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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: 
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1) palopäällikölle ja apulaispalopäällikölle puolesta sitä aikaa, minkä he sunnuntaina, 
tai juhlapäivänä suorittavat varallaolopalvelua, 

2) palomestareille koko siitä ajasta, minkä he sunnuntaina tai juhlapäivänä toimivat 
päivystäjänä, sekä yhdestä viidennestä osasta sitä aikaa, minkä he näinä päivinä toimi-
vat varapäivystäjinä, 

3) yliruiskumestarille koko siitä ajasta, minkä hän sunnuntaina tai juhlapäivänä on 
palveluksessa (17. 10. 2 808 §). 

Sairaankuljetusautojen käyttämisestä sekä avunannosta, vartioinnista ja kaluston lainaa-
misesta perittävien maksujen korottamista koskeva päätös päätettiin panna heti täytäntöön. 
Kaupunginhallitus oli v. 1956 päättänyt muuttaa v. 1955 (ks. s. 164) tekemäänsä päätöstä, 
joka koski palolaitoksen taksoja ja maksuja. Sosiaaliministeriön hintaosasto ei kuitenkaan 
ollut katsonut aiheelliseksi suostua ko. ehdotukseen, joten päätöstä ei ollut voitu panna 
täytäntöön ennen kuin ministeriö 31. 1. 1957 vapautti säännöstelystä eräitä kotimaisten 
tarvikkeiden hintoja ja maksuja, mm. sairaankuljetusautojen taksat (7. 2. 536 §). 

Sukellusrahan maksaminen sammakkomiehen tehtävissä toimiville. Palolaitoksen ali-
päällystöön ja -miehistöön kuuluville, hyväksytyn sukeltajakoulutuksen suorittaneille 
viranhaltijoille päätettiin 15. 2. lukien maksaa sukellusraha niiltä päiviltä, jolloin he joutu-
vat pelastustyön vuoksi suorittamaan sukelluksia. Sukellusraha on sukellusten tapah-
tuessa 0—10 m:n syvyyteen 1 000 mk ja sukellusten tapahtuessa 10—15 m:n syvyyteen 
1 400 mk. Sukellusharjoituksia suoritettaessa maksetaan sukellusrahaa sukellusta suorit-
tavan harjoituksen johtajalle ja kouluttajalle 700 mk ja muille sukelluksia suorittaville 
350 mk (7. 2. 527 §). 

Viranhaltijat. Palolaitoksen hienomekaanikolle Matti Tammiselle päätettiin maksaa 
normaalituntien tuntipalkan mukainen palkka 13.—17. 5. väliseltä ajalta, jolloin hän oli 
osallistunut palomiesten pohjoismaisiin opintopäiviin (16. 5. 1 534 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä palolautakunnan alistetun päätöksen, joka koski 
palolaitoksen viranhaltijain määräämistä eräiden vapautuneiden virka-asuntojen halti-
joiksi (31. 10. 2 891 §, 21. 11. 3 185 §). 

Samaten kaupunginhallitus hyväksyi palolautakunnan esityksen eräiden virka-asunto-
jen määräämisestä (4. 12. 3 338 §). 

Palomestari Olli Lyly oikeutettiin kylmänä vuodenaikana säilyttämään henkilöautoaan 
Kallion paloaseman alla olevassa väestönsuojassa, sillä edellytyksellä ettei siitä aiheutuisi 
haittaa palolaitokselle. Vuokraksi vahvistettiin 1 500 mk kuukaudelta (19. 12. 3 529 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa palolaitokselle, että Uimahallin uintilippuja saatiin 
hankkia vain myönnetyn määrärahan puitteissa (19. 12. 3 437 §). 

Meripelastusristeilijään tilattujen vaahtosammutuslaitteiden loppuerän maksamista 
varten myönnettiin 258 730 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (17. 1. 
286 §). 

Pääpaloaseman ullakkokerroksen sisustamista varten varasto- ja arkistotiloiksi myön-
nettiin 1.951 mmk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista (9. 5. 1 437 §). 

Pääpaloaseman tornin korjaamista ja samassa rakennuksessa olevan saunan savupii-
pun uusimista varten myönnettiin 800 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista (28. 11.3 246 §). 

Yksityisten liikkeenharjoittajien sairaankuljetusmaksujen korottaminen. Kaupungin-
hallitus päätti maistraatille annettavassa lausunnossaan ilmoittaa puoltavansa yksityisten 
liikkeenharjoittajien sairaankuljetusmaksujen korottamista palolaitoksen sairaankuljetus-
auton käyttämisestä noudatettavan taksan mukaiseksi (28. 3. 1 052 §). 

Suomen Palosuo jeluyhdistyksen avustaminen. Yleisjaosto päätti myöntää Suomen 
Palosuojeluyhdistykselle ylimääräisenä kannatusavustuksena 24 000 mk kaupunginhalli-
tuksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 20. 2. 5 296 §). 

Helsingin Palomiesten ammattiyhdistykselle myönnettiin pohjoismaisia palomiesten 
opintopäiviä varten Helsingissä pidettyjen opintopäivien kustannusten peittämiseen 
350 000 mk em. määrärahoista (25. 4. 1 309 §). 

