
2. Kaupunginhalli tu s 

50 000 mk Svenska Litteratursällskapet i Finland -nimisen seuran käytettäväksi 
majuri Jonas Hedbergin Suomen Tykistörykmentin vaiheita käsittelevän teoksen 
kuva-aineiston täydentämistä ja kuvalaattojen hankkimista varten sillä edellytyk-
sellä, että yhdistys luovuttaa 25 kpl mainittua teosta ilmaiseksi kaupungille (khn jsto 
30.1. 5 210 §). 

Virastojen ja laitosten joulutervehdyskorttien painattaminen. Yleisjaosto päätti 
ilmoittaa hankintatoimistolle ohjeena, että kaupungin virastojen ja laitosten esittä-
miin joulutervehdyskorttien painatuspyyntöihin tulee suhtautua kielteisesti lukuun 
ottamatta kaupunginhallitusta ja liikelaitoksia kuitenkin siten, ettei näitäkään lai-
toksia varten saa painattaa suomenkielisiä kortteja, vaan tulee joulutervehdysten 
lähettäminen rajoittaa lähinnä vain ulkomaisen suhde- ja liiketoiminnan yhteydessä 
käytettäväksi (khn jsto 20.11. 7 017 §). 

Helsingin läänin perustamista koskevassa kirjelmässään joht. Kaarlo Leander oli 
ilmoittanut tehneensä Helsingin pääkaupungin syntymäpäivänä 8.4. esityksen sisä-
asiainministeriölle tutkimuksen suorittamisesta Helsingin läänin perustamiseksi. 
Ilmoitus merkittiin tiedoksi (26.4. 1 204 §). 

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Maistraatille tielain mukaan kuuluvien valvontatehtävien hoitajalle maksettava 
palkkio päätettiin korottaa 15 000 mk:ksi/kk 1.1. lukien. Palkkio saatiin suorittaa 
yleisten töiden pääluokkaan katujen, teiden ja yleisten paikkojen korjauksiin ja kun-
nossapitoon merkityistä määrärahoista (18.1. 188 §). 

Eräille maistraatin toimistoapulaisille myönnettiin oikeus ylittää sallittu 200 tun-
nin ylityötuntimäärä (khn jsto 2.10. 6 671 §, 13.11. 6 970, 6 971 §). 

Rakennustarkastustoimisto. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa rakennustarkas-
tustoimistolle, että ulkonevien rakennusosien rakentamisesta ei voida periä kaupun-
ginvaltuuston v. 1957 (ks. s. 28) vahvistaman taksan mukaisia maksuja niissä tapa-
uksissa, jolloin erkkeri rakennetaan tontin rajojen sisäpuolelle, mutta kylläkin silloin 
kun erkkeri ulottuu tontin rajan ulkopuolelle. Uutta rakennusjärjestystä laativaa ko-
miteaa kehotettiin harkitsemaan sellaisen määräyksen sisällyttämistä rakennusjär-
jestysehdotukseen, että kaupungilla on oikeus periä erkkerimaksuja niissä tapauksis-
sa, jolloin ko. rakennusosat ulottuvat kaupungin alueelle tontinrajan ulkopuolelle 
(18.10. 2 677 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä rakennustarkastustoimiston esityksen, joka koski 
toimiston viranhaltijain oikeuttamista perimään itselleen eräistä lausunnoista kannet-
tavat korvaukset. Suomen Kaupunkiliitolle päätettiin samalla esittää, että toimitus-
palkkioita ja toimituskirjain lunastuksia koskeva lainsäädäntö yhdenmukaistettai-
siin ja selvennettäisiin niin, että ainakin muut kuin tuomioistuimissa työskentelevät 
kunnan viranhaltijat saisivat palkkaetuja vain kunnalta ja että heidän virkatoimis-
taan ja toimituskirjoistaan suoritettavat maksut tulisivat kunnalle (13.12. 3 230 §). 

