
2. Kaupungin hallitus 

äyrien perusteella suoritettavaa etumaksua oli vrlta 1961 korotettava toistaiseksi 
15 % (2.3. 665 §). 

Verontasausrahastojen sääntöjen tarkistamista koskeva Suomen Kaupunkiliiton 
suositus merkittiin tiedoksi (23.3. 921 §). 

Kaupungin v:n 1960 tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatoimis-
ton laatiman v:n 1960 tilinpäätöksen (30.3. 993 §, khn jsto 14.3. 5 451 §). 

Talousarvio. V:n 1962 talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestystä koskeva ilmoi-
tus merkittiin tiedoksi (14.9. 2 581 §). 

V:n 1962 talousarvion ja tilisäännön määräysten noudattamista ja talousarvion 
laatimista koskevat kiertokirjeet päätettiin lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille 
(6.4. 1 052 §, 28.12. 3 636 §). 

Talousarvion valmistelutehtävien suorittamista varten merkitty 250 000 mk:n 
määräraha päätettiin jakaa kaup. siht. Lars Johansonin ja talousarviopääll. Erkki 
Linturin kesken siten, että kumpikin saa nostaa 125 000 mk (khn jsto 29.8. 6 403 §). 

Rahoitustaseiia, talousarvion toteutumista ja tilienasemaa koskevat rahatoimiston 
ilmoitukset merkittiin tiedoksi (4.5. 1 347 §, 3.8. 2 194 §, 2.11. 3 079 §, 30.11. 3 353 §, 
28.12. 3 641 §, khn jsto 6.6. 6 011 §, 29.6. 6 148 §, 29.8. 6 404 §, 26.9. 6 577 §). 

Saksan markan revalvoinnin aiheuttamat hankintahintojen muutokset. Kaupungin-
hallitus päätti merkitä teollisuuslaitosten lautakunnan ko. asiaa koskevan ilmoituk-
sen tiedoksi sekä kehottaa kaikkia niitä lauta- ja johtokuntia, joiden alaisten virasto-
jen tai laitosten hankintoihin kuului Saksan markan määräisiä hankintoja, tekemään 
esitykset kaupunginhallitukselle mahdollisista lisämäärärahan tarpeista sen jälkeen, 
kun revalvoinnin lopullinen suuruus ja sen mahdollinen vaikutus olisi selvinnyt 
(23.3. 950 §). ' 

Eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen, ks. s. 137. 
Väestön määrää koskeva poliisilaitoksen henkikirjoitustoimiston ilmoitus merkit-

tiin tiedoksi. Tämän ilmoituksen mukaan oli 1.1.1961 kaupungin henkikirjoitetun vä-
estön määrä 457 121 henkilöä, näistä Suomen kansalaisia: miehiä 200 086 ja naisia 
253 817; ulkomaiden kansalaisia: miehiä 1 729 ja naisia 1 489. Väkiluvun lisäys yh-
teensä 8 806 henkilöä (28.9. 2 677 §). 

Suomen Kaupunkiliiton jäsenmaksu. Yleisjaosto päätti kehottaa rahatoimistoa 
suorittamaan kaupungin kertomusvuoden jäsenmaksuna ko. liitolle 11 587 576 mk 
tarkoitukseen varatusta määrärahasta. Liitolle päätettiin samassa yhteydessä 
ilmoittaa, että kaupungin asukasluku v:n 1960 henkikirjoituksen mukaan on 
445 676 henkilöä (khn jsto 3.1. 5 016 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Kaupunginhallitus oikeutti maistraatin suorittamaan maistraatin 
lisäjäsenenä asemakaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asiantuntijan 
kuukausipalkkion 45 000 mk:n suuruisena 1.1.1962 lukien (16.11. 3 183 §). 

Maistraatin kaksi avoinna olevaa kaupunginpalvelijan virkaa päätettiin toistai-
seksi jättää täyttämättä, kuitenkin kauintaan v:n 1962 loppuun saakka (9.2. 416 §, 
7.12. 3 419 §). 

Yleisjaosto oikeutti eräät maistraatin viranhaltijat suorittamaan ylitöitä sallitun 
enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 7.11. 6 835 §, 28.11. 6 974 §). 

