
2. Kaupunginhallitus-

3. Oikeus- ja järjestelytointa koskevat asiat 

Maistraatti. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 47 955 
mk hautausavun ja 7 668 mk vuosilomakorvauksen suorittamista varten lähettinä 
toimineen Väinö Vennon kuolinpesälle (khn jsto 27. 9. 6 421 §). 

Ulosottovirasto. Kaupunginhallitus päätti, että ulosottoapulaisine saatiin suorit-
taa toimituspalkkioasetuksen mukaan heille tulevien palkkioiden lisäksi yksi sadalta 
myös niistä aikana 1. 4.—31. 12. 1960 perityistä, vuosien 1954 ja 1955 tulojen perus-
teella taksoitetuista kaupungin omista kunnallisvero jäämistä, jotka alittivat 15 000 
mk, samoin kuin sellaisista em. aikana perityistä, sanottujen vuosien tulojen perus-
teella taksoitetuista kaupungin kunnallisvero jäämistä, jotka ovat kertyneet veron-
palautuksista toimitettujen ulosmittauksien kautta tai velallisen konkurssiin asetta-
misen taikka ilmaisuvalan antamista tarkoittavien toimenpiteiden yhteydessä (4. 2. 
355 §). 

Ulosottoviraston esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle päätettiin 15. 10, 
lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun palkata ulosottoapulainen 
(18. palkkaluokka) ja kaksi ulosottoapulaista (16 plk.) sillä ehdolla, että verosaata-
vain osastolle jätettäisiin samaksi ajaksi palkkaamatta kaksi ulosottoapulaista (13). 
Maistraattia kehotettiin valitsemaan ent. asunnontarkast. Yrjö Ropponen toiseen 
mainituista 16. palkkaluokan ulosottoapulaisen viroista. Erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin aikaisemmin myönnetyn lisäksi 43 250 
mk ko. viranhaltijain palkan maksamista varten kertomusvuonna (6. 10. 2 584 §). 

Rahatoimiston 12. palkkaluokkaan kuuluva toim.apul. Susanna Grenman mää-
rättiin virkasäännön 11 §:n 2) kohdan perusteella siirtymään ulosottoviraston avoin-
na olevaan 11. palkkaluokan tp. toimistoapulaisen virkaan 1. 4. lukien ja kauintaan 
kertomusvuoden loppuun. Asianomaiselle saatiin henkilökohtaisena palkanlisänä 
suorittaa 11. ja 12. palkkaluokkien välinen erotus (24. 3. 887 §). 

Kaupunginvaltuuston v. 1957 (ks. s.27) tekemän päätöksen mukaisesti myönnet-
tiin eräille ulosottoapulaisine virkasivutuloj a vastaava korvaus heidän sairausloman-
sa ajalta. Tarkoitusta varten myönnettiin v:n 1959 ja kertomusvuoden em. määrä-
rahoista yhteensä 180 349 mk ko. korvausten suorittamista varten (khn jsto 5. 1. 
5 006 §, 19. 1. 5 071 §, 23. 2. 5 272 §, 22. 3. 5 429 §, 5. 4. 5 489 §, 19. 4. 5 575 §, 17. 5. 
5 723 §). 

Eräiden muutostöiden suorittamista varten ulosottoviraston huoneistossa myön-
nettiin 150 000 mk v:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan Meritullinkadun virastotaloa varten merkitystä siirtomäärärahasta 
(12. 5. 1 341 §). 

Ulosottoapulaisten väliaikaisiksi vastaanotto- ja työskentelytiloiksi päätettiin 
osoittaa seuraavat huonetilat: a) Pohjois-Haagan nuorisokerhohuoneistosta talossa 
Näyttelijäntie 7 päiväkäyttöön virastoaikana yksi kerhohuone, jossa olisi tarvittavat 
pöydät ja lukittavat seinäkaapit. Huone saatiin tarvittaessa luovuttaa ko. käyttöön 
myös maanantaisin klo 16—20 ja muina arki-iltoina klo 16—18 nuorisotoimiston 
perittävästä, kerhohuoneiston päiväkäyttönormej a vastaavasta tilitysvuokrasta 
sekä b) Kustaankartanon vanhainkodin F-rakennuksesta n. 30 m2:n suuruinen huo-
netila, jonka kiinteistölautakunta käytettävissään olevilla määrärahoilla tulisi erot-
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2. Kaupunginhalli tus-