Rakennustarkastustoimisto oli esittänyt, että kaikkiin toimiston teknillisiin viran-
haltijoihin nähden sovellettaisiin kaupunginvaltuuston v. 1961 (ks. s. 10) tekemää 
päätöstä siksi, kunnes toimiston uudelleenjärjestely komitean tai palkkaj ärj estely ko-
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mitean toimesta saataisiin rakennustarkastustoimiston virat ja palkat lopullisesti 
vahvistetuiksi. Esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti, että rakennustarkastus-
toimiston henkilökunta saataisiin tilapäisesti palkata virkasuhteeseen enintään ker-
tomusvuoden loppuun seuraavasti: rakennustarkastaja 235 000 mk/kk, yli-insinööri 
220 000 mk/kk, kaksi arkkitehtia 200 000 mk/kk, kaksi arkkitehtia ja kolme insinöö-
riä 175 000 mk/kk, arkkitehti ja insinööri 150 000 mk/kk sekä insinööri 140 000 mk/ 
kk. Palkat olivat kokonaispalkkoja, joihin ei tullut ikälisiä eikä muita korotuksia il-
man eri päätöksiä (5.7. 1 930 §). 

Tämän lisäksi kaupunginhallitus oikeutti rakennustarkastustoimiston maksa-
maan kaikkiaan kolmelle tp. insinöörille 119 945 mk:n suuruisen kuukausipalkkion 
kertomusvuoden alusta toistaiseksi ja kunnes toimiston virat uudelleenjärjestelyn 
jälkeen täytetään, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun (1.3. 653 §), sekä 
palkkaamaan 16.6. lukien tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittaneen hen-
kilön tp. virkasuhteeseen 30. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla avustamaan lain-
opillisissa tehtävissä (7.6. 1 631 §), toimiston kahteen arkkitehdin virkaan 1.7. lukien 
teknillisen opiston talorakennuslinjalta valmistuneita insinöörejä enintään 135 000 
mk:n suuruisella kuukausipalkalla (20.6. 1 804 §) ja ajaksi 15.9—31.12. dipl.ins. Yrjö 
Rechardtin tp. virkasuhteeseen 180 000 mk:n suuruisella kuukausipalkalla. Asian-
omaiselle myönnettiin oikeus suorittaa loppuun keskeneräiset konstruktiotyönsä 
Helsingin kaupungin alueella (20.9. 2 421 §). 

V. 1959 maistraatti oli pidättänyt virantoimituksesta eräät rakennustarkastustoi-
miston arkkitehdit ja insinöörit siitä syystä, että he olivat johtosäännön vastaisesti 
suorittaneet suunnittelutöitä yksityisille niillä alueilla, missä he viran puolesta toi-
mivat rakennustarkastajina. Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen pää-
töksiin, jotka koskivat dip.ins. Reino Helmisen, Simo Salmivallin ja Väinö Talvion 
valituksia maistraatin päätöksistä heidän kurinpidollista rankaisemistaan j a irtisano-
mistaan koskevassa asiassa. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennustar-
kastustoimistoa maksamaan dipl.ins. Helmiselle ja Talviolle lääninhallituksen pää-
töksen mukaisesti palkan irtisanomisajalta. Lääninhallituksen päätöksestä oli Talvio 
valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen katsoen toimineensa hyvässä uskossa seu-
raten vastuunalaisen virastopäällikön ohjeita. Edelleen valittaja oli huomauttanut, 
että vallinneen käytännön mukaan suunnittelijat olivat eri kaupungeissa saaneet teh-
dä suunnittelutöitä toimialueellaan rangaistuksetta. Valittaja oli pyytänyt läänin-
oikeuden päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan ja kaupungin velvoittamista 
suorittamaan hänelle irtisanomisajan palkka ja lomakorvaus valituskirjelmän mu-
kaisesti. Kaupunginhallitus päätti korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettavassa 
lausunnossaan esittää valituksen hylättäväksi maistraatin esittämillä perusteilla, joi-
den mukaan Talvio oli irtisanottu 30.6.1959 virastaan 1.8.1959 lukien. Samalla hänet 
oli määrätty pitämään käyttämättä oleva vuosilomansa ko. vuoden heinäkuun aika-
na. Rahatoimiston ilmoituksen mukaan oli Talviolle suoritettu palkka ajalta 1.7.— 
1.8.1959 sekä ko. vuoden lomakorvaus rahassa. Enempään palkkaan ei asianomainen 
virkasäännön määräysten mukaan ollut oikeutettu (26.4. 1206 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen päätökseen, joka 
koski dipl.ins. Eero Hartimon valitusta maistraatin hänen rakennustarkastustoimis-
ton johtosäännön vastaisesta toiminnastaan antamasta päätöksestä. Lääninhallitus 
oli hylännyt valituksen muilta osin, mutta velvoittanut kaupungin suorittamaan 
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Hartimolle hänelle kuuluvan palkan 1.7.—1.8.1959 väliseltä vuosiloman ajalta (26.4. 
1 202 §). 

