
122 
2. Kaupunginhallitus 170 

heutuvat kaupungille valtio vero jäämien perinnässä käytettyjen perimiskuittien painatta-
misesta (17. 1. 255 §). 

Talousarvio. V:n 1957 talousarvion ja tilisäännön määräysten noudattamista koskeva 
kiertokirje päätettiin lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä 
rakennustoimikunnille, joiden oli jaettava kiertokirje myös lauta- ja johtokuntien jäse-
nille (3. 1. 93 §). 

V:n 1958 talousarvion laatimista koskeva kiertokirje päätettiin lähettää kaikille lauta-
ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille (21. 2. 659 §). 

V:n 1958 talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestystä koskeva ilmoitus merkittiin tie-
doksi (10. 10. 2 727 §). 

Talousarviot yötä varten varattu palkkio päätettiin jakaa siten, että kaup.siht. Lars 
Johansonille myönnettiin 70 000 mk ja apul.kaup.siht. Seppo Ojalalle 130 000 mk, koska 
molemmat olivat osallistuneet talousarvion valmisteluun (khn jsto 18. 9. 6 299 §). 

Talousarvioehdotuksen laatimisessa käytettävien yksikköhintojen määrääminen. Kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa teollisuuslaitosten lautakuntaa ilmoittamaan kaupunginhalli-
tukselle talousarvioehdotusten valmistelussa tarvit tavat tiedot sähkön, veden ja kaasun 
hinnoista sekä puutavara- ja polttoaine jaostoa antamaan vastaavat tiedot erikseen koivu-, 
havu- ja sekahaloista ryhmiteltyinä pilkottuihin ja pitkiin halkoihin huomioon ottaen erik-
seen hinnat kotiinajettuina sekä kivihiilen, koksin ja polttoöljyn hinnat samoin mainiten 
erikseen hinnat kotiinajettuina. Kaupunginhallitus päätti vielä kehottaa liikennelaitoksen 
lautakuntaa raitiotievuosikorttien osalta ja kiinteistölautakuntaa vuokrien ja siivoojien 
palkkojen osalta tekemään vastaavat ilmoitukset riittävästi eriteltyinä. Kiinteistölauta-
kunnan tuli ilmoitusta tehdessään lähettää siitä kaksoiskappale ao. lauta- tai johtokunnalle 
(7.3. 820 §). 

Kaupungin tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat rahatoimiston ilmoituk-
set merkittiin tiedoksi (3. 1. 75 §, 2. 5. 1 371 §, 8. 8. 2 142 §, 24. 10. 2 855 §, 28. 11. 3 225 §, 
khn jsto 13. 3. 5 389 §, 27. 3. 5 458 §, 31. 5. 5 791 §, 26. 6. 5 982 §, 28. 8. 6 180 §, 25. 9. 
6 335 §). 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatoimiston laatiman kaupungin 
v:n 1956 tilinpäätöksen sekä kehottaa teollisuuslaitosten lautakuntaa uudelleen tekemään 
kaupunginhallitukselle yksityiskohtaisen ehdotuksen käyttöomaisuusryhmien arvojen 
korottamisesta v. 1956 (ks. s. 290) tehdyssä päätöksessä edellytetyllä tavalla (28.3. 1 040 §). 

Helsingin maalaiskunnan v. 1956 maksamien eläkkeiden kaupungin osuuden suorittami-
nen. Kaupunginhallitus päätti myöntää kertomusvuoden talousarvion erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista määrärahoista Myönnetyt eläkkeet ja apurahat 245 997 mk Helsingin 
maalaiskunnan ennen 1.1. 1946 myöntämien ja v. 1956 maksamien eläkkeiden kaupungin 
osuuden suorittamista varten (21. 2. 664 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Kaupunkiliitolle päätettiin suorittaa 9 611 677 mk kaupungin 
v:n 1958 jäsenmaksuna. Maksu oli suoritettava 1. 3. 1958 käyttäen tarkoitukseen v:n 1958 
talousarvion yleisen kunnallishallinnon pääluokan luvun Erinäiset hallintomenot määrä-
rahoja Jäsenmaksut (khn jsto 27. 12. 6 834 §). 

