
30 1. Kaupu nginvaltuusto 

tilittämästä kaupungille aikana 25. 11. 1955— 13. 6. 1956 kaupunginhallituksen suostu-
muksella itselleen kantamia yhteensä 190 630 mk:n suuruisia korvauksia asuinrakennusten 
tuotantoon käytettyjen tarvikkeiden hintaan sisältyneen liikevaihtoveron takaisinmaksu-
anomuksiin liitettävistä lausunnoista (13. 6. 606 §,7. 11. 903 §). 

Raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneuvosmiehen virkoihin valittiin varatuomarit 
Maunu Hiltunen ja Knut Molin (8. 2. 97 §, 11. 4. 348 §, 10. 10. 773 §, 21. 11. 947 §). 

Nuoremman oikeusneuvosmiehen virkoihin valittiin varatuomarit Lasse Lehtonen,, 
Anne-Marie Niska ja Maunu Pekkanen (7. 3. 223, 224 §, 29. 8. 637 §, 10. 10. 787 §). 

Maistraatin julistettua oikeuspormestarin viran haettavaksi kaupunginvaltuusto oli 
hakuajan päätyttyä asettanut seuraavat henkilöt ehdolle oikeuspormestarin virkaan: 
varatuomarit Helge Hedman, Niilo Luukanen ja Onni Seppä (10. 10. 772 §, 19. 12. 1 054 §).. 

Poliisilaitos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talorakennusosaston laatimat Vallilan 
poliisiasemarakennuksen luonnospiirustukset n:o 495 sekä oikeutti kaupunginhallituksen 
hyväksymään laadittaviin pääpiirustuksiin mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat 
pienehköt muutokset (25. 4. 409 §). 

Poliisilaitoksen henkilökunnan kielitaidon kehittämistä koskeva vt Eriksson-Lihrm 
ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (29. 8. 711 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palopäällystön päivystys- ja sunnuntaityön korvausperusteen muuttaminen. Kaupun-
ginvaltuusto oli v. 1955 (ks. s. 28) määrännyt, että paloalipäällystön ja -miehistön sun-
nuntaityön korvausta laskettaessa oli 1. 3. 1955 alkaen jakajana käytettävä lukua 200. 
Kun kaupunginvaltuuston em. päätös ei koskenut palopäällystöä, oli palolautakunnan 
mielestä johdonmukaista tehdä vastaava muutos myös palopäällystön osalta. Kaupun-
ginvaltuusto päätti, että sammutuspalvelusta suorittavan palopäällystön päivystys- ja 
sunnuntaityökorvauksen tuntipalkkaa määrättäessä saatiin kuukausipalkan jakajana 
1.11. alkaen käyttää lukua 200 (28. 11. 996 §). 

Viranhaltijat. Yliruiskumestarin virka päätettiin 1. 1. 1957 lukien siirtää 22. palkka-
luokkaan (7. 11. 898 §, 21. 11. 971 §). 

Määrärahat. Palolautakunta oikeutettiin käyttämään kaluston hankintamäärärahoihin 
merkitty, kannettavan kaasuturbiinikäyttöisen palopumpun hankintaa varten tarkoi-
tettu 1.0 5 mmk:n määräraha tilin perusteluista poiketen neljän Magirus-merkkisen kan-
nettavan moottoriruiskun hankkimiseen (21. 11. 972 §). Samaten saatiin ko. määrärahaa, 
tilin perusteluista poiketen, käyttää ruiskuveneen vesi- ja vaahtokytkimen sekä kahden 
vaahtonesteen säiliön ja niiden putkistojen ja muiden lisälaitteiden hankkimiseen (29. 8. 
693 §). 

V:n 1955 talousarvioon henkilöauton, paineilmanaamarien ja autoradioiden hankki-
miseen tarkoitetut varat, yhteensä 2.5 3 mmk, päätettiin siirtää kertomusvuonna käytet-
täväksi (25. 1. 79 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 
Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Yleiseen lääkäripäivystykseen osallistuvien lääkäreiden palkkion korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti, että terveydenhoitolautakunnan toimesta potilaan luokse lähete-
tyn lääkärin palkkio on 1 000 mk päiväkäynniltä ja 1 500 mk käynniltä yöaikana klo 
20. o o—8.oo, joihin palkkioihin saadaan lisätä a,utokyytimaksut, 

että mainitut palkkiot suoritetaan samansuuruisina myös kaupungin palveluksessa 
oleville aluelääkäreille, 

että pyhäpäivystyksestä maksetaan lääkärille 5 000 mk:n palkkio sekä 
että em. päätöstä oli sovellettava 1. 12. 1956 lukien (24. 10. 867 §, 19. 12. 1 074 §). 
Terveydellisten tutkimusten laboratorion v. 1943 vahvistetussa ja v. 1950 korotetussa 

terveydellisten tutkimusten laboratorion taksassa mainitut maksut päätettiin korottaa 
(7. 3. 246 §, ks. v:n 1943, 1950 ja 1956 kunn. as. kok. s. 105, 213 ja n:o 38). 

Maidontarkastamo. Kaupunginvaltuusto päätti muut taa maidontarkastamon taksan 
ja lääninhallitus vahvisti 30. 8. kaupunginvaltuuston päätöksen (7. 3. 246 §, 10. 10. 771 §, 
kunn. as. kok. n:o 117). 


