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täysimääräisiä. Ministeriö päätti ennen IV neljännesmaksun suoritusta hankkia Suomen 
Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tutkijalta lausunnon ja määrätä sen perus-
teella prosenttiluvun, joka vastaisi em. täysimääräistä ennakkosuoritusta. Kertomusvuo-
den II ja I I I neljännesmaksu suoritettaisiin kuitenkin kunnille ministeriön aikaisempien 
määräysten mukaisesti. Sittemmin valtiovarainministeriö oli muuttanut em. mää-
räyksiä siten, että kunnille saatiin, mikäli ne olivat ilmoittaneet v:lta 1953 toimitettuun 
taksoitukseen perustuvan lopullisen veroäyrimäärän, maksaa kertomusvuoden aikana 
vuosineljänneksittäin 105 % määrästä, joka saatiin, kun verovelvollisilla v:lta 1953 
olleita, heidän asuinpaikkansa perusteella taksoitettavia tuloja vastaava veroäyrimäärä 
kerrotaan kertomusvuonna voimassa olevalla ennakkoveroäyrin hinnalla. Lääninhalli-
tuksen tulee kertomusvuoden IV neljännesmaksun yhteydessä laskea, mihin määrään sitä 
ennen kertomusvuoden aikana suoritetut vuosineljännes maksut nousisivat laskettuna eo. 
määräysten mukaan sekä ottaa huomioon uuden laskelman mukaisten ja jo todellisuudessa 
suoritettujen maksujen välinen erotus IV vuosineljännesmaksun lisäyksenä tai vähen-
nyksenä. . < , 

Vielä ministeriö oli ilmoittanut2) periaatteessa suostuneensa siihen, et tä v:n 1955 
aikana ennakko-osuudet suoritettaisiin I, I I ja I II neljännesmaksun yhteydessä siten, että 
ne keskimäärin vastaisivat 90 % täysimääräisestä suorituksesta, minkä jälkeen v:n 1955 
kaikki ennakko-osuudet IV neljännesmaksun yhteydessä tasoitettaisiin siten, että ne keski-
määräisesti laskien mahdollisimman tarkoin vastaisivat lopullisia vero-osuuksia ja olisivat 
siinä mielessä täysimääräisiä. - . -

Talousarvio. V:n 1954 talousarvion noudattamista koskeva kiertokirje päätettiin 3) 
lähettää kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille. 

V:n 1954 lisätalousarviota koskeva kirjelmä merkittiin 4). tiedoksi. 
V:n 1955 talousarvion laatimista koskeva kaupunginhallituksen kirjelmä päätettiin5) 

lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille. 
Kaupunginhallitus päätti esittää 6) kaupunginvaltuustolle, että se käsitellessään 

v. 1955 talousarviota vahvistaisi mietinnössä n:o 22 mainitut momentit mietinnön mukai-
sesti sekä hyväksyisi7) talousarvion lopullisesti mietinnön n:o 23 mukaisesti. 

V:n 1955 talousarvion ja tilisäännön määräysten noudattamista koskeva kiertokirje 
päätettiin 8) lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille. 

Tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi. 
Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti 9) hyväksyä v:n 1953 tilinpäätöksen. 
Jäsenmaksut. Kaupunkiliitto oli ilmoittanut10), että liiton 16 mk:n suuruinen jäsen-

maksu kutakin kaupungissa v. 1953 henkikirjoitettua asukasta kohden olisi viimeistään 
kertomusvuoden helmikuun aikana suoritettava Kaupunkiliitolle ja. että suorituksesta 
saataisiin vähentää 3.72 3 milj, mk liikaa suoritettu jäsenmaksu v:lta 1951. Samaten oli 
Kaupunkiliitto ilmoittanut11), että liiton jäsenkuntien vuosimaksu v:lta 1955 oli 16 mk 
jäsenkunnan kutakin henkikirjoitettua asukasta kohti v. 1954 toimitetun henkikirjoituk-
sen mukaan ja esittänyt, että maksu suoritettaisiin viimeistään 1. 3. 1955 mennessä, jol-
loin rahalähetyksen ohessa oli lähetettävä ilmoitus asukasluvusta v:n 1954 henkikirjoi-
tuksen mukaan. Yleisjaosto päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan vuosimaksut 
ja lähettämään pyydetyn ilmoituksen asukasluvusta. 

