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tus päätti ilmoittaa valtiovarainministeriölle, että poliisilaitoksessa palvelleiden konstaa-
pelien leskien ja lasten avustusrahaston varat 31. 12. 1955 olivat yhteensä 381 800 mk, 
josta summasta pääomaa 269 000 mk ja korkoa 112 800 mk, mitkä varat olisi mainitun 
rahaston lakkauttamisesta annetun lain mukaisesti siirrettävä valtiovarastoon. Samalla 
kaupunginhallitus päätti lähettää valtiovarainministeriölle luettelon niistä henkilöistä, 
joille sanotusta rahastosta viimeksi oli suoritettu avustusta (16. 2. 507 §, ks. v:n 1955 
kert. I osan s. 151). 

Jäsenmaksut. Kaupunkiliitto oli ilmoittanut, että liiton 16 mk:n suuruinen vuosimaksu 
kutakin kaupungissa v. 1956 henkikirjoitettua asukasta kohti olisi viimeistään helmikuun 
aikana, kuitenkin mieluimmin kertomusvuoden tammikuun kuluessa suoritettava Kau-
punkiliitolle. Jäsenmaksun suuruus kertomusvuodelta, laskettuna v. 1955 henkikirjoite-
tun 401 335 asukkaan mukaan, oli 6 421 680 mk, joka summa saatiin maksaa talousarvioon 
tarkoitusta varten merkitystä määrärahasta (Khn jsto 11. 1. 5 054 §). 

Myöhemmin yleisjaosto kehotti rahatoimistoa suorittamaan Kaupunkiliitolle sanottu-
na jäsenmaksuna 23 mk kutakin v. 1956 kaupungissa henkikirjoitettua 408 875 asukasta 
kohti, eli yhteensä 9 404 125 mk. Maksu oli suoritettava v:n 1957 helmikuun kuluessa ko. 
vuoden ao. määrärahoista (Khn jsto 19. 12. 6 820 §). 

Yleisen kunnallishallinnon pääluokan lukuun Erinäiset hallintomenot kuuluvista 
v:n 1955 ja 1956 ao. määrärahoista suoritettiin seuraavat jäsenmaksut: 10 000 mk Helsin-
gin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliitolle kahden vuoden jäsenmaksuna (Khn jsto 
18. 1. 5 114 §, 29. 2. 5 341 §); 3 450 mk Suomen Luotonantajayhdistykselle kertomusvuo-
den jäsenmaksun lisäyksenä ja 35 000 mk v:n 1957 jäsenmaksuna (Khn jsto 28. 11.6 720 §, 
29. 12. 6 863 §) ja 100 000 mk Suomen Matkailijayhdistykselle (Khn jsto 12. 9. 6 319 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden eräiden virkojen palkkaus. Kaupunginhallitus päätti 
tyytyä oikeusministeriön päätökseen, joka koski maistraatin kunnallispormestarin ja 
oikeusneuvosmiehen sekä raastuvanoikeuden vanhemman ja nuoremman oikeusneuvos-
miehen palkkojen korottamista (9. 8. 2 126 §, ks. myös s. 8). 

Maistraattien ja raastuvanoikeuksien jäsenten ja virkamiesten, kaupunginviskaalien 
sekä kaupunginvoutien palkkausta koskevien päätösten vahvistaminen on oikeusminis-
teriön ilmoituksen mukaan muodostunut käytännössä epäyhtenäiseksi ja osittain sään-
nösten vastaiseksi, jonka vuoksi ministeriö oli antanut asiasta seuraavat ohjeet: 

