
1. Kaupunginval tuusto 

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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