Kertomusvuoden vastaavista määrärahoista suoritettiin seuraavat jäsenmaksut: 
120 000 mk Kemian Keskusliitolle (10. 1.212 §); 40 000 mk Tapaturmantorjuntayhdistyk-
selle (khn jsto 6. 2. 5 205 §); 100 000 mk Suomen-Matkat yhdistykselle (khn jsto 12. 6. 
5 886 §); 8 000 mk Suomen Kunnallisen Terveydenhoitoyhdistyksen korotetun jäsenmaksun 
maksamista varten (27. 6. 1 954 §); 83 739 mk Suomen Kunnallisten Teurastamoiden 
Yhdistykselle (1. 8. 2 107 §); 5 000 mk Helsingin seutukaavaliitolle (khn jsto 13.11. 6 605 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen 23. 5. antama päätös maistraatin 
työjärjestykseen esitettyjen muutosten vahvistamisesta (20. 6. 1 864 §, kunn. as. kok. 
n:o 52). 

Oikeusneuvosmies Carl Oker-Blomin kuolinpesälle päätettiin suorittaa 67 200 mk:n 
suuruinen korvaus käyttäen tarkoitukseen erinäisiin hallintomenoihin kuuluvia määrä-
rahoja Kaupunginvaltuuston päätösten mukaisiin palkkajärjestelyihin, kaupunginhalli-
tuksen käytettäväksi (31. 5. 1 625 §). 
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Ulosottovirasto. Merkittiin tiedoksi, että maistraatti oli 21. 11. nimittänyt palkkalauta-
kunnan toimistopäällikön Juho Ståhlbergin 1.1.1958 toimintansa aloittavan ulosottoviras-
ton 36. palkkaluokkaan kuuluvan johtavan kaupunginvoudin virkaan ja rahatoimiston 
apulaiskaupunginkamreerin Oiva Vanosen ulosottoviraston 27. palkkaluokkaan kuuluvan 
tilittävän kaupunginvoudin virkaan, molemmat 1. 1. 1958 lukien (19. 12. 3 446 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 223 600 mk 
johtavan kaupunginvoudin palkkaamista varten ajaksi 1. 11. — 31. 12. huolehtimaan ulos-
ottoviraston toiminnan aloittamiseen kuuluvista ao. toimenpiteistä. Maistraattia kehotet-
tiin ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen edellyttämiin tarpeellisiin toimenpitei-
siin. Ulosottolaitoksen virkojen uudelleen järjestelyn jälkeen oli järjestelytoimistolle vii-
pymättä ilmoitettava niistä lakkautettujen virkojen haltijoista, joita ei ollut voitu sijoittaa 
uuteen ulosottovirastoon. Järjestelytoimistoa kehotettiin selvittämään, mitä mahdolli-
suuksia olisi sijoittaa em. viranhaltijoita kaupungin muihin laitoksiin. Rahatoimistoa 
kehotettiin irtisanomaan kaupunginvaltuuston ao. päätöksessä mainitut rahatoimiston 
viranhaltijat ja ryhtymään neuvotteluihin maistraatin kanssa ko. viranhaltijain mahdolli-
sesta sijoittamisesta uusiin tehtäviin ulosottovirastossa (19. 9. 2 493 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että ulosottovirasto on pidettävä yleisölle avoinna arkipäivi-
sin klo 9.oo—15.30 ja lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien aattoina klo 9.00—13. o o sekä 
iassaan tapahtuvia maksuja varten maanantaisin klo 18.00—19. o o (19. 12. 3 442 §). 

Järjestelytoimistoa kehotettiin tutkimaan, mitä mahdollisuuksia olisi koneellistaa 
ulosottoviraston kirjanpito (7. 11. 2 968 §). 

Ulosottolaitoksen tarkkaajan toimiston muutosta aiheutuneita kustannuksia varten 
myönnettiin 60 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (4. 12. 3 290 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
360 000 mk ulosottoviraston väliaikaiseksi sijoituspaikaksi määrätyssä huoneistossa Silta-
saarenkatu 3—5 suoritettavia korjaustöitä varten (4. 12. 3 291 §). 

I kaupunginvoudinkonttorin avustavien kaupunginvoutien tuntipalkkio päätettiin 
korottaa 450 mk:ksi 1.1. lukien (10. 1. 151 §). 

Yleis jaosto päätti myöntää 50 000 mk erinäisiin hallintomenoihin viranhaltijain vuosi-
lomakustannusten suorittamiseen merkitystä määrärahasta kertomusvuoden vuosiloman 
korvauksena edesmenneen ulosottoapulaisen Lauri Saurian oikeudenomistajille (khn jsto 
5 . 6 . 5 827 §). 

Helsinki—Malmin kaupunginvoudinkonttoriin päätettiin ajaksi 1. 10.—31. 12. pal-
kata kaksi tp. toimistoapulaista 12. palkkaluokan mukaisella palkalla (26. 9. 2 550 §). 

