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Tilinpäätös. Kaupunginhallitus hyväksyi rahatoimiston laatiman kaupungin v:n 1954 
tilinpäätöksen (6. 4. 1 020 §). 

Kaupungin v:n 1956—1958 sijoitusohjelma. Kaupunginvaltuuston v. 1952 antaman 
kehotuksen mukaisesti oli kaupungin sijoitusohjelmaa kertomusvuonna täydennettävä si-
ten, että se edelleen jatkuisi kolmivuotiskauden. Kaupunginhallitus päätti, että kaikille 
lauta- ja johtokunnille, virastoille, laitoksille sekä rakennustoimikunnille ja -komiteoille 
oli lähetettävä kiertokirje, jonka mukaan niiden oli toimialansa osalta suoritettava kesken-
eräisten ja rakentamatta olevien rakennusyritysten inventointi v:n 1956—1958 tarvetta 
silmällä pitäen. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa tilastotoimistoa 15. 6. men-
nessä uusimaan ja täydentämään väestön kehitystä ym. koskevan ennusteen, joka sisäl-
tyi kaupunginhallituksen mietintöön n:o 18/1953 (10. 3. 716 §). 

Tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi 
(5. 1. 69 §, 18. 5. 1426 §, 11.8. 2 095 §, 3. 11. 2 936 §, 8. 12. 3 312 §, 29. 12. 3 541 §, 
Khn jsto 9. 3. 5 386 §, 30 .3 .5 501 §, 9. 6. 5 934 §, 30. 6. 6 049 §, 31.8. 6 327 §, 5.10. 
6 502 §). 

Suomen merimieshuoneen rahastojen korkovarojen jako. Merkittiin tiedoksi Helsingin 
Laivanpäällikköyhdistyksen ilmoitus, että yhdistys oli ottanut hoitaakseen N. F. For-
siuksen, Nikolai Sjömanin ja Ch. L. Sundmanin rahastojen korkovarojen jaon (20. 1. 
2 3 3 §)• . 

Valtionapujen hakemisesta ja valtion rakennushallinnosta annettujen säännösten sopeut-
taminen toisiinsa. Kaupunginhallitus päätti, että kaikille lauta-ja johtokunnille sekä raken-
toimikunnille ja-komiteoille lähetettäisiin rahatoimenjohtajan kiertokirje, joka koskinus 
valtionapuun oikeuttavissa rakennushankkeissa valtion rakennushallinnosta annetun 
asetuksen mukaisesti noudatettavaa menettelyä. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää 
Kaupunkiliiton toimenpidettä valtionapujen hakemista koskevien säännösten ja valtion 
rakennushallinnosta 31. 3. 1954 annetun asetuksen säännösten sopeuttamiseksi toisiinsa 
kaksinkertaisten hakemusten välttämiseksi (28. 4. 1 226 §). 

Helsingin maalaiskunnan v. 1954 maksamien eläkkeiden kaupungin osuuden suorittami-
nen. Kaupunginhallitus päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrä-
rahoista Vuoden varrella lisäksi tulevat uudet eläkkeet ja apurahat 172 330 mk kaupungin 
osuuden suorittamista varten Helsingin maalaiskunnan v. 1954 maksamista eläkkeistä, 
jotka oli myönnetty ennen 1. 1. 1946 (24. 3. 850 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin tiedoksi, että maistraatille tielain mukaan kuuluvat tehtävät 
hoitaa 1. 6. alkaen piiri-insinööri K. P. Suomela (2. 6. 1 545 §). 

Katuosia aidattaessa rakennettavien jalkakäytävien suojakatosten korkeus. Kaupungin-
hallitus päätti esittää maistraatille, että maistraatti myöntäessään luvan katuosan aitaa-
miseen liikennelaitoksen linja-autojen liikennöimillä kaduilla asettaisi ehdoksi, jos suoja-
katon reuna tulee ulottumaan lähemmäksi kuin 0. i m ajotien reunasta tai sellainen vaara 
muutoin saattaa olla olemassa, että linja-auto voi koskettaa katosta, että suojakaton ajo-
tien puoleisen reunan alin osa on rakennettava ainakin 3.5 m:n korkeuteen kadun pinnas-
ta (27. 10. 2 866 §). 

Ulosottolaitos. II kaupunginvoudin konttoriin päätettiin 1. 5. lukien palkata toimisto-
apulainen 9. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin, jonka palkan maksamista varten myön-
nettiin 196 000 mk ao. määrärahoista (28. 4. 1 192 §). 