1) raastuvanoikeuden ja maistraatin jäsenten ja virkamiesten, kaupunginviskaalin 
ja kaupunginvoudin palkkausta koskevat kaupunginvaltuuston päätökset on alistettava 
oikeusministeriön vahvistettavaksi noudattamalla kunnallislain 169 §:n säännöksiä. 
Tästä seuraa, että kaupunginhallituksen tulee lähettää oikeusministeriölle osoitettu vah-
vistuspyyntö sekä päätöstä koskeva pöytäkirjanote mahdollisine liitteineen oman lausun-
tonsa ohella lääninhallitukselle. Sitten kun kunnallisvalitukselle säädetty määräaika on 
päättynyt, lääninhallituksen tulee toimittaa asiakirjat oman lausuntonsa ohella oikeus-
ministeriölle, ilmoittaen samalla onko lääninhallitukselta haettu muutosta ko. päätökseen, 

2) kirjelmän, jolla kaupunginhallitus pyytää otsikossa mainittua asiaa koskevan 
valtuuston päätöksen vahvistamista, tulee sisältää yhteenveto alistettavalla päätöksellä 
palkkauksiin tehdyistä muutoksista, 

3) kaupunginvaltuuston otsikossa mainittua asiaa koskevaan päätökseen on liitettävä 
valitusosoitus. Valitusosoituksessa on ilmoitettava, että muutosta edellämainittujen 
viranhaltijain palkkausta koskevaan kaupunginvaltuuston päätökseen on haettava oikeus-
ministeriöltä, ja tulee sen sisällön muutoin vastata kunnallislain 177 §:n säännöksiä, 

4) lääninhallitukselle valitusajan kuluessa saapuneiden valitusten johdosta läänin-
hallituksen tulee vaatia kaupunginvaltuuston lausunto, minkä saavuttua asiakirjat on 
lääninhallituksen oman lausunnon seuraamina yhdessä alistettavan päätöksen ja siihen 
liittyvien asiakirjojen kanssa toimitettava oikeusministeriölle, 

5) asiain käsittelyn nopeuttamiseksi lääninhallituksen tulee tarkastaa, että sille alis-
tettavassa asiassa toimitettu selvitys on riittävä sekä ennen asiakirjojen lähettämistä 
oikeusministeriölle vaatia kaupunginhallitukselta ehkä tarpeelliseksi havaitut lisäselvi-
tykset (11. 10. 2 699 §). 
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Maistraatti. Vaaliarkiston siirtämistä ja lajittelemista varten myönnettiin kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista 50 000 mk (Khn jsto 5. 4. 5 508 §). 

Maistraatin lisäjäsenenä asemakaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asian-
tuntijan palkkio päätettiin 1. 4. lukien korottaa 21 600 mk:ksi kuukaudelta (19. 4. 1 206 §). 

Ulosottolaitos. Kaupunginhallitus päätti esittää valtioneuvostolle, että ulosottoviras-
tosta v. 1955 annetun lain ja asetuksen voimaantuloaika siirrettäisiin 1.1. 1958 (11. 10. 
2 700 §, ks. v:n 1955 kunn. as. kok. s. 219). 

I kaupunginvoudinkonttorissa toimiville avustaville kaupunginvoudeille päätettiin 
1.1. lukien suorittaa 360 mk:n ja 1.7. lukien 380 mk:n suuruinen tuntipalkkio (15. 3. 
834 §). 

Helsinki—Malmin kaupunginvoudinkonttorin virastaan eroavan toimistoapul. Aina 
Caloniuksen kesälomakorvauksen suorittamista varten myönnettiin 36 645 mk erinäisiin 
hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista (Khn jsto 22. 2. 5 282 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että suunnitelmasta uuden ulosottoviraston sijoittamiseksi 
Aleksanterinkadun ja Unioninkadun kulmassa olevaan ns. virastotaloon luovutaan ja että 
kiinteistölautakuntaa kehotetaan tutkimaan mahdollisuuksia saada vuokrata Työväen 
Säästöpankin rakenteilla olevan talon Siltasaarenkatu 12 VII ja VIII kerros ulosotto-
viraston sijoittamista ja kaupungin muita huoneistotarpeita varten sekä tekemään vuok-
rauksesta esitys kaupunginhallitukselle (26. 4. 1 248 §). 

