
180 2. Kaupunginhallitus 

kunnille sekä virastoille ja laitoksille eo. selostuksen mukaisen kiertokirjeen. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, että ne kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset, joiden toteut-
taminen merkitsee kaupungille jatkuvaa, pysyväisluontoista menoa, lähetetään talous-
arvion tarkistamiskomitealle lausunnon antamista varten (13. 2. 555 §). 

Koska kaupungin kassatilanne kertomusvuoden aikana oli erittäin arveluttavasti 
heikentynyt, päätti kaupunginhallitus myöhemmin vielä kehottaa kaikkia lauta- ja johto-
kuntia, virastoja ja laitoksia noudattamaan mahdollisimman suurta säästäväisyyttä mää-
rärahojen käytössä. Vaikka talousarvioon on määrättyä tarkoitusta varten merkitty 
määräraha, ei se edellyttänyt, että rahat olisi kokonaisuudessaan käytettävä, vaan päin-
vastoin loppuvuodesta olisi pyrittävä suunnittelemaan menot siten, että tilivuoden tulok-
seksi jäisi säästöä. Em. ei kuitenkaan tarkoittanut työllisyyden turvaamiseen merkittyjä 
määrärahoja. Tällainen määrärahojen säästäminen olisi välttämätöntä senkin vuoksi-
että kaupungin tulot lamakauden vuoksi tulisivat jäämään oletettua pienemmiksi. Sääs, 
täväisyyteen pyrittäessä olisi mm. virkojen tultua avoimiksi harkittava, voitaisiinko ne 
ainakin toistaiseksi jättää täyttämättä. Myöskin erikoispalkkiot olisi pyrittävä supista-
maan mahdallisimman vähiin yms. 

Kassatilanteen vahvistamiseksi olisi saatavat yleensä perittävä mahdollisimman pian, 
eikä valtionapuja koskevia tilauksia ollut jätettävä määräajan viimeiseen päivään, vaan 
olisi asiakirjat korkotappioiden välttämiseksi toimitettava ao. virastoon mahdollisimman 
ajoissa. Edelleen olisi vältettävä sellaisia hankintoja, jotka eivät olleet välttämättömiä 
ym. Edellä mainitun selostuksen mukainen kiertokirje päätettiin lähettää kaikille lauta-
ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille (4. 9. 2 383 §). 

Väkijuomayhtiön v.lta 1956 kaupungille myöntämän vuosivoiton osuuden käytön hyväk-
symistä koskeva sosiaaliministeriön ilmoitus merkittiin tiedoksi (16. 10. 2 735 §). 

Kaupungin väkiluku. Merkittiin tiedoksi Tilastollisen päätoimiston kirjelmä, missä 
ilmoitettiin, että kaupungin henkikirjoitetun väestön määrä oli 1. 1. ollut yhteensä 431 049 
henkilöä, joista Suomen kansalaisia 427 644 ja ulkomaiden kansalaisia 3 405 (4. 9. 2 390 §). 

Kaupungin tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat rahatoimiston ilmoituk-
set merkittiin tiedoksi (2. 1. 88 §, 30. 4. 1 428 §, 31. 7. 2 114 §, 6. 11. 2 921 §, 27. 11. 
3 162 §, khn jsto 22. 1. 5 117 §, 2. 4. 5 514 §, 9. 4. 5 542 §, 28. 5. 5 813 §, 25. 6. 5 995 §, 2. 7. 
6 025 §, 27. 8. 6 235 §, 24. 9. 6 365 §, 30. 10. 6 547 §). 

Kassatilannetta koskeva rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ilmoitus mer-
kittiin tiedoksi (21. 8. 2 230 §). 

Liikelaitosten vuosivoitot tai -tappiot. Kaupunginhallitus päätti, että liikelaitosten 
vuosivoitot on siirrettävä kaupunginkassaan ja vuositappiot korvattava tilivuotta seu-
raavan vuoden tammikuun 1 p:stä lukien (12. 6. 1 853 §). 

Helsingin maalaiskunnan v. 1957 maksamien, maalaiskunnan ennen 1.1. 1946 myöntä-
mien, eläkkeiden kaupungin osuuden suorittamista varten myönnettiin 209 160 mk eri-
näisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Myönnetyt eläkkeet ja apurahat 
(16. 1.253 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Kaupunkiliitolle päätettiin suorittaa 9 835 812 mk kaupungin 
v:n 1959 jäsenmaksuna. Maksu oli suoritettava 28. 2. 1959 käyttäen tarkoitukseen em. 
pääluokkaan kuuluvia määrärahoja Jäsenmaksut. Samalla päätettiin liitolle ilmoittaa, 
että kaupungin asukasluku kertomusvuoden henkikirjoituksen mukaan oli 427 644 
henkilöä (khn jsto 17. 12. 6 842 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatin ilmoitus työjärjestyksensä vahvistamisesta merkittiin tiedoksi. Saffiäliä 
päätettiin lääninhallitukselle esittää, että kaupunginhallitukselle vastaisuudessa varattai-
siin tilaisuus antaa lausunto maistraatin työjärjestyksen muutoksista ennen niiden hyväk-
symistä (26. 6. 1 948 §, kunn. as. kok. n:o 89). 

