
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1955 kaupun-
ginjohtajana ylipormestari E. H. Rydman sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoimen joh-
taja, filosofian maisteri E. J . Waronen, kiinteistöjohtaja J. A. Kivistö, teknillinen johtaja, 
diplomi-insinööri R. J . M. Granqvist, öpetus- ja sairaala-asiain johtaja, varatuomari 
E. K. Uski sekä kaupunginvaltuuston valitsemina jäseninä ylikirjastonhoitaja E. M. 
Bruun, pankinjohtaja E. V. Harkia, valtiotieteen kandidaatti V. O. Järvinen, toimitsija 
L. S. Lehto, osastopäällikkö M. V. Loppi, rouva M. H. Meltti, toimitsija E. O. Saasta-
moinen, kaupunginjohtaja O. A. Tuurna ja notariaattipäällikkö K.-E. Östenson. 

Kaupunginkanslia. Kaupunginsihteerinä toimi varatuomari L. O. Johanson, apulais-
kaupunginsihteereinä varatuomarit P.-E. Gustafs, S. Hellevaara, S. A. Ojala, R. O. Par-
viainen sekä T. S. Törnblomin viransijaisena K. O. Kaattari, kansliasihteerinä hovioikeu-
denauskultantti M. H. Hämesalo, kielenkääntäjänä filosofian maisteri A. V. Törnudd ja 
kirjaajana varanotaari T. T. Hyyrynen. Kaupunginkanslian henkilökuntaan kuului lisäksi 
2 apulaiskirjaajaa, 14 toimistoapulaista, 3 puhelinvälittäjää ja 5 vahtimestaria. 

Hankintatoimiston henkilökuntaan kuuluivat toimistopäällikkö A. M. Aalto, painatus-
asiamies V. J. F. Stenman, apulaisesimies T. E. Kivismäki, toimentaja R. M. Kaitosaari 
ja toimistofaktori L. A. Tuhkanen, 11 toimistoapulaista, 3 painajaa, valokopioitsija ja 
konemekaanikko. 

Järjestelytoimiston henkilökuntaan kuuluivat toimistopäällikkö A. T. Salo, työntutki-
musinsinöörit T. J. Lehto ja A. Solaste, toimistotyöntutkijat F. W. Kaltamo ja A. A. Vuo-
risto, työntutkijat R. K. Hovi ja K. H. Nordman sekä yksi toimistoapulainen. 

Kaupunginhallituksen asiamiesoaston henkilökunnan muodostivat kaupunginlakimies 
E. R. Cavonius, kaupunginasiamies E. W. Elfvengren, apulaiskaupunginasiamies V. Viher-
luoto virkaatekevänä, lainopilliset apulaiset J. V. Keso, viransijaisena ja K. A. Makkonen, 
kirjaaja T. T. Rauntio ja 2 toimistoapulaista sekä vahtimestari. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 54 ja sen yleisjaostolla 52 kokousta. 
Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku oli 14 091, siitä kaupunginhallituksen yleisten 
kokousten 3 551 ja sen yleisjaoston 10 540, mistä verotusasiakirjeitä 8 631. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiesosasto 

Kaupunginhallituksen ja sen yleisjaoston kokoukset. Kaupunginhallitus päätti kokoon-
tua varsinaisiin kokouksiinsa torstaisin klo 15 ja ylimääräisiin kokouksiinsa tarvittaessa. 
Yleisjaoston kokoukset päätettiin pitää keskiviikkoisin klo 10. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että kokouksista oli kuulutettava sanomalehdissä ja maistraatin ilmoitustaululla 
sekä että kokouksissa kulloinkin pidetty pöytäkirja pidetään kaupunginkansliassa yleisesti 
nähtävänä kaupunginhallituksen kokousta seuraavan viikon perjantaina ja yleisjaoston 
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kokousta seuraavan viikon torstaina sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohta-
jien päätösluettelot lauantaisin. Vielä kaupunginhallitus päätti, että kesällä ei kaupungin-
hallituksen kokouksia pidetä 21. ja 28. 7., elleivät erikoiset syyt anna siihen aihetta (13. 1. 
82 §, 12. 5. 1 315 §). 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Kaupunginhallituksen jäsenet Lehto, Loppi ja Tuurna 
valittiin vakuusasiakirjojen tarkastajiksi kertomusvuodeksi, jäsen Tuurna kokoonkutsu-
jana (13. 1. 86 §). 

Rahatoimiston varainhoidon valvonta. Kaupunginhallituksen jäsenet Harkia ja Järvinen 
valittiin rahatoimiston varainhoidon tarkastajiksi kertomusvuodeksi (13. 1. 85 §). 

Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen kaupungin hallintoelimiin. Kaupungin-
hallituksen edustajiksi valittiin kertomusvuodeksi rahatoimenjohtaja huoltolautakuntaan 
ja sen hallintojaostoon, lastensuojelulautakuntaan ja lastentarhain lautakuntaan; kiin-
teistöjohtaja kiinteistölautakuntaan ja sen jaostoihin, asutuslautakuntaan ja liikennelai-
toksen lautakuntaan; teknillinen johtaja palkkalautakuntaan, satamalautakuntaan ja sen 
jaostoihin, palolautakuntaan, teollisuuslaitosten lautakuntaan, yleisten töiden lautakun-
taan ja väestönsuojelulautakuntaan; opetus- ja sairaala-asiain johtaja terveydenhoito-
lautakuntaan, sairaalalautakuntaan, nuorisotyölautakuntaan, suomenkexlisten kansakou-
lujen johtokuntaan ja kirjastolautakuntaan; jäsen Bruun ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokuntaan ja ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan; jäsen Harkia suomenkielisen 
työväenopiston johtokuntaan ja oikeusapulautakuntaan; jäsen Järvinen huoltolautakun-
nan omaisuus- ja korvausjaostoon, kunnalliskodin johtokuntaan, työtupien johtokuntaan, 
lastensuojelulautakunnan suojelukasvatusosastoon, äitiys- ja perhelisäjaostoon, elatus-
apujaostoon, lastenkotien johtokuntaan ja koulukotien johtokuntaan; jäsen Lehto am-
mattiopetuslaitosten johtokuntaan ja kotitalouslautakuntaan; jäsen Loppi lastensuojelu-
lautakunnan lastenhuoltojaostoon ja musiikkilautakuntaan; jäsen Meltti museolautakun-
taan, raittiuslautakuntaan ja huoneenvuokralautakuntien keskuslautakuntaan; jäsen 
Saastamoinen huoltolautakunnan irtolaishuoltojaostoon, alkoholistihuoltojaostoon ja Ter-
valammen työlaitoksen johtokuntaan; jäsen Tuurna urheilu- ja retkeilylautakuntaan ja 
sen jaostoihin, työasiainlautakuntaan ja työnvälityslautakuntaan sekä jäsen Östenson 
teurastamolautakuntaan ja elintarvikekeskuksen lautakuntaan. Sittemmin kaupungin-
hallitus pyynnöstä vapautti jäsen Saastamoisen Tervalammen työlaitoksen johtokunnan 
jäsenyydestä sekä valitsi hänen tilalleen apulaiskaupunginjohtaja E. J. Warosen (13. 1. 
83 §, 20. 1. 206 §). 

Laskujen hyväksyminen. Kaupunginsihteeri L. O. Johanson tai hänen estyneenä ollessaan 
apulaiskaupunginsihteerit P.-E. Gustafs tai S. Hellevaara valtuutettiin v:n 1956 aikana 
hyväksymään kaupunginkanslian tileiltä maksettavat laskut ja muut maksuasiakirjat 
(Khn jsto 21. 12. 6 832 §). 

Kaupunginhallituksen ja kaupungin lautakuntien yhteistyö. Kaupunginhallitus päätti 
aikaisempaa menettelytapaa noudattaen ilmoittaa kaupungin hallintoelimille, että niiden 
on hyvissä ajoin ennen kokousta lähetettävä esityslistansa kaupunginjohtajalle, ao. apu-
laiskaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen edustajalle. Kolmen päivän kuluessa 
kokouksesta on oikeaksi varmennettu pöytäkirj an j älj ennös toimitettava kaupungin j ohta-
jalle ja ao. apulaiskaupunginjohtajalle. Ellei pöytäkirja ole valmistunut em. ajassa, on 
esityslistaan liittyvä päätösluettelo ko. ajassa toimitettava kaupunginjohtajalle ja ao. 
apulaiskaupunginjohtajalle. Pöytäkirjan valmistuttua on jäljennös siitä viipymättä toimi-
tettava mainituille henkilöille. Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja 
päätösluettelot on toimitettava kaupunginkanslian kirjaamoon. Kaupungin hallintoelin-
ten tulee tehdä päätös pöytäkirjojensa tarkistustavasta sekä kokousajoistaan ja ilmoittaa 
kokousaj oistaan hankintatoimistolle asianmukaisen yhteiskuulutuksen laatimista varten 

Kaupunginhallituksen diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asian luettelo tarkastet-
tiin (24. 3. 813 §, 1. 9. 2 301 §, 1. 12. 3 196 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan sijaisena hänen 
estyneenä ollessaan toimii teknillinen johtaja, teknillisen johtajan sijaisena kiinteistö-
johtaja, opetus- ja sairaala-asiain johtajan sijaisena rahatoimenjohtaja, kiinteistöjohtajan 
sijaisena opetus- ja sairaala-asiain johtaja ja rahatoimenjohtajan sijaisena kaupungin-
johtaja. Kaupunginjohtajan estyneenä ollessa toimii kaupunginhallituksen puheenjohta-
jana kokouksessa saapuvilla oleva virassa vanhin apulaiskaupunginjohtaja. (13 1. 81 §). 
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Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuosilomat vahvistettiin (24. 2. 
544 §, 21. 4. 1 100 §, 12. 5. 1 314 §, 4. 8. 2 079 §, 27. 10. 2 850 §, 22. 12. 3 438 §). 

Opetus- ja sairaala-asiain johtajalle P. Railolle myönnettiin erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista ao. määrärahoista 125 620 mk käyttämättä jääneen vuosiloman korvaamiseksi 
rahassa (Khn jsto 30. 3. 5 473 §). 

Kaupunginjohtaja E. Rydmanille myönnettiin virkavapautta täysin palkkaeduin 
8.—10. ja 20.—24.6. välisenä aikana Frankfurtissa pidettäviin Saksan kaupunkiliiton 50-
vuotisjuhlallisuuksiin osallistumista varten ja Suomen Kaupunkiliiton edustajana. Reykja-
vikiin tehtävää matkaa varten (26. 5. 1 465 §). 

Merkittiin tiedoksi palkkalautakunnan ilmoitus, että lautakunta oli myöntänyt apu-
laiskaupunginjohtaja E. v. Frenckellille 115 180 mk:n suuruisen kuukausipalkan perus-
teella 69 110 mk:n perusmääräisen täyden eläkkeen kuukaudessa siihen kulloinkin tule-
vine indeksikorotuksineen 1.1. lukien (Khn jsto 19. 1. 5 095 §). 

Kaupunginkanslian viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti valita ja nimityksellä, 
vahvistaa varatuomari S. A. Ojalan vaalin apulaiskaupunginsihteerin virkaan 1. 2. lukien 
sekä varatuomari R. O. Parviaisen vaalin 1. 5. lukien (20. 1. 257, 260 §, 21. 4. 1 095 §,-
28. 4. 1 190 §). 

Kansliasihteerin virkaan valittiin 1. 2. lukien hovioikeuden auskultantti M. H. Häme-
salo. Vaali vahvistettiin sittemmin nimityksellä (20. 1. 258, 344 §). 

Vielä kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti varatuomari V. P. Viherluodon 
vaalin kaupunginkanslian kansliasihteerin virkaan 16. 6. lukien (9. 6. 1 601 §, 7. 7. 1 827 §, 
Khn jsto 4. 5. 5 683 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä, siihen asti kunnes opetus- ja sairaala-asiain hallin-
nonalan apulaiskaupunginsihteerin virkaan valittava ryhtyy virkaa hoitamaan, apulais-
kaupunginsihteeri S. Helle vaaran valmistelemaan virkaan kuuluvat kaupunginvaltuus-
tolle tehtävät esitykset sekä vastaavasti kansliasihteeri M. Hämesalon valmistelemaan kau-
punginhallitukselle tehtävät esitykset (31.3. 892 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että apulaiskaupunginsihteeri T. Törnlbomille saatiin 1. 5. 
lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun suorittaa 18 000 mk:n palkkio 
kuukaudessa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista, sillä ehdolla että 
hän toimii keskimäärin vähintään kuusi tuntia viikossa kiinteistöj ohtaj an toimialaan kuu-
luvien asioiden valmistelijana ja sillä edellytyksellä, että palkkalautakunta myöntää 
hänelle virkavapautta apulaiskaupunginsihteerin virasta ko. ajaksi (28. 4. 1 194 §, Khn 
jsto 5. 8. 6 207 §). Merkittiin tiedoksi, että palkkalautakunta oli myöntänyt virkavapau-
den 1. 5. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun. Apulaiskaupungin-
sihteeri Törnblomin sijaiseksi mainituksi ajaksi määrättiin palkkalautakunnan sihteeri 
varatuomari K. O. Kaattari, jolle myönnettiin oikeus nostaa hoidettavan viran mukainen 
palkka (Khn jsto 11.5. 5 725 §). 

Kaupunginsihteeri L. O. Johanssonin vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa mää-
rättiin (Khn jsto 4. 5. 5 682 §). 

Apulaiskaupunginsihteeri Törnblomille päätettiin suorittaa 36 työpäivää vastaava 
vuosilomakorvaus rahassa kaupunginkanslian ao. määrärahoja käyttäen (Khn jsto 
17. 5. 5 776 §). 

Kaupunginkanslian 10. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan valittiin T.I. Koski 1.5. 
lukien. Autonkuljettaja-vahtimestariksi valittiin N. W. Grönholm ja O. Tolonen (Khn 
jsto 20. 4. 5 587 §, 1. 6. 5 869 §, 19. 10. 6 542 §, 9. 11. 6 652 §, Khs 29. 9. 2 554 §). 

Vielä valittiin kaupunginkansliaan seuraavat tilapäiset viranhaltijat: filosofian tohtori 
V. Halme erinäisiä taloudellisia suunnittelutehtäviä varten ajaksi 3. 11. 1955 — 31. 1. 
1956, työaika neljä tuntia päivässä, 30. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin; 10. palkka-
luokan toimistoapulaisen virkaan valittiin A.-L. T. Autere, A.-L. Kaj anti, A.-L. Kontiola 
ja M. Koutsa; 9. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan A. L. Kontiola ja puhelinvälittä-
jien vuosilomansijaiseksi E. Englund. Tilapäiseksi vahtimestariksi valittiin eteisvartija O. 
Tolonen 11. palkkaluokan mukaisin palkoin (Khn jsto 2. 11. 6 619 §, 30. 11. 6 740 §, 
28. 12. 6 892 §, 20. 4. 5 588 §, 4. 5. 5 680 §, 25. 10. 6 593 §, 9. 11. 6 651 §, 4. 5. 5 675 §, 
31. 8. 6 318 §, 30. 6. 6 032 §, 4. 5. 5 674 §, 16. 2. 5 273 §, 2. 3. 5 322 §). 

Rahatoimiston vahtimestari G. Helenius päätettiin siirtää kaupunginkanslian auton-
kuljettajaksi ajaksi 20. 5. — 19. 6., jolloin hänelle rahatoimistolta nostamansa palkan 
lisäksi saatiin suorittaa 4 000 mk:n korvaus auton huollosta aiheutuvasta lisätyöstä 
(Khn jsto 17. 5. 5 778 §). 
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Kielenkääntäjän apulaiselle A. Ahlmanille myönnettiin täydet palkkaedut tavanmu-
kaisin ehdoin hänelle ajaksi 27. 6. — 10. 7. ulkomaista opintömatkaa varten myönnetyn 
virkavapauden ajalta (Khn jsto 11. 5. 5 722 §, 9. 6. 5 911 §). 

Lääkärintodistusten tarkastajan, lääkintöneuvos A. Malin vuosiloma vahvistettiin 
ja samalla myönnettiin hänelle palkatonta virkavapautta ajaksi 18. 8. — 24. 8. Hänen 
viransijaisensa määrättiin (Khn jsto 14. 7. 6 122 §). 

Eräille kaupunginkanslian viranhaltijoille myönnettiin palkatonta virkavapautta 
yksityisasioitten hoitamista varten. (2. 6. 1 538 §, Khn jsto 1. 6. 5 870 §, 6. 7. 6 073 §) 

Kaupunginkanslian viranhaltijain sairauslomat hyväksyttiin esitettyjen lääkärin-
todistusten perusteella. 

Seuraaville viranhaltijoille myönnettiin heidän pyytämänsä ero virastaan: toimisto-
apulaiselle A. Beckerille ja vahtimestari P. E. Aspelinille (Khn jsto 2. 2. 5 171 §, 5. 10. 
6 465 §). 

Eläkkeelle siirtyneille toimistoapulaiselle A. Beckerille päätettiin suorittaa vuosiloma-
korvausta 47 822 mk ja vahtimestari P. Aspelinille 24 430 mk. Edesmenneen vahtimestari 
J . Tuuhaksen käyttämättä jääneen vuosiloman korvaus 19 000 mk päätettiin suorittaa 
rouva F. Tuuhakselle (Khn jsto 20. 4. 5 589 §, 2. 11. 6 605 §, 9. 11. 6 649 §, 23. 11. 6 716 §). 

Merkittiin tiedoksi, että palkkalautakunta oli myöntänyt toimistoapulaiselle M. Wahl-
bergille 3 000 mk:n ja toimistoapulaiselle T. Koskelle 1 000 mk:n suuruisen konekirjoitus-
lisän kuukaudessa (Khn jsto 7. 9. 6 342 §, 5. 10. 6 468 §). 

Kaupunginkanslia valtuutettiin hyväksymään maksettaviksi valiokunta- ja komitea-
menojen tililtä suoritettavat kokouspalkkiolaskut (Khn jsto 17. 5. 5 770 §). 

Viranhaltijain ylityölaskut hyväksyttiin ja samalla oikeutettiin eräät viranhaltijat 
suorittamaan ylityötä ylittäen 200 tunnin määrän. 

Määrärahat. V:n 1954 painatus- ja sidontakustannusten peittämiseksi myönnettiin 
2.5 milj. mk v:n 1951 talousarvion sekalaisten yleisten menojen pääluokan ao. määrära-
hoista (Khn jsto 12. 1. 5 053 §). 

Viranhakuilmoituksista, konekorjauksista ja erinäisten tarvikkeiden hankkimisesta 
aiheutuneet laskut yhteensä 79 456 mk saatiin suorittaa kaupunginkanslian määrärahoista 
Siivoaminen ja tarverahoista (Khn jsto 14. 7. 6 110, 6 111, 6 112 §, 20. 7. 6 146, 6 150 §). 

Käännöstyöt. Eräistä käännöstöistä aiheutuneet laskut päätettiin maksaa kaupungin 
kanslian määrärahoista Muut palkkamenot sekä kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (Khn jsto 26. 1. 5 145 §, 14. 7. 6 113 §, 27. 7. 6 176 §). 

Matkalaskujen ja luottamusmiesten palkkiosäännön mukaisten kokouspalkkioiden maksa-
minen. Yleisjaosto oikeutti kaupunginkanslian hyväksymään kaupunginhallituksen tai 
yleisjaoston päätöksiin perustuvat matkustussäännön mukaan maksettavat matkalaskut 
siltä osin kuin ne oli suoritettava kaupunginhallituksen käytettävissä olevista määrä-
rahoista. Samoin oikeutettiin kaupunginkanslia hyväksymään luottamusmiesten palkkio-
säännön mukaan maksettavat kokouspalkkiot sikäli kuin ne suoritettiin kaupunginhalli-
tuksen käytettävissä olevista määrärahoista (Khn jsto 28. 12. 6 892a §). 

Asiamiesosasto. Kaupunginhallitus päätti, että avoinna oleva apulaiskaupunginasia-
miehen virka jätettäisiin toistaiseksi täyttämättä. Virkaa hoitamaan määrättiin lainopilli-
nen apulainen V. Viherluoto 1. 2. lukien toistaiseksi, jolloin hänellä oli oikeus nostaa hoi-
dettavan viran mukainen palkka. Hovioikeuden auskultantti J. V. Keso määrättiin hänen 
sijaisekseen samasta ajankohdasta lukien toistaiseksi hoidettavan viran mukaisin palkoin. 
Sittemmin määrättiin varatuomari K. Makkonen hoitamaan apulaiskaupunginasiamiehen 
virkaa 1. 7. lukien toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täy-
tettäisiin ja virkaan valittu ryhtyisi sitä hoitamaan. Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton 
palkka-asiainosaston ilmoitus asiamiesosaston apulaiskaupunginasiamiehen viran palkan 
hyväksymisestä (10. 2. 417 §, 7. 7. 1 836 §, 29. 12. 3 515 §). 

Hovioikeuden auskultantti P. Sormunen määrättiin 16. 5. lukien hoitamaan asiamies-
osaston lainopillisen apulaisen virkaa toistaiseksi, kauintaan kuitenkin siihen saakka kun-
nes virka olisi vakinaisesti täytetty ja virkaan valittu ryhtyisi sitä hoitamaan (12. 5. 
1 309 §, 8. 9. 2 358 §). 

Varatuomari K. Söderholm määrättiin lainopillisen apulaisen K. Makkosen viransijai-
seksi 21.9. alkaen (29. 9. 2 559 §). 

Tilapäiseksi toimistoapulaiseksi puolipäivät yöhön, ajaksi 13.4. — 31.8., päätettiin 
palkata ylioppilas K. M. Kock 10. palkkaluokan mukaisin palkoin (Khn jsto 13. 4. 5 563 §). 
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Kaupunginlakimies E. Cavoniuksen vuosiloma vahvistettiin (Khn jsto 27. 7. 6 179 §). 
Vahtimestari L. Lindvallille myönnettiin palkatonta virkavapautta ajaksi 12. 7. 1955 

— 30. 6. 1956 ja hänen sijaisensa määrättiin (Khn jsto 14. 7. 6 115 §, 5. 10. 6 466 §, 
21. 12. 6 846 §). 

Merkittiin tiedoksi kaupunginlakimiehen ilmoitus asiamiesosastolla suoritetusta yli-
työstä. 

Vielä merkittiin tiedoksi, että hovioikeus oli 27. 10. antamallaan päätöksellä hylännyt 
kanteen ja vapauttanut laamanni Cavoniuksen raastuvanoikeuden hänelle herjausta kos-
kevassa jutussa tuomitsemasta rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta, muttä määrän-
nyt asian laadun vuoksi, että laamanni Cavonius itse saisi kärsiä hänelle jutusta aiheutu-
neet kulut (Khn jsto 2. 11. 6 604 §). 

Muotokuvat. Kaupunginjohtaja E. v. Frenckellin muotokuva päätettiin antaa taitei-
lija K. Greenin tehtäväksi. Työstä ja kehyksistä aiheutunut lasku päätettiin suorittaa em. 
määrärahoista (3. 3. 626 §, 24. 3. 815 §, khn jsto 27. 4. 5 639 §). 

Kaupunginhallituksen autot. Oy. Ford Ab:lta päätettiin ostaa yhtiön tarjoama Lincoln 
Capri -54 -merkkinen auto lämmityslaitteineen ja radioineen. Tarkoitusta varten myön-
nettiin 1.97 7 milj. mk kaupunginhallituksen määrärahoista Autojen osto (Khn jsto 9. 3. 
5 364 §). 

Oy. Esso Ab:n ja Suomen Auto Oy:n laskut bensiinistä ja autojen huollosta yhteensä 
44 767 mk saatiin maksaa kaupunginhallituksen ao. määrärahoista (Khn jsto 20. 7. 
6 141, 6 142 §). 

Järjestelytoimisto 

Työturvallisuustoiminnan järjestäminen virastoissa ja laitoksissa. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä Helsingin kaupungin työturvallisuustoiminnan toimintaohjeet Ks.) 
kunn. as. kok. n:o 115). 

Lisäksi kaupunginhallitus valitsi työturvallisuustoimikuntaan v:n 1958 lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi kaupungin virastojen ja laitosten johtoa edustavaksi jäseneksi kau-
pungininsinööri W. Starckin ja varalle toimitusjohtaja U. Rytkösen ja laitosten insinööri-
kuntaa edustavaksi jäseneksi konepajapäällikkö V. Martolan ja varalle piiri-insinööri 
J. Askin. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että seuraaviin virastoihin ja laitoksiin sekä 
niiden osastoihin oli viipymättä asennettava työturvallisuustoiminnan toimintaohjeiden 
7 §:ssä mainitussa järjestyksessä työturvallisuuslaitteet, nimittäin: palolaitokseen, Ma-
rian, Auroran, Kivelän, Nikkilän ja Malmin sairaaloihin, Tuberkuloosiparantolaan, kun-
nalliskotiin, vanhainkotiin, Tervalammen työlaitokseen, työtupiin, Ryttylän koulukotiin, 
suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin kansakouluihin, poikien ammattikouluun, kiinteistö-
virastoon, liikennelaitoksen liikenneosastoon, rataosastoon, Töölön ja Vallilan konepajoi-
hin sekä Koskelan halleihin, satamalaitoksen varastoimis- ja laiturihuolto-osastoon sekä 
satamarakennusosastoon, teurastamoon, elintarvikekeskukseen, vesilaitoksen sekä kaa-
sulaitoksen käyttö- ja jakeluosastoihin, sähkölaitoksen Suvilahden ja Salmisaaren voima-
laitokseen sekä laitoksen ala-asemille ja työmaille, puutavara- ja polttoainetoimistoon 
sekä Heinolan sahalle. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti järjestelytoimiston palkkaa-
maan v:ksi 1956 työturvallisuustarkastajan 24. palkkaluokan palkkaeduin. Tarkastajan 
tulee omata insinöörin peruskoulutus sekä olla perehtynyt vapaaehtoiseen työturvalli-
suustyöhön. Vielä annettiin järjestelytoimiston tehtäväksi yhteistoiminnassa rakennus-
viraston kanssa suunnitella rakennusviraston työturvallisuusorganisaation toteuttaminen. 
Suunnitelmasta oli myöhemmin tehtävä kaupunginhallitukselle erillinen esitys. Järjestely-
toimiston oli annettava työturvallisuustoiminnan sihteerin tehtävien hoitaminen jollekin 
toimiston viranhaltijalle kunnes työturvallisuustarkastaja olisi valittu ja ryhtynyt tehtä-
viään hoitamaan (3. 11. 2 913 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti 
1) oikeuttaa järjestelytoimiston, sen jälkeen kun uusi palkkajärjestely on tullut hyväk-

sytyksi, palkkaamaan toimistoon tilapäisen toimistotyöntutkijan toistaiseksi ja kauintaan 
vuoden 1956 loppuun saakka oikeuksin nostaa yhtä palkkaluokkaa alempi palkka kuin 
vakinaiset toimstotyöntutkijat. 

2) määrätä, että tilapäiseltä toimistotyöntutkijalta on vaadittava hallinnollinen tai 
liiketaloudellinen koulutus, mieluimmin korkeakoulussa suoritettu loppututkinto, sekä 
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rationalisoimis- ja nimenomaan liiketaloudellisen työntutkimusalan opillinen ja käytän-
nöllinen koulutus (15. 12. 3 376 §). 

Laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen. Järjestelytoimiston päällikkö A. Salo 
oikeutettiin v:na 1955 ja 1956 ja hänen estyneenä ollessaan v. 1956 työntutkimusinsinööri 
T. Lehto hyväksymään järjestelytoimiston käytettävissä olevilta tileiltä maksettavat las-
kut jamuut maksuasiakirjat (Khnjsto5. 1. 5 002 §, 21. 12. 6 832 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Järjestelytoimisto oikeutettiin hankintatoimis-
ton kautta tilaamaan v:ksi 1956 esittämänsä aikakauslehdet (Khn jsto 16. 10. 6 551 §). 

Rationalisointi- ja johtamistaidollisen koulutuksen järjestäminen. Kaupungin virastojen 
ja laitosten edustajille päätettiin järjestelytoimiston esityksestä järjestää kertomusvuoden 
aikana rationalisointi- ja johtamistaidollista koulutusta ja myöntää tarkoitukseen 145 000 
mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (10. 3. 680 §). 

Vielä päätettiin virastojen ja laitosten johtajille järjestää 9. 11. johtamistaidollinen 
neuvottelutilaisuus ja kutsua esitelmöitsijäksi Suomen Työn Liiton toimitusjohtaja, filo-
sofian maisteri O. Laine, jolle suoritettavaa palkkiota varten myönnettiin 5 000 mk em. 
määrärahoista (Khn jsto 2. 11.6 615 §). 

Puhelinvälittäjien työmäärän tutkiminen. Kaupunginhallitus kehotti järjestelytoi-
mistoa toimittamaan niissä kaupungin puhelinkeskuksissa, missä sitä vielä ei ollut 
suoritettu, puhelinvälittäjien työmäärän tutkimuksen välitettävien puhelujen perus-
teella. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
50 000 mk tutkimuksen suorittamista varten (11. 8. 2 103 §, ks. v:n 1946 kunn. as. 
kok. s. 354 §). 

Aloitetoimikunnat. Kaupunginhallitus päätti valita seuraavat henkilöt aloitetoimikun-
tien jäseniksi ja varajäseniksi kertomusvuodeksi: 

I aloitetoimikunta: puheenjohtajaksi vesilaitoksen toimitusjohtaja R. Taivainen, 
varapuheenjohtajaksi kaasulaitoksen toimitusjohtaja A. Pöntys, insinööriedustajaksi 
sähkölaitoksen käyttöinsinööri E. Kallio, varalle kaasulaitoksen sivutuoteinsinööri A. Kei-
salo, työnjohtoportaan edustajaksi sähkölaitoksen asemamestari H. Virkajärvi, varalle 
palomestari K. V. Äström, toimistoalan edustajaksi kaasulaitoksen apulaisvarastonhoitaja 
E. Angelvirta, varalle sähkölaitoksen hankintatoimiston päällikkö E. Raitinen, työnteki-
jäin edustajaksi sähkölaitoksen asentaja V. K. Markkanen, varalle kaasulaitoksen viilaaja 
K. Valtonen. 

II aloitetoimikunta: puheenjohtajaksi konepajapäällikkö O. W. Martola, varapuheen-
johtajaksi liikennepäällikkö R. Castren, insinööriedustaj aksi apulaisllonepaj ainsinööri 
K. Markkanen, varalle apulaiskonepajainsinööri W. Malmström, työnjohtoportaan edusta-
jaksi työnjohtaja N. Jansson, varalle työnjohtaja M. Malmi, toimistoalan edustajaksi esi-
mies B. Böhling, varalle toimistoapulainen H.-L. Anttinen, työntekijäin edustajaksi säh-
köasentaja N. Vesterberg, varalle esimies K. Parkkinen. 

III aloitetoimikunta: puheenjohtajaksi kaupungininsinööri W. Starck, varapuheen-
johtajaksi apulaiskaupungingeodeetti L. Kärkkäinen, insinööriedustaj aksi satamaraken-
nuspäällikkö B. Backberg, varalle rakennusviraston työpäällikkö E. Toivola, työnjohto-
portaan edustajaksi rakennusviraston korjauspajan esimies H. Hurtta, varalle katuraken-
nusosaston rakennusmestari G. Böstman, toimistoalan edustajaksi kiinteistöluettelon 
hoitaja E. Monni, varalle talorakennusosaston toimistoapulainen A. Winqvist, työnteki-
jäin edustajaksi satamalaitoksen kivityöntekijä N. Lehtinen, varalle rakennusviraston 
kivityöntekijä V. Riipinen. 

IV aloitetoimikunta: puheenjohtajaksi huoltoviraston toimitusjohtaja A. Asteljoki, 
varapuheenjohtajaksi sairaalatarkastaja R. Oksanen, työntutkijaksi toimistotyöntutkija 
A. Vuoristo, varalle toimistotyöntutkija F. Kaltamo, työnjohtoportaan edustajaksi teu-
rastamon halliesimies H. Nordberg, varalle veroviraston tarkkaaja A. Jaakkola, toimisto-
alan edustajaksi hankintatoimiston painatusasiamies V. Stenman, varalle apulaisreviisori 
S. Kuitunen, työntekijäin edustajaksi apulaisasunnontarkastaja A. Virtanen, varalle 
maatalousosaston työntekijä A. Laine (17. 3. 768 §). 

Työtehoneuvottelukuntaan jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin toimitusjohtaja J. 
Hakulinen, huoltopäällikkö K. Kulo, diplomi-insinööri C.-G. Londen, professori E. Niini 
ja rehtori A. Rautavaara (13. 1. 87 §). 

Rationalisoimiskonferenssin järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti järjestää Pohjois-
maiden pääkaupunkien yhteisen rationalisoimiskonferenssin 5. 5. — 7. 5. ja kutsua siihen 
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osanottajiksi 2—4 edustajaa Kööpenhaminasta, Oslosta ja Tukholmasta sekä tiedustella 
näiden kaupunkien toivomuksia ohjelman suhteen sekä aiheita, joista mainittujen kau-
punkien edustajat tulisivat esittämään alustuksia (5. 1. 20 §). 

Hankintatoimisto 

Hankintatoiminnan uudelleenjärjestely. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kaupungin-
valtuuston hankintatoiminnan uudelleenjärjestelyä koskevan kaupunginvaltuuston pää-
töksen (ks. s. 4) kaikille hallintoelimille sekä kaupunginhallituksen alaisille virastoille ja 
laitoksille tiedoksi ja tarkoin noudatettavaksi. Samalla kehotettiin laitoksia ja virastoja 
ensi tilassa ryhtymään päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin. Seuraaville hankintaeli-
mille annettiin tehtäväksi suorittaa jäljempänä mainittujen tavarain yhteishankinnat kai-
kille kaupungin virastoille ja laitoksille tahi huolehtia siitä, että sanottujen tavarain han-
kinta tapahtuisi kaupungille edullisimmilla ehdoilla. Vielä velvoitettiin kaikki kaupungin 
hallintoelimet, virastot ja laitokset, jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta, 
suorittamaan mainittujen tavarain hankinta ko. hankintaelinten kautta tai niiden osoi-
tuksen mukaisesti. 

Hankintatoimisto: paperitavarat, toimisto- ja koulutarvikkeet, toimistokoneet ja niiden 
huolto erikoiskoneita lukuun ottamatta, puhelinlaitteet, toimistokalusto, huoneistojen 
yleiskalustot, valaisimet, soittimet, talouskalusto, talouskoneet ja -kojeet, puhdistus-, 
siivous- ja kiilloitusvälineet sekä -aineet, talouslasi-, talousposliini- ja muoviteollisuuden 
tuotteet, sanoma- ja aikakauslehdet, painatus- ja kirjansidontatyöt sekä monistus- ja 
valojäljennöstyöt laitoksille, joilla ei ole omaa monistus- tai valojäljennöskonetta. Lisäksi 
toimiston tehtävänä on kaupunginhallituksen määräämien laitosten erikoishankintojen 
valmistelu sekä niiden laitosten avustaminen erikoishankinnoissa joilla ei ole omaa hankin-
taelintä. 

Rakennusviraston hankintaosasto: rakennuskoneet ja työkalut, rakennusaineet ja 
-tarvikkeet, lattia- ja seinäpäällystysaineet, standardityökoneet ja välineet, puutavarat 
kaupungin pienkuluttajalaitoksille sekä, lukuun ottamatta liikennelaitoksen tarvetta ynnä 
erikoisautoja ja ajoneuvoja, seuraavat tarvikkeet: autot, autotarvikkeet, ja -renkaat, 
moottorien poltto- ja voiteluaineet, muut polttoöljyt sekä polkupyörät ja polkupyöräteli-
neet, ei kuitenkaan tarvikkeita, joita käytetään pääasiallisesti kaupunkialueen ulkopuo-
lella, ellei mainituista tarvikkeista toisin määrätä. 

Puutavara- ja polttoainetoimisto: polttopuut, puutavarat kaupungin suurkuluttajalai-
toksille sekä kivihiilet muille tarvitsijoille kuin kaasu- ja sähkölaitokselle. 

Elintarvikekeskus: ruokatarvikkeet. 
Huoltolautakunnan työtuvat: tekstiilituotteet ja jalkineet. 
Sähkölaitoksen hankintatoimisto: erilaiset sähkötarvikkeet ja sähkölamput. 
Kaasulaitoksen kaupallinen toimisto: koksit ja kaasun valmistuksen muut sivutuotteet. 
Edelleen kaupunginhallitus määräsi, että rakennusviraston hankintaosaston, elintar-

vikekeskuksen, huoltolautakunnan työtupien, sähkölaitoksen hankintatoimiston ja kaa-
sulaitoksen kaupallisen toimiston määräajaksi solmimat yhteishankintasopimukset on esi-
tettävä ao. hankintaelimen toimintaa johtavan lauta- tai johtokunnan hyväksyttäväksi, 

että henkilöautojen ostoa koskevat esitykset on rakennusviraston hankintaosaston 
toimesta saatettava kaupunginhallituksen yleisjaoston ratkaistavaksi, 

että hankintatoimiston on suoritettava myös sairaalain erikoishankintojen valmistelu 
yhteistoiminnassa sairaalalautakunnan määräämien edustajien kanssa. 

Hankintatoimiston oli tehtävä kaupunginhallitukselle esitys siitä rajasta, johon toi-
miston itsenäisesti suorittamien, sen käytettävissä olevilla varoilla tehtävien varastohan-
kintojen sekä painatus- ja kirjansidontatöiden arvo tai määrä kerrallaan sai nousta. 

Järjestelytoimistoa kehotettiin yhdessä hankintatoimiston kanssa tekemään kaupun-
ginhallitukselle ehdotus siitä, miten lomakkeiden suunnittelu olisi järjestettävä. 

Hankintatoimistoa kehotettiin harkitsemaan, olisiko huonetilojen sisustamista varten 
käytettävä erityistä asiantuntijaa ja tekemään esitys siitä, miten asia olisi järjestettävä. 
Edelleen kehotettiin hankintatoimistoa julistamaan hankintatoimiston päällikön ja toi-
mistofaktorin virat haettavaksi heti kun uusi palkkaluokitus on astunut voimaan (17. 2. 
488 §). 
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Sanomalehtien tilaaminen. Hankintatoimistoon saatiin kertomusvuodeksi tilata Tehos-
taja ja Kauppalehden protestilista nimiset lehdet sekä v:ksi 1956 seuraavat lehdet: Der 
Polygraph, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kauppalehti ja protestilista, Sairaala-
talous, Suomen Sosialidemokraatti, Talouselämä, Tehostaja, The British Printer ja Uusi 
Suomi (Khn jsto 23. 2. 5 278 §, 5. 10. 6 475 §, 21. 12. 6 851 §). 

Määrärahat. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 150 000 mk hankintatoimiston konekorjaamon käyttöön tulevan 
huoneiston kunnostamista varten (24. 2. 542 §). 

Kaluston siirrot. Yleisjaosto teki kertomusvuonna joukon päätöksiä, jotka koskivat 
eräiden virastojen ja laitoksien tarpeettomiksi käyneiden ja niiden kalustoluettelosta pois-
tettujen kalustoesineiden siirtämistä toisen viraston tai laitoksen käyttöön ja näiden kalus-
toluetteloon merkitsemistä. 

Kongressisalkun valmistaminen. Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston yhdessä kau-
punkimittausosaston kanssa valmistuttamaan 2 000 kpl asiakirjakansioita kokoa A4 sekä 
samoin 2 000 kpl kokoa A5. Kansiokuvaan saatiin käyttää kaupungin matkailijakartan 
pienennystä, jossa kaupungin keskusta oli esitetty mittakaavassa 1 : 15000 ja kaupungin 
yleiskarttaa mittakaavassa 1 : 40000. Tarkoitukseen saatiin käyttää erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvia Helsingin kaupungin historiatoimikunnan käytettäväksi merkittyjä 
määrärahoja. Asiakirjakansioiden vähittäismyyntihinnaksi vahvistettiin 150 mk kpl 
(Khn jsto 28. 12. 6 883 §). 

Helsingin keskusalueen asemakaavajulkaisun sidotun kappaleen vähittäismyyntihin-
naksi määrättiin 2 000 mk ja nidotun kappaleen hinnaksi 1 500 mk, joista hinnoista kirja-
kaupoille saatiin myöntää 30 %:n alennus ja johon hintaan julkaisua saatiin myydä myös 
kaupungin omille viranhaltijoille. Sanottua julkaisua saatiin sidottuna jakaa maksutta 
seuraavasti: kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille, keskustan asemakaa-
vakomitean jäsenille, 50 kpl kaupunginkanslian jaettavaksi kaupunginjohtajan osoituksen 
mukaan, 8 kpl kiinteistövirastolle, 2 kpl rakennustarkastustoimistolle, 10 kpl rakennus-
virastolle, 2 kpl satamalaitokselle, 6 kpl teollisuuslaitoksille, 1 kpl revisiotoimistolle ja 12 
kpl kaupunginkirjaston lukusaleihin (Khn jsto 25. 5. 5 818 §). 

Arkkitehti—Arkitekten -nimisen lehden anomuksen johdosta yleisjaosto oikeutti 
sanotun lehden ostamaan eri painoksena kaksi värillistä kuvaliitettä Helsingin keskustan 
asemakaavajulkaisusta. 2 200 kpl:n hinnaksi määrättiin 220 000 mk, sillä ehdolla että liit-
teiden painatustilaus tehtäisiin niin ajoissa, että painatustyö voitaisiin suorittaa ylipai-
noksena (Khn jsto 26. 1.5 161 §). 

Kaupunginarkisto 
Määrärahat. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin suorittaa 89 25 

Rkr ja 2 003 mk Tukholman kaupungilta tilatuista ja ostetuista mikrofilmeistä, foto-
staateista ja valokopioista; 2 420 mk Suomenlinnan saarten omistusoikeuden selvittely-
työtä varten hankituista kopioista ja jäljennöksistä; 50 000 mk kansioiden hankkimista 
varten sekä 142 000 mk kansanhuollon historiikin II osan kirjoituspalkkion suorittamista 
varten, jonka käsikirjoitus oli säilytettävä kaupunginarkistossa (Khn jsto 9. 11. 6 646 §, 
4. 5. 5 669 §, 16. 3. 5 403 §, 5. 10. 6 496 §). 

Rahatoimisto 
Ulkomaisissa pankeissa olevien kaupungin tilien hoitoa koskeva kaupunginreviisorin 

kirjelmä merkittiin tiedoksi. Samalla yleisjaosto päätti, että tilapäinen reviisori, ekonomi 
C. Winkler palkattaisiin 21. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin 12. 9. alkaen toistaiseksi, 
kauintaan kertomusvuoden loppuun, selvittelemään ko. asioita rahatoimistossa (Khn jsto 
7. 9. 6 360 §). 

Viranhaltijat. Rahatoimiston kirjanpito-osaston osastopäällikön virkaan valitun eko-
nomi A. E. Mäkisen vaali vahvistettiin nimityksellä (3. 2. 392 §). 19. palkkaluokan kirjan-
pitäjän virkaan valittiin V. M. E. Sola (14. 4. 1 077 §, 26. 5. 1 488 §, Khn jsto 23. 3. 5 464§); 
15. palkkaluokan toimentajan virkaan T. Halme (Khn jsto 24. 8. 6 298 §, 14. 9. 6 388 §); 
14. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan A. M. Halinen (Khn jsto 5. 1. 5 047 §); 12. palk-
kaluokan toimistoapulaisen virkaan N. Mäkinen (Khn jsto 14. 9. 6 389 §, 12. 10. 6 524 §); 
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10. palkkaluokan toimistoapulaisen virkoihin M. Aatolainen, I. Mutanen ja R. V. Rindell-
(Khn jsto 30. 6. 6 050 §, 5. 8. 6 227 §, 28. 12. 6 906 §, 20. 4. 5 614 §, 25. 5. 5 837 §); 9. palk-
kaluokan toimistoapulaisen virkoihin M. Aatolainen, R. M. Berkan, A.-M. Eklund, S. A. 
Keltanen (Khn jsto 20. 4. 5 615 §, 25. 5. 5 838 §, 30. 6. 6 050 §, 27. 7. 6 189 §, 28. 12. 
6 906 §, 20. 4. 5 613 §); 11. palkkaluokan vahtimestarin virkaan K. P. Kekki (Khn jsto 
12. 1. 5 082, 23. 2. 5 317, 16. 3. 5 425 §). 

Tilapäisiksi viranhaltijoiksi kauintaan kertomusvuoden loppuun valittiin seuraavat 
viranhaltijat: osastopäällikkö R. K. Hartio (28. 4. 1 222 §), osastopäällikkö O. Marttila 
(23. 6. 1 807 §), toimentaja-kassanhoitajaksi M.-L. Swan (Khn jsto 12. 1.5 077 §), huolto-
kassan hoitaja L. Molander, kirjanpitäjän apulainen E. Linturi, toimistoapulaiset M. 
Aatolainen, R. Berkan, G. Cronstedt, L. Forsen, K. Granqvist, K. Haussila, V. Kaisla,. 
A. Kurillo, G. Lahti, A. Leväaho, M. Lindh, K. Lindholm, M. Manns, M. Palovaara, V. Pel-
tola, P.-L. Pettersson, S. Rosenqvist, A. Rosnell, P. Salminen, D. Sjöberg, A. Soiniemi, 
I. Viikari, P. Virtakallio sekä vahtimestari V. E. Paavilainen (Khn jsto 12. 1.5 076, 5 080,. 
5 081 §, 20. 4. 5 616 §, 25. 5. 5 839 §, 14. 7. 6 133 §). 

Yleisjaosto päätti nimittää eräät toimistoapulaiset kaupunginvaltuuston palkkaluoki-
tuksen uudelleenjärjestelystä tekemän päätöksen mukaisiin palkkaluokkiin (Khn jsto-
9.3. 5 390 §). 

Rahatoimiston tilinpäätösosaston 15. palkkaluokan kirjanpitäjänapulaisen virka pää-
tettiin 1. 5. lukien muuttaa 19. palkkaluokkaan kuuluvaksi kirjanpitäjän viraksi (14. 4. 
1 075 §). 

Rahatoimiston esitykset eräiden avoinna olevien virkojen hoitamisesta hyväksyttiin. 
Eräälle rahatoimiston toimistoapulaiselle myönnettiin palkatonta virkav apautta toisen 

tehtävän hoitamista varten ja hänen sijaisensa määrättiin (Khn jsto 19. 1.5 130 §). 
Rahatoimiston ilmoitukset lääkärintodistusten perusteella myönnetyistä sairauslomista 

ja sairauslomasijaisten määräämisestä hyväksyttiin. 
Seuraaville henkilöille myönnettiin heidän pyytämänsä ero virastaan: toimistoapulai-

selle A.-M. Fogelbergille 18. 1. lukien ja vahtimestari B. Nymanille 1.10. lukien (Khn jsto 
12. 1. 5 086 §, 12. 10. 6 525 §). 

Ylityöt. Rahatoimiston vt. kirjanpito-osaston päällikölle H. Rönnbergille myönnettiin 
aikana 1. 1. — 31.3. suoritetusta ylityöstä 120 000 mk, mikä korvaus oli suoritettava raha-
toimiston ao. määrärahoista. 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa kaupunginkamreerin määräämään rahatoimiston veron-
kanto-osaston viranhaltijoita ylityöhön tammi-helmikuun ja loka-marraskuun aikana ra-
joittamattomaksi ajaksi sekä muiden kuukausien aikana korkeintaan yhteensä 165 tun-
niksi viranhaltijaa kohden (Khn jsto 12. 10. 6 523 §, 16. 10. 6 577 §). 

Kirjanpito- ja tilinpäätösosastoilla sekä huoltokassassa työskenteleviä viranhaltijoita 
saatiin kertomusvuoden I neljänneksen aikana määrätä ylityöhön ilman rajoitusta, huhti-
kuun alusta vuoden loppuun rajoitettiin ylityömäärä enintään 150 tunniksi. Vielä oikeu-
tettiin eräät rahatoimiston viranhaltijat tekemään }dityötä vuotuisen 200 tunnin rajan 
ylittäen (Khn jsto 16. 3. 5 429 §, 16. 10. 6 576 §, 21. 12. 6 875 §, 21. 12. 6 871 §). 

Määrärahat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 2 300 000 mk rahatoimiston sähköjohtojen uusimis- ja korjaustöitä 
varten (5. 5. 1 271 §). 

Reikäkorttikoneiden vuokraaminen. Oy. International Business Machines Ab:lta pää-
tettiin väliaikaisesti vuokrata kaksi numeerista lävistyskonetta, kaksi numeerista tarkis-
tuskonetta, yksi lajittelukone, yksi kollaattori, yksi tabulaattori, yksi jatkolomakkeiden 
syöttölaite sekä yksi hiilipaperinauhan syöttölaite. Vakinaisesti päätettiin vuokrata kaksi 
aakkosellista lävistyskonetta, yksi numeerinen tarkistuskone, yksi aakkosellinen tarkistus-
kone, yksi lajittelukone, yksi kollaattori, yksi tabulaattori, yksi jatkolomakkeiden syöttö-
laite, yksi irtolomakkeiden syöttölaite ja yksi hiilipaperinauhan syöttölaite. Rahatoimisto 
oikeutettiin suorittamaan hankinnoista johtuvat kertamaksut sekä luovuttamaan yhtiölle 
väliaikaisesti vuokratut koneet vakinaisesti vuokrattavien koneiden saavuttua. Vuokran 
ja kertamaksujen suorittamiseksi myönnettiin 732 688 mk kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (25. 2. 596 §). 

Erhelaskujen korvaaminen. Rahatoimiston kassanhoitajille erhelaskuista aiheutuneet 
vahingot, 14 406 mk, saatiin korvata kertomusvuoden kassaylijäämien tililtä (Khn jsto 
19. 1.5 124 §). 
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Huoltokassa. Kaupunginhallitus päätti kumota huoltokassan sääntöjen 11 §:n 1 momen-
tin viimeisen kohdan sekä 12—20 §:t, 

määrätä, että huoltokassan tileistä on 1. 1. 1955 alkaneesta toimintavuodesta lukien 
annettava selostus kaupungin yleisen tilinpäätöksen yhteydessä, 

pyytää revisiotoimistoa suorittamaan huoltokassan tilien tarkastuksen 1.1. 1955 
lukien sekä 

kehottaa rahatoimistoa ryhtymään toimenpiteisiin johtosääntönsä täydentämiseksi 
huoltokassaa koskevilla määräyksillä, siten että huoltokassa toimii rahatoimiston alaisena 
ja henkilökunnan päällikkönä olevan apulaiskaupunginkamreerin välittömän valvonnan 
alaisena osastona sekä että rahatoimiston apuna huoltokassaa koskevissa kysymyksissä 
toimii neuvottelukunta, jonka rahatoimisto on velvollinen kutsumaan koolle ratkaistaessa 
kysymyksiä, jotka koskevat vakuuksien hyväksymistä jäsenten velkamääristä sekä anta-
maan lausuntoja asioista, jotka koskevat huoltokassan toiminnan supistamista tai laajen-
tamista taikka muuten periaatteellisluontoisia kysymyksiä, ja 

kehottaa rahatoimistoa samalla laatimaan ehdotuksen huoltokassan uusiksi toiminta-
ohjeiksi (14. 4. 1 079 §, kunn. as. kok. n:o 39). 

Huoltokassan tilintarkastajien kertomus päätettiin lähettää huoltokassan hoitokun-
nalle tili- ja vastuuvapauden myöntämistä varten. Rahatoimistoa kehotettiin viipymättä 
tekemään kaupunginhallitukselle esitys huoltokassan kirjanpidon koneistamiseksi v:n 1956 
aikana. Edelleen kehotettiin rahatoimistoa huolehtimaan siitä, että huoltokassan työt 
suunnitellaan, järjestetään ja valvotaan siten, että kertomusvuoden kirjanpito saataisiin 
päivän tasalle vuoden loppuun mennessä ja siinä tarkoituksessa vaatimaan huoltokassalta 
sekä velvoittamaan se järjestelytoimistolle lähettämään kertomusvuoden syksyn aikana 
viikottain ilmoituksen siitä, minkä päivän kirjauksia kukin työryhmä suorittaa ilmoitus-
päivänä. Rahatoimiston oli myös harkittava esityksen tekemistä huoltokassan aamiais-
tauon muuttamiseksi 45 minuutiksi ja virka-ajan aloittamiseksi vastaavasti 15 minuuttia 
aikaisemmin. Huoltokassan esimies oli velvoitettava ottamaan huoltokassan toiminnassa 
huomioon tilintarkastajien kertomuksessa ja järjestelytoimiston tutkimuksessa esitetyt 
huomautukset. Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei huoltokassan tilintarkastajien ker-
tomus antanut kaupunginhallituksen taholta aihetta muihin toimenpiteisiin (10.11. 
3 035 §). 

Viranhaltijat. Huoltokassaan päätettiin palkata seuraavat tilapäiset toimistoapulaiset: . 
17. 10. lukien kolme toimistoapulaista 8. palkkaluokan mukaisin palkoin 1. 12. asti sekä 
siitä lukien 9. palkkaluokan mukaisin palkoin toistaiseksi, kunnes huoltokassan kirjanpito 
olisi päivän tasalla, kuitenkin korkeintaan kertomusvuoden loppuun sekä 30. 10. lukien 
toimistoapulainen 8. palkkaluokan mukaisin palkoin 1.12. asti sekä siitä lukien 9. palk-
kaluokan mukaisin palkoin kertomusvuoden loppuun. Vielä yleisjaosto päätti oikeuttaa 
huoltokassan teettämään palveluksessaan olevilla muillakin viranhaltijoilla kuin toimisto-
apulaisilla ylityötä kertomusvuoden aikana tarvittavan määrän sikäli kuin ko. viranhal-
tijat olivat oikeutetut tekemään ylityötä (Khn jsto 16. 10. 6 575 §, 7. 12. 6 786 §). 

Tilapäiselle vahtimestarille V. Paavilaiselle myönnettiin virkavapautta toisen viran 
hoitamista varten ja hänen sijaisensa määrättiin (Khn jsto 30. 6. 6 047 §). 