Ulosottovirastolle myönnettiin oikeus julistaa haettavaksi kamreerin virka sekä 
palkata useita tilapäisiä ulosottoapulaisia (24.5. 1 477 §, 13.9. 2 357 §, 8.11. 2 889 §, 
khn jsto 22.5. 5 946 §). 

Eräiden ulosottoapulaisten sairauslomansa takia menettämien virkasivutuloj en 
korvaamista varten heille yleisjaosto myönsi yht. 37 307 mk (khn jsto 9.1. 5 062 §,, 
27.3.5 560 §). 

Merkittiin tiedoksi kaupunginvoutien virkasivutulojen korvaamista koskeva kau-
punginvoudin ilmoitus (khn jsto 6.2. 5 241 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin palveluksessa oleville ulos-
ottoapulaisine ja muiden paikkakuntien ulosottoviranomaisille saatiin maksaa hen-
kilökohtaisia palkkioita kaupunginvaltuuston v. 1960 (ks. s. 21) tekemän päätöksen 
mukaisesti myös kaikista 1.11.1962—31.12.1963 välisenä aikaÄa perityistä, erikseen 
maksuunpantujen kaupungin omien kunnallisverojen jäämäeristä ja niiden veron-
lisäyksistä (25.10. 2 759 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin varaamaan ulosottoapulaisten vastaanotto-
paikaksi n. 50 m2:n suuruinen huoneisto Vartiokylän-Mellunkylän alueelta (17.5. 
1 385 §). 

Kaupunginvouti Äke Pircklenille päätettiin hänen täyttäessään 60 v luovuttaa 
Helsingin historiateos ruotsinkielisenä (khn jsto 17.7. 6 302 §). 

Raastuvanoikeudelle myönnettiin oikeus palkata toistaiseksi seuraavat viranhalti-
jat: liikenneosastoille 1.7. lukien kaupunginpalvelija ja 1.6. lukien kaksi kaupungin-
palvelijaa 19. palkkaluokan mukaisella palkalla sekä kansliaan 8. palkkaluokan toi-
mistoapulainen (14.6. 1 724 §, 24.5. 1 479 §, 11.10. 2 595 §). 

30.6. avoimeksi tullut rikosasiainnotaarin virka päätettiin jättää vakinaisesti 
täyttämättä, siksi kunnes raastuvanoikeuden uudelleenjärjestely olisi saatu toteute-
tuksi (9.8. 2 037 §). 

Tilapäisesti palkatuille kaupunginpalvelijoille päätettiin suorittaa entisen 18. 
palkkaluokan sijasta 19. palkkaluokan mukainen palkka 1.3. alkaen (12.4. 1 077 §). 

Raastuvanoikeuden oikeusneuvosmiesten ja notaarien vuosilomasijaisten palk-
kiot määrättiin 1.4. lukien 10 500 mk:ksi istunnolta, mikäli istuntoon liittyy pöytä-
kirjanpitovelvollisuus ja 4 250 mk:ksi istunnolta ilman em. velvollisuutta (22.3. 
861 §, 12.4. 1 078 §). 

