
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1958 kaupun-
ginjohtajana fil.maist. Lauri Aho sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoimenjohtaja 
fil.maist. Eino Waronen, kiinteistötoimenjohtaja Juho Kivistö, teollisuus- ja rakennustoi-
menjohtaja dipl.ins. Hjalmar Krogius, opetus- ja sairaalatoimenjohtaja varat. Eino Uski 
sekä kaupunginvaltuuston valitsemina jäseninä reht. Leo Backman, pankinjoht. Eero 
Harkia, valtiot.kand. Veikko Järvinen, toimitsija Lempi Lehto, prof. Erkki Leikola, os. 
pääll. Veikko Loppi, rva Hellä Meltti, toimitsija Eino Saastamoinen ja notariaattipääll. 
Kaj Erik Östenson. 

Kaupunginkanslia. Kaupunginsihteerinä toimi varat. Lars Olof Johanson, apulaiskau-
punginsihteereinä varatuomarit Per-Erik Gustafs, Sulo Hellevaara, Pentti Lehto, Seppo 
Ojala ja Reino Parviainen, koulutuspäällikkönä valtiot.kand. Urpo Ryönänkoski, tiedo-
tuspäällikkönä valtiot.maist. Aarne Välikangas, kansliasihteereinä varatuomarit Martti 
Hämesalo ja Veikko Viherluoto, osastosihteerinä hovioik. ausk. Harri Sormanen, ylikielen-
kääntäjänä fil.maist. Allan Törnudd ja kielenkääntäjänä fil.maist. Eric Blom. Kaupungin-
kanslian henkilökuntaan kuului lisäksi lääkärintodistusten tarkastaja, kanslianotaari, kir-
janpitäjä, kirjaaja, 3 kanslistia, kielenkääntäjän apulainen, 2 apulaiskirjaajaa, 16 toi-
mistoapulaista, 3 puhelunvälittäjää, 2 autonkuljettaja-vahtimestaria ja 4 vahtimestaria. 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimislon henkilökuntaan kuuluivat kaupunginlakimies 
Einar Cavonius, kaupunginasiamies Erik Elfvengren, apulaiskaupunginasiamies Kaarle 
Makkonen, apulaisasiamies Jarl-Erik Kuhlefelt, lainoppineet avustajat Pekka Sormunen, 
virasta vapaana, ja Allon Svanljung sekä virkaatekevänä lainop.kand. Orjo Marttila, kir-
jaaja, 2 toimistoapulaista ja vahtimestari. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 57 ja sen yleis jaostolla 51 kokousta. Pöytä-
kirjojen yhteenlaskettu pykäläluku oli 12286, siitä kaupunginhallituksen yleisten kokousten 
3 391 ja sen yleisjaoston 8 895, mistä verotusasiakirjeitä 6 975. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginhallitus, kaupunginkanslia ja asiamiestoimisto 

Kaupunginhallituksen kokoukset ym. Kaupunginhallitus päätti pitää kokouksensa 
kertomusvuonna torstaisin klo 15 ja kokoontua ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. 
Yleisjaoston kokoukset päätettiin pitää keskiviikkoisin klo 15. Veroasiain käsittelyä var-
ten päätettiin kokoontua perjantaisin klo 8.3 0. Kaupunginhallituksen puutavara- ja 
polttoaine jaoston oli kokoonnuttava tarvittaessa. Samalla kaupunginhallitus päätti , e t tä 
kokouksista oli kuulutettava sanomalehdissä ja maistraatin ilmoitustaululla, samoin kuin 
siitäkin, että kokouksessa kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana 
kahdeksantena päivänä sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien päätösluet-
telot lauantaisin kaupunginkansliassa yleisesti nähtävinä (16. 1. 220 §). 

Vakuusasiakirjain tarkastus. Kaupunginhallitus valitsi jäsenet Leikolan ja Meltin 
kertomusvuodeksi tarkastamaan vähintäin kahdesti rahatoimiston hallussa olevat arvo-
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paperit ja vakuudet sekä kaupunginhallituksen hoidossa olevat vakuusasiakirjat. Kokoon-
kutsujaksi määrättiin jäsen Leikola (16. 1. 225 §). 

Rahatoimiston varainhoidon valvonta. Kaupunginhallituksen jäsenet Harkia ja Järvi-
nen valittiin rahatoimiston varojenhoidon tarkastajiksi kertomusvuodeksi, jolloin heidän 
oli suoritettava myös rahatoimiston kassojen tarkastus vähintäin kerran (16. 1. 224 §). 

Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen kaupungin hallintoelimiin. Kaupungin-
hallituksen edustajiksi valittiin kertomusvuodeksi rahatoimenjohtaja huoltolautakuntaan 
ja sen hallintojaostoon, Tervalammen työlaitoksen johtokuntaan, lastensuojelu- ja urheilu-
ja retkeilylau akuntaan, sen jaostoihin ja lastentarhain lautakuntaan; kiinteistötoimen-
johtaja asutuslautakuntaan, kiinteistölautakuntaan ja sen jaostoihin ja liikennelaitoksen 
lautakuntaan; teollisuus- ja rakennustoimenjohtaja palkkalautakuntaan, palolautakun-
taan, väestönsuojelulautakuntaan, yleisten töiden lautakuntaan, satamalautakuntaan ja 
sen jaostoon ja teollisuuslaitosten lautakuntaan; opetus- ja sairaalatoimenjohtaja tervey-
denhoitolautakuntaan, sairaalalautakuntaan, nuorisotyölautakuntaan, suomenkielisten 
kansakoulujen johtokuntaan ja kirjastolautakuntaan; jäsen Backman ruotsinkielisten 
kansakoulujen johtokuntaan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokuntaan ja ammatti-
oppilaslautakuntaan; jäsen Harkia oikeusapulautakuntaan ja suomenkielisen työväen-
opiston johtokuntaan; jäsen Järvinen huoltolautakunnan omaisuus- ja korvausjaostoon, 
kunnalliskodin johtokuntaan, työtupien johtokuntaan, lastensuojelulautakunnan suojelu-
kas vatus jaostoon, äitiysavustus- ja perhelisäjaostoon, elatusapujaostoon, lastenkotien 
johtokuntaan ja koulukotien johtokuntaan; jäsen Lehto ammattiopetuslaitosten johto-
kuntaan ja kotitalouslautakuntaan; jäsen Leikola työnvälityslautakuntaan ja työllisyys-
lautakuntaan; jäsen Loppi lastensuojelulautakunnan lastenhuolto jaostoon ja musiikki-
lautakuntaan; jäsen Meltti huoneenvuokralau+akuntien keskuslautakuntaan, raittius-
lautakuntaan ja museolautakuntaan; jäsen Saastamoinen huoltolautakunnan irtolais-
huolto jaostoon ja alkoholihuoltojaostoon; jäsen Östenson teurastamolautakuntaan ja elin-
tarvikekeskuksen lautakuntaan (16. 1. 222 §). 

Laskujen hyväksyminen. Kaup.siht. Lars Olof Johanson tai hänen estyneenä ollessaan 
apul.kaup.siht. Sulo Hellevaara oikeutettiin v:n 1959 aikana hyväksymään kaupunginkans-
lian toiminnasta aiheutuvat ja kaupunginkanslian johtosäännön 2 §:n 13—15 (kunn. as. 
kok. n:o 47) kohdissa tarkoitetut laskut sekä lisäksi ne laskut ja maksuasiakirjat, jotka 
kaupunginkanslialla erikseen annetun määräyksen mukaan on yleis jaoston puolesta oikeus 
hyväksyä. Lisäksi oikeutettiin kaupunginkanslia hyväksymään kaupunginhallituksen 
käyttövaroista kaupunginvaltuuston jäsenten kotiinkuljetuksista aiheutuvat kuljetus-
laskut. Vielä oikeutettiin toim.pääll. Alpo Salo tai hänen estyneenä ollessaan virastotyön-
tutk. Aatu Vuoristo hyväksymään v: n 1959 aikana järjestelytoimiston käytettävissä ole-
vilta tileiltä maksettavat laskut ja muut maksuasiakirjat. Kaupunginkanslian kirjaaja, 
tai hänen estyneenä ollessaan apulaiskirjaajat saivat kuitata v:n 1959 aikana saapuvan 
arvopostin (khn jsto 23. 12. 6 883 §). 

Kaupunginhallituksen ja kaupungin lautakuntien yhteistyö. Aikaisempaa menettelyä 
noudattaen kaupunginhallitus päätti ilmoittaa hallintoelimille, että niiden oli hyvissä 
ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, lähetettävä esityslistansa kau-
punginjohtajalle, ao. apulaiskaupunginjohtajalle j a kaupunginhallituksen edustajalle. 
Kolmen päivän kuluessa kokouksesta lukien oli varmennettu jäljennös kokouksen pöytä-
kirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajalle. Ellei pöytäkirja 
jostakin erityisestä syystä ollut valmistunut em. ajassa, oli esityslistaan liittyvä päätös-
luettelo sanotussa ajassa toimitettava kaupunginjohtajalle ja ao. apulaiskaupunginjohta-
jalle. Pöytäkirjan valmistuttua oli jäljennös siitä viipymättä toimitettava mainituille 
henkilöille. Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja päätösluettelot oli 
toimitettava kaupunginkanslian kirjaamoon. Kirjekuoria ei pitänyt käyttää. Kaupungin 
hallintoelinten tuli tehdä päätös pöytäkirjojensa tarkistustavasta ja kokousajoistaan sekä 
ilmoittaa hankintatoimistolle kokousajoista asianmukaisen yhteiskuulutuksen julkaise-
mista varten (16. 1. 223 §). 

Ratkaisemattomat asiat. Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1938 tekemäänsä 
päätöstä, 

kehottaa kaikkia niitä kaupunginhallituksen alaisia hallintoelimiä, joiden ohje- tai 
johtosäännöissä ei ollut toisin määrätty, laadituttamaan vuoden vaihteessa ja puolivälissä 
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ao. hallintoelimessä ratkaisematta olevista asioista jäämäluettelon, joka oli esitettävä ao. 
hallintoelimelle sekä 

määrätä, että vuoden vaihteessa tilanteesta laaditusta luettelosta oli jäljennös toimi-
tettava kaupunginjohtajalle ja ao. apulaiskaupunginjohtajalle (11.9. 2 417 §). 

Kaupunginhallituksen diaariin merkittyjen, vielä ratkaisemattomien asiain luettelot 
tarkastettiin (23. 1. 304 §, 5. 6. 1 720 §, khn jsto 19. 11. 6 664 §). 

Kaupunginjohtajat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan sijaisena hänen 
estyneenä ollessaan toimii kiinteistötoimenjohtaj a, kiinteistötoimenj ohtaj an sij aisena. 
opetus- ja sairaalatoimenjohtaja, rahatoimenj ohtaj an sijaisena kaupunginjohtaja, opetus-
ja sairaalatoimenj ohtaj an sijaisena teollisuus- ja rakennustoimenjohtaja ja teollisuus- ja 
rakennustoimenj ohtaj an sij aisena rahatoimenj ohtaj a. Kaupunginj ohtaj an estyneenä 
ollessa toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana kokouksessa saapuvilla oleva virassa, 
vanhin apulaiskaupunginjohtaja (16. 1. 219 §). 

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuosilomat määrättiin (7. 2. 704 §„ 
24. 4. 1 315 §). 

Kaupunginjohtajien sairauslomat hyväksyttiin esitettyjen lääkärintodistusten perus-
teella (27. 3. 1 031 §, 24. 4. 1 301, 1 314 §). 

Ylipormestari Eero Rydmanin ja apul.kaup.joht. Ruben Granqvistin muotokuvien 
maalaamisesta aiheutuneet laskut, vhteensä 1 032 100 mk, sallittiin maksaa kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista ~(khn jsto 18. 6. 5 929 §, 15. 10. 6 452 §; 5. 3. 5 352 §, 
26. 3. 5 462 §). 

Kaupunginkanslia. Kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginhallitus velvoitti kau-
punginkanslian tiedotuspäällikön olemaan läsnä 8. 5. lähtien kaupunginhallituksen ja 
kaupunginvaltuuston kokouksissa (8. 5. 1 463 §). 

Kaupunginhallitus valitsi valtiot.maist. Aarne Välikankaan kaupunginkanslian 32. 
palkkaluokan tp. tiedotuspäälliköksi 1. 4. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden 
loppuun. Yleisjaosto vahvisti vaalin nimityksellä (20. 2. 623 §, khn jsto 2. 4. 5 502 §). 

Kaupunginkanslian 29. palkkaluokkaan kuuluvaan tp. kansliasihteerin virkaan, ajaksi 
15. 8. 1958—30. 6. 1959 valittiin lainopin kand. Orjo Marttila (khn jsto 16. 5. 5 718 §, 
23. 12. 6 893 §), 

Kansliasiht. Veikko Viherluoto määrättiin hoitamaan avoinna olevaa apulaiskaupun-
ginsihteerin virkaa aikana 1.1. —28. 2. 1959 sekä oikeutettiin hänet saamaan hoitamansa 
viran mukaiset palkkaedut (khn jsto 17. 12. 6 837 §). 

Kaupunginkanslian ylikielenkääntäjän virkaan valittiin fil.maist. Eric Blom 1.7. 
lukien (22. 5. 1 587 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunginkanslian 28. palkkaluokkaan kuuluva kielenkääntä-
jän virka oli julistettava uudelleen haettavaksi. Viran aikaisemmat hakijat päätettiin 
ottaa ilman uutta hakemusta huomioon virkaa täytettäessä. Osastosiht. Sune Calonius 
päätettiin palkata hoitamaan ko. virkaa siihen kuuluvilla palkkaeduilla 1.10. lukien tois-
taiseksi siihen saakka, kunnes virka olisi vakinaisesti täytetty, kuitenkin kauintaan 31. 12, 
saakka. Mvöhemmin määrättiin rva Gunvor Staffans viransijaisena hoitamaan mainittua 
virkaa aikana 1. 1. — 28. 2. 1959 (khn jsto 3. 9. 6 246 §, 12. 12. 6 810 §). 

Hovioik.ausk. Harri Sormanen päätettiin palkata edelleen 26. palkkaluokkaan kuulu-
vaksi tp. osastosihteeriksi ajaksi 1. 1. — 30. 6. 1958 (khn jsto 2 . 1 . 5 009 §). 

17. palkkaluokan kanslistin virkaan valittiin Ulla-Brita Jorma 1. 2. lukien (16. 1. 230 §, 
khn jsto 5. 2. 5 174 §). 

Kaupunginkanslian toimistoapulaisiksi valittiin seuraavat henkilöt (palkkaluokka 
merkitty sulkuihin valitun nimen jälkeen): Ester Swanljung (15) (khn jsto 5. 2. 5 210 §, 
19. 2. 5 272 §); Ruth Strandberg (14) (khn jsto 26. 3. 5 463 §, 2. 4. 5 509 §); Raili Kurri 
(12) 1.2. lukien (khn jsto 8. 1.5 037 §); Tuula Kokko (12) 1.1. 1959 lukien (khn jsto 17. 12, 
6 843 §) sekä puhelunvälittäjäksi Hilkka Saarinen (11) (khn jsto 12. 3. 5 383 §, 2. 4. 5 506 §), 

Vielä päätettiin kaupunginkansliaan palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat: lääkä-
rintodistusten tarkastajaksi lääkintöneuvos Atle Mali (13) kertomusvuodeksi (khn jsto 
2. 1. 5 006 §); kanslistiksi Gunborg Vaala (17) ajaksi 1. 1. — 31. 12. (khn jsto 2. 1. 5 008 §); 
Raili Kurri (12) ajaksi 1. — 31. 1. (khn jsto 2. 1. 5 007 §); Tuula Janhunen (12) 20. 1. 
lukien toistaiseksi (khn jsto 8. 1. 5 038 §) ja puhelunvälittäjäksi Margit Mattila (11) 1. 1, 
1959 lukien toistaiseksi (khn jsto 23. 12. 6 885 §). 
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Varat. Reino Parviaiselle myönnettiin pyynnöstä ero apulaiskaupunginsihteerin virasta 
1. 1. 1959 lukien (6. 11. 2 902 §, khn jsto 12. 11. 6 622 §, 12. 12. 6 817 §). 

Samaten myönnettiin kaupunginkanslian puhelunvälittäjälle Inga Wikstedtille ero 
virastaan 30. 4. lukien (khn jsto 15. 1. 5 073 §, 16. 4. 5 574 §). 

Merkittiin tiedoksi, että palkkalautakunta oli 15. 7. myöntänyt ylikielenkäänt. Allan 
Törnuddille 40 220 mk:n perusmääräisen osaeläkkeen kuukaudessa 1. 7. lukien (khn jsto 
31. 7. 6 094 §). 

Kaupunginsiht. Lars Olof Johansonin vuosiloma vahvistettiin (khn jsto 23. 4. 5 615 §, 
2. 7. 6 054 §, 23. 12. 6 892 §). 

Lääkintöneuvos Atle Malille myönnettiin palkatonta virkavapautta yhden kuukauden 
ajaksi 21. 7. lukien ja hänen sijaisensa määrättiin (khn jsto 11.6. 5 874 §). 

Eräille viranhaltijoille myönnettiin sairauslomaa heidän esittämiensä lääkärintodistus-
ten perusteella. 

Merkittiin tiedoksi palkkalautakunnan 14. 1. tekemä päätös kone- ja pikakirjoituslisän 
suorittamisesta eräille kaupunginkanslian toimistoapulaisille kertomusvuonna (khn jsto 
22. 1. 5 127 §). 

Kaupunginkanslian eräät viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylityötä 200 tunnin 
määrän ylittäen (khn jsto 22. 1.5 116 §, 9. 4 .5 543 §, 17. 9 .6 326 §, 30. 10.6546 §, 12. 11. 
6 619 §, 23. 12.6 884 §). 

Merkittiin tiedoksi tuberkuloositoimiston ilmoitus 5. 5. suoritetun viranhaltijain keuh-
kojen röntgentarkastuksen tuloksista (khn jsto 25. 6. 5 983 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston esityslistan jakeluun osallistu-
vien kaupunginkanslian autonkuljettaj a-vahtimestarien virka-aika vahvistetaan 3.5 tuntia 
normaalia virka-aikaa pidemmäksi kaupunginvaltuuston kokousta edeltävinä lauantai-
päivinä sekä että virka-ajan pidennys on korvattava heille vastaavasti kaupunginkanslias-
sa harkittuna muuna aikana myönnettävänä vapaa-aikana (6. 11. 2 901 §). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa kaupunginkanslian hankkimaan kanslian yli vahtimesta-
rille, 2 vahtimestarille ja 3 vahtimestari-autonkuljettajalle virkapuvut ja 3 autonkuljet-
taja-vahtimestarille tummansinisestä kankaasta valmistettavat kesätakit työtupien ni-
meämästä paikasta, käyttäen tarkoitukseen kaupunginkanslian tarverahoja (khn jsto 
5. 2. 5 209 §, 4. 6. 5 848 §, 24. 9. 6 351 §). 

Opel Kapitän -merkkisen henkilöauton ja sen lisälaitteiden hankkimisesta aiheutuneet 
laskut, yhteensä 1 370 793 mk, saatiin maksaa kaupunginkanslian määrärahoista Kaluston 
hankinta (khn jsto 31. 7. 6 089 §, 15. 10. 6 453 §). 

Kaupunginkanslian Ford Mercury -merkkinen henkilöauto AA-718 päätettiin myydä 
sanomalehdissä julkaistavan ilmoituksen perusteella käteisellä suoritettavasta suurimmas-
ta tarjotusta, vähintään 200 000 mk:n suuruisesta kauppahinnasta. Auto voitiin myös 
luovuttaa rakennusvirastolle huutokaupassa myytäväksi (khn jsto 10. 9. 6 276 §). 

Kivelän sairaalan autotallissa säilytettävästä henkilöautosta päätettiin suorittaa 
3 500 mk:n suuruinen vuokra kuukaudessa 1. 2. lukien. Samasta ajankohdasta lukien 
päätettiin autoa hoitavalle autonkuljettajalle suorittaa 3 500 mk:n korvaus kuukaudessa 
käyttäen tarkoitukseen määrärahoja Muut palkkamenot (khn jsto 2. 4. 5 532 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin hallintoneuvos Reino Kuus-
koskelle suorittaa 90 000 mk:n suuruinen palkkio kaupunginhallituksen pyytämästä lau-
sunnosta, jossa selvitettiin, mitä asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kaupunginvaltuuston 
jatkokouksessa sekä niiden käsittelyjärjestys (khn jsto 2. 7. 6 029 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien ym. tilaaminen. Yleisjaosto päätti, että kaupunginkans-
liaan saatiin v:ksi 1959 tilata seuraavat sanoma- ja aikakauslehdet: Helsingin Sanomat, 
Helsinki-lehti, Hufvudstadsbladet, Ilta-Sanomat, Kansan Uutiset, Kauppalehti, Kom-
munalteknisk Tidskrift, Kommunaltidning, Maalaiskunta, Mercator, Nya Pr essen, Sosiaa-
linen Aikakauskirja, Stockholms Tidningen, Suomen Sosialidemokraatti, Svenska Dag-
bladet A, Svenska Demokraten, Talouselämä sekä Uusi Suomi (khn jsto 24.9. 6 356 §, 
12. 12. 6 814 §). 

Kaupunginkanslian tiedotuspäällikölle saatiin tilata sanomalehdet: Helsingin Sano-
mat, Hufvudstadsbladet, Ilta Sanomat, Kansan Uutiset, Kauppalehti, Nya Pressen, Päi-
vän Sanomat, Suomen Sosialidemokraatti ja Uusi Suomi sekä seuraavat aikakauslehdet: 
Economist, Kunta ja Me sekä Maalaiskunta (khn jsto 21. 5. 5 769 §). 

Yleisjaosto oikeutti kaupunginsihteerin tilaamaan Suomen Kunnallislehti ja Finsk 
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Kommunaltidskrift nimisiä julkaisuja yhteensä 110 kpl v:ksi 1959 jaettavaksi kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille sekä eräille kaupungin viranhaltijoille. Jul-
kaisujen tilausmaksut yhteensä 154 000 mk saatiin suorittaa tammikuussa v. 1959 ao. 
määrärahoja käyttäen (khn jsto 5. 11. 6 585 §). 

Kaupunginkansliaan saatiin ostaa Suomi eilen ja tänään -niminen teos, jonka hinta, 
1 500 mk, saatiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 22. 1. 
5 129 §). 

Kaupungin tiedotustoimintaa varten päätettiin hankkia 200 kpl Helsinki ä la carte 
-nimistä kirjaa 100 mk/kpl. Tarkoitusta varten myönnettiin 20 000 mk em. määrärahoista 
(khn jsto 20. 8. 6 202 §). 

Helsingin uusi 840 mk:n hintainen osoitekartta päätettiin hankkia kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajistolle ja kaikille jäsenille, koulutuspäällikölle, ylikielenkääntäjälle, kah-
delle kansliasihteerille, tp. osastosihteerille, kanslianotaarille, yhdelle kanslistille ja yli-
vahtimestarille, 3 280 mk:n hintainen osoitekartta saatiin hankkia kaupunginjohtajalle, 
kaikille apulaiskaupunginjohtajille, kaupunginsihteerille, viidelle apulaiskaupunginsihtee-
rille ja kaupunginkanslian kirjaamoon. Karttojen hankkimisesta aiheutunut lasku yht. 
156 840 mk saatiin suorittaa em. määrärahoista (12. 6. 1 832 §, khn jsto 11.6. 5 882 §, 
27. 8. 6 222 §). 

Asiamiestoimiston lainoppineen avustajan virkaan 1.1. lukien valitun varat. Allon 
Svanljungin vaali vahvistettiin nimityksellä (2. 1. 51 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrä-
rahoista Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset viranhaltijat, kaupunginhallituksen käy-
tettäväksi, 1 403 880 mk asiamiestoimiston käytettäväksi varat. Jarl-Erik Kuhlefeitin 
palkkaamista varten 32. palkkaluokkaan kuuluvaksi tp. apulaisasiamieheksi kertomus-
vuodeksi (9. 1. 157 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 153 990 mk 12. palkkaluokkaan kuuluvan 
tp. toimistoapulaisen palkkaamista varten 16. 8. lukien toistaiseksi (khn jsto 31. 7. 6 091 §). 

Kaupunginlakimiehen vuosiloma määrättiin ja hänen sijaisensa määrättiin (khn jsto 
2. 7. 6 023 §). 

Merkittiin tiedoksi kaupunginlakimiehen ilmoitus v:n 1957 aikana suoritetuista yli-
töistä (khn jsto 26. 2. 5 312 §). 

Eräät asiamiestoimiston viranhaltijat oikeutettiin tekemään ylityötä 200 tunnin enim-
mäismäärän ylittäen (khn jsto 11.6 .5 875 §, 1. 10. 6 387 §). 

Merkittiin tiedoksi kaupunginlakimiehen ilmoitus Suomen Tehdas- ja Asuinrakennus 
Oy:n konkurssivalvonnassa tapahtuneesta virheestä (27. 11. 3 126 §). 

Asiamiestoimiston ennakkovarojen määrä päätettiin korottaa 40 000 mk:ksi (khn 
jsto 15. 1. 5 091 §). 

Lainoppineelle avustajalle Pekka Sormuselle päätettiin kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista suorittaa yhteensä 20 808 mk korvauksena oman auton käyttämisestä sekä 
päivärahoja esiintymisestä kaupungin edustajana eri oikeudenkäynneissä (khn jsto 1.10. 
6 383 §, 30. 10. 6 543 §). 

Esikaupunkitoimikunta 
Kaupunginhallitus päätti asettaa esikaupunkitoimikunnan kertomusvuodeksi ja valita 

sen puheenjohtajaksi kaupunginjohtajan ja jäseniksi eläinlääkintöneuvos Anders Back-
manin Malmilta, toim.joht. Salme Katajavuoren Lauttasaaresta, prof. Aarne Laitakarin 
Pukinmäeltä, taloudenhoit. Uuno Laurikaisen Maunulasta, sorvaaja Tuure Lohikiven 
Puistolasta, toimituspääll. Sulo Mannisen Tapanilasta, joht. Yrjö Rantalan Oulunkylästä, 
kouluneuvos Jussi Saukkosen Munkkiniemestä ja oikeusneuvosmies Börie Wiklundin 
Kulosaaresta (16. 1. 228 §). 

Koulutustoimikunta 
Koulutustoimikunnan puheenjohtajaksi päätettiin valita kaupunginsihteeri sekä jäse-

niksi huoltotoimen toimitusjohtaja Alpo Asteljoki, sairaalatarkastaja Reino Oksanen, jär-
jestelytoimiston päällikkö Alpo Salo ja kaupungininsinööri Walter Starck, vtt Back-
man, Hakulinen, Loimaranta, Mäkinen ja Saukkonen sekä opetusneuvos Antero Rauta-
vaara kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi (16. 1. 226 §). 
8 — Kunnall. kert. 1958, I osa 
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Kaupunginhallitus päätti, että konekirjoituskokeiden vastaanottaminen ja todistusten 
antaminen niistä siirretään järjestelytoimistolta koulutustoimikunnan tehtäväksi (6. 11. 
2 933 §). 

Kaupunginhallitus päätti täydentää v. 1955 (ks. s. 129) tekemäänsä, viranhaltijain ja 
työntekijäin kursseille määräämistä koskevaa päätöstä siten, että viranhaltijoita ja työn-
tekijöitä päätöksen tarkoittamille kursseille määrättäessä on siitä ilmoitettava koulutus-
toimikunnalle. Ne kaupungin hallintoelimet; joilla on käyttövaroja, oikeutettiin suoritta-
maan niistä sellaisten kirjekurssien maksut, joiden suorittamisesta on ilmeistä hyötyä ao. 
viranhaltijan tai työntekijän toiminnalle kaupungin palveluksessa ja jotka koulutustoimi-
kunta on hyväksynyt korvattaviksi kaupungin varoista silmälläpitäen tehtävää ao. viras-
ton, laitoksen tai hallinnonhaaran puitteissa. Kurssimaksut oli suoritettava kaupungin 
varoista vasta sen jälkeen, kun kurssi olisi hyväksytysti suoritettu (8. 5. 1 458 §). 

Kaupungin kaikille virastoille ja laitoksille päätettiin ilmoittaa, että kaupungin järjes-
tämille kursseille tai sellaisille kaupungin alueella järjestettäville kursseille, joiden osan-
ottomaksut suoritetaan kaupungin varoista, osallistuvien on itsensä suoritettava matkansa 
kurssipaikalle, ellei kaupunginhallituksen yleis jaosto, milloin on kysymys osallistumisesta 
sellaisille pakollisille kursseille, joista ei ole suoranaista hyötyä ao. viran tai työn hoitami-
selle, toisin päätä (13. 3. 869 §). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa koulutustoimikunnan järjestämään 6. 5. klo 15—17 Kau-
punginkellarissa kaupungin johtaville viranhaltijoille keskustelutilaisuuden, jossa kauppat. 
lis. Arvo Puukari esitelmöisi aiheesta »Henkilöstömme ja asiakkaamme». Keskustelutilai-
suuden yhteydessä päätettiin kaupungin kustannuksella järjestää kahvitarjoilu läsnäole-
ville n. 70—80 viranhaltijalle (khn jsto 23. 4. 5 613 §). 

Lepolammella lokakuussa järjestettävien eri laitosten virastopäälliköiden neuvottelu-
päivien osanottajien majoitus- ja muonituskustannukset saatiin suorittaa koulutustoimin-
taa varten merkityistä määrärahoista. Päivärahoja ei osanottajille ollut suoritettava ko. 
neuvottelupäivien ajalta. Myöskin kuljetuskustannukset Lepolammelle ja takaisin saatiin 
suorittaa em. määrärahoista (khn jsto 24. 9. 6 353 §). 

Yhteistoimintatoimikunta 
Toimikunnan täydentäminen. Kaupunginhallitus päätti täydentää v. 1956 (ks. s. 113) 

asettamaansa yhteistoimintatoimikuntaa valitsemalla siihen jäseneksi urheilu- ja retkeily-
toimiston toimistopäällikön (20. 11. 3 073 §). 

Järjestelytoimisto 

Viranhaltijat. Järjestelytoimistoon päätettiin palkata jäljempänä mainitut tp. viran-
haltijat seuraavasti: reikäkorttiasiantuntijaksi valtiot.maist. Otto Karttunen (33) 16. 4. 
lukien toistaiseksi (13. 3. 872 §, khn jsto 16. 5. 5 726 §); reikäkorttisuunnittelijaksi Erkki 
Väliaho kertomusvuodeksi (khn jsto 2. 1. 5 003 §); järjestely insinööriksi Esko Pennanen, 
toimistotyöntutkijaksi Kurt Nordman, lomakesuunnittelijaksi Eero Ek, työturvallisuus-
tarkastajaksi Lauri Tarkiainen, työntutkimusteknikoksi Jaakko Koskikallio, työntutki-
jaksi Ilkka Koskinen, toimistoapulaiseksi Aliisa Ikola kertomusvuodeksi sekä toimisto-
apulaiseksi Airi Elfving (12) osapäivätyöhön ajaksi 1. 1. —31.5 . (khn jsto 2. 1. 5 004 §, 
22. 1. 5 124 §). 

Järjestelytoimiston järjestelyinsinöörin viransijaisuus päätettiin toistaiseksi jättää 
täyttämättä (khn jsto 21.5. 5 761 §). 

Järjestelytoimiston toimistopäällikön vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa mää-
rättiin (khn jsto 7. 5. 5 689 §). 

Eräille viranhaltijoille myönnettiin sairauslomaa heidän esittämiensä lääkärintodistus-
ten perusteella (27. 3. 1 028 §, 24. 4. 1 302 §, khn jsto 15. 1. 5 076 §). 

Vielä myönnettiin eräille toimiston viranhaltijoille palkatonta virkavapautta, joko 
ulkomaille tehtävää opintomatkaa tai toisen viran hoitamista varten (khn jsto 12. 2. 
5 225 §, 18. 6. 5 918 §, 26. 11. 6 713 §). 

Laskujen ja maksuasiakirjöjen hyväksyminen. Toimistotyöntutkija Aatu Vuoristo oi-
keutettiin toim.pääll. Alpo Salon estyneenä ollessa hyväksymään kauintaan kertomusvuo-
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den loppuun toimiston käytettävissä olevilta tileiltä maksettavat laskut ja muut maksu-
asiakirjat (khn jsto 26. 3. 5 457 §). 

Lasku- ja postisiirtolomakkeiden yhtenäistäminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa 
järjestelytoimistoa suorittamaan tutkimuksen kaupungin lasku- ja postisiirtolomakkeiden 
yhtenäistämiseksi sekä tekemään aikanaan asiasta esityksensä kaupunginhallitukselle 
(17. 4. 1 235 §). 

Sosiaalivirastotaloon muuttavien virastojen eräiden töiden keskittäminen. Järjestelytoi-
miston tehtäväksi annettiin selvittää, mitä mahdollisuuksia olisi sosiaalivirastotaloon 
muuttavien virastojen konekirjoitus- ja monistustöiden keskittämiseen ja vahtimestarien 
huonetilojen yhteiseen käyttämiseen. Tällöin olisi hankittava tiedot mainittujen virasto-
jen ja niiden eri toimistojen asiakkaiden käyntien määrästä ja suoritettava muitakin so-
siaalivirastotalon suunnitteluun liittyviä selvittely tehtäviä. Edelleen olisi yhteistoimin-
nassa kaupunginarkiston ja hankintatoimiston kanssa tutkittava ko. taloon muuttavien 
virastoj en arkistoimismenetelmien j a -välineiden yhdenmukaistamismahdollisuuksia 
(9. 10. 2 651 §). 