Eläkkeelle siirtyneen kaupunginvouti Bertel Lagercrantzin vuosilomakorvauksen 
maksamista varten myönnettiin 86 865 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista (28. 2. 730 §). 

Rakennustarkastus. Merkittiin tiedoksi, että Kaupunkiliiton toimisto oli lääninhalli-
tuksen pyynnöstä antanut lausunnon rakennustarkastajan valituksen johdosta, joka koski 
rakennustarkastustoimiston eräiden viranhaltijain oikeutta periä itselleen korvaus 
liikevaihtoveron palauttamisesta annetuista lausunnoista (1. 8. 2 045 §, ks. s. 28). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 1.737 mmk rakennustarkastustoimiston huoneistossa Aleksanterinkatu 26 suoritet-
tavia muutostöitä varten (9. 5. 1 403 §). 

Rak.mest. Pentti Tapola oikeutettiin tavanmukaisin ehdoin käyttämään omaa 
autoaan virka-ajoihin 15. 7. alkaen ja niin kauan, kun hän on rakennustarkastustoimiston 
v.t. arkkitehtinä (4. 7. 1 973 §). 

Raastuvanoikeuden sivutoimiselle sihteerille päätettiin ajalta 1. 1. — 14.2. suorittaa 
16 500 mk:n palkkio kuukaudelta (7. 2. 487 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa 1.6. lukien raastuvanoikeuden irtaimistoluettelon 
hoitajan palkkion 5 000 mk:ksi kuukaudessa. Korotettu palkkio saatiin suorittaa raastu-
vanoikeuden määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat (20. 6. 1 863 §). 

Siviilinotaari Matti Solinille päätettiin suorittaa 2 000 mk istunnolta ajalta 19. 1. — 
19.2., jolloin hän oli hoitanut siviilinotaari Gustaf Tigerstedtin tehtäviä tämän sairaus-
loman aikana. Korvaus, yhteensä 28 000 mk, saatiin suorittaa kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 3. 4. 5 479 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää varat. Matti Solinille väliaikaisen oikeuden pysyä 
raastuvanoikeuden siviilinotaarin virassa siihen asti, kunnes kaupunginhallitus olisi tehnyt 
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lopullisen päätöksen palkkalautakunnan 5. 3. tekemästä siviilinotaari Solinin eroamisikää 
koskevasta alistetusta päätöksestä (14. 3. 891 §). Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 
kumota palkkalautakunnan em. päätöksen sekä kehottaa lautakuntaa ottamaan käsitel-
täväkseen raastuvanoikeuden yleisjaoston tekemän esityksen, että Solin virkasäännön 
8 §:n nojalla oikeutettaisiin pysymään virassaan hänen saavutettuaan 67 vuoden iän 
(9. 5. 1 402 §, v:n 1951 kunn. as. kok. s. 131). 

Yleis jaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista yhteensä 
5 910 mk korvauksen suorittamista varten eräille raastuvanoikeuden arkiston viranhalti-
joille vapunpäivänä suoritetuista päivystystehtävistä (khn jsto 31. 5. 5 773 §). 

Nuoremmalle oikeusneuvosmiehelle Holger Boijelle päätettiin maksaa hänen v:n 1956 
vuosilomastaan käyttämättä jääneiltä 17 työpäivältä 67 280 mk:n korvaus ao. määrä-
rahoja käyttäen (1. 8. 2 048 §). Mainittuun päätökseen tyytymättömänä oli Boije läänin-
hallitukselta anonut, että hänelle suoritettaisiin ko. lomakorvaus toukokuussa 1957 
voimassa olleen palkkauksen mukaisesti, eikä lokakuussa 1956 voimassa olleen palkan 
mukaisesti, kuten se oli suoritettu. Palkkalautakunta oli asian johdosta huomauttanut, 
että asianomainen oli ansainnut lomapäivänsä ennen 1.1. 1957 toimeenpantua palkkojen 
tarkistusta, eikä ollut virkavapautensa takia vielä nostanut virkaansa kuuluvaa uut ta 
palkkaa. Virkasäännön 38 §:n mukaan maksetaan viranhaltijalle vuosilomakorvausta 
ottaen huomioon työntekijäin vuosilomamääräykset. Näiden määräysten mukaan suori-
tetaan vuosilomakorvaus edellisten kuukausien todellisen ansion perusteella. Boijen 
vuosilomakorvauksen määrää laskettaessa olisi siis perustana pidettävä hänen kaupun-
gilta viimeksi saamaansa todellista ansiota. Kaupunginhallitus oli em. palkkalautakunnan 
päätöksen perusteella päättänyt esittää anomuksen hylättäväksi (31. 10. 2 893 §, v:n 1951 
kunn. as. kok. s. 141). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti kumota raastuvanoikeuden päätöksen, 
joka koski vuosiloman myöntämistä oikeusneuvosmies Boijelle 17 työpäivän pituisena 
sekä nojautuen virkasäännön 37 §:n 1 momenttiin kehottaa raastuvanoikeuden yleisjaos-
toa myöntämään ko. vuosiloman ajalta 1.5. — 14. 10. 1956 yhteensä 18 työpäivän pitui-
sena (12. 12. 3 374 §, v:n 1951 kunn. as. kok. s. 141). 