Rakennustarkastus. Kaupunginhallitus päätti nimityksellä vahvistaa arkkit. Aulis 
Salon vaalin rakennustarkastajan virkaan (28. 6. 1 905 §). 

Yliarkkit. Toivo Tuovinen määrättiin hoitamaan avoinna olevaa rakennustarkastajan 
virkaa toistaiseksi ja kunnes virka olisi vakinaisesti täytetty ja siihen valittu ryhtyisi 
sitä hoitamaan. Yliarkkit. Tuovinen oikeutettiin nostamaan hoidettavan viran mukainen 
palkka ja toimistoarkkit. Toivo Heimo määrättiin samana aikana hoitamaan yliarkki-
tehdin virkaa oikeuksin nostaa viran mukainen palkka (26. 1. 208 §). 

Rak. tark. Aulis Salo oikeutettiin 10. 10. lukien käyttämään omaa henkilöautoaan 
virka-ajoihin vahvistettua korvausta vastaan, sillä ehdolla että hän pitää vahvistetun 
mallin mukaista ajokirjaa (4. 10. 2 635 §). 

Raastuvanoikeus. Yhteisraastuvanoikeuden esityksestä kaupunginhallitus päätti mer-
kitä v:n 1957 talousarvioehdotukseensa tarvittavan määrärahan 30. palkkaluokkaan kuu-
luvan tp. sihteerin palkkaamista varten raastuvanoikeuteen v:ksi 1957. Edelleen kaupun-
ginhallitus määräsi, että tp. sihteerin virka-aika on virkasäännön mukainen ja hänen 
pätevyysvaatimuksensa lainopin kandidaatin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi ylempi 
oikeustutkinto sekä II kielitaitoluokan mukainen kielitaito. Yhteisraastuvanoikeutta 
kehotettiin v:n 1957 aikana suorittamaan tutkimus raastuvanoikeuden arkiston henkilö-
kunnan tarvittavasta vahvuudesta sekä tekemään siitä kaupunginhallitukselle esitys 
(11. 10. 2 690 §). 

Raastuvanoikeuden yleisjaosto oikeutettiin maksamaan kaupunginpalvelijain vuosi-
lomasijaisille 27 000 mk:n suuruinen sijaispalkkio kuukaudelta 1. 5. lukien (11.5. 1 424 §). 

Vanh. oik. neuvosm. Fredrik Bruunille päätettiin suorittaa 31 050 mk:n suuruinen 
taannehtiva palkankorotus ajalta 1. 1. —31. 3. 1955 käyttäen tarkoitukseen raastuvan-
oikeuden määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat (8. 11. 2 984 §). 

Raastuvanoikeuden sihteerille päätettiin 1. 1. lukien suorittaa 15 500 mk:n ja 1. 7. 
lukien 16 500 mk:n suuruinen palkkio kuukaudelta (15. 3. 837 §). 

Varat. Bengt Holm oli anonut, että kaupunginhallitus jättäisi täytäntöön panematta 
kaupunginvaltuuston 10. 10. (ks. s. 30) tekemän raastuvanoikeuden nuoremman oikeus-
neuvosmiehen vaalia koskevan päätöksen. Kaupunginhallitus katsoi, ettei anoja ollut 
esittänyt sellaisia syitä, joiden nojalla kaupunginhallitus olisi oikeutettu kieltäytymään 
täytäntöönpanosta, ja päätti hylätä anomuksen. Samalla kaupunginhallitus päätti huo-
mauttaa yhteisraastuvanoikeudelle, että raastuvanoikeuden virkoja hakeneiden ansio-
luetteloiden yhdistelmien laatimiseen olisi kiinnitettävä suurempaa huomiota (18. 10. 
2 780 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa raastuvanoikeuden yleisjaoston maalauttamaan 
oik. porm. Heikki Taulerin muotokuvan. Muotokuvan maalaamisesta aiheutuva enintään 
60 000 mk:n suuruinen lasku oli aikanaan toimitettava yleisjaoston hyväksyttäväksi 
(22. 3. 903 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
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tiin 2.9 5 mmk talosta Katariinankatu 3 vapautuvan huoneiston kunnostamista ja sisusta-
mista varten raastuvanoikeuden X osaston käyttöön soveltuvaksi (11. 5. 1 422 §). 