tamaan kevyellä väliseinällä muusta huonetilasta ja josta huolto virasto perisi 260 
mk/m2 suuruisen tilitys vuokran kuukaudessa. Vuokraan sisältyi korvaus lämmöstä, 
vedestä ja valaistuksesta sekä viereisen WC:n käyttöoikeudesta. Kiinteistölautakun-
taa ja asuntotuotantokomiteaa kehotettiin yhteistoiminnassa ulosottoviraston kanssa 
varaamaan ja aikanaan luovuttamaan ulosottoviraston lopulliseen käyttöön Paki-
lantien ja Metsäpurontien kulmaukseen asuntotoutantokomitean toimesta raken-
nettavasta talosta n. 50 m2:n suuruinen huonetila, jossa olisi sekä odotustilat ja WC 
että vastaanottohuone säilytyskaappeineen. Edelleen kehotettiin kiinteistölautakun-
taa yhteistoiminnassa ulosottoviraston kanssa hankkimaan Pohjois-Haagasta sopiva 
huoneisto ulosottoviraston vakinaiseen käyttöön (27. 5. 1 504 §). 

Rakennustarkastustoimisto. Kaupunginhallitus päätti, että rakennustarkastustoi-
mistoon saatiin palkata 1.8. lukien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden 
loppuun kaksi arkkitehtia sopimuspalkalla, joista toiselle saatiin maksaa enintään 
130 000 mk:n ja toiselle enintään 120 000 mk:n suuruinen kokonaispalkkio kuukau-
dessa sekä 1. 9. lukien samoin toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 
kaksi rakennusmestaria sopimuspalkalla, joille kummallekin saatiin maksaa enin-
tään 90 000 mk:n suuruinen kuukausipalkka. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
em. tehtäviin saatiin tarvittaessa palkata osapäivätyössä olevia henkilöitä sitä vas-
taavilla palkkaeduilla. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että yli-insinöörin viran tila-
päistä hoitamista varten rakennustarkastustoimiston tilapäisten viranhaltijain tilille 
kertomusvuoden talousarvioon varattua määrärahaa saatiin käyt tää em. sopimus-
palkalla palkattavien henkilöiden palkkojen suorittamista varten. Samalla kaupun-
ginhallitus vielä myönsi samaan tarkoitukseen 410 000 mk erinäisiin hallintomenoi-
hin kuuluvista ao. määrärahoista (7. 7. 1 893 §). 

Rahatoimiston veronkanto-osaston eräs toimistoapulainen määrät t i in virkasään-
nön 11 §:n 2) kohdan perusteella siirtymään 1. 4. lukien rakennustarkastustoimiston 
12. palkkaluokan toimistoapulaisen tp. virkaan toistaiseksi ja kauintaan kertomus-
vuoden loppuun (14. 1. 153 §, 17. 3. 829 §, 24. 3. 893 §). 

Merkittiin tiedoksi maistraatin ilmoitus, joka koski rakennustarkastustoimiston 
kahden viranhaltijan johtosäännön vastaisesta toiminnasta aiheutuneita toimen-
piteitä (10. 3. 735 §). 

Raastuvanoikeuden 17. palkkaluokan tp. kaupunginpalvelijan v i rkaan valittiin 
teurastamon 14. palkkaluokan apul.kassanhoit. Onni Mustonen 1. 3. lukien. Sittem-
min kaupunginhallitus päätti myöntää 186 600 mk erinäisiin hallintomenoihin kuu-
luvista ao. määrärahoista uuden 17. palkkaluokkaan kuuluvan kaupunginpalvelijan 
palkkaamista varten raastuvanoikeuden liikenneosastolle 1. 9. lukien toistaiseksi ja 
enintään kertomusvuoden loppuun (18. 2. 563 §, 23. 6. 1 759 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa raastuvanoikeuden yleisjaoston jättämään 
avoinna olevan siviilinotaarin viran ja kolme rikosasiainnotaarin v i rkaa toistaiseksi 
täyttämättä, kauintaan kuitenkin siihen saakka, kunnes raastuvanoikeuden uudel-
leenjärjestely olisi suoritettu (24. 3. 873 §, 9. 6. 1 654 §, 1. 9. 2 253 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin myöntämään lupa automaatt ien asentamiseen 
ja pitämiseen raastuvanoikeuden odotushuoneessa ravinnon, kahvin ja virvoitusjuo-
mien myyntiä varten kaupunginvaltuuston päätöksen puitteissa ja muutoin lauta-
kunnan harkitsemilla ehdoilla (13. 10. 2 662 §). 

