
22 1. Kaupunginvaltuusto 

oli ko. virka ollut uudelleen aukijulistettuna 2. 7. 1951. Valtuusto p ä ä t t i v a l i t a 15 haki-
jasta virkaan raastuvanoikeuden siviilinotaarin A. Mestertonin. 

Raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneuvosmiehen virkaan valtuusto valitsi 2) 
16 hakijasta nuoremman oikeusneuvosmiehen L. M. Tulosen; sekä toiseen vanhemman 
oikeusneuvosmiehen virkaan 14 hakijasta nuoremman oikeusneuvosmiehen G. I. H. Lind-
bladin 3). Nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan valittiin4) 20 hakijasta vt. nuorempi 
oikeusneuvosmies L. K. Rannisto; sekä toiseen nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan 
19 hakijasta raastuvanoikeuden rikosasiainnotaari N. G. Rein5). 

Varatuomari Ranniston valitsemisesta ko. virkaan oli lainopin kandidaatti E. Knappe 
valittanut lääninhallitukseen, joka 16. 12. 1952 ratkaisi asian hyläten valituksen. Päätös 
merkittiin tiedoksi6). 

Määrärahat. Raastuvanoikeuden v:n 1952 eri tileillä olevia määrärahoja sallittiin7) 
ylittää yhteensä 2 734 879 mk. 

Syyttäjistö. V:n 1952 talousarvion tilillä Vakinaiset viranhaltijat olevaa määrärahaa 
sallittiin 8) ylittää 317 415 mk. 

Poliisilaitos. Valtuusto oikeutti 9) kaupunginhallituksen ylittämään oikeus- ja järjes-
tystoimen pääluokan poliisilaitoksen lukuun kuuluvalla tilillä Kaupungin osuus poliisilai-
toksen rahallisiin menoihin olevaa määrärahaa 18 508 785 mk mainittujen kustannusten 
suorittamista varten v. 1952. 

Valtuusto hyväksyi10) toimenpiteen, jolla kaupunginhallitus oli oikeuttanut poliisilai-
toksen ylittämään v:n 1952 talousarvion tilillä Sairaanhuolto, muut palkkamenot olevaa 
määrärahaa 40 870 mk. Edelleen oikeutettiin n ) poliisilaitos ylittämään ko. vuoden eri 
tileillä olevia määrärahoja yhteensä 400 157 mk. 

Seutulan lentoaseman poliisihoidon yhdistäminen Helsingin poliisipiiriin. Uudenmaan 
lääninhallitus oli v. 1952 pyytänyt lausuntoa mainitusta asiasta, jolloin valtuusto oli 
ilmoittanut, ettei katsottu kaupungin voivan osallistua lentoaseman poliisihoidosta aiheu-
tuviin kustannuksiin. Sisäasiainministeriö ilmoitti 13. 10. 1953 kirjelmässään Uudenmaan 
lääninhallitukselle, että valtioneuvosto oli v:n 1954 tulo- ja menoarvioehdotuksessa mer-
kinnyt lentoasemalle järjestyksen valvontaa ja passintarkastusta varten perustettavaksi 
Helsingin kaupungin poliisipiiriin neljä poliisikonstaapelin tointa, joiden palkkaus suori-
tettaisiin yksinomaan valtion varoista. Poliisilaitos oli sitä mieltä, että kaikki asialliset 
syyt puolsivat lentoaseman yhdistämistä poliisihoidollisesti Helsingin kaupungin poliisi-
piiriin. Kaupunginhallitus esitti käsityksenään, että kaupungin velvollisuutta osallistua 
ko. poliisihoidosta aiheutuviin kustannuksiin ei voida ulottaa koskemaan mainittua lento-
kenttää, koska se sijaitsee 19.5 km:n päässä kaupungin keskustasta. Valtuusto päätti12) 
Uudenmaan lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan ilmoittaa vastustavansa Hel-
singin lentoaseman liittämistä poliisihoidollisesti Helsingin kaupungin poliisipiiriin. 