Raastuvanoikeuden arkisto. Kaupunginhallitus päätti hylätä raastuvanoikeuden esi-
tyksen tp. toimistoapulaisen palkkaamiseksi raastuvanoikeuden arkistoon. Raastuvan-
oikeuden yleisjaostoa kehotettiin samalla huolehtimaan siitä, että arkiston henkilökunta 
työskentelisi virkasäännön edellyttämän ajan, nim. arkisin 6.5 tuntia ja lauantaisin 4.5 
tuntia (28. 3. 971 §). 

Niille viranhaltijoille, jotka vapunpäivänä olivat suorittaneet päivystystä raastuvan-
oikeuden arkistossa päätettiin suorittaa raastuvanoikeuden esittämät korvaukset (Khn jsto 
6. 6 .5 924 §). 

Suomen Kaupunkiviskaaliyhdistykselle päätettiin myöntää 20 000 mk:n avustus yhdis-
tyksen 24. 3. pidettävän vuosikokouksen kuluja varten. Avustuksen käytöstä oli yhdis-
tyksen aikanaan tehtävä tilitys kaupunginhallitukselle (Khn jsto 7. 3. 5 375 §). 

Poliisilaitos. Vallilan vartiopiirin päällikön tehtäviä hoitavalle komis. Eero Rytö-
maalle päätettiin suorittaa 3 500 mk:n palkkio kuukaudessa apulaissyyttäjän tehtävien 
hoitamisesta 1.3. lukien toistaiseksi ja niin kauan kuin hän toimisi ko. vartiopiirin päällik-
könä (Khn jsto 7. 3. 5 373 §). Myöhemmin päätettiin mainittu palkkio suorittaa ylikomis. 
Aimo Kalliolle 1. 9. lukien toistaiseksi ja niin kauan kuin hän toimisi em. piirin päällik-
könä (Khn jsto 12. 9. 6 326 §). 

Valitsijamiesvaalien aikana valvonta- ja vartiotehtäviin käytettävälle poliisihenkilö-
kunnalle saatiin maksaa palkkiota 250 mk tunnilta, mikäli tehtävä suoritettaisiin asian-
omaisen säännöllisen palvelusajan ulkopuolella. Palkkiot saatiin suorittaa valitsijamies-
vaaleja varten talousarvioon merkitystä määrärahasta (12. 1. 70 §). 

Kunnallisvaalien aikana 7. — 8. 10. saatiin samanlaisiin tehtäviin käytettävälle poliisi-
henkilökunnalle suorittaa 300 mk:n palkkio tunnilta em. ehdoilla. Erinäisiin hallinto-
menoihin kunnallisvaalien kustannuksia varten merkitystä määrärahasta saatiin tarkoi-
tukseen käyttää 1 431 900 mk (4. 10. 2 637 §). 

Poliisilaitosten määrärahoista Kalusto, kaupunginhallituksen käytettäväksi saatiin 
kertomusvuoden aikana käyttää enintään 60 000 mk 3 000:n ja 2 000 mk:n lisäpalkkioiden 
maksamista varten kuukausittain poliisilaitoksen kaluston kunnossapidosta ja uuden 
kaluston valmistamisesta huolehtivalle kahdelle poliisikonstaapelille (22. 3. 902 §). 

Uudenmaan lääninhallitukselle päätettiin esittää, että lääninhallitus laskelmassaan, 
joka koski poliisilaitoksen v:n 1955 menoja, vähentäisi kaupungin osuudesta 1/3 poliisilai-
toksen palkkojen määrästä kirjatuista työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksuista, 
eli 12 831 984 mk. Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan lääninhallitukselle 282 614 457 
mk poliisilaitoksen ao. määrärahoista (5. 7. 1 964 §). 