Merkittiin tiedoksi raastuvanoikeuden yleisjaoston ilmoitus, e t t ä Uudenmaan 
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2. Kaupunginhallitus-

Kirjapaino Oy:lle suoritettuja ennakkomaksuja vastaavat, raastuvanoikeuden tuo-
miokirjojen sidontatyöt olivat tulleet suoritetuiksi (27. 10. 2 797 §). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunginvis-
kaalinviraston virka-ajaksi arkisin klo 9.15—16.15, ruokailutauko puoli tuntia, ja 
lauantaisin klo 9.3 0—14. o o ilman ruokailutaukoa sekä viraston vastaanottoajat 
vastaavasti klo 9.3 0—16.00 ja 9.30—14. o o (10. 3. 738 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 220 000 
mk lähetin palkkaamista varten kaupunginviskaalinvirastoon 1.2. lukien, kuukausi-
palkka 20 000 mk (28. 1. 277 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti Uudenmaan lääninhallitukselle annetta-
vassa lausunnossaan ilmoittaa puoltavansa poliisilaitoksen henkilökunnan lisäämistä 
tarpeelliseksi harkittavassa määrin ja samalla kiinnittää asianomaisten huomiota 
siihen, että korvaamalla ylityöt rahassa saataisiin henkilökunnan lisätarve huomat-
tavasti vähenemään, koska tällöin vältyttäisiin myöntämästä vapaa-aikaa ylityön 
korvauksena. Samalla kaupunginhallitus päätti erikoisesti huomauttaa, ettei kau-
punki osallistu autorekisterin pitämisestä aiheutuviin palkka- ym. kustannuksiin 
yhtä vähän kuin lääninhallitukselta poliisilaitokselle siirrettäväksi suunnitellusta 
passien antamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaluston lisäämistä tarkoittavan esi-
tyksen suhteen kaupunginhallituksella ei ollut muuta huomauttamista kuin sen 
toivomuksen uudistaminen, että poliisilaitoksen työntutkija suorituttaisi selvityksen 
siitä, onko oman kirjapainon ylläpitäminen kannattavaa tai muista syistä välttämä-
töntä. Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää Kaupunkiliiton hallitukselle, että 
valtion viranomaisille ehdotettaisiin löytötavaralakia muutettavaksi siten, että peri-
mättä jääneet löytöpalkkiot, löytötavarain säilytyskustannukset sekä poliisiviran-
omaisilta noutamatta jätetyistä löytötavaroista saatavat tulot katsottaisiin poliisi-
laitoksen tuloiksi, joihin kaupungit pääsisivät osallisiksi kolmanneksella. Kaupunki-
liiton hallitus oli sittemmin ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin kaupunkien 
osallistumisesta poliisilaitoksen menoihin annetun lain tarkistamiseksi ja poliisilai-
toksen kustannusten jaon saattamiseksi entistä tarkoituksenmukaisemmaksi 
(22. 1. 222 §, 24. 11. 3 097 §). 

Lääninhallitus oli viitaten kaupunkien osallistumisesta poliisilaitoksen menoihin 
v. 1931 annettuun lakiin pyytänyt kaupunkia suorittamaan osuutenaan l/3:n v:n 
1959 poliisilaitoksen menoista, eli 445 705 035 mk 31. 7. mennessä. V. 1958 (ks. s. 185) 
tekemänsä päätöksen perusteella kaupunginhallitus päätti esittää lääninhallituk-
selle, että se laskelmassaan poliisilaitoksen v:n 1959 menoista vähentäisi moottori-
ajoneuvorekisteritoimiston palkkiot ja tarvikkeiden hankintakulut, yhteensä 
8 711 014 mk, sekä kaupungin maksettavasta osuudesta moottoriajoneuvorekisteri-
toimiston vuokran, 740 220 mk, jolloin kaupungin osuudeksi jäisi 442 061 144 mk. 
Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan mainittu summa poliisilaitoksen ao. määrä-
rahoista 31. 7. mennessä (5. 5. 1 266 §). 