Raastuvanoikeuden arkistoon päätettiin siirtää huoneenvuokratoimiston 14. palk-
kaluokan tp. toimistoapulainen ja palkata 1.10. lukien arkistoon 7. palkkaluokkaan 
kuuluva tp. toimistoapulainen (8.2. 432 §, ks. s. 177, 6.9. 2 283 §). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Kaupunginhallitus päätti tehdä oikeuskanslerille esi-
tyksen siitä, että mikäli kaupunki palkkaisi kaupunginviskaalinvirastoon uusia, jäl-
jempänä tarkoitettuja kaupunginviskaaleja, näiden tehtäväksi työjärjestyksessä 
määrättäisiin suorittaa ensimmäisen kaupunginviskaalin osoituksen mukaan syyttä-
jät oimeen kuuluvia tehtäviä raastuvanoikeuden eri osastoissa ja jaostoissa. Mikäli oi-
keuskansleri hyväksyisi em. esitykset, kaupunginhallitus päätti myöntää määrärahan 
kahden uuden 26. palkkaluokkaan kuuluvan tp. kaupunginviskaalin palkkaamiseen 
virastoon 1.10. lukien kauintaan kertomusvuoden loppuun. Edelleen kaupunginhalli-
tus myönsi määrärahat 8. palkkaluokkaan kuuluvan tp. toimistoapulaisen palkkaa-
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miseksi sekä kehotti kiinteistölautakuntaa mahdollisuuksiensa mukaan osoittamaan 
raastuvanoikeuden eri osastoissa ja jaostoissa työskenteleville kaupunginviskaaleille 
työhuoneet ja kehotti lisäksi hankintatoimistoa huolehtimaan siitä, että virasto saa 
käytettäväkseen tarvittavat kirjoituskoneet, muut tarvittavat toimistovälineet ja 
huonekalut yms. Kaupunginviskaalinvirastoa kehotettiin yhdessä järjestelytoimis-
ton kanssa tutkimaan ja kehittämään viraston työskentelymenetelmiä (6.9. 2 282 §, 
11.10.2 599 §). 

Oikeuskansleri oli esityksen johdosta sittemmin määrännyt varatuomarit Ole 
Molinin ja Sven Tuomen hoitamaan em. tehtäviä 1.11. lukien ja kauintaan kertomus-
vuoden loppuun (8.11. 2 894 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää 158 080 mk kahden uuden tp. kaupunginviskaalin ja 
eräiden sairauslomasijaisten palkkauksesta aiheutuneiden työnantajan kansaneläke-
ja lapsilisämaksujen suorittamista varten (khn jsto 13.11. 6 973 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle annettavassa lausun-
nossaan ilmoittaa puoltavansa poliisilaitoksen esitystä työvoiman, erityisesti kenttä-
henkilökunnan, lisäämisestä (8.2. 405 §). 

Kaupunginhallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen lääninhallituk-
sen v. 1961 antamasta päätöksestä, jolla kaupunki oli velvoitettu osallistumaan po-
liisilaitoksen v:n 1960 ylläpitokustannuksiin myös moottoriajoneuvorekisteritoimis-
ton henkilökunnan palkkojen ja toimiston vuokrien osalta (11.1. 105 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää lääninhallitukselle, että se laskelmas-
saan vähentäisi siitä osuudesta, joka kaupungin oli maksettava poliisilaitoksen v:n 
1961 ylläpitokustannuksista, moottoriajoneuvorekisterin palkkio- ja toimistomenoja 
1 599 206 mk, jolloin kaupungin osuudeksi jäisi 508 288 144 mk. Rahatoimistoa keho-
tettiin suorittamaan erotus, 3 198 412 mk, lääninkonttorin postisiirtotilille (14.6. 
1 723 §, 2.8. 1 988 §). 