Maistraatin kirjaamossa suoritettavia rakennus- ja muutostöitä varten myönnettiin 
415 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 
Kiinteistölautakuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että työt saataisiin ko. määrärahalla 
loppuun suoritetuiksi, koska tarkoitukseen ei myönnettäisi lisää määrärahoja (2. 1. 52 §). 

Sattuneen laskuvirheen oikaisemista varten myön lettiin 3 060 mk (khn jsto 5. 2. 
5 207 §). 
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Ulosottovirasto. Järjestelytoimiston toimistotyöntutkijalle Kurt Nordmanille annet-
tiin tehtäväksi toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun avustaa johtavaa kau-
punginvoutia ulosottoviraston uudelleenorganisoinnin aiheuttamien toimistotöiden jär-
jestelyssä ja eri menetelmien uudistamisen toimeenpanemisessa (29. 5. 1 667 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti maistraatin palkkaamaan ulosottovirastoon aikaisintaan 
1.10. lukien kolme uutta tp. ulosottoapulaista 18:nnen, 15:nnen ja 13. palkkaluokan mu-
kaisella palkalla. Maistraattia kehotettiin ko. virkoja tai niiden täyttämisen johdosta si-
säisten järjestelyjen kautta vapautuvia virkoja täytettäessä antamaan etusija huoneen-
vuokrat oimist on palveluksesta vapautuville tarkastajille Kauko Koskensepäile, Yrjö 
Reposelle ja Yrjö Ropposelle, mikäli he täyttävät ulosottoapulaiselle asetettavat vaati-
mukset. Edelleen kaupunginhallitus kehotti ulosottovirastoa lakkauttamaan järjestelyn, 
jonka mukaan eläkkeellä oleva entinen ulosottoapulainen sai suorittaa viraston tehtäviä 
olematta muodollisesti sen palveluksessa (23. 9. 2 537 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti siirtää huoneen vuokrat oimist on asunnontarkas-
tajan Ropposen ulosottoviraston 19. palkkaluokan tp. tarkastajaksi 1.1. 1959 lukien tois-
taiseksi ja kauintaan 30. 6. 1959 saakka. Ulosottoviraston olisi koetettava sijoittaa ao. 
henkilö sinä aikana mahdollisesti vapautuvaan ulosottoapulaisen virkaan. Järjestely-
toimiston olisi samanaikaisesti etsittävä hänelle muuta sopivaa vakinaista tai tilapäistä 
virkaa. Ulosottoviraston olisi v:n 1959 talousarvion vahvistamisen jälkeen tehtävä eri 
esitys ko. palkan maksamiseen tarvittavan määrärahan myöntämisestä (11. 12. 3 272 §). 

Huoneenvuokratoimiston palveluksesta vapautuva tp. tarkastaja Vilho Kestilä 
päätettiin myös siirtää 1. 4. lukien ulosottoviraston 18. palkkaluokan tp. ulosottoapulaisen 
virkaan siten, että hänelle maksettaisiin entisen palkkansa ja 18. palkkaluokan välinen 
ero. Vielä myönnettiin hänelle oikeus em. päivämäärästä lukien saada tavanmukainen 
korvaus oman auton käyttämisestä virka-ajoihin, kuitenkin enintään 5 000 km:ltä vuo-
dessa toistaiseksi ja kunnes kaupungin tiedoksiantotoiminnan uudelleen järjestely olisi 
loppuun suoritettu. Hänelle myönnetty liikennelaitoksen vuosikortti päätettiin peruuttaa 
samasta ajankohdasta lukien. Palkan suorittamista varten myönnettiin ao. määrärahoista 
422 100 mk (27. 3. 1 027 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan toimenpiteen siirtää huoneen-
vuokratoimistosta 24. 2. lukien ulosottovirastoon tp. toimistoapulaiset Astrid Davidssonin 
ja Toini Sandholmin sekä ko. toimiston palveluksesta jo vapautetut Anni Nyyssösen, 
Karin Skoglundin ja Rakel Toivasen sekä Eeva Tukkisen kaikki toistaiseksi ja kauintaan 
kertomusvuoden loppuun, Davidsson, Sandholm ja Skoglund 12. palkkaluokan ja Nyyssö-
nen, Toivanen ja Tukkinen 11. palkkaluokan mukaisella palkalla. Palkkojen maksamista 
varten kertomusvuonna myönnettiin ao. määrärahoista 2 464 800 mk (27. 2. 697 §). 

Vahtimestarin palkkaamista varten ajaksi 16.11. — 31.12. myönnettiin samoista 
määrärahoista 55 845 mk. Tp. puhelinvälittäjän palkkaamista koskeva asia päätettiin 
jättää siksi, kunnes järjestelytoimisto olisi tutkinut ko. virastotalon puhelinvaihteeseen 
saapuvien puhelujen määrän (13. 11.2 977 §). 