Yleisen kunnallishallinnon pääluokan lukuun Erinäiset hallintomenot kuuluvista ao. 
määrärahoista suoritettiin seuraavat jäsenmaksut: 40 000 mk Tapaturmantorjuntayhdis-
tykselle12); 100 000 mk Kemian Keskusliitolle13) ja 5 000 mk Helsingin ja sen ympäristön 
aluesuunnitelmaliitolle 14). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 
Maistraatti. Kaupunginhallitus päät t i1 5) antaa suostumuksensa siihen, että avoinna 

oleva kunnallisneuvosmiehen virka jätettäisiin toistaiseksi täyt tämättä. 
Merkittiin 16) tiedoksi maistraatin ilmoitus kahden oikeusneuvosmiehen viran haetta-

vaksi julistamisesta. 
!) Khs 16. 12. 3 380 §. — 2) S:n 11. 11. 3 032 §. — 3) S:n 14. 1 .91 §. — 4) S:n 3. 6. 1 500 § .— 

5) S:n 28. 4. 1 172 §. — ·) S:n 15. 12. 3 339 §. — 7) S:n 16. 12. 3 374 §. — 8) S:n 30. 12. 3 522 §. — 
9) S:n 14. 4. 1 040 §. — 10) Khn jsto 10. 2. 5 143 §,· — 11) S:n 3. 11. 6 413 §. — 12) S:n 24. 2. 
5 223 §. — 13) S:n 7. 1. 5 014 §. — 14) S:n 8. 12. 6 628 §. — 15) Khs 21. 1. 173 § . — 16) S:n 
22. 6. 1 750 §. 
Kunnall.kert. 1954, I osa 11 
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Samaten merkittiin tiedoksi, että kunnallisneuvosmies Y. Similälle oli 15. 8. lukien 
myönnetty ero virastaan. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 2) 150 000 mk muutostöiden suorittamista varten maistraatin arkiston huoneis-
tossa. 

Varastohuoneiden käyttäminen työhuoneina, ks. s. 167 
Ulosottolaitos. Muuttaen aikaisempaa päätöstään 3) kaupunginhallitus päätti 4) oikeut-

taa II kaupunginvoudin sekä Helsinki-—Huopalahden ja Helsinki—Malmin kaupungin-
voudit suorittamaan 1.7. lukien alaisilleen ulosottoapulaisine, jotka käyttivät joko omaa 
puhelinta virkatehtävien hoidossa taikka omaa asuntoaan yleisön vastaanottoon, kor-
vauksena oman puhelimen käytöstä 1 000 mk ja asunnon käyttämisestä yleisön vastaan-
ottamiseen samoin 1 000 mk kuukaudelta ao. kaupunginvoudin harkinnan mukaan. 

Määrärahoista »Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset viranhaltijat, kaupunginhalli-
tuksen käytettäväksi» myönnettiin 5) 478 640 mk seuraavien tilapäisten viranhaltijain 
palkkaamista varten: avustavan kaupunginvoudin palkkaamista varten Helsinki— 
Malmin kaupunginvoudin konttoriin kertomusvuoden loppuun 34. palkkaluokan mu-
kaisin palkoin sekä samaan konttoriin toimistoapulaisen palkkaamista varten kahden 
kuukauden ajaksi 20. palkkaluokan mukaisin palkoin ja toimistoapulaisen palkkaami-
seksi II kaupunginvoudin konttoriin kertomusvuoden loppuun 17. palkkaluokan mu 
kaisin palkkaeduin. 

Viranhaltijain vuosilomakustannusten suorittamiseen merkitystä määrärahasta myön-
nettiin 133 120 mk seuraavien kesälomasi]'aisten palkkaamista varten: apulaiskaupungin-
vouti M. Kontulan vuosilomasijaisen palkkaamista varten kuuden viikon ajaksi 16. 2. 
lukien 34. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin6) sekä Helsinki—Malmin kaupungin-
voudin konttorin kassanhoitajan, apulaiskassanhoitajan ja yhden toimistoapulaisen vuosi-
lomasijaisen palkkaamista 7) varten 20. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Vielä myön-
nettiin 8) 13 290 mk vuosilomakorvauksen suorittamista varten eronneelle toimistoapulai-
selle L. A. Halmeelle. 

V:n 1951 talousarvion sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvasta, »Kohon-
neiden painatus- ja sidontakustannusten suorittamiseen, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi» merkitystä määrärahasta myönnettiin 9) 589 968 mk kaupunginvoudinkonttoreille 
mainittuun tarkoitukseen. 

Kaupunginhallitus päätti10) tehdä valtioneuvostolle esityksen, että kaupungille suori-
tettaisiin 521 000 mk:n korvaus kaupungin perimiskuitin käyttämisestä valtionverojen 
pakkoperinnässä v. 1953. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää valtioneuvoston hy-
väksymistä kaupungin painattamalle perimiskuitille ja esittää, että valtio painattaisi kau-
pungin mallin mukaisia lomakkeita omalla kustannuksellaan ja oikeuttaisi kaupungin 
käyttämään niitä myös omien verojensa perimisessä. 