Huoltokassan tilien ja hallinnon tarkastuksesta v:lta 1955 aiheutuneet kauppatieteen 
maisteri E. Lehdon ja kauppatieteen lisensiaatti O. Salmen 25 000 mk:n suuruiset laskut 
päätettiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (Khn jsto 12. 10. 6 528 §). 

Leski- ja orpoeläkekassan hallitus oikeutettiin suorittamaan kassan palveluksessa ole-
valle kanslianhoitajalle uusi 15. palkkaluokan mukainen palkka 1.1. alkaen toistaiseksi 
ja kauintaan siihen saakka, jolloin kassan työmäärä edellyttää kanslian hoitajan palkkauk-
sen tarkistusta (25. 2. 549 §). 

Tilastotoimisto 
Virka-ajan muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti, että tilastotoimistossa oli nouda-

tettava kaupungin yleistä virka-aikaa (3. 11. 2 910 §). 
Käteiskassa. Tilastotoimiston juoksevien menojen suorittamiseen tarkoitettu käteis-

kassa päätettiin korottaa 15 000 mk:ksi, josta tarpeellinen vaihtokassa saatiin luovuttaa 
julkaisujen myyntiä hoitavalle viranhaltijalle, jonka oli tilitettävä kertyneet varat ennak-
kokassan hoitajalle. Lisäksi oli tilastotoimiston tehtävä rahatoimistolle kerran kuukau-



123 2. Kaupunginhalli tus 

dessa tai useammin, jos käteisvarojen enimmäismäärä oli ylitetty, tilitys kertyneistä tu-
loista ja suoritetuista maksuista (Khn jsto 23. 11.6 733 §). 

Määrärahat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 336 500 mk muutostöiden suorittamista varten tilastotoimistolle 
talosta Runeberginkatu 10 luovutettavassa huoneistossa (1. 9. 2 318 §). 

Toimiston vartiointi. Yleisjaosto päätti, ettei tilastotoimiston huoneiston vartioinnista 
tehdä uutta sopimusta entisen sopimuksen päätyttyä (Khn jsto 30. 11.6 742 §). 

Reikäkorttikoneen vuokraaminen. Tilastotoimiston reikäkorttiosastolle päätettiin tilata 
toisintokone toimiston esittämillä ehdoilla. Koneen vuokraamisesta aiheutuneita kustan-
nuksia varten saatiin v:n 1956 talousarvioehdotukseen merkitä tarpeellinen määräraha 
(7. 7. 1 833 §). 

Kalleustutkimuksen suorittaminen. V:n 1955 kalleusluokituskomitean esitettyä kalleus-
tutkimustoimikunnan asettamista kaupunginhallitus päätti esittää komitealle, että kau-
punki vapautettaisiin asettamasta erityistä kalleusluokitustoimikuntaa ja että kaupungin 
tilastotoimisto oikeutettaisiin suorittamaan toimikunnalle kuuluvat tehtävät (17.11. 
3 062 §). 

Ulkomaan kauppaa ja merenkulkua valaisevat tiedot v.ita 1953 ja 1954 päätettiin poik-
keuksellisesti julkaista yhtenä julkaisuna (7. 7. 1 828 §). 

Väestön kehitystä koskeva ennuste, ks. s. 160 

Puutavara- ja polttoainetoimisto 
Toimiston vapauttaminen maksamasta korkoa määrälle, joka eri vuosina on merkitty 

voittona sen tileihin. Puutavara- ja polttoainetoimiston taholta oli esitetty, että toimisto 
vapautettaisiin maksamasta korkoa sille määrälle, joka eri vuosina on voittona merkitty 
toimiston tileihin ja joka määrä sillä kertaa oli 23 298 978 mk. Asiasta oli neuvoteltu raha-
toimenjohtajan, kaupunginsihteerin, kaupunginreviisorin ja kaupunginkamreerin kanssa. 
Neuvottelussa päätettiin, ettei ollut syytä suostua esitykseen, jolloin jaosto päätti antaa 
asian sillä kertaa raueta (1. 12. 8 036 §, 22. 12. 8 042 §). 

Talousarvio. Puutavara- ja polttoainetoimiston talousarvioehdotus päätettiin hyväksyä 
esitetyssä muodossa (1. 9. 8 026 §). 

Tilinpäätös. Jaosto päätti puolestaan hyväksyä puutavara- ja polttoainetoimiston 
v:n 1954 tilinpäätöksen (24. 2. 8 006 §). 

Yleis hankintojen suorittaminen ks. s. 4, 119. 
Pinotavara- ja kivihiilivarastot. Merkittiin tiedoksi puutavara- ja polttoainetoimiston 

ilmoitus varastoista 30. 9. Ilmoituksen mukaan oli pinota varaa valmiina eri varastoissa 
yhteensä 28 683 m3, keskeneräisiä hankintasopimuksia 16 200 m3 ja keskeneräisiä pysty-
metsäsopimuksia 26 200 m3 eli yhteensä 71 083 m3. Kivihiiliä oli varastossa 1.1. yhteensä 
1 065 tonnia, ostot kertomusvuonna 14 707 tonnia eli yhteensä 15 772 tonnia. Laskutus 
30. 9. oli 7 035 tonnia hiiltä, joten varastossa oli 8 737 tonnia (27. 10. 8 032 §). 

Kivihiilen hankinta. Puutavara- ja polttoainetoimiston johtajan ilmoituksen mukaan 
sisältyi kertomusvuoden talousarvioon 60 milj. mk kivihiilen hankintaa varten. Koska 
yleensä on siirrytty polttopuiden käytöstä hiilen käyttöön, oli kivihiilen kulutus ollut ar-
vioitua suurempi ja sitäpaitsi oli sen hinta jatkuvasti noussut, joten lokakuuhun mennessä 
oli jo hiilen hankintaan käytetty 82 milj. mk, minkä lisäksi olisi kertomusvuonna vielä 
käytettävä ko. ostoihin n. 3 milj. mk. Jaosto oikeutti toimiston käyttämään kivihiilen han-
kintaan kassavaroja 25 milj. mk:aan asti (27. 10. 8 033 §). 

Polttoaineiden hinnat. Kaupungin virastoille ja laitoksille päätettiin ilmoittaa, että nii-
den oli v:n 1956 talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava polttoaineiden hinnat seuraa-
vasti: koivuhalot 1 650 mk/m3, havuhalot 1 550 mk/m3, sekahalot 1 500 mk/m3, sahaus 
ja pilkkominen 300 mk/m3, ajomaksu 200 mk/m3 sekä kivihiilet kulutuspaikalle ajettuna 
6 000 mk/tonni (25. 5. 8 016 §). Sittemmin oli yleisölle myytävien halkojen hintoja koro-
tettu 100 mk m3:ltä 11.7. lukien, sillä Halkokauppiasyhdistys oli korottanut halkojen 
myyntihintoja 1. 7. lukien (16. 7. 8 023 §). Myöhemmin jaosto vielä oikeutti puutavara-
ja polttoainetoimiston veloittamaan v:n 1956 alusta kaupungin laitoksilta polttopuista 
saman hinnan minkä Helsingin Halkokauppiasyhdistys veloittaa (22. 12. 8 043 §). 

Lopuksi jaosto päätti, että kaupungin laitoksilta peritään kivihiilestä vastaisuudessa 
400 mk varastohintaa halvempi hinta tonnilta, mikäli se toimitetaan niille suoraan laivas-
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ta. Ajosta oli kaupungin alueella veloitettava käytännössä olevan tariffin mukaisesti ja 
kuljetuksesta kaupungin ulkopuolelle todellisten kustannusten mukaisesti (27. 10. 8 031 §). 

Heinolan saha. Kaupungin kolmen vuoden sijoitusohjelman laatimista varten oli puu-
tavara- ja polttoainetoimiston johtaja ilmoittanut v. 1956 tarvittavan 9 milj. mk varasto-
suojien rakentamiseksi Heinolan sahalle sekä v. 1957 tarvittavan työntekijäin asunto-
rakennuksen rakentamista varten 7 milj. mk. Jaosto katsoi, että v:n 1956 talousarvioon oli-
si otettava 4 500 000 mk:n määräraha yhden varastosuojan rakentamista varten sekä että 
toisen suojan rakentamisesta olisi päätettävä vasta sitten, kun autokuljetuksista suoraan 
sahalta Helsinkiin olisi saatu kokemusta. Edelleen jaosto päätti, että v:n 1956 talousar-
vioon oli ehdotettava otettavaksi 7 milj. mk:n määräraha asuntorakennuksen rakenta-
miseksi Heinolan sahan työntekijöitä varten (25. 5. 8 017 §, 14. 7. 8 021 §). 

Sahalle rakennettavaa kuivaamorakennusta ja lämpökeskusta varten oli toimisto pyy-
tänyt tarjoukset viideltä eri toiminimeltä, joita vertailtuaan jaosto päätti hyväksyä Ra-
kennustoimisto Vilho Rekola Oy:n tarjouksen. Yhtiöstä oli saatu luottotiedot ja sen kanssa 
oli tehty urakkasopimus, jota vastaan jaostolla ei ollut huomauttamista (14. 4. 8 012 §, 
14. 7. 8 022 §, 1. 9. 8 027 §). Rakennusten lopputarkastus oli pidetty kuivaamorakennuk-
senja lämpökeskuksen valmistuttua, jonka jälkeen urakoitsija kaupungin kanssa suorite-
tussa taloudellisessa selvittelyssä oli vaatinut kaupungilta n. 387 000 mk yli sovitun urak-
kahinnan korvauksena suorittamistaan ylimääräisistä töistä. Asiasta neuvoteltaessa sovit-
tiin kuitenkin, että urakoitsija luopuisi em. vaatimuksistaan, jos kaupunki alentaisi ko. 
rakennustöitä varten myymäänsä puutavaran hintaa n. 14 % eli 343 000 mk. Koska toimi-
tettu puutavara ei ollut vientitavaraa, jonka mukaan hinta urakkasopimuksessa oli mää-
rätty ja jonka mukaan urakoitsijaa oli laskutettu, oli kaupungin puolesta hyväksytty em. 
sopimus. Siihen nähden, että rakennustyöt oli suoritettu moitteettomasti ja että mikäli 
asia olisi alistettu sovinto-oikeuteen, olisi ollut epävarmaa, olisiko kaupunki voittanut 
jutun, päätti jaosto hyväksyä puutavara- ja polttoainetoimiston asiaa koskevan toimen-
piteen (27. 10.8 030 §). 

Höyryaseman putkiston hankkimiseksi ja asentamiseksi oli toimisto myös pyytänyt 
tarjoukset neljältä eri toiminimeltä, joista hyväksyttiin Vesi- ja Lämpökeskus Oy:n tar-
jous, määrältään 1 200 000 mk, joka tarjous Ekonon lausunnon mukaan oli edullisin. Edel-
leen jaosto päätti oikeuttaa puutavara- ja polttoainetoimiston tekemään sopimukset mui-
den tarvittavien töiden suorittamisesta tarkoitusta varten varatun, yhteensä 50 milj. 
mk:n määrärahan puitteissa (14. 4. 8 012 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kuivaamon putkitöiden lopputarkastus oli pidetty ja kuivaa-
moa kokeiltu käytännössä, mutta että sitä ei vielä ollut lopullisesti voitu ottaa käytän-
töön (1. 12. 8 039 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimisto oli v. 1954 oikeutettu allekirjoittamaan Ab. Industri-
torkar -nimisen yhtiön kanssa tehtävä sopimus kuivaamon koneiden ja laitteiden hankki-
misesta. Koska myöhemmin oli osoittautunut vaikeaksi saada ostolupaa 48 000 Rkr:lle 
laitteiden maksamista varten, oli ko. yhtiö tehnyt ehdotuksen koko hankintahinnan suo-
rittamisesta Suomen rahassa. Jaosto päätti hyväksyä yhtiön ehdotuksen sekä oikeuttaa 
puutavara- ja polttoainetoimiston tekemään sopimukseen yhtiön ehdottamat muutokset, 
minkä lisäksi sopimuksen 2 § olisi muutettava siten, että hankinta-ajat olisivat riippumat-
tomia tuontilisenssin saamisesta (27. 1. 8 002 §). 

Heinolan sahan lautatarhan järjestelyä koskevan puutavara- ja polttoainetoimiston 
johtajan selostuksen johdosta jaosto päätti oikeuttaa toimiston hankkimaan sahalle n. 
4 y2 — 5 milj. mk maksavan trukin ja käyttämään tarkoitukseen kaluston hankintaa var-
ten varattua määrärahaa, koska tällöin säästyttäisiin traversilaitteiden uusimisesta 
(25. 5. 8 018 §). 

Maunulan höyläämön koneiden siirtämistä Heinolan sahalle koskevan puutavara- ja 
polttoainetoimiston esityksen johdosta jaosto oikeutti toimiston ottamaan hallintaansa 
Maunulan höyläämön koneet ja hyvittämään niistä rakennusvirastoa 1 milj. mk:lla käyt-
tämällä tarkoitukseen puutavara- ja polttoainetoimiston kalustonhankintamäärärahaa. 
Edelleen jaosto oikeutti toimiston heti rakennuttamaan Heinolan sahan kuivaamon yhtey-
teen tulevan varastorakennuksen, johon höyläämön koneet oli sijoitettava. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvia määrärahoja 
Kuivaamon höyryaseman rakentaminen ja oli työt suoritettava Heinolan sahan palveluk-
sessa olevilla työntekijöillä (24. 2. 8 007 §). 
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Jaosto päätti oikeuttaa puutavara- ja polttoainetoimiston purkamaan Padasjoen kun-
nan Kaukelan kylässä sijaitsevasta Kangas nimisestä tilasta RN:o 126 toimiston hiiltomoa 
varten vuokratun maa-alueen vuokrasopimuksen 31. 1. lukien sekä myymään alueella 
olevat rakennukset vuokranantajalle maanviljelijä Y. Suntelalle 75 000 mk:n kauppahin-
nasta (27. 1. 8 003 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Heinolan sahan vesialueen rajat oli pyykitetty ja loppukokous 
pidetty 17. 5. sekä että toimituksesta ei ollut ilmoitettu tyytymättömyyttä (25. 5. 8 015 §). 

Verkkosaaren halkosaha. Puutavara- ja polttoainetoimiston johtaja oli ilmoittanut, 
että sen jälkeen kun toimisto v. 1954 oikeutettiin siirtämään Verkkosaarella oleva halko-
saha varastoineen ratatöiden vuoksi uudelle paikalle, oli havaittu, että puolet rakennuk-
sista olikin voitu ratatöiden estämättä jättää entiselle paikalleen, minkä vuoksi vain toinen 
puoli niistä oli siirretty uudelle paikalle. Jaosto oikeutti toimiston edelleenkin pitämään 
toisen puolen rakennuksista entisellä paikallaan (1. 12. 8 037 §). 

Heinolan sahan tuotantokomitean työnantajaa edustaviksi jäseniksi v:ksi 1956—1957 
valittiin puutavara- ja polttoainetoimiston johtaja F. Kivistö ja metsänhoitaja J. Kivistö 
sekä varalle metsänhoitaja E. Mäkelä ja piiriesimies K. Heikkonen (1. 12. 8 038 §). 

Revisiolaitos 
Viranhaltijat. Muuttaen aikaisempaa päätöstään kaupunginhallitus päätti, että revi-

siotoimiston tilapäiselle lakimiehelle, varatuomari R. Westinille saatiin 1.1. lukien maksaa 
46. palkkaluokan mukainen palkka ikälisineen (13. 1. 140 §). 

Revisiotoimistoon päätettiin 1. 4. lukien palkata seuraavat viranhaltijat: 13. palkka-
luokan revisioapulaisen virkaan S. I. I. Etelä, I. H. Saarinen ja H. T. Särkkä (Khn jsto 
30. 3. 5 477, 5 478 §, 4. 5. 5 676, 5 677 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Vuoden varrella tarvittavat tila-
päiset apulaiset, kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettiin 568 040 mk 21. palkka-
luokan mukaan palkattavan tilapäisen apulaisreviisorin palkan maksamiseksi 11 kk:n 
aikana sekä apulaisreviisorin peruspalkan ja revisioapulaisen palkan välisen erotuksen suo-
rittamista varten samoin 11 kk:lta apulaisreviisorin tehtäviä suorittamaan määrättävälle 
apulaisreviisorille (3. 2. 343 §, 21. 4. 1 106 §). 

Merkittiin tiedoksi revisiolaitoksen ilmoitus kaupunginreviisori S. Törnqvistin kesä-
lomasta sekä hänen virkansa hoitamisesta sanottuna aikana (Khn jsto 30. 6. 6 023 §). 

Seuraaville revisiotoimiston viranhaltijoille myönnettiin heidän pyytämänsä ero viras-
taan: revisioapulaiselle A. Björnille 15. 4. lukien sekä revisioapulaiselle L. Stenbäckille 
1. 3. lukien (24. 2. 541 §, Khn jsto 23. 3. 5 437 §). 

Kassantarkastukset. Revisiotoimiston ilmoitus suoritetuista kaupungin kassantarkas-
tuksista merkittiin tiedoksi (13. 1. 88 §, 10. 3. 677 §, 9. 6. 1 595 §, 1. 9. 2 305 §, 10. 11. 
3 012 §). 

Samaten merkittiin tiedoksi tilintarkastajien ilmoitus jakautumisestaan jaostoihin 
(10. 2. 416 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastus. Kiinteän omaisuuden tarkastajat olivat v:n 1954 ker-
tomuksessaan (Khn mtö n:o 9) erikoisesti korostaneet harkinnan tarpeellisuutta vanhojen 
rakennusten, varsinkin puisten, kunnostamisen ollessa kysymyksessä. Huomautus koski 
myös kesähuviloiden kunnostamista, joiden korjauksiin uhratut varat saatiin niistä saa-
duilla vuokrilla kuoletetuksi usein vasta 25 v:n kuluttua. Edelleen tarkastajat olivat uudis-
taneet v. 1953 tekemänsä esityksen siitä, että asetettaisiin neuvottelukunta, joka tarkas-
taisi rakennusten teknilliset ja taloudelliset suunnitelmat ennen niiden käsittelyä lauta-
kunnissa. Samalla tarkastajat olivat ehdottaneet komitean asettamista tutkimaan maini-
tunlaisen neuvottelukunnan tarpeellisuutta. Keittiöt ja sellaiset huoneet, joihin sijoitet-
taisiin kiinteätä kalustoa, olisi tarkastajien mielestä mitoitettava siten, että niissä voitai-
siin käyttää tehdasvalmisteista vakiokalustoa. Tarkastajat olivat myös huomauttaneet sii-
tä, etteivät kiinteistölautakunta ja urheilu- ja retkeilylautakunta olleet noudattaneet 
samoja periaatteita kesähuviloista perittäviä vuokria ja niiden vuokra-aikoja määrätes-
sään. Kesähuviloiden vuokraaminen pitemmäksi aikaa kuin vuodeksi kerrallaan olisi 
kaupungille edullisempaa, koska silloin voitaisiin vaatia, että vuokraaja itse suorittaisi kor-
jauksia. Vanhoja kiinteistöjä kaupungin tarkoituksiin hankittaessa olisi taloudellisiin 
näkökohtiin kiinnitettävä riittävästi huomiota. Lopuksi tarkastajat olivat kiirehtineet 
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yleisten töiden lautakunnan selvitystä tasakattojen muuttamisesta luiskakatöiksi. Kerto-
muksessa esitettyjen huomautusten johdosta kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten 
töiden lautakuntaa yksityiskohtaisesti selvittämään kysymyksen tehdasvalmisteisen va-
kiokaluston käyttämisestä kiinteänä kalustona keittiöitä ja muita huonetiloja sisustet-
taessa. Samaten olisi lautakunnan tehtävä perusteltu esitys siitä, mikä kaltevuus on pie-
nin, mikä kaupungin katoissa olisi sallittava. Urheilu- ja retkeilylautakuntaa kehotettiin 
asettumaan yhteyteen kiinteistölautakunnan kanssa sen seikan selvittämiseksi, miten 
saataisiin aikaan yhtenäisyys kaupungin omistamien ns. kesähuviloiden vuokrissa ja 
vuokra-ajoissa (6. 10. 2 610 §). 

Irtaimen omaisuuden tarkastus. Irtaimen omaisuuden tarkastajat olivat v:n 1953 kerto-
muksessaan (Khn mtö n:o 10) todenneet puutteellisuuksia ammattikoulujen, eräiden sivu-
kirjastojen, puutavara- ja polttoainetoimiston, raastuvanoikeuden, sähkö- ja vesilaitoksen 
sekä teurastamon irtaimiston varustamisessa tunnuksella sekä niiden kirjanpidossa. Edel-
leen tarkastajat olivat esittäneet, että virastojen ja laitosten hallussa olevat antiikkiesineet 
olisi toimitettava kaupunginmuseoon, mikäli niillä oli antiikkiarvoa. Raastuvanoikeuden 
eri osastoilla oli huonossa kunnossa olevaa irtaimistoa, joka kaipasi perusteellista kunnos-
tamista. Edelleen olivat tarkastajat huomauttaneet siitä, että eräitä rakennusviraston kal-
liita koneita säilytettiin ulkona suojaamattomina, vaikka varastoissa olisi voitu järjestää 
niille tilaa. Samaten olivat tarkastajat huomauttaneet siitä, että Oulunkylän lastentarhan 
rakennuksen katot olivat niin huonossa kunnossa, että lastentarhan irtaimisto oli vaarassa 
pilaantua. Kaupungin laitoksissa liikkuessaan olivat tarkastajat huomanneet, että autot 
ja koneet olivat yleensä eri merkkisiä, mikä vaikeutti niiden huoltoa ja varaosien saantia,, 
joten vastaisuudessa olisi kaikin mahdollisin keinoin pyrittävä hankkimaan edullisiksi 
todettuja tyyppejä. Sairaaloiden kangashankinnoissa olisi pyrittävä käyttämään erikois-
asiantuntijoita. Vielä olivat tarkastajat huomauttaneet, että hankintatoimistolle luovu-
tettavista tarpeettomiksi käyneistä toimistokoneista olisi saatava kuitti, joka merkittäi-
siin viraston tai laitoksen poistoluetteloon. Lisäksi tarkastajat olivat huomauttaneet eräis-
tä vähempiarvoisista asioista, jotka oli saatettu ao. laitoksen tietoon toimenpidettä varten. 
Esitettyjen huomautusten johdosta kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia virastoja 
ja laitoksia kiinnittämään huomiota niiden hallussa oleviin sellaisiin esineisiin, joilla saat-
taa olla antiikkiarvoa ja ilmoittamaan niistä kaupunginmuseolle niiden inventoimista ja 
valokuvaamista sekä mahdollista museolle luovuttamista varten. Hankintatoimistoa ke-
hotettiin tekemään kaupunginhallitukselle esitys raastuvanoikeuden eri osastojen kalusto-
esineiden korjaamista ja uusimista varten tarvittavasta määrärahasta sekä huolehtimaan 
irtaimen omaisuuden tarkastajien ehdottaman vastaanottokuitin käyttöön ottamisesta 
toimistokoneita hankintatoimistolle luovutettaessa (6. 10. 2 609 §). 

Vuosi- ja tilintarkastuskertomuksen saaminen sellaisilta yhtiöiltä ja yhteisöiltä, joissa 
kaupungilla on etuja valvottavana. Revisiotoimisto oli ilmoittanut, että vuositilintarkasta-
jien mielestä olisi sellaisten yhtiöiden, säätiöiden ja muiden taloudellisten yhteisöjen, joissa 
kaupungilla on etuja valvottavana, luottamushenkilöiksi valittujen kaupungin edustajien 
huolehdittava siitä, että yhteisöjen vuosi- ja tilintarkastuskertomukset heti niiden valmis-
tuttua toimitettaisiin revisiotoimistolle, jotta kaupunginreviisori voisi seurata yhteisöjen 
toimintaa. Kaupunginhallitus päätti, ettei revisiotoimiston esitys antanut aihetta muihin 
toimenpiteisiin kuin että kaupunginhallitus vastedes nimetessään kaupunkia edustavia 
tilintarkastajia ko. yhteisöihin ja yhtiöihin periaatteessa valitsisi näihin tehtäviin jonkun 
revisiotoimiston palveluksessa olevan reviisorin (8. 9. 2 352 §, 15. 9. 2 430 §). 

Verotusvalmisteluvirasto 
Veroilmoituksen tekemisen laiminlyöneiden henkilöiden verottaminen. II kaupungin-

vouti oli ilmoittanut, että kaupunginvoudin konttorin perittäväksi jätettiin vuosittain 
n. 900—1 000 milj. mk:n kunnallisveromäärä, josta noin puolet saatiin perityksi. Summasta 
n. 60 % koskee henkilöitä, jotka syystä tai toisesta eivät olleet tehneet veroilmoitusta. 
Osalle oli harkinnan perusteella asetettu vero esim. sen vuoksi, että veroilmoitus oli tehty 
toiseen kuntaan tai ao. oli hukannut verokirjansa. Usein oli veroilmoitus jäänyt tekemättä 
koska asianomainen oli ulkomailla, vankilassa jne. Tällaisten henkilöiden verojäämien peri-
minen, n. 300 milj. mk, oli hyvin vaikeata, joten perinnän kannalta olisi edullisempaa, jos 
heidän verotuksensa ei olisi liian ankaraa. Jotta verojäämät saataisiin pienenemään, oli 
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II kaupunginvouti ehdottanut, että verovirasto vuosittain pyytäisi kaupunginvoudin 
konttorilta lausunnon henkilöistä, jotka eivät olleet tehneet veroilmoitusta. Kaupungin-
voudin konttorissa joutuivat nimittäin samat ulosottoapulaiset käsittelemään vuosittain 
samojen henkilöiden verojen perimisiä, joten heillä oli näistä runsaasti tietoja. Verovirasto 
oli esityksen johdosta ilmoittanut, että taksoitusluettelossa oli n. 300 000 nimeä, joista 
n. 50 000 oli sellaisia, joilta ei saatu veroilmoitusta. Näistä oli suuri osa aviovaimoja, van-
huksia ja alaikäisiä, joilla ei ollut varsinaisia tuloja. Muille, jotka eivät olleet tehneet tulo-
ilmoitusta, lähetettiin kehotus sen tekemiseen, jolloin osa saatiin selvitetyksi. Niistä hen-
kilöistä, jotka eivät olleet vastanneet kehotukseen, pyydettiin tietoja osoitetoimistosta ym. 
Lisäksi voitiin työnantajan tarkkailuilmoituksia käyttää hyväksi heidän tulojensa selville 
saamiseksi. Henkilöitä, joille v:n 1953 taksoituksessa oli pantu veroäyrejä ilman tulo-
ilmoitusta, arvioitiin olleen n. 6 000—7 000 henkilöä, vastaten kunnallisveromäärä n. 240— 
245 milj. mk. Koska lausunto kaupunginvoudilta voitaisiin pyytää vasta niin myöhäisessä 
vaiheessa, ettei annettua lausuntoa enää voitaisi taksoituksessa ottaa huomioon, oli vero-
virasto pitänyt parempana sitä ratkaisua, että kaupunginvoudin konttori toimittaisi vero-
virastolle pakkoperinnän yhteydessä saamansa tiedot henkilöistä, jotka eivät olleet anta-
neet tuloilmoitusta, mikä yleensä ilmeni siitä, että asianomaisille tässä tapauksessa oli 
määrätty veronkorotus. Kaupunginhallitus päätti saattaa verotusvalmisteluviraston kir-
jelmän II kaupunginvoudin tietoon ja erityisesti kiinnittää tämän huomiota toivomuk-
seen, että kaupunginvoudin konttori toimittaisi verotusvalmisteluvirastolle pakkoperin-
nän yhteydessä saamansa tiedot henkilöistä, joiden osalta voidaan todeta, että he eivät 
olleet antaneet tuloilmoitusta (2. 6. 1 559 §). 