203 



2. Kaupungin hallitus 

Merkittiin tiedoksi, että Uudenmaan lääninkonttori oli suorittanut 10 mmk:n 
ennakkomaksun kertomusvuoden II vuosipuoliskolla maksettavien maistraatin ja 
raastuvanoikeuden todistajapalkkioiden suorittamista varten (khn jsto 18.7. 6 255 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 93 400 mk apu-
työvoiman palkkaamista varten enintään 2 y2 kk:n ajaksi maistraatin arkiston siir-
rosta aiheutuvia järjestelytöitä varten (6.7. 2 068 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa maistraatille, että v:n 1962 valtiollisten vaa-
lien yhteydessä olisi sen mielestä otettava käytäntöön ilmoituskorttimenettely. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle kaupungin vaaliluetteloon merkitylle ääni-
oikeutetulle lähetetään oikeusministeriön hyväksymän mallin mukainen kortti, 
missä vastaanottajasta tulee olla henkikirjan tai vaaliluettelon mukaiset tiedot, 
tieto äänestysalueesta ja äänestysajasta (4.5. 1 329 §). 

Maistraatille päätettiin suorittaa 3 mmk:n ennakkovarat käytettäväksi tilitys-
tä vastaan v. 1962 suoritettavien valtiollisten vaalien luettelojen ja kortistojen: 
laatimisesta aiheutuneisiin kuluihin (8.6. 1 771 §). 

Ulosottovirasto. Kaupunginhallitus päätti, ettei johtavan kaupunginvoudin ulos-
ottoviraston johtosäännön 34 §:n 4 momentin mukaan laatima selvitys siitä, mitä 
lunastuksia ja toimituspalkkioita virastossa v:n 1958 ja 1959 aikana on kertynyt 
ja miten ne ovat viranhaltijain kesken jakautuneet, antanut siinä vaiheessa aihetta 
toimenpiteisiin sillä edellytyksellä, että em. viranhaltijat saavat mainittuja palk-
kioita sitoumuksensa mukaisesti 1.4. lukien toistaiseksi, ja keskenään sopimaansa 
jakoperustetta noudattaen korvaavat virkasivutuloistaan kaupungille ne palkka-
kustannukset, jotka aiheutuvat toimituspalkkioiden ja toimituskirjain lunastuksien 
ulosottoviraston johtosäännön mukaisesta jaosta, ei kuitenkaan niiden töiden osalta, 
jotka aiheutuvat kaupunginvaltuuston ulosottoapulaisine myöntämien ylimääräisten 
prosenttipalkkioiden jakaantumisesta, että johtava kaupunginvouti sitoumuksensa 
mukaisesti kunkin vuoden helmikuun aikana antaa yleis jaostolle selvityksen ko. 
sitoumuksen mukaisten korvausten suorittamisesta kaupungille edellisen vuoden 
aikana sekä että johtava kaupunginvouti edelleen viimeistään v:n 1963 helmikuussa 
antaa yleis jaostolle selvityksen siitä, mitä lunastuksia ja toimituspalkkioita viras-
tossa on v:n 1961—1962 aikana kertynyt ja miten ne ovat viranhaltijain kesken 
jakautuneet. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa johtavaa kaupunginvoutia 
erittäin huolellisesti valvomaan, että virastoon kertyvät lunastukset ja toimituspalk-
kiot jakautuvat niihin oikeutetuille viranhaltijoille kaupungin ulosottovirastosta v. 
1955 annetun asetuksen 9 §:n mukaisesti. Mikäli näin ei tapahdu, on kaupunginhalli-
tukselle tehtävä esitys ulosottoviraston johtosäännön muuttamisesta mainittujen 
palkkioiden jakoperusteiden osalta (23.3. 897 §, 30.3. 972 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupungin palveluksessa oleville ulos-
ottoapulaisine ja muiden paikkakuntien ulosottoviranomaisille saatiin maksaa hen-
kilökohtaisia palkkioita kaupunginvaltuuston v. 1960 (ks. s. 30) tekemän päätöksen 
mukaisesti myös 1.10.1961—31.12.1962 välisenä aikana perityistä, v:n 1956 ja sitä 
aikaisempien vuosien tulojen perusteella maksuun pantujen kaupungin omien kun-
nallisverojen jäämäeristä ja veronlisäyksistä (28.9. 2 676 §). 