Kassanhoitajan tehtäviä tilapäisesti hoitaville toimistoapulaisille päätettiin suorittaa 
300 mk:n lisäpalkkio päivää kohti, kuitenkin siten ettei lisäpalkkio saanut kuukauden 
aikana ylittää vakinaisen ja tehtävää tilapäisesti hoitavan kassanhoitajan kuukausipalk-
kojen erotusta (31. 7. 2 085 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää ao. määrärahoista yht. 1 179 500 mk lisäpalkkioiden 
maksamiseksi 54 ulosottoapulaiselle kertomusvuoden aikana suoritettujen kunnallis-
vero jäämien perimisestä. Samalla päätettiin ulosottovirastolle ilmoittaa, ettei velkomis-
kirjeiden kirjoittamisesta ollut vastaisuudessa suoritettava eri palkkiota. Lisäksi kehotet-
tiin ulosottovirastoa merkitsemään v:n 1959 talousarvioehdotukseensa tarvittava määrä-
raha kunnallis vero jäämien perimisestä suoritettavia palkkioita varten (27. 3. 1 021 §, 
19. 6. 1 887 §, 21. 8. 2 217 §, 6. 11. 2 905 §, 18. 12. 3 329 §). 

Rahatoimiston esitettyä, että ulosottoviraston viranhaltijain virkasivutuloista olisi 
suoritettava lapsilisä- ja kansaneläkemaksu, kaupunginhallitus päätti, ettei asia siinä 
vaiheessa antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että ulosottovirastolle olisi ilmoi-
tettava, ettei ko. palkkioista kaupunginhallituksen käsityksen mukaan ollut suoritettava 
työnantajan kansaneläke- ja lapsilisämaksuja (11. 12. 3 292 §). 

Eräille ulosottoviraston toimistoapulaisille myönnettiin oikeus suorittaa ylityötä 200 
tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 7. 5. 5 695 §, 25. 6. 5 971 §). 
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Tp. toimistoapulaisille Karin Skoglund, Rakel Toivanen ja Eeva Tukkinen myön-
nettiin kullekin 9 päivän pituinen palkallinen vuosiloma (3. 7. 2 000 §). 

Ulosottoapulaisine Ivar Järf, Antti Nieminen, Bror Nyström ja Bertel Santala myön-
nettiin kertomusvuonna ja v. 1959 oikeus saada vahvistettu korvaus oman auton käyttä-
misestä virka-ajoihin vastaavasti enintään 8 500 ja 6 500 km:ltä. Oikeus myönnettiin 
toistaiseksi ja kunnes kaupungin tiedoksiantotoiminnan uudelleenjärjestely olisi suori-
tettu loppuun. Oikeus myönnettiin tavanmukaisilla ehdoilla (6. 3. 792 §, 27. 11. 3 125 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä järjestelytoimiston laatimat suunnitelmat ulos-
ottoviraston kirjaamis-, perimis-, kirjanpito- ja tilitysjärjestelmän uudistamisesta täy-
täntöönpantavaksi ensi tilassa. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaluston hankinta-
määrärahoista myönnettiin 3.915 mmk yhden kirjaamiskoneen, kahden kassarekisteri-
koneen, kahden yleislaskukoneen ja neljän yhteenlaskukoneen hankkimista varten. Ulos-
ottovirastoa kehotettiin käyttämään soveltuvuuskokeita hyväkseen valitessaan henkilö-
kuntaa kirjanpito- ja laskentatehtäviin (4. 9. 2 365 §). 

Ulosottoviraston tarkkailuosaston muutosta aiheutuneiden kustannusten suorittamista 
varten myönnettiin 59 958 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (6. 3. 796 §). 

Ulosottoviraston esikaupunkialueelle järjestettävien vastaanottopaikkojen käytöstä 
aiheutuneiden korvausten suorittamista varten saatiin käyttää enintään 182 000 mk vi-
raston määrärahoista Vuokra (27. 2. 696 §). 

Munkkiniemen vartiopiirin huoneistosta päätettiin varata ulosottoviraston käyttöä 
varten tarvittavat tilat, joiden kunnostamista varten myönnettiin 80 000 mk kiinteistöjen 
pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (3. 7. 2 029 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Matti Hakurin laatimat Meritullinkadun 
virastotalon muutospiirustukset n:o 16b—19b, joiden mukaan viraston käyttöön tulevien 
eräiden huoneiden väliseiniä oli muutettu (6. 2. 466 §). Ko. virastotaloon saatiin ao. raken-
nusmäärärahoja käyttäen hankkia enintään 409 000 mk maksavat tuuletusjärjestelmään 
liitettävät arkiston kostutuskojeet sekä suorittaa niiden asentamiseen liittyvät työt 
(30. 4. 1 434 §). 