Talousarvio. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan läänin verotarkastajalle,, 
ettei kaupunginhallituksella ollut huomauttamista Helsingin kaupungin veropiirin vero-
lautakunnan laatiman Helsingin verotusvalmistelu viraston v:n 1955 talousarvion joh-
dosta (25.8. 2 235 §). 

Verotusvalmisteluviraston laatima yhdistelmä viraston menoista 30. 9. mennessä mer-
kittiin tiedoksi (Khn jsto 16. 10. 6 574 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Vero tus valmistelu virasto oikeutettiin tilaa-
maan v:ksi 1956 seuraavat sanomalehdet ja julkaisut: Helsingin Sanomat, Hufvudstads-
bladet, Iltasanomat, Kauppalehti, Protestilista, 3 kpl, Suomen Sosialidemokraatti, Sven-
ska Pressen, Uusi Suomi ja Vapaa Sana sekä Defensor Legis, 4 kpl, Finsk kommunaltid-
skrift, Juridiska Föreningens tidskrift, 2 kpl, Lakimies, 4 kpl, Maalaiskunta, 7 kpl, Mer-
cator, Suomen Kunnallislehti, 7 kpl, Svensk Skattetidning, Verotus, 4 kpl ja Virallinen 
lehti, 2 kpl. Samalla yleisjaosto päätti huomauttaa virastolle, että se voi tilata käyttöönsä 
valtiokalenterin tarverahojaan käyttäen (Khn jsto 21. 12. 6 874 §). 

Huoneistot. Verotusvalmisteluviraston Pohjois-Hesperiankatu 15:ssä olevan toimitalon 
aula saatiin korvauksetta luovuttaa postilaitoksen käytettäväksi aikana 17. — 28. 12. 
sillä ehdolla, että viraston käytettäväksi saataisiin korvauksetta pääpostikonttorista vero-
ilmoitusten vastaanottoa varten tarpeelliset tilat 10 p:n ajaksi v:n 1956 tammikuussa 
(1. 12. 3 232 §). 

Yleisjaosto oikeutti verotusvalmisteluviraston luovuttamaan Suomen Arkistoyhdis-
tykselle yhdistyksen syyskokousta varten tarvittavat huonetilat Stadionilta 23. 11. sekä 
oikeutti viraston järjestämään kokouksen n. 30 osanottajalle kahvitarjoilun elintarvike-
keskuksen välityksellä ja käyttämään tarkoitukseen tarverahoistaan korkeintaan 5 250' 
mk (Khn jsto 16. 11. 6 703 §). 

Tarkkailijan nimeäminen. Kaupunginhallituksen nimeämäksi tarkkailijaksi päätettiin 
kertomusvuodeksi määrätä pankinjohtaja V. V. Sipi (20. 1. 295 §). 

Asunto Oy. Mäenlaskijantie 2 -nimisen yhtiön osakeoikeuksien säilyttäminen. Verotus-
valmisteluviraston virkasuhteissa valtioon olevien eräiden viranhaltijoiden anottua, että 
heille myönnettäisiin oikeus säilyttää osakeoikeutensa Asunto Oy. Mäenlaskijantie 2 
-nimisessä yhtiössä sekä että heille kaupungin lahjoitusrahastoista myönnettyjen lainojen 
pysyväisyyteen ei aiheutuisi muutosta, kaupunginhallitus päätti hyväksyä anomuksen 
(29. 12. 3 543 §). 

Palkkalautakunta 

Valtion palkkajärjestelyjen aiheuttamat muutokset kaupungin viranhaltijain palkkauk-
seen. Kaupunginhallitus päätti määrätä toimistopäällikkö J. Ståhlbergin suorittamaan 
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palkkajärjestelyjen valmistelua tarkoittavan erikoistehtävän, kuitenkin siten että hänen 
velvollisuutensa oli osallistua palkkalautakunnan kokouksiin. Samalla kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa toimistopäällikkö Ståhlbergin käyttämään työssään palkattuja asian-
tuntijoita sekä aputyövoimana ensisijaisesti palkkalautakunnan toimiston henkilökuntaa 
ja tarvittaessa palkkaamaan myös ulkopuolista apua (17. 11. 3 075 §). 

Viranhaltijat. Palkkalautakunnan toimistoon päätettiin palkata seuraavat tilapäiset 
viranhaltijat: sihteeri 26. palkkaluokan palkalla 16. 5. 1955—31. 12. 1956 väliseksi ajaksi 
sekä toimistoapulainen 10. palkkaluokan palkalla ajaksi 1. 6 .—31. 12. (12. 5. 1 322 §, 
29. 12. 3 525 §, 12. 5. 1 317 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin työjärjestely-, palkka- ym. 
kysymykset 

Viranhaltijoille myönnetty 25 000 mk :n suuruinen korvaus päätettiin maksaa kaupun-
gin vakinaisille ja tilapäisille viranhaltijoille vielä kertomusvuoden aikana. Korvauksesta 
oli suoritettava 30 %:n pidätys ja muutoin oli noudatettava samoja periaatteita, joita 
valtio oli noudattanut valtion viran- ja toimenhaltijoille myönnettyä 10 000 mk:n kor-
vausta maksettaessa (29. 12. 3 514 §, ks. s. 10). 

Palkkaluokituksen uudelleenjärjestely. Kaupunginhallitus päätti 
1) kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia ryhtymään kaupungin-

valtuuston päätöksen (ks. s. 10) ponsien 1, 2, 4—9, 11 ja 12 edellyttämiin toimenpiteisiin, 
2) kehottaa palkkalautakuntaa, sikäli kuin valtion viran- ja toimenhaltijain palkkojen 

järjestely aiheuttaa muutoksia jonkin viranhaltijaryhmän yleisessä palkkaustasossa, vii-
pymättä tekemään kaupunginhallitukselle näistä muutoksista aiheutuvat esitykset kau-
pungin viranhaltijain palkkojen muuttamiseksi ja 

3) kehottaa niinikään palkkalautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle esityksen 
toimistoapulaisen virkojen pätevyysvaatimusten määrittelystä. 

Kaupunginvaltuuston päätöstä oli sovellettava taannehtivasti 1.1. alkaen myös ylityö-
ja sunnuntaityökorvauksien maksamisessa. Sitä ei kuitenkaan ollut sovellettava 1.1. — 
17. 2. välisenä aikana tilapäisesti kaupungin palveluksessa olleisiin viransijaisiin. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, että vakinaisille viranhaltijoille tammi- ja helmikuulta suori-
tettavista, yhteenlasketuista palkankorotusmääristä, jotka oli maksettava niin pian kuin 
mahdollista, oli toimitettava veronpidätys prosenttimääräisenä. Lisäksi kaupunginhalli-
tus päätti hyväksyä tilapäisten virkasuhteiden palkkaluokituksen ja virkasuhteiden nimik-
keiden muutokset v:n 1954 mietinnön n:o 26 liitteen n:o 53 mukaisesti sekä pyytää päätök-
sestään tilapäisten virkasuhteiden palkkauksen osalta Suomen Kaupunkiliiton lausunnon 
(17. 2. 496 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että em. päätös tilapäisten virkojen palkkaluoki-
tuksesta ja virkojen nimikkeiden muutoksista saatiin panna täytäntöön noudattaen vaki-
naisten viranhaltijain palkkaluokituksen täytäntöönpanosta annettuja määräyksiä 
(25. 2. 550 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti selventää em. päätöstään sikäli kuin se koski 
virkojen palkkaluokituksen uudelleenjärjestelystä johtuvien palkankorotusten maksamista 
viransijaisille, siten ettei ko. kertomusvuoden alusta voimaan tullutta korotusta saatu mak-
saa ennen 18. 2. eronneille sijaisille, mutta että mikäli sijaisuus oli kestänyt pitempään kuin 
17. 2., korotus oli maksettava 1.1. alkaen, sikäli kuin ao. viransijainen jo silloin oli ollut 
palveluksessa (5. 5. 1 245 §). 

Vt Saastamoinen oli sittemmin jättänyt kaupunginhallitukselle kirjelmän, joka koski 
kaupunginvaltuuston 22. 12. 1954 kaupungin virkojen palkkaluokituksen uudelleenjärjes-
telyn yhteydessä lauta- ja johtokunnille antamaa kehotusta työsopimussuhteessa olevien 
kuukausipalkalla työskentelevien henkilöiden palkkojen järjestämiseksi vastaavien viran-
haltijoiden palkkojen tasalle. Kaupunginhallitus päätti antaa asian valmistelun teknillisen 
johtajan R. Granqvistin tehtäväksi (9. 6. 1 649 §). 

Lentovakuutuksen ottaminen virka- ja edustusmatkoja tekeville luottamus- ja virkamie-
hille. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin luottamus- ja virkamiehiä lentoteitse 
edustus- ja virkamatkoille lähetettäessä heidät saadaan vakuuttaa 2 milj. mk:n määrästä 
(7. 7. 1 835 §). 
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Synnytysloman palkkaedut. Kaupunginhallitus päätti antaa virkasäännön 41 §:n 3 
momentin suhteen sellaisen tulkintaohjeen, että viranhaltijalle on raskauden ja synny-
tyksen vuoksi myönnetyn virkavapauden lisäksi hänen tarvitsemansa sairausloman ajalta 
maksettava virkasäännön 39 §:ssä tarkoitetun sairausloma-ajan palkka myöskin silloin, 
kun sairausloman perusteena oleva sairaus on raskauden tai synnytyksen aiheuttama 
(21. 4. 1 114 §, ks. v:n 1951 kunn. as. kok. s. 132). 

Influenssaepidemian aiheuttama sairausloma. Lauta- ja johtokunnille päätettiin ilmoit-
taa, ettei niidenkään viranhaltijoiden, joille on heti hankittava sijainen, tarvitse esittää 
virkasäännön edellyttämää lääkärintodistusta niissä tapauksissa, jolloin he joutuvat ole-
maan pois työstä influenssan kaltaisen kuumetaudin johdosta enintään 3 työpäivää, sillä 
ehdolla että he esittävät jonkun luotettavan henkilön antaman todistuksen siitä, että pois-
saolo on aiheutunut em. sairauden johdosta (20. 1. 279 §, ks. v:n 1951 kunn. as. kok. 
s. 142). 

Kurssien osanottajien määrääminen. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin hallinto-
elimillä on oikeus pöytäkirjaan merkittävällä päätöksellä määrätä alaisiaan viranhaltij oita 
ja työntekijöitä osallistumaan sellaisille Helsingissä järjestettäville kursseille, joista on 
ilmeistä hyötyä asianomaisen toiminnalle kaupungin palveluksessa, tarvitsematta myön-
tää tarkoitukseen virkavapautta tai lomaa ja alistamatta asiaa selvissä tapauksissa kau-
punginhallituksen ratkaistavaksi, mikäli kurssimaksun suorittamiseen on käytettävissä 
käyttövaroja (10. 3. 678 §). 

Konekirjoituslisä. Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1950 (s. 120) tekemäänsä pää-
töstä siten, että edellytyksenä konekirjoituslisän maksamiseen on, että asianomainen ei 
nauti 10. palkkaluokkaa korkeampaa palkkaa (24. 3. 812 §). 

Elinkorot. Kaupunginhallitus päätti 1) oikeuttaa virastot ja laitokset antamaan eläke-
laskelmien yhteydessä palkkalautakunnalle a) tiedot myönnetyistä elinkoroista tai muista 
vastaavista korvauksista, jos päätös on annettu ennen ao. henkilön eläkeanomuksen käsit-
telyä, tai b) ilmoituksen siitä, onko sanotunlaista korvausta koskeva asia vielä vakuutus-
laitoksessa käsittelyn alaisena, 

2) kehottaa hankintatoimistoa huolehtimaan siitä, että eläkelaskelmalomakkeen sara-
ke »muualta saatu eläke» seuraavassa painoksessa muutetaan siten, että se selvästi tulee 
koskemaan myös edellisessä kohdassa tarkoitettuja korvauksia, 

3) velvoittaa rahatoimiston ja kaupungin muut tilivirastot pitämään v. 1948 annetun 
tapaturmalain ja samana vuonna annetun täytäntöönpanoasetuksen 19 §:ssä mainittua 
kirjanpitoa kaupungin töissä sattuneista tapaturmista, 

4) velvoittaa rahatoimiston ottamaan huomioon myös kalliinajanlisäykset elinkoron 
vähennyksen yhteydessä, 

5) kehottaa rahatoimistoa ryhtymään toimenpiteisiin sellaisen sopimuksen aikaansaa-
miseksi ao. vakuutuslaitosten kanssa, että ne alkaisivat lähettää jäljennökset myönteisistä 
korvauspäätöksistä suoraan rahatoimistolle sekä 

6) vapauttaa elinkorkoa saaneet H. I. Björkholmin, A. Bärlundin, E. A. Ekholmin, 
O. Henrikssonin, A. V. Johanssonin, T. Nuutisen, A. Rapelin ja K. Tiihosen heidän liikaa 
nostamiensa eläkkeiden takaisinmaksuvelvollisuudesta (29. 9. 2 567 §). 

Leskieläke- ja kasvatusapusäännön soveltaminen. Kaupunginhallitus päätti antaa leski-
eläke- ja kasvatusapusäännön soveltamisesta sellaisen tulkintaohjeen, että leskieläke- ja 
kasvatusavustusanomuksia käsiteltäessä anomuksen edellytykset on tutkittava erikseen 
pesän kunkin osakkaan kohdalta ja että mikäli myönteisen ratkaisun edellytykset ovat 
olemassa, leskieläke- tai kasvatusavustus myönnetään muiden pesän osakkaiden mahdolli-
sista oikeuksista riippumatta. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa leski-ja orpo-
eläkekassan hallitusta harkitessaan kaupungin eläkkeiden ja kasvatusavustusten edulli-
suutta kassan eläkkeisiin verrattuna samoin käsittelemään pesän kunkin osakkaan oikeu-
den erillisenä (21. 4. 1 110 §). 

Työehtosopimukset. Merkittiin tiedoksi, että kaupungin ja Kunnantyöntekijäin Keskus-
järjestön välillä 19. 5. 1953 solmittu työehtosopimus lakkaa sanotun järjestön virallisesti 
tekemän ilmoituksen nojalla 1. 7. lukien, josta alkaen kaupungin työmailla vallitsee sopi-
mukseton tilanne (23. 6. 1 791 §). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin kaupungin maataloustyöntekijäin ammattiosaston ja 
kaupungin välisen työehtosopimuksen vahvistamista koskeva sosiaaliministeriön palkka-
osaston ilmoitus (6. 10. 2 623 §). 
Kunnall.kert. 1955, I osa 9 
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Ikälisät. Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuonna 69 tapauksessa viranhaltijoille 
oikeuden lukea hyväkseen ikälisiä varten aikaisemmat palvelus vuotensa joko kokonaan 
tai osittain, mikäli oli kyseessä esim. Valtionrautateillä, Suomen Pankissa tai puolustus-
laitoksessa palveltu aika. Epäävä päätös annettiin 20 tapauksessa. 

Toimistoapulaisen A. Kaksosen valituksen johdosta Uudenmaan lääninhallitukselle 
annettavassa selityksessään kaupunginhallitus päätti esittää, että myöhemmin esitetyn 
selvityksen perusteella valituksenalainen päätös olisi muutettava siten, että Kaksonen 
oikeutettaisiin lukemaan hyväkseen ikälisiä laskettaessa 1. 7.1941 — 15. 6. 1942 välisestä 
ajasta, jolloin hän oli toiminut Kuusankosken kunnan verotussihteerinä, kymmenen kuu-
kautta, eli yhteensä aikaisemmin hyväksyttyjen Lohjan kunnan, Sortavalan maalaiskun-
nan ja Lempäälän kunnan palvelusaikojen kanssa kymmenen vuotta (17. 11. 3 097 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 8. 3. antamallaan päätöksellä py-
syttänyt lääninhallituksen päätöksen, joka koski apulaiskaupunginasiamies S. Ojalan ikä-
lisään oikeuttavan palvelusajan tulkitsemista ja josta päätöksestä kaupunginhallitus oli 
valittanut (28. 4. 1 197 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 132). 

Asiamiesosaston lainopillinen apulainen K. Makkonen oli niinikään valittanut läänin-
hallitukseen kaupunginhallituksen päätöksestä, joka koski anojan oikeutta saada lukea 
ikälisään oikeuttavaksi se aika, jonka hän oli suorittanut sotapalvelusta alle 21 vuotiaana. 
Lääninhallitus katsoi antamassaan päätöksessä, että kaupungin virkasäännön 25 §:n 2 
momentin mukaan viranhaltijan ikälisään oikeuttavaan palvelusaikaan oli laskettava se 
aika, jonka hän on ollut sotapalveluksessa asevelvollisuusaikaa lukuunottamatta, joten 
valittajan palvelusaikaan oli luettava 17. 1. •— 15. 7. 1944 välinen aika. Kumoten kaupun-
ginhallituksen päätöksen lääninhallitus oli palauttanut asian palkkalautakunnalle, jonka 
tuli ilmoituksetta ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi ja siinä laillisesti menetellä. Kaupun-
ginhallitus oli valittanut lääninhallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, 
joka 8. 3. antamallaan päätöksellä oli pysyttänyt lääninhallituksen päätöksen (28. 4. 
1 198 §). 

Oman moottoripyörän käyttö virka-ajoihin. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kor-
vauksen oman moottoripyörän käytöstä vahvistettuihin ajokirjoihin merkityistä ajoista 
virka- ja työtehtävissä 5 mk:ksi kilometriltä 1. 5. lukien (12. 5. 1 330 §). 

Elinkustannusindeksiä v:n 1954 joulu- ja kertomusvuoden tammi-marraskuulta koske-
vat sosiaaliministeriön sosiaalisen tutkimustoimiston ilmoitukset merkittiin tiedoksi 
(20. 1. 212 §, 17. 2. 497 §, 24. 3. 820 §, 21. 4. 1 113 §, 26. 5. 1 468 §, 23. 6. 1 782 §, 4. 8. 
2 022 § 25. 8. 2 210 §, 22. 9. 2 494 §, 20. 10. 2 761 §, 24. 11. 3 145 §, 22. 12. 3 445 §). 

Eläkeasiat. Kaupunginhallitus päätti kumota palkkalautakunnan v. 1954 tekemän pää-
töksen, jolla palkkalautakunta oli hylännyt palokorpraali J. Tanskasen eläkeanomuksen 
ennenaikaisena sekä kehottaa palkkalautakuntaa myöntämään valittajalle hänen anoman-
sa eläkkeen (16. 6. 1 718 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen palkkalautakunnan päätöksen, joka koski eläkkeen myön-
tämistä liikennelaitoksen radanpuhdistajalle A. E. Laiholle, kaupunginhallitus päätti ku-
mota päätöksen sekä hylätä ko. eläkeanomuksen (28. 4. 1 187 §, 9. 6. 1 606 §, 14. 7. 
1 948 §). 

Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden ja Uudenmaan lääninhallituksen 
päätökset, jotka koskivat metallitöiden ohjaaja A. L. Arangon, Bengtsärin tilan ent. tila-
päisen metsänvartija-tilanhoitajan T. D. Hultgrenin, toimistoapulaisen E. A. K. Johansso-
nin, ent. asemamestari K. E. Salmisen sekä ent. pesijän V. Virtasen eläkettä koskevia 
valituksia (17. 3. 774 §, 20. 1. 268 §, 5. 5. 1 256 §, 3. 3. 627 §, 7. 7. 1 845 §). 

Ansiomerkit. Suomen Kaupunkiliiton ansiomerkki päätettiin hankkia eri virastojen ja 
laitosten esitysten mukaisesti niiden eräille viranhaltijoille. Myönnettyjen ansiomerkkien 
hankkimisesta aiheutunut lasku 1 592 500 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista. Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 1 200 mk soittimien 
kuljettamisesta ansiomerkkien jakotilaisuuteen sekä 5 000 mk ko. tilaisuudessa esitetystä 
musiikista (Khn jsto 22. 6. 5 986, 5 988 §). 

Kultaseppäkoulun rehtorilta J. Hurmeelta päätettiin pyytää ehdotusta suunnitelluksi 
Helsinki-mitaliksi hänen kanssaan sovitusta, enintään 15 000 mk:n suuruisesta palkkiosta 
(Khn jsto 9. 3. 5 363 §). 

Loppiaispäivän jälkeinen lauantai 7. 1. 1956 päätettiin myöntää vapaapäiväksi siinä 
laajuudessa kuin se töiden suorittamisen kannalta oli mahdollista (29. 12. 3 519 §). 
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Virastojen kaluston y m. hankinta ja kunnossapito 

Kaluston hankinta ja kunnossapito. Talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto 
lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä kalustonhankintamäärärahasta osoitettiin 
seuraavat määrät: 

Virasto tai laitos Mk 

Revisiotoimisto1) 398 195 
Kaupunginkanslia 2) 98 404 
Kaupunginvalt. istuntosali 3) .... 40 000 
Kaupunginhallitus4) 81 202 
Järjestelytoimisto 5) 153 746 
Painatus- ja hankintatoimisto 6) 2 428 778 
Kaupunginarkisto 7) 50 000 
Rahatoimisto 8) 3 633 873 
Tilastotoimisto 9) 1 133 092 
Verotus valmistelu virasto10) 7 319 462 
Palkkalautakunta u) 82 325 
Maistraatti12) 38 700 
I kaupunginvoudinkonttori13) 56 000 
II » 14)... 222 000 
Helsinki-Malmin kaupungin-

voudinkonttori 15) 6 215 
Rakennustarkastustoimisto 16)... 407 815 
Raastuvanoikeus 17) 476 388 
Kaupunginviskaalinvirasto18) ... 77 179 

Virasto tai laitos Mk 

Poliisilääkärin toimisto 19) . 31468 
Huoneen vuokralautakunta 20) ... 5 572 
Terveydenhoitolautakunta 21) ... 105 885 
Sairaalavirasto 22) 143 269 
Huoltovirasto 23) 1 470 288 
Lastensuojelu virasto 24) 420 365 
Työnvälitystoimisto 25) 183 813 
Väestönsuojelulautakunta 26) .... 3 1 500 
Työasiainlautakunta 27) 20 225 
Raittiuslautakunta 28) 29 000 
Nuorisotoimisto 29) 138 000 
Lastentarhain toimisto 30) 106 621 
Kaupunginorkesterin toimisto 31) 340 515 
Musiikkilautakunnan toimisto 32) 26 679 
Kiinteistövirasto 33) 2 1 19 865 
Asunnonjakotoimikunta 34) 38 237 
Rakennusvirasto 35) 3 6 0 7 2 95 
Hankintatoimiston eri laitoksille 

suorittamat hankinnat 36) 3 024 293 

Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston suorittamaan rahatoimiston esittämät kaluston-
hankinnat ja käyttämään tarkoitukseen v:n 1956 talousarvion vastaavalla tilillä olevista 
määrärahoista 154 177 mk (Khn jsto 28. 12. 6 904 §). 

Yleisjaosto valtuutti hankintatoimiston toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden 
loppuun suorittamaan em. tililtä maksettavia kaluston kertahankintoja korkeintaan 
100 000 mk:n määrään saakka sekä vastaavasti kaluston kunnossapitomäärärahoista mak-
settavia kaluston kunnossapitokustannuksia samaan rajaan saakka ja alistamaan kum-
massakin tapauksessa tehdyt ratkaisut kuukausittain yleisjaoston tarkistettavaksi 
(Khn jsto 25. 5. 5 820 §). 

Myöhemmin yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston v:n 1956 aikana suorittamaan ko. 
tililtä maksettavia kaluston kertahankintoja korkeintaan 100 000 mk:n ja lasku- ja kirjoi-
tuskoneiden osalta 150 000 mk:n määrään saakka sekä vastaavasti kaluston kunnossapito-

!) Khn jsto 26. 1. 5 142 §, 23. 2. 5 279 §, 2. 3. 5 324 §, 11. 5. 5 729 §, 9. 6. 5 910 §. — 2) S:n 16. 2. 
5 244 §, 23. 2. 5 281 §, 13. 4. 5 561 §, 9. 6. 5 908 §. — 3) S:n 14. 9. 6 365 §. — 4) S:n 26. 1. 5 140 §, 6. 4. 
5 512 §. — 5) S:n 26. 1. 5 144 §, 23. 2. 5 282 §, 30. 3. 5 471 §, 27. 4. 5 632 §. — 6) S:n 19. 1. 5 100 §, 
2. 2. 5 172 §, 23. 2. 5 276 §, 11. 5. 5 731 §, 20. 7. 6 151 §, 21. 9. 6 395 §, 21. 12. 6 833 §. — 7) S:n 6. 4. 
5 515 §. — 8 ) Khs 7. 7. 1 903 §, 8. 12. 3 315 §, Khn jsto 19. 1. 5 127 §, 2. 2. 5 198 §, 23. 2. 5 312 §, 5 313 §, 
16. 3. 5 431 §, 30. 6. 6 048 §. — 9 ) S:n 26. 1. 5 143 §, 11. 5. 5 733 §, 7. 9. 6 330 §. — 1 0 ) S:n 26. 1. 5 162 §, 
2. 2. 5 195 §, 9. 3. 5 388 §, 16. 3. 5 430 §, 6. 4. 5 549 §, 7. 9. 6 359 §, 14. 9. 6 386 §. — u ) S:n 9. 3. 5 371 §, 
25. 5. 5 822 §. —1 2) S:n 16. 3. 5 401 §. — 1 3 ) S:n 16. 3. 5 400 §. —14) S:n 19. 1. 5 099 §, 26. 1. 5 149 §. — 
15) S:n 23. 3. 5 444 §. — 1 6 ) S:n 9. 2. 5 206 §, 6. 7. 6 070 §, 14. 9. 6 364 §, 21. 12. 6 850 §. — 1 7 ) S:n 23. 2. 
5 280 §, 7. 12. 6 762 §. — 18) S:n 23. 3. 5 442 §. — 19) S:n 12. 1. 5 067 §. — 20) S:n 23. 3. 5 445 §. — 
21) S:n 16. 2. 5 253 §, 14. 7. 6 139 §. — 22) S:n 23. 2. 5 296 §, 23. 3. 5 448 §, 30. 3. 5 485 §. — 23) S:n 
19. 1. 5 129 §, 13. 4. 5 566 §, 25. 5. 5 843 §. — 24) S:n 12. 1. 5 089 §, 16. 3. 5 432 §, 11. 5. 5 755 §. — 
25) S:n 16. 2. 5 270 §. — 26) S:n 9. 3. 5 367 §. — 27) S:n 19. 1. 5 126 §. — 28) S:n 23. 3. 5 449 §. — 
29) S:n 13. 4. 5 570 §. — 30) S:n 16. 2. 5 271 §. —31) S:n 26. 1. 5 155 §. — 3 2 ) S:n 16. 2. 5 256 §. — 3 3) S:n 
26. 1. 5 160 §, 2. 2. 5 181 §, 9. 2. 5 225, 5 226 §, 16. 2. 5 263 §, 23. 2. 5 301, 5 306, 5 307 §, 9. 3. 5 384 §, 
27. 4. 5 647 §, 17. 5. 5 789, 5 790 §, 6. 7. 6 088 §, 21. 9. 6 419 §. — 34) S:n 12. 1. 5 073 §, 26. 1. 5 159 §. — 
35) S:n 5. 1. 5 021, 5 022 §, 19. 1. 5 108, 5 112 §, 2. 2. 5 173 §, 16. 2. 5 250, 5 251 §, 23. 2. 5 288 §, 16. 3. 
5 408, 5 409 §, 11. 5. 5 744 §, 25. 5. 5 823, 5 824 §, 30. 6. 6 039 §, 7. 9. 6 344 §, 21. 9. 6 412 §, 13. 12. 
6 810 §. — 36) S:n 5. 1. 5 041 §, 2. 3. 5 349 §, 25. 5. 5 816 §, 6. 7. 6 071 §, 5. 8. 6 211 §, 14. 9. 6 371 §, 
12. 10. 6 507 §, 16. 11. 6 688 §, 13. 12. 6 779 §. 
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määrärahoista maksettavia kaluston kunnossapitokustannuksia 100 000 mk:n määrään 
saakka kussakin tapauksessa laitoksittain sekä alistamaan kalenterikuukausittain tehdyt 
ratkaisut yleisjaoston tarkistettavaksi (Khn jsto 21. 12. 6 854 §). 