Lääninhallitus oli sittemmin pyytänyt kaupunginhallituksen selitystä sen joh-
dosta, että kaupunki ei ollut suorittanut osuuttaan poliisilaitoksen v:n 1961 ylläpito-
kustannuksiin kuuluvista, moottoriajoneuvorekisterin pitämiseen liittyvistä em. me-
noista. Asiamiestoimisto oli lausunnossaan huomauttanut mm., että kysymys kau-
pungin velvollisuudesta osallistua em. ylläpitokustannuksiin oli jätetty korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi vuosien 1958—1960 osalta. Kun nämä asiat olivat 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa edelleen ratkaisematta, kaupunginhallitus päätti 
asiamiestoimiston esityksen mukaisesti lääninhallitukselle annettavassa lausunnos-
saan esittää, että lääninkonttorin vaatimus hylättäisiin (18.10. 2 674 §). 

Lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa puoltavansa poliisilaitoksen esitystä, joka koski laitoksen kaluston täydennys-
hankintoja (8.2. 406 §). 

Yleisjaosto hyväksyi poliisilaitoksen tilityksen kaluston hankintoja varten myön-
netyn 1.6 mmk:n suuruisen ennakon käytöstä sekä anomuksen saada saman suurui-
nen ennakko uusia kalustonhankintoj a varten. Lisäkaluston hankkimista varten ri-
kososastolle ja liikennetoimistoon saatiin poliisilaitoksen ao. määrärahoja ylittää 
enintään 1 162 900 mk (22.11. 3 018 §, khn jsto 11.9. 6 539 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki suorittaa välittömästi kuukausittain 
Hankkijan Eläkekassalle sisäasiainministeriön talosta Dagmarinkatu 14 poliisin 
viestivarikon käyttöön vuokraaman 482 m2:n suuruisen huoneiston vuokrasta, joka 
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kokonaisuudessaan on 300 000 mk/kk, neljänneksen sillä ehdolla, että poliisin viesti-
varikko suorittaa kaikki poliisilaitoksen sen tehtäväksi antamat viestivälineiden 
korjaukset ja laskuttaa poliisilaitosta vain tarvikkeista ja työstä sekä muista yleis-
kustannuksista, kuten varikkohuoneiston vuokrasta sekä että poliisin viestivarikko 
ottaa kaupungin palolaitoksen niin tarvitessa korjattavakseen tilaustyönä palolai-
toksen autoradiopuhelimet (12.4. 1 060 §). 

Yleisjaosto hyväksyi poliisilaitoksen tilitykset uimalippujen hankkimista, pidä-
tettyjen huoltoa ja kaluston kunnossapitoa varten myönnettyjen ennakkojen käy-
töstä (khn jsto 26.6. 6 172 §, 4.9. 6 488 §, 12.12. 7 162 §). 

Ruoanlaittajalle, joka valmisti ruoan poliisilaitoksessa pidätettynä oleville henki-
löille, päätettiin suorittaa korvauksena 114 mk ateriaa, kohden 1.7. lukien (5.7. 
1 901 §). 

Poliisilaitoksen arkistoon päätettiin hankkia 12 peltistä vaatekaappia hintaan 
19 689 mk/kpl siten, että tarkoitukseen käytettäisiin v:n 1961 talousarvion poliisi-
laitoksen kalustonhankintaa varten merkitystä määrärahasta, joka alunperin oli tar-
koitettu Malmin poliisivartiopiirin uusien huonetilojen kalustamista varten, jäljellä 
oleva osa, 244 152 mk (khn jsto 2.1. 5 014 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki suorittaa puolet, eli 845 000 mk yleisö-
tilaisuuksia, kuten lentonäytöksiä, laivastovierailuja yms. varten tarvittavien siirret-
tävien suoja-aitojen hankintakustannuksista sillä edellytyksellä, että valtio puoles-
taan suostuu osallistumaan ko. kustannuksiin samansuuruisella määrällä (11.10. 
2 594 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää määrärahat seuraaviin tarkoituksiin: 950 000 
mk poliisilaitoksen moottoriveneen kuljettajien päivystyskopin rakentamista varten 
Eteläsatamaan kiinteistöviraston talo-osaston laatiman, 19.10.1961 päivätyn piirus-
tuksen mukaisesti ja 30 000 mk kiinnityspaalujen pystyttämistä varten mainitulle 
veneiden sijoituspaikalle Eteläsataman satama-altaan Kauppahallin puoleiseen pää-
hän (29.3. 919 §); 460 000 mk Tennistalossa olevien poliisilaitoksen siviilirekisteri- ja 
osoitetoimiston arkistotilojen sähkö johtimien kunnostamiseksi voimassa olevien var-
muusmääräysten mukaisiksi (20.12. 3 288 §) ja 400 000 mk WC:n rakentamista var-
ten Herttoniemen poliisivartioasemarakennukseen sekä rakennuksen viemäreiden ra-
kentamiseksi voimassa olevien määräysten mukaisesti (20.12. 3 289 §). 