Huoneenvuokralautakunnat. Valtuusto päätti13), että 30.5. 1951 vahvistetut14) huo-
neenvuokralautakuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot maksettaisiin v. 1954 poik-
keuksellisesti 10 % vähennettyinä sen luottamusmiesten palkkioiden maksamista kos-
kevan päätöksen mukaisesti, jonka valtuusto oli tehnyt1 5) 7. 10. 

Käsityön ja pienteollisuuden harjoittajien oikeuttaminen harjoittamaan ammattiaan ny-
kyisissä huoneistoissaan. Vt Hopeavuori ym. ehdottivat tekemässään aloitteessa, että ko. 
pienteollisuuden harjoittajat saisivat toistaiseksi ja ainakin niin kauan kuin vuokrasään-
nöstely jatkuu käyttää entisiä huoneistojaan. Aloite lähetettiin16) kaupunginhallituksen 
valmisteltavaksi. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palokunnan rahaston sääntöjen vahvistaminen. Sisäasiainministeriö vahvisti17) 29. 12. 
1952 valtuuston 12. 11. 1952 tekemän päätöksen, jolla palokunnan rahaston säännöt oli 
hyväksytty. 

1) Kvsto 11. 3. 191 §. — 2) S:n 28. 10. 695 §, — 3) S:n 28. 10. 696 §. — 4) 28. 10. 697 §. — 
5) 28. 10. 698 §. — 6) S:n 28. 1. 52 §. — 7) S:n 11. 2. 116 §. — 8) S:n 1. 4. 271 §. — 9) S:n 15. 
6. 487 §. — 10) S:n 25. 2. 172 §. — «) S:n 28. 1. 89 §, 11. 2. 116 §, 25. 2. 172 §. — *2) S:n 25. 
11. 790 §, ks. v:n 1952 kert. I osaa. — 13) Kvsto 11. 11. 749 §. — 14) Ks. v:n 1951 kert. I osan 
s. 32. —1 5) Ks. s. 8. — 16) Kvsto 28. 1. 92 §. — 17) S:n 28. 1. 51 §, ks. v:n 1952 kunn. as. kok. s. 198. 
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Nuohoustoimen johtosäännön uusiminen. Valtuusto päätti1) hyväksyä ehdotuksen 
kaupungin uudeksi nuohoustoimen johtosäännöksi, jonka palolautakunnan 21. 4. 1948 
nuohoustoimen asettama uudelleen järjestelyä harkitseva komitea 2) oli laatinut. Samalla 
valtuusto kumosi 1. 4. 1942 vahvistamansa kaupungin nuohousohjesäännön. 

Säiliövaunujen hankkiminen palokunnalle. Palolautakunnan kirjelmän johdosta, joka 
koski mainittuja palokunnan hankintoja, valtuusto päätti 3), ettei sen ole syytä tässä vai-
heessa puuttua esitettyyn asiaan. 

Pumppujen hankinnasta aiheutuneen laskun maksaminen. A. Ahlström oy:n Karhulan 
tehtaat oli toimittanut palokunnan v. 1950 tilaamista nokkapumpuista viimeiset kolme 
8. 1. 1953 ja lähetti näistä 1 175 712 mk:n suuruisen laskun 23. 1. Palolautakunta lähetti 
1. 7. ko. laskun kaupunginhallitukselle mahdollisia toimenpiteitä varten ilmoittaen, että 
pumput oli tilattu palopäällikön toimesta lautakunnan tietämättä ja ettei lautakunta kat-
sonut voivansa niitä hyväksyä. Kaupunginhallitus kehoitti palolautakuntaa kuitenkin 
maksamaan ko. laskun, mutta kun tämä ei johtanut tulokseen, kaupunginhallitus turhien 
kustannusten välttämiseksi kehoitti4) 19. 11. rahatoimistoa suorittamaan palolaitoksen 
kalustonhankintatililtä mainitun laskun määrän. Valtuusto hyväksyi 5) mainitun toi-
menpiteen sekä kehoitti kaupunginhallitusta kiirehtimään niitä tutkimuksia joita suori-
tetaan palolautakunnan tilauksia koskevissa asioissa sekä saattamaan kiireellisesti tutki-
mustensa tulokset valtuuston käsiteltäviksi. 