Rakennustarkastustoimisto. Kaupunginhallitus päätti11), että rakennustarkastustoi-
miston avoinna oleva arkkitehdin virka saatiin julistaa haettavaksi hakijain omin palkka-
vaatimuksin. 

Eräiden kalustoesineiden hankkimista varten rakennustarkastustoimistoon myönnet-
tiin 12) yhteensä 368 439 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Kalus-
ton hankinta. 

Kaupunginhallitus päätti13) oikeuttaa rakennusmestari R. Lindgrenin käyttämään 
virkatehtävissään omaa henkilöautoaan ja saamaan siitä vahvistetun korvauksen tavan-
mukaisin ehdoin. Vielä kaupunginhallitus päätti14) 1.1. 1955 lukien peruuttaa rakennus-
tarkastustoimiston yliarkkitehdille T. Tuoviselle, yli-insinöörille E. Peltoselle ja toimisto-
insinöörille E. Hartimolle myöntämänsä oikeudet käyttää omia autojaan virka-ajoihin. 

Raastuvanoikeus. Kaupunginhallitus päätti15) myöntää ao. määrärahoista 322 260 mk 
tilapäisen kaupunginpalvelijan palkkaamista varten raastuvanoikeuden XIII osastoon 
1. 3.—31. 12. väliseksi ajaksi 27. palkkaluokan mukaisin palkoin sekä kehottaa yhteis-
teisraastuvanoikeuden yleisjaostoa virkasäännön mukaan julistamaan viran haettavaksi. 

!) Khs 10. 6. 1 636 §. —2) S:n 18. 3. 747 §. — 3) Ks. v:n 1952 kert. — 4) Khs 3. 6. 1 491 §. — 
5) S:n 13. 5. 1 286 §, 1. 7. 1 811 §, Khn jsto 20. 10. 6 334 §. —«) Khs 11. 2. 405 §. — 7 ) S:n 20. 
5. 1 348 §. — 8 ) Khn jsto 3. 11. 6 417 §.—9) Khs 21. 1. 174 §,25. 11. 3 172 §, Khn jsto 15. 12. 
6 646 §.— 10) Khs 26. 5. 1 426 §. — n ) S:n 28. 10. 2 886 §. — 12) Khn jsto 2. 6. 5 701 §, 15. 7. 
5 908 §. — 13) Khs 17. 6. 1 682 §.—1 4) S:n 28. 10. 2 885 §.—1 5) S:n 4. 2. 337 §. 
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Viranhaltijain vuosilomakustannusten suorittamiseen kaupunginhallituksen käytettä-
väksi merkitystä määrärahasta päätettiin1) myöntää 250 000 mk raastuvanoikeuden 
lisääntyneiden vuosilomakustannusten suorittamista varten. 

Yhteisraastuvanoikeuden yleisjaosto oli esittänyt uuden raatihuonerakennuksen ra-
kentamista, koska raastuvanoikeuden istuntoihin käytettävä raatihuonerakennus oli 
ahdas eikä täyttänyt sille asetettuja vaatimuksia. Kaupunginhallitus päätti 2) ilmoittaa 
yhteisraastuvanoikeudelle, ettei kaupungilla ollut taloudellisia mahdollisuuksia sillä ker-
taa rakentaa uutta raatihuonetta. 

Syyttäjistö. Kaupunginhallitus päätti3) kehottaa järjestelytoimistoa suorittamaan 
tutkimuksen kaupunginviskaalien työmäärän tasottamiseksi ja kaupunginviskaalinviras-
ton kanslian työn järjestämiseksi. Tutkimus oli suoritettava niin hyvissä ajoin, että 
oikeuskansleri voisi käyttää sen tuloksia kaupunginviskaalien v:n 1955 työnjakoa vahvis-
tettaessa. Tutkimusta suoritettaessa oli järjestelytoimiston neuvoteltava kaupunginvis-
kaali H. Kunnaksen ja raastuvanoikeuden sihteerin, oikeusneuvosmies K. Kuisman 
kanssa. 

Kaupunginhallitus päätti 4), että 34. palkkaluokan mukaan palkatulle tilapäiselle kau-
punginviskaalille saatiin 1.1. lukien suorittaa 38. palkkaluokan mukainen palkka. IX kau-
punginviskaalin viransijaiseksi 18. 11.—17. 12. väliseksi ajaksi palkattavan tp. kaupun-
ginviskaalin palkan maksamista varten myönnettiin 5) 49 340 mk erinäisiin hallintomenoi-
hin kuuluvista ao. määrärahoista. Samoista määrärahoista myönnettiin6) vielä 135 000 
mk ylimääräisenä syyttäjänä toimineen lainopin kandidaatin O. Jotunin palkkion maksa-
mista varten. 