Rakennustarkastus. Kaupunginhallitus päätti siirtää huoneen vuokrat oimist on tp. 
toim.apul. Margit Mattilan rakennustarkastustoimiston henkilökuntaan kuuluvaksi kauin-
taan kertomusvuoden ajaksi ja käytettäväksi sanotun toimiston ja lastentarhain toimiston 
yhteisen puhelinvaihteen puhelunvälittäjänä 11. palkkaluokan mukaisella palkalla velvol-
lisuutenaan hoitaa tehtäviään koko virkasäännön mukaisen virka-ajan. Rakennustar-
kastustoimistoa kehotettiin huolehtimaan puhelinvaihteen hoitamisesta puhelunvälittäjän 
aamiaistauon aikana. Huoneen vuokrat oimistoa kehotettiin suorittamaan ko. puhelun-
välittäjän palkka käytettävissä olevista määrärahoistaan kertomusvuoden loppuun 
(30. 1. 391 §). 

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus 
päätti esittää, että rakennustarkastaja Aulis Salon valitus, joka koski rakennustarkastus-
toimiston eräiden viranhaltijain oikeutta saada itselleen eräistä lausunnoista perittävät 
korvaukset, hylättäisiin lakiin perustumattomana (12. 6. 1 830 §). 

Rakennustarkastustoimistoa kehotettiin järjestämään kirjaajan tehtävien hoitaminen 
hänen vuosilomansa aikana toimiston entisen henkilökunnan avulla (23. 1. 303 §). 

Puhelunvälittäjän vuosilomasijaisen palkkaamista varten kertomusvuonna myönnet-
tiin ao. määrärahoista 47 000 mk (khn jsto 26. 3. 5 460 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 83 214 mk vuosilomakorvauksen suoritta-
mista varten virastaan eronneelle rak.mest. Harald Skogbergille (13. 2. 530 §). 

Rakennustarkastustoimistolle myönnettiin 5 000 mk:n ennakko varat postimaksujen 
suorittamista varten (khn jsto 19. 2. 5 289 §). 

V:n 1957 talousarvion Poistot ja palautukset ja siirrot verontasausrahastoon luvun 
määrärahoista Sekalaisten tulojen poistot ja palautukset myönnettiin 4 253 mk Asunto-oy. 
Näätätie 19 -nimisen yhtiön liikaa suorittaman rakennusvalvontamaksun osan palautta-
mista varten (khn jsto 2. 1. 5 016 §). 

Kertomusvuoden vastaavista määrärahoista myönnettiin 5 332 mk ko. maksun osit-
taista palauttamista varten Rakennusliike T. Niemiselle (khn jsto 5. 11. 6 582 §). 

Yleisjaosto hyväksyi asiamiestoimiston toimenpiteen kaupungin edustajan lähettämi-
sestä katselmuksiin, jotka koskivat luvan myöntämistä Asunto-oy. Tavaststjernankatu 
13 -nimiselle yhtiölle aidan rakentamiseen korttelin n:o 517 tonttien n:o 11 ja 13 sekä ton-
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tin n:o 13 ja viereisen puistoalueen rajalle sekä Asunto-oy. Kivalterintie 21 -nimiselle yh-
tiölle aidan rakentamiseen korttelin nro 28143 tontin n:o 4 sekä tonttien n:o 5 ja 6 vastai-
sille rajoille (khn jsto 16. 4. 5 580 §, 7. 5. 5 704 §). 

Raastuvanoikeus. Kiinteistötuomarien toiminnan uudelleen järjestämistä koskevan 
vt Pettisen ym. aloitteen johdosta (ks. s. 27) kaupunginhallitus päätti kehottaa yhteis-
raastuvanoikeutta kiirehtimään raastuvanoikeuden työjärjestyksen muuttamista ja sen 
yhteydessä erityisesti harkitsemaan, olisiko edullista, että kiinteistötuomarit vapautettai-
siin työstä osastoilla ja määrättäisiin toimimaan kiinteistötuomareina esim. viisi vuotta 
kerrallaan, kuitenkin siten että raastuvanoikeus voisi toimikaudesta riippumatta määrätä 
kiinteistötuomarin viran hoitamisesta, mikäli esim. tärkeät viranhoidolliset seikat niin 
vaatisivat sekä että kiinteistötuomarien kanslia olisi päivittäin pidettävä yleisölle avoinna 
entistä kauemmin (4. 12. 3 199 §). 

Huoneenvuokratoimiston palveluksesta raastuvanoikeuden tp. kaupunginpalvelijaksi 
siirtynyt Gustaf-Adolf Sundström oikeutettiin saamaan entisen palkkaluokkansa ja uuden 
17. palkkaluokan välinen erotus henkilökohtaisena palkanlisänä niin kauan kuin hän toi-
misi tp. kaupunginpa!veli jana ilman haastepalkkioista saatavia sivutuloja (3. 7. 2 003 §). 