Herttoniemen poliisivartiokonttorin yhteydessä sijaitseva, n. 42 m2:n suuruinen 
asumiskäytöstä vapautunut huoneisto päätettiin luovuttaa poliisivartiokonttorin 
käyttöön. Kiinteistölautakunta oikeutettiin suorittamaan huoneiston liittämisestä 
aiheutuneet työt kunnossapitomäärärahojaan käyttäen (khn jsto 17.7. 6 311 §). 

Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistykselle päätettiin v. 1959 tehdyn päätök-
sen mukaisesti toimittaa 1 3001 vettä päivässä kesäkodin päivittäisestä asukasluvus-
ta riippumatta (12.4. 1 098 §). 

Ivar Gordien rahasto -nimisen lahjoitusrahaston korkovaroista päätettiin konst. 
Reino Lindroosille myöntää 3 000 mk:n suuruinen avustus. Jäännös, 268 mk, pää-
tettiin liittää rahaston pääomaan ja rahaston korkovarat jakaa toistaiseksi joka vii-
des vuosi (20. 6. 1 802 §). 

Holhouslautakunnan vahtimestarille päätettiin 1.1. lukien suorittaa 12 500 mk/kk 
sillä edellytyksellä, että palkkioon sisältyvät myös kertomusvuoden aikana mahdolli-
sesti suoritettavat yleiset palkkojen korotukset (3.1. 29 §). 
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Huonetilojen varaaminen rakennettavasta Töölön virastotalosta, ks. s. 322. 
Huoneenvuokrasäännöstelyn päättymisestä aiheutuvat toimenpiteet. Kaupunginhal-