Aikakauslehtien ym. tilaaminen. Yleisjaosto päätti, että järjestelytoimistoon saatiin 
v:ksi 1959 tilata seuraavat aikakauslehdet: Advanced Management, Affärsekonomi, Arbe-
tarskyddet, Das Rationelle Biiro, Ekonomisk Virksomheds Ledelse, Kunnallistekniikka, 
Liiketaloudellinen Aikakauskirja, Liiketalous, Rationalisierung, Reikäkortti, Sairaala, 
Suomen Kunnallislehti, Tehostaja, Teollisuuslehti ja Zeitschrift fiir Organisation (khn jsto 
30. 10. 6 541 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 60 000 mk valtiovarain-
ministeriön järjestelytoimiston julkaiseman, virastojen ja koulujen siivousta käsittelevän 
opaskirjasen 500 kpl:een hankkimista varten kaupungin käyttöön (khn jsto 22. 10. 6 495 §). 

Julkisen hallinnon rationalisointielinten neuvottelutilaisuuden järjestäminen. Yleisjaosto 
oikeutti järjestelytoimiston järjestämään valtiovarainministeriön järjestysosaston tutki-
mushenkilökunnalle julkisen hallinnon rationalisointia käsittelevän neuvottelutilaisuuden. 
Kahvitarjoilun järjestämistä varten myönnettiin 7 500 mk em. määrärahoista (khn jsto 
10.9. 6 283 §). 

Aloitetoiminta. Aloitetoiminnan kustannukset -nimisestä määrärahasta käytettiin ker-
tomusvuonna eri aloitteiden palkitsemiseen yhteensä 760 834 mk. 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1949 (ks. s. 110) hyväksymiään aloitetoiminnan 
toimintaohjeita siten, että hyvistä sosiaalisista aloitteista saadaan maksaa aloitetoimi-
kunnan harkinnan mukaan 1 000—10 000 mk:n suuruisia kehotuspalkkioita (6. 3. 793 §). 

Seuraavat henkilöt päätettiin valita aloitetoimikunnan jäseniksi kertomusvuodeksi: 
puheenjohtajaksi kaup. ins. Walter Starck ja varalle talorakennusosaston työpäällikkö 

Esko Toivola; laitosten johtoa edustavaksi jäseneksi liikennelaitoksen teknillinen johtaja 
Eino Laakso, joka samalla määrättiin toimikunnan varapuheenjohtajaksi, varalle kaasu-
laitoksen toimitusjohtaja Aatu Pöntys; insinöörikunnan edustajaksi sähkölaitoksen työ-
toimiston insinööri Unto Pakkala ja varalle sähkölaitoksen insinööri Martti Aho; työn-
johtajakunnan edustajaksi kaasulaitoksen korjausmestari Helge Nieminen ja varalle 
työnjohtaja Mauno Malmi; toimistohenkilökunnan edustajaksi ulosottoviraston kanslian-
hoitaja Helmi Ojanne, varalle kirjanpit. Helvi Heinonen; työntekijäin edustajaksi asent. 
Kalle Parkkinen ja varalle asent. Oiva Mättö (27. 2. 693 §). 

Työturvallisuustoiminta. Kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja laitoksia lä-
hettämään työturvallisuuselintensä jäsenet ja varajäsenet Kivelän sairaalan asuntolan 
juhlasalissa 11.—12. 12. pidettäville luento- ja neuvottelupäiville sekä korvaamaan työ-
sopimussuhteessa kaupunkiin oleville henkilöille menetetystä työajasta johtuvan menetyk-
sen keskituntiansion mukaan laskettuna. Määrärahoista Työturvallisuustoiminnan kus-
tannukset saatiin käyttää enintään 34 000 mk päättäjäistilaisuudessa järjestettävää kahvi-
tarjoilua varten (4. 12. 3 201 §). 

Työtehoneuvottelukuntaan valittiin kertomusvuodeksi jäseniksi vtt Hakulinen, Kulo ja 
Londen, prof. Eino Niini ja opetusneuvos Antero Rautavaara (16. 1. 227 §). 

Hankintatoimisto 
Viranhaltijat. Hankintatoimistoon päätettiin palkata seuraavat viranhaltijat, joiden 

palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen: rotaprintpainaja (18) työ-
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sopimussuhteessa (khn jsto 5. 3. 5 348 §); toimentajaksi Taimi Karstinen (15) ja Sylvia 
Holmström (15) 1.7. lukien (khn jsto 26. 2. 5 313 §, 12. 3. 5 379 §, 4. 6. 5 846 §,10. 9. 
6 275 §); toimistoapulaisiksi Irja Ojala (12) 1. 10. lukien (khn jsto 24. 9. 6 354 § / l . 10. 
6 394 §); Anna-Liisa Rajanen (11) 1. 7. lukien (khn jsto 4. 6. 5 847 §, 31. 7. 6 088 §); Iiris 
Kumpulainen (12) ajaksi 1.—20. 12. (khn jsto 3. 12. 6 741 §, 17. 12. 6 839 §); jakeluapu-
lainen (11) ajaksi 10. 11. — 31. 12. ja lähetti (3) (khn jsto 22. 10. 6 496 §). 

Hankintatoimiston toimistopäällikön vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa mää-
rättiin (khn jsto 19. 2. 5 271 §, 7. 5. 5 688 §, 2. 7. 6 017 §, 5. 11. 6 580 §, 3. 12. 6 740 §). 

Eräille viranhaltijoille myönnettiin sairauslomaa heidän esittämiensä lääkärintodistus-
ten perusteella (khn jsto 8. 1. 5 026 §, 22. 1. 5 118 §, 5. 2. 5 166 §). 

Vielä myönnettiin eräälle viranhaltijalle palkatonta virkavapautta ja hänen sijaisensa 
määrättiin (khn jsto 20. 8. 6 196 §). 

Hankintatoimiston ilmoitus toimistossa v. 1957 suoritetuista ylitöistä merkittiin tie-
doksi (khn jsto 22. 1. 5 122 §). 

Yleis jaosto oikeutti eräät hankintatoimiston viranhaltijat asumaan kaupungin ulko-
puolella (khn jsto 4. 6. 5 837 §). 

Työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan työaika. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
1.6. lukien toistaiseksi hankintatoimiston palveluksessa työsopimussuhteessa olevan hen-
kilökunnan tehokkaaksi työajaksi 7 tuntia arkipäivisin ja aamiaistauoksi y2 tuntia, jota 
ei lueta työaikaan. Lauantain työaika vahvistettiin 5 tunniksi ilman aamiais taukoa. Yli-
ty ökorvausjakaj aksi määrättiin luku 180. Eräille henkilöille liikaa suoritetut ylityökor-
vaukset, yhteensä 49 595 mk, päätettiin jättää perimättä takaisin asianomaisilta ja maksu-
määräyksen antajalta, toim.pääll. Arvo Aallolta (29. 5. 1 665 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Yleis jaosto oikeutti hankintatoimiston tilaa-
maan v:ksi 1959 seuraavat sanoma- ja aikakauslehdet: Der Polygraph, Helsingin Sanomat, 
Hufvudstadsbladet, Kauppalehti, Liiketalous, Suomen Sosialidemokraatti, Suomen Ulko-
maankauppaliiton tiedonantoja jäsenille, Talouselämä, Tehostaja, The British Printer ja 
Uusi Suomi (khn jsto 24. 9. 6 355 §). 

Valokopiotöiden suorittaminen. Kaupungin laitosten tarvitsemat valokopiotyöt, lu-
kuun ottamatta hankintatoimiston ja sähkölaitoksen hallinnassa olevilla koneilla suoritetta-
via töitä sekä niiden suoritettavaksi mahdollisesti myöhemmin annettavia lisätöitä, pää-
tettiin kertomusvuoden ja v:n 1959 ajaksi antaa Oy. Kopiopalvelun suoritettavaksi yhtiön 
tarjouksen ehtojen mukaisesti (khn jsto 15. 1. 5 071 §, 17. 12. 6 844 §). Em. päätöksestä 
oli Kopiokuva Oy. valittanut lääninhallitukseen, jolle yleisjaosto pyydettynä lausunto-
naan päätti esittää, että valitus hylättäisiin. Lääninhallitus olikin 1.3. hylännyt valituk-
sen (khn jsto 12. 2. 5 232 §, 23 4. 5 605 §). 

Koneiden ym. hankinnat. Koputuslaitteiden hankkimista koskevat esitykset oli yleis-
jaoston päätöksen mukaisesti osoitettava suoraan hankintatoimistolle (khn jsto 8.1.5 036 §). 

Samaten oli eri virastojen ja laitosten kirjanpitokoneiden, konttorikoneiden ja konttori-
teknillisten apuvälineiden hankinnat suoritettava hankintatoimiston välityksellä, jolloin 
kirjanpitokoneiden, elektronikoneiden, reikäkorttikoneiden ja näiden yhdistelmäkoneiden 
hankinnasta oli pyydettävä järjestelytoimiston lausunto (khn jsto 26. 2. 5 309 §). 

Laskutuksen järjestäminen. Yleisjaosto päätti, että hankintatoimiston varastosta myy-
tyjen tavaroiden ja toimiston suorittamien palvelusten laskuttaminen, alitilittäjäkirjan-
pitoa lukuun ottamatta, oli järjestettävä järjestelytoimiston esittämällä tavalla. Kaluston 
hankintaan merkityistä määrärahoista myönnettiin 150 000 mk em. tarkoitukseen tarvit-
tavan 1-laskulaitteisen kirjanpitokoneen hankkimista varten (khn jsto 23. 4. 5 616 §). 

Satamakatu 5 :stä vuokrattavan huoneiston irtaimiston ostamista varten John Nurminen 
Oy:ltä myönnettiin 147 000 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaluston hankinta-
määrärahoista (30. 1. 403 §). 

Kelkkalan Lomakodin Kannatusyhdistykselle päätettiin 4 000 mk:n hinnasta myydä 
lastensuojelu viraston ja huoneenvuokratoimiston käytöstä poistettuja kalustoesineitä 
(khn jsto 18. 6. 5 924 §). 

Kaupunginarkisto 

Asiakirjojen hävittäminen. Kaupunginhallitus määräsi, että asiakirjojen hävittämisestä 
on pidettävä sisäasiainministeriön v. 1956 tekemän päätöksen 6 §:n mukaista kirjaa (26. 6. 
1 945 §, kunn. as. kok. n:o 97). 
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Helsingin edustalla sijaitsevien linnoitussaarten omistussuhteiden selvittämiseksi suorite-
tuista historiallisista erikoistutkimuksista päätettiin kaupunginarkistonhoitaj a Ragnar 
Rosenille suorittaa 140 000 mk:n suuruinen korvaus kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (khn jsto 2. 7. 6 027 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginarkistonhoitajan vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa 
määrättiin (khn jsto 28. 5. 5 801 §). 

Eräälle viranhaltijalle myönnettiin palkatonta virkavapautta ja hänen sijaisensa mää-
rättiin (khn jsto 3. 9. 6 245 §). 

Arkistotilat. Temppeliaukion kalliosuojan vahtimestarille päätettiin kalliosuojan läm-
mittämisestä suorittaa 1. 4. lukien 4 560 mk kuukaudessa ja 1. 10. lukien 4 670 mk kuu-
kaudessa (19. 6. 1 888 §, 23. 10. 2 762 §). 

Kiinteistölautakunnalle päätettiin ilmoittaa kaupunginhallituksen pitävän tarkoituk-
senmukaisena Jääkärinkatu 8:ssa olevien kellarikerrostilojen vuokraamista kaupungin-
arkiston käyttöön (31. 7. 2 084 §). Arkistotilojen valopisteiden lisäämistä varten myön-
nettiin 320 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (16. 10. 2 699 §). Han-
kintatoimisto oikeutettiin tilaamaan Oy. HTH-yhtymä Ab:lta 61 Reska-hyllykköä arkis-
tossa käytettäväksi (khn jsto 17. 9. 6 325 §). 

Tilastotoimisto 
Tilastoneuvottelukunnan jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin kaupunginvaltuuston II 

varapuheenjohtaja Gunnar Modeen, yleiskaava-arkkit. Olof Stenius, sairaalatyöntutkija 
Inkeri Vauraste ja Helsingin Kauppakamarin apul. asiamies Rauno Larsio. Tilastotoimis-
ton johtosäännön mukaan toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana kaupunginjohtaja 
(6.3. 794 §). 

Huoneenvuokralaskenta. Kaupunginhallitus oikeutti tilastotoimiston suorittamaan 
enintään 400 huoneistoa käsittävän huoneenvuokralaskennan kertomusvuoden ja v:n 1959 
syksynä. Tarkoitukseen saatiin käyttää toimiston määrärahoja Muut palkkamenot (27. 3. 1 0 2 4 §)·' 

Kaupungin omaa autokantaa ]a virantoimitukseen käytettävien vuokra-autojen sekä 
viranhaltijain omistamien autojen käyttöä ja kustannuksia koskevien tilastojen laatiminen, 
ks. s. 147. 

Kaupungin työntekijäin ansiotason kehitystä koskeva tilastotoimiston ilmoitus merkit-
tiin tiedoksi (27. 2. 736 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Yleisjaosto päätti, että tilastotoimistoon saa-
tiin vrksi 1959 tilata seuraavat sanomalehdet: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, 
Suomen Sosialidemokraatti ja Uusi Suomi (khn jsto 1. 10. 6 384 §). 

Rahatoimisto 
Viranhaltijat. Rahatoimistoon päätettiin palkata seuraavat viranhaltijat, joiden palk-

kaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen: apulaiskaupunginkamreerin vir-
kaan 1. 2. lukien ekon. Ensio Mäkinen (30. 1. 404 §); tilinpäätösosaston osastopäällikön 
virkaan 1.4. lukien ekon. Carl-Heinz Winkler (27. 3. 1 060 §, khn jsto 23. 4. 5 625 §, 16. 5. 
5 739 §); kirjanpito-osaston apulaisosastopäällikön virkaan 1. 8. lukien ekon. Taito Yliaho 
(22. 5. 1 605 §, khn jsto 2. 7. 6 044 §); kirjanpitäjän virkoihin Anne Routasuo 1. 3. lukien 
ja Hilkka Gahnström sekä Aulis Määttä 1. 9. lukien ja Kaisu Pallas (22) (khn jsto 5. 2. 
5 194 §, 19. 2. 5 287 §, 6. 8. 6 164 §, 13. 8. 6 182 §, 10. 9. 6 297 §, 27. 8. 6 236 §, 22. 10. 
6 514 §, 12. 11.6 634 §); holvikassanhoitajan virkaan Hulda Rehmonen (19) 1.1. 1959 lu-
kien (khn jsto 30. 10. 6 561 §); ylivahtimestarin virkaan Tauno Lehikoinen (15) 1. 11. 
lukien (23. 1. 324 §, 20. 2. 650 §, khn jsto 30. 10. 6 560 §); apulaiskirjanpitäjän virkaan 
Pertti Ruuska (14) 1.1. 1959 lukien (khn jsto 23. 12. 6 902 §); toimistoapulaisen virkaan 
Tarja Markelin (12) (khn jsto 19. 2. 5 290 §, 26. 3. 5 474 §). 

Merkonomi Kalle Tonttila määrättiin 16. 6. lukien ja merkonomi Olavi Sarlio 1. 9. 
lukien hoitamaan 11. palkkaluokkaan kuuluvia toimistoapulaisen virkoja, kauintaan kui-
tenkin kertomusvuoden loppuun (khn jsto 18. 6. 5 944 §, 10. 9. 6 299 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 231 567 mk fil.maist. 
Heikki Impolan palkkaamista varten tp. arkistonjärjestäjäksi (26) 1. 8. lukien 2/3 työajan 
mukaan suoritettavaan osapäivätyöhön (26. 6. 1 966 §). 



118 2. Kaupunginhallitus 

Yleisjaosto vahvisti kaupunginkamreerin vuosiloman (khn jsto 11. 6. 5 894 §). 
Erään viranhaltijan sairausloma vahvistettiin hänen esittämänsä lääkärintodistuksen 

perusteella (khn jsto 19. 11. 6 679 §, 23. 12. 6 901 §). 
Rahatoimiston ylivahtimestarille Herman Ahlholmille myönnettiin hänen pyytämänsä 

ero virastaan 1.11. lukien (khn jsto 27. 8. 6 233 §). 
Merkittiin tiedoksi rahatoimiston ilmoitukset kertomusvuoden aikana suoritetuista 

ylitöistä. Vielä oikeutettiin eräät viranhaltijat suorittamaan ylitöitä 200 tunnin enimmäis-
määrän ylittäen. 

Eräs rahatoimiston viranhaltija oikeutettiin asumaan kaupungin alueen ulkopuolella 
31. 12. 1959 saakka (khn jsto 3. 9. 6 257 §). 

Rahatoimiston kahdelle vahtimestarille päätettiin tilata yleisjaoston päätöksen mukai-
set virkapuvut, jotka oli varustettava tunnusmerkeillä. Tarkoitusta varten myönnettiin 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 35 500 mk (khn jsto 5. 3. 5 360 §). 

Veronkanto-osaston töiden järjestely. Kaupunginhallitus päätti antaa järjestelytoimis-
ton tehtäväksi yhteistoiminnassa apul. reviisori Annikki Ilvosen kanssa suorittaa tutki-
muksen rahatoimiston veronkanto-osaston sekä konekirjanpito- ja konekirjoitustoimiston 
töiden järjestelystä ja organisaatiosta. Tutkimusten tulosten perusteella oli myöhemmin 
tehtävä aiheellisiksi osoittautuvat esitykset. 

Edelliseen tehtävään liittyen annettiin järjestelytoimiston tehtäväksi tutkia rahatoi-
miston reikäkorttitoimiston organisaatiota ja reikäkorttisovellutusten edelleen kehittä-
mistä veronkantoon ja eläkkeiden hoitamiseen liittyviltä osilta sekä sen ohella tutkia 
rahatoimiston ja veroviraston välistä yhteistoimintaa veronkanto-osaston kirjanpitotöiden 
jouduttamiseksi ja täsmäämisen helpottamiseksi. 

Rahatoimisto oikeutettiin palkkaamaan kauintaan viiden kuukauden ajaksi apul. 
reviisori Annikki Ilvonen tp. tutkijaksi 27. palkkaluokan mukaisella palkalla, jota varten 
myönnettiin 450 550 mk määrärahoista Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset apulaiset. 
Palkkalautakuntaa kehotettiin myöntämään apul. reviisori Ilvoselle 16. 5. alkaen palka-
tonta virkavapautta virastaan kauintaan kuuden kuukauden ajaksi (6. 3. 815 §, 2. 10. 
2 613 §). 

Maksumääräysten allekirjoittaminen. Yleisjaosto oikeutti apul.os.pääll. Taito Yliahon 
allekirjoittamaan 1. 8. lukien maksumääräykset alitilittäjien hyväksymistä laskuista sekä 
maksu- ja palkkaosoituksista (khn jsto 31. 7. 6 125 §). Vielä oikeutettiin os.pääll. Carl 
Winkler määräämään maksettaviksi alitilittäjien hyväksymät laskut sekä maksu- ja 
palkkaosoitukset (khn jsto 13. 8. 6 181 §). 

Erhelaskujen korvaaminen. Yleisjaosto päätti, että rahatoimiston kassanhoitajille erhe-
laskuista aiheutuneet vahingot yhteensä 70 115 mk saatiin suorittaa siten, että 33 834 mk 
maksettaisiin kertomusvuoden kassaylijäämien tililtä ja 36 281 mk kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 15. 1. 5 093 §). 

Reikäkorttikoneet. Yleisjaosto oikeutti rahatoimiston vuokraamaan IBM World Trade 
Corporation -nimisen toiminimen reikäkorttijärjestelmään kuuluvan toisintokoneen 133 
USA:n Dollarin kuukausimaksusta 1.1. lukien (khn jsto 15. 1. 5 094 §). 

Edelleen yleisjaosto hyväksyi rahatoimiston toimenpiteen, jonka mukaan em. toimi-
nimeltä oli vuokrattu sähkökäyttöinen lävistyskone, kuukausivuokra 7.so Doll., sekä yksi 
numeristen lävistysten tarkistuskone, kuukausivuokra 32.oo Doll., ja toiminimelle palau-
tettu aakkosellisten lävistyksien tarkistuskone, kuukausivuokra 37.00 Doll. Ko. toimen-
piteestä aiheutuva lisävuokra, 2.so Doll. saatiin suorittaa rahatoimiston tilille tarkoitusta 
varten merkityistä määrärahoista (khn jsto 20. 8. 6 205 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 209 585 mk kahden kyt-
kintaulun ja niiden johtimien ostamista varten Oy. International Business Machines 
-nimiseltä toiminimeltä 421-tyyppisen reikäkorttikoneen lisävarusteiksi (25. 9. 2 546 §). 

Lähetinkutsulaitteiden asentamista varten rahatoimistoon myönnettiin 285 000 mk kiin-
teistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (17. 4. 1 237 §). 

Hissien jännitteen muutoksen vuoksi tarvittavat laitteet päätettiin tilata jo kertomus-
vuonna, sillä ehdolla että maksu saataisiin suorittaa vasta v. 1959 (13. 11. 2 993 §). 

Huoltokassa. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin huoltokassan 
toimintaohjeet sekä kumota v. 1949 hyväksymänsä huoltokassan säännöt niihin myöhem-
min tehtyine muutoksineen (16. 5. 1 547 §, kunn. as. kok. n:o 80). 

Huoltokassan neuvottelukuntaan kertomusvuodeksi valittiin kaup.kamr. Osmo Lehto-
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suo puheenjohtajaksi sekä jäseniksi valtiot.kand. Veikko Järvinen ja kaup.ins. Walter 
Starck (6. 3. 820 §). 

Viranhaltijat. Huoltokassaosaston päällikön virka päätettiin julistaa uudelleen haetta-
vaksi, siten että aikaisemmin jätetyt hakemukset otettaisiin ilman uutta hakemusta huo-
mioon (17. 4. 1 244 §). Virkaan valittiin sittemmin lainopin kand. Erkki Linturi 1. 8. lu-
kien (6. 3. 821 §, 12. 6. 1 842 §, 19. 6. 1 916 §, khn jsto 2. 4. 5 515 §, 31. 7. 6 120 §). 

11. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan valittiin Kirsti Mäkinen (khn jsto 9.4. 
5 559 §, 21.5. 5 780 §). 

Maksumääräysten hyväksyminen. Os. pääll. Erkki Linturi ja hänen estyneenä ollessaan 
toim.apul. Lila Helmi oikeutettiin allekirjoittamaan huoltokassan toiminnasta johtuvat 
maksumääräykset (khn jsto 3. 12. 6 763 §). 

Revisiolaitos 
Viranhaltijat. Revisio viraston 16. palkkaluokan laskentatarkkaajan virkoihin valittiin 

Liisa Haataja ja Sirkka Keskitalo (khn jsto 29. 1. 5 179 §, 26.2. 5 307 §, 5.3. 5 346 §); 
Paavo Manninen (khn jsto 23. 4. 5 617 §, 21. 5. 5 760 §); Anita Karell (khn jsto 22. 10. 
6 497 §, 3. 12. 6 746 §) ja Karl Andersson (khn jsto 12. 12. 6 811 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginvaltuuston v. 1958 suorittaman laskentatark-
kaaja Sirkka Lehmuksen vaalin apulaisreviisorin virkaan (16. 10. 2 695 §). 

Eräille revisio viraston viranhaltijoille myönnettiin heidän pyytämänsä ero virastaan 
(khn jsto 15. 1. 5 074 §, 19. 2. 5 267 §, 12. 12. 6 812 §). 

Kaupunginreviisorin vuosiloma vahvistettiin ja hänen sijaisensa määrättiin (khn jsto 
25. 6. 5 984 §). 

Kassantarkastukset. Revisioviraston ilmoitukset suoritetuista kassantarkastuksista 
merkittiin tiedoksi (6. 2. 467 §, 5. 6. 1 716 §, 21. 8. 2 216 §, 30. 10. 2 840 §). 

Vuositilintarkastajien puheenjohtajan ja sihteerin palkkioiden tarkistaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti, ettei vuositilintarkastajien ko. asiaa koskeva esitys antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että revisio virastoa kehotettiin v:n 1959 talousarvioehdotusta 
laatiessaan erittelemään tilintarkastajien sekä irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkasta-
jien sihteerien palkkiot (16. 5. 1 531 §). 

Kaupungin hallinnon ja tilien tarkastuksen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti 
lähettää tilintarkastajien ilmoituksen jakautumisestaan jaostoihin kaikille hallintoelimille 
sekä virastoille ja laitoksille. Samalla niitä kehotettiin toimimaan tilintarkastajien lausu-
mien toivomusten mukaisesti (6. 2. 468 §). 

Irtaimen omaisuuden tarkastajat olivat v:n 1957 toimintakertomuksessaan todenneet 
kaupungin irtaimiston hoidon jatkuvasti parantuneen, joten tarkastajien huomautukset 
kohdistuivat ainoastaan vähäpätöisiin asioihin. Eri lautakuntien, virastojen ja laitosten 
annettua huomautusten johdosta selityksensä kaupunginhallitus oli ilmoittanut kehotta-
vansa kaupungin kaikkia hallintoelimiä sekä virastoja ja laitoksia ottamaan huomioon 
irtaimen omaisuuden tarkastajien huomautukset ja toivomukset. Lisäksi kaupunginhalli-
tus oli esittänyt, ettei irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus v:lta 1957 antaisi aihetta 
toimenpiteisiin (30. 10. 2 839 §, khn mtö n:o 25). 

Kiinteän omaisuuden tarkastus. Kiinteän omaisuuden tarkastajat olivat 20. 2. jättä-
mässään v:n 1957 kertomuksessa huomauttaneet mm., että kaupungin alueella olevat eräät 
rakennushistoriallista tai muuta kulttuuriarvoa omaavat rakennukset olisi inventoitava 
ja laadittava tarkka suunnitelma rakennusten säilyttämisestä ja entisöimisestä. Tällai-
siksi rakennuksiksi olivat tarkastajat maininneet mm. ensimmäisen poliisipiirin raken-
nuksen Mariankatu 3:ssa, Töölön haarakirjaston Mannerheimintie 50:ssä sekä Haltialan, 
Kulosaaren, Stansvikin ja Tuomarinkylän kartanoiden päärakennukset. Lisäksi tarkastajat 
olivat huomauttaneet, ettei rakennusten purkamiseen aina ollut hankittu asiaan kuuluvaa 
kaupunginhallituksen päätöstä. Samaten oli kiinteistöluetteloon jätetty tekemättä ilmoi-
tus purkamisesta. Em. päätökset ja ilmoitukset olivat tärkeitä kaupungin kantaomaisuu-
den kirjanpidon pitämiseksi ajan tasalla. Yleisten rakennusten, kuten koulujen, sairaaloi-
den ja urheilupaikkojen rakennusten maalaushuoltoon olisi tarkastajien mielestä kiinni-
tettävä enemmän huomiota. Vanhoja kattoja uusittaessa olisi harkittava vanhojen torni-
ym. rakennelmien poistamista, koska ne vaikeuttivat kattojen korjaamista ja hoitoa sekä 
lisäsivät hoitokustannuksia. Eri laitoksissa, varsinkin uusissa kansakouluissa, joihin oli 
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asennettu erilaisia sähkö- ym. teknillisiä laitteita, olisi tarkoin määrättävä, kenelle laittei-
den hoito ja huolto kuuluu. Sitä paitsi olisi ao. henkilöille annettava tarpeellinen koulutus 
laitteiden hoidossa. Edelleen tarkastajat olivat havainneet, että varsinkin asemakaavoit-
tamattomalle alueelle rakennettujen rakennusten ympäristön pintavesien poistaminen oli 
usein laiminlyöty, joten vesi jäi seisomaan rakennuksen seinustalle, valuen siitä rakennuk-
sen alle; siksi olisi pintavesikourujen rakentamiseen kiinnitettävä enemmän huomiota. 
Kalliita lasitiiliä ei tarkastajien mielestä olisi yleensä käytettävä muuta kuin aivan välttä-
mättömissä tapauksissa. Maaseudulla rakennettaessa olisi verrattava muurattujen, sähkö-
jä nestekaasuliesien välisiä käyttö- ja rakennuskustannuseroja, jotta kussakin tapauksessa 
löydettäisiin kaupungille edullisin ratkaisu. Lopuksi tarkastajat olivat huomauttaneet, 
että kaupungin alueelle oli rakennettu luvatta tilapäisiä autotalleja. Mainitunlaisen toi-
minnan estämiseksi olisi valvontaa entisestään tehostettava. Rakennuksiin kohdistuneista 
yksityiskohtaisista huomautuksista oli tehty erillinen luettelo. Tarkastuksia oli v:n 1957 
aikana suoritettu 160 kohteessa, joista 56 kohdetta oli tarkastettu huomautuksitta. Kau-
punginhallituksen mielestä ao. hallintoelimet olivat antaneet hyväksyttävät selvityksensä 
tarkastajien tekemien huomautusten johdosta, joten kaupunginhallitus oli esittänyt, ettei 
kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin. Li-
säksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia hallintoelimiä sekä virastoja ja laitoksia 
hyvissä ajoin ennen kuin kaupungin omistamaa rakennusta ryhdytään purkamaan, hank-
kimaan siihen kaupunginhallituksen luvan sekä ilmoittamaan kiinteistöviraston kiinteis-
töluetteloon heti, kun rakennus on purettu. Kiinteistölautakuntaa ja yleisten töiden lauta-
kuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että ryhdyttäessä uusimaan vanhojen rakennusten 
kattoja, harkittaisiin katon muuttamista asiallisempaan muotoon poistamalla usein tar-
peettomat torni- ym. rakennelmat. Teollisuuslaitosten lautakuntaa kehotettiin tekemään 
kaupunginhallitukselle yksityiskohtainen esitys eri laitoksissa olevien sähkölaitteiden hoi-
don ja huollon järjestämisestä huomioon ottaen, että kullakin laitteella tulee olla vastuulli-
nen hoitaja. Kaupungin rakennustöistä vastaavia viranomaisia kehotettiin huolehtimaan 
siitä, että lasitiilien käyttöä rakennusten seinissä vältettäisiin muissa kuin ehdottoman 
välttämättömissä tapauksissa (9. 10. 2 636 §, 30. 10 2 839 §, khn mtö n:o 26). 

Verovirasto 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti, että eräät veroviraston avoinna olevat virat 

saatiin toistaiseksi jättää täyttämättä ja myös haettavaksi julistamatta (22. 5. 1 604 §, 
5.6. 1 745 §, 28.8. 2 315 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että verovirastossa kaupungin palveluksessa olevan viran-
haltijan, joka välittömästi ennen virkaan valitsemista on ollut verovirastossa valtion palk-
kaamana toimihenkilönä, vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa otetaan 
huomioon palvelusvuodet siitä lähtien, kun asianomainen on palvellut valtion virkaan va-
littuna samalla tavalla kuin kaupungin omassa virassa suoritettu palvelu (20. 3. 976 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 44 700 mk virkapukujen 
hankkimista varten viraston ylivahtimestarille ja kahdelle vahtimestarille (khn jsto 3. 9. 
6 261 §). 

Veroasioiden esittely. Veroviraston osastosiht. Bengt Melander määrättiin toimimaan 
kertomusvuoden aikana veroasiain esittelijänä yleisjaostossa (5. 6. 1 752 §). 

Em. tehtäviä hoitamaan määrättiin v:ksi 1959 seuraavat henkilöt: veroviraston siht. 
Hugo Pohjalainen sekä osastosihteerit Jarl Bertell, Ymär Daher, Klaus Kemppainen, 
Veikko Mannio, Bengt Melander, Kaleva Paavola, Yrjö Salonen, Pentti Tarpila, Viljo 
Tuokko ja Elina Viitanen (18. 12. 3 359 §). 

Yleis jaosto päätti peruuttaa osastosiht. Arvo Asikaiselle v. 1953 annetun määräyksen 
toimia toistaiseksi veroasiainesittelijänä yleisjaostossa (khn jsto 3. 9. 6 259 §). 

Veroviraston uuden johtosäännön vahvistamista koskeva valitus. Merkittiin tiedoksi, että 
Uudenmaan lääninhallitus oli 19. 11. 1957 antamallaan päätöksellä jättänyt veroviraston 
eräiden viranhaltijain (v:n 1957 kert. s. 8) valitukset tutkittavakseen ottamatta, koska 
valituksenalainen päätös, jolla kaupunginvaltuusto v. 1956 (ks. s. 6) oli merkinnyt tiedoksi 
ilmoituksen veroviraston johtosäännön ja veroviraston tilinpidon tarkastajain toiminta-
ohjeiden vahvistamisesta, oli luonteeltaan yksinomaan täytäntöönpanemista (2. 1. 85 §). 
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Veropiiri jako. Uudenmaan läänin verotarkastajalle päätettiin ilmoittaa, että Helsingin 
olisi edelleen muodostettava oma veropiirinsä (4. 12. 3 217 §). 

Tarkastajan nimeäminen. Kaupunginhallituksen nimeämäksi tarkastajaksi v:ksi 1959' 
määrättiin pankinjoht. Väinö Sipi tarkastamaan kaupungin puolesta veroviraston tilejä 
ja tilinpitoa. Valtiovarainministeriö oli puolestaan määrännyt ko. tehtävään verotarkas-
taja Heikki Nurmen (23. 10. 2 774 §, 20. 11. 3 041 §). 