Nuorempi oikeusneuvosmies Börje Wiklund oli virkasäännön 25 §:ään (v:n 1951 kunn. 
as. kok. s. 136) vedoten anonut, että hänelle myönnettäisiin vuosilomaa laskettaessa oikeus 
lukea hyväkseen myös seurakuntien kirkkokonttorissa palvelemansa aika. Koska hän ei 
aikaisemmin ollut huomannut mainittua virkasäännön määräystä, joka jo v. 1953 olisi 
oikeuttanut hänet 36 työpäivän vuosilomaan, oli hän virkasäännön 47 §:n mukaan me-
nettänyt oikeutensa muilta vuosilta paitsi v:lta 1955—1956, joilta hän oli anonut vuosi-
lomakorvausta yht. 84 375 mk. Kaupunginhallitus oli v. 1957 (ks. s. 172) myöntänyt ano-
jalle käyttämättä jääneeltä 9 työpäivältä vuosilomakorvauksen, jonka jälkeen Wiklund 
oli lääninhallitukselta anonut, että kaupunki velvoitettaisiin suorittamaan hänelle loma-
korvaus myös v:lta 1955. Vuosilomalain 13 §:n säännöksiä yhden vuoden vanhenemis-
ajasta ei valittajan mielestä ollut sovellettava hänen tapaukseensa, vaan sen sijaan 10 v:n 
vanhenemisaikaa. Palkkalautakunta oli pitänyt valittajan vm. pykälää koskevaa tulkin-
taa vääränä. Virkasäännön 38 §:n 1 momentissa oli nimenomaan määrätty, että vuosi-
lomakorvaus oli suoritettava ottaen huomioon työntekijäin vuosilomalain säännökset. 
Ainoana poikkeuksena tästä oli em. §:ssä määrätty, että vain korvattavien lomapäivien 
lukumäärä määräytyy virkasäännön 36 §:n mukaisesti. Näin ollen virkasäännön 7 §:n 
sisältämä vanhenemismääräys ei koskenut oikeutta vuosilomakorvaukseen. Valittajalla 
ei siis ollut oikeutta vuosilomakorvaukseen lomavuodelta 1954—1955 saamatta jääneestä 
vuosiloman osasta, koska hänen olisi ollut anottava korvausta vuoden kuluessa 31. 12. 
1955 jälkeen. Lisäksi palkkalautakunta oli viitannut II virkasääntökomitean mietintöön, 
joka oli voimassa olevan virkasäännön perustana. Ko. mietinnön perusteluista ilmenee, 
että virkasäännön 38 §:n 1 momentin mukaisesti oli kokonaan siirrytty vuosilomalain 
järjestelmään. Myöskin vanhentumisaika määräytyi näin ollen vuosilomalain eikä virka-
säännön mukaan. Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annettavassa lausunnos-
saan esittää, että anomus hylättäisiin palkkalautakunnan esittämillä perusteilla (23. 1. 
305 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen päätökseen, joka koski nuoremman 
oikeusneuvosmiehen Lasse Lehtosen palkkausta koskevaa valitusta (27. 3. 1 097 §). 

Merkittiin tiedoksi, että eräille raastuvanoikeuden viranhaltijoille oli myönnetty oikeus 
asua kaupungin ulkopuolella 1. 7. 1960 saakka (khn jsto 4. 6. 5 838 §). 

Syyttäjistö. Kaupunginhallitus päätti myöntää ao. määrärahoista 117 300 mk tp. kau-
punginviskaalin palkkaamista varten 1 % kk:n ajaksi (24. 4. 1 306 §). 

Viranhaltijain vuosilomakustannusten suorittamiseen merkityistä kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 16 265 mk vuosilomakorvauksen suorittamista varten 
varat. Ilmari Niverälle ajalta 1. 12. 1957—30. 4. 1958 (khn jsto 4. 6. 5 839 §); 85 275 mk 
vuosilomakorvauksen suorittamista varten I kaupunginviskaalin Hanno Kunnaksen kuo-
linpesälle (khn jsto 12. 11.6 620 §) ja 64 025 mk vuosilomakorvauksen suorittamista varten 
VII kaupunginviskaalille Birger Mellinille (khn jsto 12. 11. 6 621 §). 

Raastuvanoikeuden arkisto. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista 
Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset viranhaltijat myönnettiin 70 920 mk tp. toimisto-
apulaisen palkkaamista varten ajaksi 1. 11. — 31. 12. (16. 10. 2 698 §) sekä 4 580 mk kor-
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vauksen suorittamista varten raastuvanoikeuden arkistossa vapunpäivänä päivystäneille 
viranhaltijoille (khn jsto 21. 5. 5 763 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi raastuvanoikeuden yleisjaoston toimenpiteen, jonka mu-
kaan 14. 10. eläkkeelle siirtyneen arkistonhoitaja Folke Landgrenin kunniaksi oli järjes-
tetty kahvitarjoilu, josta aiheutuneet kustannukset, 7 370 mk, oli suoritettu raastuvan-
oikeuden arkiston tarverahoista (18. 12. 3 326 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa poliisilaitoksen suorittamaan kan-
sanedustajien vaalien aikana 6.—7. 7. valvonta- ja vartiotehtäviin äänestyshuoneistoissa 
käytettävälle poliisihenkilökunnalle 300 mk:n palkkion tunnilta, mikäli tehtävä suorite-
taan asianomaisen säännöllisen palvelusajan ulkopuolella. Erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista määrärahoista Eduskuntavaalit myönnettiin tarkoitusta varten enintään 
1 465 200 mk (24.4. 1 303 §). 

