattamaan vastedes vuosilomia ja vuosilomasijai-
suuksia suunniteltaessa mietinnössä ehdotettua järjestelmää (3.12. 3195 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa yhteisraastuvanoikeuden yleis jaostolle. 
että kaupungin luottamusmiesten palkkiosääntöä oli sovellettava myöskin yh-
teisraastuvanoikeuden ja sen yleisjaoston jäseniin (30.8. 2197 §). 
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Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan lääninhallitukselle annetta-
vassa, vanhemman oikeusneuvosmies A. Timgrenin valitusta koskevassa selityk-
sessään, että kaupunginhallituksen käsityksen mukaan vanhemman oikeusneuvos-
miehen viran haettavaksi julistaminen ei tehnyt valitusta hyödyttömäksi, kos-
ka kaupunginhallitus ei tulisi esittämään kaupunginvaltuustolle viran täyttä-
mistä ennenkuin valituksenalainen päätös oli saavuttanut lainvoiman, minkä 
vuoksi kaupunginhallitus esitti, että valitus aiheettomana hylättäisiin 
(20.9. 2398 §). 

Painatus- ja hankintatoimistoa kehoitettiin hankkimaan raastuvanoikeuden 
vahtimestarille virkapuvun takki (Khn jsto 26.9. 6282 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää v:n 1952 talousarvion käyttövaroistaan 
tililtä Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset viranhaltijat 179 430 mk:n 
suuruisen määrärahan raastuvanoikeuden tilille Muut palkkamenot, apujäsenen 
ja tilapäisen kaupunginpalvelijan palkkaamiseen: raastuvanoikeuden II osastol-
le tammikuun 1 psstä maaliskuun 31 p:ään 1952 (27.12. 3332 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 1 079 000 mk Yleisten töiden pääluokan 
käyttövaroistaan raastuvanoikeuden huoneistossa suoritettavia korjauksia var-
ten (29.3. 866 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää v:n 1950 talousarvion sekalaisten yleis-
ten menojen pääluokan tililtä Kaupunginhallituksen yleiset käyttövarat 400 000 
mk:n suuruisen lisämäärärahan ao. tilille raastuvanoikeuden käytettäväksi 
painatus- ja sidontamenoihin (14.6. 1603 §). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginvis-
kaali G. Beaurain'in kansaneläkelaitoksessa toukokuun 1 pistä 1938 toukokuun 
16 p:ään 1950 palveleman ajan ikäkorotuksiin oikeuttaviksi virkavuosiksi 
(18.10. 2620 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä vt. kaupunginviskaali K. Leinosen anomuk-
sen vuosiloman korvaamisesta rahalla ja kehoitti kaupunginviskaalinvirastoa 
myöntämään kaupunginviskaali Leinoselle virkasäännön mukaisen vuosiloman 
(16.8. 2053 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti kehoittaa rahatoimistoa suoritta-
maan kertomusvuoden heinäkuussa Uudenmaan lääninhallituksen postisiirtotilil-
le 201 304 302 mk kaupungin osuutena poliisilaitoksen v:n 1950 rahallisista 
menoista (21.3. 801 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhalli-
tus myönsi 758 000 mk poliisilaitoksen huoneistossa Aleksanterinkatu 16-18 
suoritettavia korjaustöitä varten (14.6. 1628 §), 105 000 mk Eiran poliisi-
piirin säilytyskoppeihin johtavien sementtiportaiden päällystämiseen kumima-
tolla (14.6. 1627 §), 531 000 mk Hietaniemen poliisiaseman rakennuksessa suo-
ritettavia muutos- ja korjaustöitä varten (15.2. 494 §), 118 000 mk Kallion 
poliisipiirin huoneistossa Pengerkatu 5 olevan keittiöhuoneen kunnostamisek-
si miehistön makuuhuoneeksi (22.11. 3041 §), 171 000 mk miehistön oleskelu-
huoneen järjestämiseksi Mariankatu 3*ssa olevaan poliisitaloon (18.1. 182 §), 
825 000 mk loistevalaisinten hankkimista varten poliisilaitoksen talossa Ka-
tariinankatu 3 olevaan uuteen huoneistoon (8.2. 407 §), 508 000 mk Vallilan 
poliisiaseman huoneistossa suoritettavia muutos- ja korjaustöitä varten (15.2. 
491 §) sekä kehoitti yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin 
Vallilan vartiopiirin poliisiaseman talon rakentamistöiden aloittamiseksi 
v. 1952 käyttäen tähän tarkoitusta varten varattua 15 milj. mk:n siirtomäärä-
rahaa (18.10. 2668 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan ylittämään ao. tiliä 
3 766 275 mk Töölön poliisivartiopiirin huoneiston kertomusvuoden vuokran 
suorittamista varten (12.7. 1937 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa pidätettyjen henkilöiden ruoka-annosten 
hinnan 40 mk:sta 60 mk:aan annosta kohden kesäkuun 1 psstä lähtien (12.7. 
1871 §) sekä ruumiiden kuljetuksesta perittävän maksun 600 mkssta 1 000 mksaan 
tammikuun 1 psstä 1952 lähtien (20.12. 3244 §). 