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaaminen. Verovirastoon saatiin v:ksi 1959 tilata seuraa-
vat sanoma- ja aikakauslehdet: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Ilta-Sanomat, 
Kansan Uutiset, Kauppalehti 2 kpl, Kaupparekisteri 4 kpl, Lakimies 2 kpl, Maalaiskunta, 
Nya Pressen, Suomen Kunnallislehti, Suomen Sosialidemokraatti, Uusi Suomi, Das Ra-
tionelle Biiro, Defensor Legis 2 kpl, Finsk Kommunaltidskrift, Juridiska Föreningens 
Tidskrift 2 kpl, Mercator, Svensk Skattetidning, Verotus 4 kpl ja Virallinen Lehti 2 kpl 
(khn jsto 8. 10. 6 435 §). 

Huoneisto. Yleisjaosto päätti, että Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistyksen verotus-
virkailijain alaosaston, Helsingin Veroviraston Valtion virkailijat, Helsingin Verovirkaili-
jat ja Helsingin verotusvirkamiesten yhdistys nimisten yhdistysten sekä yleiset että johto-
kuntien kokoukset, joissa käsitellään yhdistysten varsinaiseen tarkoitukseen kuuluvia 
asioita, saatiin 1. 9. 1958 — 31. 5. 1959 välisenä toimintakautena pitää verojohtajan tar-
kempien ohjeiden mukaisesti veroviraston huoneistossa, sillä edellytyksellä että siitä ei 
aiheutuisi haittaa viraston toiminnalle (khn jsto 21. 5. 5 781 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimisto 
Puutavara- ja polttoainejaoston jäseniksi kertomusvuodeksi valittiin puheenjohtajana 

toimivan kiinteistötoimenjohtajan lisäksi kaupunginjohtaja sekä vtt Loppi, Saastamoinen 
ja Östenson (16. 1. 221 §). 

Viranhaltijat. Jaosto päätti myöntää joht. Frans Kivistölle eron puutavara- ja poltto-
ainetoimiston johtajan toimesta 31. 3. 1959 lukien (pp. jsto 6. 11.8 040 §). 

Hallintoneuvos Torsten Törnblomille myönnettiin pyynnöstä ero jaoston sihteerin 
tehtävistä 1. 10. lukien ja hänen tilalleen valittiin apul.kaup.siht. Pentti Lehto (pp. jsto 
25.9. 8 032, 8 033 §). 

Tilinpäätös. Jaosto päätti puolestaan hyväksyä puutavara- ja polttoainetoimiston 
v:n 1957 tilinpäätöksen, josta jäljennös oli pöytäkirjanotteen mukana lähetettävä raha-
toimistolle (pp. jsto 6.2. 8 002 §). 

Talousarvio. Puutavara- ja polttoainetoimiston talousarvioehdotus päätettiin hyväk-
syä siten muutettuna, että hankintatavoitteena olisi enintään 60 000 m3 polttopuita. Li-
säksi ei talousarvioehdotukseen ollut otettava määrärahaa kuorimakoneen hankkimista 
varten (pp. jsto 29. 5. 8 020 §, 21. 8. 8 024 §). 

Tilisäännön noudattaminen ja reviisorin määrääminen. Puutavara- ja polttoainejaosto 
päätti 

1) kehottaa sihteeriä huolehtimaan siitä, että jaoston esityslistat sekä jäljennökset 
jaoston pöytäkirjoista liitteineen lähetettäisiin revisio virastolle; 

2) kehottaa puutavara- ja polttoainetoimistoa huolehtimaan siitä, että toimiston va-
rastot puolivuosittain pistokokein tarkastettaisiin tilisäännön 44 §:n 2 momentin (kunn.as. 
kok. n:o 21) mukaisesti ja että tarkastuksesta laadittava pöytäkirja toimitettaisiin jaostolle 
ja revisio virastolle; 

3) kehottaa puutavara- ja polttoainetoimistoa huolehtimaan siitä, että milloin varojen 
käytöstä annettuja täydentäviä ohjeita ja määräyksiä taikka muita aikaisempia kontrolli-
teknillisiä järjestelyjä muutettaisiin, siitä tilisäännön 79 §:n mukaisesti viipymättä annet-
taisiin tieto revisio virastolle ja että samalla lähetettäisiin täydellinen jäljennös annetuista 
ohjeista ja selostus tehdyistä muutoksista; 

4) oikeuttaa puutavara- ja polttoainetoimiston piiriasiamiehet sekä Heinolan sahan 
isännöitsijän ostettujen metsien ja puutavaroiden kauppahintojen ennakkojen ja osa-
maksujen sekä työpalkkojen, auto- ja korjauslaskujen, polttoainelaskujen ynnä muiden 
juoksevien menojen suorittamista varten pitämään hallussaan varoja sekä myöskin peri-
mään puutavaran paikallismyynnistä sekä muusta käteismyynnistä kaupungille kannet-
tavia tuloja ja 

5) kehottaa puutavara- ja polttoainetoimistoa huolehtimaan siitä, että em. alitilittä-
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jien lähin esimies, jona on pidettävä puutavara- ja polttoainetoimiston apulaisjohtajaa, 
tilisäännön 36 §:n 6 momentin mukaisesti vähintään kerran vuosineljänneksessä tai silloin 
kun vastuu siirtyy toiselle henkilölle, tarkastaa alitilittäjän hallussa olevat rahavarat ja 
maksulipukkeet sekä tekee merkinnän alitilittäjien tilikirjaan (pp. jsto 27.3. 8 010 §). 
Merkittiin tiedoksi, että reviisori Onni Wiherheimo oli määrätty puutavara- ja polttoaine-
jaoston ja sen alaisten laitosten tarkastavaksi reviisoriksi (pp. jsto 6. 11.8 039 §). 

Puutavara- ja polttoainetoimiston toiminta. V:n 1957 kertomuksessaan olivat tilintar-
kastajat huomauttaneet puutavara- ja polttoainetoimiston tappiollisesta toiminnasta, 
mutta koska järjestelytoimistoa oli kehotettu suorittamaan tutkimus sen toiminnasta ja 
organisaatiosta, olivat tilintarkastajat ilmoittaneet odottavansa ko. tutkimusten tuloksia. 
Annettuaan huomautusten johdosta yksityiskohtaisen selostuksensa jaosto ehdotti, ettei 
vuositilintarkastajien kertomus antaisi aihetta toimenpiteisiin (pp. jsto 21. 8. 8 025, 
8 027 §, khn mtö n:o 18, 27). 

Kaupunginvaltuusto oli v. 1957 (ks. s. 124) antanut järjestelytoimiston tehtäväksi suo-
rittaa em. tutkimuksen, jolloin samalla olisi tehtävä ehdotuksia puutavara- ja polttoaine-
toimiston toiminnan mahdollisesta supistamisesta, siten että vastaisuudessa vältyttäisiin 
tappioilta. Järjestelytoimiston saatua tehtävänsä suoritetuksi ja annettua siitä lausunton-
sa kaupunginhallitus päätti puutavara- ja polttoainejaostoa kuultuaan, 

että puutavara- ja polttoainetoimiston johtosääntöön ja sen toimintaan ei toistaiseksi 
ollut syytä tehdä muutoksia, 

että entisen johtajan erottua toimiston johtajien lukumäärää voitaisiin toistaiseksi ko-
keilumielessä supistaa yhdellä, 

että Mikkelin hankintapiiri lopetettaisiin ja että toinen halkosahoista lopetettaisiin 
kevätkaudella 1959, 

että autojen lukumäärää ja Helsingissä olevan autotallin ja sen hoitajan pitämistä 
edelleen koskeva asia otettaisiin tutkittavaksi sen jälkeen, kun halkosaha olisi lopetettu ja 
ko. toimenpiteen vaikutuksista olisi saatu kokemuksia, 

että toimistotyön järjestely otettaisiin tutkittavaksi toimiston muun uudelleenjärjeste-
lyn tapahduttua ja 

että toimiston mahdollista Heinolaan siirtämistä koskeva kysymys otettaisiin tutkitta-
vaksi em. järjestelyjen tultua suoritetuksi (18. 12. 3 343 §, pp. jsto 6 .11 .8 041 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien tekemien huomautusten johdosta jaosto päätti il-
moittaa ryhtyvänsä tarkastajien ehdottamien korjaustöiden suorittamiseen Oulunkylän 
halko varastossa. Vielä jaosto ilmoitti, että Heinolassa, talon Kirkkokatu 1 lämmityslait-
teiden asentamista varten oli kertomusvuoden talousarvioon merkitty määräraha ja olivat 
työt parhaillaan käynnissä (pp. jsto 21. 8. 8 026 §, khn mtö n:o 26). 

Halkovarastojen tarkastusten yhteydessä ilmenneiden epäkohtien aiheuttaman revisio-
viraston kirjelmän johdosta oli puutavara- ja polttoainetoimiston johtaja antanut selos-
tuksensa, jossa huomautettiin mm., että Tammilahteen rakennettu tukkien pudotuslaituri 
ja varastorakennus, johon oli järjestetty yöpymismahdollisuudet autonkuljettajille ym., 
olivat toimiston maaseudulla olevilla työmaa-alueilla välttämättömiä. Esim. Padasjoen 
ja Rutalahden pudotuslaitureiden käytöstä ulkopuolisilta saatu tulo oli ollut niiden vuok-
ra- ja kunnossapitokustannuksia suurempi. Huomautuksen johdosta, joka koski sahan 
varastoa, oli toimiston taholta huomautettu, että mainitusta 1 700 std:n varastomäärästä 
oli v:n 1957 loppuun mennessä laivattu ulkomaille n. 700 std. Kuivatun lautatavaran va-
rastosuojia koskevan huomautuksen johdosta oli toimisto ilmoittanut rakentaneensa va-
rastosuojia talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa, niistä oli kertomusvuoden 
kuluessa tarkoitus saada kaksi valmiiksi, jolloin kuivan lautatavaran varastoimista varten 
olisi riittävästi varastotilaa. Jaosto päätti lähettää lausunnon kaupunginreviisorille, il-
moittaen yhtyvänsä siihen (pp. jsto 24. 4. 8 016 §). 

Kivihiilen hankintojen siirtäminen kaasulaitokselle. Jaosto oli v. 1957 (ks. s. 126) päät-
tänyt ryhtyä neuvotteluihin kaasulaitoksen kanssa siitä, että kaupungin laitosten tarvitse-
man kivihiilen hankinta siirrettäisiin kaasulaitokselle. Neuvottelujen tuloksena kaasulai-
tos oli päättänyt ehdottaa teollisuuslaitosten lautakunnalle, että mainitut hankinnat 1. 7. 
lukien siirrettäisiin kaasulaitoksen tehtäväksi (pp. jsto 27. 3. 8 009 §). 

Autojen käyttö ja hankkiminen. Kaupunginreviisori oli pyytänyt jaoston lausuntoa 
apul. reviisori Arvi Nisosen puutavara- ja polttoainetoimiston henkilöautojen käyttöä 
koskevasta tarkastuspöytäkirjasta, jonka mukaan ainoastaan yksi toimiston neljästä 



2. Kaupunginhalliius 123-

autosta oli tehokkaassa käytössä. Puutavara- ja polttoainetoimisto oli antamassaan lau-
sunnossa selostanut autojen käyttöä ja niiden kustannuksia, jotka toimiston käsityksen 
mukaan oli järjestetty työskentelyn kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja 
edullisesti (pp. jsto 24. 4. 8 015 §). 

Yleisjaosto päätti, että puutavara- ja polttoainetoimiston käyttöön saatiin hankkia 
uusi Mercedes Benz -merkkinen henkilöauto, malli 219, sillä edellytyksellä, että toimistolla 
olisi varoja ko. tarkoitukseen (khn jsto 12. 2. 5 246 §). 

Hankintoja koskevan reviisioviraston kirjelmän johdosta puutavara- ja polttoaine-
jaosto oli lausunnossaan selostanut toimiston autojen hankintoja ja viitannut eräiden 
hintojen säännöstelystä v. 1956 annetun päätöksen 35 §:ään, jonka sanonnalla »suurem-
missa erissä kuin vähittäismyynnissä on tavallista» jaoston käsityksen mukaan tarkoitet-
tiin sitä, että samalla tilauksella olisi hankittava useampia kuin kaksi autoa, jolloin hen-
kilöautoille myönnettäisiin puolta vähittäiskaupan myyntipalkkiota vastaava alennus. 
Toimistoon oli eri autoliikkeistä hankittu kaksi henkilöautoa, joten niitä ei ollut hankittu 
samalla tilauksella. Toinen autoliikkeistä oli kuitenkin hyvittänyt toimistoa mainitusta 
ostosta. Kuorma-autot taas oli hankittu 1. 10. 1957 jälkeen, joten niille ei sosiaaliministe-
riön em. vuoden syyskuussa antaman päätöksen perusteella ollut tarvinnutkaan hakea 
hinnan vahvistusta. Että toimisto ei ollut noudattanut hankintojen suorittamisesta v. 1955 
(ks. s. 119) tehtyä päätöstä, johtui siitä, että ko. kuorma-autoja käytettiin kaupungin 
ulkopuolella, eikä rakennusviraston hankintatoimisto mainitun päätöksen 2) kohdan 3 
kappaleen mukaan hankkinut sellaisia tarvikkeita, joita pääasiallisesti käytettiin kaupun-
gin ulkopuolella. Rover-merkkistä henkilöautoa käytettiin myös Helsingin ulkopuolella 
eli Heinolassa, joten sitäkään ei ollut tarvinnut hankkia rakennusviraston hankintaosaston 
välityksellä. Poikkeuksen muodosti Austin-merkkinen henkilöauto, jonka hankkimista ei 
ollut alistettu yleisjaoston hyväksyttäväksi, mutta tulisi jaosto huolehtimaan siitä, että 
vastaisuudessa ei niin tapahtuisi (pp. jsto 25. 9. 8 031 §). 

Hankintakomitean mietinnöstä annettava lausunto. Kaupunginhallituksen pyydettyä 
lausuntoa hankintakomitean mietinnöstä puutavara- ja polttoainejaosto oli mm. huo-
mauttanut, ettei toimistolta ollut pyydetty asiantuntijalausuntoa, minkä vuoksi komitea 
ei ollut ollut täysin tietoinen toimistoa koskevista erikoisolosuhteista, josta oli seurauk-
sena, etteivät hankintaohjeiden kaikki määräykset soveltuneet puutavara- ja polttoaine-
toimistossa noudatettaviksi. Mitä tuli ohjeiden 4 §:n 1 momenttiin, joka koski yhteisesti 
hankittaviksi määrättyjä tavaroita, ei sitä voitu soveltaa puutavara- ja polttoainetoimis-
ton toimintaan, joka suurimmaksi osaksi tapahtui maaseudulla aivan erilaisissa olosuh-
teissa kuin muiden laitosten toiminta. Että toimiston toiminta ei millään lailla häiriytyisi, 
olisi sille myönnettävä oikeus suorittaa tarvehankintansa ilman yhteishankintaelimen väli-
tystä. 

Myöskään ko. pykälän 2 momenttia ei voitu soveltaa Heinolan sahan toimintaan, koska 
se ei ollut samassa asemassa kuin yksityiset sahalaitokset, vaan oli sen suhdanteiden vaih-
telusta riippumatta pystyttävä toimittamaan tuotteensa ensi sijassa kaupungin omille lai-
toksille määrättyyn hintaan. Vasta sen jälkeen voitiin mahdollinen ylijäämä myydä joko 
ulkomaille tai kotimaassa. 

Yhteishankintaelimenä täytyi Heinolan sahalla myös olla varastossaan kaikkia niitä 
sahatavaralaatuja, joita eri laitokset kulloinkin tarvitsevat. Siten on Heinolan saha eri-
koisasemassa yksityisiin sahalaitoksiin verrattuna, joilla harvoin on varastossaan kaikkia 
kaupungin tarvitsemia laatuja. Heinolan sahan hintojen tarkkailemiseksi on sahalla 
v:sta 1957 lähtien noudatettu Suomen Puutavarakauppiasyhdistyksen hintoja, joista kau-
pungin laitoksille myönnetään vuosittain erikseen päätettävä alennus. Hankintaelimenä 
Heinolan saha ei myöskään ollut samassa asemassa muiden vastaavien elinten kanssa, 
koska sen oli suoritettava raaka-ainehankintansa paljon ennen tavaran toimittamista 
tilaajalle. Mikäli vastaisuudessa tarkkaan noudatettaisiin hankintaohjeiden 22 §:n mää-
räystä, joka velvoitti virastot ja laitokset ilmoittamaan hankintasuunnitelmansa hyvissä 
ajoin niitä hoitavalle elimelle, voisi Heinolan sahakin entistä taloudellisemmin suorittaa 
hankintansa. Jaosto piti erittäin tärkeänä, että sille mahdollisimman hyvissä ajoin ilmoi-
tettaisiin sahatavaran ainakin todennäköinen tarve ja että ao. viranhaltijain valtuuksia 
siinä suhteessa lisättäisiin. 4 §:n 3 momenttia olisi Heinolan sahaa silmällä pitäen muutet-
tava siten, että kaupunginhallituksella olisi oikeus tarvittaessa määrätä poikettavaksi 
4 §:n määräyksistä, jonka johdosta ko. pykälän 3 momentti olisi muutettava seuraavaksi: 
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»Milloin kaupungin etu vaatii poikettavaksi edellä tässä pykälässä olevista määräyksistä, 
on asia esitettävä kaupunginhallituksen ratkaistavaksi» (pp. jsto 27.3. 8 011'§,24.4. 
8 014 §). 

Puutavaran hinnat. Sitten kun jaosto v. 1957 (ks. s. 126) oli päättänyt kehottaa puu-
tavara- ja polttoainetoimistoa ja rakennusvirastoa neuvottelemaan niistä uusista hinnois-
ta, joita toimiston olisi sovellettava sen johdosta, että Suomen Puutavarakauppiasyhdis-
tys oli ottanut käytäntöön uudet hinnat, oli asiasta neuvoteltu ja sovittu siitä, että puu-
tavara- ja polttoainetoimiston 20. — 30. 9. 1957 välisenä aikana rakennusvirastolle toimit-
tamasta puutavarasta oli veloitettava Suomen Puutavarakauppiasyhdistyksen silloin 
voimassa olevan hinnaston mukainen hinta alennettuna 15 %:lla ja että 1. 10.—15. 11. 
1957 välisenä aikana toimitetusta puutavarasta oli veloitettava ko. hinnaston mukainen 
hinta korotettuna 10 %:lla ja alennettuna 15 %:lla sekä että aikana 16. 11.—31. 12. 1957 
toimitetusta puutavarasta veloitettaisiin 15. 11. 1957 voimaan tulleen uuden hinnaston 
mukainen hinta alennettuna 15 %:lla. Lisäksi oli sovittu siitä, että kertomusvuoden alusta 
lukien yhden vuoden ajan sovellettaisiin voimassa olevan Suomen Puutavarakauppias-
yhdistyksen hinnaston mukaisia hintoja, kuitenkin niin että sahatuotteiselle puutavaralle 
myönnettäisiin u/s tavaran hinnoista soiroille ja lankuille 3 %:n ja laudoille 5 %:n alennus. 
Edellä mainitulla tavalla määrättyjä hintoja oli alennettava laskutettaessa 18 %:lla 
(pp. jsto 6. 2. 8 004 §). 

Polttoaineiden hinnat. Jaosto päätti, että kaupungin virastojen ja laitosten on v:n 1959 
talousarvioehdotusta laatiessaan laskettava polttoaineiden hinnat puutavara- ja poltto-
ainetoimiston ehdotuksen mukaan seuraavasti: 

koivuhalot puutavaratoimiston varastossa 1 700 mk/m3 

havuhalot » » 1 550 » 
sekahalot » » 1 400 » 
sahaus ja pilkkominen 3 osaan 375 » 

» » » 4 » 475 » 
kotiinajaminen 250 » 
kuitenkin vähintään 575 » 

Kivihiilen ja koksin hinnaksi on merkittävä kaasulaitoksen ilmoittama hinta. Lisäksi 
merkittiin tiedoksi, että puutavara- ja polttoainetoimisto tulisi 1. 4. lukien ottamaan em. 
hinnat käytäntöön kaupungin laitoksille ja pienkuluttajille polttopuita toimittaessaan 
(pp. jsto 27. 3. 8 008 §). 

Heinolan saha. Jaosto oli 6. 2. pitämässään kokouksessa pannut pöydälle Heinolan 
kaupungissa olevan telakkatontin mahdollista myymistä ja sen johdosta Heinolan sahan 
alueelle rakennettavia laitteita koskevan asian. Jatkokäsittelyssä oli toimiston johtaja 
ilmoittanut, etteivät neuvottelut ko. tontin myymisestä olleet johtaneet tuloksiin. Sa-
malla johtaja oli esittänyt, että telakkatontin yhteydessä myytäisiin hinaaja Koskensaari 
ja eräitä lotjia. Edelleen johtaja oli ilmoittanut, että sen jälkeen kun toimiston Heinolassa 
tapahtuva toiminta voitaisiin keskittää Heinolan sahalle, olisi myöskin Heinolassa oleva 
toimitalokiinteistö myytävissä. Jaosto päätti kehottaa puutavara- ja polttoainetoimistoa 
laatimaan jaostolle kirjallisen suunnitelman siitä, mitä Heinolassa olevaa omaisuutta mah-
dollisesti voitaisiin myydä ja mitä laitteita Heinolan sahalle sen johdosta olisi rakennetta-
va. Samalla olisi esitettävä summittainen kustannuslaskelma ja laskelma siitä, mitä myy-
tävästä omaisuudesta voitaisiin saada (pp. jsto 6. 2. 8 003 §, 24. 4. 8 017 §, 29. 5. 8 021 §) . 

Jaosto hyväksyi puutavara- ja polttoainetoimiston Mikkelin lääninhallitukselle teke-
män ilmoituksen, joka koski Heinolassa olevan telakka-alueen osan pakkolunastamista 
Lahden-Heinolan valtatietä varten. Toimistoa kehotettiin pakkolunastusmenettelyn 
päätyttyä tekemään jaostolle esityksen telakkatontin ja toimitalokiinteistön mahdollisesta 
myymisestä (pp. jsto 25. 9. 8 034 §). 

Rakennus- tai korjaustöiden suunnitelmiin tehtävien muutosten käsittelyjärjestys. Mer-
kittiin tiedoksi, että kaupunginhallitus oli 12.6. (ks.s. 288) muuttanut rakennus- tai kor-
jaustöiden suunnitelmiin tehtävien muutosten käsittelyjärjestystä (pp. jsto 25. 9. 8 035 §). 

Toimintakertomus. Jaosto hyväksyi puutavara- ja polttoaine jaoston sekä toimiston 
toimintakertomuksen v:lta 1957 (pp. jsto 27. 3. 8 007 §). 
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Palkkalautakun ta 
Viranhaltijat. Kaupunginhallitus valitsi palkkalautakunnan avoinna olleeseen toi-

mistopäällikön virkaan lainopin kand., ekonomi Erkki Salmion tavanmukaisilla ehdoilla. 
Vaali vahvistettiin myöhemmin nimityksellä (20. 2. 666 §, 27. 2. 740 §). 

Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1959 talousarvioehdotukseensa tar-
vittavan määrärahan 34. palkkaluokkaan kuuluvan tp. apulaistoimistopäällikön, jonka 
pätevyysvaatimuksena oli tuomarin virkaa varten säädetyt opinnäytteet ja II kielitaito-
luokan edellyttämä kielitaito, palkkaamista varten palkkalautakunnan toimistoon 1. 1. 
1959 alkaen, jolloin v:n 1959 talousarvioon ei enää merkittäisi määrärahaa 28. palkkaluo-
kan tp. sihteerin palKkaamista varten (2. 10. 2 622 §). 

Lautakunnan tp. sihteerin korotetun palkan maksamista varten myönnettiin 45 360 mk 
(khn jsto 5. 2. 5 207 §). 

Virka-asuntojen vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti, että palkkalautakunnan 
14. 1. tekemä alistettu päätös, joka koski virka-asuntojen määräämistä, saatiin panna täy-
täntöön (16. 1. 218 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa palkkalautakuntaa suorittamaan asunto-
jen sijainnin vaikutusta luontoisetuvuokriin koskevan tutkimuksen ja ryhtymään tutki-
muksen mahdollisesti aiheuttamiin tarkistuksiin (28. 8. 2 331 §). 

Virkaluettelon painattaminen. Kumoten palkkalautakunnan alistetun päätöksen kau-
punginhallitus päätti, että virkaluettelo oli painettava sekä alku- että loppuosaltaan kaksi-
kielisenä (16. 1. 218 §, 20. 2. 662 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin työjärjestely 
palkka- y m. kysymykset 

Ulkokuntalaisten kaupungin palvelukseen ottamisen estäminen. Kaupunginhallitus 
päätti, 

että toistaiseksi on kaupungin pysyväiseen palvelukseen ottamisen ehdoksi asetettava, 
että asianomainen ennen palvelukseen tuloaan jättää työnantajalle todistuksen siitä, että 
hänet ko. vuonna on henkikirjoitettu Helsingissä sekä satunnaiseen työhön ottamisen eh-
doksi, että hän todistuksella osoittaa varsinaisen asuntonsa ja kotinsa olevan Helsingissä. 
Vastaisuudessa palvelukseen otettavista henkilöistä on ao. työpaikalla pidettävä luetteloa, 
jonka yhteydessä on säilytettävä em. todistukset ja on sanotut luettelot aika ajoin ao. lai-
toksen toimesta tarkastettava, 

että kaupungin ja yksityisten liikkeiden kesken toistaiseksi tehtäviin rakennus- ym. 
urakkasopimuksiin on otettava määräys siitä, että kaupungin lukuun suoritettavaan työ-
hön on, mikäli suinkin mahdollista, otettava vain henkilöitä, jotka em. tavalla osoittavat, 
että heillä on varsinainen asuntonsa ja kotinsa Helsingin kaupungissa, ellei ao. henkilö ole 
ennestään urakoitsijan palveluksessa, 

että otettaessa tilapäisiä viranhaltijoita tai viransijaisia kaupungin palvelukseen ulko-
kuntalainen voi tulla kysymykseen vain milloin pätevää, kaupungissa asuvaa henkilöä 
ei ole ilmaantunut sekä, että vakinaiseen virkaan saadaan poikkeustapauksessa ottaa ulko-
kuntalainen vain milloin hän on Helsingissä asuvaa hakijaa huomattavasti ansioituneempi. 
Lisäksi tulee asianomaisella olla asuntokysymyksensä järjestyksessä. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupungin virastoja ja laitosia 
1. 4. mennessä ilmoittamaan kaupunginkansliaan niiden palveluksessa olevien ulkokunta-
laisten, siis muualla kuin Helsingissä henkikirjoitettujen henkilöiden lukumäärät, erikseen 
vakinaisissa viroissa, tilapäisissä virkasuhteissa ja työsopimussuhteessa olevien osalta, sekä 
vakinaisten viranhaltijain osalta myös virat ja viranhaltijain nimet (27. 2. 698 §). 

Merkittiin tiedoksi ilmoitus kaupungin palveluksessa olevien ulkokuntalaisten luku-
määrästä (17. 4. 1 212 §). 

Viranhaltijain palkkojen sitomdnen elinkustannusindeksiin. Kaupunginhallitus päätti 
1) todeta, että maaliskuussa julkaistun elinkustannusindeksin pisteluku ensimmäistä 

kertaa oli 130, joten kaupungin maksamat palkat ja eläkkeet oli 23. 4. (ks. s. 9) tehdyn 
päätöksen mukaan 1. 4. lukien korotettava 4 %:lla, 

2) määrätä, että indeksikorotus kertomusvuoden huhtikuulta maksetaan viipymättä 
j a palkkojen osalta viimeistään toukokuun palkanmaksun yhteydessä siten, että korotuk-
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sesta pidätetään verokirjan osoittama vero huomioon ottaen jo maksettu palkka tai eläke 
ja siitä pidätetty vero, 

3) määrätä, että korotusta ei makseta 1.—22. 4. välisenä aikana eronneille tilapäisesti 
kaupungin palveluksessa olleille sijaisille, mutta että mikäli sijaisuus on kestänyt kauem-
min kuin 22. 4. saakka, korotus maksetaan 1. 4. alkaen, sikäli kuin ao. viransijainen jo sil-
loin on ollut kaupungin palveluksessa, tai muussa tapauksessa sijaisuuden alkamisesta 
lähtien sekä 

4) määrätä, että mainittu korotus maksetaan taannehtivasti 1. 4. alkaen kysymyksen 
ollessa ylityö-, päivystys- ja sunnuntaityökorvauksista, ei kuitenkaan tilapäisesti 1. — 
22. 4. välisenä aikana kaupungin palveluksessa olleille sairausloma- eikä muillekaan viran-
sijaisille (24.4. 1 308 §). 

Viranhaltijoille myönnettävä palkkojen korotus. Kaupunginhallitus päätti, 
1) että kaupunginvaltuuston 24. 9. (ks. s. 10) tekemä päätös pannaan täytäntöön heti 

mahdollisesta valituksesta huolimatta, 
2) että kaupunginvaltuuston kaikille viranhaltijoille 1. 4.—30. 9. väliseltä ajalta 

myöntämä 1 200 mk:n suuruinen palkankorotus kuukaudelta eli yhteensä 7 200 mk viran-
haltijaa kohti maksetaan viipymättä suorittamalla siitä prosentuaalinen eli 20 %:n suu-
ruinen veronpidätys, 

3) että mainittua takautuvaa palkankorotusta ei makseta 1.4. — 30. 9. välisenä ai-
kana eronneille tai eroaville tilapäisesti kaupungin palveluksessa olleille sijaisille, mutta 
että mikäli sijaisuus kestää yli ajankohdan 30. 9., korotus maksetaan 1.4. alkaen sikäli 
kuin ao. viransijainen jo silloin on ollut kaupungin palveluksessa tai muussa tapauksessa 
sijaisuuden alkamisesta lähtien, 

4) että sanottua korotusta ei o+eta huomioon 1.4. — 30. 9. väliseltä ajalta maksetuissa 
ja maksettavissa ylityö-, päivystys- ja sunnuntaityökorvauksissa, 

5) että kaupunginvaltuuston myöntämä palkankorotus 1. 10. alkaen on laskettava 
lisäykseksi viranhaltijain 1.1. 1957 alkaen voimassa olleisiin palkkoihin kaupunginval-
tuuston päätöksen mukaisesti, joten kaupunginvaltuuston kokouksessaan 23. 4. (ks. 
s. 9) tekemän päätöksen mukainen indeksikorotus on lisättävä em. tavalla laskettuihin 
palkkoihin 1. 10. alkaen sekä 

6) että palkkalautakuntaa kehotetaan tekemään kaupunginhallitukselle erillinen esi-
tys siitä, miten kaupunginvaltuuston päätös on pantava täytäntöön ylimääräisten eläk-
keiden sekä leski- ja orpoeläkekassan kaupungin varoista maksamien eläkkeiden osalta 
(23. 9. 2 571 §, khn mtö n:o 24). 

Palkkaetujen myöntäminen viranhaltijoille ja työntekijöille eräissä virkavapaus- ja loma-
tapauksissa. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat ohjeet palkan myöntämisestä 
eräille viranhaltijoille ja työntekijöille eräissä virkavapaus- ja lomatapauksissa: 

1) Mikäli viranhaltija tai työntekijä saa virkavapautta tai lomaa osallistuakseen kon-
ferenssiin, kokoukseen, kursseihin tai muuhun vastaavanlaiseen tilaisuuteen erilaisten jär-
jestöjen, yhdistysten, säätiöiden tms. edustajana tai muussa ominaisuudessa, on palkka-
etujen myöntämisen edellytyksenä, että osanotosta tilaisuuteen on hyötyä asianomai-
selle hänen virka- tai työtehtäviensä suorituksessa. Tällöin on katsottava, että tilaisuu-
desta on tässä mielessä hyötyä vain jos pääosa sen ohjelmasta on sellaista, mikä hyö-
dyttää virka- tai työtehtävien suoritusta. 

2) Milloin kaupungin tai kaupungin palkannauttijoita edustavan järjestön välitön 
edustus tai muu siihen verrattava näkökohta sitä puoltaa, voidaan palkkaetuja poikkeuk-
sellisesti myöntää myös sellaisen edustustilaisuuden ajalta, josta ei ole välitöntä hyötyä 
asianomaiselle hänen virassaan tai työssään. 

3) Mitä 1) kohdassa palkkaetujen myöntämisen edellytyksistä on mainittu, on nouda-
tettava myös kysymyksen ollessa opiskelua tai muuta siihen verrattavaa tarkoitusta var-
ten myönnetystä virkavapaudesta tai lomasta. 

4) Mikäli 1), 2) tai 3) kohdassa mainitut edellytykset palkkaetujen myöntämiselle ovat 
olemassa, palkkalautakunta tai kysymyksen ollessa työntekijästä, kaupunginhallitus har-
kitsee kussakin yksityistapauksessa erikseen myönnettävän palkan suuruuden. ASLA- tai 
muun siihen verrattavan stipendiaatin palkkaetuja harkittaessa on kuitenkin pyrittävä 
seuraamaan valtiolla kulloinkin hyväksyttyä käytäntöä. 

5) Ehdoksi palkkaetujen myöntämiselle em. tapauksissa on asetettava, että ao. viran-
haltija tai työntekijä suorittaa takaisin virkavapauden ajalta saamansa palkkaedut, jos 
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hän omasta aloitteestaan eroaa kaupungin palveluksesta, ennen kuin virkavapauden tai 
loman päättymisestä lukien on kulunut: 

a) 2 vuotta, jos virkavapautta tai lomaa on myönnetty vähintään 14 päivää, mutta 
alle 3 kuukautta, 

b) 3 vuotta, jos virkavapautta tai lomaa on myönnetty 3—6 kuukautta ja 
c) 5 vuotta, jos virkavapautta tai lomaa on myönetty sitä pitemmäksi ajaksi. 
Em. määräykset eivät koske terveyssisaria ja kätilöltä, jotka osallistuvat lakisäätei-

sille kertauskursseille . 
6) Urheilutarkoituksia varten myönnetyn virkavapauden tai loman ajalta voidaan 

palkkaetuja myöntää vain siinä tapauksessa, että asianomainen osallistuu maaotteluun 
tai siihen verrattavaan urheilutilaisuuteen valtakunnallisten urheiluliittojen edustus-
urheilijana. 