II kaupunginvoudin konttorin tilapäisen puhelinkeskuksenhoitajan palkka päätettiin 
1. 1. lukien korottaa 9. palkkaluokkaan (5. 5. 1 240 §). 

Helsinki—Malmin kaupunginvoudinkonttoriin päätettiin palkata kahden kuukauden 
ajaksi toimistoapulainen 10. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Tarkoitusta varten 
myönnettiin ao. määrärahoista 51 520 mk (12. 5. 1 306 §). 

Sanotun kaupunginvoudinkonttorin palveluksesta eronneen ulosottoapulaisen A. 
Skipparin kesälomakorvauksen suorittamista varten myönnettiin 40 980 mk vuosiloma-
kustannusten suorittamiseen kaupunginhallituksen käytettäväksi merkitystä määrä-
rahasta (Khn jsto 21. 9. 6 394 §) sekä vielä eräiden kaupunginvoudinkonttorin vuosiloma-



161 2. Kaupunginhalli tus 

sijaisten palkkaamista varten yhteensä 26 522 mk (Khn jsto 27. 4. 5 665 §, 11. 5. 5 732 §, 
28. 9. 6 447 §). 

Rakennustarkastus. Kaupunginhallitus päätti hylätä maistraatin esityksen erään raken-
nustarkastustoimiston avoinna olevan arkkitehdin viran täyttämisestä sopimuspalkoin. 
Virka oli j ulistettava uudelleen haettavaksi virkasäännön mukaisin palkkaeduin (10.3. 679 §). 

Avoinna olevaa 25. palkkaluokan arkkitehdin virkaa hoitamaan päätettiin toistaiseksi 
ja kauintaan kertomusvuoden loppuun ottaa rakennusmestarin tutkinnon suorittanut 
henkilö 20. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin (8. 9. 2 359 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennustarkastustoimiston rakennusmestarin A. 
Lumivirran käyttämään virantoimituksessa 1.4. alkaen omaa henkilöautoaan tavanmukai-
sin ehdoin (24. 3. 811 §). 

A suinrakennusten rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron takaisinmaksuanomuksiin ja 
asuntotuotannon verohuojennusanomuksiin liitettävistä lausunnoista perittävä korvaus. 
Kaupunginhallitus päätti 

1) oikeuttaa rakennustarkastustoimiston suorittamaan asuinrakennusten rakennus-
tarvikkeiden hintaan sisältyneen liikevaihtoveron takaisinmaksamisesta annetun lain 
täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 6. 6. annetun valtiovarainministeriön päätöksen mu-
kaan rakennustarkastajan suoritettavaksi edellytetyt tehtävät, 

2) kehottaa rakennustarkastustoimiston ao. viranhaltijoita valtiovarainministeriön 
päätöksessä edellytettyjen lausuntojen antamisesta perimään toimituskirjain lunastuk-
sesta ja toimituspalkkioista annetun asetuksen 2 §:n mukaan maistraatin alaisten virka-
miesten toimittamasta katselmuksesta maksettavan palkkion suuruisen korvauksen, 

3) esittää kaupunginvaltuustolle, että rakennustarkastustoimiston ao. viranhaltijat 
oikeutettaisiin virkasäännön 35 §:n määräyksistä poiketen kantamaan em. lausunnosta 
perittävät palkkiot itselleen j a 

4) ilmoittaa valtiovarainministeriölle, ettei kaupunki ole halunnut kieltäytyä nou-
dattamasta ministeriön em. päätöstä, mutta että se pitää sanottua päätöstä, sikäli kuin 
se koskee rakennustarkastajan annettavia lausuntoja, kunnalliseen itsehallintaoikeuteen 
kajoavana säännöksenä lain vastaisena, joka ei ole kaupunkia sitova (27. 11. 3 142 §). 

Raastuvanoikeuden XIII osastolle päätettiin 1.4. — 31. 12. väliseksi ajaksi palkata 
tilapäinen kaupunginpalvelija, jonka palkan maksamista varten myönnettiin ao. määrä-
rahoista 301 230 mk. Samalla kaupunginhallitus päätti antaa järjestelytoimiston tehtä-
väksi selvittää voitaisiinko kaupunginpalvelijain keskitetyllä käyttämisellä saavuttaa 
säästöä (31.3. 887 §). 

Raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoituskansliaan päätettiin 1 .1 .—30.6.1956 väli-
seksi ajaksi palkata toimistoapulainen 10. palkkaluokan mukaisella palkalla. Raastuvan-
oikeuden yleisjaostoa kehotettiin huolehtimaan siitä, että puhtaaksikirjoituskansliassa 
ryhdyttäisiin viipymättä pitämään kaikista toimistoapulaisten suorittamista sekä ulko-
puolisilla teetetyistä töistä yksityiskohtaista työkirjaa, joka oli suunniteltava yhteistoi-
minnassa järjestelytoimiston kanssa ja josta selvästi kävisi ilmi konekirjoitettujen sivujen 
määrä sekä kuinka monena kappaleena kukin työ on kirjoitettu. Samaten oli puhtaaksi-
kirjoituskansliassa olevan fotokopioimiskojeen käyttöä lisättävä entisestään ja sen käy-
töstä pidettävä työkirjaa (15. 9. 2 429 §). 

Raastuvanoikeuden sihteerin ja irtaimistonhoitajan palkkion korottamiseksi kaupun-
ginhallitus päätti oikeuttaa raastuvanoikeuden yleisjaoston suorittamaan 1. 9. lukien 
raastuvanoikeuden sihteerille 14 000 mk:n palkkion ja irtaimistonhoitajalle 3 500 mk:n 
palkkion kuukaudelta (1. 9. 2 300 §). 

Raastuvanoikeuden rikosasiain pöytäkirjaa pitäville nuoremmille oikeusneuvosmie-
hille maksettava palkkio päätettiin 16. 6. korottaa 9 000 mk:ksi kuukaudessa (9. 8. 2 020§). 

Raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoituskanslian neljännen vuosilomasijaisen palkkaa-
mista varten myönnettiin 24 730 mk ao. määrärahoista (Khn jsto 6. 4. 5 507 §). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnet-
tiin 47 170 mk VI kaupunginviskaalina 7. — 31. 3. välisenä aikana toimineen varatuomari 
G. Unoniuksen palkan maksamista varten (Khn jsto 6. 4. 5 517 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää ao. määrärahoista 57 040 mk tilapäisen kau-
punginviskaalin palkkaamista varten yhden kuukauden ajaksi sillä edellytyksellä, että 
oikeuskansleri myöntäisi IX kaupunginviskaalille G. A. Bärlundille vapautuksen hänen 
varsinaisista virkatehtävistään (6. 4. 977 §). 
KunnaU.kert. 19.5», I osa 11 
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Edesmenneen kaupunginviskaalin L. Anjalan leskelle päätettiin suorittaa vuosiloma-
korvausta 57 040 mk hänen miehensä pitämättä jääneestä vuosilomasta (26. 5. 1 463 §). 

Poliisilaitos. Komisario E. V. Rytömaalle saatiin 1. 5. lukien toistaiseksi ja niin kauan 
kuin hän toimisi Kallion vartiopiirin päällikkönä, suorittaa 3 500 mk:n kuukausipalkkio 
apulaissyyttäjän tehtävien hoitamisesta. Sittemmin merkittiin tiedoksi, että oikeuskansleri 
oli peruuttanut 1.10. lukien komisario Rytömaalle annetun määräyksen hoitaa mainittua 
tointa. Yleisjaosto päätti, että ylikomisario H. H. Kukkamäelle saatiin samasta ajankoh-
dasta lukien suorittaa 3 500 mk:n palkkio kuukaudessa niin kauan kuin hän hoitaisi mai-
nittua apulaissyyttäjän tehtävää (Khn jsto 11. 5. 5 734 §, 12. 10. 6 512 §). 

Poliisilaitoksen rikososaston keittiönpitäjälle päätettiin 1.10. lähtien suorittaa 30 000 
mk:n korvaus kuukaudessa pidätetyille tarjottavan ruoan valmistukseen ja jakeluun tar-
vittavan henkilökunnan palkkaamista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
ruoka-annoksen hinta saatiin samasta ajankohdasta lukien korottaa 70 mk:ksi (17. 11. 
3 065 §). 

Kaupunginhallitus oli vaatinut lääninhallitusta hylkäämään lääninkonttorin anomuk-
sen, että kaupunki velvoitettaisiin maksamaan 1 196 621 mk:n suuruinen erä, jonka kau-
punki oli vähentänyt suorittaessaan osuutensa v:n 1952 poliisilaitoksen rahallisten meno-
jen määrästä ja joka summa vastasi kolmannesta v. 1943—1952 poliisilaitoksen poiste-
tun kaluston myynnistä kertyneestä tulosta, jota ei ollut luettu kaupungin hyväksi. Lää-
ninhallituksen velvoitettua kaupungin suorittamaan mainitun summan, oli kaupungin-
hallitus hakenut muutosta päätökseen. Korkein hallinto-oikeus oli asian tutkittuaan kat-
sonut, että menojen vähennyksenä oli otettava huomioon poliisilaitokselle kertyneet tulot 
sellaisen omaisuuden myynnistä ja luovutuksesta, jonka hankkimiskustannuksiin kaupun-
ki oli osallistunut, mikäli kaupungin oikeus ei ollut vanhentumisen johdosta menetetty. 
Kun kaupungin ko. asiassa tekemää hakemusta ei voitu hylätä lääninhallituksen mainit-
semilla perusteilla, oli korkein hallinto-oikeus palauttanut asian lääninhallitukselle ilmoi-
tuksetta uudelleen käsiteltäväksi (24. 2. 540 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 163). 

Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan lääninhallitukselle, että lääninhallitus 
laskelmastaan kaupungin poliisilaitoksen v:n 1954 menoista vähentäisi kaupungin osuu-
desta 1/3 niistä tuloista, jotka oli saatu poliisilaitoksen omaisuuden luovutuksesta ja myyn-
nistä v. 1953, eli 158 686 mk, sekä 1/3 poliisilaitoksen palkkojen määrästä kirjatuista työn-
antajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksuista, eli 10 772 991 mk. Kaupunginhallitus olisi 
suostuvainen suorittamaan kaupungin osuutena poliisilaitoksen v:n 1954 rahallisista 
menoista 249 142 543 mk (12. 5. 1 308 §). 

Lääninhallituksen ehdotettua, että poliisilaitoksen keskusautotalliin rakennettaisiin 
pesukuilu kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kaupunginhallitus uuden oikeus- ja 
poliisitalon suunnitelmien pian valmistuessa ja keskustan kortteleiden saneerauksen ollessa 
suunnitteilla, katsonut voivansa uhrata huomattavia varoja lähiaikoina tarpeettomaksi-
käyvän pesukuilun rakentamiseen (15. 12. 3 377 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 80 000 mk ilmanvaihtolaitteiden asentamista varten rikospoliisiosaston näyttely-
jä koulutushuoneeseen Aleksanterinkatu 22—-24 (3. 3. 646 §); 805 500 mk kanttiinin järjes-
tämistä varten poliisilaitosta varten taloon Sofiankatu 4 (14. 4. 1 070 §, 29. 12. 3 518 §) ja 
1.2 milj. mk muutos- ja korjaustöiden suorittamiseen huolto-osaston huoneistossa Pen-
gerkatu 5 (6. 4. 979 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
kuuluvilla poliisilaitoksen ao. määrärahoilla saatiin hankkia yhdeksän kuuman veden-
varaajaa poliisilaitoksen hallinnassa oleviin huoneistoihin aikaisemmin hankittujen varaa-
jien lisäksi (3. 11. 2 909 §). 

Ruskeasuon ratsastushallin tallin n:o 1 korjaus- ja muutostöiden yhteydessä saatiin 
tallirakennuksen alakerrokseen rakentaa miehistösauna sillä ehdolla, ettei korjaus- ja 
muutostyötä varten myönnettyä määrärahaa tarvinnut ylittää (7. 7. 1 899 §). 

Suomen Poliisilehdelle päätettiin myöntää 10 000 mk:n avustus, joka oli suoritettava 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (Khn jsto 12. 1.5 050 §). 

Holhouslautakunta. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Kaupungin-
valtuuston päätösten mukaisiin palkkajärjestelyihin, kaupunginhallituksen käytettäväksi 
myönnettiin 4 200 mk holhouslautakunnan sihteerin palkkauksen suorittamista varten 
(Khn jsto 7. 9. 6 343 §). 
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Huoneenvuokralautakunnat. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 29. 12. 1954 
tekemällään päätöksellä määrännyt lainopin kandidaatti P. W. Kallan edelleen kaupungin 
huoneen vuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi 1.1. lukien toistaiseksi ja kunnes toisin 
määrättäisiin, kuitenkin enintään kertomusvuoden loppuun (13. 1. 90 §). 