Muuttaen kaupungin palveluksessa olevien palkannauttijain verojäämien peri-
misestä v. 1953 (ks. s. 132) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti kehottaa 
rakennusvirastoa, satamalaitosta, liikennelaitosta ja teollisuuslaitoksia niin pian 
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kuin mahdollista antamaan ulosottovirastolle kaksin kappalein laaditut luettelot 
niiden palveluksessa kertomusvuoden alussa olleista työntekijöistä sekä sen jälkeen 
joka toinen kuukausi niin ikään kaksin kappalein laadituilla lisäluetteloilla täydentä-
mään ilmoituksiaan edellisen luettelon laatimisen jälkeen palvelukseen otetuista ja 
palveluksesta eronneista työntekijöistä (19.1. 166 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 9 345 mk neljää, 
palkkaluokkaa vastaavan korvauksen suorittamiseksi avustavalle kaupunginvou-
dille Unto Eroselle reservin kertausharjoitusten takia menetettyjen virkasivutulojen 
korvaamiseksi (khn jsto 30.5. 5 934 §) sekä 31 180 mk korotetun palkan maksami-
seksi ulosottoapul. Johan Berglundille sairausloman takia saamatta jääneiden virka-
sivutulojen korvaamiseksi (khn jsto 17.10. 6 700 §). 

Ulosottovirastolle myönnettiin oikeus käyttää tarverahoistaan enintään 60 000 
mk yhden 50 tuntia kestävän konekirjoituksen alkeiskurssin järjestämistä varten 
viraston henkilökunnalle (6.4. 1 039 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 10.4. päivätyt 
virastotalon Meritullinkatu 12 b muutostöiden pääpiirustukset (1.6. 1 656 §). 

Ulosottoviraston hälytyslaitteiden hankkimista varten myönnettiin 783 640 mk 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (15.6. 1 854 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin hammastekn. Lars Lundellille yhteensä 80 640 
mk:n vahingonkorvaus hänen loukattuaan päänsä Munkkiniemen ulosottovirastossa 
tavallista matalammalla olevaan oven kamanaan (khn jsto 7.3. 5 378 §). 

Rakennustarkastustoimistoon päätettiin 1.7. lukien toistaiseksi ja enintään kerto-
musvuoden loppuun palkata työsopimussuhteessa oleva arkkitehti enintään 125 160 
mk:n mukaisella sopimuspalkalla kuukaudessa sekä yksi 14. ja yksi 12. palkkaluok-
kaan kuuluva tp. toimistoapulainen samaksi ajaksi. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
tp. yli-insinöörin palkkaamista varten merkitystä määrärahasta enintään 494 520 mk 
edellyttäen, että avoinna olevaa 11. palkkaluokkaan kuuluvaa tp. toimistoapulaisen 
virkaa ei täytettäisi. Arkkitehdin palkan maksamista varten kertomusvuonna myön-
nettiin erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
750 960 mk. Lisäksi saatiin rakennustarkastustoimistoon palkata lähetti työsopi-
mussuhteeseen (29.6. 1 997 §, khn jsto 11.7. 6 204 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti rakennustarkastustoimiston työ- ja palkka-
tilanteen korjaamiseksi, että toimistoon saatiin palkata tilapäiseen virkasuhteeseen 
kaksi arkkitehtia 1.12. lukien ja kaksi arkkitehtia 15.12. lukien kertomusvuoden 
loppuun, sekä v:n 1962 talousarvioehdotuksen tultua hyväksytyksi, edelleen tois-
taiseksi v:n 1962 loppuun, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes mainitut 
virat rakennustarkastustoimiston uudelleen järjestelyn jälkeen täytettäisiin. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, että mainituille arkkitehdeille saatiin maksaa enintään 
175 000 mk:n suuruinen kokonaispalkka kuukaudessa ilman oikeutta ikälisiin tai 
muihin vastaaviin lisiin, että mainituilla viranhaltijoilla ei ole oikeutta ylityökor-
vauksiin ja että määrättyjen virkojen tai virkaryhmien palkkojen tarkistukset eivät 
koske em. virkoja. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa johtavan viranhaltija-
kunnan palkkajärjestelykomiteaa ja sen työvaliokuntaa kiirehtimään työnsä valmis-
tumista (14.12. 3 487 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti rakennustarkastajan ottamaan toimistoon dipl. 
ins. Olavi Törmäsen tp. virkasuhteeseen hoitamaan toimiston edelleen avoimeksi 
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jätettävään yli-insinöörin virkaan kuuluvia tehtäviä 3.11. alkaen aluksi kertomus-
vuoden loppuun ja v:n 1962 talousarvion tultua vahvistetuksi edelleen toistaiseksi 
ja kauintaan siihen saakka, kunnes ko. virkaa vastaava virka toimiston uudelleen-
järjestelyn jälkeen täytettäisiin. Samalla kaupunginhallitus päätti, että yli-ins. 
Törmäselle saatiin maksaa 200 000 mk:n kokonaispalkka kuukaudessa ilman ikälisiä. 
Vuosiloman pituus oli virkasäännöstä poiketen lomavuodelta 1.5.1961—30.4.1962 
yksi kuukausi, minkä jälkeen oli noudatettava virkasäännön ao. määräyksiä. Muissa 
suhteissa oli noudatettava ins. Törmäsen velvollisuuksiin ja oikeuksiin nähden virka-
suhteeseen liittyviä määräyksiä. Ins. Törmäselle myönnettiin oikeus suorittaa lop-
puun kaupungin alueella sijaitsevia rakennuksia koskevat keskeneräiset konstruktio-
työnsä (2.11. 3059 §). 