Talossa Hietaniemenkatu 4 oleva 42.7 m2:n suuruinen huoneisto n:o 19 määrättiin 
ko. talon talonmiehen virka-asunnoksi (20. 2. 634 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää poliisilaitokselle, että se sisällyttäisi v:n 1959 valtion 
tulo- ja menoarvioehdotukseensa 3.5 mmk:n suuruisen määrärahan korvauksen suoritta-
mista varten liikennelaitokselle siitä, että virkapukuiset poliisit saavat käyttää maksutta 
liikennelaitoksen kulkuneuvoja (6. 3. 795 §). 

Lääninhallitus oli vaatinut, että kaupunginhallitus vähentäisi niitä kuluja, joita 
poliisilaitoksen v:n 1956 menoihin oli merkitty aiheutuneiksi siitä, että valtioneuvoston 
jäsenet olivat käyttäneet poliisilaitoksen autoja. Kuluista oli laskutettu 19 mk:n mukaan 
ajokilometriltä, mutta poliisilaitos oli ilmoittanut todellisiksi kuluiksi 14: 35 mk ajokilo-
metriltä. Kun poliisilaitos oli laskenut automenoiksi vain auto-osaston kulut, mutta ei 
ns. yleiskuluja, auton säilytystä eikä hankintakustannuksia, kaupunginhallitus päätti 
lääninhallitukselle ilmoittaa pysyvänsä aikaisemmassa kannassaan ja pitävänsä 19 mk:n 
suuruista korvausta ajokilometriltä hyvin kohtuullisena, minkä summan mukaan valtio-
kin v. 1956 oli suorittanut korvausta oman auton käytöstä (2. 4. 1 102 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääninhallitukselle, että se laskiessaan kaupungin 
osuutta poliisilaitoksen v:n 1957 menoista ottaisi huomioon menoissa valtioneuvoston jä-
senten poliisilaitosten autojen käytöstä lasketun korvauksen 19 mk:n mukaan ajokilomet-
riltä, eli yht. 278 388 mk 235 018 mk:n sijasta, jolloin kaupungin maksettavaksi jäisi 
14 456 mk vähemmän kuin mitä lääninhallitus oli pyytänyt . Rahatoimistoa kehotettiin 
suorittamaan poliisilaitoksen ao. määrärahoista 382 460 977 mk lääninhallituksen posti-
siirtotilille n:o 3838 (29. 5. 1 664 §). 

Poliisilaitoksen esityksen johdosta, joka koski uusien virkojen perustamista ja autokan-
nan lisäämistä sekä kaluston hankkimista, oli lääninhallitus pyytänyt kaupunginhallituk-
sen lausuntoa. Kaupunginjohtaja oli lausunnossaan todennut, ettei poliisilaitoksen toi-
mistohenkilökunnan tarpeellisuudesta voinut saada tarkkaa selvyyttä ilman laitoksessa 
suoritettua työntutkimusta, sen sijaan oli ilmeistä, ettei laitoksen kenttähenkilökuntaa 
ollut lisätty samassa suhteessa kuin kaupunki oli kasvanut, joten laitos ei myöskään ollut 
riittävästi kyennyt valvomaan järjestystä. Erityisen työntutkijan palkkaaminen poliisi-
laitoksen suuruiseen laitokseen olisi myös suotavaa. Poliisilaitoksen esitystä uusien auto-
jen hankkimisesta ja kaluston lisäämisestä oli kaupunginjohtaja pitänyt perusteltuna. 
Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan ilmoittaa kau-
punginjohtajan esittämillä perusteilla puoltavansa autojen ja muun kaluston lisäämistä 
tarkoittavan poliisilaitoksen esityksen hyväksymistä sellaisenaan sekä työntutkijan palk-
kaamista ja varsinaisen poliisihenkilökunnan lisäämistä tarpeelliseksi harkitulla määrällä 
samalla kuitenkin huomauttaen, ettei kaupunginhallitus ollut voinut saada varmaa käsi-
tystä toimistohenkilökunnan lisäämisen tarpeellisuudesta, ennen kuin laitoksessa olisi 
suoritettu työntutkimus (20. 2. 624 §, 27. 2. 695 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti pyydettynä lausuntonaan ilmoittaa läänin-
hallitukselle puoltavansa poliisilaitoksen esitystämoottoripolkupyörien hankkimisesta lai-
tokselle ja olevansa suostuvainen suorittamaan laissa säädetyn osan moottoripolkupyörien 
hankintahinnasta (20. 3. 953 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki enää 1.1. 1959 lukien huolehtisi kustannuk-
sellaan p oliisilaitoksen tarvitsemien muuttoilmoituslomakkeiden painattamisesta (6. 11. 
2 903 §). 
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Poliisilaitokselle myönnettiin oikeus käyttää yhdessä muiden kaupungin laitosten 
kanssa Auto- ja tennistalon autosuojaan rakennettavaa moottoriajoneuvojen pesu- ja ras-
vaamispaikkaa moottoriajoneuvojensa pesuun ja rasvaamiseen omaa työvoimaansa käyt-
täen (9. 1. 156 §). 