7) Läheisen omaisen hautajaisia ja avioliiton solmimista varten myönnetyn virka-
vapauden ajalta saa ao. viraston tai laitoksen päällikkö myöntää mahdollisten matkapäi-
vien lisäksi palkkaedut enintään 2 päivän ajalta. Jos viranhaltijalle on palkattava sijainen 
eikä ao. virastolla tai laitoksella ole määrärahaa tarkoitusta varten, on asia palkkaetujen 
ja määrärahan osalta saatettava palkkalautakunnan käsiteltäväksi. 

8) Mikäli voidaan pitää kohtuullisena, että viranhaltija käyttää tai että hänen olisi 
tullut käyttää vuosilomaansa sen tarkoitusperän toteuttamiseen, jota varten virkavapaut-
ta tai palkkaa virkavapauden ajalta on pyydetty, ei virkavapautta eikä palkkaa myöskään 
edellä mainituissa tapauksissa myönnetä. 

9) Anomus palkkaetujen saamiseksi myönnetyn virkavapauden tai loman ajalta on 
tehtävä hyvissä ajoin ennen virkavapauden tai loman alkua ja tulee asianomaisen liittää 
anomukseensa selvitys kulloinkin kysymyksessä olevan tilaisuuden tai kurssin ohjelmasta 
tai opintosuunnitelmasta sekä muut tarpeelliset selvitykset (6. 2. 503 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä viras-
toja ja laitoksia huolehtimaan siitä, että esitykset palkkaetujen myöntämisestä viranhal-
tijoille ja työntekijöille virkavapauden tai loman ajalta tehtäisiin niin hyvissä ajoin, että 
ao. anojat saavat tiedon palkkalautakunnan päätöksestä ennen virkavapauden tai loman 
alkamista. Samalla kaupunginhallitus päätti tähdentää 6. 2. palkkaetujen myöntämisestä 
viranhaltijoille ja työntekijöille eräissä virkavapaus- ja lomatapauksissa hyväksymiensä 
ohjeiden noudattamista yleensäkin ja erityisesti siinä suhteessa kuin ne koskevat vuosi-
lomien käyttämistä virkavapauksiin ja lomiin (4. 12. 3 235 §). 

Kaikkia virastoja ja laitoksia kehotettiin antamaan niille kaupungin palveluksessa 
oleville henkilöille, jotka oli valittu Suomen Kunnantyöntekijäin Liiton liittokoko-
ukseen edustajiksi, palkatonta lomaa osallistumista varten ko. liittokokoukseen aikana 
11.—14. 6. (khn jsto 21. 5. 5 765 §). 

Suurehkojen työtapaturmien ilmoittaminen. Kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia 
kehotettiin tekemään ilmoitus paitsi ao. vakuutuslaitokselle myös järjestelytoimiston työ-
turvallisuustarkastajalle kaikista sellaisista työtapaturmista, joiden seurauksena oli ollut 
tai todennäköisesti tulisi olemaan kuolema taikka pysyvä invaliditeetti tai joissa saman-
aikaisesti oli vahingoittunut useita henkilöitä (4. 9. 2 364 §). 

Tapaturmakorvausten suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti esittää Vakuutusosake-
yhtiö Pohjolalle, että tapaturmakorvausten suorittamisessa noudatettaisiin 1.11. alkaen 
seuraavaa menettelyä: 

1) Tapaturmista aiheutuvat korvaukset lähetetään aina postisiirtotiliä käyttäen kau-
pungin eri laitosten tileille rahatoimiston tarkemmin ilmoittamalla tavalla. 

2) Rahatoimiston postisiirtotilille korvauksia suoritettaessa merkitään postisiirto-
kuponkiin korvauspäätösnumeron lisäksi sen kaupungin laitoksen nimi, jonka palveluk-
sessa olevaa henkilöä korvaussuoritus koskee. 

3) Vakuutusyhtiö toimittaa korvauspäätökset maksun kanssa samanaikaisesti ao. lai-
tokselle kahtena kappaleena, joista kuittikappale palautetaan vakuutusyhtiölle vahingoit-
tuneen asianmukaisesti allekirjoittamana ja todistettuna, työnantajan kappaleen jäädessä 
laitokselle. Rahatoimistolle lähetetään lisäksi neljännesvuosittain konttokuranttilaskel-
man yhteydessä neljäs kappale korvauspäätöksestä. 

4) Esitetty menettely ei koske elinkorkokorvausta eikä kesäloman ajalta myönnettyä 
päivärahakorvausta. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rahatoimistoa antamaan tarkemmat ohjeet 
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siitä, missä järjestyksessä rahatoimiston alitilittäjien palveluksessa olevat vahingoittuneet 
saavat nostaa heille tulevan korvauksen. Asiamiestoimistoa kehotettiin siinä tapauksessa, 
että Vakuutusosakeyhtiö Pohjola ilmoittaa hyväksyvänsä em. menettelyn, tekemään yh-
tiön kanssa sitä vastaavan sopimuksen (23. 10. 2 773 §, 13. 11. 2 994 §). 

Viranhaltijain luontoisetusääntö. Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin 
viranhaltijain luontoisetusääntö (kunn. as. kok. n:o 1) saatetaan voimaan 1. 4. alkaen sekä 
että virastojen ja laitosten tulee luontoisetusäännön 57 §:n mukaisesti saattaa luontois-
etusäännön voimaantuleminen kaikkien viranhaltijain tietoon viipymättä ja ainakin kuu-
kautta ennen säännön voimaantulopäivää. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaikki 
sellaiset kaupungin omistamat asunnot, joita ei ole virka-asunnoiksi vahvistettu, saadaan 
luovuttaa virastojen ja laitosten viranhaltijoille ja työntekijöille käypää vuokraa vastaan 
siten, 

1) että lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja laitokset saavat itse määrätä kenelle 
asunnot luovutetaan, 

2) että kiinteistöviraston talo-osaston tulee määritellä asuntojen vuokrien suuruus, 
3) että kaikkiin vuokrasopimuksiin tulee ottaa määräys siitä, että asunto luovutetaan 

vain siksi ajaksi, jonka ao. viranhaltija tai työntekijä on viraston tai laitoksen palveluk-
sessa sekä määräys siitä, ettei asuntoon saa ottaa alivuokralaisia, 

4) että sairaalain, huoltolaitosten ja lastensuojelulaitosten alaisten laitosten osalta on 
vuokrasopimuksissa otettava huomioon myös mahdollisuus saada osa asunnosta kesäloma-
sijaisten käyttöön, jolloin varsinainen asukas vapautetaan vuokran maksamisesta loman 
ajalta sekä 

5) että vuokrasopimuksissa on otettava huomioon myös mahdolliset muut asuntoon 
liittyvät etuisuudet, kuten kalusto ja vuodevaatteet sekä niistä maksettavat korvaukset. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kiinteistöviraston talo-osaston tp. rak. mest. 
Reino Hahl oli heti siirrettävä palkkalautakunnan toimiston käyttöön vahvistettujen 
virka-asuntojen uutta mittaamista ja arvioimista varten. Mainittu siirto oli tilapäinen ja 
kestäisi se korkeintaan 31. 3. saakka. Rak. mest. Hahlin palkka oli mainittuna aikana 
maksettava talo-osaston käytössä hänen palkkaustaan varten olevasta määrärahasta 
(23. 1. 367 §, khn jsto 26. 3. 5 455 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti, että talo-osaston määrittelemiä vuokria 
oli 1. 8. lukien sovellettava niihin kaupungin omistamiin asuntoihin, joita ei ole vahvis-
tettu virka-asunnoiksi ja jotka saatiin em. päätöksen mukaisesti luovuttaa virastojen ja 
laitosten viranhaltijoille ja työntekijöille käypää vuokraa vastaan siten, että lauta- ja 
johtokunnat sekä virastot ja laitokset itse määräävät, kenelle asunnot on luovutettava 
(3.7. 2 049 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että talonmiehiltä ja lämmittäjiltä peritään heidän 
työ- ja virkasuhteen perusteella saamistaan virka-asunnoista 1. 12. lukien vuokra ennen 
v. 1949 valmistuneissa taloissa samojen perusteiden mukaan kuin virka-asunnoista suori-
tettava kuukausikorvaus ja v. 1949 ja sen jälkeen valmistuneissa taloissa Suomen Kiin-
teistötyönäni a jäin Liiton ja Suomen Kiinteistötyöntekijäin liiton välillä v. 1957 tehdyn 
työehtosopimuksen 7 §:n 5 kohdan mukaisesti, johon vuokraan sisältyy korvaus myös läm-
möstä ja lämpimästä vedestä. Myöhemmin kaupunginhallitus päätti muuttaa em. pää-
töstään siten, että v. 1949 tai sen jälkeen valmistuneissa taloissa, joissa ei ole keskusläm-
mitystä, talonmiehiltä peritään vuokra samojen perusteiden mukaan kuin ennen v. 1949 
valmistuneista virka-asunnoista (27. 11. 3 142 §, 18. 12. 3 345 §). 

Kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti luontoisetusäännön 40 §:n 
(kunn. as. kok. nro 1) perusteella, että kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajien ja 
kaupunginsihteerin asunnon ja Kaupungintalon väliset samoin kuin kaikkien niiden paik-
kojen, joissa heidän tulee kaupungin edustajina olla saapuvilla, väliset kuljetukset saatiin 
1. 4. lukien katsoa virka-ajoiksi (19. 6. 1 892 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti, että kaupungin laitoksessa virantoimituksessa tila-
päisesti oleva toisen laitoksen viranhaltija oli oikeutettu käyntiaikanaan ruokailemaan 
laitoksessa yleistä ateriamaksua vastaan. Määräys olisi voimassa siihen saakka, kunnes 
luontoisetusääntö tulee voimaan (9. 1. 193 §). 

Matkustussäännön eräiden korvausten vahvistaminen. Matkustussäännön 3 ja 4 §:n 
nojalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa matkustussäännön mukaan suoritettavat kor-
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vaukset eri kulkuneuvojen käytöstä virkamatkoihin sekä kaupungin kustannuksella otet-
tavan lentotapaturmavakuutuksen (30. 4. 1 401 §, kunn. as. kok. n:o 70). 

Hankintatoimistoa kehotettiin huolehtimaan siitä, että kun matkalaskulomake aika-
naan uusittaisiin, siihen lisättäisiin kohta »Nostanut ennakkoa» (khn jsto 16. 4. 5 572 §). 

Kuukausipalkkaisten työsopimussuhteessa olevien ylityömääräykset ja ylityökorvaukset. 
Virastoille ja laitoksille päätettiin ilmoittaa, että ylityömääräyksiä annettaessa ja makset-
taessa ylityökorvauksia työsopimussuhteessa kuukausipalkalla olevalle henkilökunnalle 
oli noudatettava virkasäännön 31 §:n määräyksiä. Palkkalautakuntaa kehotettiin selvit-
tämään työsopimussuhteessa kuukausipalkalla olevan henkilökunnan työaikaa ja ylityön 
korvausperusteita koskeva kysymys koko laajuudessaan sekä tekemään kaupunginhalli-
tukselle esitys yhdenmukaisesta menettelystä (29. 5. 1 665 §). 

Lääkärintodistuslomakkeiden uusiminen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupun-
gin palveluksessa olevilta tai palvelukseen pyrkiviltä henkilöiltä vaadittavia lääkärin-
todistuksia varten yksinomaan käytettäviksi seuraavat lomakkeet: virkaan tai työhön 
ottamista, sairausloman anomista ja eläkeanomusta varten tarvittavat lomakkeet (4. 12. 
3 198 §, kunn. as. kok. n:o 154). 

Ikälisät. Kaupunginhallitus myönsi kertomusvuonna 16 tapauksessa viranhaltijoille 
oikeuden lukeä ikälisiä varten hyväkseen aikaisemmat palvelus vuotensa joko kokonaan 
tai osittain, mikäli oli kyseessä mm. eri sairaaloissa, Valtionrautateillä ym. palveltu aika. 
Epäävä päätös annettiin 10 tapauksessa. 

Vielä merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt valtiot, kand. Maija 
Karion ja tp. ammattityönopett. Pentti Seimolan ikälisien myöntämistä koskevat vali-
tukset (30. 10. 2 862, 2 880 §). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Kaupunginhallitus käsitteli eräitä eläkkeitä koskevia valituk-
sia ja antoi niistä hylkäävän päätöksen. 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt ent. siviilinotaari Hjalmar Honka-
sen eläkettä koskevan valituksen (2. 4. 1 147 §). 

Kone- ja pikakirjoitus- sekä konekirjanpitolisän korottaminen. Kaupunginhallitus päätti 
kaupunginvaltuuston v. 1956 ja 1957 (ks. s. 10 ja 11) antamien valtuutusten perusteella 
korottaa 1.6. lukien suoritettavat konekirjoituslisät eri ryhmissä 1 650 mk:ksi, 3 290 
mk:ksi ja 4 940 mk:ksi, pikakirjoituslisät eri ryhmissä 2 190 mk:ksi ja 4 390 mk:ksi sekä 
konekirjanpitolisät eri ryhmissä 1 560 mk:ksi ja 3 120 mk:ksi (29. 5. 1 666 §). 

Merkittiin tiedoksi palkkalautakunnan päätös konekirjoitus-, pikakirjoitus- ja kone-
kirjanpitolisän ottamisesta huomioon laskettaessa niihin oikeutetun viranhaltijan yli-
työkorvausta, vuosiloma-ajan palkkaa ja kahden kuukauden sairausloma-ajalta maksetta-
vaa täyttä palkkaa (khn jsto 25. 6. 5 972 §). 

Vuokra-auton tai oman auton käyttäminen virka-ajoissa. Eri virastojen ja laitosten esi-
tyksestä yleisjaosto oikeutti eräät viranhaltijat käyttämään v:n 1959 aikana vuokra-autoa 
virantoimituksessa. Samaten oikeutettiin eräät viranhaltijat käyttämään v. 1959 omaa 
autoaan virka-ajoihin vahvistettua korvausta vastaan tavanmukaisilla ehdoilla. Lisäksi 
yleisjaosto päätti huomauttaa ao. laitoksille ja virastoille, että mikäli auton käyttäminen 
tulee kysymykseen virka-aikana, on ensisijaisesti käytettävä viraston tai laitoksen omia 
autoja. Virka-ajan jälkeen on, mikäli auton käyttäminen yleensä on välttämätöntä, py-
rittävä käyttämään ensisijaisesti vuokra-autoa, mikäli se osoittautuu kaupungille talou-
dellisemmaksi (khn jsto 1. 10. 6 393 §). • 

Tuberkuloositarkastus. Merkittiin tiedoksi tuberkuloositoimiston ilmoitus kaupungin 
virastojen henkilökuntien tuberkuloositarkastuksesta (khn jsto 9. 4. 5 545 §, 23. 4. 5 608 §). 

Liittokokouksen edustajien vaalin toimittaminen. Kaupunginhallitus päätti sallia Suo-
men Kunnantyöntekijäin Liiton liittokokouksen edustajien aikana 8.—21. 4. toimitetta-
vien vaalien suorittamisen työpaikoilla, sillä ehdolla että vaalitoimitus suoritetaan työajan 
ulkopuolella ja ettei siitä aiheudu haittaa työn säännölliselle suorittamiselle (27. 3. 1 023 §). 

Joulunpyhien jälkeinen lauantai, 27/12, päätettiin pitää vapaapäivänä, mikäli virastojen 
ja laitosten toiminta ei vaatinut muunlaista järjestelyä. Kuukausipalkkaa saavien henki-
löiden tulisi korvata menetetyt työtunnit suorittamalla 29. ja 30. 12. kumpanakin päivänä 
ylityötä ilman eri korvausta yhden tunnin välittömästi virka-ajan päätyttvä (11. 12. 
3 273 §). 

Elinkustannusindeksiä v:n 1957 marras-, joulu-ja kertomusvuoden tammi—marras-
kuulta koskevat sosiaalisen tutkimustoimiston ilmoitukset merkittiin tiedoksi (2. 1. 118 §, 
9 — Kunnall. kert. 1958, I osa 
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23. 1. 363 §, 27. 2. 699 §, 20. 3. 954 §, 24. 4. 1 299 §, 22. 5. 1 586 §, 26. 6. 1 946 §, 31. 7. 
2 081 §, 21. 8. 2 215 §, 25. 9. 2 536 §, 23. 10. 2 760 §, 20. 11. 3 027 §, 18. 12. 3 330 §). 

Ansiomerkit. Yleisjaosto päätti suostua siihen, että kaupunki suorittaa Kultateollisuus 
Kommandiittiyhtiölle Helsinki-mitalien valmistuskustannusten nousun vuoksi 505 mk 
grammalta, eli yhtiön 2. 5. 1956 tekemään tarjoukseen perustuen 5 mk:n korotuksen 
grammalta (khn jsto 16. 4. 5 575 §). 

Helsinki-mitali ja Suomen Kaupunkiliiton ansiomerkki päätettiin hankkia eri virasto-
jen ja laitosten esitysten mukaisesti niiden eräille viranhaltijoille. Myönnettyjen ansio-
merkkien hankkimisesta aiheutuneet laskut, yht. 2 758 144 mk, päätettiin suorittaa kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Helsinki-mitalien jako päätettiin kertomusvuonna poikkeuksellisesti suorittaa maa-
nantaina 9. 6. klo 19 Kaupungintalossa (8. 5. 1 461 §). 

Virastojen kaluston hankinta ja kunnossapito 
Kaluston hankinta ja kunnossapito. Talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto 

lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä kaluston hankintamäärärahasta osoitettiin 
seuraavat määrärahat: 

V:n 1957 
määrä-

rahasta, mk Virasto tai laitos 
Hankintatoimisto 113 311 
Rahatoimisto 2) 994 950 
Väestönsuojelutoimisto 3) 276 255 
Kiinteistövirasto 4) 581 500 
Rakennusvirasto 5) 344 290 
Virastot Siltasaarenk. 12:ssa 6) .. 523 886 

V:n 1958 
määrä-

rahasta, mk 
Kaupunginvaltuuston istunto-

sali 7) 188 530 
Kaupunginkellari 8) 137 700 
Koulutustoimikunta9) 981 200 
Järjestelytoimisto 10) 503 900 
Hankintatoimisto11) 1611281 
Tilastotoimisto12) 241 560 

Virasto tai laitos 

V:n 1958 
määrä-

rahasta, mk 
Revisiovirasto 13) 171 000 
Verovirasto14) 1 314 000 
Maistraatti15) 171 000 
Ulosottovirasto16) 3 570 920 
Oikeusaputoimisto l7) 208 000 
Terveydenhoitovirasto 18) 1 400 000 
Sairaalavirasto 19) 1 884 800 
Huoltovirasto 20) 3 260 464 
Lastensuoj eluvirasto21) 3 261 252 
Kähertäjäkoulu 22) 325 000 
Ammattioppilaslautakunta23) ... 36 902 
Kotitalouslautakunta 24) 126 000 
Kiinteistövirasto 25) 366 000 
Rakennusvirasto 26) 1 797 607 
Meritullinkadun virastotalo27) ... 6 647 400 
Virastot Siltasaarenk. 12:ssa 28) .. 3 634 000 

Kaupungintaloon, vasemmiston ryhmähuoneeseen sijoitettavan mahonkisen lahja-
kaapin suunnittelusta ja sen valmistamisen valvomisesta päätettiin sisustusarkkit. Runar 
Engblomille suorittaa 15 000 mk v:n 1957 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 15. 1. 5 077 §). 

Yleisjaosto päätti vahvistaa hankintatoimiston v:n 1957 joulukuun ja kertomusvuoden 
aikana suorittamat kertahankinnat ja myöntää niiden maksamiseen ao. määrärahoista 
yhteensä 7 130 677 mk (khn jsto 22. 1. 5 120 §, 12. 3. 5 381 §, 2. 4. 5 503 §, 7. 5. 5 693 §. 
4. 6. 5 832 §, 2. 7. 6 018 §,31. 7. 6 080 §, 27. 8. 6 220 §, 17. 9. 6 323 §, 30. 10. 6 540 §, 19. 11, 
6 656 §, 17. 12. 6 838 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, että yhteishankinnat kertomusvuoden ja v:n 1959 aikana 
saatiin suorittaa hankintatoimiston ehdottamista liikkeistä. Hankintatoimistolle myön-

sin 2. 
6 221 

1. 5 021 §. — 4) s:n 
s:n 4. 6. 5 834 

15. 1. 5 083 
18. 6. 5 923 

19. 3. 5 424 
15) s:n 18. 6. 5 919 
6 097 §, 5. 11. 6 579 
20)s:n29. 1 .5 190 §,5 
22) s:i 
5 221 §, 26 
6 172 §, 19. 11. 6 663 

-11) s:n 22. 1. 5 119 §, 29. 1. 5 177 §, 12. 2. 5 230 

!) khn jsto 2. 1. 5 005 §. — 2) s:n 8. 1. 5 056 § 
s:n 8. 1. 5 065 §. — 6) s:n 8. 1. 5 055 §. — 7) s:n 27. 8. 
s:n 29. 1. 5 202 §. — 10) s:n 12. 2. 5 231 §, 12. 3. 5 377 §. - , 

25. 6. 5 973 §.— 1 2) s:n 19. 2. 5 270 §. — 1 3 ) s:n 15. 10. 6 459 §. — 1 4)s:n29. 1. 5 189 §, 5 . 2 . 5 214 § . - -
— 1 6 ) s:n 19. 2. 5 269 §, 2. 4. 5 505 §, 2. 5. 5 643 §, 4. 6. 5 844 §, 18. 6. 5 927 §, 31. 7. 
23. 12. 6 889 §. — 1 7 ) s:n 29. 1. 5 178 §. — 1 8 ) s:n 24. 9. 6 367 §. — 1 9 ) s:n 28. 5. 5 817 §. — 
3. 5 359 §, 19.3. 5 437 §, 24.9. 6 369 §. — 21) s :n5 . 2. 5 215 §, 12.2. 5 254 §,2. 4. 5 518 § .— 

s:n 8. 1. 5 057 §. — 2 3 ) s:n 11. 12. 6 803 §. — 24) s:n 26. 2. 5 327 §. — 25) khs 2. 4. 1 112 §. — 2«) khn jsto 5. 2. 
2. 5 337 §, 12. 3. 5 410 §, 28. 5. 5 826 §, 11. 6. 5 908 §. — 27) s:n 2. 4. 5 508 §, 31. 7. 6 104 §, 13. 8. 

— 28) s:n 22. 1. 5 149 §, 12. 2. 5 255 §. 
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nettiin erillisissä tapauksissa oikeus tehdä pienempiä poikkeuksia hankintaliikkeisiin näh-
den, mikäli laatu, hinta tai laitoksen erikoisvaatimus antoi siihen aihetta. Niille laitoksille, 
jotka pitävät Johnson-merkkistä nestemäistä itsekiillottavaa lattia vahaa muita parem-
pana, myönnettiin oikeus käyttää sitä. Vielä yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston pyy-
tämään erilliset tarjoukset laitosten lasi-, posliini-, emali- ja alumiinivalmisteiden, hieno-
takeiden sekä ruostumattoman teräksen perushankinnoista (khn jsto 29. 1. 5 180 §, 23. 12. 
6 891 §). 

Hankintatoimisto oikeutettiin v:n 1959 aikana maksamaan em. tililtä suoritettavia 
kaluston kertahankintoja korkeintaan 100 000 mk:n sekä laskuja kirjoituskoneiden osalta 
200 000 mk:n määrään saakka sekä vastaavasti kaluston kunnossapitomäärärahoista 
maksettavia kaluston kunnossapitokustannuksia 100 000 mk:n määrään saakka kussakin 
tapauksessa laitoksittain. Tehdyt ratkaisut oli kalenterikuukausittani alistettava yleis-
jaoston tarkastettaviksi (khn jsto 19. 11. 6 657 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä v:n 1957 joulukuussa ja kertomusvuonna tapahtuneet 
kaluston korjaukset sekä myöntää tarkoitukseen varatuista määrärahoista yhteensä 
900 920 mk niiden kustannusten suorittamista varten (khn jsto 22. 1.5 121 §, 2. 4. 5 504 §, 
11. 6. 5 881 §, 31. 7. 6 078 §, 17. 9. 6 324 §, 19. 11. 6 655 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 155 995 mk kaupunginkanslian komitea-
huoneen 12 nahkanojatuolin ja sohvan verhoilemista varten sekä porvarillisten ja vasem-
mistoryhmien kokoushuoneissa olevien lahjakaappien lukkojen uusimista varten (khn jsto 
19. 3. 5 425 §, 4. 6. 5 840 §, 25. 6. 5 985 §). 

Puhelimet. Yleisjaosto hyväksyi joukon puhelimien hankkimista, siirtoja ym. koskevia 
esityksiä ja myönsi niiden toteuttamiseen tarvittavat varat. Kaikkiaan käytettiin kerto-
musvuonna talousarvion pääluokan Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallinto-
menot sisältyvistä määrärahoista Puhelinmaksut 43 133 480 mk ja tuloa tuottavien pää-
omamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvista määrärahoista Puhelinosuuk-
sia 7 590 200 mk. 

Työväen Säästöpankin taloon siirrettävien virastojen puhelinkeskuksen muutostöiden 
kustannuksia varten myönnettiin 78 500 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista sekä 850 000 mk Kaupungintalon uutta puhelinkeskusta 
varten talosta Unioninkatu 27 varatun tilan kunnostamista varten (23. 1. 338 §, 23. 9. 
2 538 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin vielä 5.2 mmk Kaupungintalon puhelinkeskuksen asentamisesta aiheutuneita 
puhelinverkoston uusimis- ja muutostöitä varten (31. 7. 2 083 §, khn jsto 26. 3. 5 456 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 725 000 mk Unioninkatu 
27:ssä olevan puhelinverkoston uusimista varten. Taloon ei ollut asennettava uusia soitto-
kello- eikä pikapuhelinj ohtoja (6. 11. 2 906 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin omistamien Helsingin Puhelinyhdistyksen 
osuustodistusten kirjanpitoarvoksi oli 1. 1. lukien merkittävä 95 000 mk kappaleelta 
(31. 7. 2 107 §). 

Hankintatoimiston esityksestä yleisjaosto päätti, että eri virastojen ja laitosten puhe-
linnumerot saatiin sijoittaa puhelinyhdistyksen julkaisemassa puhelinluettelossa olevaan 
ns. vihreään osaan sekä että painatuskustannuksiin saatiin käyttää erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvia määrärahoja Puhelinmaksut. Hankintatoimiston olisi yhteistoiminnassa 
tiedotuspäällikön kanssa tutkittava, missä määrin em. luetteloa voitaisiin supistaa ylei-
sölle haittaa tuottamatta (khn jsto 30. 10. 6 542 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työntekijöille päivystys- ym. toimintaa varten 
myönnettävät puhelimet ja niistä aiheutuvien kustannusten korvaukset ehdotuksen mu-
kaisesti, jolloin lisäksi olisi soveltuvin osin noudatettava palkkalautakunnan 19. 8. luon-
toisetusäännön mukaisesti viranhaltijoille myönnetyistä virkapuhelimista ja niistä aiheu-
tuvien kustannusten korvaamisesta tekemää päätöstä sekä lautakunnan myöhemmin 
asiasta mahdollisesti tekemiä päätöksiä (11.9. 2 447 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti vahvistaa päivystys- tai käytön valvontaan 
osallistuvien työntekijäin oman tai vuokrapuhelimen käytöstä maksettavat korvaukset 
siten, että kaupunki maksaa neljännes vuosimaksut ja puhelumaksut palkkalautakunnan 
vahvistamasta määrästä puheluja niin, että neljännes vuosimaksua vastaava korvaus on 
yhtä suuri kuin Helsingin Puhelinyhdistyksen omasta puhelimesta kulloinkin perimä nel-
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jännesvuosimaksu. Korvausperuste on sama silloinkin, kun työntekijä on hankkinut itsel-
leen vuokrapuhelimen. Mainitut korvaukset oli maksettava kaupunginhallituksen pää-
töstä lähinnä seuraavan laskutuskauden alusta alkaen niissä tapauksissa, jolloin puheli-
meen oikeutetulla jo oli puhelin sekä myöhemmin hankittavien puhelimien osalta hankki-
mista seuraavan laskentakauden alusta lukien (23. 9. 2 569 §, khn jsto 24. 9. 6 358, 6 359 §). 

Komiteat ja opintomatkat 
Komiteat. Kertomusvuoden aikana päätettiin asettaa seuraavat komiteat ja toimi-

kunnat, jotka oikeutettiin ottamaan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita: 
komitea tarkistamaan kaupungin talousarvion varsinaisia menoja sekä tutkimaan 

mahdollisuuksia niiden vähentämiseksi ja liian nopeiden vastaisten menolisäysten estämi-
seksi. Puheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuuston puh. joht. Teuvo Aura ja jäseniksi 
kaupunginvaltuuston I varapuh. joht. Yrjö Rantala, II varapuh. joht. Gunnar Modeen ja 
vtt Yrjö Enne, Jussi Lappi-Seppälä ja Aarre Loimaranta (2. 1. 78 §); 

sairaalain hankintatoimikunta, johon lautakunta sai valita puheenjohtajan ja kaksi 
jäsentä. Kaupungin edustajaksi nimettiin hankintatoimiston toim. pääll. Arvo Aalto 
(23. 1. 353 §); 

neuvottelukunta lääkäreitä koskevan yhdenmukaisen palkkausjärjestelmän aikaan-
saamiseksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin kaup. joht. Lauri Aho ja jäse-
niksi apul. kaup. joht. Hjalmar Krogius ja palkkalautakunnan toim. pääll. Erkki Salmio. 
Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli kehotuksesta nimennyt valtion edustajiksi 
lääkintöhallituksen pääjoht. Niilo Pesosen, hallitusneuvos Erkki Canthin ja vanhemman 
hallitussiht. Uuno Nevalan, Helsingin Yliopistollinen Keskussairaalaliitto professorit 
Erkki Leikolan ja Ilmari Vartiaisen sekä pormestari Sven Högströmin, Turun Yliopistolli-
nen Keskussairaalaliitto liittohallituksen puheenjohtajan, apul. kaup. joht. Ahti Näykin, 
liittohallituksen jäsenen, prof. Pekka Brummerin ja hallintojohtajan, varat. Veikko Jussa-
rin sekä Keskussairaalapiirien Liitto kansanedustajat Valto Käkelän ja T. E. Nordströmin 
sekä talouspääll. Veikko Nurmelan (17. 4. 1 277 §, 29. 5. 1 698 §, 31. 7. 2 140 §); 

sairaalalautakuntaa kehotettiin asettamaan keskuudestaan 4-jäseninen jaosto selvittä-
mään, olisiko voimassa olevaa sairaansijojen jakautumista kaupungin sairaaloiden eri hoi-
toalojen kesken pidettävä enää tarkoituksenmukaisena ja mikäli niin ei ollut asian laita, 
mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä ko. epäkohdan kiireellistä korjaamista varten 
(11.9. 2 443 §); 

sairaalalautakuntaa kehotettiin asettamaan keskuudestaan jaosto tutkimaan, olisiko 
sairaalakeskuksen perustaminen Helsinkiin tarpeellinen nykyoloissa. Jaosto oikeutettiin 
kokoontumaan enemmän kuin kolme kertaa ja kuulemaan asiantuntijoita (12. 6. 1 862 §); 

sairaalalautakuntaa kehotettiin asettamaan keskuudestaan 3-jäseninen jaosto, 
jonka tehtävänä oli tutkia kaupungin sairaaloiden apteekkien toimintaa pitäen 
silmällä erityisesti lääkkeiden valmistusta ja hankintaa sekä apteekkien sisäistä 
järjestystä lähinnä turvallisuusnäkökohtien kannalta. Jaostolla oli oikeus kokoontua 
enemmän kuin kolme kertaa sekä kuulla asiantuntijoita (24. 4. 1 349 §); 

toimikunta kiireellisesti laatimaan ehdotusta B-mielisairaalaksi muutettavan Rytty-
län koulukodin alueen ja rakennusten tarkoituksenmukaisesta käytöstä, jolloin olisi pidet-
tävä silmällä hoitopaikkojen lukumäärän lisäämistä. Puheenjohtajaksi valittiin sairaala-
toimen toim. joht. Reino Oksanen ja jäseniksi toim. joht. Arvi Heiskanen, yliarkkit. Toivo 
Peili ja ylilääk. Asser Stenbäck (5. 6. 1 756 §); 

komitea laatimaan ehdotus anniskeluoikeuksien myöntämisestä kolmivuotiskaudeksi 
1. 6. 1958 — 31. 5. 1961. Komitean puheenjohtajaksi valittiin opetus- ja sairaalatoimen 
johtaja sekä jäseniksi vtt Harkia, Lehto, Loppi, Meltti ja Modeen (16. 1. 264 §); 

komitea tekemään kaupunginhallitukselle ehdotus yleishyödyllisten yritysten ja lai-
tosten avustusmäärärahan jakamisesta. Puheenjohtajaksi valittiin apul. kaup. joht. Eino 
Uski ja jäseniksi kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Gunnar Modeen sekä kau-
punginhallituksen jäsenet Harkia, Lehto, Loppi ja Meltti (24. 4. 1 347 §); 

komitea käsittelemään ehdotusta kertomusvuoden lomanvietto- ja kesävirkistystoi-
mintaa varten varatun määrärahan jakamisesta. Puheenjohtajaksi nimettiin vt Harkia 
ynnä muiksi jäseniksi vtt Backman, Lehto, Loppi ja Meltti (8. 5. 1 477 §); 

työttömyystöiden suunnittelukomiteaa kehotettiin jatkamaan työtään uusien työttö-
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myvskohteiden osoittamiseksi. Samalla olisi suunniteltava työllisyysvuoden 1958—1959 
ohjelma kaupungin omiksi työttömyystöiksi, joista aikanaan olisi tehtävä kaupunginhalli-
tukselle esitykset (24. 4. 1 328 §). Myöhemmin komiteaa kehotettiin kiinnittämään eri-
koista huomiota naispuolisille työttömille sopivien työttömyystöiden suunnittelemiseen. 
Komitean jäseneksi päätettiin nimetä myös kiinteistöviraston tonttiosaston pääll. Kalevi 
Korhonen (22. 5. 1 609 §); 

komitea selvittämään niitä puutteita, joita on ns. suunnittelevan työvoiman työ-, 
palkka- ym. olosuhteissa. Puheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuuston I varapuh. joht. 
Yrjö Rantala sekä jäseniksi vtt Hakulinen, Kivelä, Kivilinna, Loimaranta ja Londen sekä 
palkkalautakunnan puh.joht. Tapani Virkkunen (2. 1. 125 §); 

komitea laatimaan ammattiopetuslaitosten uutta ohjesääntöä. Puheenjohtajaksi mää-
rättiin reht. Leo Backman ja jäseniksi os.pääll. Urho Heino, vt Lempi Lehto, ylijoht. 
Aarno Niini sekä fakt. Yrjö Salmi (9. 10. 2 661 §); 

komitea tarkistamaan ja uudistamaan kansalaiskoulun opetussuunnitelma. Puheen-
johtajaksi nimettiin kouluneuvos Jussi Saukkonen sekä tarkastajien edustajaksi II kansak. 
tark. Walter Erko ja kansak. tark. Hilding Cavonius. Suomen- ja ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokuntia kehotettiin nimeämään komiteaan kumpikin yksi edustaja ja yksi 
kansalaiskoulun opettaja ja ammattiopetuslaitosten johtokuntaan kaksi edustajaa (18. 12. 
3 369 §); 

toimikunta kaupungin asemakaavan edelleen kehittämistä varten sekä määrätä pu-
heenjohtajaksi kaup. joht. Lauri Aho ja jäseniksi pääjoht. Erkki Aalto, varat. Heikki v. 
Hertzen, hallitusneuvos Klaus Häkkänen, dipl.ins. Aulis Junttila, arkkit. Olli Kivinen, 
apul. kaup. joht. Juho Kivistö, kiinteistöviraston pääll. Alpo Lippa, kaup. arkkit. Lauri 
Pajamies ja asemakaavapääll. Väinö Tuukkanen (17. 4. 1 225 §); 

rakennustoimikunta sosiaalivirastot aion alustavia suunnitelmia varten. Puheenjohta-
jaksi nimettiin apul. kaup. joht. Eino Waronen sekä muiksi jäseniksi kiinteistöviraston 
pääll. Alpo Lippa, kaup. arkkit. Lauri Pajamies ja asemakaavapääll. Väinö Tuukkanen 
(8. 5. 1 476 §); 

yleisten töiden lautakunta oikeutettiin asettamaan keskuudestaan 4-jäseninen jaosto, 
joka valmistelisi lausuntoa kaupungin rakennusten hallintoa ja hoitoa koskevasta jär-
jestelytoimiston tutkimuksesta. Jaoston tuli aloittaa toimintansa 14. 4. ja saisi se kokoon-
tua useammin kuin kolme kertaa (30. 4. 1 445 §); 

komitea tarkistamaan ehdotuksia kaupungin liikenne- ja raitiovaunusäännöksi. Pu-
heenjohtajaksi nimettiin vt Mattila ja jäseniksi vtt Kivelä, Mehto, Uotinen ja Östenson. 
Komitean vakinaiseksi asiantuntijaksi määrättiin pormestari Weio Henriksson (8. 5. 
'1 475 §). Myöhemmin oli jäseneksi nimetyn vt Kivelän tilalle ulkomaanmatkan ajaksi ni-
metty vt Ahva (29. 5. 1 674 §); 

rakennustoimikunta Ruskeasuon vaunuhallien ja autokorjaamon rakentamista var-
ten. Puheenjohtajaksi valittiin liikennelaitoksen lautakunnan puheenjohtaja kaup. joht. 
Erik. v. Frenckell sekä jäseniksi lautakunnan jäsenet tark. Väinö Laine, dipl. ins. Juho 
Vakkuri ja toim. joht. Jorma Vuortama, liikennelaitoksen toim. joht. Kalle Alakari, tekn. 
joht. Eino Laakso sekä dipl. ins. Esko Toivola (6. 2. 479 §); 