1.9. lukien ja enintään kertomusvuoden loppuun saatiin toimistoon vielä palkata 
tp. sopimuspalkkainen insinööri 119 945 mk:n suuruisella kuukausipalkalla (24.8. 
2 361 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa maistraatin suorittamaan julkisivujen kat-
selmusmiesten kokouksissa esittelijöinä toimiville viranhaltijoille kertomusvuoden 
alusta lukien kokouspalkkiot ko. kokouksista luottamusmiesten palkkio-säännön 
2 §:n mukaisesti 1 200 mk:n suuruisina kokoukselta määrärahojaan Palkkiot käyt-
täen. Samalla maistraattia kehotettiin valvomaan, ettei julkisivujen katselmus-
miesten kokouksissa läsnä olevia esittelijöitä tarpeettomasti lisätä (16.3. 809 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennustarkastustoimiston jättämään täyttämättä 
1.5. avoimeksi tulleen 28. palkkaluokkaan kuuluvan arkkitehdin viran toistaiseksi 
ja enintään siihen saakka, kunnes toimiston uudelleenjärjestely olisi suoritettu. 
Samalla kaupunginhallitus oikeutti toimiston palkkaamaan 15.5. lukien ko. viran-
haltijan tilalle työsopimussuhteeseen arkkitehdin enintään 125 160 mk:n suuruisella 
kuukausipalkalla ja kauintaan kertomusvuoden loppuun saakka. Palkan maksa-
mista varten myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 1 063 860 
mk (18.5. 1 478 §). 

Lääninhallitukselle päätettiin esittää, että toimiston eräiden insinöörien kurin-
pitorangaistusta koskevat valitukset aiheettomina hylättäisiin (6.7. 2074 §). 

Rakennustarkastustoimiston käytettäväksi myönnettiin 15 000 mk:n suuruiset 
ennakkovarat (khn jsto 2.5. 5 765 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin osoittamaan rakennustarkastustoimiston ar-
kistoa varten poliisilaitoksen kirjapainon käytöstä vapautuvat, n. 125 m2:n suurui-
set huonetilat Sofiankatu 4:n III parvekekerroksesta vahvistettujen perusteiden 
mukaisesta tilitys vuokrasta. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 2.312 mmk mainittujen huonetilojen kunnostamiseksi 
arkistoa varten sekä rakennustarkastustoimiston entisten huonetilojen käytön 
tehostamiseksi tarvittavien muutostöiden suorittamiseksi talon Aleksanterinkatu 26 
III kerroksessa. Poliisilaitosta kehotettiin 1.4. mennessä siirtämään kirjapainonsa 
lomakevarastoineen sekä kansliansa tilastoryhmän mainitusta Sofiankadun huoneis-
tosta talon Aleksanterinkatu 1 länsipäähän työnvälitystoimiston ravintola- ja maa-
talousosastolta vapautuneisiin, 165 m2:n suuruisiin huonetiloihin (30.3. 973 §). 