Poliisilaitoksen määrärahoista Kalusto myönnettiin 601 445 mk puisten kortistokaap-
pien ja putkirakenteisten vaunujen hankkimista varten osoitetoimistoon (khn jsto 5. 3. 
5 349 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus tilata Kone Oy:ltä hissi asennetta-
vaksi taloon Sofiankatu 4. Hissi saatiin tilata sillä ehdolla, että maksu saataisiin suorittaa 
vasta v. 1959 (6. 11.2 904 §)-

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 3.5 mmk talon Sofiankatu 4—6 vesikaton, vesi- ja viemärijohtojen osittaista uusimista 
varten sekä suihkuhuoneen eristyksen uusimista ynnä kahden portaan rappaus- ja maa-
laustöiden suorittamista varten (9. 1. 153 §) sekä 1.085 mmk ko. talon sähkölaitteiden kor-
jaustöiden loppuun suorittamista varten (9. 1. 152 §, 21. 8. 2 214 §). 

Muuttaen keskushallinnon virastojen sijoitussuunnitelmasta v. 1956 (ks. s. 246) teke-
määnsä päätöstä kaupunginhallitus päätti, että taloon Unioninkatu 27 sijoitettaisiin po-
liisilaitoksen liikennetoimisto moottoriajoneuvorekistereineen, henkikirjoitus- ja osoite-
toimisto, siviilirekisteritoimisto, keskuskortisto ja Kaupungintalossa oleva puhelinkeskus. 
Em. käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 9 mmk talossa suoritettavia muutos- ja 
korjaustöitä varten. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että poliisilaitoksen moottoriajo-
neuvorekisteri saatiin sijoittaa mainittuun taloon sillä edellytyksellä, että valtio hyväksyy 
kaupunginhallituksen 3. 7. tekemän päätöksen siitä, että valtion on yksin suoritettava 
niin hyvin moottoriajoneuvorekisterin perustamiskustannukset kuin sen pitämisestä ja 
siihen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat vuotuiset palkkaus- ja muut kustannukset koko-
naisuudessaan, jolloin kiinteistölautakunnan olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin rekisterin 
pitämisestä aiheutuvien menojen perimiseksi valtiolta. Poliisilaitokselle myönnettiin 
oikeus omalla kustannuksellaan asennuttaa soittokello- ja pikapuhelinjärjestelmän vaati-
mat johdot (26. 6. 1 955 §, 3. 7. 2 001, 2 002 §, 4. 9. 2 371 §, 18. 12. 3 328 §). 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli sittemmin 1.11. lukien siirtänyt läänin-
hallitukselta poliisilaitokselle niiden moottoriajoneuvojen rekisterin pitämisen, joiden 
kotipaikka on Helsingin kaupungissa sekä siitä johtuneet lääninhallitukselle kuuluneet 
muut tehtävät. Koska ministeriön päätöksessä ei ollut mainittu mitään kustannusten 
suorittamisesta, joutuisi kaupunki ehkä aikanaan osallistumaan näihinkin kuluihin kol-
manneksella, kuten muihinkin poliisilaitoksen menoihin, joten kaupunginhallitus päätti 
kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti valitusteitse anoa korkeimmalta hallinto-oikeu-
delta, että ministeriön 24. 9. tekemä päätös autorekisterin siirtämisestä poliisilaitokselle 
lain vastaisena kumottaisiin (23. 10. 2 763 §). 

Huopalahden poliisi vartiorakennuksen lisäkustannuksia aiheuttavien töiden hyväk-
syminen, ks. s. 288. 

Suomen Poliisien Liitolle päätettiin ilmoittaa, että talossa Aleksanterinkatu 16—18 toi-
meenpantavien muutos- ja korjaustöiden vuoksi kaupunki tarvitsisi omaan käyttöönsä 
yhdistykselle vuokratta luovutetun huoneiston, joten se olisi 1.1. 1959 mennessä luovutet-
tava kaupungin vapaaseen hallintaan (18. 12. 3 327 §). 

Holhouslautakunnan toimistoapulaisen palkkio päätettiin 1. 4. lukien korottaa 15 080 
mk:ksi ja 1.10. lukien 15 455 mk:ksi sekä vahtimestarin palkkio vastaavasti 4 850 mk:ksi 
ja 4 970 mk:ksi (12. 6. 1 826 §, 30. 10.2 842 §, 18. 12.3 352 §). 

Huoneenvuokralautakunnat. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli määrännyt 
lainop. kand. Pertti Kallan edelleen huoneenvuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi 
1.1. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun menoarviossa tarkoitukseen 
varattua palkkiota vastaan (9. 1. 155 §, 13. 3. 873 §). 

Merkittiin tiedoksi, että huoneenvuokratoimiston kausi viranhaltijaa irtisanottaisiin 
1. 3. lukien, koska heitä ei ollut voitu sijoittaa kaupungin muihin virkoihin (27. 2. 701 §). 