Yleisjaosto päätti7), että varatuomari K. Leinoselle saatiin suorittaa vuosilomakor-
vaus rahassa ja myöntää sen maksamista varten 3 945 mk ao. määrärahoista. 

Yleisjaosto päätti8), että kaupunginmuseon varastoon saatiin siirtää kaupunginvis-
kaalinviraston eräs sohva ja kaksi tuolia. Samalla yleisjaosto päätti ilmoittaa virastolle, 
että kaupungin tilisäännön mukaan viraston päälliköllä oli oikeus päättää kaluston poista-
misesta. 

Raastuvanoikeuden arkisto. Vapunpäivänä raastuvanoikeuden arkistossa päivystänei-
den henkilöiden ylityökorvauksen suorittamista varten myönnettiin 9) 5 550 mk kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 10) 240 000 mk järjestelytöiden suorittamista varten raastuvanoikeuden arkistossa 
rakennustoimiston esittämän kustannusarvion mukaisesti, kuitenkin siten, että Sofian-
kadun varrella olevan arkistotilan portaisiin ei tehtäisi kaiteita. 

Arkiston siirtämisestä taloon Sofiankatu 3 aiheutunut lasku 74 097 mk päätettiin u ) 
maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti12) ilmoittaa lääninhallitukselle, että kaupun-
ginhallituksen käsityksen mukaan kaupunki ei ole velvollinen suorittamaan lääninkontto-
rin vaatimaa 1 196 621 mk:n määrää, joka erä käsitti kolmanneksen v. 1943—1952 myy-
dystä poliisilaitoksen kalustosta kertyneestä tulosta, joten kaupunginhallitus ei katsonut 
voivansa antaa määräystä sanotun erän suorittamiseksi lääninkonttoriin. Lääninkonttori 
oli sittemmin anonut Uudenmaan lääninhallitukselta, että kaupunki velvoitettaisiin heti 
suorittamaan puuttuva erä, koska lääninkonttorin käsityksen mukaan tulot ja menot oli 
laskettava bruttomenoista. Kaupunginhallitus päätti 13J lääninhallitukselle annettavassa 
lausunnossaan vaatia, että lääninhallitus hylkäisi lääninkonttorin em. anomuksen, koska 
kaupunginhallituksen käsityksen mukaan kaupungin osuus poliisilaitoksen kustannuksista 
määräytyy nettomenojen perusteella. 

Poliisilaitoksen v:n 1953 ylläpitokustannusten kaupungin osuus 262 378 203 mk pää-
tettiin 14) suorittaa Uudenmaan lääninhallitukselle heinäkuun kuluessa. 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 15) 300 000 mk talossa Aleksanterinkatu 16—18 olevan, poliisilaitoksen rikososaston 
käyttöön luovutettavan huoneiston muutos- ja korjaustöitä varten. Vielä myönnettiin 16) 

Khn jsto 28. 10. 2 887 §. — 2 ) Khs 8. 4. 969 §. — 3) S:n 21. 1. 175 §. — 4) S:n 18. 3. 749 §. — 
5) Khn jsto 17. 11. 6 499 §. — 6) Khs 14. 4. 1 030 §. — 7 ) Khn jsto 13. 10. 6 289 §. — 8) S:n 6. 10. 
6 248 §. — 9) S:n 19. 5. 5 637 §. — 1 0 ) Khs 28. 1. 244 § . — n ) Khn jsto 9. 9. 6 110 §. — 12) Khs 
14. 1. 80 §. «) S:n 4. 3. 630 §. — u ) S:n 22. 4. 1 103 §. —1 5) S:n 26. 5. 1 466 - 1 6 ) S;n 15. 7. 
1886 §. 
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yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 320 000 mk 
samassa talossa olevan poliisilaitoksen liikennetoimiston huoneistossa suoritettavia kor-
jaustöitä varten. 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 690 000 mk poliisilai-
toksen käytettäväksi lasten ja koulunuorison liikenneturvallisuusopetusta varten esitetyn 
suunnitelman mukaisesti sekä pyytää poliisilaitosta ennen v:n 1955 tammikuun loppua 
lähettämään kaupunginhallitukselle selostuksen varojen käytöstä. 

