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3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin1) tiedoksi, että lääninhallitus oli määrännyt asemakaava-
arkkitehti V. Tuukkasen toimimaan 3 vuoden ajan asiantuntijajäsenenä maistraatissa 
asemakaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä. 

Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa maistraatin suorittamaan ulosottolaitoksen 
tarkkaajan virkaa tammikuun 18 p:n ja huhtikuun 30 p:n välisenä aikana viransijaisena 
hoitamaan määrätylle reviisori Y. Janssonille mainitun viran loppupalkan ja hänen eläk-
keensä välisen erotuksen. Vielä kaupunginhallitus päätti 3) myöntää yleisen kunnallis-
hallinnon pääluokan lukuun Erinäiset hallintomenot kuuluvista määrärahoista Vuoden 
varrella tarvittavat tilapäiset apulaiset 88 100 mk vuosilomakorvauksen suorittamista 
varten reviisori Janssonille. 

Vuosilomakustannusten suorittamiseen kaupunginhallituksen käytettäväksi merki-
tystä määrärahasta myönnettiin 4) 11 600 mk varatuomari O. Pylkkäselle ajalta, jolloin 
hän toimi maistraatin oikeusneuvosmiehen vuosilomasijaisena. 

Kaupunginvoudinkonttorit. Yleisjaosto päätti 5) myöntää v:n 1952 talousarvion yleisen 
kunnallishallinnon pääluokkaan kuuluvista ao. määrärahoista 6 000 mk:n lisämäärärahan 
ulosottolaitokselle sähkön hinnan korotuksesta aiheutuneiden menojen peittämiseksi. 

V:n 1951 talousarvion sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan tarkoitukseen merki-
tyistä määrärahoista yleisjaosto päätti 6) myöntää 195 413 mk ulosottolaitoksen lisäänty-
neiden painatus- ja sidontakustannusten peittämiseksi. 

Helsinki-Huopalahden kaupunginvoudinkonttori. Kaupunginhallituksen yleisistä käyt-
tövaroista myönnettiin 7) 29 862 mk Helsinki-Huopalahden kaupunginvoudinkonttorissa 
suoritetun ylityön maksamista varten. 

Kaupungin palveluksessa olevien palkannauttijain vero jäämien periminen. Kaupungin-
hallitus päätti 8), että kaupunginreviisorin esitys, joka koski kaupungin palveluksessa 
olevien palkannauttijain verojäämien perimistä, ei antanut aihetta muihin toimenpitei-
siin, kuin että rakennustoimistoa, satamalaitosta ja liikennelaitosta kehoitettaisiin joka 
toinen viikko antamaan II kaupunginvoudinkonttorille luettelo palvelukseen otetuista 
uusista työntekijöistä. 

Rakennustarkastus. Arkkitehti K. E. G. Nyström määrättiin 9) hoitamaan II apulais-
rakennustarkastajan virkaa oikeuksin nostaa siihen kuuluva palkka helmikuun 15 p:stä 
toistaiseksi ja kauintaan siksi, kunnes virka olisi vakinaisesti täytetty ja virkaan nimitetty 
ryhtyisi sitä hoitamaan. Kaupunginhallitus päätti10) sittemmin valita arkkitehti Nyström-
in sanottuun virkaan. 

Maistraatti oikeutettiin 1:L) julistamaan rakennustarkastuskonttorissa avoinna oleva 
41. palkkaluokkaan kuuluva apulaisarkkitehdin virka uudelleen haettavaksi siten, että 
hakijat saisivat esittää oman palkkavaatimuksensa. 

Raastuvanoikeus. Merkittiin12) tiedoksi maistraatin ilmoitus raastuvanoikeuden van-
hemman oikeusneuvosmiehen viran julistamisesta haettavaksi. 

Konkurssiasioiden käsittelyä varten raastuvanoikeuden II osastolla päätettiin palkata 
kertomusvuoden loppuun yksi apu jäsen ja yksi tilapäinen kaupunginpalvelija13) sekä 
yksi ylimääräinen haastemies huhti—toukokuun ajaksi valtionvarainministeriön kon-
kurssiasioihin liittyviä haastetoimituksia ja muita tiedonantoja varten14). 

Yleisjaosto päätti1 5) oikeuttaa painatus- ja hankintatoimiston siirtämään eri viras-
toista ja laitoksista palautettuja kirjoituskoneita, joita niiden huonokuntoisuuden vuoksi 
ei enää muissa laitoksissa voitu käyttää, raastuvanoikeuden käytettäväksi konseptien kir-
joittamista varten. 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin16) 270 000 mk raastuvanoikeuden eteisaulan askelkivien korjaamista, irtokumi-
mattojen hankkimista eteisaulaan ja maton kiinnittämistä varten portaikkoon. 