Huoneiston vuokraaminen poliisi- ja palolaitoksen radioautojen korjaamoa 
varten. Kaupunginhallitus päätti, että poliisi- ja palolaitoksen radioautojen 
korjaus- ja huoltoasemaa varten vuokrattaisiin 300 m2sn suuruinen huoneisto 
talosta Kirstinkatu 12 99 000 mksn suuruisesta kuukausivuokrasta (4.7* 1811 
§, ks. siv. 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan suorittamaan kiinteistö-
jen pääluokan lukuun Talo-osasto kuuluvan poliisihuoneistojen tilapäisen työ-
voiman tililtä 17.palkkaluokan mukaisen palkan Aleksanterinkatu 22-24 sssä ole-
van talon siivoojalle marraskuun 1 psstä 1950 lähtien (11.1. 90 
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Kaupunginhallitus päätti myöntää 35 000 mk:n suuruisen avustuksen sekalaisi 
ten yleisten menojen pääluokan yleisistä käyttövaroistaan poliisilaitoksen 
125-vuotisjuhlan aiheuttamien menojen osittaiseksi peittämiseksi (16.8. 2047 

Suomen Poliisilehdelle päätettiin myöntää 15 000 mk:n avustus (Khn jsto 
5.7. 6009 §). ' 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton vastaus kaupunginhallituksen esityk-
seen. joka koski kaupunkien osallistumista poliisilaitoksen menoihin (1.2. 
297 §), ja jossa oli esitetty, että ajankohta ei olisi sopiva uuden, väkilu-
vun mukaisen laskutavan käytäntöönottamiseen kaupunkien osuuden suorittami-
sessa poliisilaitoksen kustannuksista. 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sisäasiainministeriölle'annettavassa 
lausunnossaan, ettei kaupunginhallituksella ollut periaatteessa mitään sitä 
vastaan, että Uudenmaan läänin rikospoliisikeskuksen pidättämät henkilöt säi-
lytetään kaupungin poliisilaitoksen poliisivankilassa sillä ehdolla, että si-
säasiainministeriön kanssa saadaan aikaan sopimus tästä järjestelystä kaupun-
gille tulevan korvauksen laskemista vasta ja että ko. pidätetyt henkilöt siir-
retään pois kaupungin poliisivankilasta, jos kaupungin poliisilaitos tarvit-
see vankilan omaan käyttöönsä (29.11. 3049 §). 

Huoneenvuokraiautakunnat. Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoi-
tus, että se oli määrännyt hovioikeuden auskultantti P.V. Kallan edelleen 
huoneenvuokra lautakuntien toiminnanjohtajaksi tammikuun alusta lähtien tois-
taiseksi ja kunnes toisin määrättäisiin enintään kuitenkin kertomusvuoden 
loppuun (4.1. 16 §). 

Huoneenvuokra lautakuntien keskuslautakunta oli joulukuun 5 p:nä 1950 teh-
nyt päätöksen kukkalaitteen hankkimisesta III huoneenvuokralautakunnan puheen-
johtajalle T. Törnblomille huone envuokralautakunt ien ja huoneenvuokra toimis-
ton puolesta, minkä päätöksen kaupunginhallitus oli joulukuun 21 p:nä 1950 
päättänyt alistaa tutkittavakseen. Saatuaan mainitun keskuslautakunnan seli-
tyksen asiasta kaupunginhallitus päätti kumota ko. päätöksen (11.1. 78 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua huone envuokralautakunt ien keskuslautakun-
nan esitykseen, että se oikeutettaisiin heti virkaa haettavaksi julistamatta 
palkkaamaan yksi asunnontarkastaja entisten lisäksi 30.palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin (25.10. 2686 §) sekä samoin palkkaamaan mainittu asunnontarkasta-
ja edelleen v:ksi 1952, oikeus- ja järjestystoimen pääluokan luvun Huoneen-
vuokralautakunnat tililtä Tilapäistä työvoimaa maksettavin palkoin (25.10. 
2685 §). 

4 . P a l o t o i n t a k o s k e v a t a s i a t 

Palokunnan uudelleen organisointi. Kaupunginhallitus päätti antaa työteho-
toimiston tehtäväksi työtehotutkimuksen suorittamisen palolaitoksessa ja sen 
jälkeen ehdotuksen tekemisen kaupunginhallitukselle mahdollisista uudelleen 
järjestelyistä palolaitoksessa (24.5. 1383 §). 

Palolaitoksen perushankintoja koskeva asia. Kaupunginhallitus päätti 
l) kehoittaa palolautakuntaa kiireellisesti laadituttamaan ja kaupunginhal-
litukselle lähettämään ehdotuksen palolautakunnan ja palokunnan johtosään-
nöiksi, joissa mm. määritellään palolautakunnan ja palopäällikön hankinta-
valtuudet, 2) kehoittaa palolautakuntaa toistaiseksi ja kunnes edellisessä 
kohdassa mainitut johtosäännöt olisi hyväksytty vahvistamaan sen ylimmän ra-
jan, johon palopäällikön omalla vastuullaan yhdellä kertaa ostamien koneiden 
ja kojeiden sekä raaka- ja tarveaineiden ym. arvo tai määrä saa nousta, sekä 
päättämään tämän rajan ylittävistä hankinnoista, 3) kehoittaa palolautakun-
taa ja palopäällikköä kiireellisesti antamaan selityksensä revisiotoimiston 
epäkohtia palolaitoksen perushankinnoissa ko.skevasta kirjelmästä sekä samoin 
järjestelytoimistoa antamaan lausuntonsa ko. kirjelmästä (18.10. 2632 §). 

Viranhaltijoita koskevan luettelon täydentäminen. Kaupunginhallitus päät-
ti, että kaupunginhallituksen syyskuun 27 p:nä johtavista viranhaltijoista 
vahvistamaan luetteloon lisättäisiin palolaitoksen kohdalla palolautakunnan 
esittämänä täydennyksenä tilapäinen paloinsinööri ja tilapäinen paloteknikko 
(27.12. 3347 §). 