Merkittiin tiedoksi hankintatoimiston ilmoitus, että verotusvalmisteluviraston kalus-
tonhankinta määrärahasta oli käyttämättä 1 888 640 mk, minkä summan yleisjaosto oi-
keutti hankintatoimiston käyttämään muihin kalustonhankintoihin hankintatoimiston 
myöhemmin tekemien esitysten perusteella (Khn jsto 21. 12. 6 834 §). 

Hankintatoimisto oikeutettiin itsenäisesti suorittamaan sen käytettävissä olevilla va-
roilla suoritettavat varastohankinnat sekä painatus- ja kirjansidontatyöt, joiden arvo 
kerrallaan ei ylitä 500 000 mk (2. 6. 1 539 §). 

Kaupunginkellariin päätettiin ostaa 9 kpl hopeisia kynttilänjalkoja nettohintaan 
21 769 mk kpl. Kauppahinta saatiin suorittaa em. kalustonhankintamäärärahoista. Han-
kittavat kynttilänjalat oli merkittävä elintarvikekeskuksen irtaimistoluetteloon (Khn jsto 
22. 6. 5 992 §). 

V:n 1954 erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin kalus-
ton kunnossapitoa varten seuraavat summat jäljempänä mainituille virastoille ym.: 

Virasto tai laitos Mk Virasto tai laitos Mk 

Painatus- ja hankintatoimisto1).. 2 920 Rahatoimisto ja revisiotoimisto 3) 5 100 
Tilastotoimisto 2) 6 250 

Kertomusvuoden vastaavalta tililtä myönnettiin seuraavat määrärahat: 
Virasto tai laitos Mk 

Kaupunginkanslia 4) 1 300 
Kaupunginvaltuuston istuntosali5) 8 248 
II kaupunginvoudinkonttori 6) .... 11 535 
Raastuvanoikeus 7) 180 900 
Kaupunginorkesterin toimisto 8) .. 64 247 
Lastentarhain toimisto 9) 39 874 

Virasto tai laitos Mk 
Kiinteistövirasto 10) 2 560 
Rakennusvirasto u ) 8 600 
Hankintatoimiston esityksen mu-

kaisesti eri virastoille ja laitok-
sille suoritetut kalustonkorjauk-
set12) 459 838 

Puhelimet. Yleisjaosto hyväksyi joukon puhelimien hankkimista, siirtoja ym. koskevia 
esityksiä ja myönsi niiden toteuttamiseen tarvittavat varat. Kaikkiaan käytettiin kerto-
musvuonna talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallinto-
menot sisältyvistä määrärahoista Puhelinmaksut 34.4 milj. mk ja tuloa tuottavien pää-
omamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvasta määrärahasta Puhelinosuuk-
sia 3 milj. mk. 

Saman pääluokan ja luvun määrärahoista Lainojen myöntäminen Helsingin Puhelin-
yhdistykselle uusien puhelinvaihteiden rahoittamiseksi, kaupunginhallituksen käytettä-
väksi myönnettiin 2.3 2 milj. mk Nikkilän sairaalan ja 2.9 milj. mk Auroran sairaalan uusien 
puhelinvaihteiden rahoituslainan suorittamista varten (4. 8. 2 069 §, Khn jsto 12. 10. 
6 537 §). 

Verotusvalmisteluviraston käytössä, Runeberginkatu 10:ssä oleva 5/25 -mallinen au-
tomaatti vaihde saatiin viraston luovutettua huonetilat tilastotoimiston käyttöön, jättää 
paikoilleen. Tilastotoimiston 11 osuuspuhelimesta päätettiin 5 varata mainitun automaatti-
vaihteen keskusjohdoiksi ja vapaaksi jäävät 6 osuuspuhelinta saatiin siirtää niitä tarvitse-
ville laitoksille hankintatoimiston tekemän erillisen esityksen mukaisesti (Khn jsto 21. 9. 
6 400 §). 

Yleisjaosto päätti, että asuntotuotantokomitean uuteen huoneistoon saatiin hankkia 
uusi Neha 5/25 -mallinen automaattipuhelinvaihde ja että siitä aiheutuvat kustannukset, 
n. 664 000 mk, saatiin jakaa suhteessa 4/5 ja 1/5 asuntotuotantokomitean ja esikaupunki-

Khn jsto 5. 1. 5 004, 5 006 §. — 2) S:n 5. 1. 5 005 §, 12. 1. 5 052 §. — 3) S:n 12. 1. 5 060 §. — 4) S:n 
12. 1. 5 059 §. — 5) S:n 19. 1. 5 097 §. — 6) S:n 26. 1. 5 149 §, 23. 2. 5 277 §. — 7) S:n 30. 6. 6 033 §, 
25. 10. 6 586 §. — 8 ) S:n 26. 1. 5 155 §, 27. 4. 5 664 §. — 9) S:n 17. 5. 5 797 §. — 1 0) S:n 6. 4. 5 532 §. — 
n ) S:n 6. 4. 5 528 §. — 12) S:n 19. 1. 5 096, 5 098 §, 16. 2. 5 242 9. 3. 5 356 §, 16. 3. 5 399 §, 23. 3. 
5 443 §, 6. 7. 6 071 §, 5, 8. 6 212 §, 14. 9. 6 372 §, 12. 10. 6 533 §; 16. 11.6 689 §, 13. 12. 6 799 §. 
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liikenteen suunnittelutoimiston kesken sekä että asuntotuotantokomitea oikeutetaan jaka-
maan mainitut puhelinkustannukset v:n 1955 ja 1956 rakennusohjelmien osalle (Khn jsto 
13. 12. 6 822 §). 

Marian sairaalan uutta puhelinvaihdetta varten v. 1954 suoritettujen korjaustöiden 
maksamista varten myönnettiin ko. vuoden talousarvion tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan lukuun kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 3 071 mk 
(5. 1.38 §). 

Virkaatekevien kätilöiden virkapuheluista aiheutuneet laskut saatiin suorittaa neuvo-
lain kanslian suorittaman laskutuksen mukaisesti (Khn jsto 25. 5. 5 847 §). 

Hätäpuhelimet. Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että hätäpuhelimien perusta-
miskustannukset samoin kuin myös vuotuiset ylläpitokustannukset jaetaan kaupungin ja 
valtion kesken siten, että kaupunki ja valtio kumpikin maksavat puolet sekä että kaupunki 
osallistuu valtion maksamaan puolikkaaseen, sikäli kuin on kysymys poliisilaitoksen osalle 
tulevista kustannuksista, kolmannella osalla. Hätäpuhelintoimikuntaa kehotettiin ryhty-
mään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin hätäpuhelimien ylläpitokustannusten alenta-
miseksi (17. 2. 495 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 136). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että hätäpuhelimista aiheutuvat kaupungin maksetta-
vaksi tulevat kustannukset suoritetaan v:n 1956 alusta lukien yleisen kunnallishallinnon 
pääluokan lukuun Erinäiset hallintomenot kuuluvista määrärahoista Puhelinmaksut. 
Asiamiesosastoa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin kaupunginhallituksen v. 1951 
(ks. s. 115) hyväksymän, Helsingin Puhelinyhdistyksen kanssa tehdyn, hätäpuhelinjärjes-
telmää koskevan sopimuksen 5 §:n sanamuodon tarkistamiseksi kaupunginhallituksen 
viimeksi tekemän päätöksen edellyttämään muotoon (29. 12. 3 521 §). 

Komiteat ja opintomatkat 
Komiteat. Kertomusvuoden aikana päätettiin asettaa seuraavat komiteat ja toimikun-

nat, jotka oikeutettiin ottamaan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita: 
toimikunta tutkimaan ja tekemään ehdotuksia ratkaisuvallan siirtämiseksi kaupungin 

kunnallishallinnossa alemmille viranomaisille. Samalla kaupunginhallitus vapautti apu-
laiskaupunginjohtaja E. Warosen hänelle v. 1951 (ks. s. 119) annetusta ko. tehtävästä 
(10. 11.3 016 §); 

komitea laatimaan yhtenäinen ohjekokonaisuus kaupungin hankintamenettelyn yksi-
tyiskohdista nimenomaan kaupallisessa, oikeudellisessa ja valvontamielessä, komitean 
puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja J. Hakulinen sekä jäseniksi revisiotoimiston 
nimeämä edustaja, hankintatoimiston päällikkö sekä vuorineuvos H. Vasarla ja profes-
sori H. Raninen (3. 2. 342 §); 

huoltokassan hoitokunnan jäseniksi kertomusvuoden toimikaudeksi kaupunginkam-
reeri E. Jernström puheenjohtajana sekä jäseninä valtiotieteen kandidaatti V. O. Järvi-
nen ja kaupungininsinööri W. Starck, varajäseneksi apulaiskaupunginsihteeri S. Helle-
vaara (3. 2. 385 §); 

komitea laatimaan paloturvallisuusmääräykset kaupungin alueella olevia tulenarkojen 
nesteiden varastoalueita varten. Puheenjohtajaksi valittiin palopäällikkö T. Sundqvist 
sekä jäseniksi satamajohtaja K. Eiro, rakennustarkastaja P. Hanste ja diplomi-insinööri 
P. Reikko (12. 5. 1 323 §); 

raastuvanoikeuden ja kaupunginviskaalinviraston huonetilan tarpeen selvittämiseksi 
yhdeksän henkilöä käsittävä jaosto, joka sai kokoontua enemmän kuin kolme kertaa, 
jäsenten saadessa palkkiosäännön mukaiset palkkiot (3. 11. 2 911 §); 

komitea ulosottoviraston johtosäännön laatimista ja viraston uudelleen järjestelystä 
aiheutuvien käytännöllisten toimenpiteiden valmistelemista varten. Puheenjohtajaksi 
valittiin lainsäädäntöneuvos E. Kytömaa sekä jäseniksi oikeusministeri W. Henriksson, 
kaupunginsihteeri L. O. Johanson, toimistotyöntutkija F. Kaltamo, ulosottoapulainen 
V. Pusa ja kaupunginvouti T. Rautio (22. 9. 2 489 §, 8. 12. 3 277 §); 

komitea laatimaan rakennettavan oikeus- ja poliisitalon huoneohjelma. Puheenjohta-
jaksi valittiin varatuomari E. Tulenheimo sekä jäseniksi kaupunginarkkitehti, kiinteistö-
viraston päällikkö ja järjestelytoimiston päällikkö sekä poliisikomentaja E. Gabrielsson, 
kunnallispormestari W. Henriksson ja vanhempi oikeusneuvosmies O. A. Seppä (12. 5. 
1 305 §, 23. 6. 1 769 §); 
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4-jäseninen komitea harkitsemaan, onko kunnallisen ja kirkollisen veronkannon yh-
distämisestä kaupunginvaltuuston v. 1951 (ks. s. 16) tekemä päätös pidettävä edelleen 
voimassa ja tekemään asiasta esitys kaupunginhallitukselle. Komitean puheenjohtajaksi 
nimettiin kaupunginlakimies E. Cavonius ja jäseniksi varatuomari J. E. Niemi, seurakun-
tien rahatoimiston päällikkö Y. Salmi ja kaupunginreviisori S. Törnqvist (17. 3. 
8 05 §); 

5-jäseninen komitea laatimaan ehdotusta työnvälitystoimiston ohjesäännön muutta-
misesta siten, että nuoriso-osaston toimikunnalle voitaisiin määrätä sellainen kokoonpano, 
että se entistä paremmin soveltuisi ammatinvalinnanohjausta valvovaksi ja sen toiminta-
muotoja kehittäväksi elimeksi sekä siinä yhteydessä antamaan lausuntonsa ammatin-
valintakomitean lakkauttamisesta. Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin rahatoimen-
johtaja E. Waronen ja jäseniksi vt Palmgren, kaupunginsihteeri L. O. Johanson, työn-
välitystoimiston nuoriso-osaston johtaja W. Mattlar, toimittaja V. E. Pulkkinen ja lehtori 
H. Vilkemaa (1. 12. 3 227 §, 22. 12. 3 479 §); 

8-jäseninen komitea harkitsemaan kaupungin kehityksen kannalta mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisten työttömyystyötilaisuuksien järjestämistä ja laatimaan mahdollista 
v:n 1955—1956 työttömyyskautta varten työttömyyssuunnitelma luetteloineen kiireel-
lisyysjärjestyksessä suoritettavista töistä, mikäli mahdollista 30. 9. mennessä. Komitean 
puheenjohtajaksi määrättiin kaupungininsinööri W. Starck sekä jäseniksi satamaraken-
nuspäällikkö B. Backberg, kaupunginarkkitehti L. Björk, kaupungingeodeetti L. Kärkkäi-
nen, liikennelaitoksen toimitusjohtaja H. Relander, vesilaitoksen toimitusjohtaja R. Tai-
vainen, asemakaava-arkkitehti V. Tuukkanen ja katurakennuspäällikkö Y, Virtanen 
(12. 5. 1 338 §); 

7-jäseninen komitea harkitsemaan lomanvietto- ja kesävirkistystoiminnan kertomus-
vuoden avustusvarojen tarvetta sekä tekemään kaupunginhallitukselle ehdotus avustus-
ten jaosta. Komitean puheenjohtajaksi nimettiin ylikirjastonhoitaja E. Bruun sekä jäse-
niksi huoltotoimen toimitusjohtaja A. Asteljoki, lastensuojelun toimitusjohtaja A. Heis-
kanen, toimitsija L. Lehto, filosofian maisteri V. Loppi, rouva H. Meltti ja kaupungin-
johtaja A. Tuurna (3. 2. 384 §); 

komitea laatimaan ehdotus kouluhammasklinikan työjärjestykseksi ja antamaan lau-
sunto klinikan toiminnan muuta järjestelyä koskevista ehdotuksista. Komitean puheen-
johtajaksi määrättiin I kaupunginlääkäri T. Wartiovaara ja jäseniksi kouluhammasklini-
kan johtaja A. Canth, filosofian tohtori A. Huuskonen, toimistotyöntutkija F. Kaltamo, 
hammaslääkäri L. Kurkiala, toimittaja E. Wuokko ja kouluhammasklinikan leikkaussalin 
hoitaja L. Virtanen (25. 2. 555 §, 13. 10. 2 748 §); 

komitea valmistelemaan kysymystä kaupungin sairaalalääkärien palkkauskysymyk-
sen uudelleen järjestelystä. Komitean puheenjohtajaksi määrättiin professori E. Leikola 
ja jäseniksi toiminnanjohtaja E. Nurminen, sairaalatarkastaja R. Oksanen, filosofian 
maisteri J. W. Procope, professorit P. Soisalo ja P. Tuovinen, toimistopäällikkö J. Ståhl-
berg ja varatuomari T. Virkkunen (31. 3. 916 §); 

komitea, jonka tehtävänä on laatia ehdotus lausunnoksi anniskeluoikeuksien myöntämi-
sestä kolmivuotiskaudeksi 1.6. 1955—-31.5. 1958. Komitean puheenjohtajaksi valittiin 
opetus- ja sairaala-asiain johtaja P. Railo sekä jäseniksi vtt Lehto, Loppi, Meltti, Modeen 
ja Tuurna (5. 1. 36 §); 

komitea harkitsemaan lääkintävoimistelun järjestämistä kaupungin sairaaloissa koske-
vaa kysymystä sekä lääkintävoimisteluhenkilökunnan palkkausta ja työolosuhteita koske-
via kysymyksiä ja tekemään niistä ehdotus. Puheenjohtajaksi nimettiin professori 
F. Langenskiöld ja jäseniksi ylilääkäri S. Donner, lääketieteen ja kirurgian tohtori L. 
Hagelstam, professori E. Leikola, sairaalatarkastaja R. Oksanen, johtaja-ylilääkäri P. 
Tuovinen, ylilääkäri G. Tötterman ja dosentti M. Virkkunen. Suomen Lääkintävoimisteli-
jani Yhdistys oli valinnut edustajikseen ko. komiteaan varapuheenjohtajansa A. Virtasen 
ja rahastonhoitajansa E. Nykäsen varsinaisiksi jäseniksi sekä varalle puheenjohtajansa 
S. Hongan (13. 1. 114 §, 20. 1. 278 §, 10. 2. 438 §); 

sairaalain hankintatoimikunta kertomusvuodeksi, johon sairaalalautakunta valitsee 
puheenjohtajan ja kolme jäsentä. Vielä määrättiin toimikunnan jäseneksi painatus- ja 
hankintatoimiston hankintaosaston esimies A. Aalto (20. 1. 275 §); 

komitea tekemään ehdotus yleishyödyllisten yritysten ja laitosten sekä raittiusjärjes-
töjen ja nuorisojärjestöjen avustusmäärärahojen jakamisesta. Komitean puheenjohtajaksi 
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valittiin opetus- ja sairaala-asiain johtaja sekä jäseniksi kaupunginvaltuuston varapuheen-
johtaja Modeen ja kaupunginhallituksen jäsenet Lehto, Loppi, Meltti ja Tuurna (17. 1. 
778 §); 

5-jäseninen komitea valmistelemaan kysymystä kaupungin Suomalainen Ooppera 
Oy:lle suorittamasta vuotuisavustuksesta sekä Yleisradio Oy:n ja musiikkilautakunnan 
yhteistyöstä (14. 7. 2 009 §); 

3-jäseninen jaosto musiikkilautakunnan jäsenistä lausuntoehdotuksen antamista var-
ten lautakunnalle kaupungissa toimivien orkesterien, laulukuorojen ja soittokuntien avus-
tusmäärärahojen korottamisesta v. 1956, josta kaupunginhallitus oli pyytänyt musiikki-
lautakunnan lausunnon (13. 1. 11Q §); 

komitea tarkistamaan suomenkielisten kansakoulujen opetussuunnitelmia, jonka pu-
heenjohtajaksi oli nimettävä suomenkielisten kansakoulujen toinen tarkastaja ja jäseniksi 
14 opettajakunnan nimeämää opettajaa. Komitea oikeutettiin jakautumaan kolmeen 
jaostoon (17. 2. 510 §); 

komitea tarkistamaan kaupungin luottamusmiesten palkkiosääntöä, nimenomaan lau-
takuntien puheenjohtajien vuosipalkkioita sekä lisäksi huoltolautakunnan puheenjohtajan 
ynnä huoneen vuokralautakuntien puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita. Komitean 
puheenjohtajaksi päätettiin pyytää kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Modeen 
sekä valita jäseniksi vtt Järvinen, Loppi, Saastamoinen ja Tuurna (15. 9. 2 432 §); 

komitea tutkimaan palkannauttijain lääkintöhuollon järjestämistä ja aluelääkäreiden 
virkojen uudelleen järjestelyä. Komitean puheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuuston 
II varapuheenjohtaja Modeen sekä jäseniksi vtt Järvinen, Leikola, Loimaranta ja Saasta-
moinen (12. 5. 1 291 §, 26. 5. 1 477 §); 

komitea tekemään ehdotus kaupungin laitosten pesulaolojen järjestämiseksi ottaen 
huomioon, ettei kunnalliskodin uuden lämpökeskuksen valmistumisen jälkeen kunnallis-
kodin omaa pesulatoimintaa voitaisi jatkaa. Edelleen oli komitean otettava huomioon 
kaupunginvaltuuston v. 1951 (ks. s. 45) tekemä päätös kaupungin laitosten pesulakysy-
myksen kokonaisratkaisusta keskuspesulasuunnitelman puitteissa. Komitean puheenjoh-
tajaksi määrättiin huoltotoimen toimitusjohtaja A. Asteljoki sekä jäseniksi talousopettaja 
M. Koivisto, koneinsinööri Y. Laaksonen, sairaalatarkastaja R. Oksanen ja järjestelytoi-
miston päällikkö A. Salo (12. 5. 1 339 §); 

esikaupunkineuvottelukunta kertomusvuodeksi, puheenj ohtaj aksi valittiin ylipor-
mestari E. Rydman sekä jäseniksi kaikki apulaiskaupunginjohtajat, eläinlääkintöneuvos 
A. G. Backman, hallitusneuvos V. Häkkinen, toimitusjohtaja S. Katajavuori, professori 
A. Laitakari, sorvaaja T. Lohikivi, professori J. Rahola, johtaja Y. Rantala, rehtori J . 
Saukkonen ja filosofian maisteri S. Stenius (13. 1. 93 §); 

komitea selvittämään kysymystä siitä, miten kaupungin suurissa, pitkäaikaisissa 
vuokrauksissa vuokrien reaaliarvot voitaisiin parhaiten ja oikeudenmukaisimmin pysyttää 
yhtä suurina koko vuokrakauden. Komitean puheenj ohtaj aksi määrättiin kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtaja Modeen sekä jäseniksi tilastotoimiston päällikkö K.-E. 
Forsberg ja kiinteistöviraston tonttiosaston päällikkö K. Pettinen (18. 8. 2 193 §); 

neuvottelukunta valmistelemaan tonttien vaihtoa seurakuntien kanssa. Puheenjohta-
jaksi valittiin kiinteistöviraston päällikkö A. Lippa ja jäseneksi tonttiosaston päällikkö 
K. Pettinen (10. 11. 3 027 §); 

toimikunta selvittämään kaupungin alueelle rakennettujen kalliosuojien omistusta ja 
hallintaa. Osastosihteeri V. Harmanen, apulaiskaupunginsihteeri T. Törnblom ja katu-
rakennuspäällikkö Y. Virtanen valittiin kaupungin edustajiksi toimikuntaan, johon lisäksi 
kuului puolustusministeriön edustajana vt. hallitusneuvos A. Hannola sekä sisäasiain-
ministeriön nimeämä edustaja (17. 3. 789 §); 

esikaupunkiliikenteen suunnittelua varten komitea, johon kiinteistö-, liikennelaitok-
sen-, yleisten töiden- ja satamalautakunta saivat valita kukin kaksi jäsentä. Komitean 
puheenjohtajaksi määrättiin kiinteistöjohtaja. Myöhemmin merkittiin tiedoksi, että kiin-
teistölautakunta oli puolestaan valinnut ko. komitean jäseniksi lautakunnan varapuheen-
johtajan T. Salmion ja jäsen Z. Eriksson-Lihrin, liikennelaitoksen lautakunta lautakunnan 
puheenjohtajan E. v. Frenckellin ja jäsen J. Hakulisen, yleisten töiden lautakunta lauta-
kunnan puheenjohtajan V. Laitisen ja varapuheenjohtajan H. Backmanin sekä satama-
lautakunta jäsenet K. Tammisen ja Lehtisen (15. 9. 2 458 §, 24. 11.3 161 §); 

esikaupunkiliikenteen suunnittelukomitean asiantuntij atoimikunnan puheenj ohta-
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jaksi nimettiin kiinteistöjohtaja sekä asemakaavasuunnittelun asiantuntijaksi asemakaa-
vapäällikkö V. Tuukkanen, liikennetekniikan asiantuntijaksi liikennepäällikkö R. Cast-
ren, ratatekniikan asiantuntijaksi rautatiehallituksen yli-insinööri A. Peitsara ja kadun-
rakennustekniikan asiantuntijaksi katurakennuspäällikkö Y. Virtanen (8. 12. 3 298 §); 

7-jäseninen toimikunta, jonka tehtävänä olisi tutkia ja tehdä kaupunginhallitukselle 
esitys siitä, onko keskustasta länteen suuntautuvaa liikennettä varten rakennettava silta 
vai tunneli ja mihin paikkaan se olisi rakennettava sekä, sen jälkeen kun kysymys vaihto-
ehtoisesti sillan tai tunnelin rakentamisesta ja sen paikasta on ratkaistu, laatia ja kau-
punginhallitukselle esittää suunnitelma sillan tai tunnelin rakentamisesta. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi määrättiin yli-insinööri H. Backman sekä jäseniksi apulaissatamaraken-
nuspäällikkö P. Duncker, professori O. Hanelius, rakennusneuvos B. Kelopuu, toimitus-
johtaja H. Relander, asemakaavapäällikkö V. Tuukkanen ja katurakennuspäällikkö Y. 
Virtanen (20. 10. 2 767 §, ks. myös s. 97); 

palkintolautakunta Katajanokan II varastorakennuksen suunnittelukilpailua varten. 
Lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin kaupunginarkkitehti L. Björk sekä jäseniksi 
satamarakennuspäällikkö B. Backberg, varastotoimen apulaisjohtaja T. Teräs ja asema-
kaavapäällikkö V. Tuukkanen, Suomen Arkkitehtiliiton edustajiksi oli valittu arkkitehdit 
R. Koivula ja K. Petäjä sekä Rakennusinsinööriyhdistyksen edustajaksi K. F. Hanson. 
Palkintolautakuntaa kehotettiin viipymättä laatimaan suunnittelukilpailun lopullinen 
ohjelma satamalautakunnan laatiman ohjelmaehdotuksen ja yleisten töiden lautakunnan 
asiasta antaman lausunnon pohjalla. Ohjelma oli lähetettävä kaupunginhallituksen hyväk-
syttäväksi (17. 3. 776 §, 28. 4. 1 205 §, 5. 5. 1 255 §, ks. myös s. 265); 

komitea laatimaan teurastamoalueen ja sen läheisyydessä olevien alueiden käyttö-
suunnitelma. Komitean puheenjohtajaksi valittiin virastopäällikkö A. Lippa sekä jäse-
niksi kaupunginarkkitehti L. Björk, satamajohtaja K. Eiro, kaupungininsinööri W. Starck, 
toimitusjohtaja R. Turunen, asemakaavapäällikkö V. Tuukkanen, käyttöpäällikkö V. 
Virtanen ja kaupungineläinlääkäri B. Österholm (20. 1. 264 §, 5. 2. 354 §, 28. 4. 
1 204 §). 