Raastuvanoikeus. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 
274 400 mk raastuvanoikeuden yleisjaoston käytettäväksi 12. palkkaluokkaan kuu-
luvan toimistoapulaisen palkkaamista varten 1.6. lukien enintään kertomusvuoden 
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loppuun, V:n 1962 talousarvioehdotukseen merkittiin ehdollisesti määräraha 17. 
palkkaluokkaan kuuluvan tp. kaupunginpalvelijan palkkaamiseksi raastuvanoikeu-
den liikenneosastoja varten (18.5. 1 474 §, 19.10. 2 906 §). 

Muuttaen v. 1958 (ks. s. 183) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa tp. kaupunginpalvelijan Gustav-Adolf Sundströmin saamaan 1.3. lukien 
palkkansa siten, että hänelle maksetaan henkilökohtaisena palkanlisänä 19. ja 17. 
palkkaluokkien välinen erotus ikälisineen, niin kauan kuin hän toimii tp. kaupungin-
palvelijan virassa ilman haastepalkkioiden muodossa tulevia sivutuloja (13.4. 
1 085 §). I 

Raastuvanoikeuden 1.6. ja 10.8, avoimeksi tulevat kaksi rikosnotaarin virkaa 
päätettiin jättää täyttämättä toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes raastu-
vanoikeuden uudelleenjärjestely olisi saatu toteutetuksi (3.8. 2 171 §). jr^ 

Yleisjaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista yh-
teensä 5 772 mk korvauksen suorittamista varten vapunpäivänä arkistossa päivystä-
neille henkilöille (khn jsto 6.6. 6 000 §). 

Raastuvanoikeuden yleisjaosto oikeutettiin tilapäisenä toimikuntana ylimääräi-
sissä istunnoissa tarkistamaan yhteisraastuvanoikeudelle esittelemistä varten raas-
tuvanoikeuden järjestelykomitean ehdotukset raastuvanoikeuden työjärjestykseen 
ja toimintamuotoihin tehtävistä muutoksista (16.3. 813 §). 

Raastuvanoikeuden todistajapalkkioiden suorittamiseksi myönnetty ennakko, 
ks. maistraatti. 

Kaupunginviskaalinvirasto. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginviskaalin-
viraston tp. apulaissyyttäjän virat jaetaan 1. 3. lukien toistaiseksi, kuitenkin enin-
tään siihen saakka, kun rangaistusmääräysmenettelyä koskeva uusi lainsäädäntö 
on astunut voimaan, palkkioiden suuruuteen nähden kunkin apulaissyyttäjän aina 
edellisen kalenterivuoden aikana käsittelemien rangaistusvaatimusasioiden luku-
määrän perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti: 

I lk: rangaistusvaatimusten luku vuodessa enintään 2 000, palkkio 4 200 mk 
II » » » » » 2 000—6 000 » 7 200 » 
I I I » » » » » yli 6 000 » 10 000 » 

Samalla kaupunginviskaalinvirastolta peruutettiin oikeus suorittaa 1.3. lukien 
poliisilaitoksen rikospoliisiosastolla toisena apulaissyyttäjänä toimivalle johtajan 
apulaiselle Urho Lehtoselle palkkiota ko. tehtävästä (16. 2. 490 §) . 

V:n 1962 talousarvioehdotukseen päätettiin ehdollisesti merkitä määräraha yh-
den 12. ja yhden 11. palkkaluokan toimistoapulaisen palkkaamiseksi kaupunginvis-
kaalinvirastoon v:n 1962 ajaksi (19. 10. 2 903 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annettavassa lausun-
nossaan ilmoittaa puoltavansa poliisilaitoksen esitystä, joka koski työvoiman lisää-
mistä. Samalla kaupunginhallitus ilmoitti pitävänsä erityisesti kenttähenkilökunnan 
lisäämistä suotavana. Lisäksi kaupunginhallitus päätti huomauttaa, ettei kaupunki 
ollut velvollinen osallistumaan moottoriajoneuvorekisterin pitämisestä aiheutuviin 
palkka- ym. kustannuksiin, eikä myöskään lääninhallitukselta poliisilaitokselle siir-
retyn passien antamisen aiheuttamiin vastaaviin kustannuksiin (26. 1. 267 §, khn 
jsto 11. 7. 6 205 §). 
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Kaupunginhallitus päätti valittaa lääninhallituksen 9. 1. antamasta päätöksestä, 
joka koski kaupungin osuutta poliisilaitoksen v:n 1958 menoihin sekä vaatia läänin-
hallituksen päätöksen kumoamista, sikäli kuin se koski kaupungin velvoittamista 
maksamaan moottoriajoneuvorekisterin aiheuttamia kustannuksia ja lääninkontto-
rin vaatimuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan lakiin perustumattomana (26. 1. 
266 §). 

Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä, että kaupunki suorittaisi osuutensa 
poliisilaitoksen v:n 1960 ylläpitokustannuksista, kaupunginhallitus päätti esittää, et-
tä lääninhallitus ko. vuoden menoja koskevassa laskelmassaan vähentäisi kaupungin 
maksettavasta osuudesta moottoriajoneuvorekisteritoimiston palkat ja tarvikkeiden 
hankintakulut, yhteensä 3 281 794 mk sekä ko. toimiston 985 920 mk:n suuruisen 
vuokran, jolloin kaupungin osuudeksi jäisi 469 306 685 mk. Rahatoimistoa kehotet-
tiin suorittamaan mainittu summa poliisilaitoksen ao. määrärahoista (13. 4. 1 084 §, 
khn jsto 11. 7. 6 205 §). 

Uudenmaan lääninhallitus oli sittemmin pyytänyt kaupungin selitystä läänin-
konttorin hakemuksen johdosta, joka koski poliisilaitoksen em. vuoden ylläpitokus-
tannuksia. Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annettavassa selityksessään 
esittää aikaisemmin esitetyin perustein, että lääninkonttorin vaatimukset hylättäi-
siin (9. 11. 3 123 §). 

Uudenmaan lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus 
päätti puoltaa poliisilaitoksen esitystä, joka koski laitoksen autokannan lisäämistä 
sekä moottoriveneen ym. kaluston hankkimista laitokselle (2. 2. 342 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin käytettävissään olevilla määrärahoilla kunnos-
tamaan talon Sofiankatu 4 pääsisäänkäytävän viereinen kellaritila poliisilaitoksen 
keskusarkistoa varten. Oy. Lundia Abilta saatiin lisäksi tilata tarvittavat arkisto-
hyllyt käyttäen tarkoitukseen enintään 1 mmk siitä määrärahasta, joka oli tarkoi-
tettu Malmin poliisitalon kalustonhankintoja varten (9.3. 726 §, khn jsto 25.4. 5705 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä poliisilaitoksen tilitykset, jotka koskivat vin 1960 
talousarvion kaluston hankintamäärärahojen käyttöä pidätettyjen henkilöiden yllä-
pitoon ja liikenneopetuksen järjestämiseen kouluissa merkittyjen määrärahojen 
käyttöä sekä kertomusvuoden kalustonhankintamäärärahojen ja kansaneläke- ja 
lapsilisämaksuja varten merkittyjen määrärahojen käyttöä. Samalla yleisjaosto 
päätti huomauttaa poliisilaitokselle, että kaupunki pidättää itselleen oikeuden ryh-
tyä toimenpiteisiin em. kustannusten perimiseksi, mikäli myöhemmin osoittautuisi, 
että ne ovat aiheutuneet passitoimistolle annetuista uusista tehtävistä ja mikäli val-
tion ja kaupunkikuntien välisessä kustannusten jaossa myöhemmin katsottaisiin, 
että ne kuuluvat valtion suoritettaviin (khn jsto 3. 1. 5 012 §, 24. 1. 5 147 §, 7. 2. 
5 216 §, 1.8. 6 290 §). 

Poliisilaitoksen kirjapainon ja lomakevaraston sekä kanslian tilasto-osaston siir-
täminen uuteen huoneistoon, ks. s. 206. 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 27. 12. 1960 hyväksynyt Malmin 
poliisiaseman piirustukset, jotka myös poliisilaitos on hyväksynyt (26. 1. 268 §). 

