
1. Kaupunginvaltuusto 

Edelleen oli kaupunginvaltuusto nimenomaan halunnut jättää kaupunginhallituksen 
päätettäväksi lainan saajan ja lainaehdot. Selvityksen riittävyyttä tai riittämättö-
myyttä koskeva kysymys voitiin ratkaista päättämällä, oliko asia palautettava kau-
punginhallitukselle lisäselvityksen saamista varten. Tällaisen päätöksen tekoon riitti 
yksinkertainen enemmistö. Edellä esittämänsä perusteella kaupunginhallitus oli 
kehottanut asiamiestoimistoa hakemaan muutosta lääninoikeuden päätökseen. 
Kaupunginhallituksen vähemmistö oli vastustanut muutoksen hakemista. Kaupun-
ginvaltuusto oli päättänyt, että oli haettava muutosta lääninoikeuden 7. 8. anta-
maan päätökseen, joka koski ins. Yrjö Enteen valitusta määrärahan merkitsemisestä 
kertomusvuoden talousarvioon urheilutalon rakentamista varten (28. 1. 86 §, 9. 9. 
557 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaika. Kaupunginvaltuusto päätti, että 
kaupungin alueella olevat parturi- ja kampaamoliikkeet oli aikana 1.6. — 31.8. 
suljettava lauantaisin klo 15. o o (18. 11. 764 §). 

Rakennustarkastustoimiston ylityökorvausten maksamista varten myönnettiin 
350 000 mk kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista (18. 11. 777 §). 

Kiinteistöjen ja vuokra-asuntojen kuntoon kohdistuvien tarkastusten tehosta-
miseksi olivat vt Nurminen ja neljä muuta valtuutettua tehneet aloitteen esittäen 
siinä, että maistraatille annettaisiin kehotus entistä perusteellisemmin suorittaa 
tarkastuksia kiinteistöissä. Samalla olisi kiinteistönomistajia vaadittava suoritta-
maan korjauksia omistamissaan taloissa tahi myöskin purkamaan rappeutuneet, 
terveydelle haitalliset rakennukset. Terveydenhoito viranomaisten olisi entistä huo-
lellisemmin seurattava vuokra-asuntojen kuntoa ja valvottava, että niissä suorite-
taan korjauksia ja uudistuksia. Terveydenhoitolautakunnan tehtäviin kuului järjes-
tää jatkuva tarkastus enintään kolme huonetta käsittävissä huoneistoissa, asun-
noissa jotka ovat kellari- tai ullakkokerroksissa sekä asuinhuoneissa, jotka työnanta-
ja luovuttaa työntekijäinsä käytettäväksi. Myöskin voitiin tarkastuksia terveyden-
hoitolautakunnan kirjallisen määräykseii nojalla suorittaa asunnoissa, joissa epäil-
lään tartuntaa tms. Hengenvaarallisiksi havaitsemistaan rakennuksista on tervey-
denhoito virasto tehnyt ilmoituksen maistraatille, joka sodan jälkeen oli määrännyt 
noin 60 rappeutunutta rakennusta purettavaksi. Lisäksi tullaan useiden vanhojen 
talojen huoneistot korjaamaan asennettavan keskus- tai kaukolämmityksen yhtey-
dessä. Yleensä ovat kiinteistönomistajat korjauttaneet huoneistojaan sitä mukaa 
kuin säännöstelynalaiset huoneistot ovat vapautuneet. Rakennusjärjestyksen mu-
kaan kuuluu rakennustarkastustoimiston tehtäviin vuosittain suorittaa mm. raken-
nusten ulkosivujen tarkastus, jonka jälkeen korjaus velvolliselle ilmoitetaan määrä-
aika, jona rakennus on kunnostettava. Ellei mainittua määräystä noudateta, anne-
taan uusi määräaika ja määrätään uhkasakko. Koska kiinteistöjen omistajilla sotien 
aikana ja niiden jälkeen on ollut taloudellisia vaikeuksia, ei korjausmääräysten anta-
misessa ole oltu yhtä ankaria kuin ennen sotia. Talojen määräämistä purettavaksi 
on vaikeuttanut suuressa määrässä se, ettei taloista häädettäville asukkaille ole voitu 
osoittaa uutta asuntoa. Asuntojen sisäisen kunnon tarkastaminen kuului asuntojen-
tarkastajalle, joka ei ollut maistraatin alainen. Rakennustarkastustoimisto oli 
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ilmoittanut, ettei sen nykyisen henkilökunnan ja organisaation puitteissa voitu 
tarkastustoimintaa tehostaa. Kaupunginhallitus oli 6. 5. asettanut komitean tutki-
maan rakennustarkastustoimiston järjestysmuotoa ja johtosääntöä. Otsikossa mai-
nittu aloite ja siitä annetut lausunnot oli toimitettu komitealle sen työssä huomioon 
otettaviksi. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
(9. 9. 600 §, 2. 12. 830 §). 