Komiteain täydentäminen ym. Hätäpuhelintoimikunnan toimintakertomus merkittiin 
tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti valita hätäpuhelintoimikunnan puheenjohta-
jaksi toimistopäällikkö V. Stenmanin ja jäseneksi palopäällikkö T. Sundquistin (10. 3. 
691 §). Myöhemmin kaupunginhallitus vapautti neuvontainsinööri S. Schalinin ko. toimi-
kunnan jäsenyydestä 1. 10. lukien ja valitsi hänen tilalleen hankintainsinööri K. Helle-
vuon (15. 9. 2 436 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sosiaalivirastotalokomitean ei tarvitse sosiaalivirasto-
talon suunnittelussa ottaa huomioon sielullisesti sairaiden vastaanottoasemaa eikä huolto-
asemaa (12. 5. 1 326 §). 

Englantilaiskallionsillan ja siihen liittyvien liikenneväylien suunnittelua ja rakentamista 
tutkimaan asetettu jaosto oikeutettiin tarvittaessa kokoontumaan useammin kuin kolme 
kertaa sekä ottamaan sihteerikseen jonkun asiamiesosaston lakimiehen ja kuulemaan 
asiantuntijana rakennusneuvos B. Kelopuuta ja diplomi-insinööri E. Paloheimoa (15. 9. 
2 455 §, 6. 10. 2 619 §). 

Ammatin valintakomitean jäsenyydestä päätettiin vapauttaa opettaja E. Häggman 
ja valita hänen tilalleen opettaja A. Lindholm (13. 10. 2 727 §). 

Kaupunkien vuokra-aluekomitealle, jonka valtioneuvosto kertomusvuonna oli asetta-
nut, päätettiin lähettää sen pyytämä, kiinteistölautakunnan hankkima selitys (20. 10. 
2 771 §). 

Merkittiin tiedoksi, että vajaamielisten sijoituskysymystä harkitsevaan komiteaan oli 
lastensuojelulautakunta valinnut edustajakseen toimitusjohtaja A. E. Heiskasen, huolto-
lautakunta toimitusjohtaja A. Asteljoen, sairaalalautakunta professori E. Leikolan, ter-
veydenhoitolautakunta II kaupunginlääkärin E. Lehtosuon ja Rinnekodin johtokunta 
talouspäällikkö G. Leinikin (3. 2. 388 §, 25. 2. 592 §). 

Kaupungin virastojen sijoittamista Kaupungintaloon ja sen läheisyyteen tutkimaan 
asetettuun komiteaan päätettiin kutsua diplomiarkkitehti N. Wickberg (18. 5. 1 419 §). 

Opetus- ja sairaala-asiain johtajan puheenjohdolla toimineiden komiteain osittain 
uudelleen järjestämiseksi kaupunginhallitus päätti 

1) lakkauttaa 12. 6. 1952 asettamansa sairaalahenkilökunnan asuntojen suunnittelu-
komitean ja siirtää sen jäljellä olevat tehtävät kaupunginhallituksen v. 1949 (ks. s. 120) 



137 2. Kaupunginhalli tus 

asettaman sairaalakomitean suoritettavaksi, jota samalla täydennettiin valitsemalla siilien 
lisäjäseniksi kaupunginarkkitehti L. Björk ja ylihoitaja S. Sandelin; 

2) vapauttaa virastaan eroavan opetus- ja sairaala-asiain johtajan P. Railon 31.3.. 
ammatin valintakomitean, ammattikoulutalon rakennustoimikunnan, kansakoulujen ra-
kennuskomitean, sairaalakomitean, sosiaalivirastotalokomitean, Kivelän sairaalan raken-
nustoimikunnan ja pohjoisen sairaalan suunnittelutoimikunnan puheenjohtajan tehtä-
vistä ja 

3) määrätä 1. 4. alkaen ammatinvalintakomitean puheenjohtajaksi rahatoimenjohtaja 
E. Warosen, sosiaalivirastotalokomitean puheenjohtajaksi toimistopäällikkö A. Lipan sekä 
ammattikoulutalon rakennustoimikunnan, kansakoulujen rakennuskomitean, sairaala-
komitean, Kivelän sairaalan rakennustoimikunnan ja pohjoisen sairaalan suunnittelu-
toimikunnan puheenjohtajaksi opetus- ja sairaala-asiain johtajan E. Uskin (17. 3. 783 §). 

Kivelän sairaalan rakennustoimikuntaa päätettiin täydentää valitsemalla siihen lisä-
jäseneksi sairaalan taloudenhoitaja V. Kääriäinen sekä oikeutettiin toimikunta käyttä-
mään kokouksissaan, joissa käsitellään Kivelän sairaalan uuden mielitautien osastoryhmän 
ja siihen liittyvän tarkkailuosaston sekä huoltotoimiston rakentamista koskevia kysy-
myksiä, vakinaisena asiantuntijana ko. sairaalan mielitautien osaston ylilääkäriä, pro-
fessori S. E. Donneria (15. 12. 3 419 §). 

Pohjoisen sairaalan suunnittelutoimikuntaa päätettiin täydentää siten, että sen jäse-
niksi kutsuttaisiin lääketieteen ja kirurgian tohtori E. Elovainio ja professori I. Vartiai-
nen (8. 9. 2 395 §). 

Stadion- säätiötä päätettiin pyytää ryhtymään kiireellisesti toimenpiteisiin 6-jäsenisen 
rakennustoimikunnan asettamiseksi Stadionin eteläkaarteeseen verotusvalmisteluviraston 
tarpeita varten suunnitellun rakennushankkeen toteuttamiseksi. Kaupungin edustajiksi 
rakennustoimikuntaan nimettiin vt. osastopäällikkö M. Finskas, toimistopäällikkö A. 
Lippa ja työpäällikkö E. Toivola. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää säätiötä kiireel-
lisesti tekemään ehdotuksen rakennushankkeen toteuttamisesta ja rahoittamisesta sekä 
huonetilojen aikanaan kaupungille luovuttamista varten tarpeellisen sopimuksen laati-
miseksi (5. 1. 71 §). Vielä kaupunginhallitus päätti pyytää säätiötä täydentämään ko. 
toimikuntaa kutsumalla siihen myös veroviraston johtajan E. Sirviön. Ellei säätiö pitä-
nyt esitystä tarkoituksenmukaisena, olisi veroviraston johtaja kutsuttava asiantuntijana 
rakennustoimikunnan kaikkiin kokouksiin (20. 1. 297 §). 

Virallisen norjalaisen taiteen näyttelvn kunniakomiteaan nimettiin kaupungin edusta-
jaksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, päätoimittaja L. Aho. (22. 12. 3 439 §). 

Vuokrauskysymyksiä käsittelevien jaostojen asettamista koskevaa urheilu- ja retkeily-
lautakunnan päätöstä päätettiin muuttaa siten, että sihteerinä ko. jaostoissa toimii ur-
heilu- ja retkeilylautakunnan sihteeri (6. 10. 2 639 §). 

Esikaupunkiliikennetoimikunta oikeutettiin jatkamaan toimintaansa kertomusvuoden 
loppuun sekä tilaamaan tekniikan tohtori R. Castrenilta suoritettuun liikennelaskentaan 
perustuva asiantuntijalausunto toimikunnan toimialaan kuuluvista kysymyksistä (2. 6. 
1 558 §). 

Liikennejärjestyskomitean jäsenyydestä päätettiin pyynnöstä vapauttaa insinööri R. 
Gefwert ja pääjohtaja J. Lappi-Seppälä. Heidän tilalleen määrättiin kunnallispormestari 
W. Henriksson ja asemakaavapäällikkö V. Tuukkanen. Lisäksi määrättiin asemakaava-
päällikkö Tuukkasen varamieheksi asemakaavainsinööri V. Saarinen sekä katurakennus-
päällikkö Y. Virtasen varamieheksi insinööri I. Varis, minkä ohessa komitean jäseneksi 
valittiin liikennepäällikkö R. Castren ja varalle liikenneinsinööri T. Riittinen. Komitea 
oikeutettiin ottamaan sekä lainopillinen että teknillinen sihteeri (5. 1. 46 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa v. 1952 kortteliin n:o 534 Teollisuuskadun varrelle 
rakennettavan ruokatehtaan ja juurikas vi varaston suunnittelemista varten asettamansa 
komitean edelleen jatkamaan työtänsä ja samalla kehottaa komiteaa yhteistoiminnassa 
rakennusviraston kanssa uudelleen harkitsemaan kysymystä ruokatehtaan organisaa-
tiosta, suuruudesta ja kustannuksista koko laajuudessaan, pyrkimyksenä löytää mahdolli-
simman tarkoituksenmukainen ja samalla taloudellinen ratkaisu (13. 1. 137 §). 

Sotavahinkojen arvioimistoimikuntaan valittiin kaupungin edustajaksi kaupungin-
agronomi J. Kukkonen (Khn jsto 5. 10. 6 488 §). 

Fredrikinkadun sillan rakennustyötä tutkimaan asetettu satamalautakunnan jaosto-
oikeutettiin tarvittaessa kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa sekä käyttämään: 
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ulkopuolisia asiantuntijoita ja ottamaan sihteerikseen asiamiesosaston palveluksessa ole-
va lakimies (15. 12. 3 389 §). 

Valiokunta- ja komiteamenoja varten talousarvioon merkitystä määrärahasta, joissa-
kin tapauksissa v:n 1954 vastaavalta tililtä, maksettiin seuraavat palkkiot: 

Mk 
Kaupungin töiden suunnittelua harkitseva komitea 150 000 
Palkkiosääntökomitea 34 000 
Palkkojen uudelleen järjestelyä harkitseva komitea 310 000 
Viranhaltijain koulutuskomitea 105 500 
Virastojen sijoittamista Kaupungintaloon ja sen läheisyyteen tutkiva komitea ... 80 000 
Työttömyystöiden suunnittelukomitea 12 000 
Kunnallisneuvosmiesten lukumäärää tutkimaan asetettu komitea 2 700 
Verotusvalmistelu virastoa koskevien kaupungin ja valtion välisten sopimusten 

tarkistamiskomitea 54 600 
Poliisi j ärj estyskomitea 187 925 
Terveydenhoitolautakunnan ja -viraston ohje- ja johtosääntökomitea 112 428 
Sairaalakomitea 15 000 
Sairaalalääkärien palkkaluokituskomitea 30 500 
Pohjoisen sairaalan suunnittelua varten asetettu komitea 30 000 
Kaupunginlääkärien ohjesäännön konekirjoitustyöstä 300 
Lääkintähuoltokomitea 20 000 
Lääkintävoimistelun järjestämistä kaupungin sairaaloissa harkitseva komitea ... 50 000 
Mielisairaspiirin järjestelykomitea 40 000 
Vajaamielisten sijoituskomitea 1 412 
Pesulakomitea 68 364 
Kesävirkistyskomitea 91 320 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten sekä raittiusjärjestöjen ja nuorisojärjes-

töjen määrärahojen jakokomitea 15 000 
Väkijuomien anniskeluoikeuksien myöntämistä koskevan lausuntoehdotuksen 

laatimista varten asetettu komitea 20 000 
Suomenkielisten kansakoulujen opetussuunnitelmakomitea 79 800 
Koulurakennuskomitea 40 000 
Ammattikoulukomitea 96 270 
Ammattikoulutalon rakennuskomitea 31 000 
Ammatinvalintakomitea 25 000 
Koesoittoarvostelulautakunta 53 600 
Kuvaamataidetoimikunta 64 344 
Taide- ja kirjallisuusavustustoimikunta 23 528 
Esikaupunkineuvottelukunta 3 000 
Vuokrien reaaliarvokomitea 14 270 
Sosiaali virastotalokomitea 93 166 
Kiinteistöpöytäkirjanpitokomitea 9 520 
Kadunnimikomitea 12 000 
Tonttipolitiikkakomitea - 88 980 
Rakennusten hoitokomitea 104 615 
Stadionille suunniteltujen lisätilojen rakentamista tutkimaan ja harkitsemaan 

asetettu komitea 100 000 
Kaupungin alueelle rakennettujen kalliosuojien omistusta ym. tutkimaan ase-

tettu komitea 18 200 
Konepajatoimikunta 8 000 
Liikennejärj estyskomitea 107 109 
Liikelaitosten keskinäisiä suhteita selvittelevä komitea 75 000 
Teollisuusalueiden raidekomitea 23 050 
Hevossalmen siltatoimikunta 31 875 
Teurastamoalueen käyttösuunnitelmakomitea 25 940 
Kalasatamakomitea 77 905 
Ruokatehdaskomitea 3 100 
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Mk 
Sähkön ja kaasun käytön suunnittelukomitea 93 000 
Kaasun käytön mahdollisuuksia Suvilahden höyryvoimalaitoksen kattiloissa 

tutkiva komitea 1 800 
Lastien käsittelyn rationalisoimiskomitea 76 560 

Vielä päätettiin jäljempänä mainitut komitea- ym. palkkiot maksaa mm. kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista, asuntotuotantokomitean käyttövaroista, eri raken-
nusmäärärahoista, huoltotoimen ja kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista ym.: 

Kuvaamataidetoimikunta 96 027 
Vuokra-aluekomitean tarvitsemien tietojen hankkimista varten 100 000 
Kaupungin edustamisesta eri asunto-osakeyhtiöiden ja eri yhteisöjen kokouk-

sissa eri henkilöille yhteensä 41 100 
Teurastamoalueen käyttösuunnitelmakomitea 1 002 616 
Asuntotuotantokomitea 1 054 250 
Keskustan asemakaavaehdotuksesta laadittavaa lausuntoehdotusta varten 

satamalautakunnan asettama jaosto 10 800 
Kivelän sairaalan rakennustoimikunta 8 500 
Musiikkilautakunnan ohjelmajaosto 31 350 
Työväenopistotalon suunnittelutoimikunta 5 850 
Koulurakennuskomitea 40 000 
Ammattikoulutalon rakennustoimikunta 38 500 
Nuorisotyölautakunnan elokuvajaosto 2 250 
Lastenvalvojan toiminnan tarkkailijoille 4 000 
Vanhainkodin rakennustoimikunta 471 300 
Sairaalalautakunnan vaalitoimikunta 65 600 
Marian sairaalan korjaussuunnitelmajaosto 3 000 
Sairaalalautakunnan hankintatoimikunta 133 450 
Sairaalalautakunnan laboratorio- ja patologijaosto 7 200 
Auroran sairaalan uudelleen organisointijaosto 3 600 
Kaupungin virastojen sijoittamista kaupungintaloon ja sen läheisyyteen koske-

van tutkimuksen suorittamista varten 800 000 
Ruotsinkielisten vajaamielisten lasten sijoituskysymystä käsittelevän kuntain-

liiton istuntoihin osallistuneelle edustajalle 1 900 
Koskelan hallien rakennustoimikunta 28 500 
Satamalaitoksen rakennustoimikunta 25 650 

Matka-apurahat. Kertomusvuoden aikana myönnettiin seuraaville henkilöille matka-
apurahat talousarvioon sisältyvästä määrärahasta Opintomatkastipendit, Matkakustan-
nukset ja kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista: kaupunginsihteeri L. O. Johan-
sonille osallistumista varten Kansainväliseen valtiotieteelliseen kongressiin Tukholmassa 
(Khn jsto 31. 8. 6 314 §); kymmenelle Suomen Kaupunkituomarien yhdistyksen jäsenelle 
osallistumista varten ko. yhdistyksen vuosikokoukseen Raumalla ja Porissa (Khn jsto 
5. 8. 6 203 §); 44:lle kaupungin palveluksessa olevalle teknilliselle viranhaltijalle osallistu-
mista varten Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen vuosikokoukseen Raumalla 
(9. 6. 1 610 §); 16:lle kaupungin palveluksessa olevalle Suomen Kaupunkien ja Kauppalain 
Tili virkamiesten yhdistyksen jäsenelle osallistumista varten yhdistyksen Pietarsaaressa 
pidettyyn vuosikokoukseen (15. 9. 2 467 §); järjestelytoimiston toimistopäällikölle A. 
Salolle, työntutkimusinsinööreille T. Lehdolle ja A. Solasteelle sekä toimistotyöntutki-
jalle A. Vuoristolle ja työntutkijalle K. Nordmanille osallistumista varten Kotkassa pidet-
tävään kesäkokoukseen (Khn jsto 1. 6. 5 860 §); veroviraston nimeämille Suomen taksoi-
tusvirkamiesyhdistyksen jäsenille osallistumista varten vuosikokoukseen Kotkassa (4. 8. 
2 061 §); veroviraston johtajalle E. Sirviölle matkaa varten Tampereelle ja Turkuun 
(Khn jsto 16. 3. 5 428 §); kaupunginarkistonhoitajalle R. Rosenille osallistumista varten 
Svenska arkivsamfundet yhdistyksen Tukholmassa järjestettyyn arkistokokoukseen 
(Khn jsto 4. 5. 5 668 §); neljän liikennekonstaapelin lähettämistä varten opintomatkalle 
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Tukholmaan (5. 1. 19 §); poliisilaitoksen liikennetoimiston johtajalle A. Artille ja komisa-
riolle A. Valkamalle Amerikan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan tehtävää opintomatkaa var-
ten (Khn jsto 5. 1. 5 011 §); rakennustarkastustoimiston yli-insinöörille E. Peltoselle Tuk-
holmaan, Göteborgiin ja Kööpenhaminaan tehtävää opintomatkaa varten (Khn jsto 2. 3. 
5 325 §); Helsingin Palokunnan Alipäällystö -nimiselle yhdistykselle edustajan lähettämis-
tä varten Tukholmassa pidettäville palomiesten pohjoismaisille opintopäiville (Khn jsto 
11. 5. 5 743 §); Helsingin Palomiesten ammattiosastolle yhdeksän yhdistyksen edustajan 
lähettämistä varten em. opintopäiville (21. 4. 1 112 §); neljälle terveydenhoidonkatsasta-
jalle Ruotsiin Västerbotteniin tehtävää opintomatkaa varten (Khn jsto 14. 7. 6 138 §);. 
sairaalatarkastaja R. Oksaselle osallistumista varten Kellokosken liittovaltuuston ko-
koukseen sekä Tammisaaren piirimielisairaalan liittovaltuuston kokoukseen ja Kilja-
valle tehtyjä matkoja varten (Khn jsto 6. 4. 5 553 §, 30. 6. 6 027 § 11. 8. 6 241 §, 9. IL 
6 668 §); lainopilliselle apulaiselle K. Makkoselle Hyvinkäälle, Mikkeliin ja Tuusulaan 
tehtyjä matkoja varten (Khn jsto 16. 2. 5 248 §, 25. 5. 5 819 §, 28. 9. 6 444 §); lainopilli-
selle apulaiselle K. Söderholmille Kirkkonummen kihlakunnanoikeuteen tehtyä matkaa 
varten (Khn jsto 2. 11.6 618 §); lastenpsykiatri S. Wiherheimolle ja psykologi H. Hag-
manille osallistumista varten Keuruulla järjestettäviin kasvatusneuvolain henkilökunnan 
neuvottelupäiviin (Khn jsto 2. 3. 5 336 §); katsastajille S. Arkiomaalle, P. Huttuselle, G. 
Kaartiolle ja B. Wikströmille osallistumista varten Uudenmaan lääninlääkärin Järven-
päässä järjestämiin terveydenhoidon katsastustoimintaa käsitteleviin opinto- ja neuvot-
telupäiviin (Khn jsto 1. 6. 5 896 §); ylihoitaja A. Vehniäiselle sekä aluehoitajille A. Heinrich-
sille ja V. Rantaselle osallistumista varten Göteborgissa järjestettäviin kotisairaanhoito-
kursseihin (7. 7. 1 921 §); sairaanhoitajakoulun johtajalle M.-L. Juslinille ja opettajalle 
T. Salliselle osallistumista varten valtion sairaanhoitajakoulujen kliinistä opetusta edusta-
van laajennetun opettajakunnan neuvottelupäiviin Aulangolla (Khn jsto 7. 12. 6 792 §); 
sairaanhoitajakoulun johtajalle M.-L. Juslinille ja vs. apulaisjohtajalle A. Turtolalle 
osallistumista varten sairaanhoitajakoulujen johtajattarien kokoukseen Jyväskylässä 
(Khn jsto 17. 5. 5 808 §); sairaanhoitajakoulun kotisairaanhoidon opettajalle G. Castrenille 
osallistumista varten Göteborgissa järjestettäviin kotisairaanhoidon kursseihin (Khn jsto 
9. 6. 5 944 §); työnvälitystoimiston ammatinvalintasosiologille H. A. Turjalle osallistu-
mista varten UNESCOin kursseihin Sveitsissä (Khn jsto 6. 7. 6 099 §); työnvälitystoimis-
ton merimiesosaston johtajalle N. Mattsonille osallistumista varten kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön järjestämiin merialan työnvälittäjien yleisiin neuvottelupäiviin 
Vaasassa (Khn jsto 12. 10. 6 527 §); Eläintarhan urheilukentän kenttämestarille E. Sal-
melle tutustumista varten Tukholman urheilukenttiin (Khn jsto 24. 8. 6 299 §); suomen-
kielisten kansakoulujen apukoulujen kuraattorille E. Autille osallistumista varten Ant-
verpenissä järjestettäviin apukoulun käyneiden jälkihuoltoa käsitteleviin luentopäiviin 
sekä ko. työn järjestelyyn tutustumista varten Belgiassa ja Hollannissa (Khn jsto 16. 6. 
5 977 §); suomenkielisten kansakoulujen taloudenhoitajalle M. Paasolle osallistumista 
varten kaupunkien kansakoulujen taloudenhoitajien neuvottelukokoukseen Jyväskylässä 
(Khn jsto 25. 5. 5 849 §); suomenkielisten kansakoulujen opettajille I. Airolalle, I.-M. 
Kaipiaiselle, A. Koskiluodolle, S. Lokille ja A. Nuutiselle ulkomaisia opintomatkoja varten 
(10. 2. 432 §, 9. 6. 1 644 §); ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajalle H. Cavoniukselle 
Länsi-Saksaan, Sveitsiin ja Tanskaan tehtävää opintomatkaa varten (21.4.1 137 §); 
ruotsinkielisten kansakoulujen opettajille A. Collenille ja E. Enholmille ulkomaisia opinto-
matkoja varten (12. 5. 1 353 §); lastentarhain leikinohjaajalle T. Ekholmille osallistumista 
varten Tukholman leikkikenttien leikinohjaajien opintopäiviin (Khn jsto 13. 4. 5 573 §); 
lastentarhanopettajalle M. Lindgrenille erikoisopintojen harjoittamista varten Ruotsissa 
ja Tanskassa (Khn jsto 5. 10. 6 499 §); suomenkielisen työväenopiston johtajalle T. I. 
Wuorenrinteelle osallistumista varten Työväen Akatemiassa pidettäviin kesäkursseihin 
(Khn jsto 6. 7. 6 101 §); työväenopiston opintoneuvojalle E. Kahalalle osallistumista var-
ten Suomen Kirjastoseuran Orivedellä järjestämiin opintopäiviin sekä Tampereella pidettä-
vään yleiseen kirjastokokoukseen (Khn jsto 11. 5. 5 763 §); työväenopiston kansantanhu-
piirin valiojoukkoon kuuluvan 16 henkilön osallistumista varten Volkhochschule Neustadt 
in Holsteinissä vietettävään eurooppalaiseen kansallispukuviikkoon (9. 6. 1 637 §); rait-
tiuslautakunnan puheenjohtajalle Voipiolle sekä neuvoja Merilinnalle ja sosionomi Kempil-
le maan neljän suurimman raittiuslautakunnan yhteiseen neuvottelukokoukseen osallistu-
mista varten Lahdessa (Khn jsto (21.9. 6 436 §);sivukirjastonhoitaja E. Wirlalle, apulais-
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kirjastonhoitaja M. Närhille ja opiskeluneuvoja M. Louhivaaralle osallistumista varten 
Briisselissä pidettävään kirjastokongressiin (7. 7. 1 920 §, Khn jsto 27. 7. 6 194 §); kau-
punginkirjaston palveluksessa olevalle 15:lle henkilölle osallistumista varten Suomen Kir-
jastoseuran opintopäiviin Orivedellä (Khn jsto 4. 5. 5 717 §); niille kaupungin kirjaston 
palveluksessa oleville henkilöille, jotka osallistuvat Tampereella pidettävään XVI yleiseen 
kirjastokokoukseen, sillä ehdolla että heille voitiin myöntää virkavapautta kokouksen 
ajaksi ilman että sijaista tarvitsi palkata (Khn jsto 4. 5. 5 718 §); kirjastonhoitajille 
V. Lummelle ja E. Seppälälle osallistumista varten Oslossa pidettäviin kirjastonhoitajien 
jatkokursseihin (Khn jsto 11. 5. 5 768 §); kuudelle kirjastolautakunnan lähemmin mää-
räämälle viranhaltijalle Ahvenanmaalla järjestettäviin ruotsinkielisten kirjastoseurojen 
kirjastopäiviin osallistumista varten (Khn jsto 30. 6. 6 053 §); museonhoitaja H. Helmi-
selle osallistumista varten Suomen Museoliiton Rautalammilla pidettävään vuosikokouk-
seen (Khn jsto 6. 7. 6 100 §); nuorisoasiamies H. Niittyselle, apulaisnuorisoasiamies K. 
Forsmanille ja lautakunnan jäsenille Hankoon suoritetusta matkasta (Khn jsto 22. 6. 
.5 981 §, 11. 8. 6 256 §); kotitalouslautakunnan puheenjohtajan ja kuuden opettajan osal-
listumista varten Turussa pidettäviin kotitalouslautakuntien jäsenten ja opettajien luento-
ja neuvottelupäiviin (Khn jsto 25. 5. 5 834 §); niille Kunnalliset Mittausvirkailijat -yhdis-
tyksen kaupungin palveluksessa oleville jäsenille, jotka osallistuivat ko. yhdistyksen Hä-
meenlinnassa järjestämiin luentopäiviin ja vuosikokoukseen (Khn jsto 2. 3. 5 341 §); 
viidelle viranhaltijalle osallistumista varten kaupunginpuutarhurien kesäkokoukseen 
Kotkassa (Khn jsto 14. 7. 6 126 §); diplomi-insinööri H. Cajanderille Göteborgissa, Tuk-
holmassa ja eräiden kaupunkien ympäristössä suoritettavaa jätevesien puhdistusta koske-
vien menetelmien tutkimista varten (Khn jsto 25. 10. 6 596 §); talorakennusosaston insi-
nöörille K. Blomquistille osallistumista varten Oy. Rastor Ab:n järjestämään ryhmämat-
kaan Italiaan, Saksaan ja Sveitsiin (31. 3. 900 §); insinööreille A. Koivu ja S. Tuomi Bel-
giaan, Hollantiin, Länsi-Saksaan, Ruotsiin ja Tanskaan tehtävää opintomatkaa varten 
(16. 6. 1 736 §); suunnitteluinsinööri K. Tammelalle Lontoossa pidettävään vesilaitos-
kongressiin ja näyttelyyn osallistumista varten (6. 4. 994 §); apulaiskaupunginjohtaja 
R. Granqvistille Svarthälsforsenin voimalaitoksen vihkiäisiin tehtävää matkaa varten 
(Khn jsto 6. 7. 6 078 §); apulaiskaupungineläinlääkäri H. Blombergille osallistumista var-
ten Kielissä järjestettävään maitotaloudelliseen viikkoon (Khn jsto 30. 3. 5 486 §); tar-
kastuseläinlääkäri B. O. Engdahlille Länsi-Saksaan, Ruotsiin ja Tanskaan tehtävää tutki-
musmatkaa varten (Khn jsto 16. 6. 5 966 §); teurastamon toimitusjohtajalle R. Turuselle 
osallistumista varten vihannesten ja elintarvikkeiden tukkukaupan järjestelyä kaupun-
geissa koskevaan kansainväliseen konferenssiin Miinchenissä (18. 8. 2 186 §, Khn jsto 
20. 7. 6 163 §); elintarvikekeskuksen toimitusjohtajalle T. Ekbergille ja talorakennusosas-
ton arkkitehdille V. Rosendahlille Tampereelle tehtävää matkaa varten (Khn jsto 
5. 8. 6 201 §); valmistavan poikien ammattikoulun rehtorille M. Rusamalle ja ammatti-
työnopettajalle M. Aholle Karkkilaan tehtävää matkaa varten (Khn jsto 9. 2. 5 217 §, 
6. 4. 5 552 §). 