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa v. 1949 (ks. s. 145) yleisten töiden lautakun-
nalle antamansa tehtävän suunnitella poliisitalo Pakilaan Hyrylän- ja Koivutien 
kulmauksessa olevalle tontille (9. 2. 414 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa poliisilaitoksen suorittamaan 15.—16. 1. 1962 
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2. Kaupungin hallitus 

pidettävien tasavallan presidentin valitsijamiesvaalien aikana ja 4.—5. 2. 1962 pidet-
tävien kansanedustajien vaalien aikana järjestyksen valvontaa ja vartiointitehtäviä 
äänestyshuoneistoissa suorittaville poliisimiehille palkkiona 350 mk/t, mikäli tehtävä 
suoritetaan asianomaisen säännöllisen palvelusvuoron ulkopuolella. Palkkiot, valit-
sijamiesvaalien osalta yhteensä 1 894 585 mk ja eduskuntavaalien osalta yhteensä 
enintään 1 894 585 mk, saatiin suorittaa talousarvioon tarkoitusta varten merkityistä 
määrärahoista (21. 12. 3 561 §). 

Helsingin Poliisilaulajat -nimiselle yhdistykselle päätettiin kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista myöntää 100 000 mk:n avustus Osloon tehtävää opinto- ja 
esiintymismatkaa varten (khn jsto 14. 3. 5 463 §). 

Ivar Gordien rahaston korkovaroista, jotka on tarkoitettu jaettaviksi poliisimes-
tarin määräyksen mukaan kunnollisille poliisikonstaapeleille ja heidän perheilleen, 
päätettiin myöntää ylikonst. Matti Tiaiselle 17 767 mk ja nuoremmalle konst. Eino 
Närväselle 17 750 mk (3. 8. 2 174 §). 

Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnalle myönnettiin oikeus palkata 
hovioik. ausk. Pertti Kalla hoitamaan huoneenvuokratoimiston toimistopäällikön 
ja yleissihteerin tehtäviä edelleen 1. 7. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuo-
den loppuun. Hänelle saatiin suorittaa enintään 22 700 mk:n suuruinen palkkio kuu-
kaudessa (29. 6. 1 998 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Viranhaltijat. Palopääll. Tor Sundquistin 30. 11. tapahtuneen kuoleman johdosta 
avoimeksi tullutta palopäällikön virkaa määrättiin viransijaisena hoitamaan apul. 
palopääll. Hugo Virranne 1. 12. lukien toistaiseksi ja kauintaan siksi, kunnes virka 
vakinaisesti täytettäisiin. Hänelle myönnettiin oikeus saada palkkaedut hoitamansa 
viran mukaan (30. 11.3 390 §). 

Palopäällikön virka päätettiin sittemmin julistaa haettavaksi erillisellä kuulutuk-
sella, hakuaika 30 p (khn jsto 19. 12. 7 157 §). 

Palolaitokseen päätettiin v:n 1962 alusta ja kauintaan ko. vuoden loppuun pal-
kata 12 palomiestä 14. palkkaluokan mukaisella palkalla käyttäen tarkoitukseen 
palolaitoksen v:n 1962 talousarvion määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat (21. 12. 
3 610 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa palolaitoksen kapellimestarin palkkion kerto-
musvuoden alusta lukien 35 500 mk:ksi kuukaudessa. Korotuksen suorittamista var-
ten myönnettiin 18 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (30.3. 
1 005 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa palolautakunnan suorittamaan palopääll. 
Tor Sundquistille virkasäännön 38 §:ssä tarkoitetun lomakorvauksen v:n 1960 vuosi-
loman osalta sillä ehdolla, ettei hän muulla tavoin käyttäisi ko. vuoden vuosiloma-
oikeuttaan (9. 3. 783 §) sekä paloins. Äke Grönmarkille samoin lomakorvauksen ko. 
vuoden vuosiloman 18 p:n osalta. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa palo-
lautakuntaa huolehtimaan siitä, että laitoksessa vastaisuudessa noudatetaan kau-
punginhallituksen v. 1953 päättämää ohjetta, jonka mukaan korvauksen suorittami-
sesta pitämättä jääneen vuosiloman osalta on tehtävä kaupunginhallitukselle esitys 
niin hyvissä ajoin ennen lomavuotta seuraavan toukokuun 15 p:ää, että kaupungin-
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