Sen jälkeen kun korkein hallinto-oikeus oli palauttanut lääninhallituksen uudelleen 
käsiteltäväksi kaupungin valituksen, joka koski poliisilaitoksen käytöstä v. 1943—1952 
poistetun kaluston myynnistä kertyneen tulon kaupungille kuuluvan osuuden vähentä-
mistä kaupungin maksettavista poliisilaitoksen menoista, oli lääninoikeus tutkinut asian 
ja tullut siihen tulokseen, että koska kaupungin v. 1931 annetun lain 2 §:n mukaan oli 
velvollisuus osallistua1^:11a poliisilaitoksen menoihin, oli kaupungilla myös oikeus osallistua 
tuloihin, joiden hankkimiskustannuksiin kaupunki oli osallistunut, mikäli sitä ei vanhen-
tumisen takia ollut menetetty. Tämän vuoksi lääninoikeus oli harkinnut oikeaksi hylätä 
Uudenmaan lääninkonttorin hakemuksen kaupungin velvoittamisesta suorittamaan lää-
ninkonttorille aikaisemmin mainitut 1 196 621 mk (1.11. 2 917 §, ks. myös v:n 1954 
kert. I osan s. 163 ja v:n 1955 kert. I osan s. 162). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin varat seuraaviin tarkoituksiin: 660 000 mk talossa Aleksanterinkatu 16—18 olevan 
poliisilaitoksen henkilökuntaruokalan keittiön puulieden uusimista sekä uuden kaasulie-
den ja jäähdytyskaapin hankkimista varten (26. 4. 1 249 §); 260 000 mk talossa Sofian-
katu 4 olevan poliisikanttiinin tuuletuslaitteiden hankkimista ja asentamista varten, 
175 000 mk samassa talossa olevan poliisilaitoksen käyttöön luovutettavassa huoneistossa 
n:o 3 suoritettavia muutos-ja korjaustöitä varten sekä 750 000 mk saman talon 4. kerroksessa 
olevien poliisilaitoksen huoneistojen pesualtaiden ym. asentamista varten (11. 5. 1 419 §, 
25. 10. 2 836 §, 15. 11. 3 077 §); 290 000 mk Malmin poliisiaseman sähköjohtojen ja -lait-
teiden uusimista varten (20. 9. 2 477 §). 
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Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Vallilan poliisitalon 
pääpiirustukset n:o 495 seuraavin muutoksin: 

jos raitisilmakojeistoa käytetään muitakin huonetiloja kuin autosuojaa varten, on 
kojeistohuone varustettava Bl-luokan palo-ovella, 

varasto n:o 7 ja huoltohuone n:o 2 on erotettava autosuojasta Bl-luokan palo-ovilla, 
keskellä rakennusta olevan, kellariin johtavan porrashuoneen seinä on kellariosassa 

tehtävä palonkestäväksi, 
porrashuoneiden kerroksissa olevat lasi-ikkunat on huonetiloihin päin tehtävä vähin-

tään B-luokan ikkunoiksi ja keskellä olevan porrashuoneen ylimmässä osassa oleva lasi-
tiili-ikkuna on korvattava tavallisella lasi-ikkunalla, 

voimistelusaliin on järjestettävä toinen asianmukainen poistumistie, 
ullakkohuoneessa olevien arkiston ja keskusilmastointijärjestelmän konehuoneen seinät 

on tehtävä palonkestäviksi ja ovet Bl-luokan palo-oviksi, 
paisuntasäiliöhuoneen ja hissikonehuoneen seinät on tehtävä vähintäin paloa pidättä-

viksi ja paisuntasäiliöhuoneen ovi Bl-luokan palo-oveksi sekä ullakon ja porrashuoneen 
välinen seinä palonkestäväksi. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin aloittamaan rakennustyöt ja käyttämään tar-
koitukseen tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan ko. talon rakentamista 
varten merkittyä määrärahaa. V:n 1957 talousarvioehdotukseen olisi merkittävä 54 mmk 
rakennustöiden loppuunsuorittamista varten (23. 8. 2 261 §). 