Valtiontalouden tarkastusvirasto oli lääninhallitukselle huomauttanut v:n 1959 
tilien tarkastuskertomuksessaan, että moottoriajoneuvorekisterin siirtämisestä po-
liisilaitoksen hoidettavaksi aiheutuneet perustamiskustannukset kuuluivat kai koko-
naisuudessaan kaupungin kustannettavaksi. Lääninhallitus oli tiedustellut asiaa 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöltä, joka 13. 5. oli ilmoittanut mainittujen 
kalusto- ja toimistotarvikemenojen kokonaisuudessaan kuuluvan kaupungin suori-
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tettaviin. Lääninhallitus oli 7.3. 1959 veloittanut kaupunkia v:n 1958 kulujen osalta 
1/3:11a 1 276 189 mk:n määrästä, mutta koska kaupunki ei ollut aikanaan mainittua 
summaa suorittanut, kehotti lääninhallitus kaupunkia suorittamaan koko em. mää-
rän ja sille 6 %:n koron. Kaupungin osuus poliisilaitoksen menoista v. 1959 oli yh-
teensä 446 385 626 mk. V. 1957 annetun moottori ajoneuvoasetuksen mukaan kuuluu 
autorekisterin pitäminen lääninhallitukselle, mutta voi kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö kuitenkin määrätä, että Helsingin kaupungin poliisilaitos pitää rekis-
teriä niistä autoista, joiden kotipaikka on kaupungin alueella ja suorittaa ko. ase-
tuksen mukaan lääninhallitukselle kuuluvat auton rekisteröintiä koskevat muutkin 
tehtävät. Kunnallislain 4 §:n 2 momentin (v:n 1948 kunn.as.kok. n:o 143) mukaan 
kunnalle voidaan säätää uusia taloudellisia velvoituksia vain lailla, joten kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa lääninhallitukselle, ettei kaupunginhallituksen mielestä ase-
tuksen perusteella poliisilaitoksen tehtäväksi siirretyn moottoriajoneuvo rekisterin 
pitämisestä aiheutuneita kustannuksia voitu kaupungilta laillisesti periä, mikä kysy-
mys kaupunginhallituksen mielestä ei korkeimman hallinto-oikeuden 8. 6. 1959 (ks. 
s. 223) antamalla päätöksellä ollut tullut lainkaan ratkaistuksi (16. 6. 1 703 §). 

Sittemmin lääninkonttori oli lääninhallitukselle osoittamassaan kirjelmässä pyy-
tänyt, että kaupunki velvoitettaisiin suorittamaan osuutensa mainituista menoista 
v:lta 1958 ja 1959, jotka kaupunki lääninkonttorin käsityksen mukaan on perusteet-
tomasti jättänyt maksamatta. Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annetta-
vassa selityksessään uudelleen vedota kunnallislain4 §:n 2momenttiin ja aikaisemmin 
antamaansa lausuntoon sekä esittää lääninkonttorin vaatimukset hylättäväksi (22.9. 
2 438 §). 

Kaupunginhallitus päätti sisäasiainministeriölle annettavassa lausunnossaan 
ilmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamista Helsingin Poliisien Yhdistyksen anomuk-
sen hyväksymistä vastaan. Anomus koski yövuorossa olevien poliisimiesten kotiin-
kuljetuksen järjestämistä (11. 2. 402 §). 