Palolaitoksen lähetin viran lakkauttaminen. Palolaitokseen oli tarkoitus palkata työ-
suhteessa oleva lähetti, mistä syystä valtuusto päätt i6) lakkauttaa palolaitoksen 8. palk-
kaluokkaan kuuluvan lähetin viran 1.1. 1953 alkaen. 

Määrärahat. Palolaitoksen v:n 1952 eri tileillä olevia määrärahoja sallittiin7) ylittää 
yhteensä 2 135 815 mk. Valtuusto oikeutti8) yleisten töiden lautakunnan ylittämään 
4. i milj. mk kertomusvuoden talousarvion kiinteistöjen pääluokan rakennusten korjauk-
siin kuuluvalla tilillä Palolaitoksen rakennukset olevaa määrärahaa Sörnäisten niemen 
paloaseman siirtämistä varten Herttoniemeen. 

Palofäällystökoulua varten varatun tontin vuokrauksen raukeaminen. Merkittiin tie-
doksi 9), ettei Suomen palosuojeluyhdistykselle varatun tontin n:o 46 Mäkelänkadun var-
relta vuokrasopimusta ollut allekirjoitettu, joten tontin vuokrauksen oli katsottava rau-
enneen. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Sunnuntaisin annetusta kotisairaanhoidosta kannettavat maksut. Kotisairaanhoito-
työstä, jota tehdään sunnuntaisin, päätettiin10) periä muilta kuin varattomilta ja vähä-
varaisilta potilailta 300 mk:n suuruinen maksu alkavalta tunnilta ja samoin kotisairaan-
hoitajan sunnuntaisin tapahtuvalta vastaanotolta 100 mk:n maksu. 

Aluehoitajan ja kotisairaanhoitajan virkojen vakinaistaminen. Valtuusto päätti11) pe-
rustaa tammikuun 1 p:stä 1954 kymmenen 25. palkkaluokkaan kuuluvaa aluehoitajan vir-
kaa ja kaksi 24. palkkaluokkaan kuuluvaa kotisairaanhoitajan virkaa. 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston sekä terveysolojen valvonnan eri tileillä 
olevia v:n 1952 määrärahoja sallittiin12) ylittää yhteensä 2 850 655 mk. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion kehittämistä koskeva aloite. Vt Vilkemaa ym, 
olivat ehdottaneet, että hankittaisiin selvitys siitä, millaisin ehdoin kaupungin terveydel-
listen tutkimusten laboratorio voitaisiin muodostaa valtionapuun oikeutetuksi tutkimus-
laitokseksi, joka suorittaisi elintarvikeasetuksen edellyttämiä yleisiä tutkimuksia ja an-
taisi niistä virallisia lausuntoja sekä että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin, jotta terveydel-
listen tutkimusten laboratorio voisi Helsingin Elintarvikelaboratorio -nimisenä kemial-
lisena ja mikrobiologisena tutkimuslaitoksena aloittaa toimintansa, 1. 6. 1953. Aloite 
lähetettiin13) kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

!) Kvsto 16. 9. 608 §, ks. kunn. as. kok. n:o 74. — 2) Ks. v:n 1948 kert. T osan s. 130. — 
3) Kvsto 2. 9. 586 §. — 4) Ks. s. 134. — 5) Kvsto 9. 12. 858 §. — 6) S:n 11. 3. 193 §. — 7) S:n 25. 
2. 172 §, 11. 3. 231 §. — 8) S:n 22. 4. 319 §, — 9) S:n 7. 10. 635 §, ks. v:n 1950 kert. I osan 
s< ioo. — 10) Kvsto 25. 2. 148 §. — n ) S:n 2. 9. 534 §. —- 12) S:n 11. 2. 116 §, 1. 4. 271 §. — 
13) S:n 6. 5. 370 §, ks. s. 137. 