Nuoremmalle oikeusneuvosmiehelle Börje Wiklundille päätettiin suorittaa hänen v:n 
1956 vuosilomastaan käyttämättä jääneiltä 9 työpäivältä 37 970 mk:n suuruinen korvaus 
ao. määrärahoja käyttäen (1. 8. 2 049 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 974 000 mk raastuvanoikeuden arkiston sähköjohtojen ja -laitteiden uusimista 
varten voimassa olevien varmuusmääräysten mukaisiksi (1.8.2 046 §). 

Syyttäjistö. V:n 1956 talousarvioon viranhaltijain vuosilomakustannusten suorittami-
seen kaupunginhallituksen käytettäväksi merkityistä määrärahoista myönnettiin 78 135 
mk vuosilomakorvauksen suorittamista varten kaupunginviskaalien viransijaisena toimi-
neelle varat. Kaarlo Pyökärille ajalta 7. 10. 1955—15. 12. 1956 (3. 1. 54 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 31 280 mk 
sijaisen palkkaamista varten III kaupunginviskaalin Nils-Erik Segercrantzin virkavapau-
den ajaksi 1. — 12. 12. (khn jsto 4. 12. 6 721 §). 

Poliisilaitos. Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 16. 8. vahvistanut poliisi järjes-
tyksen 24 §:n muuttamista koskevan esityksen (4. 9. 2 386 §, kunn. as. kok. nro 77). 

Lääninhallitus oli pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa poliisilaitoksen esityk-
sestä, joka koski laitoksen työvoiman lisäämistä. Kaupunginjohtaja oli asiasta antamas-
saan lausunnossa puoltanut poliisilaitoksen esitystä, koska oli otettava huomioon mm. 
uusien asuntoalueiden yhä lisääntyvä asukasluku ja koska poliisin, paitsi varsinaista teh-
täväänsä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäjänä, oli myös toimittava yleisön avus-
tajana ja opastajana yhä lisääntyvän turistimäärän saapuessa kaupunkiin. Kaupungin-
hallitus päätti antaa lääninhallitukselle kaupunginjohtajan mielipiteen mukaisen lausun-
non (28.3. 1 017 §). 

Lääkärinhoitoa tarvitsevien juopuneiden henkilöiden vieminen poliklinikoille, ks. s. 186 
Poliisilaitoksen rikososaston pidätetyille tarjottavien ruoka-annosten hinta päätettiin 

korottaa 1. 7. alkaen 70 mk:sta 90 mkraan (1 .8 .2 050 §). 
Kaupunginhallitus päätti esittää lääninhallitukselle, että lääninhallitus laskelmassaan 

poliisilaitoksen v:n 1956 menoista vähentäisi kaupungin osuudesta 1/3 poliisilaitoksen palk-
kojen määrästä kirjatuista työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksuista, eli 12 266 590 
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mk sekä niinikään niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet valtioneuvoston lukuun suo-
ritetuista ajoista, eli 115 558 mk. Poliisilaitoksen määrärahoista Kaupungin osuus poliisi-
laitoksen menoihin oli lääninhallituksen postisiirtotilille suoritettava 338 975 879 mk 
(31. 5. 1 626 §). 

Samoista määrärahoista, niitä ylittäen, päätettiin vielä lääninkonttorille lähettää 
suorittamatta jätetyt erät kaupungin osuuksista poliisilaitoksen menoihin v:lta 1954— 
1956, yhteensä 35 871 529 mk (21. 11.3 131 §) sekä v:n 1954 ylläpitokustannuksista mak-
samatta jäänyt 130 710 mk. Lääninkonttoria päätettiin pyytää vastedes esittämään las-
kelmansa poliisilaitoksen tuloista yksityiskohtaisempana kuin aikaisemmin (19. 12. 3 439§). 