Kunnallisvaalien aikana 2. ja 3. 10. valvonta- ja vartiointitehtäviä äänestyshuo-
neistossa suorittavalle poliisihenkilökunnalle päätettiin suorittaa 300 mk:n palkkio 
tunnilta, mikäli tehtävä suoritetaan asianomaisen säännöllisen palvelusajan ulko-
puolella. Kertomusvuoden talousarvioon yleisen kunnallishallinnon pääluokkaan 
kunnallisvaaleja varten merkityistä määrärahoista myönnettiin 1.5 54 mmk ko. palk-
kioiden maksamista varten (29. 9. 2 511 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt erään poliisikonstaapelin ha-
kemuksen, jolla asianomainen oli vaatinut kaupunkia korvaamaan ne hoitokustan-
nukset, jotka olivat aiheutuneet siitä, että häntä oli hiirilavantaudin takia hoidettu 
sekä Helsingin yleisen sairaalan sisätautisairaalassa että kirurgisessa sairaalassa eikä 
kulkutautisairaalassa, jossa hän olisi saanut ilmaisen hoidon (12. 5. 1 370 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa urheilu- ja retkeilylautakuntaa luovuttamaan 
Ratsastushallissa olevista asuinhuoneistoista ratsastavan poliisin palveluksessa ole-
van henkilökunnan käyttöön toistaiseksi edelleen kuusi huoneistoa sekä järjestä-
mään Ratsastushallista vuokraamiensa huoneistojen vuokrasuhteet esittämiensä pe-
riaatteiden mukaisesti (16. 6. 1 724 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli suostunut kaupunginhallituksen 
ehdotukseen, joka koski poliisilaitokselle ennen vuotta 1932 hankitun toimistokalus-
ton siirtämistä kaupungin irtaimistoluetteloihin (7. 1. 45 §). 
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Holhouslautakunnan huoneiston ulko-oveen hankittavia kilpiä varten myönnet-
tiin 30 300 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 21. 6. 5 938§). 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus oikeutti huoneenvuokralauta-
kuntien keskuslautakunnan palkkaamaan hovioik.ausk. Pertti Kallan hoitamaan 
huoneenvuokratoimiston toimistopäällikön ja yleissihteerin tehtäviä edelleen 1. 7. 
1960 lukien ja kauintaan 30. 6. 1961 saakka. Virka oli tilapäinen palkkiovirka, josta 
saatiin suorittaa enintään 22 700 mk kuukaudessa (23. 6. 1 763 §, 29. 12. 3 435 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Viranhaltijat. Palonehkäisyosaston toiminnan tehostamista varten päätettiin 
palolaitokseen 1. 4. lukien perustaa 21. palkkaluokkaan kuuluva paloteknikon tp. 
virka, pätevyysvaatimuksena teknillisen koulun huonerakennusosastolla suoritettu 
rakennusteknikon tutkinto tai vastaava perehtyneisyys ehkäisevään palosuojeluun 
ja kokemusta palotarkastusten suorittamisessa. Viranhaltijan palkkausta varten 
kaupunginhallitus myönsi 511290 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista. Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei palolautakunnan esitys mää-
rärahan myöntämisestä palotarkastustehtäviin tarvittavan lisätyövoiman palkkaa-
mista varten antanut aihetta toimenpiteisiin (25. 2. 633 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus ei ollut muuttanut lääninhalli-
tuksen päätöstä, jolla tämä oli hylännyt palomest. Carl-Walter Äströmin virka-
asuntoetunsa supistamisesta tekemän valituksen (27. 10. 2 832 §). 

Seuraaville sammutustyössä kuolleiden palolaitoksen viranhaltijain huollettaville 
omaisille päätettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista suorittaa asian-
omaisen vuosipalkkaa koskeva erikoiskorvaus: palokers. Kauko Hautamäen omai-
sille 765 920 mk, palomies Aaro Ruotsalaisen omaisille 556 250 mk ja palomies Antti 
Valkosen omaisille 616 440 mk ja 57 900 mk haudan hankkimista ym. kustannuksia 
varten. Palolautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää laitoksen tarverahoja haudan 
kunnossapitokustannuksiin sillä ehdolla, että palolaitoksen henkilökunta huolehtisi 
pysyvän muistomerkin pystyttämisestä haudalle. Hautaustilaisuuteen toimitetusta 
palolaitoksen seppeleestä aiheutunut lasku, 7 000 mk, saatiin suorittaa kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (18. 8. 2 148 §, 25. 8. 2 221 §, khn jsto 4. 8. 
6 097 §). 

Palosäännön muuttamista koskeva valitus. Korkein oikeus oli 26. 11. 1959 anta-
mallaan päätöksellä kumonnut kaupunginvaltuuston v. 1958 (ks. s. 28) hyväksymän 
palolaitoksen johtosäännön 24 §:n 5 momentin, josta eräät viranhaltijat olivat valit-
taneet ja joka koski määrättyjen viranhaltijain oikeutta saada itselleen tulenarkojen 
nesteiden varastojen ym. katsastuksista perityt palkkiot. Kun em. palkkiot 1.1. 1959 
lukien oli 29. 2. 1960 saakka tilitetty kaupunginkassaan, kaupunginhallitus päätti 
myöntää yleisistä käyttövaroistaan mainitun summan, yhteensä 534 800 mk, kat-
sastuspalkkioiden suorittamiseksi takaisin ao. tarkastajille (10. 3. 779 §). 

Kaluston hankinnat ym. Kaupunginhallitus päätti muuttaa palolaitoksen kerto-
musvuoden 16 mmk:n suuruisen kaluston hankintamäärärahan jaon palolautakun-
nan esityksen mukaisesti (3. 3. 694 §). 
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