Kaupunginhallitus päätti alistaa tutkittavakseen huoneenvuokralautakuntien pää-
tökset, jotka koskivat esityksen tekemistä sosiaaliministeriölle liikehuoneistoja koskevan 
vuokrasäännöstelyn lopettamisesta Helsingissä, huoneenvuokrasäännöstelypäätöksen 
74 §:n muuttamisesta ja Malmin piirin huoneen vuokralautakunnan lopettamisesta v:n 1956 
alusta. Samalla kehotettiin huoneenvuokralautakuntia selvittämään, minkä vuoksi esi-
tykset oli tehty kunnallislain 93 §:n säännösten vastaisesti suoraan sosiaaliministeriölle 
(22. 9. 2 487 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti hyväksyä Malmin piirin huoneenvuokralautakun-
tien lopettamista koskevan päätöksen siten muutettuna, että sosiaaliministeriölle tarkoi-
tettu esitys lähetettäisiin kaupunginhallituksen kautta. Samalla kaupunginhallitus päätti 
lähettää mainitun esityksen sosiaaliministeriölle ja ilmoittaa yhtyvänsä siihen (27. 10. 
2 847 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti kumota huoneenvuokralautakuntien päätöksen esi-
tyksen tekemisestä sosiaaliministeriölle liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden sään-
nöstelyn lopettamisesta (22. 9. 2 487 §, 24. 11. 3 139 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti kumota huoneenvuokralautakuntien päätöksen esi-
tyksen tekemisestä sosiaaliministeriölle huoneenvuokrasäännöstelypäätöksen 74§:n muut-
tamisesta sekä esittää sosiaaliministeriölle, että ko. valtioneuvoston päätöstä muutettaisiin 
siten, että huoneenvuokrasäännöstelypäätöksen 74 §:n alivuokralaisten muuttoilmoituksia 
koskevia määräyksiä ei sovellettaisi Helsingin kaupungissa. Huoneenvuokralautakuntien 
keskuslautakunnan tulisi siinä tapauksessa, että sosiaaliministeriö hyväksyy em. esityk-
sen, ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin siten, että huoneenvuokralautakunnat saisivat 
poliisilaitoksen osoitetoimistosta jatkuvasti tiedot päävuokrasuhteissa tapahtuvista muu-
toksista (10. 11.3 014 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä huoneenvuokralautakuntien keskuslautakun-
nan alistetun päätöksen, joka koski esityksen tekemistä sosiaaliministeriölle siitä, ettei 
silloisen vakavan häätötilanteen johdosta olisi lyhennettävä pää vuokrasuhteen irtisanomi-
sen edellytyksenä olevaa neljän vuoden omistusaikaa (3. 3. 623 §, 31. 3. 888 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 
Palolaitos. Kaupunginhallitus päätti nimityksellä vahvistaa kaupunginvaltuuston 9. 2. 

suorittaman vaalin, jolla apulaispalopäällikkö, diplomi-insinööri T. S. Sundquist valittiin 
palopäällikön virkaan (17. 2. 499 §). 

Palolaitoksen 10. palkkaluokan mukaan palkatun tp. kapellimestarin virka päätettiin 
1. 9. lukien muuttaa palkkioviraksi, jonka kuukausipalkkio on 25 000 mk (18. 8. 2 184 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että tilapäisille palomiehille saatiin maksaa uuden 11. palk-
kaluokan mukainen palkka 1. 5. alkaen (5. 5. 1 250 §). 

Kaupunkiliiton kiertokirjeen ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestön esi-
tyksen johdosta, jotka koskivat paloalipäällystön ja palomiesten yli- ja sunnuntaityön 
korvauksen laskemisperusteen muuttamista kaupunginhallitus päätti, että palolaitoksen 
sammutushenkilökuntaan kuuluvien yliruiskumestarin, paloalipäällystön ja palomiehistön 
ylityökorvausten tuntipalkan laskemisessa oli käytettävä 1.7. alkaen jakajana lukua 200 
ja sunnuntaityökorvauksen tuntipalkan laskemisessa, kuten ennenkin, työaikalain sään-
nösten mukaista lukua 291. Palopäällikön, apulaispalopäällikön ja palomestarien sunnun-
taityökorvausten tuntipalkan laskemisessa oli jakajina käytettävä entisiä lukuja. Suomen 
Kunnantyöntekijäin Liitto oli sittemmin ilmoittanut, että ko. kaupunginhallituksen pää-
tös ei tyydyttänyt paloalan järjestöjä eikä liittoa ja esittänyt, että kaupunginhallitus 
muuttaisi paloalipäällystön ja -miehistön sunnuntaityökorvauksen laskemisperusteen si-
ten, että kuukausipalkan jakajana käytettäisiin lukua 200 ja että näin tarkistetut sunnun-
taityökorvaukset suoritettaisiin takautuvasti 1. 3. lähtien. Palkkalautakunta oli asiaa 
käsitellessään pitänyt oikeudenmukaisena, että paloalipäällystö ja -miehistö saisi todella 
suorittamastaan ylityöstä korvauksen, jossa varallaoloa paloasemalla ei oteta huomioon. 
Tämä peruste ei kuitenkaan ollut pätevä sunnuntaityökorvauksia laskettaessa, koska koro-