Lauttasaaren siltasuunnitelman tarkastuskomiteaksi kutsuttava komitea kiireellisesti 
tarkastamaan Lauttasaaren siltatoimikunnan 14. 4. päivättyyn mietintöön sisältyvää 
suunnitelmaa. Tarkastuksessa olisi erikoisesti kiinnitettävä huomiota kaistajakoon ja eri 
tarkoituksia varten tarkoitettujen kaistojen tarpeellisuuteen. Komitean puheenjohtajaksi 
nimettiin vt Talvela ja jäseniksi vtt Koskinen, Mehto, Londen ja Loimaranta (7. 8. 2 177 §); 

tullihuoneistoneuvottelukunta, jonka tehtävänä olisi ensimmäiseksi neuvottelutietä 
käsitellä tullihuoneistoja koskevia ja niihin liittyviä kysymyksiä sekä antaa niistä kaupun-
gin viranomaisille lausuntoja tulliviranomaisten ja ao. kaupungin viranomaisten pyyn-
nöstä sekä myöskin omasta aloitteestaan. Puheenjohtajaksi valittiin ent. apul. kaup. joht. 
Ruben Granqvist sekä jäseniksi satamajoht. Kristian Eiro, vt. tullineuvos Kaarlo Jussila 
ja pääjoht. N. Saarnio (13. 2. 569 §); 

2-jäseninen toimikunta, jonka tehtävänä oli avustaa dipl. ins. Sigmund Schalinia sähkö-
laitoksen 50-vuotishistoriikin laatimistyössä. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin 
apul. joht. Ragnar Lindbohm ja jäseneksi kaup. ark. hoit. Ragnar Rosen (2. 1. 50 §); 

toimikunta Helsingin kaupunkia esittelevien värifilmien valmistamisen käytännöllistä 
toteuttamista varten. Kaupungin edustajiksi toimikuntaan valittiin kaupunginjohtaja 
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sekä kaupunginkanslian tiedotuspäällikkö. Helsingin Kauppakamari oli pyynnöstä va-
linnut edustajikseen toim. joht. Olle Heroldin ja varat. Olavi Sohlbergin (3. 7. 2 004 §, 
31. 7. 2 082 §); 

6-jäseninen komitea tutkimaan kaupungin mustalaiskysymystä ja tekemään ehdotus 
sen kokonaisratkaisuksi ottaen huomioon, ettei ratkaisu osaksikaan saisi johtaa siihen, että 
sen seurauksena mustalaisia alkaisi muuttaa kaupunkiin. Komitean puheenjohtajaksi va-
littiin teol. tri Veikko Päivänsalo sekä jäseniksi toimiston hoitaja Paavo Ahokas, varatuo-
marit Arvi Heiskanen ja Kaarlo Pettinen, toimituspääll. Sulo Manninen ja rovasti Axel 
Palmgren (19. 6. 1 911 §). 

Muuttaen v. 1956 (ks. s. 134) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti asettaa 
Tervalammen työlaitoksen uudisrakennustöiden ja rakennusten korjaustöiden suunnitte-
lua ja valvontaa varten kolme henkilöä käsittävän rakennustoimikunnan, jonka puheen-
johtajaksi valittiin Tervalammen työlaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Heikki Hiipi 
ja jäseneksi huoltotoimen toim. joht. Alpo Asteljoki. Huoltolautakuntaa kehotettiin valit-
semaan toimikuntaan kolmas jäsen (17. 4. 1 238 §). 

Muuttaen v. 1957 (ks. s. 137) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus nimesi kaupun-
ginorkesterin intendentin Nils-Erik Ringbomin jäseneksi neuvottelukuntaan, jonka tehtä-
vänä oli neuvotella Oy. Yleisradio Ab:n kanssa niistä eduista, joilla kaupungin ja ko. yhtiön 
yhteistoiminta oli järjestettävä konserttitalon rakentamiseksi kaupunkiin (18. 12. 3 379 §). 

Keskuspesulan suunnittelutoimikunnan asettamisesta v. 1956 (ks. s. 132) tekemäänsä 
päätöstä täydentäen kaupunginhallitus päätti antaa sanotun toimikunnan tehtäväksi 
myös Koskelan sairaskodin lämpökeskuksen suunnittelemisen. Arkkit. Claus Tandefeitin 
tilalle valittiin toimikunnan jäseneksi I apul. kaup. arkkit. Erkki Koiso-Kanttila (20. 2. 
639, 640 §). 

Sairaala-alan suunnittelutoimikunnan pyydettyä, että kaupunki lähettäisi edustajansa 
nk. lasarettisairaaloiden henkilökuntatarpeen selvittelyä varten Työterveyslaitoksessa 
15. 9. järjestettyyn neuvottelutilaisuuteen, yleisjaosto määräsi kaupungin edustajaksi sai-
raalatoimen toim. joht. Reino Oksasen ja järjestelytoimiston toim. pääll. Alpo Salon 
(khn jsto 10. 9. 6 308 §). 

Uudenmaan läänin liikennetoimikunnan Helsinki-jaostoon nimettiin kaupungin edus-
tajiksi dip. insinöörit Antti Koivu ja Erkki Nuutila sekä varalle varat. Pentti Lehto ja 
dipl. ins. Ilkka Varis (24. 4. 1 325 §). 

Vantaanjoen vesistöä koskevaan neuvottelukuntaan, jossa käsiteltiin mahdollisen 
kuntien keskeisen vesistösuojeluyhdistyksen perustamista, määrättiin kaupungin edusta-
jiksi vesilaitoksen toim. joht. Eino Kajaste, kaup. ins. Walter Starck ja kaupunginlääk. 
Tauno Wartiovaara (khn jsto 28. 5. 5 820 §). 

Komiteain täydentäminen ym. Kaupunginhallitus päätti vapauttaa arkkit. Claus Tan-
def eitin Kivelän sairaalan rakennustoimikunnan ja erikoisammattikoulutoimikunnan jäse-
nyydestä. Samalla merkittiin tiedoksi, että yleisten töiden lautakunta oli nimennyt eri-
koisammattikoulutoimikunnan jäseneksi kaup. arkkit. Lauri Pajamiehen ja varalle II 
apul.kaup.arkkit. Ferdinand Salokankaan (20. 2. 659 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Suomen Arkkitehtiliitto oli valinnut Pirkkolan urheilupuiston 
suunnittelukilpailua varten asetetun toimikunnan jäseniksi arkkitehdit Martti Jaatisen ja 
Risto Sammalkorven (19. 6. 1 913 §). 

Merkittiin tiedoksi, että rautatiehallitus oli valinnut apul. j oht. Eino Säntin edustaj akseen 
Lauttasaaren sillan suunnittelutoimikuntaan (31.7. 2 143 §). Vielä merkittiin tiedoksi Kulo-
saaren sillan suunnittelukomitean ilmoitus työnsä päättymisestä (khn jsto 8. 10. 6 441 §). 

Kunnallisen ja kirkollisen veronkannon yhdistämiskomitean jäsenyydestä päätettiin 
vapauttaa ekonomi Yrjö Salmi ja valita hänen tilalleen seurakuntien rahatoimiston pääl-
likkö, ekonomi Tarmo Korhonen (12. 6. 1 852 §). 

Apul.kaup.joht. Eino Waroselle päätettiin myöntää vapautus vapaa-ajanviettokomi-
tean puheenjohtajan tehtävistä ja valita uudeksi puheenjohtajaksi vt Salminen sekä so-
siaali virastotaloon tulevien virastojen sekä laitosten kassa- ja tilitoimen organisaatiosta 
ehdotusta laatimaan asetetun komitean puheenjohtajan tehtävistä ja valita uudeksi pu-
heenjohtajaksi kaup.rev. Sigfrid Törnqvist (16. 10. 2 727 §). 

Suurlähettiläs Tyyne Leivo-Larsson päätettiin vapauttaa terveydenhoitolautakunnan 
ohjesääntökomitean jäsenyydestä sekä valita uudeksi puheenjohtajaksi terveydenhoito-
lautakunnan varapuheenjohtaja, toimittaja Eila Vuokko (13. 11. 3 007 §). 
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Teknikko Hannu Halme päätettiin pyynnöstä vapauttaa sähkö- ja kaasulaitoksen ta-
riffien muutoksia tutkivan komitean jäsenyydestä sekä valita hänen tilalleen dipl. ins. 
Ossi Kivelä (4. 9. 2 399 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kiinteistölautakunnan asettama jaosto, jonka tehtävänä 
oli selvittää kiinteistöviraston talo-osaston organisaation ja asuntoasiain hoidon uudelleen 
järjestelyä, saisi kokoontua useammin kuin kolme kertaa (13. 3. 894 §). 

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa v. 1951 (ks. s. 116) asettamansa komitean, jonka 
tehtävänä oli ollut valmistella kysymystä tiliasiakirjojen seulonnasta arkistoimisnäkökoh-
tia silmällä pitäen (30. 10. 2 841 §). 

Kaupungin kauneusarvoja vaalivan neuvoston asettamista koskevan Helsinki-Seuran 
tiedustelun johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa suhtautuvansa myönteisesti ko. 
neuvoston asettamiseen asianharrastajajärjestojen toimesta ja olevansa valmis osallistu-
maan prof. J. H. Cornellin käyntiin Helsingissä liittyviin järjestelyihin (12. 6. 1 827 §). 

Valiokunta- ja komiteamenoja varten talousarvioon merkitystä määrärahasta, joissakin 
tapauksissa v:n 1957 vastaavalta tililtä, maksettiin seuraavat palkkiot: 

mk 

Ratkaisuvallan siirtämistoimikunta x) 111 950 
Palkkiosääntökomitea 2) 15 000 
Toimisto virkojen pätevyysluokkiin sijoittamista selvittelevä komitea 3) 33 200 
Talousarvion tarkistamiskomitea 4) 88 350 
V:n 1952 tilien tarkastajien palkkiolasku 5) 25 200 
Taksoituslautakunnan johtosääntökomitea 6) 37 596 
Hankintaohjekomitea 7) 25 000 
Hätäpuhelintoimikunta 8) 30 000 
Raastuvanoikeuden järjestelykomitea 9) 70 000 
Oikeus- ja poliisitalokomitea10) 411 500 
Tulenaran nesteen varastojen paloturvallisuuskomitea u ) 150 000 
Sairaankuljetuskomitea12) 110 000 
Sairauskertomusaineiston mikrofilmauskomitea 13) 25 000 
Mielisairaalatoimikunta14) 63 000 
Sairaalaruokakomitea15) 203 000 
Työttömyystöiden suunnittelukomitea 16) 32 126 
Vapaa-ajanviettokomitea 17) 22 400 
Lasten ja vanhusten kesävirkistystoimintaa varten varatun määrärahan jako-

toimikunta 18) 4 466 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahojen jakokomitea 19) .. 13 700 
Hiihtokeskuksen aikaansaamista Kauniaisiin tutkiva toimikunta 20) 9 373 
Anniskeluoikeuksien myöntämistä 3-vuotiskaudeksi koskevaa lausuntoa laati-

va komitea 21) 10 000 
Koulurakennuskomitea 22) 63 000 
Ammattikoulutalon rakennuskomitea 23) 34 200 
Ammatinvalintakomitea 24) 3 600 
Ruotsinkielisen työväenopiston sisustamista suunnitteleva komitea 25) 7 3 1 2 
Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotoimikunta 26) 25 000 
Teatteritalokomitea 27) 95 000 
Kiinteistökirjanpitotoimikunta 28) 107 074 
Esikaupunkitoimikunta 29) 7 200 
Yhteistoimintatoimikunta 30) 4 496 
Kadunnimikomitea 31) 30 000 
Seurakuntien ja kaupungin välinen aluevaihtoneuvottelukunta 32) 35 000 

!) khn jsto 29. 1. 5 176 §, 26. 2. 5 311 § .— 2 ) s:n 19. 2. 5 276 §. — 3 ) s:n5. 2. 5 208 §, 5. 3. 5 371 §, 2. 4. 5 536 §, 
3. 9. 6 264 §. — 4) s:n 18. 6. 5 941 §. — 5) s:n 23. 4. 5 620 §. — 6) s:n 23. 4. 5 627 §. — 7) s:n 23. 12. 6 888 §. — 
8) s:n 15. 1. 5 111 §. — 9) s:n 22. 1. 5 131 §. — 1 0 ) s:n 17. 9. 6 316, 6 317 §. — ") s:n 2. 1. 5 022 §. — 12) s:n 2. 7. 
6 051 §. — 1 3 ) s:n 19. 11. 6 653 §. — 1 4 ) s:n 25. 6. 6 001 §. — 1 5 ) s:n 19. 11. 6 692 §.— 1 6 ) s:n 26. 3. 5 480 §, 18. 6. 
5 940 §, 24. 9. 6 368 §, 23. 12. 6 903 §. — 1 7 ) s:n 8. 1. 5 049 §, 9. 4. 5 556 §. — 18) s:n 28. 5. 5 810 §. — 19) s:n 
18. 6. 5 950 §. — 20) s:n 31. 7. 6 129 §. — 21) s:n 26. 3. 5 490 §. — 2 2) s:n 18. 6. 5 953 §. — 23) s:n 8. 1. 5 031 §. — 
24) s:n 26. 2. 5 326 §. — 25) s:n 8. 1. 5 062 §, 18. 6. 5 952 §. — 26) s:n 21. 5. 5 753, 5 754 §. — 27) s:n 17. 9. 
6 338 §. — 28) s:n 15. 1. 5 075, 5 097 §, 26. 11. 6 726 §. — 29) s:n 8. 1. 5 039 §, 3. 9. 6 253 §. — 30) s:n 2. 4. 
5 533 §, 23. 12. 6 915 §. — 31) s:n 2. 1. 5 010 §, 2. 7. 6 030 §. — 32) s:n 21. 5. 5 774 §. 
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mk 
Halpojen asuntojen aikaansaamista suunnitteleva komitea 10 000 
Liikennejärjestely komitea 2) 60 000 
Liikennesääntökomitea3) 131320 
Talviliikennetoimikunta 4) 21 200 
Moottoriajoneuvohuoltoasemakomitea 5) 85 000 
Lauttasaaren siltatoimikunta 6) 153 328 
Tullihuoneistokomitea 7) 167 000 
Teurastamoalueen ja sen läheisyydessä olevien alueiden käyttösuunnitelmaa 

laativa komitea 8) 75 000 

Asianomaisista rakennusmäärärahoista saatiin maksaa kokouspalkkiot seuraaville 
toimikunnille: 

mk 
Vanhainkodin rakennustoimikunta 9) 36 200 
Tervalammen työlaitoksen rakennustoimikunta 10) 235 000 
Keskuspesulan suunnittelutoimikunta n ) 78 000 
Asuntotuotantokomitea 12) 1 656 800 
Ruskeasuon vaunuhallin ja autokorjaamon rakennustoimikunta 13) 341 400 
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen rakennustoimikunta14) 43 200 

Sairaalalautakunnan määrärahoista Palkkiot saatiin suorittaa 96 000 mk sairaala-
lautakunnan vaalilautakunnan kokouspalkkioina kertomusvuoden kolmelta ensimmäiseltä 
neljännekseltä sekä 47 400 mk sairaalalautakunnan hankintatoimikunnan kokouspalk-
kioina kertomusvuodelta (khn jsto 2. 4. 5 529 §, 2. 7. 6 046 §, 1. 10. 6 404, 6 405 §, 23. 12. 
6 910 §). 

Sairaalalautakunnan määrärahoista Muut palkkamenot suoritettiin 75 000 mk f il. tri 
Mikko Saarenheimolle mielisairaalalautakunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta (khn jsto 
15. 1. 5 106 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista suoritet-
tiin seuraavat komiteapalkkiot: sairaalalautakunnan hoitopaikkajaosto 80 200 mk (khn 
jsto 15. 10. 6 479 §, 12. 11. 6 640 §); sairaalakeskusjaosto 33 600 mk (khn jsto 15. 10. 
6 480 §); Ryttylän koulukodin alueen ja rakennusten tarkoituksenmukaista käyttöä B-
mielisairaalaksi koskevaa ehdotusta laativa jaosto 45 000 mk (khn jsto 8. 10. 6 439 §, 
15. 10.6481 §); sairaalakomitealle jäteruokatutkimuksen suorittamista varten 180 000 mk 
(6. 2. 501 §). 

Em. pääluokkaan kuuluvista sairaalalautakunnan käyttövaroista suoritettiin 11 000 
mk varat. Arno v. Hertzenille kokeiluluontoisten aluepoliklinikkain perustamista selvittä-
mään asetetun jaoston sihteerin tehtävien hoitamisesta (khn jsto 19. 2. 5 296 §). 

Sivistystoimen pääluokan lukuun Musiikkilautakunta kuuluvista määrärahoista Palk-
kiot myönnettiin 71 400 mk koesoittoarvostelulautakunnan ja ohjelmajaoston palkkioiden 
maksamista varten (khn jsto 23. 4. 5 631 §, 22. 10. 6 524 §, 2. 7. 6 045 §, 22. 10. 6 523 §). 

Asunnoistaan häädettyjen väliaikaisen sijoittamisen tutkimista ja suunnittelua varten 
asetetun komitean palkkioita ym. kuluja varten myönnettiin 1 018 568 mk v:n 1957 ta-
lousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuulu-
vista ao. määrärahoista (khn jsto 12. 2. 5 242, 5 243 §, 26. 2. 5 315 §, 19. 3. 5 434 §, 21. 5. 
5 770 §, 18. 6. 5 934 §, 31. 7. 6 108 §, 3. 9. 6 256 §, 22. 10. 6 512 §, 30. 10. 6 554 §, 12. IL 
6 633 §, 26. 11. 6 719 §, 17. 12. 6 859 §). 

Sosiaalivirastotalon rakennustoimikunnan palkkiolasku 34 800 mk kertomusvuoden 
II neljännekseltä saatiin suorittaa tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lu-
kuun Talorakennukset kuuluvista ao. määrärahoista (khn jsto 2. 7. 6 042 §). 

Asuntotuotantokomitean teknillisen jaoston ja työmaatoimikuntien puheenjohtajille 
päätettiin suorittaa 1 800 mk:n ja jäsenille 1 200 mk:n suuruinen palkkio kokoukselta. 

!) kb n jsto 12. 2. 5 245 §. — 2 ) s:n 2. 1. 5 011 §, 2. 5. 5 651 §, 2. 7. 6 031 §, 22. 10. 6 509 §, 17. 12. 6 860 §. — 
"3) s:n 5. 3. 5 355 §, 11. 6. 5 883 §. — 4) s:n 28. 5. 5 821 §. — 5) s:n 23. 12. 6 894 §. — 6) s:n 16. 4. 5 599 §, 8. 10. 
6 440 §, 12. 12. 6 825 §. — 7) s:n 22. 1. 5 161 §, 23. 12. 6 917 §. — 8) s:n 18. 6. 5 959 §. — 9) s:n 2. 1. 5 012, 
5 013 §. — 30) s:n 15. 1. 5 098, 5 099 §, 16. 4. 5 586 §, 23. 12. 6 905 §. — n ) s:n 5. 3. 5 357 §, 19. 11. 6 680 §. — 
12) s:n 22. 1. 5 143 §, 2. 4. 5 510 §, 2. 7. 6 032 §, 8. 10. 6 422 §. — *3) s:n 9. 4. 5 546 §, 4. 7. 6 063 §, 19. 11. 
6 675 §. — 14) s:n 9. 4. 5 547 §, 1. 10. 6 406 §. 
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Jaoston ja työmaatoimikuntien jäseniltä päätettiin olla perimättä takaisin aikana 1. 4.— 
30. 9. nostettuja liian korkeita palkkioita (4. 12. 3 200 §). 

Yleisjaosto päätti muuttaa v. 1957 (ks. s. 141) tekemäänsä päätöstä siten, että tri. ins. 
Herbert Plarrelle suoritettaisiin hänen 25. 12. 1956 päivättyä osalaskuaan vastaan hänen 
suorittamistaan töistä tulevana lopullisena kertakaikkisena määränä heti 8 000 DM käyt-
täen tarkoitukseen kaupunginhallituksen v. 1956 (ks. s. 137) myöntämää määrärahaa 
(khn jsto 22. 1. 5 157 §). 

Teurastamolautakunnan esijäädyttämön sijoitusta tutkimaan asettaman jaoston kuu-
lemille asiantuntijoille myönnettiin tavanmukaiset kokouspalkkiot osallistumisesta jaos-
ton kokouksiin (khn jsto 26. 3. 5 495 §). 

Matka-apurahat, kaupungin edustus eri kongresseissa ym. Kertomusvuoden aikana 
myönnettiin seuraaville henkilöille matka-apurahat talousarvioon sisältyvistä määrä-
rahoista Opintomatkastipendit tai Matkakustannukset sekä kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista: kaup.joht. Lauri Aholle Hampurin ja Kielin kaupunkien kunnallis-
hallintoon tutustumista varten sekä Edinburghissa 22.—29. 8. pidettyihin musiikki- ja 
näytelmäjuhliin tehdystä matkasta (22. 5. 1 590 §); apul.kaup.joht. Eino Uskille 24. 5. 
—1.6. tutustumista varten Länsi-Saksan eräisiin kaupunkeihin, uusimpiin lasarettisairaa-
loihin ja Kööpenhaminan uuteen sädehoitoklinikkaan sekä Glostrupin sairaalaan (8. 5. 
1 462 §, 22. 5. 1 591 §); apul.kaup.joht. Eino Waroselle, kaup.siht. Lars Olof Johansonille 
sekä apul.kaup.siht. Seppo Ojalalle osallistumista varten Tukholmassa 22.—23. 8. pidet-
tyyn Pohjoismaiden pääkaupunkien finanssikokoukseen (19. 6. 1 912 §); apul.kaup.siht. 
Pentti Lehdolle osallistumista varten Lundissa 22.—24. 8. pidettyyn Föreningen Sveriges 
Kommunala Förvaltningsjurister -nimisen yhdistyksen vuosikokoukseen (khn jsto 25. 6. 
5 975 §); kaup.siht. Lars Olof Johansonille, järjestelytoimiston toim.pääll. Alpo Salolle ja 
virastotyöntutk. Aatu Vuoristolle osallistumista varten Tukholmassa 20.—22. 8. pidet-
tyyn rationalisoimiskokoukseen (5. 6. 1 721 §); kaupunginkanslian tp. tied.pääll. Aarne 
Välikankaalle tutustumista varten kunnalliseen tiedotustoimintaan Belgiassa, Länsi-
Saksassa ja Ranskassa (khn jsto 1. 10. 6 392 §); järjestelytoimiston reikäkorttiasiantunti-
jalle Otto Karttuselle tutustumista varten Tukholmassa ja Brysselissä viimeisimpiin tieto-
jenkäsittelykoneisiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin (khn jsto 10. 9. 6 285 §); järjes-
telytoimiston toimistotyön tutki joille Friedrich Kaltamolle ja Ilkka Koskiselle Ruotsiin ja 
Tanskaan eräiden kaupunkien kaupunginkirjastojen toimintaan tutustumista varten 
(khn jsto 5 .11.6 603 §); työturvallisuustarkastaja Lauri Tarkiaiselle tutustumista varten 
työturvallisuustoiminnan järjestelyyn, työmenetelmiin ja -tuloksiin Tukholmassa (20. 3, 
952 §); hankintatoimiston toim.pääll. Arvo Aallolle ja hankinta-asiamies Leo Molanderille 
Tukholman, Göteborgin ja Kööpenhaminan uusimpien sairaaloiden kalusto- ym. ratkai-
suihin tutustumista varten (khn jsto 15. 10. 6 461 §); kaup.arkistonhoit. Ragnar Rosenille 
Vallisaaren omistusoikeutta koskevan oikeusjutun selvittelyyn tarpeellisten lisätietojen 
hankkimista varten Tukholman valtion-, sota- ja kamariarkistoista sekä tutustumista 
varten Västeräsissa olevan kaupunginarkiston sijoituspaikkaan (khn jsto 29. 1. 5 170 §); 
apul.verojoht. Toivo Tuunaselle tutustumista varten Länsi-Saksassa reikäkorttimenetel-
miin, elektronikoneiden sovellutukseen ja käyttöön sekä sikäläiseen verotukseen ja veron-
kantojärjestelmään (khn jsto 4. 7. 6 064 §); kaup.reviis. Sigfrid Törnqvistille, apul. kaup. 
reviis. Einar Lehdolle ja reviis. Olavi Wickstrandille osallistumista varten Oslossa 27.— 
30. 5. pidettyyn pohjoismaisten kunnallisrevhsorien konferenssiin (27. 3. 1 022 §); kaup. 
reviis. Sigfrid Törnqvistille Tukholman kaupungin alitilittäjäjärjestelmiin tutustumista 
varten (khn jsto 27.8. 6 216 §); kaup.kamr. Osmo Lehtosuolle Tukholman kaupungin 
ottolainojen selvittelyä sekä Tukholman kaupungin kassa- ja tilitoimeen tutustumista 
varten (khn jsto 27. 8. 6 232 §); rahatoimiston apul.kaup.kamr. Hjalmar Storkällille tu-
tustumista varten Göteborgin ja Tukholman veronkantoelinten työmenetelmiin (khn jsto 
4. 6. 5 854 §); tilastotoimiston aktuaarille Osmo Viitailalle tutustumista varten Tukhol-
massa Oy. International Business Machines Ab:n 27. 9. järjestämään elektronisen tietojen-
käsittelykoneen Ramacin esittelyyn (khn jsto 24. 9. 6 357 §); palkkalautakunnan toim. 
pääll. Erkki Salmiolle tutustumista varten eräisiin palkkauskysymyksiin Tukholmassa ja 
Oslossa (khn jsto 30. 10. 6 574 §); palopääll. Tor Sundquistille osallistumista varten Frei-
burgissa 7.—10. 5. pidettyihin paloalan opintopäiviin (30. 4. 1 448 §); palolaitoksen kol-
melle viranhaltijalle Ruotsin ja Norjan eräiden uusien paloasemien sekä niiden kalustojen 
ja laitteiden tutkimista varten (khn jsto 23. 12. 6 914 §); palokorpraali Allan Lönnqvistille 
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osallistumista varten Länsi-Saksassa 24. 5.—5. 6. pidettyihin Dräger-laitteiden huolto-
kursseihin (khn jsto 2. 5. 5 681 §); I kaup.lääk. Tauno Wartiovaaralle osallistumista varten 
Lontoossa 22.—25. 4. pidettyyn kansainväliseen terveyskasvatusseminaariin ja East-
bournessa 28. 4.—2. 5. pidettyyn terveydenhoitokongressiin (27. 3. 1 072 §); apul.kaup. 
joht. Eino Uskille ja sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksaselle osallistumista varten Os-
lossa 8.—9. 9. järjestettäviin Pohjoismaiden pääkaupunkien sairaala-asioita hoitavien 
apulaiskaupunginjohtajien ja sairaalatoimen toimitusjohtajien neuvottelupäiviin (khn 
jsto 20.8. 6 207 §, 1. 10. 6 386 §) sekä sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksaselle osallistu-
mista varten Länsi-Saksassa 4.—14. 6. International Hospital Federationin järjestämään 
opintoretkeilyyn ja tutustumista varten Oslon uusiin sairaanhoitolaitoksiin (20. 2. 656 §, 
khn jsto 20. 8. 6 207 §); dipl.ins. Tuure Lehdolle 14. 7.—26. 7. Tukholman, Göteborgin ja 
Kööpenhaminan kaupunkien pesulatoimintaan tutustumista varten (16. 5. 1 548 §); työn-
välitystoimiston ammatinvalintapsykologille Anne Maria Hackmanille osallistumista 
varten Tranbergissä Norjassa 5.—14. 10. pidettyyn Pohjoismaiden ammatinvalinnanoh-
jaajien seminaariin (24. 4. 1 300 §, 11. 9. 2 418 §); urheilu- ja retkeilylautakunnan urhei-
lunohj. Esko Nummiselle osallistumista varten Boräsissa 24.—25. 2. pidettyyn Sveriges 
Idrottsplatsförbund -nimisen yhdistyksen urheiluhallikonferenssiin (khn jsto 12. 2. 5 252 §, 
12. 3. 5 378 §); Korkeasaaren eläintarhan eläintenhoitajille Erkki Kanervalle ja Leo Jalo-
selle Kööpenhaminan eläintarhan toimintaan ja hoitotapoihin tutustumista varten (khn 
jsto 27. 8. 6 231 §); urheilu- ja retkeilylautakunnan puheenjoht. Väinö Soiniselle, toim. 
pääll. Esko Paimiolle ja piiri-ins. Eero Airiolle osallistumista varten Malmössä 29.—30. 8. 
pidettyyn Sveriges Idrottsplatsförbund -nimisen yhdistyksen 33. vuosikongressiin ja tu-
tustumista varten Kööpenhaminan urheilupaikkoihin (khn jsto 13. 8. 6 184 §); väestön-
suojelulautakunnan tp. hallinnoll. apul. Kosti Lylylle, tp. suunnittelupääll. Pekka Joki-
paltiolle ja tp. valmentajalle Väinö Ojanteelle Ruotsin siviilisuojeluun tutustumista var-
ten (23. 10. 2 797 §); nuorisotyölautakunnan jäsenille Henry Backmanille ja nuorisoasia-
mies Heikka Niitty selle Moskovaan 19.—27. 7. tehdystä matkasta (19. 6. 1 891 §); suomen-
kielisten kansakoulujen II tarkastajalle Walter Erkolle ja ruotsinkielisten kansakoulujen 
tarkastajalle Hilding Cavoniukselle osallistumista varten Kööpenhaminassa 11.—14.9. 
pidettyyn Pohjoismaiden pääkaupunkien kansakouluntarkastajien kokoukseen (12. 6. 
1 863 §); lastentarhain lautakunnan puistoleikkitoimikunnan tarkast. Kirsti Pajuselle 
osallistumista varten Ruotsissa 27.5.—1.6. pidettyyn leikkikenttätoimintaseminaariin 
(29. 5. 1 683 §); apul.kaup.joht. Juho Kivistölle, kiinteistöviraston pääll. Alpo Lipalle ja 
asemakaavapääll. Väinö Tuukkaselle osallistumista varten Belgiassa pidettyyn kansain-
väliseen asunto- ja asemakaavakongressiin sekä tutustumista varten Briisselin ja Pariisin 
liikenne- ja yleiskaavoitusjärjestelyihin (19. 6. 1 889 §); kaup.geod. Lauri Kärkkäiselle 
osallistumista varten Hollannissa 27. 8.—4. 9. pidettyyn 9. kansainväliseen geodeettien 
kongressiin (khn jsto 2. 7. 6 037 §); asemakaavaosaston liikenneins. Antti Koivulle osal-
listumista varten Kööpenhaminassa 16.—23. 9. pidettyihin kansainvälisiin luentopäiviin 
ja liikenneturvallisuuskonferenssiin (khn jsto 31. 7. 6 106 §); asemakaava-arkkit. Olavi 
Terholle osallistumista varten Oslossa 15.—17. 9. pidettyihin VII pohjoismaisiin rakennus-
päiviin (12. 6. 1 839 §); yleiskaava-arkkit. Olof Steniukselle osallistumista varten Tukhol-
man Teknillisessä Korkeakoulussa 5.—7. 6. järjestettyihin cityalueiden suunnittelua käsit-
täviin kursseihin (khn jsto 28. 5. 5 804 §); kaup.metsänhoit. Paavo Harveelle osallistu-
mista varten Tukholmassa 25.—30. 8. pidettyyn IX pohjoismaiseen metsäkongressiin 
(khn jsto 18. 6. 5 935 §); kaup.ins. Walter Starckille, kaup.arkkit. Lauri Pajamiehelle ja 
rakennusviraston talorakennusosaston työpääll. Esko Toivolalle osallistumista varten 
Oslossa 15.—17. 9. pidettyihin VII pohjoismaisiin rakennuspäiviin (12. 6. 1 867 §); kaup. 
arkkit. Lauri Pajamiehelle osallistumista varten Brxisselissä järjestettyyn maailmannäyt-
telyyn ja tutustumista varten Dusseldorfin uusiin virastotaloihin (khn jsto 3. 9. 6 266 §); 
apul.kaup.ins. Lemmitty Salmensaarelle ja järjestelytoimiston toimistotyöntutkijalle 
Kurt Nordmanille osallistumista varten Länsi-Saksassa ja Sveitsissä jätteidenpolttolaitok-
sen piirustusten suunnitteluun liittyviin neuvotteluihin ja tutustumista varten kirjan-
pitokoneiden käyttöön (6. 3. 842 §); katurakennusosaston kemistille Voitto Katajapurolle 
osallistumista varten Kööpenhaminassa 16.—18. 6. järjestettyyn Pohjoismaiden Tie-
teknillisen liiton bitumijaostojen yhteiseen kokoukseen (khn jsto 28. 5. 5 823 §); liikenne-
laitoksen toim.joht. Kalle Alakarille tutustumista varten Tukholman liikennelaitokseen 
ja osallistumista varten liikennealan pohjoismaista yhteistyötä koskeviin neuvotteluihin 
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sekä Kööpenhaminassa 25. 10. pidettyyn Pohjoismaiden pääkaupunkien liikennelaitosten 
toimitusjohtajien neuvottelutilaisuuteen (khn jsto 12. 3. 5 390 §, 15. 10. 6 466 §); liikenne-
laitoksen neljälle viranhaltijalle Länsi-Saksaan ja Norjaan linja-autojen ja raitiovaunujen 
säilytyshalleihin ja näiden autokorjaamoihin tutustumista varten (2. 4. 1 105 §); satama-
joht. Kristian Eirolle ja varastoimistoimen joht. Tauno Teräkselle osallistumista varten 
Norjassa Larvikissa pidettyyn Norjan Satamaliiton liittokokoukseen (khn jsto 2.1. 
6 047 §); satamajoht. Kristian Eirolle tutustumista varten eräisiin Ruotsin, Tanskan ja 
Länsi-Saksan kaupunkeihin (khn jsto 1. 10. 6 407 §); työmaains. Heljo Lepäsmaalle osal-
listumista varten Kööpenhaminassa 12.—14. 5. järjestettyihin betonikursseihin (27. 3. 
1 092 §); satamarakennusosaston koneins. Olavi Lehtoselle osallistumista varten Hullissa 
Priestman Brothers Ltd:n tehtaalla 8.—10. 12. pidettyyn kourakaivurin koetustilaisuu-
teen (khn jsto 12. 12. 6 824 §); vesilaitoksen apul.joht. Kauko Tammelalle osallistumista 
varten Brysselissä 25.—31. 5. pidettyyn kansainväliseen vesilaitosyhdistyksen kongressiin 
ja tutustumista varten Länsi-Saksassa vesijohtoveden otsonointiin, Rotterdamissa vesi-
laitokseen ja Hollannissa vesilaitosten tutkimusinstituuttiin (17. 4. 1 275 §, 16. 5. 1 573 §); 
kaasulaitoksen sivutuoteins. Aleksanteri Keisalolle osallistumista varten Trelleborgissa 
8.—9. 7. pidettyyn Svenska Gasverksföreningen'in 44. vuosikokoukseen (khn jsto 2. 7. 
6049 §); sähkölaitoksen toim.joht. Unto Rytköselle ja tariffi-ins. Aimo Puromäelle osallistu-
mista varten Lausannessa 30. 6.—8. 7. pidettyyn UNIPEDE.n kongressiin (27. 3. 1 089 §); 
verkonsuunnittelutoimiston pääll. Pentti Saarniolle osallistumista varten Pariisissa 4.— 
14. 6. järjestettyyn CICRE:n kokoukseen (13. 2. 572 §); 