Mainosten projisoimislaitteen asentamista koskevan anomuksen johdosta kaupungin-
hallitus päätti2) ilmoittaa poliisilaitokselle, ettei sillä ollut 'huomauttamista anomuksen 
johdosta, mikäli poliisilaitos katsoi voivansa siihen suostua. Samalla kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa asiasta poliisijärjestyksen uusimista käsittelevälle komitealle huomioon 
otettavaksi mainostusta koskevia määräyksiä laadittaessa. 

Mainospäällikkö E. Lybilmowille myönnettiin 3) oikeus asettaa mainosten projisoimis-
laite Pieni Roobertinkatu 1—3:ssa sijaitsevan talon katolle 100 000 mk:n vuosivuokrasta 
sekä sähkölaitoksen määräämin muin ehdoin. , 

Avustukset. Poliisikunnan Keskusliitolle päätettiin 4)1 myöntää kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista 10 000 mk:n avustus Suomen Poliisilehden Helsingin numeron 
julkaisemista varten. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolautakunta. Alistettuaan tutkittavakseen palolautakunnan päätöksen, joka 
koski talouspäällikkö N.-G. Holmquistin valitsemista lautakunnan sihteerin virkaan kau-
punginhallitus päätti 5) oikeuttaa lautakunnan täyttämään sanotun1 tilapäisen viran sitä 
haettavaksi julistamatta sekä hyväksyä lautakunnan päätöksen olemaan voimassa kauin-
taan kertomusvuoden loppuun. Sittemmin kaupunginhallitus päätti 6), että palolauta^· 
kunnan alistettu päätös maksaa talouspäällikkö * Holmquistille 1.2. lukien toistaiseksi 
16 500 mk:n kuukausipalkkio lautakunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta, jätettäisiin 
muuttamattomana voimaan. 

Kaupunginhallitus päätt i7) hyväksyä palolautakunnan 18. 12. 1953 tekemän päätök-
sen jaoston asettamisesta selvittämään palo- ja vartioasema verkostoa koskevan selvityk-
sen tarpeellisuutta. 

Vielä kaupunginhallitus päätti 8) hyväksyä palolautakunnan alistetun päätöksen palk-
kioiden maksattamisesta palokunnan 18. 12. 1953 asettaman jaoston puheenjohtajalle, 
jäsenille ja sihteerille. < 

Palolaitos. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa palolautakunnan suorittamaan palo-
tarkastuksiin aikana 11. 1.—20. 5. komennetuille kuudelle palomiehelle 1 080 mk:n suu-
ruisen erikoispalkkion määrärahoista Muut palkkamenot 9) ja aikana 20. 9. — 8 . 12. sa-
mansuuruisen erikoispalkkion määrärahoista Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä 
päivystyskorvaukset10). 

Kaupunginhallitus päätti1 1), ettei palolautakunnan 18. 12. 1953 tekemää päätöstä 
täyttää kolme palokersantin virkaa saatu panna täytäntöön, ennenkuin kysymys lauta-
kunnan oikeudesta täyt tää palokersantin ja muita palokunnan alipäällystöön kuuluvia 
virkoja olisi lopullisesti ratkaistu. 

Palolaitoksen korjaamon työntekijälle Y. Lehtoselle saatiin 12) suorittaa hänen nor-
maalituntipalkkaansa vastaavat palkkaedut hänelle 16.—25. 5. Pohjoismaiden palomies-
ten opintopäiviin osallistumista varten myönnetyn loman ajalta. 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan tiedusteltua, katsoiko kaupunginhallitus aiheelliseksi, 
että yhtiö valittaisi vakuutusoikeuden päätöksestä, joka koski palomies A. O. Halttusen 
tapaturma-asiaa, kaupunginhallitus päätti13) ilmoittaa vakuutusyhtiölle, että oli katsot-
tava kaupungin edun mukaiseksi, että yhtiö valittaa em. päätöksestä korkeimpaan oikeu-
teen. 

Virantoimituksessa 27. 12. 1953 tapaturmaisesti kuolleen palomies E. Lohmanin les-

M Khs 14. 1. 125 §. — 2 ) S:n 13. 5. 1 332 §. — 3) S:n 3. 6.-1 516 §. — 4) Khn jsto 12. 5. 
5 600 §. — 5 ) Khs 28. 1. 241 §. — 6) S:n 26. 5. 1 449 §. — 7) S:n 14. 4. 1 053 §. — 8) S:n 14. 4. 
1 054 §. — 8) S:n 4. 2. 356 §. — 1 0 ) S:n 2. 9. 2 314 §. — n ) S:n 14. 4. 1053 §. — 12) S:n 8. 4. 
991 §. _ i3) s:n 18. 3. 770 §. 