Vtt Lohikiven ja Tattarin matkalaskut 1 750 mk kaupunginvaltuuston kokouksen 
19. 10. jälkeen saatiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (Khn jsto 
25. 10. 6 594, 6 595 §). 

Matka-avustuksia myönnettiin kertomusvuonna talousarvion pääluokan Yleinen kun-
nallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä määrärahasta Opintomatka-
stipendit 1 391 475 mk ja kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 945 820 mk, 
minkä lisäksi eräät matkakustannukset myönnettiin ko. pääluokan matkakustannusten 
määrärahasta sekä valmistavan poikien ammattikoulun työmäärärahasta. 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin katsastajille G. Aminoffille, S. Arkiomaalle, A. Hollolle, P. Huttuselle, G. Kaartiol-
le ja C. Rafnille matka-apuraha osallistumista varten Suomen Terveydenhoidonkatsasta-
jien yhdistyksen Lahdessa järjestämiin neuvottelupäiviin sekä kahdeksalle Maidontar-
tastamon viranhaltijalle osallistumista varten Suomen Maidontarkastamoitten Virkailijat 
-nimisen yhdistyksen järjestämiin luento- ja neuvottelupäiviin (Khn jsto 20. 4. 5 624 §, 
16. 3. 5 418 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin sairaanhoidonopettajille A. Elo ja T. Sallinen sekä osastonhoitajille K. Kontio-
v:aara, M. Laakso ja R. Lönnroth matka-apuraha osallistumista varten Turussa järjestet-



142 2. Kaupunginhalli tus 

täviin sairaanhoitajakoulujen opettajien opinto- ja neuvottelupäiviin (Khn jsto 20. 4, 
5 621 §). 

Huoltotoimiston tarverahoista saatiin suorittaa matka-apuraha enintään kymmenelle 
huoltolautakunnan alaiselle viranhaltijalle osallistumista varten Oulussa pidettäviin 
Sosiaalihuollon Keskusliiton järjestämiin yleisiin huoltopäiviin sekä kahdelle huolto viras-
ton viranhaltijalle osallistumista varten Loviisassa pidettäviin Finlands Svenska Social-
arbetare-nimisen järjestön järjestämiin huoltopäiviin (Khn jsto 1. 6. 5 888 §, 9. 6. 5 937 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin matka-apuraha kymmenelle lastensuojeluviraston viranhaltijalle sekä kahdelle 
lastensuojelulautakunnan jäsenelle osallistumista varten Oulussa pidettäviin yleisiin 
huoltopäiviin tai Porissa pidettävään lastenhuoltoväen kesäkokoukseen (9. 6. 1 630 §). 

Työnvälitystoimiston tarverahoista myönnettiin matka-apuraha viidelle työnvälitys-
toimiston viranhaltijalle ja yhdelle työn välityslautakunnan keskuudestaan valitsemalle 
jäsenelle osallistumista varten kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön Kotkassa jär-
jestämiin työnvälitysvirkailijain neuvottelupäiviin (Khn jsto 4. 5. 5 702 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin kasvatusneuvolan psykologeille O. Ketoselle, M. Kyyrölle ja P. Poikoselle matka-
apuraha osallistumista varten Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa järjestet-
täviin kasvatusneuvolain psykologien testauskursseihin sekä opettaja I. Kohvakalle,, 
rehtori M. Rusamalle ja tarkastaja Stenijille osallistumista varten Kotkan kaupungin 
valmistavan tyttöjen ammattikoulun 50-vuotisjuhlaan (Khn jsto 25. 5. 5 851 §, 11.5. 
5 767 §). 

Teollisuuslaitosten lautakunnan käyttövaroista myönnettiin seuraavat matka-apu-
rahat: sähkölaitoksen toimitusjohtajalle U. Rytköselle osallistumisesta UNIPED'in kong-
ressiin Englannissa (Khn jsto 25. 10. 6 598 §); kaasulaitoksen toimitusjohtajalle A. Pön-
tykselle Hälsingborgiin suoritetusta matkasta (Khn jsto 20. 7. 6 161 §); sähkölaitoksen 
kymmenelle insinöörille osallistumista varten Suomen Sähkölaitosyhdistyksen ja Maa-
seudun Sähköyhtymien liiton Turussa järjestämiin neuvottelupäiviin (Khn jsto 2. 3. 
5 333 §); suunnitteluinsinööri A. Salinille osallistumista varten Sähkötyönantajain Liiton 
järjestämään tutustumismatkaan Tukholmaan ja Westeråsiin (Khn jsto 9. 11.6 654 §) ja 
insinööri E. O. Toiviaiselle osallistumista varten teknillisten johtajien neuvottelupäiviin 
Aulangolla (Khn jsto 14. 7. 6 124 §). 

Satamien pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 
seuraavat matka-apurahat osallistumista varten Suomen Satamaliiton liittokokoukseen: 
teknilliselle johtajalle R. Granqvistille, satamalautakunnan puheenjohtajalle S. Sundma-
nille, varapuheenjohtajalle U. Ilmaselle, satamajohtaja K. Eirolle, varastoimistoimen 
johtaja E. Ehnbergille, satamakapteeni G. Häggströmille, satamarakennuspäällikkö B. 
Backbergille ja sihteeri V. Mieloselle (Khn jsto 17. 5. 5 785 §, 14. 9. 6 373 §). 

Yleisjaosto teki kertomusvuonna joukon päätöksiä oikeuttaen eräät kaupungin viran-
haltijat tekemään virkamatkoja mm. Englantiin, Italiaan, Norjaan, Ruotsiin, Saksaan, 
Sveitsiin, Tanskaan, Tshekkoslovakiaan ja Unkariin tutustumista varten eri maiden hal-
linnollisiin asioihin tai niiden teknillisiin laitteisiin ja joissakin tapauksissa vastaanottaak-
seen kaupungin tilaamia koneita ja laitteita. 

Kurssitoiminta. Kaupunginhallitus päätti myöntää tarvittavat varat kurssimaksujen 
suorittamiseen seuraaville henkilöille osallistumista varten jäljempänä mainittuihin 
kursseihin: reviisoreille E. Lehdolle ja O. Wiherheimolle osallistumista varten Oy. Rastor 
Ab:n järjestämiin kannattavuuden valvonnan neuvottelupäiviin (Khn jsto 9. 11. 6 642 §); 
16:lle kaupungin viranhaltijalle osallistumisesta Kaupunkiliiton järjestämiin luentopäiviin 
(Khn jsto 9. 11. 6659 §); kaupunginkanslian puhelinvälittäjälle I. Kellbergille osallistumis-
ta varten Suomen Mainos- ja Myyntiyhdistyksen järjestämiin puhelinkursseihin (Khn jsto 
13. 12. 6 797 §); kaupunginkanslian kirjaajalle T. Hyyryselle, toimistoapulaisille U.-B. 
Jormalle ja E. Serholle, terveydenhoitoviraston kanslianhoitajalle H. Ojanteelle ja raken-
nusviraston toimistoapulaiselle M. Virtaselle osallistumista varten Oy. Rastor Ab:n järjes-
tämiin Nainen liike-elämässä -nimisiin kursseihin (Khn jsto 28. 12. 6 884 §); revisioapulai-
selle P. Marjolalle osallistumista varten Oy. International Business Machines Äb:n järjestä-
miin operatöörikursseihin (Khn jsto 2. 11. 6 609 §); järjestelytoimiston työntutkijalle P. 
Latolalle osallistumista varten Oy. Rastor Ab:n järjestämiin työntutkimuskursseihin 
(8. 9. 2 353 §); neljälle järjestelytoimiston viranhaltijalle osallistumista varten Työntutki-
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jäin Kilta -nimisen yhdistyksen järjestämiin neuvottelupäiviin (Khn jsto 2. 3. 5 321 §);, 
palopäällikölle, palotarkastajalle ja apulaispalotarkastajalle osallistumista varten Helsin-
gissä järjestettäviin pohjoismaisiin rakennuspäiviin (Khn jsto 30. 3. 5 483 §); 16:lle palo-
miehelle osallistumista varten Aga Oy:n järjestämiin kaasuleikkauskursseihin (Khn jsto 
23. 2. 5 291 §); neljälle palomiehelle osallistumista varten Turun Laivastoasemalla järjes-
tettyihin sukeltajakursseihin (Khn jsto 16. 3. 5 406 §); kahdelle palokersantille ja kahdelle 
palopäällystöön kuuluvalle viranhaltijalle osallistumista varten Teollisuuden Työnjohto-
opiston järjestämiin kursseihin (29. 9. 2 566 §); rakennustarkastajalle, yliarkkitehdille ja. 
yli-insinöörille osallistumista varten Helsingissä järjestettyihin Pohjoismaisiin rakennus-
päiviin (Khn jsto 30. 3. 5 472 §); 12:lle verotusvalmisteluviraston viranhaltijalle osallis-
tumista varten Kaupunkiliiton järjestämiin verotustyökursseihin (Khn jsto 25. 10. 
6 600 §); sairaalalautakunnan määräämäin eri sairaalain edustajien osallistumista varten 
S ASTON järjestämiin ylilääkäreiden, talouspäälliköiden ja ylihoitajien luento- ja neuvot-
telupäiviin sekä liinavaatevaraston hoitajien ja sairaanhoitotyön I rationalisoimiskurs-
seihin (25. 2. 559 §); 10:lle kunnalliskodin ja vanhainkodin viranhaltijalle osallistumista 
varten S ASTON järjestämiin kursseihin (Khn jsto 16. 2. 5 272 §); kunnalliskodin hoita-
jille H. Korhoselle, A. Kärkkäiselle ja L. Seppiselle osallistumista varten sosiaaliminis-
teriön ja Suomen Apuhoitajayhdistyksen Järvenpäässä järjestämiin apuhoitajain täyden-
nyskursseihin (Khn jsto 4. 5. 5 703 §); suomenkielisten kansakoulujen kolmelle viranhalti-
jalle osallistumista varten S ASTON järjestämiin opinto- ja neuvottelupäiviin (Khn jsto 
9. 11.6 666 §); valmistavan poikien ammattikoulun opettajille D. Bäcklundille, Y.John-
sonille, E. Keltalalle, O. Lahtiselle, T. Lammiselle, R. Lindmanille, V. Mäkiselle, E. Peso-
selle, K. Saloselle, H. Tallqvistille, E. Vaarelalle, S. Vauriolle ja Y. K. Vuoriolle osallistu-
mista varten opettajakurssin loppukuulusteluihin ja näytetunteihin Hämeenlinnassa 
(23. 6. 1 819 §); kahdelle kotitalouslautakunnan alaiselle pesulanhoitajalle osallistumista 
varten Kotitalouskeskuksen Turun tyttöjen ammattikoulussa järjestämiin pesukursseihin 
(Khn jsto 25. 5. 5 833 §); yleiskaava-arkkitehti O. Steniukselle osallistumista varten kau-
punkisuunnittelun jatkokursseihin Tukholmassa (Khn jsto 31. 8. 6 324 §); asemakaava-
insinööri V. Saariselle ja arkkitehti L. Jacobsonille osallistumista varten liikenneteknillisiin 
kursseihin Tukholmassa (27. 10. 2 878 §); insinööri K. Schreiberille osallistumista varten 
Svenska Teknologföreningen -nimisen yhdistyksen Ruotsissa järjestämiin kiinteistöjen 
arvioimiskursseihin (8. 9. 2 383 §); kiinteistöviraston seitsemälle viranhaltijalle osallistu-
mista varten Pohjoismaisiin Rakennuspäiviin (Khn jsto 25. 5. 5 831 §); asuntotuotanto-
komitean toimistopäällikölle H. Sahrakorvelle sekä teknilliselle päällikölle K. Laineelle 
osallistumista varten Örebrossa, Ruotsissa, järjestettyihin rakennusalan kursseihin 
(Khn jsto 21. 9. 6 421 §); diplomi-insinööri V. Markkaselle osallistumista varten Tekniska 
Föreningen -nimisen yhdistyksen Tukholmassa järjestämiin viemäriteknillisiin kursseihin 
(Khn jsto 19. 1.5 105 §); diplomi-insinööri M. Anttilalle osallistumista varten liiketeknil-
lisiin kursseihin Tukholmassa (27. 10. 2 879 §); kiinteistöviraston viranhaltijoille M. Fins-
kakselle, P. Harvelle, E. Heikkiselle, K. Helstille, K. Korhoselle, S. Kortteelle, E. Kroge-
rukselle, J. Kukkoselle, T. Kulmalalle, M. Käyräkoskelle, L. Liukselle, E. Monnille, K. 
Nybergille, M. Pitkäniemelle, S. Sarsalle ja K. Schreiberille osallistumista varten Suomen 
Kaupunkiliiton ym. järjestämiin kaupungin kiinteistöasioita koskeviin luentopäiviin 
(Khn jsto 16. 10. 6 566 §); kaupunkimittausosaston kartoittajille A. Leppäselle, H. Mansa-
lalle, S. Stenmanille ja K. Turpeiselle osallistumista varten Geodeettien kerhon ja Kun-
nalliset mittausvirkailijat yhdistyksen järjestämiin mittausteknillisiin täydennyskurssei-
hin (Khn jsto 2. 11.6 628 §); R. Patomerelle osallistumista varten Maasto Oy:n järjestä-
miin kartanpiirustuskursseihin (Khn jsto 21. 12. 6 863 §); rakennusviraston kymmenelle 
viranhaltijalle osallistumista varten Helsingissä pidettyihin Pohjoismaisiin Rakennuspäi-
viin (Khn jsto 9. 3. 5 374 §); työntutkija J. Koskikalliolle osallistumista varten Työntutki-
jain Killan järjestämiin neuvottelupäiviin (Khn jsto 9. 3. 5 376 §); rakennusviraston 
neljälle ja satamalaitoksen kahdelle viranhaltijalle osallistumista varten Teknillisen Tutki-
muslaitoksen järjestämiin lahosuojauskursseihin (Khn jsto 2. 2. 5 174 §); työpajainsinööri 
P. Lappalaiselle ja teknikko S. Linkosalmelle osallistumista varten Oy. Esab Ab:n järjestä-
miin hitsauskursseihin (Khn jsto 23. 2. 5 292 §); rakennusviraston seitsemälle rakennus-
mestarille osallistumista varten Suomen Rakennusmestariliiton järjestämiin betonikurs-
seihin (Khn jsto 9. 3. 5 375 §, 25. 10. 6 597 §); katurakennusosaston rakennusmestarille 
V. Salmelalle osallistumista varten Suomen Rakennusmestariliiton järjestämiin betoni-
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kursseihin (Khn jsto 16. 11.6 693 §); talorakennusosaston rakennusmestareille B. Johans-
sonille ja A. Wallinille osallistumista varten Oy. Rastor Ab:n järjestämiin muottitekniikan 
ja rappaustöiden järjestelyn erikoiskursseihin (Khn jsto 2. 11.6 621 §); rakennusmestari 
H. Holmbergille osallistumista varten Svenska Byggmästareföreningen i Helsingfors -ni-
misen yhdistyksen järjestämiin betonikursseihin (Khn jsto 16. 10. 6 562 §); hankintaosas-
ton työpajalla oppisopimussuhteessa olevalle J. Pessille osallistumista varten autonasen-
tajien sähkökursseihin (Khn jsto 14. 9. 6 376 §); diplomi-insinööreille E. Durchmanille ja 
S. Suvannolle osallistumista varten Svenska Teknologföreningen ja Svenska Väg- och 
Vattenbyggares Riksförbund nimisten yhdistysten järjestämiin kursseihin (3. 11.2 929 §); 
diplomi-insinööri A. Puromäelle osallistumista varten Siemens-Schuckertwerke A. G:n 
Niirnbergissä järjestämiin mittarikursseihin (15. 9. 2 437 §, 6. 10. 2 622 §, Khn jsto 13. 12. 
6 809 §); sähkölaitoksen mittarimestarille T. Vahteelle osallistumista varten Länsi-Saksaan 
AEG:n tehtaille suomalaisten sähkölaitosten mittariteknikoille järjestettäviin kursseihin 
(10. 2. 430 §); satamalaitoksen hissilaitoksen koneenhoitajalle G. Johanssonille osallis-
tumista varten ammattienedistämislaitoksen järjestämiin sähköasentajankursseihin 
(Khn jsto 9. 2. 5 211 §); teurastamon käyttöpäällikölle V. Virtaselle osallistumista varten 
Osuuskunta Pohjanmaan Liha -nimisen osuuskunnan uuden teurastamon esittelytilai-
suuteen Vaasassa (Khn jsto 4. 5. 5 688 §). 

Ammattienedistämislaitoksen toimesta kaupungin koneenhoitaj ille j ärj estettyj en 
kurssien aiheuttamien kustannusten suorittamista varten myönnettiin 60 000 mk kaupun-
ginhallituksen yleisistä käyttövaroista. (6. 1. 23 §). 

Liikennelaitoksen lautakunta oikeutettiin maksamaan säännöllistä työaikaa vastaava 
tuntipalkka niille kolmelle työntekijälle, jotka lautakunnan määräyksestä osallistuivat 
Oy. Aga Ab:n järjestämiin kaasuhitsauskursseihin (24. 2. 574 §) sekä hitsausesimies R. 
Kärmeniemelle hänen palkkaansa vastaava korvaus ajalta, jolloin hän oli osallistunut 
Oy. Esab Ab:n järjestämiin insinöörien ja teknikkojen hitsauskursseihin (24. 2. 579 §). 

Matkakertomukset. Kaupunginarkistoon lähetettiin säilytettäväksi ne matkakertomuk-
set, joita kaupungin myöntämien matka-apurahojen turvin olivat tehneet talorakennus-
osaston insinööri K. E. Blomquist, kärhertäjäkoulun opettaja M. Mertala, rakennustarkas-
tustoimiston yli-insinööri E. Peltonen, väestönsuojelutoimiston teknillinen apulainen 
T. S. Salomäki, teurastamon toimitusjohtaja R. Turunen ja väestönsuojelunohjaaja H. 
Öhquist (13.1. 109 §, 23. 6. 1 778 §, Khn jsto 21. 9. 6 411 §, 5. 1. 5 034 §, 1. 6. 5 859 §). 

Kaupungin edustus, juhlatilaisuudet y m. 
Kansainvälisen Kaupunkiliiton Rooman konferenssi sekä Firenzessä järjestettävä 

maailman pääkaupunkien johtajien kokous. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ylipormes-
tari E. Rydmanin matkustamaan ko. tilaisuuksiin ja myöntää hänelle sanotulta ajalta 
täydet palkkaedut (1. 9. 2 302 §). 

Osloon tehtävä vierailu. Oslon kaupungin kutsuttua Helsingin kaupungin edustajia ko. 
kaupungin vieraiksi 13.—15.6. väliseksi ajaksi kaupunginhallitus päätti ottaa kutsun kii-
tollisena vastaan sekä määrätä ylipormestari E. Rydmanin retkikunnan johtajaksi sekä 
muiksi edustajiksi apulaiskaupunginjohtaja E. Uskin ja vtt Bruun, Fager, Halme, Hopea-
vuori, Palmgren, Piironen, Tuominen, Vanhanen ja Vilkemaa ja lisäksi kaupunginsihteeri 
Johanson. Vierailusta aiheutunut lasku yhteensä 508 300 mk saatiin maksaa kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (21. 4. 1 139 §, 5. 5. 1 281 §, 12. 5. 1 356 §, Khn jsto 
22. 6.5 997 §, 28. 12. 6 890 §). 

Varsovan kaupungin vapautuksen 10-vuotisjuhla. Varsovan kaupunki oli kutsunut kau-
pungin edustajia ko. kaupungin vapautuksen 10-vuotis juhlan tilaisuuksiin 16.—17.1. 
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki tulee ko. kutsun johdosta menettelemään yhden-
mukaisesti Oslon ja Tukholman kaupunkien kanssa. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että, mikäli edustajia ylipormestari Rydmanin lisäksi lähetettäisiin kaksi, näiksi nimettäi-
siin apulaiskaupunginjohtaja Railo sekä jäsen Harkia, sekä mikäli näitä lähetettäisiin 
kolme, nimettäisiin lisäksi jäsen Saastamoinen. Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, 
että ylipormestari Rydman lähetetään kaupungin edustajana mainittuun tilaisuuteen 
(5. 1. 22 §, 13. 1.95 §). 

Reykjavikiin tehtävä vierailu. Kaupunginhallitus päätti kiitollisena ottaa vastaan 
Reykjavikin kaupungin kutsun kaupungin edustajien lähettämiseksi ko. kaupungin vie-



145 2. Kaupunginhalli tus 

raiksi yhden viikon ajaksi. Mainitulle vierailulle päätettiin kertomusvuoden kesäkuun 
loppupuolella lähettää kaupunginjohtaja E. Rydman sekä viisi kaupunginhallituksen mää-
räämää henkilöä ja kaupunginkanslian sihteeristöön kuuluva virkamies. Mainituiksi 
edustajiksi valittiin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja L. Aho, varalle kaupungin-
johtaja A. Tuurna, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja T. Leivo-Larsson, vt 
Meltti, varalle vt Saastamoinen, sekä vtt Loimaranta ja Procopé ja apulaiskaupungin-
sihteeri P. E. Gustafs. Kaupungin lahjana Reykjavikin kaupungille toimitettavasta Mikael 
Schilkinin karhuveistoksesta aiheutunut lasku 68 505 mk saatiin maksaa kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista. Samoista määrärahoista saatiin maksaa myös matkalla 
olleiden edustajien matkalaskut yhteensä 992 589 mk (20. 1. 261 §, 24. 3. 818 §, 31. 3. 
893 §, 28. 4. 1 195 §, 23. 6. 1 776 §, Khn jsto 4. 5. 5 684 §, 30. 6. 6 026 §, 2. 11. 6 608 §, 
30. 11.6 738 §). 

Rotterdamiin tehtävä vierailu. Rotterdamin kaupungin kutsuttua kaupungin edustajia 
ko. kaupungin vieraiksi 11.—12.7. kaupunginhallitus päätti valita kaupungin edusta-
jiksi ylipormestari E. Rydmanin, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtajan G. Mo-
deenin sekä vtt Rantalan, Talvelan, varalle Voipio-Juvaksen, Parosen sekä apulaiskau-
punginjohtaja R. Granqvistin ja kaupunginsihteeri L. O. Johansonin. Rotterdamin 
kaupungille päätettiin lahjana viedä Tapio Virkkalan suunnittelema lasimaljakko varus-
tettuna asianmukaisilla kaiverruksilla. Lahjasta aiheutunut lasku 17 563 mk sekä lähe-
tystön jäsenten matkalaskut yhteensä 555 480 mk saatiin maksaa kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (9. 6. 1 604 §, 16. 6. 1 713 §, 7. 7. 1 841 §, Khn jsto 22. 6. 5 998 §, 
30. 6. 6 029 §, 20. 7. 6 153 §, 5. 8. 6 202 §). 

Pohjoismaisten pääkaupunkien finanssihallintoviranomaisten kokoukseen kertomusvuo-
den marraskuussa päätettiin kaupungin edustajiksi nimetä rahatoimenjohtaja, kaupungin-
sihteeri L. O. Johanson ja apulaiskaupunginsihteeri S. Ojala. Matka saatiin suorittaa vir-
kamatkana tavanmukaisin päivärahoin (15. 9. 2 465 §). 

Göteborgissa vietettävään sairaalajohtajakongressiin 16. — 17. 9. päätettiin kutsusta 
lähettää kaupungin edustajiksi apulaiskaupunginjohtaja E. Uski ja sairaalatarkastaja 
R. Oksanen. Lisäksi oikeutettiin ao. henkilöt olemaan virkamatkalla Göteborgissa vielä 
kolme päivää ja Kööpenhaminassa neljä päivää, eli tekemään Ruotsiin ja Tanskaan yh-
teensä 10 päivää kestävä virkamatka, johon sisältyi yksi matkapäivä (7. 7. 1 838 §, 
18. 8.2 177,2 204 §). 

Kieler Woche. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Kielin kaupungille, ettei kaupunki 
ollut kertomusvuonna tilaisuudessa osallistumaan ko. tilaisuuksiin (12. 5. 1 312 §). 

Kööpenhaminan kaupungin vastaus kaupungin vierailukutsuun merkittiin tiedoksi. 
Vierailijoille jaetuista kansioista aiheutunut lasku 1 315 mk saatiin maksaa kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (21. 4. 1 140 §, 5. 5. 1 242 §, Khn jsto 17. 8. 6 269 §). 

III Kansainvälisen valtiotieteellisen kongressin yleissihteerin valtuuston II varapuheen-
johtajalle G. Modeenille ja kaupunginsihteeri L. O. Johansonille osoittaman kutsun joh-
dosta yleisjaosto oikeutti heidät osallistumaan ko. kongressiin Tukholmassa 21. — 27. 8. 
(Khn jsto 17. 5 .5 779, 5 780 §). 

Helsingin Kummikuntaneuvostoon päätettiin kaupungin edustajiksi nimetä päätoimit-
taja L. Aho sekä ministeri T. Leivo-Larsson (21. 4. 1 098 §). 

Seuraaviin tilaisuuksiin päätettiin lähettää jäljempänä mainitut kaupungin edustajat: 
apulaiskaupunginjohtaja R. Granqvist Svarthålsf orsin voimalaitoksen vihkiäisiin 
(Khn jsto 11. 5. 5 739 §); urheilu- ja retkeilylautakunnan toimistopäällikkö E. Paimio 
Sveriges Idrottsplatsförbundin 30. vuosikongressiin Jönköpingissä (Khn jsto 14. 7. 
6 134 §); kaupunginreviisori S. Törnqvist Lidingössä pidettävään Sveriges Stadskamerala 
Forening -nimisen yhdistyksen vuosikokoukseen sekä Tukholmassa pidettävään Pohjois-
maiden tiliasiaintuntijain neuvottelutilaisuuteen (Khn jsto 11. 8. 6 254 §); Juhani Ahon 
muistomerkkivaltuuskuntaan apulaiskaupunginjohtaja E. Waronen (23. 6. 1 770 §); 
Suomen kansakoululaitoksen 100-vuotis juhlan päätoimikuntaan filosofian tohtori A. 
Huuskonen ja filosofian maisteri H. Cavonius (14. 4. 1 090 §); Kulutusosuuskuntien Kes-
kusliiton 39. edustajakokoukseen valtiotieteen maisteri V. Järvinen (14. 4. 1 061 §); Suo-
men Vaatturiliikkeenhar joitta jäin Keskusliiton 60-vuotisjuhlakokoukseen vt Harkia 
(23. 6. 1 773 §); Suomen Kuurojen Liiton 50-vuotis juhlaan apulaiskaupunginjohtaja E. 
Uski (14. 7. 1 956 §); Suur-Suvipäivien avajaisjuhlaan vt Loppi (16. 6. 1 712 §); Kallio-
niemen Kesäkodin kannatusyhdistyksen 30-vuotisjuhlaan vt Lehto (18. 5. 1 434 §); Hel-
Kunnall.kert. 1955. I osa 10 



146 2. Kaupunginhalli tus 

singin Lihakeskusliiton 20-vuotisjuhlaan kiinteistöjohtaja J. Kivistö (11. 8. 2 086 §); 
Helsingin Teatteriorkesterin 25-vuotisjuhlakonserttiin vt Loppi (22. 9. 2 491 §); Tapatur-
mantorjunta yhdistyksen 20-vuotisjuhlaillallisille järjestelytoimiston toimistopäällikkö 
A. Salo (Khn jsto 16. 11.6 695 §); Suomen Kunnallisten Teurastamoiden Yhdistyksen vuo-
sikokoukseen toimitusjohtaja R. Turunen ja teurastamolautakunnan puheenjohtaja J. 
Mehto (Khn jsto 20. 4. 5 599 §). 