Poliisilaitoksen jätettyä lääninhallitukselle esityksensä laitoksen autojen ym. kaluston 
lisätarpeesta sekä poliisilaitoksen puhelinkeskuksen laajentamisesta, lääninhallitus oli 
pyytänyt siitä kaupunginhallituksen lausunnon. Kaupunginjohtaja katsoi, että poliisi-
laitoksen kaikinpuolinen kehittäminen olisi kaupungin edun mukaista, joten poliisilaitok-
sen mainitsemien autojen, radiolaitteiden ja liikenneturvallisuuslaitteiden hankkiminen 
olisi erittäin suotavaa, koska kaupungin huomattavan laajan alueen tehokasta valvontaa 
ei voitu suorittaa ilman ajanmukaista kalustoa. Poliisilaitoksen puhelinkeskuksen laajen-
tamiseksi kaupunginjohtaja oli ehdottanut lääninhallituksen keskuksen luovuttamista 
kokonaisuudessaan poliisilaitoksen käytettäväksi. Kaupunginhallitus päätti antaa läänin-
hallitukselle kaupunginjohtajan mielipiteen mukaisen lausunnon (28. 3. 1 016 §). 

Merkittiin tiedoksi poliisilaitoksen ilmoitus, että poliisilaitoksen taloudenhoitajana 
toimiva Eero Pekonen oli vastuussa poliisilaitoksen irtaimistoluettelon oikeellisuudesta 
ja että hänen tehtäviinsä kuului huolehtia siitä, että irtaimistokirjanpito olisi päivän tasal-
la ja aina tarkastettavissa (khn jsto 18. 12. 6 788 §). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa poliisilaitoksen yhteistoiminnassa hankintatoimiston 
kanssa välittömästi tilaamaan Vallilan poliisitaloa varten tarvit tavat kalustot ja suoritta-
maan niistä aiheutuneet laskut poliisilaitoksen v:n 1958 talousarvioon kuuluvista määrä-
rahoista Kalusto, kaupunginhallituksen käytettäväksi. Munkkiniemen poliisitalon kalus-
ton hankinnasta olisi aikanaan tehtävä eri esitys (khn jsto 27. 11. 6 687 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 1.2 65 mmk poliisilaitoksen löytötavara- ja tuntomerkkitoimiston huoneiston korjaa-
mista varten (10. 1. 148 §); 500 000 mk Kruununhaan poliisivartiopiirin huoneistossa suo-
ritettavia korjaustöitä varten (10. 1. 149 §, 14. 2. 581 §); 5.16 mmk Sofiankatu 4:ssä sijait-
sevassa keskuspoliisin huoneistossa suoritettavia korjaustöitä varten (9. 5. 1 405 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Lasse Björkin laatimat, 23. 7. päivätyt, 
korttelin n:o 29077 tontille n:o 3 Vihdintien varrella rakennettavan Huopalahden poliisi-
vartioaseman pääpiirustukset. Rakennustöiden aloittamiseen saatiin käyttää v:n 1956 
talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset 
ko. tarkoitukseen merkittyä 25 mmk:n määrärahaa sekä myös kertomusvuoden vastaa-
valla tilillä olevaa 25 mmk:n määrärahaa (14. 11. 3 043 §). 

Vielä myönnettiin ko. tontilla suoritettavia täyttämistöitä varten 500 000 mk em. 
pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (17. 10. 2 811 §). 

Yleisjaosto päätti, että mikäli poliisikomentaja tai hänen apulaisensa antaa määräyk-
sen liputuksen järjestämisestä niissä kaupungin taloissa, joissa on poliisilaitoksen hallin-
nassa olevia huonetiloja, on ao. talonmiesten noudatettava ko. määräyksiä (khn jsto 
13. 11.6 608 §). 

Holhouslautakunnan osapäivätyössä olevan toimistoapulaisen palkka päätettiin korot-
taa 14 500 mkrksi kuukaudessa sekä vahtimestarin palkka vastaavasti 4 660 mk:ksi kuu-
kaudessa, molemmat 1.1. lukien (11. 4. 1 149 §, khn jsto 2. 5. 5 611 §). 

Huoneenvuokralautakunnalle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallitus ollut pysty-
nyt sijoittamaan päätoimisen huoneenvuokralautakunnan jäsentä, kamarineuvos Theodor 
Björkmania uuteen virkaan, joten hänen virkasuhteensa olisi irtisanottava päättyväksi 
1.5. (28. 3. 1 021 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palopäällystön varallaolo- ja sunnuntaityökorvausten vahvistaminen. Kaupunginhall i tus 
päätti, että palopäällystölle saadaan suorittaa sunnuntaityökorvausta 1.11. 1956 alkaen 
toistaiseksi, ja kunnes toisin päätetään, seuraavasti: 