Kotimaassa pidettyihin vuosi- ym. kokouksiin osallistumista varten myönnettiin apu-
rahoja seuraaville henkilöille: Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen 38:lle kaupungin 
palveluksessa olevalle jäsenelle osallistumista varten Kokkolassa 6.—8. 6. pidettyyn vuosi-
kokoukseen (29. 5. 1 696 §); 19:lle kaupungin edustajalle osallistumista varten Porissa 
15.—16. 8. pidettyihin kaupunkipäiviin (12. 6. 1 824 §, khn jsto 18.6. 5921 §,20.8. 6197§, 
10. 9. 6 279 §); apul.kaup.joht. Eino Uskille Vaasan keskussairaalaan tutustumista varten 
(khn jsto 19. 11. 6 665 §); asiamiestoimiston lainopp. avust. Allon Swanljungille osallistu-
mista varten Suomen Luotonantajayhdistyksen 16. 12. pidettyyn syyskokoukseen (khn 
jsto 17. 12. 6 834 §); koulutuspääll. Urpo Ryönänkoskelle osallistumista varten Tehokkaan 
Tuotannon Tutkimussäätiön 8.—9. 5. Helsingissä järjestämään liikkeenjohdon henkilö-
suhdekysymyksiä käsittelevään konferenssiin (khn jsto 16. 4. 5 576 §); järjestelytoimiston 
8:lle viranhaltijalle osallistumista varten Tuottavuusmiesten Kilta -nimisen yhdistyksen 
Helsingissä 14.—15. 3. järjestämiin rationalisoimisaiheisiin neuvottelupäiviin (khn jsto 
26. 2. 5 308 §); järjestelytoimiston 6 viranhaltijalle osallistumista varten Tuottavuusmies-
ten Killan kesäkokoukseen (khn jsto 28. 5. 5 796 §); toim.pääll. Alpo Salolle osallistumista 
varten Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiön järjestämään liikkeenjohdon konferens-
siin (khn jsto 12. 3. 5 382 §); enintään lO.Tle Suomen Kaupunkituomarien yhdistykseen 
kuuluvalle kaupungin viranhaltijalle osallistumista varten Kotkassa 14.—15. 6. pidettyyn 
vuosikokoukseen (khn jsto 4. 6. 5 830 §); hankinta-asiamies Leo Molanderille osallistumis-
ta varten Ekonomiliitto-nimisen yhdistyksen Jyväskylässä 17.—18. 5. järjestämiin osto-
ja varastotoiminnan neuvottelupäiviin (khn jsto 7. 5. 5 692 §); veroviraston 12 viranhalti-
jalle osallistumista varten Suomen taksoitus virkamiesten yhdistyksen Hämeenlinnassa 
23.—24. 8. pidettyyn vuosikokoukseen (khn jsto 13. 8. 6 183 §); lastenpsykiatri Salme 
Wiherheimolle, psykologeille Heikki Hintikalle ja Kyllikki Virkille osallistumista varten 
Suomen Kasvatusneuvolain Liiton ja Västra Nylands mentalhygieniska byrän Tammi-
saaressa 7.—8. 3. järjestämiin neuvottelupäiviin (khn jsto 5. 3. 5 365 §), Auroran sairaalan 
laborantille Hilkka Linkolalle tutustumista varten Turun yliopiston mikrobiologisessa lai-
toksessa käytettäviin lavantaudin tutkimusmenetelmiin (khn jsto 12. 2. 5 257 §),ylilääk. 
Kaino Kivikanervolle osallistumista varten Oulaisten parantolassa 2. 8. pidettyyn vuosi-
kokoukseen (khn jsto 31. 7.6 072 §); lastensuojelulautakunnan sosiaalilääk. Sirkka Syvän-
teelle, psykologille Jaakko Borgille ja johtavalle hoitajalle Taimi Talikaiselle osallistumista 
varten Suomen Kasvatusneuvolain Liiton Tammisaaressa 7.—8. 3. pidettyihin neuvottelu-
päiviin (khn jsto 5. 3. 5 358 §); urheilu- ja retkeilylautakunnan puh.joht. Väinö Soiniselle, 
toim.pääll. Esko Paimiolle ja piiri-ins. Eero Airiolle Turun urheilupuistoihin tutustumista 
varten (khn jsto 13. 8. 6 184 §); nuorisoasiamies Heikka Niittyselle, apul. nuorisoasiamies 
Kurt Forsmanille, nuorsioneuvoja Maj-Lis Pohjolalle ja kerhokeskusten valvojalle Matti 
Häyhälle osallistumista varten Turussa 23.—25. 1. järjestettyihin valtakunnallisiin nuo-
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risopäiviin (khn jsto 3. 12. 6 769 §); apul.nuorisoasiamies Kurt Forsmanille Hankoon 
10.6. ja 22. 7. suoritetuista leirialueiden ja leirien tarkastusmatkoista (khn jsto 2. 7. 6 053 §); 
työnvälitystoimiston merimiesosaston vt. osastonjoht. Jorma Tötterströmille osallistu-
mista varten Vaasassa 6. 2. pidettyyn työn välitys virkailijoiden neuvottelupäiviin (6. 2. 
484 §); raittiuslautakunnan jäsenille past. Martti Voipiolle, tarkast. Urho Merilinnalle ja 
taloudenhoit. Voitto Saariselle sekä lautakunnan toimiston edustajalle, siht. Mauno Meri-
linnalle osallistumista varten Porissa 13.—14. 9. järjestettyyn raittiuslautakuntien neu-
vottelukokoukseen (khn jsto 3. 9. 6 263 §); suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulu-
jen taloudenhoitajille Matti Paasolle ja Henry Backmanille osallistumista varten Hämeen-
linnassa 14.—15. 6. pidettyihin kaupunkien kansakoulujen taloudenhoitajien neuvottelu-
päiviin (khn jsto 4. 6. 5 865 §); valmistavan poikien ammattikoulun 7:lle sähköalan opet-
tajalle osallistumista varten Keski-Suomen keskusammattikoulussa pidettyihin neuvotte-
lupäiviin (khn jsto 2. 5. 5 679 §); kotitalouslautakunnan talousopett. Dolly Schönholtzille 
osallistumista varten Turussa 28.—29. 1. järjestettyihin Teollisuuden ja kotitalouden neu-
vottelupäiviin (khn jsto 12. 2. 5 256 §); yhdelle suomenkielisen ja yhdelle ruotsinkielisen 
työväenopiston johtokunnan jäsenelle, molempien työväenopistojen johtajille sekä 
yhdelle kummankin työväenopiston opettajalle osallistumista varten Hämeenlinnassa 
25.—26. 5. pidettyyn Työväenopistojen Liiton koko maata käsittävään edustajakokouk-
seen (khn jsto 7. 5. 5 712 §); museonhoitaja Helmi Helmiselle osallistumista varten Suo-
men Museoliiton Lahdessa 16.—18. 8. järjestämiin museopäiviin ja Hämeen Museon 50-
vuotisjuhliin 20. 4. Tampereella (khn jsto 28. 5. 5 816 §, 25. 6. 6 002 §); kiinteistöviraston 
10 viranhaltijalle osallistumista varten Kunnalliset Mittaus virkailijat -nimisen yhdistyk-
sen Turussa 29.—30. 3. järjestämiin luentopäiviin (khn jsto 19. 3. 5 435 §); rakennusviras-
ton piiri-ins. Aarne Forsblomille osallistumista varten Kajaanin lumiauratoimikunnan 
13.—14. 3. järjestämiin aurauskokeiluihin (khn jsto 26. 2. 5 336 §); talorakennusosaston 
työpääll. Esko Toivolalle ja vt. apul.satamarak.pääll. Per Dunckerille osallistumista var-
ten Turussa 23.—24. 1. pidettyyn Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen hallituksen 
kokoukseen (khn jsto 18. 6. 5 964 §); sekä lisäksi Toivolalle osallistumista varten 
Porissa 15.—16. 8. pidettyihin XV kaupunkipäiviin (khn jsto 13. 8. 6 191 §); piiri-
puutarh. Harald Karumaalle osallistumista varten Oulussa 2.—3. 8. pidettyihin Kaupun-
kipuutarhurien Seuran järjestämiin opinto- ja retkeilypäiviin (khn jsto 31. 7. 6 145 §); 
apul.kaup.johtajille Eino Waroselle ja Hjalmar Krogiukselle sekä satamajoht. Kristian 
Eirolle, satamarak.pääll.Boris Backbergille ja satamakapt. Georg Häggströmille osallistu-
mista varten Kotkassa 18.—19. 8. pidettyyn Suomen Satamaliiton liittokokoukseen 
(31. 7. 2 152 §, khn jsto 10. 9. 6 303, 6 310 §); työpääll. Esko Toivolalle ja kaasulaitoksen 
tuotantopääll. Eino Kiurulle osallistumista varten Aulangolla 28.—29. 5. järjestettyihin 
Teollisuuden Työnjohto-opiston teknillisten johtajien henkilöpoliittisiin jatkoneuvottelu-
päiviin (khn jsto 21. 5. 5 764, 5 790 §); tarkast. Severi Koskiselle, isänn. Juho Mehdolle ja 
teurastamon toim.joht. Reijo Turuselle osallistumista varten Turussa 3.—4. 5. pidettyyn 
Suomen Kunnallisten Teurastamoiden yhdistyksen vuosikokoukseen (khn jsto 16. 4. 
5 596 §, 16.5.-5 717 §); teurastamon käyttötekn. Leevi Saariaholle Turkuun ja Poriin 
18.—21. 11. tehdystä matkasta (khn jsto 23. 12. 6 887 §). 

Määrärahoista Opintomatkastipendit myönnettiin anomusten perusteella matka-
apuraha jäljempänä mainituille 33 viranhaltijalle: toimistotyöntutkijalle Aatu Vuoristolle, 
apul. hankinta-asiamies Toivo Kivismäelle, rak.ins. Olavi Talviolle, apul.palopääll. Harri 
Virranteelle, terveydenhoito viraston tarkastajille John Hofströmille, Paavo Huttuselle, 
Carlheinz Klatfille, Viljam Paavilaiselle, Auroran sairaalan laboratorion ylilääk. Odd 
Wagerille, Kivelän sairaalan laboratorion osast. hoit. Anna Lisa Ekille, huoltoviraston toi-
mistonhoitajille Paavo Ahokkaalle ja Ines Kohoselle sekä ylilääk. Lars Töttermanille, las-
tensuojelu viraston terv.sis. Judith Petterssonille, suomenkielisten kansakoulujen opetta-
jille Annikki Eskolalle ja Elina Reinilälle, ruotsinkielisten kansakoulujen op. Ruth Olinille, 
ammattiopetuslaitosten vahvavirtasähkötyönop. Lars Carlbergille ja puhelintyönop. 
Erkki Vaarelalle, lastentarhanopettajille Siiri Hiltuselle ja Britta Schierille, kaupungin-
orkesterin alttoviulunsoitt. Martti Pajanteelle, rakennusviraston rakennusmestareille Gun-
nar Böstmanille ja Georg Renqvistille sekä kaup.puutarh. Jonne Törmälle, raitiovaunun-
korjaamon työnjoht. Nikolai Janssonille ja hallityönjoht. Helmer Hällströmille (khn jsto 
3. 12. 6 751 §), satamalaitoksen piiri-ins. Johan Askille, vesilaitoksen laboraattorille Pekka 
Visapäälle, kaasulaitoksen laboraattorille Olof Sesemannille ja sähkölaitoksen asemamest. 
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Helio Virka järvelle, työnvälitystoimiston vs. os.joht. Martti Samoojalle ja ammatinvalin-
tapsykol. Alma Hiitoselle. Ao. apurahojen saajia kehotettiin viipymättä ilmoittamaan 
kaupunginhallitukselle, jos he syystä tai toisesta eivät kertomusvuonna pystyisi käyttä-
mään heille myönnettyä apurahaa, jotta käyttämättä jäävä rahamäärä voitaisiin myöntää 
toiselle hakijalle (24. 4. 1 300 §, 30. 10. 2 886 §). 

Teollisuuslaitosten lautakunnan anomuksesta yleis jaosto myöhemmin päätti suostua 
siihen, että laboraattori Sesemann saisi osallistua v:n 1959 maaliskuuhun siirrettyihin, Karls-
ruhen teknillisen korkeakoulun kaasuinstituutissa pidettäviin kursseihin. Koska em. 
opintomatka-apuraha ei ollut siirtomääräraha, tulisi yleis jaosto eri esityksestä v. 1959 
myöntämään käyttövaroistaan mainitun opintomatka-apurahan suuruisen määrärahan 
ko. kursseille osallistumista varten (khn jsto 8. 10. 6 442 §). 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroista myönnettiin 5 000 mk:n 
matka-apuraha kahdelle terveydenhoitolautakunnan valitsemalle viranhaltijalle osallistu-
mista varten Suomen Terveydenhoidonkatsastajien Yhdistyksen Mikkelissä järjestämiin 
opinto- ja neuvottelupäiviin (khn jsto 2. 4. 5 530 §) sekä 46 340 mk 8 maidontarkastamon 
viranhaltijan lähettämistä varten Porin Terveydenhoitoyhdistyksen Maidontarkastus-
jaoston 15.—16. 3. järjestämille opintopäiville (khn jsto 12. 3. 5 398 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä 15 000 mk Kunnallisen Terveydenhoitoyhdis-
tyksen 6.—8. 10. järjestämiin terveydenhoidonkatsastajien täydennyskursseihin osallistu-
vien terveyskatsastajien Björn Fagerholmin ja Vilho Määttäsen sekä tp. katsastajan Aarre 
Kuusiston kurssimaksun suorittamista varten (khn jsto 10. 9. 6 305 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin matkapalkkio Ryttylän koulukodin käyttöä B-mielisairaalana tutkimaan asetetun 
toimikunnan (ks. s. 132) jäsenille toim. joht. Arvi Heiskaselle, taloudenhoit. Veikko Kää-
riäiselle, toim.joht. Reino Oksaselle, yliarkkit. T. Pellille, ins. L. Puolakkaiselle ja ylilääk. 
Asser Stenbäckille Ryttylään tehdystä matkasta (khn jsto 31. 7. 6 141 §). 

Opetustoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista yleis-
jaosto myönsi 2 000 mk valmistavan poikien ammattikoulun opettajien L. Carlbergin ja 
Y. Johansonin osallistumisesta Sähkötarkastuslaitoksen luentopäiville 9.—10. 4. aiheutu-
neen osanottomaksun suorittamista varten (khn jsto 12. 3. 5 399 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista yleis-
jaosto myönsi matka-apurahan apul. katurakennuspääll. Kaarlo Laurilalle, piiri-insinöö-
reille Esko Mäkelälle ja Erkki Nuutilalle Tukholmaan ja Norrköpingiin tehtävää opinto-
matkaa varten (khn jsto 6. 8. 6 166 §). 

Kaasulaitoksen käyttövaroista myönnettiin matka-apuraha seuraaville viranhalti-
joille: toim.joht. Aatu Pöntykselle ja tuotantopääll. Eino Kiurulle tutustumista varten 
hiilien ja koksin hankintaan liittyviin kysymyksiin Moskovassa (8. 5. 1 502 §, 16. 5. 
1 574 §); apul.kaup.joht. Krogiukselle ja toim.joht. Pöntykselle osallistumista varten Suo-
men kauppavaltuuskunnan asiantuntijoina Moskovassa venäläisen hiilen ostamiseksi käy-
tyihin neuvotteluihin (khn jsto 5. 11. 6 608 §); kaasunmyynti-ins. Paavo Jensenille ja 
jakelupääll. Torsti Simolalle osallistumista varten Tanskan kaasulaitosyhdistyksen vuosi-
kokoukseen ja tutustumista varten Odensessa järjestettäviin kaasuteknillisiin messuihin 
(8. 5. 1 496 §); koksi-ins. Reijo Kekäläiselle tutustumista varten Länsi-Saksassa pidettä-
vään Saksan Vuoriteollisuusnäyttelyyn ja eräisiin ko. alan tuotantolaitoksiin (khn jsto 
24. 9. 6 372 §); tuotantopääll. Eino Kiurulle tutustumista varten Englannin, Hollannin ja 
Länsi-Saksan eräisiin koksitehtaisiin ja hiiliteollisuuteen (khn jsto 3. 9. 6 265 §). 

Sähkölaitoksen käyttövaroista myönnettiin seuraavat matka-apurahat: toim.joht. 
Unto Rytköselle Svenska Värmeverksföreningen -nimisen yhdistyksen vuosikokoukseen 
osallistumista varten (khn jsto 15. 10. 6 484 §); hankintains. Kivi Hellevuolle tutustumista 
varten Puolan hiiliteollisuustoimintaan (22. 5. 1 627 §, khn jsto 2. 7. 6 019 §); dipl.ins. 
Kari Bergholmille osallistumista varten Saksan suurkattilanomistajien yhdistyksen Bre-
menissä pidettävään vuosikokoukseen ja neuvottelua varten turbiinia koskevassa asiassa 
Ab. de Lavals Ängturbin -nimisen toiminimen kanssa Tukholmassa sekä dipl.ins. Viljo 
Immoselle asiantuntijalausuntojen hankkimista varten Länsi-Saksasta ko. turbiinia kos-
kevassa asiassa (12. 6. 1 868 §, khn jsto 26. 11. 6 733 §); laitoksen kemistille Liisa Kolla-
selle tutustumista varten Länsi-Saksan ja Tanskan höyryvoima- ja kaukolämmityslaitok-
sissa esiintyviin korroosiokysymyksiin sekä höyrykattiloiden syöttö- ja kattila vesien ynnä 
kaukolämmitysvesien käsittelyyn (khn jsto 6. 8. 6 168 §); suunnitteluins. Lars Larssonille 
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osallistumista varten Svenska Elverksföreningenin Skellefteässa järjestämiin neuvottelu-
päiviin (khn jsto 13. 8. 6 190 §); mittari-ins. Heinrich Griinbaumille höyryvoimalaitosten 
instrumentointiin liittyviin kysymyksiin tutustumista varten Berliinissä ja Hamelnissa 
(khn jsto 22. 10. 6 530 §, 12. 12. 6 808 §); 

Uudisrakennuspääll. Eino Toiviaisen yht. 155 659 mk:n suuruinen matkalasku Englan-
tiin v. 1957 tehdystä matkasta saatiin suorittaa v:n 1957 talousarvioon kuuluvista em. 
määrärahoista (khn jsto 8. 1. 5 032 §). 

Lisäksi tekivät sekä kaupunginhallitus että sen yleis jaosto joukon päätöksiä oikeuttaen 
eräät viranhaltijat tekemään virkamatkoja mm. Saksaan ja Englantiin tarkastamaan ja 
vastaanottamaan kaupungin tilaamia koneita ja laitteita. 

Kurssitoiminta. Seuraaville henkilöille myönnettiin tarvittavat varat kurssimaksujen 
suorittamiseen osallistumista varten jäljempänä mainittuihin kursseihin: eri laitosten eh-
dottamille 62 viranhaltijalle osallistumista varten Kaupunkiliiton järjestämiin uutta ra-
kennuslakia koskeviin neuvottelupäiviin (khn jsto 19. 11. 6 654 §); kaupunginkanslian, 
järjestelytoimiston ja hankintatoimiston eräille viranhaltijoille osallistumista varten Eko-
nomiliiton ja Ekonomföreningen Niord -nimisen yhdistyksen järjestämiin »Konttoritek-
niikka 1958» -nimisiin kursseihin ja näyttelyyn tutustumista varten (khn jsto 17. 9. 6 327 
§); kaup.kamr. Osmo Lehtosuolle, apulaiskaupunginkamreereille Ensio Mäkiselle ja Hjal-
mar Storkällille sekä kaup.rev. Sigfrid Törnqvistille ja kolmelle reviisorille osallistumista 
varten em. yhdistysten järjestämiin konttoriteknillisiin kursseihin (khn jsto 8. 10. 6 431 §, 
15. 10. 6 458 §); eräille järjestelytoimiston viranhaltijoille osallistumista varten IBM:n jär-
jestämiin elektronikonekursseihin (khn jsto 5.2. 5 206 §); apul. hankinta-asiam. Toivo 
Kivismäelle Oy. Rastor Ab:n järjestämiin kaupan ostoteknillisiin kursseihin osallistumista 
varten (khn jsto 5. 3. 5 347 §); toimistoarkkit. Toivo Heimolle ja rak.ins. Simo Salmival-
lille osallistumista varten Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen järjestämiin talorakennus-
tekniikan kursseihin (khn jsto 19. 3. 5 426 §); Nikkilän sairaalan voim.op. Toivo Salolle 
osallistumista varten Palokoulun Otaniemessä järjestämiin palopäällystökursseihin (khn 
jsto 22. 1. 5 153 §); pesulanhoit. Tyyne Halmiselle Turussa pidettäviin pesulakursseihin 
osallistumista varten (16. 10. 2 726 §); lastensuojelulautakunnan 6 viranhaltijalle Uuden-
maan huoltoväen yhdistyksen kursseihin osallistumista varten (24. 4. 1 297 §, 16. 5. 
1 553 §); suomenkielisen työväenopiston joht. Toivo Wuorenrinteelle osallistumista varten 
kouluhallituksen Kauniaisissa järjestämiin ohjaustaidollisiin kursseihin (khn jsto 19. 6. 
5 954 §); dipl.ins. Niilo Luomalle, mittaustekn. Keijo Turpeiselle ja kartoittaja-piirtäjille 
Poju Astalalle ja Jouko Pesoselle osallistumista varten Turussa järjestettyihin muovipii-
rustuskursseihin (13. 3. 887 §); asuntotuotantokomitean tekn.pääll. Kalevi Laineelle, 
toimistoins. Kaj. Lindholmille ja kustannuslask. Valter Etholenille osallistumista varten 
Rakennusinsinööriyhdistyksen Helsingissä järjestämiin kursseihin (khn jsto 12. 3. 5 387 §); 
elintarvikekeskuksen pääemännälle Maija Söderströmille ja emännälle Annikki Soimakal-
liolle osallistumista varten Helsingissä järjestettyihin koulukeittolaemäntien kursseihin 
(khn jsto 26. 2.5 323 §). 

Koulutuspäällikkö Urpo Ryönänkoski oikeutettiin tekemään virkamatka Ruotsiin 
osallistumista varten Bergendalissa järjestettäviin pohjoismaisiin opinto-ohjaajakurssei-
hin, sillä edellytyksellä, ettei ko. matkasta aiheutuisi kaupungille kustannuksia (khn jsto 
31. 7. 6 082 §). 

Yleisjaosto päätti suostua Suomen Autoklubin Helsingin piirin anomukseen ja ilmoit-
taa kaikille virastoille ja laitoksille, että niiden autonkuljettajat saavat osallistua kaupun-
gin kustannuksella ja kaupungin autoilla yhdistyksen Helsingissä 4. 5. järjestämiin liiken-
nekilpailuihin. Osanottomaksu 500 mk saatiin suorittaa ao. viraston tai laitoksen tarve- tai 
käyttövaroista. Osallistuminen mainittuihin kilpailuihin oli vapaaehtoista eikä siitä suori-
tettaisi minkäänlaisia ylityö- tai muita korvauksia (khn jsto 23. 4. 5 614 §). 

Kansak.opett. Martin Sandvikin ilmoitus osallistumisestaan eräihin Ruotsissa pidet-
tyihin kursseihin merkittiin tiedoksi (khn jsto 3. 12. 6 770 §). 

Yleisjaosto oikeutti Tervalammen työlaitoksen suorittamaan työnjoht. Aarne Nissi-
selle 4 900 mk.n korvauksen osallistumisesta koulutustoimikunnan järjestämiin johtamis-
taidollisiin kursseihin aiheutuneista matkakuluista (khn jsto 31. 7. 6 127 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota palkkalautakunnan v. 1957 tekemän päätöksen ja 
samalla hylätä Helsingin Kunnallisvirkamiesyhdistyksen anomuksen täysien palkkaetujen 
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myöntämisestä järjestötoimintakursseille 22.—23.11. 1957 osallistuneille viranhaltijoille 
(2. 1. 120 §). 

Sosiaaliset näkökohdat asuntotuotannossa -aiheisen, Yhdistyneiden Kansakuntien Tek-
nillisen Avun 19. 9. järjestämän seminaarin neuvottelutilaisuuteen määrättiin kaupungin 
edustajaksi kiinteistöviraston päällikkö Alpo Lippa, sillä ehdolla että kaupungille ei aiheu-
tuisi kustannuksia ko. seminaarin järjestämisestä (khn jsto 17. 9. 6 330 §). Myöhemmin 
määrättiin kiinteistöviraston päällikkö Lippa kaupungin edustajaksi mainitun seminaarin 
järjestelytoimikuntaan (2. 10. 2 609 §). 

Matkakertomukset. Kaupunginarkistoon lähetettiin säilytettäväksi ne matkakertomuk-
set, joita kaupungin myöntämien matka-apurahojen turvin tekemistään matkoista olivat 
laatineet rakennustarkastustoimiston yliarkkit. Toivo Tuovinen, rak.ins. Olavi Talvio ja 
rak.mest. Ruben Lindgren (khn jsto 8. 1. 5 027 §, 9. 3. 6 248 §); apul.verojohtaja Toivo 
Tuunanen (khn jsto 5. 11. 6 595 §); Marian sairaalan johtaja, prof. Pauli Tuovinen (khn jsto 
19.3. 5 444 §); Auroran sairaalan bakteriologisen laboratorio-os. ylilääk. Odd Wager ja las-
ten kirurgisen os. apul. ylilääk. Georg Wallgren ja ylilääk. Lars Tötterman (khn jsto 30.10. 
6 571, 6 572 §, 23. 12. 6 904 §); apul. hankinta-asiam. Toivo Kivismäki (khn jsto 31. 7. 
6 093 §); osastonhoit. Vava Kemppi (khn jsto 18. 6. 5 956 §); terveyssisar Judith Petters-
son (khn jsto 6. 8. 6 165 §); terveystarkastajat John Höfström, Paavo Huttunen ja Viljami 
Paavilainen (khn jsto 27. 8. 6 238 §); huolto viraston toimistonhoitajat Paavo Ahokas ja 
Ines Kohonen (khn jsto 31. 7. 6 122 §, 5. 11.6 596 §); ammatinvalinnanohjaaja Anne Marie 
Hackman sekä vs. ammatinvalintapsykologi Alma Hiitonen (khn jsto 17. 12. 6 864 §); 
opettajat Annikki Eskola, Karin Forsell ja Martti Paturi (khn jsto 26. 3. 5 489 §, 3. 12. 
6 766 §, 17. 12. 6 868 §); Töölön ruotsinkielisen kansakoulun joht. Margit Cavonius (khn 
jsto 3. 12. 6 771 §); valmistavan poikien ammattikoulun opettajat Lars Carlberg ja Erkki 
Vaarela (khn jsto 5. 11. 6 602 §); lastentarhanjoht. Britta Schier (khn jsto 22. 10. 6 519 §); 
lastentarhanopettajat Siiri Hiltunen ja Raisa Taulamo (khn jsto 29. 1. 5 188 §, 10. 9. 
6 295 §); kaup. metsänhoit. Paavo Harve (khn jsto 2. 4. 5 512 §); kaupunkimittausosaston 
piiri-ins. Lauri Lius (khn jsto 2. 5. 5 658 §); rakennusviraston katurakennusosaston raken-
nusmestarit Gunnar Böstman ja Georg Renqvist (khn jsto 22. 10. 6 527 §, 17. 12. 6 874 §); 
liikennelaitoksen työnjoht. N. Jansson ja hallityönjoht. Helmer Hällström (khn jsto 19. 11. 
6 677 §); eläinlääk. Carlheinz Klatt (khn jsto 17. 9. 6 340 §); satamalaitoksen yli-insinööri 
Johan Ask (khn jsto 26. 11. 6 734 §); vesilaitoksen laboraattori Pekka Visapää (khn jsto 
24. 9. 6 378 §). 