Puhelinvaihteen hoitaminen, ks. s. 182. 
Huoneenvuokratoimiston muutosta ja sähköasennuksista uudessa huoneistossa aiheu-

tuneita menoja varten myönnettiin 189 221 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista (5. 6. 1 715 §). 
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Suomen Kiinteistöliitolle päätettiin myydä huoneenvuokralautakuntien painattamia 
a sunnonsaantihakemuslomakkeita 2 mk:n kappalehinnasta (khn jsto 8, 1. 5 035 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti korottaa palolaitoksen kapellimestarin palk-
kion 1. 10. lukien 32 000 mk:aan kuukaudelta, mihin sisältyi 4 %:n indeksikorotus (6. 11. 
2 932 §). 

Sammutustyössä kuolleen palokorpr. Sigvard Westerlundin huollettaville omaisille 
päätettiin myöntää hänen saamaansa vuosipalkkaa vastaava korvaus 601 040 mk, joka 
suoritettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (20. 3. 1 000 §). 

Palolaitoksen talouosaston lähetille myönnettiin oikeus käyttää omaa moottoripyö-
räänsä virka-ajoihin tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 25. 6. 6 004 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt palomest. Carl Aströmin valituksen, 
joka koski mm. talossa Korkeavuorenkatu 39 olevan huoneiston n:o 11 luovuttamista 
käypää vuokraa vastaan asunnoksi valittajalle (21. 8. 2 240 §). 

Kaupunginhallitus päätti, etteivät palolautakunnan virka-asuntojen järjestelyjä kos-
kevat esitykset antaneet aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaispalopäällikölle 
olisi luovutettava virka-asunnoksi talossa Korkeavuorenkatu 39 sijaitseva teknillisen palo-
mestarin hallussa ollut huoneisto A 3 ja että viimeksi mainitulle olisi käypää vuokraa vas-
taan luovutettava asunnoksi ko. talossa sijaitseva apulaispalopäällikön virka-asuntona 
ollut huoneisto n:o B 11. Vielä kaupunginhallitus päätti, että em. päätös oli pantava täy-
täntöön mahdollisista valituksista huolimatta (2. 4. 1 153 §, 17. 4. 1 288 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 120 000 mk em. talossá olevan virka-asunnon B 19 suurentamista varten yhdistä-
mällä siihen huoneisto B 18 (20. 3. 1 003 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
150 000 mk korjaustöiden suorittamista varten ko. talon huoneistossa A 3 (8. 5. 1 497 §). 

Kalustonhankinnat. Yleisjaosto hyväksyi palolaitoksen kertomusvuoden talousarvioon 
merkityt kalustonhankinnat ja palokaluston hankinnan väestönsuojelutarkoituksiin palo-
lautakunnan 18. 3. tekemän ehdotuksen 2 ja 3 kohdan mukaisesti (khn jsto 2. 4. 5 519 §). 

V:n 1957 talousarvioon kuuluvista yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
77 288 mk:n lisämäärärahan meripelastusristeilijä Harmajan vaahtosammutuslaitteiden 
maksamista varten (2. 1. 124 §). 

Yleisjaosto oikeutti palolaitoksen hankkimaan Opel Kapitän-merkkisen henkilöauton 
(khn jsto 19.3. 5 450 §). 

Korjaus- ja muutostyöt. Kaupunginhallitus päätti, että pääpaloaseman hälytyskeskus-
huoneen välttämättömät muutostyöt saatiin suorittaa käyttäen tarkoitukseen pääpalo-
aseman vuosikorjausmäärärahaa (18. 9. 2 512 §). 

Kiintestöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 1.7 mmk Kallion paloaseman sähkövirran muutostöiden loppuunsuorittamista varten 
(31. 7. 2 147 §) ja 360 000 mk ko. paloaseman ruokahissin sähkövirran muuttamista varten 
ja valaisinten hankkimista varten aseman autohalliin (22. 5. 1 626 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 245 000 mk Käpylän paloasemalla olevan ruiskumestarin entisen 
virka-asunnon muuttamista varten toimisto- ja majoitustiloiksi (30. 4. 1 442 §). 

Malmin palo vartioaseman asuintalon ullakolla oleva 14 m2:n suuruinen huone päätet-
tiin muuttaa palo vartioaseman kuivaushuoneeksi (19. 6. 1 934 §). 

Irtaimistoluettelolta koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti kehottaa palolautakuntaa 
huolehtimaan siitä, että v. 1954 (ks. s. 124) hyväksytyissä irtaimen omaisuuden luetteloi-
misohjeissa määrätyt, huoneita koskevat luettelot vastaisuudessa olisi pidettävä myös 
palolaitoksen huoneiden seinille kiinnitettynä (18. 9. 2 487 §). 

Paloilmoituspaikkojen merkitsemistä koskevan palosäännön 22 § :n muuttaminen. Valtio-
neuvostolle päätettiin tehdä esitys palosäännön 22 §:n (v:n 1959 kunn. as. kok. n:o 9) 
muuttamiseksi siten, että paloilmoituspaikkoja ei tarvitsisi merkitä punaisella merkki-
valolla, jos paikalla on katuvalaistus, jos paikka on merkitty valoisana aikana selvästi ha-
vaittavalla tunnuksella ja lähimmästä paloilmoituspaikasta on julkipantuna ilmoitus jo-
kaisessa talossa (18. 12. 3 390 §). 