Syyttäjistö. Kaupunginhallitus päätti myöntää vuosilomakustannusten suorittamiseen 
merkityistä käyttövaroistaan 198 050 mk lisäpalkkioiden suorittamiseksi kaupunginvis-
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kaalien vuosilomasijaisina v. 1952 toimineille henkilöille1) sekä oikeuttaa kaupunginvis-
kaalinviraston ylittämään määrärahaansa Vuosilomakustannukset 198 058 mk kertomus-
vuoden vastaavien palkkioiden suorittamista varten 2). 

Kaupunginhallituksen käyttövaroista Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset viranhal-
tijat myönnettiin 3) 49 340 mk siltä varalta, että oikeuskansleri myöntäisi kaupunginvis-
kaali A. Karhuvaaralle virkavapautta 1—30. 6. väliseksi ajaksi. 

Raastuvanoikeuden arkisto. Kaupunginhallitus päätti 4) kehoittaa kiinteistölautakun-
taa luovuttamaan Sofiankatu 4:n kellarista noin 900 hyllymetriä käsittävän arkistotilan 
raastuvanoikeuden arkiston käyttöön 1.1. 1954 sekä oikeuttaa raastuvanoikeuden palk-
kaamaan muuttoa varten tarvittavat apulaiset ja yleisjaoston hyväksymään siitä aiheu-
tuneen laskun. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 5) 6 210 mk ylityökorvauk-
sen suorittamista varten raastuvanoikeuden arkiston eräille viranhaltijoille. 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti 6) suostua siihen, että poliisilaitoksen auto-
keskusradioasema aikanaan sijoitetaan rakennettavaksi suunniteltuun Ilmalan vesitor-
niin teollisuuslaitosten lautakunnan esittämin edellytyksin ja ehdoin. Edelleen kaupun-
ginhallitus päätti kehoittaa asiamiesosastoa yhdessä vesilaitoksen kanssa laatimaan kau-
punginhallituksen hyväksyttäväksi esitettävän sopimusehdotuksen. 

Määrärahat. Poliisilaitos oikeutettiin 7) ylittämään v:n 1952 talousarvion kaluston-
hankintamäärärahaansa enintään 250 000 mk. Samalla kehoitettiin poliisilaitosta vastai-
suudessa suorittamaan kaluston hankintansa painatus- ja hankintatoimiston välityksellä. 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 20 000 mk hyllyjen ja pyörätelineiden hankkimista varten Hietaniemenkatu 4:ssä 
olevaan poliisitaloon 8); 100 000 mk Ruskeasuon ratsastushallin tallirakennukseen raken-
nettavaa poliisien vartiokojua varten 9); 105 000 mk vedenlämmityslaitteen ja pesualtaan 
asentamista varten Pengerkatu 5:ssä olevaan poliisitaloon10); 95 435 mk Oulunkylän 
poliisiaseman ja kirjastohuoneiston sähköjännitteen muuttamisesta aiheutuneiden kustan-
nusten suorittamista varten11) ja 185 000 mk Malmin poliisiaseman käymälän rakenta-
mista varten12). 

Uimaliput. Kaupunginhallitus päätti1 3) , että poliisilaitoksen tilille uimalippuja var-
ten merkittyä määrärahaa saatiin ylittää enintään 19 800 mk. 

Pasilan vartiokonttori. Kaupunginhallitus päätti1 4) oikeuttaa poliisilaitoksen toistai-
seksi käyttämään Pasilan vartiokonttorin huoneistoa asunnottomien poliisimiesten majoi-
tustarkoitukseen. 

Pasilan poliisivartioaseman ulkohuonerakennuksen rakentamista varten myönnet-
tiin15) 1 . 0 4 4 milj. mk:n lisämääräraha tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Huoneenvuokralautakunnat. Merkittiin16) tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että 
ministeriö oli päättänyt määrätä hovioikeudenauskultantti P. W. Kallan edelleen kau-
pungin huoneenvuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi 1.1. 1954 lukien toistaiseksi, 
enintään vuoden loppuun 73 585 mk:n kuukausipalkkioin. 

V:n 1951 talousarvion sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvista asian-
omaisista määrärahoista myönnettiin 17) 25 719 mk huoneenvuokralautakuntien v:nl952 
kohonneiden painatus- ja sidontakustannusten peittämiseksi. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palomiesten ja paloalipäällystön työaikaa koskeva Kaupunkiliiton kiertokirje merkit-
tiin 18) tiedoksi. 

Lähetin palkkaaminen. Kaupunginhallitus päätt i1 9) oikeuttaa palolaitoksen palkkaa-
maan työsuhteessa olevan lähetin, sitten kun kaupunginvaltuusto oli päättänyt lakkaut-
taa palolaitoksen 8. palkkaluokkaan kuuluvan lähetin viran. 
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