Lahden kaupungin 50-vuotisjuhlallisuuksiin valittiin kaupungin edustajaksi kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja L. Aho ja varalle kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja 
T. Leivo-Larsson. Mainittujen juhlallisuuksien yhteydessä tapahtuvaan Tapanilan van-
hainkodin vihkiäisiin valittiin kaupungin edustajaksi huoltotoimen toimitusjohtaja A. 
Asteljoki (27. 10. 2 897 §). 

Lahdessa vietettäville kaupunkipäiville saatiin lähettää kiinteistölautakunnasta, kiin-
teistövirastosta, yleisten töiden lautakunnasta ja rakennusvirastosta kaksi edustajaa 
kustakin. Edelleen päätettiin ko. kaupunkipäiville lähettää kaupungingeodeetti Kärkkäi-
nen sekä apulaiskaupunginsihteeri S. Ojala. Osanottomaksut sekä Lahden Seurahuoneen 
lasku kaupungin edustajien osallistumisesta ko. kaupunkipäiville saatiin suorittaa kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista (7. 7. 1 894 §, Khn jsto 20. 7. 6 154 §, 27. 7. 
6 181, 6 182 §, 11.8. 6 237, 6 238 §, 24. 8. 6 287 §, 7. 9. 6 336 §). 

Brysselin kaupungille päätettiin kertomusvuonna lähettää joulukuusi kaupungin lahjana. 
Kuusen kaatamisesta ja kuljetuksesta aiheutunut lasku saatiin maksaa v:n 1954 talous-
arvioon kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (18. 8. 2 180 §, Khn jsto 
12. 1. 5 055 §). 

Hullin kaupungille lahjana lähetetyn joulukuusen kuljetuksesta aiheutunut lasku pää-
tettiin maksaa kertomusvuoden vastaavalta tililtä (Khn jsto 19. 1.5 103 §). 

Tukholman kaupungin tilastotoimistolle annettu adressi päätettiin maksaa samoista 
määrärahoista (Khn jsto 30. 6. 6 025 §). 

Oslon kaupunginmuseolle päätettiin lähettää onnitteluadressi sen täyttäessä 50 vuotta. 
Adressista aiheutunut lasku saatiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(Khn jsto 11.8.6 259 §, 7. 9. 6 337 §, 14. 9. 6 370 §). 

4. skandinaavisen urheiluhallinnollisen kongressin järjestäminen. Kaupunginhallitus 
päätti järjestää 4. skandinaavisen urheiluhallinnollisen kongressin Helsingissä v. 1956 
elokuussa ja lähettää alustavan kongressikutsun Göteborgin, Kööpenhaminan, Malmön, 
Oslon, Reykjavikin ja Tukholman kaupungeille, Riksidrottsförbunds Idrottsplatskommit-
telle, Sveriges Idrottsförbunds Idrottsplatskommittelle, Sveriges Idrottsplatsförbundet-
liitolle, Valtion Urheilulautakunnalle sekä Lahden, Tampereen ja Turun kaupungeille. 
Samalla kaupungingallitus päätti antaa kongressin yksityiskohtaisen suunnittelun urheilu-
ja retkeilylautakunnan tehtäväksi (22. 12. 3 469 §). 

Kaupungin järjestämät edustustilaisuudet. Kaupunginhallitus myönsi yleisen kunnallis-
hallinnon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 5 121 712 mk sekä saman pääluokan 
tililtä Kaupungin edustustilaisuuksia varten 4 196 610 mk erilaisten juhla- ym. tilaisuuk-
sien järjestämistä varten seuraaville yksityisille henkilöille, järjestöille, kokouksille yms.: 
apulaiskaupunginjohtaja E. v. Frenckellin erojaisjuhlan osanottajille (Khn jsto 16. 2. 
5 238 §); apulaiskaupunginjohtaja P. Railon erojaisjuhlan osanottajille (24. 3. 817 §, 
Khn jsto 17.5.5 771 §); kaupunginarkkitehti L. Björkin erojaistilaisuuden osanottajille 
(Khn jsto 7. 12. 6 768 §); raha-asianeuvottelujen yhteydessä ministeri Simoselle (Khn jsto 
23. 11.6 722 §,21. 12. 6 843 §); Parlamenttien välisen liiton kongressin osanottajille (12.5. 
1 311 §, 11. 8. 2 084 §, 18. 8. 2 181 §, Khn jsto 7. 9. 6 331, 6 332 §, 21. 12. 6 848 §); kau-
punkipäivien ulkomaalaisille vieraille (18. 8. 2 176 §, Khn jsto 31. 8. 6 315 §); Itä-Saksan 
hallituksen edustajille (Khn jsto 16. 11. 6 684 §); Oslon kaupunginjohtajalle (Khn jsto 
14. 9. 6 367 §); Birminghamin kaupungin edustajille (1.9. 2 303 §, Khn jsto 27. 7. 
6 178 §, 24. 8. 6 286 §, 7. 9. 6 339, 6 340 §, 21. 9. 6 406 §); Kööpenhaminan kaupungin 
edustajille (2. 6. 1 544 §, Khn jsto 9. 6. 5 902 §, 5 914 §, 16. 6. 5 948, 5 950, 5 954, 5 959 §, 
22. 6. 5 991, 5 996 §, 30. 6. 6 028 §, 6. 7. 6 060 §, 11. 8. 6 239 §, 19. 10. 6 539 §); Norjan 
Kaupunkiliiton puheenjohtajalle (Khn jsto 17. 8. 6 267 §); Kööpenhaminan pormes-
tarille Estrupille (Khn jsto 1. 6. 5 856 §, 9. 6. 5 902 §); Kööpenhaminan sairaala-asiain 
pormestarille (3. 11.2 912 §, Khn jsto 2. 11.6 614 §); Göteborgin kaupunginsihteerille 
(Khn jsto 9. 6. 5 900 §); Tukholman kaupunginsihteerille (Khn jsto 17. 8. 6 270 §); neu-
vostoliittolaisille vieraille (Khn jsto 4. 5. 5 667 §); norjalaisille vieraille (Khn jsto 6. 7. 
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6 065 §); tanskalaisille vieraille (Khn jsto 6. 7. 6 056 §); kaupunginvaltuuston ja kaupun-
ginhallituksen jäsenille (13. 1. 94 §, 16. 6. 1 751 §, 15. 12. 3 383 §, Khn jsto 12. 1. 5 061 §, 
5. 10. 6 473 §, 16. 11.6 672, 6 676, 6 678 §, 21. 12. 6 838 §); Pohjoismaiden pääkaupunkien 
rationalisoimiskonferenssin ulkomaisille vieraille (2. 6. 1 543 §, Khn jsto 9. 6. 5 902 §, 
16. 6. 5 949, 5 955 §, 6. 7. 6 061, 6 062 §); kaupungin hankintaelinten johtajien neuvot-
telukokouksen osanottajille (Khn jsto 9. 11. 6 644 §, 21. 12. 6 839 §); Kansainvälisen 
jälleenrakennuspankin edustajille (Khn jsto 24. 8. 6 290 §); Tukholman kaupungin-
reviisorille ja kaupunginkamreerille (Khn jsto 9. 6. 5 902 §); kaupungin reviisorien 
ja valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesten neuvottelutilaisuuden osanottajille 
(27. 10. 2 849 §, Khn jsto 21. 12. 6 835 §); tilintarkastajille (10. 11. 3 017 §, Khn jsto 21.12. 
6 841 §); taksoituslautakunnan jäsenille järjestetyn tiedotustilaisuuden osanottajille 
(Khn jsto 16. 6. 5 947 §); Suomen kaupunkien ja kauppalain sihteerien yhdistyksen vuosi-
kokouksen osanottajille (31. 3. 891 §, Khn jsto 6. 7. 6 068 §); Samrådet mellan Nordiska 
Realkreditinstitutioner -nimisen järjestön neuvottelu- ja kesäkokouksen pohjoismaisille 
osanottajille (21. 4. 1 099 §, Khn jsto 6. 7. 6 057 §); pohjoismaisen lainsäädäntökonfe-
renssin osanottajille (Khn jsto 12. 1.5 054 §, 16. 2. 5 237 §); Pohjoismaiden poliisipäällys-
tön 6. neuvottelupäivien osanottajille (Khn jsto 11. 8. 6 235 §, 21. 9. 6 403 §); Helsingin 
TB -nimisen viranhaltijajärjestön ruotsinmaalaisille vieraille (Khn jsto 20. 4. 5 592 §,, 
17. 5. 5 774 §); kaupungin johtavien viranhaltijain johtamistaidollisen neuvottelutilaisuu-
den osanottajille (Khn jsto 20. 4. 5 575 §, 16. 6. 5 947 §, 21. 12. 6 837 §); toimistoesimiesten 
kurssien päättäjäistilaisuuden osanottajille (Khn jsto 20. 4. 5 577 §); ansiomerkkien jako-
tilaisuuden osanottajille (Khn jsto 4. 5. 5 716 §, 16. 6. 5 947 §, 6. 7. 6 067 §); Pohjoismaisen 
Kauppakomitean kokouksen osanottajille (7. 7. 1 840 §, Khn jsto 17. 8. 6 270 §); Suomen 
VI Suurmessujen kutsuvieraille (29. 9. 2 560 §, Khn jsto 19. 10. 6 546 §); Pohjoismaisen 
Henkivakuutuskongressin osanottajille (7. 7. 1 829 §); kaupungin ja valtion välisiä sai-
raala-asioita tutkivan komitean jäsenille (8. 12. 3 274 §); keskussairaalakysymystä koske-
van neuvottelukokouksen yhteydessä (Khn jsto 21. 12. 6 855 §); pohjoismaisen syöpä-
unionin edustajille (Khn jsto 11. 5. 5 737 §, 16. 6. 5 947 §); Ortopedisen Yhdistyksen 
kongressin osanottajille (22. 12. 3 434 §); sisäasiainministeriön asettaman lääkintäkomi-
tean jäsenille (Khn jsto 13. 12. 6 830 §); lääkäreiden palkkaneuvottelujen osanottajille 
(Khn jsto 23. 11.6 721 §); Uudenmaan Huoltoväen Yhdistyksen luento- ja esitelmätilai-
suuden osanottajille (10. 3. 713 §, Khn jsto 1. 6. 5 876 §); Lahden kaupungin sosiaalilauta-
kunnalle (Khn jsto 6. 7. 6 080 §, 17. 8. 6 270 §); Pohjoismaiden huonokuuloisten järjestö-
jen yhteistyövaliokunnan kongressin osanottajille (17. 3. 772 §, Khn jsto 17. 8. 6 270 §); 
VIII Pohjoismaisen Kuurojen Kongressin osanottajille (17. 2.492 §, Khn jsto 17. 8. 
6 271 §); Suomen—Ruotsin Kummikuntatoiminnan Keskusliittojen ruotsinmaalaisille 
kutsuvieraille (29. 9. 2 557 §, Khn jsto 16. 6. 5 947 §, 2. 11. 6 606 §, 16. 11. 6 675 §); Sota-
invaliidien Veljesliiton 15-vuotis juhlakokouksen osanottajille (31.3. 886 §, Khn jsto 
16. 6. 5 952 §); Pohjoismaisten Naisjärjestöjen Keskusliiton johtokuntien neuvottelu-
kokouksen osanottajille (22. 12. 3 440 §); European association for the Study of Refugee 
Problems- nimisen järjestön yleiskokouksen osanottajille (24. 3. 816 §, Khn jsto 21. 9. 
6 405 §); työnvälitystoimiston uuden huoneiston esittelytilaisuuden osanottajille (Khn jsto 
23.3. 5 459 §, 16. 6. 5 947 §); nuorisotyömenetelmiä tutkivan seminaarin osanottajille 
(7.7. 1831 §, Khn jsto 21. 9. 6 407 §); Uudenmaan läänin nuorisolautakunnan perustavan 
kokouksen osanottajille (Khn jsto 27.4. 5 659 §); lasten kesävirkistyksestä huolehtivien 
järjestöjen selostustilaisuuden osanottajille (Khn jsto 25. 5. 5 845 §); raittiuslautakunnan 
10-vuotisjuhlakokouksen osanottajille (Khn jsto 12. 1.5 068 §, 16. 3. 5 396 §); raittius-
viikon tiedoitustilaisuuden osanottajille (Khn jsto 16. 10. 6 582 §, 16. 11. 6 677 §); mat-
kailualan neuvottelupäivien osanottajille (Khn jsto 16. 2. 5 239 §); jousiammunnan maail-
manmestaruuskilpailujen osanottajille (7. 7. 1 837 §, Khn jsto 17. 8. 6 273 §); Helsinki-
Seuralle (Khn jsto 30. 3. 5 505 §); toimistopäällikkö K. Soinion erojaisjuhlan osanottajille 
(Khn jsto 13. 4. 5 560 §, 17. 5. 5 772 §); Itävallan kouluviranomaisille (Khn jsto 31. 8. 
6 308 §); pohjoismaisen pedagogikongressin osanottajille (8. 9. 2 357 §, Khn jsto 7. 9. 
6 334 §); World University Servicen yleiskokouksen osanottajille (7. 7. 1 839 §, Khn jsto 
17. 8. 6 272 §); pohjoismaisten sosiaalikoulujen oppilaiden kurssien osanottajille (Khn jsto 
9. 2. 5 209 §, 17. 5. 5 774 §); uuden ammattikoulutalon esittelyn yhteydessä sanomalehdis-
tön edustajille (Khn jsto 4. 5. 5 713 §, 16. 6. 5 947 §); Työväenopistojen Liiton XII edus-
tajakokouksen osanottajille (18. 5. 1 440 §, Khn jsto 2. 2. 5 179 §, 16. 6. 5 953 §); Heisin-
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gin ammattikoulutalon suunnittelukomitealle (Khn jsto 19. 10. 6 547 §); kolmen pohjois-
maisen lastentarhaseminaarin oppilaille ja opettajille (Khn jsto 30. 3. 5 504 §); Sedmi-
gradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin Säätiön 100-vuotisjuhlan osanotta-
jille (29. 9. 2 558 §, Khn jsto 16. 11. 6 674 §); amerikkalaiselle vaeltavalle seminaarille 
(Khn jsto 20. 7. 6 170 §, 17. 8. 6 270 §); tanskalaisten sanomalehtien päätoimittajille 
(29. 9. 2 561 §, Khn jsto 14. 9. 6 363 §, 28. 9. 6 443 §); hollantilaisille sanomalehtimiehille, 
(Khn jsto 17. 5. 5 774 §); saksalaisille sanomalehtimiehille (Khn jsto 17. 5. 5 774 §); poh-
joismaisen kulttuuritoimikunnan jaoston jäsenille (Khn jsto 2. 2. 5 170 §, 16. 3. 5 394, 
5 404 §, 20. 4. 5 576 §); pohjoismaisen kansantalouskokouksen osanottajille (12. 5. 1 307 §, 
Khn jsto 22. 6. 5 989 §, 5. 8. 6 214 §); kansantaloustieteen ylioppilaiden retkikunnalle 
(Khn jsto 27. 7. 6 177 §, 21. 9. 6 402 §); englantilaisille koululaisille (Khn jsto 21. 9. 
6 393 §); kanadalaiselle ylioppilasryhmälle (Khn jsto 9. 6. 5 904 §, 5. 8.6 216 §); Stockholms 
Tidningenin kirjoituskilpailun palkinnonsaajille (Khn jsto 6. 7. 6 066 §); Pohjoismaiden 
musiikkipedagogisen kongressin osanottajille (26. 5. 1 495 §, Khn jsto 21. 9. 6 401 §); 
Pohjoismaisen Musiikkiunionin kongressin osanottajille (Khn jsto 6. 7. 6 064 §); Sibelius-
viikon päättäjäisiin osallistuville (2. 6. 1 540 §); taide- ja kirjallisuusavustustoimikunnan 
apurahojen jakotilaisuuden osanottajille (6. 4. 1 028 §, Khn jsto 17. 5. 5 773 §); Helsingin 
postimerkki-maailmannäyttelyn johdosta järjestetyn illanvieton osanottajille (24.11. 
3 137 §); Helsingin Shakkiliiton vieraille (16. 6. 1 714 §, Khn jsto 17. 5. 5 777 §); keskustan 
asemakaavasuunnitelmaa koskevan tiedoitustilaisuuden osanottajille (Khn jsto 16. 11. 
6 673 §); maanlunastuslautakunnan jäsenille ja valtion tarkastajalle (Khn jsto 5. 8. 
6 209 §); maanmittaushallituksen karttamiehille ja kaupunkimittausosaston vastaaville 
viranhaltijoille (Khn jsto 21. 9. 6 425 §, 21. 12. 6 842 §); Maataloustutkijain tieteellisen 
kokouksen osanottajille (Khn jsto 7. 9. 6 333 §, 21. 9. 6 408 §); kaupungininsinööri C. 
Larsenille ja kaupunginarkkitehti Hansenille (Khn jsto 9. 6. 5 902 §); asuntotuotanto-
komitean sanomalehdistölle järjestämän tiedoitustilaisuuden osanottajille (Khn jsto 
23. 2. 5 309 §, 17. 8. 6 270 §); VIII Pohjoismaisen Puutarha-arkkitehtien kongressin 
osanottajille (17. 3. 769 §, Khn jsto 21. 9. 6 404 §); Pohjoismaisten Rakennuspäivien 
osanottajille (5. 1. 30 §, Khn jsto 6. 7. 6 063 §); Suomen Kunnallisteknillisen yhdistyksen 
ja Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen -nimisen yhdistyksen yhteisen vuosikokouk-
sen osanottajille (24. 11.3 141 §); VI Pohjoismaisen Paperi-insinöörikongressin osanotta-
jille (20. 1. 204 §, Khn jsto 19. 10. 6 543 §); ruotsalaisille liikenneasiantuntijoille (Khn jsto 
9. 11. 6 643 §, 16. 11. 6 680 §, 21. 12. 6 836 §); johtaja E. Borgströmille, Göteborgista 
(Khn jsto 16. 6. 5 951 §); International Transport Workers Federation -nimisen järjestön 
pääneuvoston toimeenpanevan komitean kokousten osanottajille (5. 5. 1 241 §, Khn jsto 
6. 7. 6 058 §); Merenkulkukongressin osanottajille (Khn jsto 16. 3. 5 395 §); satamien 
kehittämistä koskevan tiedoitustilaisuuden osanottajille (Khn jsto 16. 11.6 679 §, 21. 12. 
6 840 §); Syyrian hallituksen merenkulkuosaston johtajalle Ihssandiadrylle (Khn jsto 
30.6.6 031 §); teurastamon alueen käyttösuunnitelmaa tutkivan komitean jäsenille ja 
saksalaiselle asiantuntijalle (Khn jsto 17. 8. 6 274 §, 21. 9. 6 410 §); Turun teknillisten 
laitosten lautakunnan jäsenille (Khn jsto 27. 4. 5 640 §, 16. 6. 5 947 §); Ruotsin valtion 
sähkötarkastajalle G. Charpentierille (Khn jsto 2. 3. 5 329 §); toimistoapulaiselle A. 
Beckerille järjestetyn erojaistilaisuuden osanottajille (Khn jsto 16. 6. 5 947 §); Vanhan 
Suomen Kaartin jäsenille (Khn jsto 19. 10. 6 545 §); amerikkalaisen, englantilaisen, rans-
kalaisen ja ruotsalaisen laivastovierailun yhteydessä (12. 5. 1 316 §, 9. 6. 1 603 §, 11.8. 
2 085 §, 18. 8. 2 175 §, Khn jsto 1. 6. 5 855 §, 9 6. 5 901 §, 16. 6. 5 947, 5 957 §, 22. 6. 
5 987 §, 30. 6. 6 018 §, 6.7. 6 081 §, 14.7. 6 114 §, 5. 8. 6 215 §, 7.9. 6 338 §, 21. 9. 
6 392, 6 396, 6 409 §, 5. 10. 6 472 §, 19. 10. 6 544 §); Miss Eurooppakilpailuun saapuville 
vierailijoille (12. 5. 1 310 §, Khn jsto 16. 6. 5 956 §, 6, 7. 6 059 §). 

Kunnianosoituksia. Professori Jean Sibeliuksen 90-vuotispäivänä 8. 12. 1955 onni-
teltiin häntä kaupungin puolesta adressilla (1. 12. 3 198 §). Kaupunginhallitus päätti, 
että 8. 12. yliopiston juhlasalissa pidettävä kaupunginorkesterin Sibelius-konsertti saatiin 
korvauksetta nauhoittaa ja esittää Oy. Yleisradio Ab:n toimesta ulkomailla, sillä ehdolla 
että esityksestä ei aiheudu kaupungille kustannuksia (1. 12. 3 197 §). 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Kauppias Johan Sederholmin kuoleman 150-vuo-
tispäivänä 17. 2. 1955 päätettiin hänen haudalleen laskea kaupungin puolesta seppele 
(Khn jsto 16. 2. 5 274 §). 

Nimineuvos Sedmigradskyn haudalle hänen kuolemansa 100-vuotispäivänä lasketusta 
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seppeleestä aiheutunut lasku saatiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(Khn jsto 2. 11. 6 607 §) . 

Edesmenneiden työnvälitystoimiston johtajan S. Seppälän ja kaupunginkanslian 
vahtimestarin J. Tuuhaksen hautajaisiin päätettiin kaupungin puolesta toimittaa seppele 
(Khn jsto 23. 11. 6 717 §, 13. 12. 6 800 §, 21. 12. 6 868 §). 

Asunnonjakotoimikunnan edesmenneen puheenjohtajan K. Virvan muistoa päätettiin 
kunnioittaa Ystävien Tuki-rahaston välityksellä (Khn jsto 30. 3. 5 469 §). 

Kaupunginhallitus päätti aikaisemman käytännön mukaisesti, että myöskin kertomus-
vuonna lasketaan kaupungin puolesta seppele kaatuneiden muistomerkille. Kaupungin-
sihteeri oikeutettiin hyväksymään siitä aiheutunut lasku (Khn jsto 11. 5. 5 723 §). 

Tuntemattoman sotilaan haudalla Lauttasaaressa 14. 8. järjestettävää muistotilai-
suutta varten myönnettiin Helsinki-Seuralle 50 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (Khn jsto 5. 8. 6 200 §). 

Muut asiat 

Kaupungin laitosten maksujen ja taksojen tarkistaminen. Kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa ao. lautakuntia ja virastoja harkitsemaan, ovatko voimassa olevat maksut ja taksat 
kustannus- ja hintatasoa vastaavat. Mikäli katsotaan olevan aihetta maksun tai taksan 
korottamiseen, olisi ao. lautakunnan otettava asia ensi tilassa käsiteltäväksi ja päätettä-
väksi, jos on kysymys lautakunnan itsensä vahvistettavista maksuista tai taksoista. Jos 
taas on kysymys kaupunginvaltuuston päätettävistä maksuista tai taksoista, olisi kau-
punginhallitukselle tehtävä asiasta esitys niin hyvissä ajoin, että se voitaisiin ottaa huo-
mioon v:n 1956 talousarvion käsittelyn yhteydessä (5. 5. 1 267 §). 

Vaaliluetteloiden laatimistavan uudistaminen. Vt Modeenin ym. vaaliluetteloiden laati-
mistavan uudistamista koskevan aloitteen johdosta kaupunginhallitus päätti pyytää 
sisäasiainministeriötä kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin poliisilaitoksen osoite-
ja henkikirjoitustoimiston toiminnan uudelleen järjestämiseksi siten, että yhteistoimin-
nassa Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien ylläpitämän päärekisterin kanssa 
saataisiin kaupunkia varten yhtenäinen väestörekisteri mm. henkikirjoitusta ja vaali-
luetteloiden laatimista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää ministeriötä asian 
käytännöllisten ja yksityiskohtaisten seikkojen selvittämistä varten asettamaan komi-
tean, johon valtion edustajan lisäksi olisi kutsuttava myös kaupungin ja em. seurakuntien 
edustajia (17. 2. 489 §). 

Suomen Matkailijayhdistyksen kertomusvuoden jäsenmaksu 100 000 mk päätettiin 
suorittaa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Jäsenmaksut (Khn jsto 
16. 10. 6 573 §). 

Suomen Kunnallislehti. Yleisjaosto päätti hyväksyä Kaupunkiliiton toimiston 112 800 
mk:n suuruisen laskun, 96 vuosikerrasta Suomen Kunnallislehteä, maksettavaksi erinäi-
siin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Maksut Kaupunkiliitolle (Khn jsto 9. 3. 
5 362 §). 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Kaupungin dollarimääräisten saatavien muuttaminen Suomen rahaksi. Kaupungin-
hallitus päätti kehottaa rahatoimistoa muuttamaan rahaksi v:n 1930 dollariobligaatioiden 
lunastamattomien korkokuponkien johdosta syntyneet kaupungin dollarisaatavat. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti kehottaa rahatoimistoa viipymättä selvittämään kaupun-
gin ja sen amerikkalaisten laina-asiamiesten väliset suhteet sekä antamaan siitä aikanaan 
kaupunginhallitukselle selvityksen (11. 8. 2 096 §). 

Kansaneläkelaitokselta otettavat lainat. Kaupunginhallitus päätti, että Kansaneläke-
laitoksen myöntämä ja kaupunginvaltuuston v. 1954 (ks. s. 16) tekemän päätöksen 
mukaan otettava pitkäaikainen ja puoleksi indeksiehtöinen laina otetaan lyhytaikaisena 
luottona kaupunginvaltuuston em. päätöksessä lähemmin mainituin ehdoin siihen asti, 
kunnes sisäasiainministeriö on vahvistanut kaupunginvaltuuston lainan ottamista koske-
van päätöksen ja kunnes lopullinen lainasopimus voidaan tehdä. Merkittiin tiedoksi, että 
ministeriö oli 1. 2. vahvistanut kaupunginvaltuuston em. päätöksen ja hyväksynyt lainan, 
300 milj. mk, käytettäväksi kokonaisuudessaan höyryvoimalaitosten ja sähköasemien 
laajentamiseen (20. 1. 304 §, 17. 2. 524 §). 