Eräs ratsastushallin yhteydessä oleva asuinhuoneisto päätettiin toistaiseksi luovuttaa 
poliisilaitoksen henkilökunnan asuntona käytettäväksi (5. 12. 3 333 §). 

Liikenneturvallisuusopetuksen järjestäminen kouluissa, ks. s. 271 
Huoneenvuokralautakunnat. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli määrännyt 

lainop. kand. Pertti Kallan huoneenvuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi 1.1. lukien 
toistaiseksi ja kunnes toisin määrättäisiin, kuitenkin enintään v:n 1957 loppuun, meno-
arviossa tarkoitukseen varattua palkkiota vastaan (12. 1. 67 §, 20. 12. 3 463 §). 

Huoneenvuokralautakuntien ylimääräisille apulaissihteereille päätettiin 1.1. lukien 
suorittaa 3 300 mk:n palkkio kokoukselta (5. 4. 1 095 §). 

Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunta oikeutettiin palkkaamaan 1.6. lukien 
tp. vahtimestari 10. palkkaluokan ja 1. 7. lukien 11. palkkaluokan mukaisella palkalla, 
sillä ehdolla että ylivahtimestarin ja puolipäivätyössä olevan lähetin palkkaamiseen ei 
v:n 1957 alusta enää varattaisi määrärahaa (25. 5. 1 574 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnalle, 
että huoneenvuokratoimiston henkilökuntaa vähennettäessä on aloitettava viimeksi kau-
pungin palvelukseen tulleista, joten keskuslautakunnan esittämää toimistoapul. Rakel 
Toivaista ei toistaiseksi olisi sijoitettava muualle (11. 5. 1 421 §). 

Huoneenvuokralautakuntien haasteiden perille toimittamisesta päätettiin 1. 10. 
lukien suorittaa Kantakaupungin alueella sijaitsevaan taloon toimitetusta haasteesta 80mk 
ja esikaupunkialueella sijaitsevaan taloon toimitetusta haasteesta 100 mk sekä jokaisesta 
seuraavasta samaan taloon samalla kertaa toimitetusta haasteesta 15 mk (1. 11. 2 918 §). 

Asuntojen osoittamisessa noudatettavat periaatteet. Kaupunginhallituksen esityksestä 
sosiaaliministeriö oli ilmoittanut huoneenvuokralautakunnille huoneenvuokrasäännöste-
lystä 30. 12. 1955 annetun valtioneuvoston päätöksen 27 §:n 1 momentissa saamansa val-
tuutuksen nojalla, että em. pykälän 1 momentissa mainituksi, paikkakunnalla jatkuvasti 
asuneeksi lapsiperheeksi saa huoneenvuokralautakunta katsoa ainoastaan sellaisen per-
heen, joka ennen osoituksen saamista on asunut paikkakunnalla yhtäjaksoisesti ainakin 
1.1. 1953 lukien, paitsi jos lautakunta harkitsee, että jokin poikkeuksellinen, erittäin 
painava syy vaatii poikkeamista em. säännöstä. Huoneenvuokralautakunnan on sanoma-
lehdistön välityksellä ilmoitettava ko. ohje yleisölle (19. 1. 146 §, 8. 3. 733 §). 

Liikehuoneistojen vuokrasuhteita valvova lautakunta oikeutettiin kokoontumaan kau-
pungin huoneenvuokralautakuntien huoneistossa, Aleksanterinkatu 28, korvauksetta 
(Khn jsto 25. 4. 5 659 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palopäällystön työaika sekä päivystys- ja sunnuntaityökorvauksia koskevat määräykset. 
Kaupunginhallitus päätti, muuttaen ja täydentäen v. 1949 (ks. s. 147) tekemäänsä pää-
töstä, määrätä palopäällystön työajasta seuraavaa: 