Kaupungin järjestämät edustustilaisuudet. Kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttö-
varoistaan 1 787 608 mk sekä saman pääluokan tililtä Kaupungin edustustilaisuuksia var-
ten 10 209 021 mk erilaisten juhla- ym. tilaisuuksien järjestämistä varten seuraaville yksi-
tyisille henkilöille, järjestöille, kokouksille yms.: Tukholman kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajalle Carl Albert Andersonille ja Kööpenhaminan pormestarille Urban Hansenille 
(khn jsto 25. 6. 5 982 §, 2. 7. 6 016 §, 6. 8. 6 159 §); Tukholman kaupungin borgarrådet 
Gösta Agreniuksen ja J. Garpen vierailun johdosta (khn jsto 26. 11.6 707, 6 732 §, 3. 12. 
6 743, 6 744, 6 745 §, 12. 12. 6 816 §); Reykjavikin kaup.siht. Sveinn Asgeirssonille (khn 
jsto 27. 8. 6 217 §); islantilaiselle johtajalle Hjalmar Blöndalille (khn jsto 15. 1. 5 079 §); 
oslolaisille kunnallismiehille (khn jsto 22. 10. 6 500 §); Geneven kaupungin edustajalle (khn 
jsto 22. 10. 6 503 §); prof. Henrik Corneirin vierailun johdosta (khn jsto 1. 10. 6 390 §); 
Falunin kaupungin edustajille (khn jsto 30. 10. 6 550 §); sveitsiläisen Gebrüder Sulzer 
Aktiengesellschaftin, Winterthur, edustajille (khn jsto 15. 1. 5 078 §); Helsingin Yliopis-
ton vieraana olevalle prof. Paul Gieseke'lle (khn jsto 7. 5. 5 701 §); Oslon Bymuseumin 
johtajalle Harald Hals'ille (khn jsto 12. 2. 5 235 §); Cheltenhamin kaupungin kaupungin-
johtajalle Charles Irving'ille (khn jsto 10. 9. 6 286 §); tukholmalaisille johtajille Hans 
Karlssonille ja Knut Lindbergille (khn jsto 25. 6. 5 980, 5 994 §); kieliläisen ylioppilas-
retkikunnan jäsenille (khn jsto 31. 7. 6 103 §, 20. 8. 6 201 §, 3. 9. 6 247 §); Zürichin kaup. 
joht. Emil Landolt'ille (13. 3. 877 §, 17. 4. 1 216 §, khn jsto 2. 5. 5 640 §, 16. 5. 5 725 §, 
21. 5. 5 756 §); Chesterin eläintarhan johtajalle Mr. Mottershead'ille (khn jsto 27. 8. 6 214 
§); Nordiska Kriminaltekniska Föreningen -nimisen yhdistyksen kokouksen osanottajille 
(3. 7. 2 008 §, khn jsto 15. 10. 6 451 §); Moskovan kaupungin nuoriso valtuuskunnan jäse-
nille (2. 4. 1 103 §, khn jsto 9. 4. 5 544 §, 16. 4. 5 573 §, 7. 5. 5 690 §, 16. 5. 5 719, 5 720, 
5 721, 5 722 §, 21. 5. 5 756 §, 28. 5. 5 795 §, 4. 6. 5 842 §, 11. 6. 5 872, 5 873 §); Kansainväli-
sen kaupunginjohtajien yhdistyksen toimitusjohtajalle Orin F. Nolting'ille (khn jsto 
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4. 6. 5 829 §, 31. 7. 6 075 §); norjalaiselle ja tanskalaiselle kaupungininsinöörille (khn jsto 
11.6. 5 906 §); Ranskan tasavallan Suomeen lähettämälle kaupunkien aluesuunnittelua 

:sekä siihen liittyviä sosiaalisia kysymyksiä tutkivalle valtuuskunnalle (khn jsto 2. 7. 
6 011 §); Ranskan Teknillisen Näyttelyn ranskalaisille järjestäjille (9. 10. 2 638 §); ruotsa-
laisen sanomalehtimiesretkikunnan jäsenille (khn jsto 2. 7. 6 028 §); Suomalais-Amerikka-
laisen yhdistyksen vierailun yhteydessä kuvernööri Adlai Stevensonille (khn jsto 28. 5. 
5 827 §, 6. 8. 6 159 §); Jaltan kaupungin edustajille (khn jsto 6. 8. 6 159 §); Greenwichin 
Lord May orille (khn jsto 6. 8. 6 159 §); ruotsalaiselle prof. Halvar Sundbergille verotus-
asioita koskevien neuvottelujen yhteydessä (khn jsto 26. 3. 5 472 §); Tanskan kuninkaan 
ja kuningattaren vierailun johdosta (27. 3. 1 032 §, khn jsto 7. 5. 5 691 §, 18. 6. 5 920 §, 
25. 6. 5 976 §, 2. 7. 6 013, 6 015, 6 020, 6 026 §, 4. 7. 6 058 §, 31. 7. 6 075, 6 083 §, 20. 8. 
6 198 §, 27. 8. 6 227 §); Järvenpään kauppalan vieraaksi saapuneen tanskalaisen delegaa-
tion jäsenille (27. 2. 703 §, khn jsto 19. 3. 5 419 §); Tanskan radio-orkesterin jäsenille 
(30. 4. 1 406 §, khn jsto 31. 7. 6 075 §); tanskalaisen lehdistön, radion ja television edusta-
jille (khn jsto 21. 5. 5 768 §, 19. 6. 5 926 §, 31. 7. 6 075 §); Berliinin kaupungin sähköntar-
peesta huolehtivan yhtiön käyttöpääll. Hans Weberille (khn jsto 16. 4. 5 595 §); Tukhol-
man kaupunginlakimiehelle E. G. Westmanille (khn jsto 16. 5. 5 729 §); Partiotyttöjen 
Maailmanliiton Lontoossa olevan Maailmantoimiston johtajan Dame Leslie Whateleyn 
vierailun johdosta (khn jsto 21.5.5 756 §); ECE:n sihteerin Mr Cuperus'en vierailun yhtey-
dessä (khn jsto 19. 11. 6 695 §); Stadrat Schachtin vierailun johdosta (khn jsto 25. 6. 
5 979, 5 994 §); ylipormestari Eero Rydmanin ja ent. apul.kaup.joht. Ruben Granqvistin 
muotokuvan paljastustilaisuuden yhteydessä (khn jsto 23.4. 5 611 §, 19. 11. 6 658 §); 
ent. apul.kaup.joht. Väinö Salovaaran asuntotuotantokomitean jäsenyydestä eroamisen 
yhteydessä (khn jsto 17. 12. 6 862 §); ylikielenkäänt. Allan Törnuddin eroamisen johdosta 
(khn jsto 18. 6. 5 922 §, 31. 7. 6 074 §); Suomen kaupunkien ja kauppalain sihteerien vuosi-
kokouksen osanottajille (16. 1. 231 §, khn jsto 19. 2. 5 274 §, 18. 6. 5 928 §); kaupunginval-
tuuston jäsenille eri tilaisuuksissa (17. 4. 1 217 §, khn jsto 15. 1. 5 081 §); kaupunginval-
tuuston ja valtuustoryhmien puheenjohtajille (khn jsto 31. 7. 6 074 §); kaupunginvaltuus-
ton kokouksen yhteydessä kaupunginkanslian ja liikennelaitoksen autonkuljettajille 
(khn jsto 23.4. 5 611 §,31. 7. 6 074 §, 19. 11. 6 658 §); kaupunginvaltuuston jäsenille, 
vuositilintarkastajille sekä päivä- ja iltapäivälehtien edustajille Pohjoisrannan käynnissä 
olevaan levennystyöhön, Kulosaaren ja Naurissaaren siltoihin sekä Hanasaaren voimalai-
tokseen tutustumisen yhteydessä (4. 9. 2 406 §, khn jsto 15. 10. 6 450 §); Tampereen kau-
pungin edustajille (khn jsto 15. 10. 6 450 §); Vaasan kaupunginhallituksen edustajille 
(khn jsto 12. 11. 6 642 §); kaupungin viranhaltijoille koulutustoimikunnan järjestämien 
kurssien päättäjäistilaisuuksissa (khn jsto 31. 7. 6 074 §), kaupunginvaltuuston ja kaupun-
ginhallituksen jäsenille talousarvion käsittelyn yhteydessä (16. 10. 2 700 §, 27. 11.3 128 §, 
khn jsto 15. 1. 5 081 §, 19. 11. 6 658 §, 17. 12. 6 836 §); Pohjoismaiden tilintarkastajien 
kongressin osanottajille (khn jsto 17. 12. 6 845 §); vuositilintarkastajille (18. 12. 3 331 §); 
Suomen Kaupunkien Tili virkamies -yhdistyksen vuosikokouksen osanottajille (4. 9. 
2 366 §, khn jsto 15. 10. 6 451 §); erään rahalaitoksen edustajien neuvottelutilaisuuden 
osanottajille (khn jsto 6. 8. 6 160 §, 22. 10. 6 494 §); Suomen Kunnantyöntekijäin Liiton 
edustajakokouksen osanottajille (24. 4. 1 311 §, khn jsto 31. 7. 6 075 §); Kunnallisvirka-
miesliiton 40-vuotis juhlan osanottajille (9. 10. 2 637 §); Uudenmaan maalaiskuntien kun-
nallispäivien osanottajille (khn jsto 21. 5. 5 755 §); Riihimäen kauppalanhallituksen jäse-
nille Helsingin uusiin asuntoalueisiin tutustumisen yhteydessä (khn jsto 26. 11. 6 708 §); 
Kansaneläkelaitoksen edustajille (khn jsto 10. 9. 6 288 §); sanomalehtimiehille järjestetyn 
tiedotustilaisuuden yhteydessä (khn jsto 25. 6. 5 981 §, 2. 7. 6 024 §, 10. 9. 6 272 §, 17. 12. 
6 836 §); pääkaupungin sanomalehtien kunnallistoimittajille (khn jsto 7. 5. 5 700 §); Neu-
vostoliiton poliisivirkamiehille (khn jsto 7. 5. 5 715 §, 16. 5. 5 724 §); huoneen vuokrasään-
nöstelyä tutkimaan saapuville Tukholman kaupungin edustajille (khn jsto 16. 4. 5 585 §, 
2. 5. 5 639 §); Porin palolautakunnan jäsenille (khn jsto 15. 10. 6 455 §); Suomen kunnalli-
sen terveydenhoitoyhdistyksen vuosikokouksen osanottajille (24. 4. 1310 §); Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäreille (khn jsto 5. 11. 6 601 §); Maailman terveys-
järjestön järjestämän terveyssisartoimintaa avo- ja laitostyössä koskevan seminaarin 
osanottajille (24. 4. 1312 §); XIV pohjoismaisen neurologikongressin osanottajille (17. 4. 
1 215 §, khn jsto 10. 9. 6 273 §); VIII pohjoismaisen eläinlääkärikokouksen osanottajille 
(2. 1. 57 §, 22. 5. 1 594 §, khn jsto 10. 9. 6 273 §); sairaaloiden sosiaalityöntekijöiden kong-
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ressin osanottajille (17. 4. 1 214 §, khn jsto 31. 7. 6 075 §); Turun ja Tampereen kaupungin 
edustajille lääkärien palkkausasiaa koskevan neuvottelutilaisuuden yhteydessä (khn jsto 
5. 3. 5 369 §, 23. 4. 5 611 §); Porin kaupungin huoltoväen yhdistyksen edustajille (khn jsto 
8. 10. 6 429 §); Helsingin huoltotoimintaan tutustumaan saapuneille ruotsinmaalaisen 
retkikunnan jäsenille (khn jsto 22. 10. 6 517 §); pääkaupungin oppikoulujen rehtoreille, 
raastuvanoikeuden nuoriso-osaston jäsenille ja eräille muille nuorisonsuojeluviranomaisille 
lainvastaisiin tekoihin syyllistyneeseen oppikoulunuorisoon suhtautumista käsittelevän 
neuvottelutilaisuuden yhteydessä (khn jsto 29. 1. 5 187 §);lastensuojelulautakunnan, huol-
tolautakunnan ja lastentarhain lautakunnan yhteisen neuvottelukokouksen osanottajille 
(khn jsto 22. 10. 6 515 §); VIII pohjoismaisen lastensuojelukongressin osanottajille (30. 4. 
1 405 §, khn jsto 31. 7. 6 075 §); Tukholman työnvälitystoimiston johtajalle (khn jsto 
3. 12. 6 762 §); Yhdistyneiden Kansakuntien Teknillisen Avun puitteissa Suomeen saa-
puville jugoslavialaisen retkikunnan jäsenille (khn jsto 3. 12. 6 750 §); nuorisotyölautakun-
nan suomen- ja ruotsinkielisten nuorisojärjestöjen jäsenille järjestämän neuvo ttelutilaisuu-
den yhteydessä (khn jsto 16.4. 5592 §); pohjoismaisen nuorisonohjaajakurssin osanottajille 
(19. 6. 1 893 §, khn jsto 6. 8. 6 159 §); neuvostoliittolaisen voimistelunopettajaretkikunnan 
jäsenille (khn jsto 16. 4. 5 591 §); Helsinki-Leningrad kaupunkiottelun osanottajille (22. 5. 
1 592 §, khn jsto 25. 6. 5 977 §); Tallinnan paini joukkueen jäsenille (khn jsto 2. 5. 5 649 §, 
15. 10. 6 454 §); Nordisk .Folke-Reso-nimisen pohjoismaisen loma- ja matkailujärjestön 
yleiskokouksen osanottajille (9. 1. 160 §); kansainvälisten saunapäivien osanottajille 
(20. 3. 957 §, khn jsto 10. 9. 6 273 §); Norjan ja Ruotsin saunaliiton edustajille (khn jsto 
31. 7. 6 099 §, 20. 8. 6 200 §, 27. 8. 6 218 §); kansainvälisen lintusuojelukongressin ja XII 
kansainvälisen lintutieteellisen kongressin osanottajille (30. 4. 1 407 §, 22. 5. 1 593 §, khn 
jsto 21. 5. 5 767 §, 19. 6. 5 931 §, 25. 6. 5 978 §, 31. 7. 6 075 §); Oulun kaupungin nuoriso-
työlautakunnan edustajille (khn jsto 12. 11. 6 641 §); pikaluistelun maailmanmestaruus-
kilpailujen osanottajille (2. 1. 56 §, khn jsto 19.3. 5 418 §); XXV Helsingin Hiihtojen 
osanottajille (30. 1. 393 §, khn jsto 19. 3. 5 418 §); ruotsalaisen delegaation jäsenille (6. 2. 
470 §, khn jsto 19. 6. 5 931 §, 31. 7. 6 075 §); IV pohjoismaisen koululääkärikongressin 
osanottajille (16. 1. 232 §, khn jsto 6. 8. 6 159 §); Oslon ammattikoulutalon rakennustoimi-
kunnan jäsenille (28. 8. 2 291 §, khn jsto 10. 9. 6 282 §); neuvostoliittolaisen ammatti-
kouluvaltuuskunnan jäsenille (khn jsto 10. 9. 6 289 §, 8. 10. 6 437 §); kotikulttuuripäivien 
osanottajille (khn jsto 17. 9. 6 328 §); taide- ja kirjallisuusapurahojen jakotilaisuuden yh-
teydessä (24. 4. 1 309 §); VIII kansainvälisen teatterikongressin osanottajille (4. 12. 
3 202 §); Malmön kaupunginteatterin näyttelijöiden vierailun yhteydessä järjestetyn 
tilaisuuden osanottajille (khn jsto 7. 5. 5 687 §); pohjoismaisen kesäakatemian 8. yleis-
kokouksen osanottajille (29. 5. 1 668 §, khn jsto 10. 9. 6 273 §); Tampereen kau-
pungin kuvaamataidetoimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille (khn jsto 8. 1. 5 029 §); 
pääesikunnan topograafikunnan upseereille (khn jsto 2. 7. 6 014 §); Pohjoismaiden pää-
kaupunkien liikennelaitosten esimiesyhdistysten keskusjärjestön konferenssin osanotta-
jille (20. 2. 627 §, khn jsto 31. 7. 6 075 §); Pohjoismaiden merikarttalaitosten päälliköiden 
kokouksen osanottajille (khn jsto 18. 6. 5 925 §); Suomen Satamaliiton hallituksen jäse-
nille (5. 6. 1 724 §, khn jsto 4. 6. 5 853 §); Norjan, Ruotsin ja Tanskan satamaliittojen 
edustajille (11. 9. 2 420 §); pohjoismaisen meripelastuskonferenssin osanottajille (khn jsto 
30. 10. 6 536 §); Tukholman, Göteborgin ja Norrköpingin kaupunkien teurastamoiden 
johtajille (khn jsto 2. 5. 5 648 §, 16. 5. 5 727 §); pohjoismaisen elintarvikkeiden metodiik-
kakomitean vuosikokouksen osanottajille (khn jsto 13. 8. 6 176 §); Teollisuuden Mittaus-
ja Säätöteknillisen Kerhon kokouksen osanottajille (khn jsto 12. 2. 5 264 §); Pohjoismai-
den kaasulaitosten johtajien kokouksen osanottajille (khn jsto 12. 11. 6 650 §); Suomen 
Teknillisen Seuran konekerhon vierailun yhteydessä (khn jsto 24. 9. 6 379 §); Suomen 
Teknillisen Seuran sähkökerhon jäsenille Hanasaaren voimalaitokseen tutustumisen yh-
teydessä (khn jsto 12. 11. 6 643 §); Pohjoismaiden kulttuuritoimikunnan yleiskokouksen 
osanottajille (3. 7. 2 006 §, khn jsto 10. 9. 6 272 §); Pohjola-Norden -yhdistyksen edustaja-
kokouksen osanottajille (7. 8. 2 157 §, khn jsto 10. 9. 6 273 §); Helsingin yliopiston yli-
oppilaskunnan järjestämän kansainvälisen viikon vieraille (khn jsto 12. 11. 6 615 §); Jää-
käriliiton vuosikokouksen osanottajille (khn jsto 15. 10. 6 463 §); pienten maiden kansal-
listen tietotoimistojen liiton vuosikokouksen osanottajille (khn jsto 13. 8. 6 175 §); Kilja-
van parantolan edustajien neuvottelutilaisuuden yhteydessä (khn jsto 19.2. 5 293 §); 
ulkomaalaisille vieraille kaupunginjohtajan virkahuoneessa tapahtuneiden vierailukäyn-
10 — Kunnall. kert. 1958, I osa 
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tien yhteydessä (khn jsto 31. 7. 6 075 §, 10. 9. 6 272 §); valtion viranomaisille Hanasaaren 
voimalaitoksen esittelytilaisuuden yhteydessä (khn jsto 30. 10. 6 575 §); valtion viran-
omaisille tulenarkojen nesteiden varastoimissääntöä koskevien neuvottelujen yhteydessä 
(khn jsto 30. 10. 6 549 §); valtion viranomaisille (khn jsto 12. 2. 5 224 §, 24. 9. 6 360 §); 
tanskalaisen, neuvostoliittolaisen ja itä-saksalaisen laivastovierailun yhteydessä järjestet-
tyjen tilaisuuksien osanottajille (3. 7. 2 005 §, 31. 7. 2 086 §, khn jsto 21. 5. 5 757 §, 18. 6. 
5 926 §, 25. 6. 5 970 §, 2. 7. 6 021 §, 4. 7. 6 060 §, 6. 8. 6 162 §, 13. 8. 6 170, 6 171 §, 20. 8. 
6 199 §, 27. 8. 6 225 §, 10. 9. 6 273 §, 17. 9. 6 318 §, 19. 11. 6 652 §); Helsinki-mitalien jako-
tilaisuuden osanottajille (8. 5. 1 461 §, khn jsto 31. 7. 6 074 §). 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tiedustelun johdosta yleisjaosto päätti ilmoittaa, että 
kaupungin puolesta voitaisiin YK:n stipendiaattina Suomeen tulevalle hra Michio Nishille 
järjestää tilaisuus tutustua 3—4 päivänä kaupungin oikeusaputoimiston toimintaan 
(khn jsto 22. 10. 6 502 §). 

Kaupungin edustus, juhlatilaisuudet y m. 
Moskovan kaupunkineuvoston toimeenpanevan komitean kutsuttua 5—7 kaupungin 

edustajaa vierailulle Moskovaan kaupunginhallitus päätti ottaa kutsun vastaan ja ehdot-
taa vierailun tapahtuvaksi huhtikuun lopussa. Valtuuskunnan jäseniksi valittiin myöhem-
min kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Teuvo Aura, apul.kaup.joht. Eino Uski, vtt 
Salme Katajavuori, Gustaf Laurent, Veikko Vanhanen ja Eila Vuokko sekä kaup.siht. 
Lars Olof Johanson. Kaupunginkanslialle myönnettiin oikeus hyväksyä matkalaskut, 
joissa edestakaisen lentoteitse suoritettavan matkan aiheuttamien todellisten matkakus-
tannusten lisäksi saatiin kutakin henkilöä kohti ottaa päivärahana huomioon 8 matka-
päivältä kultakin 18 ruplaa sekä 1 päivältä Suomen rahassa kaupungin matkustussäännön 
mukaan 2 550 mk (20. 3. 959 §, 27. 3. 1 030 §, 8. 5. 1 465 §). 

Moskovan kaupungille lahjana vietävästä tait. M. Schilkinin keramiikkaveistoksesta 
aiheutunut lasku 29 350 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (khn jsto 23. 4. 5 610 §, 7. 5. 5 699 §). 

Kaupungin nuorisotyön edustajien fil.maist. Henry Backmanin ja nuorisoasiamies 
Heikka Niittysen Moskovaan viemästä lahjasta aiheutunut lasku 9 500 mk saatiin suorit-
taa samoista määrärahoista (khn jsto 27. 8. 6 223 §, ks. v:n 1957 kert. s. 146). 

Moskovan kaupungille päätettiin esittää kutsu valtuuskunnan lähettämisestä Helsin-
kiin joko kertomusvuoden syksynä tai keväällä 1959 (5. 6. 1 723 §). 

Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknillisen yhteistoimintakomitean ilmoi-
tukset Neuvostoliitosta toukokuussa saapuvasta 4-miehisestä rakennusalan ammattimies-
ten ryhmästä sekä kesäkuussa saapuvasta 3-miehisestä asiantuntijaryhmästä merkittiin 
tiedoksi (khn jsto 2. 5. 5 646 §). 

Kielin kaupungille lahjana luovutetusta tait. Väinö Hamaran hopeisesta maljakosta 
aiheutunut lasku 19 550 mk saatiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khn jsto 18. 6. 5 916 §, 31. 7. 6 079 §). 

Göteborgin kouluhallituksen 100-vuotisjuhlallisuuksiin päätettiin saapuneen kutsun 
perusteella lähettää ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastaja Hilding Cavonius (khn jsto 
19. 3. 5 442 §). 

Lentolinjan Helsinki—Basel 31. 3. tapahtuvalle avauslennolle määrättiin apul.kaup. 
joht. Eino Waronen tai hänen estyneenä ollessaan kaupunginvaltuuston II varapuh.joht. 
Gunnar Modeen. Päivärahaa myönnettiin 72 Svfr. kutakin matkapäivää kohden. Avaus-
lennon johdosta saatiin Baselin kaupungin edustajalle isäntineen, yhteensä n. 25 henki-
lölle, tarjota 2. 4. päivälliset Kaupunginkellarissa. Yleisjaosto oikeutettiin hyväksymään 
päivällisistä aiheutuva lasku (20. 3. 958 §). 

Aero Oy:n avaaman lentolinjan Helsinki—Geneve 31. 10. tapahtuvalle ensilennolle 
määrättiin kaupungin edustajaksi apul.kaup.joht. Eino Waronen. Matkalasku saatiin suo-
rittaa määrärahoista Virkamatkat (23. 10. 2 765 §). 

Japaniin lähetetystä kansallispukuisesta nukesta aiheutunut lasku 890 mk saatiin suo-
rittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 26. 2. 5 306 §). 

Brysseliin ja Lontooseen v. 1957 lähetettyjen joulukuusien kuljettamisesta ym. aiheutunut 
lasku yhteensä 109 284 mk päätettiin suorittaa v:n 1957 talousarvioon kuuluvista kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista (9. 1. 159 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, että Brysselin kaupungille lahjoitettaisiin myös kertomus-
vuonna joulukuusi, jonka hankkiminen ja kuljettaminen Antwerpenin kautta Brysseliin 
joulukuun alkupäiviksi annettiin kiinteistöviraston metsäosaston tehtäväksi (23. 10. 
2 764 §). 

Espoon kunnan 500-vuotisjuhlallisuuksiin määrättiin kaupungin edustajiksi kaupun-
ginvaltuuston puh. joht. Teuvo Aura, varalle kaup.joht. Lauri Aho sekä kaupunginvaltuus-
ton I varapuh.joht. Yrjö Rantala ja varalle II varapuh.joht. Gunnar Modeen. Juhlivalle 
kunnalle kaupungin lahjana luovutetusta taiteilija Hongellin valmistamasta lasimaljasta 
aiheutunut lasku 31 810 mk saatiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttöva-
roista (5. 6. 1 725 §, khn jsto 18. 6. 5 932 §, 4. 7. 6 059 §). 

Porin kaupungin 400-vuotisjuhlatilaisuuksiin kaupungin edustajaksi määrättiin kau-
punginvaltuuston puh.joht. Teuvo Aura (13. 2. 535 §). 

Käsi- ja Pienteollisuusliiton 60-vuötisjuhlaan nimettiin kaupungin edustajaksi rehtori 
Leo Backman (11. 9. 2 419 §). 

Suomen Sosialidemokraattisen Sanomalehtimiesliiton 50-vuotisjuhlien johdosta järjes-
tettävään tilaisuuteen määrättiin kaupungin edustajaksi valtiot.kand. Veikko Järvinen 
(8. 5. 1 464 §). 

Kiljavan parantolan 20-vuotisjuhlaan ja Kellokosken sairaalan uuden osan vihkiäistilai-
suuteen määrättiin kaupungin edustajaksi kaupunginvaltuuston I varapuh.joht. Yrjö 
Rantala (2. 10. 2 595 §, 28. 8. 2 292 §). 

Ilmoitukset. Seuraavissa julkaisuissa päätettiin julkaista kaupungin ilmoitus: Suomen 
Punaisen Ristin 81-vuotisjuhlan johdosta ilmestyvässä Suomen Punainen Risti -nimisen 
lehden juhlanumerossa (khn jsto 12. 2. 5 233 §, 19. 2. 5 304 §); Pohjola ja För Norden 
nimisten julkaisujen erityisessä Islannin numerossa julkaistavan Suomen paikkakuntien 
yhteistervehdyksen yhteydessä (khn jsto 21.5. 5 762 §); Kunnallisvirkamies-lehden 40-
vuotisjuhlanumerossa (khn jsto 31. 7. 6 098 §). Ilmoituksista aiheutuneet kustannukset 
yht. 23 000 mk saatiin maksaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Muuttaen v. 1956 (ks. s. 143) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti osallistua 
Tuhatvuotinen Pohjola -nimisen teoksen julkaisemiseen suorittamalla 330 000 mk:n liitty-
mismaksun. Lisäksi päätettiin teosta tilata 10 kpl hintaan 132 000 mk. Pohjoismaiden 
Yhdyspankissa tai Kansallis-Osake-Pankissa olevalle shekkitilille »Norden Under Tusen 
Är» saatiin suorittaa 462 000 mk em. määrärahoista (20. 2. 625 §). 

Kunnianosoituksia. Kaupungin lahjana maaherra Väinö Meltille annetusta hopeisesta 
viinikannusta aiheutunut lasku 37 220 mk päätettiin maksaa em. määrärahoista (khn jsto 
19. 3. 5 415 §). 

Liikennelaitoksen talousjohtajan 60-vuotispäivän johdosta päätettiin hänelle luovuttaa 
kaupungin lahjana Helsingin historiateos kokonaisuudessaan (khn jsto 18. 6. 5 939 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä kaupunginjohtajan toimenpiteen kukkien hankkimisesta 
kaup.arkistonhoit. Ragnar Ros enin 60-vuotis juhlan johdosta suoritettua onnittelukäyntiä 
varten (khn jsto 31. 7. 6 101 §, 6. 8. 6 158 §). 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Kaatuneiden muistopäivänä Hietaniemen sankari-
haudalle lasketusta seppeleestä aiheutunut 6 000 mk:n lasku saatiin suorittaa kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 11. 6. 5 880 §). 

Muut asiat 
Kaupungin henkilökuljetusten uudelleen järjestämiseksi kaupunginhallitus päätti 
1) määrätä, että lausuntojen antaminen virastojen ja laitosten henkilökuljetuksia kos-

kevista esityksistä nimenomaan autojen tarpeen osalta ja siitä, mitä kuljetustapaa käyt-
täen kuljetukset olisi tarkoituksenmukaisinta ja taloudellisinta järjestää, annetaan järjes-
telytoimiston tehtäväksi sekä henkilöautojen hankintaan liittyvien teknillisten kysymys-
ten osalta vastaavasti rakennusviraston autokorjaamon tehtäväksi, 

2) antaa tilastotoimiston tehtäväksi virastojen ja laitosten pitämien ja tilastotoimis-
tolle määräaikana toimittamien kanta- ja kustannuskorttien sekä ajokirjojen ja taksi-
kuittivihkojen sisältämien tietojen perusteella laatia vuosittain kaupungin omaa auto-
kantaa sekä virantoimitukseen käytettävien vuokra-autojen ja viranhaltijain omistamien: 
autojen käyttöä ja kustannuksia osoittavat tilastot, 

3) hyväksyä henkilövuokra-autojen käyttöä varten pöytäkirjan liitteen 28 mukaisen 
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taksikuitin ja liitteen 30 mukaiset vuokra-autojen käyttöä virantoimituksessa koskevat 
ohjeet, jotka on painettava taksikuit ti vihkoon, 

4) kehottaa kaupunginhallituksen asiamiestoimistoa laatimaan järjestelytoimiston 
ehdotuksen mukaisen sopimuksen Helsingin Vuokra-autoilijat -nimisen yhdistyksen 
kanssa vuokra-autojen käytöstä virantoimituksessa, 

5) varata kaupungin hallintoelimille sekä välittömästi kaupunginhallituksen alaisille 
virastoille ja laitoksille tilaisuuden tehdä vuosittain yleisjaostolle osoitettava, varsinaiseen 
talousarvioehdotukseen liittyvä esitys sellaisista viranhaltijoista, joille olisi tarkoituksen-
mukaista myöntää oikeus vuokra-autojen käyttöön virantoimituksessa, milloin se on kau-
pungin edun mukaista, huomioon ottaen, ettei tällaista oikeutta anneta viranhaltijalle, 
jolla on oikeus oman auton käyttöön korvausta vastaan, sekä varata talousarvioehdotuk-
seensa tätä varten tarpeellinen määräraha, 

6) varata kaupungin hallintoelimille sekä välittömästi kaupunginhallituksen alaisille 
virastoille ja laitoksille tilaisuuden tehdä vuosittain yleisjaostolle osoitettavat, varsinaiseen 
talousarvioehdotukseen liittyvät perustellut esitykset sellaisista viranhaltijoista, joille 
virkatehtävien suorittamista varten olisi kaupungin edun kannalta tarkoituksenmukaista 
antaa oikeus 

a) ajaa ao. viraston tai laitoksen omia tai sen käyttöön tarkoitettuja autoja tai 
b) käyttää korvausta vastaan omistamaansa autoa tai moottoripyörää virka-ajoihin, 
7) määrätä viranhaltijain omistamien autojen ja moottoripyörien käytön osalta, 
a) että käyttöluvan saatuaan ao. viranhaltijan tulee sitoutua noudattamaan pöytäkir-

jan liitteessä 29 olevia ohjeita, 
b) että auton ja moottoripyörän käytöstä maksetaan 1.1. lukien korvausta vuotui-

sesta ajokilometrimäärästä riippuen seuraavan asteikon mukaan: 

virka-ajoja enintään 1 000 
» 1 001— 2 000 
»> 2 001— 3 000 
» 3 001— 4 000 
» 4 001— 5 000 
» 5 001— 6 000 
» 6 001— 7 000 
» 7 001— 8 000 
» 8 001— 9 000 
» 9 001—10 000 
» 10 001—11 000 
» 11 001—12 000 
» 12 001—13 000 
» 13 001—14 000 
» 14 001—15 000 
» yli 15 000 

km, korvaus 
Autosta: 

25: 
24: 
23: 
23: 
22: 
22: 
21: 
21: 
20: 
20: 
20: 
20: 
19: 
19: 
19: 
19: 

00 mk/km 
25 » 
60 » 
05 
55 
10 
70 
30 
95 
60 
30 
00 
75 
50 
25 
00 

Moottoripyörästä: 

mk/km 

7: — 

6:50 

6: — 

5:50 

5: — 

c) että oman moottoripolkupyörän käytöstä virka-ajoihin maksetaan 1.4. lukien kilo-
metrimäärästä riippumatta korvauksena 3: 50 mk/km, 

d) että auton ja moottoripyörän käytöstä maksetaan alustavana korvauksena alin 
markkamääräinen kilometrikorvaus ja vasta vuoden päätyttyä maksetaan lisä-
korvausta sellaisissa tapauksissa, joissa ajokilometrimäärä edellyttää korkeampaa 
korvausta, 

8) kehottaa virastoja ja laitoksia, milloin kaupungin omia henkilökuljetuksia varten 
olevien autonkuljettajien virkoja vapautuu, olemaan täyttämättä niitä ilman yleisjaoston 
myöntämää lupaa, mikä ei kuitenkaan koske vahtimestari-autonkuljettajan virkoja, 

9) lisätä ajokirjojen yleisiin täyttämisohjeisiin kohdan, jonka mukaan ajokirjaan on 
merkittävä myös suoritettujen ajomatkojen alkamis- ja päättymishetkeä vastaavat, auton 
kokonaisajokilometrimäärää osoittavat matkamittarin lukemat, 

10) lisätä 21. 3. 1957 (ks. s. 131) vahvistamiinsa viranhaltijain omistamien autojen 
käytössä vaadittavien ajokirjojen lisäohjeisiin kohdan, jonka mukaan laskutettavana 
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matkana ei ole otettava huomioon sellaista matkaa, joka on ulottunut kaupungin rajojen 
ulkopuolelle, ellei ao. esimies ole etukäteen antanut tähän suostumustaan, 

11) kehottaa rakennusviraston autokorjaamoa kaupungin omistamien autojen ajo-
tavan asiallisuuden ja käytön valvonnan tehostamiseksi hankkimaan ja käyttämään tar-
koitukseen soveltuvia itsemerkitseviä rekisteröimislaitteita sekä 

12) velvoittaa kaikki virastot ja laitokset ottamaan käyttöön ja pitämään ajan tasalla 
yksinomaan kaupunginhallituksen vahvistamat, muita autoja kuin linja- ja palohälytys-
autoja varten tarkoitetut kanta- ja kustannuskortit (13. 3. 870 §). 