Maistraatille annettavassa lausunnossaan kaupunginvaltuusto päätt i ilmoittaa, 
ettei kaupunki vastusta 2. kaupunginosan korttelin nro 32 tontilla nro 9 olevan ra-
kennuksen purkamista ja uuden rakennuksen rakentamista entistä korkeammaksi. 
Samalla päätettiin hylätä Oy. Pohjoismaiden Yhdyspankin ko. tonttia koskeva 
myyntitarjous (23. 9. 618 §). 

Raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneuvosmiehen virkoihin valittiin vara-
tuomarit Erkki Mättö ja Pentti Voipio (7. 10. 651 §, 2. 12. 797 §). 

Nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan valittiin varat. Anders Candolin (14. 1. 
26 §, 11.3. 190 §). 

Raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoituskanslian 12. palkkaluokan toimistoapulai-
sen virkaan siirretylle veroviraston 15. palkkaluokan toimistonhoit. Gunvor Sten-
strömille päätettiin henkilökohtaisena palkanlisänä suorittaa mainittujen palkka-
luokkien välinen erotus (9. 12. 847 §). 

Poliisilaitos. Vt Mäkinen-Ollisen ym. aloite esityksen tekemisestä sisäasiain-
ministeriölle poliisilaitoksen henkilökunnan lisäämiseksi uusilla asuntoalueilla 
päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (16. 12. 879 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palosäännön muuttamista koskeva valitus. Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus 
oli 12. 5. hylännyt palolaitoksen eräiden viranhaltijain valituksen, joka koski mää-
rättyjen viranhaltijain oikeutta saada itselleen eräistä katsastuksista perimänsä palk-
kiot. Myöhemmin olivat eräät viranhaltijat valittaneet lääninhallituksen päätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka oli pyytänyt asiasta kaupunginvaltuus-
ton selitystä. Kaupunginvaltuusto päätti esittää, että valitus kaupunginlakimiehen 
asiassa aikaisemmin antamassa lausunnossa (ks. v:n 1958 kert. I osan s. 28) esitetyin 
perustein hylättäisiin (9. 9. 532 §, 7. 10. 669 §). 

Kaupungin liittyminen Uudenmaan läänin palokuntaliiton kannattajajäseneksi. 
Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki liittyisi v:n 1960 alusta Uudenmaan lää-
nin palokuntaliiton kannattajajäseneksi. Vuotuinen jäsenmaksu on 50 000 mk 
(9. 9. 580 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a ai ain ulkopuolella 

Terveydenhoitovirasto. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä v. 1958 (ks. s. 29) 
vahvistamansa terveydenhoitoviraston johtosäännön 32 §m 1 ja 2 momentin ja 33, 
37, 44 ja 51 §m muuttamisen ja 50 §:n kumoamisen (16. 12. 870 §, kunn. as. kok. 
nro 125). 
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