Helsingin Palokunnan Urheilijat -nimiselle yhdistykselle myönnettiin em. määrä-
rahoista 150 000 mk osallistumista varten Göteborgissa 6.—7. 9. pidettäviin palomiesten 
pohjoismaisiin yleisurheilu- ja jalkapallomestaruuskilpailuihin (4. 9. 2 394 §). 
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Helsingin palokunnan soittokunnalle päätettiin samoista määrärahoista myöntää 
250 000 mk:n avustus Kööpenhaminaan tehtävää vierailumatkaa varten (28. 2. 770 §). 

Palolaitoksen henkilökunnan kesämajojen rakentaminen. Kiinteistölautakuntaa keho-
tettiin antamaan lupa palolaitoksen henkilökunnan kesämajojen rakentamista varten 
Varissaareen ja Pitkäsääreen sekä antamaan tarkemmat määräykset majojen lukumää-
rästä, suuruudesta ja sijoituksesta (19. 12. 3 460 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 
Terveydenhoitovirasto. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan 

lykkäämään terveydenhoidontarkastajan, terveydenhuoltolääkärin ja terveydenhoito-
viraston apulaislääkärin virkojen haettavaksi julistamisen toistaiseksi, kuitenkin enintään 
kertomusvuoden loppuun saakka (31. 5. 1 658 §, 8. 8. 2 154 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti, että terveydenhoidontarkastaj an viran 
haettavaksi julistaminen lykättäisiin siksi, kunnes tehtäviä ja palkkausta koskevat esi-
tykset olisi lopullisesti hyväksytty, kuitenkin enintään 31.3. 1958 saakka (19. 12. 3 505 §). 

Huoneenvuokratoimiston palveluksesta 31. 12. vapautuva tp. toim.apul. Marjatta 
Peltosalo päätettiin palkata lautakunnan toimiston vähintään 11. palkkaluokan toimisto-
apulaisen virkaan (19. 12. 3 443 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että terveyssisar Lempi Soini oikeutettaisiin 
toimimaan kaupungin kunnallisena terveyssisarena 16. 5. jälkeen, jolloin hän täyttää 60 v 
toistaiseksi ja enintään 16. 5. 1959 saakka (25. 4. 1 296 §). 

Terveyssisar Aune Hööki oikeutettiin edelleen käyttämään omaa henkilöautoaan 
vahvistettua korvausta vastaan tavanmukaisilla ehdoilla (17. 1. 283 §). 

Satamalaitoksen käytössä ollut henkilöauto AF-495 päätettiin siirtää korvauksetta 
terveydenhoitoviraston käyttöön ja merkitä sen irtaimistoluetteloon (khn jsto 10. 4. 
5 550 §, 24. 4. 5 600 §). 

Viraston käytössä ollut Austin A 70 -merkkinen henkilöauto AK 793 päätettiin poistaa 
irtaimistoluettelosta sekä antaa rakennusviraston myytäväksi (khn jsto 31. 5. 5 812 §). 

Terveydenhoidontarkastaj an johtosäännön vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi, että lää-
kintöhallitus oli 23. 1. vahvistanut kaupunginvaltuuston v. 1913 ja v. 1946 hyväksymän 
Helsingin kaupungin terveydenhoidontarkastaj an johtosäännön noudatettavaksi 1. 1. 
1956 lukien toistaiseksi ja korkeintaan kertomusvuoden loppuun (7. 3. 834 §). 

Kyyhkysten hävittäminen. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin toistaiseksi suoritta-
maan ylikomisario Erik Lindströmille ja hänen alaisilleen poliisimiehille kyyhkysten 
ampumisesta 40 mk:n palkkio hävitettyä kyyhkystä kohti (21. 2. 677 §). 

Kyyhkyslakan rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää Djurskyddsföreningen 
i Helsingfors -nimiselle yhdistykselle 50 000 mk:n avustuksen kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista kyyhkyslakan rakentamista varten Teknillisen Korkeakoulun ulla-
kolle sillä ehdolla, että ennen rakentamista lakan piirustukset esitetään terveydenhoito-
lautakunnalle ja että kyyhkyslakkaa hoidetaan lautakunnan antamien ohjeiden mukai-
sesti (22. 8. 2 238 §). 

Eläinlääkintäosasto. Teurastamolla olevan takavarikoimisaseman hoitajan 2 800 mk:n 
suuruisen kuukausipalkkion suorittamista varten myönnettiin 33 600 mk terveydenhoidon 
pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (31. 1. 461 §). 

Maidontarkastamon näytteidenottajien työaikaa koskeva valitus. E rää t maidontarkasta-
mon näytteidenottajat olivat valittaneet kaupunginhallituksen v. 1956 (ks. s. 171) teke-
mästä näytteidenottajien työaikaa koskevasta päätöksestä. Kaupunginhallitus päätti 
lääninhallitukselle annettavassa selityksessään esittää, että valitus jätettäisiin tutki t ta-
vaksi ottamatta sekä siltä varalta, että asia otettaisiin käsiteltäväksi hallinto-oikeudelli-
sena riita-asiana, että valitus kaupunginlakimiehen esittämillä perusteilla hylättäisiin, 
koska työneuvoston 29. 12. 1955 tekemän päätöksen antamisen jälkeen olosuhteet eivät 
olleet muuttuneet ja koska työneuvosto mainitussa päätöksessään oli antanut luvan pitää 
näytteidenottajia työssä klo 2:sta lähtien. Päätös olisi voimassa 30. 9. saakka. Muilta 
osin oli noudatettava työaikalain säännöksiä (16. 5. 1 523 §,28. 11.3 235 §). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan palkkaamaan toim.apul. 