Kaupunginhallituksen em. päätöksen aiheuttamien muutosten johdosta yleisjaosto 
päätti tarkistaa ja hyväksyä kaupungin omissa autoissa olevien ajokirjojen käyttöä sekä 
virka-ajoihin käytettävien yksityisautojen ajokirjojen pitämistä koskevien ohjeiden sana-
muodon seuraavaksi: 

1. Jokaiseen autoon kuuluu kaksi ajokirjaa, joista toinen on käytössä parillisina, toi-
nen parittomina kuukausina. Kirjat vaihdetaan joka kuukauden vaihteessa. 

2. Jokaista matkaa varten on käytettävä eri riviä ja on tällöin merkittävä matkan 
alkamis- ja päättymishetkeä vastaavat, auton kokonaisajokilometrimäärää osoitta-
vat matkamittarin lukemat. Jos kuitenkin samalla ajomatkalla suoritetaan saman-
laista kuljetusta useampia kertoja perätysten samana päivänä, riittää yksi yhteis-
merkintä, jonka lisäksi merkitään kuljetusten luku sarakkeeseen 9. Kirjaan ei ole 
tehtävä merkintöjä lyijykynällä. 

3. Silloin, kun matkamittari on epäkunnossa, merkitään matkojen pituudet arvioi-
tuna. 

4. Myös se aika, joka kuluu auton korjauksiin, odotuksiin jne. on merkittävä kirjaan 
selityksineen siitä, mitä sanottuna aikana on tehty. Kirjasta tulee siis selvitä, 
miten työaika kunakin päivänä on käytetty. 

5. Jos autossa on kuljettajan lisäksi vakituinen apumies, merkitään myös hänen ni-
mensä ajokirjan kansilehdelle. Tilapäisten apumiesten osalta merkitään joka kerta 
mukanaoloajan lisäksi sarakkeeseen 11 myös apumiehen numero ja nimikirjaimet. 

6. Kuittauksen merkitsee auton käyttäjä tai kuljetuksen tilaaja. Jos auto on jatku-
vasti saman henkilön käytössä, riittää, jos hän kuittaa harvemmin (esim. koko päi-
vän ajot kerrallaan) kuitenkin vähintäin kerran viikossa. 

7. Poltto- ja voiteluaineiden ostosta tehdään merkinnät ajokirjan B-osaan. Päätty-
neen kuukauden polttoaine jäännös merkitään ajokirjojen vaihdon yhteydessä mo-
lempien ajokirjojen B-osaan. 

8. Kuukauden päätyttyä lasketaan yhteen ajokilometrit sekä kulutetut poltto- ja 
voiteluaineet. Lisäksi lasketaan poltto- ja voiteluainekulutus 100 km kohden. Las-
kelma kirjoitetaan A-osaan kuukauden ajomerkintöjen jälkeen esim. seuraavasti: 
Ajettu yht. 2 500 km 
Kulutettu bensiiniä 550 1=22 1/100 km 

» voiteluöljyä 10 1=0.4 » » 
Ajokirjan tarkastaja kirjoittaa tämän laskelman alle tarkastuspäivämäärän ja 
nimensä. 

Kaupunginhallituksen 20. 8. 1948 (ks. s. 147) tekemän päätöksen mukaan on kaikkien 
kaupungin laitosten varustettava autonsa kaupungin vaakunakuvilla, joita on saatavissa 
rakennusviraston autokorjaamosta (khn jsto 19. 3. 5 427 §). 

Vahtimestarien virkapukujen tunnusmerkkien vahvistaminen. Yleisjaosto päätti, että 
sitä mukaa kun virkapukuja hankitaan virastojen ja laitosten vahtimestareille, on puvut 
valmistettava tummansinisestä kankaasta ja varustettava seuraavilla tunnusmerkeillä: 

ylivahtimestari — kauluksen reunaa kiertävä n. 10 mmm levyinen hopean-
värinen nauha ja hihojen suihin puolikierrosta po. nau-
haa sekä takin kauluskäänteessä emalinen kaupungin 
vaakuna, 

vahtimestari — kauluksen reunaa kiertävä n. 10 mmm levyinen hopean-
värinen nauha ja takin kauluskäänteessä emalinen kau-
pungin vaakuna sekä 

autonkuljettaja-vahtimestari — ainoastaan takin kauluskäänteisiin ommeltu tai kan-
kaasta valmistettu ja kiinniommeltu kaupungin vaa-
kuna. 
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Virastot ja laitokset velvoitettiin ilmoittamaan asianomaisille, että virkapuvun saanut 
on velvollinen käyttämään sitä virantoimituksessa (khn js+o 12. 2. 5 226 §). 

Kaupungin hallintoelimiä sekä virastoja ja laitoksia ilmaisevien lyhenteiden vahvistami-
nen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupungin hallintoelimiä, virastoja ja laitoksia 
sekä pysyväisiä toimikuntia ja komiteoita ilmaisevat lyhenteet kaupunginjohtajan ehdo-
tuksen mukaisesti käytettäväksi harkinnan perusteella esityslistoissa ja kaupungin viran-
omaisten keskeisessä kirjeenvaihdossa sekä muissakin yhteyksissä, missä se epäselvyyksiä 
aiheuttamatta työn jouduttamiseksi on mahdollista, mutta ei pöytäkirjoissa, kaupungin-
valtuuston esityslistoissa eikä kaupunginvaltuustolle ja kaupunginhallitukselle osoitetta-
vissa kirjelmissä ja mietinnöissä, 

hyväksyä ehdotetun periaatteen mukaan laadittavat tilitunnukset painettaviksi ta-
lousarvion ao. kohtiin sekä 

jättää tilastoneuvottelukunnan harkittavaksi, miten lyhenteet on painettava kunnallis-
kalenteriin ja onko aihetta ottaa ne käytäntöön tilastotoimiston toimittamissa muissakin 
j ulkaisuissa (13.2. 531 §). 

Kuntien yhteistoiminnassa ja kuntainliittoja koskevissa säännöksissä havaituista epä-
kohdista oli kaupunginhallitukselta pyytänyt lausuntoa komitea, jonka valtioneuvosto oli 
v. 1957 asettanut selvittämään kuntien yhteistoiminnan kehittämistä sekä tutkimaan 
kuntainliittojärjestelmää ja sen mahdollista muuttamista ja täydentämistä sekä myös 
ylemmän itsehallinnon tarkoituksenmukaisuutta ja käytäntöönottamisen mahdollisuuksia 
maassamme maakuntahallinnon tai muunlaisen aluehallinnon muodossa. Lisäksi kuului 
komitean tehtäviin tehdä ehdotuksensa niiksi lainsäädäntötoimenpiteiksi, joihin selvit-
telytyö ehkä antaisi aihetta. Huoltolautakunta, lastensuojelulautakunta ja sairaalalauta-
kunta olivat pyydetyissä lausunnoissaan ilmoittaneet kokemustensa kuntainliittojen toi-
minnasta supistuneen hyvin vähään. Lastensuojelulautakunta oli kuitenkin todennut, 
että säännökset kuntainliittojen perustamisesta, liittovaltuuston tekemien päätösten tie-
dottamisesta ja muutoksenhausta olivat varsin monimutkaiset ja niiden noudattaminen 
usein hankalaa ja ajanhukkaa aiheuttavaa, joten toiminta siinä suhteessa olisi saatava 
joustavammaksi niin että perustetuille liitoille perustamissäännön puitteissa voitaisiin 
uskoa uusiakin tehtäviä. Kaupunginjohtaja oli lausunnossan huomauttanut, että maa-
kuntien perustamisesta ei Helsingillä olisi mitään etua, koska ylempiä itsehallintokuntia 
perustamalla yleensä pyrittiin järjestämään sellaisten kuntien yhteisten asiain hoito, joiden 
huolehtimisesta taloudellisesti heikot kunnat eivät yksin selvinneet ja jolloin vauraammat 
kunnat joutuivat rahoittamaan yhteisiä hankkeita taloudellisesti heikompien kuntien 
puolesta. Muissa Pohjoismaissa onkin suuremmat kaupungit yleensä jätetty maakuntien 
hallinnon ulkopuolelle. Em. maakuntien itsehallintoa koskevassa lakiesityksessä oli myös 
lähdetty siitä, että sellaiset kaupungit, joiden asukasluku oli suurempi kuin 20 000, jäisivät 
maakuntien hallinnon ulkopuolelle. Kaupunkikuntien itsehallintoa ei kaupunginjohtajan 
mielestä olisi rajoitettava maakuntia perustettaessa eikä niiden kannettavaksi olisi ase-
tettava rajoituksia, joista kaupunkien asukkailla ei olisi vastaavaa hyötyä. Kaupungin-
hallitus päätti antaa asiasta kaupunginjohtajan esityksen mukaisen lausunnon (13. 3. 
871 §, v:n 1948 kunn. as. kok. s. 214). 

Eräiden maksujen ja hintojen vapauttaminen säännöstelystä. Merkittiin tiedoksi, että 
sosiaaliministeriö oli 13. 2. tekemällään päätöksellä vapauttanut pesu-, silitys- ja prässäys-
maksut samoin kuin hinnanvahvistusmenettelyn alaiset ravitsemisliikkeissä tarjoiltavien 
ruokien ja alkoholittomien juomien tarjoiluhinnat 17. 2. alkaen säännöstelystä sikäli, että 
niille ei tarvinnut hakea hintaviranomaisten vahvistusta. Niihin oli kuitenkin edelleenkin 
sovellettava hintojen säännöstelystä annettuja yleisiä määräyksiä; että sosiaaliministeriö 
oli 11. 2. päättänyt, että hintaviranomaisten vahvistusta ei tarvinnut hakea maksuille, 
joille tällainen vahvistus muuten on haettava ja jonka suuruuden lisäksi vahvistaa mais-
traatti tai muu valtion viranomainen kuin valtioneuvosto tai sosiaaliministeriö, milloin 
tämä viranomainen on vahvistanut maksun hintaviranomaisten antaman lausunnon tai 
yleisen ohjeen mukaisesti. Maksun vahvistaneen viranomaisen on tällaisessa tapauksessa 
lähetettävä jäljennös sitä koskevasta päätöksestä sosiaaliministeriölle. Em. päätöksistä 
päätettiin ilmoittaa kaikille hallintoelimille sekä virastoille ja laitoksille kehottaen näitä 
ryhtymään säännöstelystä vapautettujen maksujen ehkä tarpeelliseksi havaitun tarkis-
tuksen vaatimiin toimenpiteisiin (27. 2. 694 §). 

Väestökirjatoimiston perustamista koskeva kysymys. Sisäasiainministeriön pyydettyä 
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kaupunginhallituksen lausuntoa Helsingin väestökirjakomitean mietinnöstä kaupungin-
hallitus päätti ministeriölle ilmoittaa olevansa valmis tekemään sopimuksen valtion ja 
Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntien kanssa Helsingin väestökirjatoimiston perus-
tamisesta, mutta samalla jättävänsä valtion viranomaisten edelleen harkittavaksi, mikä 
teknillinen suoritusjärjestelmä otetaan toimistossa käyttöön. Samalla kaupunginhallitus 

ooli järjestelytoimiston esittämillä perusteilla korostanut koko valtakuntaa varten yhtenäi-
sen järjestelmän etuja. Vielä kaupunginhallitus oli edellyttänyt, että yhteistyön tuloksena 
saataisiin korvauksetta kunnallisvaaleja varten tarvittavat vaaliluettelot ja -kortit sekä 
kaikki tilasto- ym. tiedot ja luettelot (2. 10. 2 593 §). 

Kaupunkia esittelevien värifilmien valmistaminen. Helsingin Kauppakamar i oli tehnyt 
kaupungille esityksen Helsinki-aiheisten elokuvien valmistamisesta kaupungin ja Kauppa-
kamarin yhteistyönä siten, että kustannukset jaettaisiin tasan. Tarkoituksena olisi val-
mistaa kaksi tai kolme lyhytelokuvaa käsittävä sarja, joita voitaisiin esittää joko erikseen 
tai yhdessä. Lisäksi oli tarkoitus suorittaa niihin äänitys myös suurilla sivistyskielillä. 
Koska tällaisten elokuvien valmistamista oli jo aikaisemmin suunniteltu ja niitä tarvittiin 
sekä kaupungin omia elimiä että matkailua, teollisuutta ja lähetystöjä varten, kaupungin-
hallitus päätti oikeuttaa yleis jaoston käyttämään kaupunginhallituksen käyttövaroja 
enintään 3.5 mmk mainittujen värielokuvien valmistamista varten. Yleisjaostolle myön-
nettiin oikeus sopia kustannusten jaosta sekä muista yhteistoimintaa koskevista ehdoista 
Helsingin Kauppakamarin kanssa (3. 7. 2 004 §, ks. s. 133). 

Käupungin julkaisut. Yleisjaosto päätti vahvistaa muille kuin kaupungin viranomai-
sille myytävien kaupunginvaltuuston päätösluetteloiden, kaupunginhallituksen mietin-
töjen ja kaupungin talousarvion kappalehinnaksi 5 mk sivulta. Samalla yleisjaosto päätti, 
että Tampereen ja Turun kaupungeille, Suomen Kaupunkiliitolle sekä ulkomaille saatiin 
toimittaa korvauksetta em. julkaisuja (khn jsto 8. 10. 6 419 §). Täydentäen eo. päätöstään 
yleisjaosto päätti vahvistaa muille kuin kaupungin viranomaisille myytävien ko. julkaisu-
jen vuositilausmaksut seuraaviksi: kaupunginvaltuuston päätösluettelo 2 500 mk, kau-
punginhallituksen mietinnöt 1 250 mk ja kaupungin talousarvio 1 250 mk. Samalla yleis-
jaosto päätti, että hankintatoimisto huolehtii mainittujen julkaisujen tilausten vastaan-
ottamisesta, julkaisujen toimittamisesta tilaajille ja tilausmaksujen perimisestä sekä että 
kaupunginkanslia huolehtii vapaakappaleiden toimittamisesta em. paikkoihin (khn jsto 
15. 10. 6 462 §). 

Prof. Kai -v. Fieandtin teoksen »Helsingin paljasjalkaiset ja uusi asuttajapolvi» 
vähittäismyyntihinnaksi vahvistettiin 700 mk/kpl. Kirjakaupoille myönnettiin 30 °/0:n 
alennus vähittäismyyntihinnasta ja kaupungin viranhaltijoille myönnettiin oikeus ostaa 
teos 500 mk:lla kappale. 

Prof. Aarno Niinen mietinnön »Ns. suurten ikäluokkien johdosta Helsingin kaupungille 
mahdollisesti tarpeellisista toimenpiteistä» vähittäismyyntihinnaksi vahvistettiin 1 500 
mk/kpl. Yleisjaosto kehotti hankintatoimistoa toimittamaan jäljempänä luetelluille 
vapaakappaleena prof. v. Fieandtin em. teoksen seuraavasti: 

Nordisk Psykologi Nordisk Yrkesvägledning 
Acta Sociologica Scandinavica Kasvatus ja Koulu 
Kasvatusopillinen Aikakauskirja Sosiaalinen Aikakauskirja 
Laki ja Yhteiskunta Alkoholipolitiikka 
Opettajain lehti Teollisuuslehti 
Ylioppilaslehti Eteläsuomalainen 
Yhteishyvä Valvoja 
Finsk Tidskrift Nya Argus 
Suomalainen Suomi Parnasso 
Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab Lakimies 

Historiallinen aikakauskirja 
Dos. Sven Erik Äström Helsingin Sanomat 
Kirjakauppias A. W. Stenberg Uusi Suomi 
Tri Eino E. Suolahti Hufvudstadsbladet 
Nya Pressen Svenska Demokraten 
Suomen Sosialidemokraatti Kansan Uutiset 
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Ilta-Sanomat 
Helsinki-lehti 

Kaupunginhallituksen vuosij äsenet 
Apul. kaup.joht. Kivistö 
Apul. kaup. joht. Uski 
Kaup.siht. Johanson 
Tiedotuspääll. Välikangas 
Kaupunginarkisto 
Suomenkielinen työväenopisto 
Eduskunnan kirjasto 
Riksarkivet i Stockholm 
Stockholms stadsarkiv 
Stadsbiblioteket i Göteborg 
Stadsarkivet i Oslo 
Malmö Stadsarkiv 
Helsingin Ylioppilaskunnan kirjasto 
Valtion kirjastotoimikunta 
Kansallismuseo 
Valiolehdet 
Historisk Tidskrift 
Helsinki-Seura 
Suomen Kirjallisuuden seuran kirjasto 

Päivän Sanomat 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja 

varapuheen j ohta j at 
Kaup. joht. Aho 
Apul. kaup. joht. Waronen 
Apul.kaup.joht. Krogius 
Kaup.ark.hoit. Rosén 
Kaupunginmuseo 
Kaupunginkir j asto 
Ruotsinkielinen työväenopisto 
Valtionarkisto 
Stadshistoriska Institutet i Stockholm 
Universitetsbiblioteket i Lund 
Stadsarkivet i Köpenhamn 
Riksdagsbiblioteket i Stockholm 
Turun Yliopisto 
Svenska Litteratursällskapet 
Historisk tidskrift för Finland 
Schildts förlag 
American Historical Review, Washington 
American Journal of Sociology, The Editors, 

Chicago 
Uppsala Universitetsbibliotek 

Vielä yleisjaosto päätti, että Helsinki-Seuran jäsenet saavat ostaa seuran välityksellä 
20 %:n alennuksella kirjakauppahinnasta paitsi aikaisemmin myönnettyä Helsingin his-
toriateosta myöskin Sven-Erik Äströmin teosta »Samhällsplanering och regionsbildning i 
kejsartidens Helsingfors» ja professori v. Fieandtin teosta »Helsingin paljasjalkaiset ja 
uusi asuttajapolvi» (Khn jsto 1. 10. 6 391 §, 26. 11.6 711 §, 23. 12. 6 890 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen v. 1957 (ks. s. 153) tekemän pää-
töksen mukaisesti kaupungin ja fil.lis. Yrjö Blomstedtin kanssa valtioneuvos J. A. Ehren-
strömin elämäkerran kirjoittamisesta ja kustantamisesta tehtävän seuraavan sopimuksen: 

1. Kirjoitettavan teoksen laajuus on n. 28—30 painoarkkia ä 16 sivua, jolloin sivun 
suuruus on 176 mm x 250 mm (B 5). Teos ladotaan korpus-välikkeellä, leveys 27 ciceroa 
ja 38 riviä tekstiä. Edellä sanottuun painoarkkilukuun on laskettu mukaan tekstiin sijoi-
tettavat mahdolliset kuvat ja kartat. 

2. Käsikirjoituksen tulee olla valmiina vuoden 1961 maaliskuun loppuun mennessä. 
3. Kirjoittajan tulee ilman eri korvausta lukea suomenkielisen laitoksen korjausve-

dokset. Kirjoittaja hankkii teokseen tarvittavat mahdolliset kuvat ja kartat, jotka kau-
punki kustantaa esitettyjen tositteiden perusteella. 

4. Kirjoittaja esittää työnsä kestäessä vuosittain kunkin vuoden tammikuussa käsi-
kirjoituksen tarkastajille ja kaupunginhallituksen yleisjaostolle selostuksen sen edisty-
misestä ja kerätyn aineiston laadusta. 

5. Lopullisen käsikirjoituksen tarkastavat ja hyväksyvät dos. Eino E. Suolahti ja 
kaup.ark.hoit. Ragnar Rosen, jonka jälkeen vasta painatustyöt voidaan suorittaa. 

6. Kirjoittajalle maksettava kirjoituspalkkio on 50 000 mk painoarkilta sidottuna 
viralliseen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) soveltuvin osin siten kuin kau-
punginvaltuusto on 23. 4. (ks. s. 9) päättänyt kaupungin virkamiesten palkkojen in-
deksisidonnaisuudesta. Indeksitarkistus suoritetaan kunkin palkkioerän osalta sen kuu-
kauden indeksiluvun mukaan, jolloin palkkioerä suoritetaan. 

7. Kirjoittajalle tuleva tekijäpalkkio maksetaan kolmessa erässä siten, että 300 000 
markkaa maksetaan sopimusta allekirjoitettaessa teokseen kerättävän materiaalin han-
kintakustannuksia varten, 600 000 markkaa silloin kun kirjoittaja on esittänyt teoksen 
tarkastajille keräämänsä täydellisen aineiston ja sen perusteella laaditun lopullisen työ-
suunnitelman sekä loppuosa tekijäpalkkiosta sitten kun tarkastajat ovat hyväksyneet 
lopullisen käsikirjoituksen. 

8. Kaupunki käännättää teoksen ruotsin kielelle omalla kustannuksellaan. 
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9. Teoksen kirjoittaja on oikeutettu saamaan 30 kpl teostaan korvauksetta tekijä -
kappaleina. 

10. Mikäli kirjoittaja sairauden tai jonkin muun pakottavan syyn takia kokonaan 
joutuu keskeyttämään työnsä, on lähdeaineisto ja käsikirjoituksen valmistunut osa luo-
vutettava kaupungille, jossa tapauksessa teoksen tarkastajien lausunnon perusteella 
todetaan, onko kirjoittajan palautettava kaupungille jokin osa jo mahdollisesti nostamas-
taan korvauksesta tai palkkiosta vai tuleeko kaupungin suorittaa kirjoittajalle tai hänen 
oikeudenomistajilleen korvausta suoritetun työn johdosta. 

11. Tämä sopimus on laadittu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, joista toinen fil. Iis. 
Yrjö Blomstedtille ja toinen kaupunginhallitukselle. 

Kaupunginkansliaa kehotettiin ilmoittamaan sopimuksen allekirjoittamisesta raha-
toimistolle sopimuksen 7) kohdan mukaisen maksun suorittamista varten (khn jsto 
23.4. 5 612 §). 

Helsinkiä koskeva kuvateos. Yleisjaosto päätti hyväksyä kaupungin toimesta julkais-
tavan uuden kuvateoksen toimituskunnan esityksen teokseen tarkoitetusta kuvamateriaa-
lista ja kehottaa toimituskuntaa mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon yleis-
jaoston toimituskunnan sihteerille eräiden valokuvien suhteen esittämät huomautukset 
ja toivomukset (khn jsto 19. 11.6 668 §). 

Myöhemmin yleisjaosto vielä hyväksyi toimituskunnan esityksen Kauppatorin rantaa 
kuvaavan aiheen käyttämisestä kuvateoksen suojalehdessä (khn jsto 17. 12. 6 841 §). 

Tri Sven-Erik Åströmin kirjoittaman »Samhällsplanering och regionsbildning i kejsar-
tidens Helsingfors» -nimisen teoksen bruttohinnaksi vahvistettiin 2 500 mk. Hankinta-
toimistolle myönnettiin oikeus myydä sitä kirjakaupoille ja kaupungin viran- ja toimen-
haltijoille hintaan 1 750 mk/kpl. Lisäksi kehotettiin hankintatoimistoa teoksen ilmestyessä 
ilmoittamaan siitä sanomalehdessä sekä samalla mainitsemaan kaupungin historiateoksen 
myymisestä (khn jsto 5. 2. 5 204 §). 

Ensiksi mainittua teosta saatiin korvauksetta luovuttaa yksi kappale Uppsala Uni-
versitets Bibliotek -nimiseen kirjastoon, Yhteiskunnallisen Korkeakoulun kirjastoon,, 
suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle työväenopistolle sekä Savo-Karjalan maakunta-arkis-
ton käsikirjastoon, jonne saatiin lisäksi luovuttaa kluuttikantisina Helsingin historia-
teoksen kaikki osat sekä kuvateos »Pääkaupunkimme Helsinki» (khn jsto 19. 3. 5 421 §, 
28. 5. 5 798, 5 799 §, 1. 10. 6 385 §). 

Edelleen päätettiin tri Åströmin teos sekä Helsingin historiateoksen ruotsinkielinen 
laitos lähettää vaihtokappaleina Nordiska Museet'in kirjastoon, sillä ehdolla että ko. 
museo lähettää kaupunginmuseoon vastaavan määrän julkaisemaansa kaupunkihisto-
nallista kirjallisuutta (khn jsto 22. 10. 6 522 §). 

Kirjavälitys Oy:n anomuksesta päätettiin yhtiölle luovuttaa Helsingin historiateoksen 
kaikki osat sekä »Pääkaupunkimme Helsinki» -niminen kuvateos toimitettavaksi Mosko-
vaan ja Tallinnaan järjestettäviin suomalaisen kirjallisuuden näyttelyihin (khn jsto 7. 5. 
5 696 §). 

Societas Geographica Fenniae -nimisen yhdistyksen anomuksesta päätettiin yhdis-
tykselle toimittaa korvauksetta Helsingin kaupungin julkaisujen numerot 1—5 (khn jsto 
19. 3. 5 422 §); Suomen rakennustaiteen museolle 10 kpl Helsingin kaupungin julkaisua 
n:o 3 Zürichissä ja Wienissä järjestettävää suomalaisen arkkitehtuurin näyttelyä varten 
(khn jsto 31. 7. 6 096 §); tie- ja vesirakennushallituksen pääjohtajalle Aku Kuusistolle ja 
yli-ins. K. J. Toloselle sekä borgarråd J. Garpelle Tukholmaan em. julkaisun n:o 4 (Kes-
kusalueen asemakaavaehdotus 1954) kangaskansissa (khn jsto 26. 11. 6 712 §) ja Uppsala 
Universitets Bibliotek -nimiseen kirjastoon julkaisut n:o 3 (Kalakomitean mietintö) ja 4 
(Keskusalueen asemakaavaehdotus 1954) (khn jsto 12. 11. 6 618 §). 

Helsingin Opaskerhon jäsenille myönnettiin oikeus ostaa »Pääkaupunkimme Helsinki» 
-nimistä kuvateosta 50 %:n alennuksella teoksen vähittäismyyntihinnasta, sillä edelly-
tyksellä, että ostot suoritettaisiin kaupungin retkeilyasiamiehen välityksellä (khn jsto 
30. 10.6 538 §). 

Lisäksi päätettiin mainittu kuvateos lahjoittaa Suomen Matkailijayhdistyksen Hel-
singissä järjestämään neuvottelukokoukseen osallistuvalle 65:lle yhdistyksen asiamiehelle 
(khn jsto 30. 10. 6 537 §). 

Helsingin historiateoksen suomenkielisen laitoksen osat III : 2 ja IV : 1—2 
sekä ruotsinkielisen laitoksen osat I—III : 1—2 päätettiin Helsingin yliopiston kirjaston 
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anomuksesta ja toimesta lähettää Pariisin pohjoismaiselle kirjastolle (khn jsto 16. 4. 
5 568 §). 

Helsingin Opaskerholle päätettiin korvauksetta luovuttaa Helsingin historiateoksen 
kaikki osat käytettäväksi sen jäsenistön koulutusta varten ja lisäksi myönnettiin Helsinki-
Seuran jäsenille oikeus seuran välityksellä ostaa ko. teosta 20 %:n alennuksella sen kirja-
kauppahinnasta (khn jsto 7. 5. 5 697 §, 19. 3. 5 423 §). 

Kaupunkiliiton toimistosta päätettiin tilata 19 kpl »Väestökeskusten vesilaitokset» 
-nimistä julkaisua sekä myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 19 000 
mk tarkoitusta varten. Teos saatiin jakaa seuraavasti: apul.kaup.joht. Hjalmar Krogius 
1 kpl, terveydenhoitovirasto 3 kpl, vesilaitos 8 kpl, rakennusvirasto 2 kpl ja kiinteistö-
virasto 5 kpl (khn jsto 4. 7. 6 069 §). 

Lahjoitus. Ilmavoimien Muistoristitoimikunnan ilmoitettua, että kaupungille tultaisiin 
luovuttamaan Ilmavoimien Suomen sotien 1939—1940 ja 1941—1945 muistoristi tunnus-
tukseksi ilmapuolustuksen hyväksi suoritetusta työstä, yleisjaosto määräsi kenr.luutn. 
Harald Öhquistin ottamaan kaupungin puolesta vastaan mainitun muistoristin Kataja-
nokan upseerikerholla 31. 5. järjestetyssä tilaisuudessa (khn jsto 28. 5. 5 794 §). 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilisäännön lisäohjeet. Rahatoimistoa, kassa- ja tiliosastoja, tiliosastoja ja -toimistoja 
sekä alitilittäjiä kehotettiin tilisäännön (ks. s. 6) määräysten ohella noudattamaan seu-
raavia ohjeita: 

1) Jos hallintotehtävän suorittamista varten on samasta hankinnasta tai työstä saa-
tava lasku useampana kappaleena, joista vain yhtä on pidettävä alkuperäisenä, jonka 
perusteella maksu on suoritettava, on jo laskuja vastaanotettaessa ja mieluummin muun 
henkilön kuin maksun suorittajan varustettava kaikki muut laskukappaleet alkuperäistä 
lukuunottamatta yhtenäisellä leimalla jossa on sana »jäljennös». Tilitositteena ei tällai-
sella leimalla varustettuja laskuja saa käyttää, vaan ainoastaan alkuperäistä laskua. 

2) Tilivelvollisen on varustettava kaikki menotositteet merkinnällä siitä, minkä vuo-
den menoja tositetaan. Merkintä voi tapahtua siten, että maksumääräys- tai hyväksymis-
leima varustetaan vuosiluvulla, jolloin maksumääräystä tai hyväksymistä annettaessa 
tositteeseen tulee samalla merkityksi, minkä vuoden menoihin se kuuluu. 

3) Jos urakan tai hankinnan maksamisessa käytetään osamaksuja, on hankkijalta tai 
urakoitsijalta vaadittava ennen kuin viimeinen osamaksu suoritetaan, että viimeisen las-
kun liitteenä tai itse laskussa mainitaan koko urakan tai hankinnan loppusumma sekä 
kaikki aikaisemmat osasuoritukset. 

4) Urakka- ja hankintasopimuksissa edellytetyt pankkien tai muiden antamat takaus-
sitoumukset on hyväksyttävä mikäli mahdollista siten, että niiden määrä nousee indeksi-
ehtoisten urakka- tai hankintamäärien kanssa vastaavassa suhteessa. 

5) Tulojen vastaanottopaikkoihin on maksajien nähtäväksi asetettava valmiiksi pai-
nettu teksti siitä, millainen kuittaus on kaupunkia sitova, mikä voi tapahtua siten, että 
kuittilomake allekirjoituksineen varustetaan lauseella »Huom. Vain tällainen kuitti on 
pätevä. Obs. Endast kvitto av detta slag är giltigt». 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että virastojen ja laitosten tulee hankkia edellä 1) 
ja 2) kohdissa edellytetyt leimasimet ja kohdassa 5) tarkoitetut kuittausilmoitukset han-
kintatoimiston välityksellä, jolle rahatoimiston tulee antaa asiaa koskevat ohjeet. Han-
kintatoimiston tulee kustakin edellä tarkoitetusta hankinnasta erikseen sopia rahatoimis-
ton kanssa (27. 3. 1 059 §). 

Rahavarojen säilyttämistä ja kuljettamista koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa rahatoimistoa, kassa- ja tiliosastoja, tiliosastoja ja -toimistoja sekä alitilittäjiä 
tilisäännön määräysten ohella noudattamaan seuraavia ohjeita: 

1) Kassa- ja tiliosastojen on määrättävä alitilittäjille ne tilityssummat tai määräajat, 
jolloin alitilittäjien on toimitettava kantamansa varat kassa- ja tiliosastolle. Tällöin on 
tilitykset määrättävä suoritettaviksi mahdollisimman usein. Jot ta rahoja ei jouduttaisi 
kuljettamaan pitkiä matkoja, on varoja rahatoimistoon tai kassa- ja tiliosastolle toimi-
tettaessa käytettävä pankki- tai postisiirtoa, milloin tämä osoittautuu tarkoituksenmukai-
seksi. Näissä tapauksissa on pyrittävä käyttämään lähintä pankin tai postin konttoria. 