litus päätti, että huoneenvuokratoimiston henkilökuntaa ei toistaiseksi irtisanota. 
Järjestelytoimistoa kehotettiin kiireellisesti tutkimaan mahdollisuuksia huoneen-
vuokratoimiston henkilökunnan sijoittamiseksi kaupungin johonkin muuhun laitok-
seen. Kiinteistövirastoa kehotettiin irtisanomaan huoneenvuokratoimiston huoneis-
ton vuokrasopimus, ellei huoneistoa tarvita muuhun kaupungin käyttöön. Järjestely-
toimistoa ja kiinteistöviraston asuntoasiaintoimistoa kehotettiin yhteistoiminnassa 
huoneenvuokratoimiston konttoripäällikön kanssa ryhtymään toimenpiteisiin huo-
neenvuokratoimiston arkiston siirtämiseksi asuntoasiaintoimistoon (3.1. 45 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti em. päätöstään muuttaen, että huoneen-
vuokratoimiston arkisto,asuntoasiaintoimiston käyttöön 1.3. mennessä luovutettavaa 
huoneenvuokratoimiston keskuskortistoa lukuun ottamatta, siirretään 1.5. mennessä 
kaupunginarkistoon, jolloin huoneenvuokratoimiston toiminta katsotaan päätty-
väksi, että asuntoasiaintoimistoon perustetaan 1.3. lukien 22. palkkaluokan tp. asun-
totarkastajan virka, johon virkasäännön 11 §:n 2) kohdan nojalla siirretään huoneen-
vuokratoimiston 25. palkkaluokkaan kuuluva tp. sihteeri Göran Elo, jolle henkilö-
kohtaisena palkanlisänä oli maksettava 25. ja 22. palkkaluokkien välinen erotus, sekä 
12. palkkaluokkaan kuuluva tp. toimistoapulaisen virka, johon saatiin valita huo-
neenvuokratoimiston 12. palkkaluokan tp. toim.apul. Maija Vuokko; että kaupun-
ginarkistoon perustetaan 1.5. lukien 14. palkkaluokan tp. arkistojärjestäjän virka, jo-
hon siirretään huoneenvuokratoimiston samaan palkkaluokkaan kuuluva tp. toim. 
apul. Aili Taskula; että huoneenvuokratoimiston 19. palkkaluokan asunnontarkast. 
Kauko Koskenseppä siirretään virkasäännön em. pykälän nojalla terveydenhoitovi-
rastoon 1.3. lukien perustettavaan saman palkkaluokan tp. virastotyöntekijän vir-
kaan suorittamaan terveydenhoitoviraston terveysolojen tarkastustoimiston tehtä-
viä. Koskenseppä olisi lähetettävä kaupungin kustannuksella seuraaville terveystar-
kastajien kursseille, jonka jälkeen hänet olisi ehdotettava siirrettäväksi avoimeksi tu-
levaan terveystarkastajan virkaan siten, että hänelle suoritettaisiin henkilökohtaise-
na lisänä 19. palkkaluokan ja avoimeksi tulleen viran palkkaluokan välinen erotus; 
että raastuvanoikeuden arkistoon siirretään huoneenvuokratoimiston 14. palkka-
luokkaan kuuluva tp. toim.apul. Irja Laaksovirta, jolle ehdotettiin suoritettavaksi 
henkilökohtaisena lisänä 14. ja 12. palkkaluokkien välinen erotus; että jäljempänä 
mainitut huoneenvuokratoimiston viranhaltijat irtisanottaisiin seuraavasti: apul. 
vahtimestari Jenny Sandström 1.3. lukien, 14. palkkaluokan toim.apul. Lyyli Sopa-
nen 21.3. lukien sekä työsopimussuhteessa oleva siivooja Iida Hämäläinen ja lähetti 
Irma Hellman 1.5. lukien; että 25. palkkaluokkaan kuuluva kontt.pääll. Eino Finger-
roos siirretään lastensuojelu virastoon 1.3. lukien perustettavaan saman palkkaluokan 
tp. virastotyöntekijän virkaan suorittamaan viraston hallinnollisen toimiston tehtä-
viä ja joka olisi esitettävä siirrettäväksi avoimeksi tulevaan 26. palkkaluokan lasten-
suo jeluviraston talouspäällikön virkaan. Kaupunginarkistoa kehotettiin ryhtymään 
toimenpiteisiin huoneenvuokratoimiston arkiston sijoittamiseksi tarvittavien tilojen 
hankkimiseksi kaupunginarkiston käyttöön 1.5. mennessä. Kiinteistövirastoa keho-
tettiin ryhtymään toimenpiteisiin tilavamman huoneiston osoittamiseksi asunto-
asiaintoimistolle 1.3. mennessä (8.2. 432 §). 

Huoneenvuokratoimiston kontt.pääll. Eino Fingerroosille päätettiin suorittaa 
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50 000 mk:n suuruinen palkkio hänen virka-ajan ulkopuolella tekemästään selvittely-
työstä (khn jsto 2.10. 6 677 §). 

Toimiston lopettamisesta aiheutuneiden kuljetuskustannusten suorittamista var-
ten myönnettiin 100 000 mk (khn jsto 10.4. 5 678 §). 

Palotoimi 

Palolaitos. Kaupunginhallitus hyväksyi palojärjestyskomitean ehdotuksen uudek-
si palojärjestykseksi (24.5. 1 540 §, 30.5. 1 599 §). 

Viranhaltijat. Merkittiin tiedoksi rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
selostus palolaitoksen alipäällystön ja miehistön sekä satamalaitoksen nosturinkul-
jettajien 1.5. tapahtuneen irtisanoutumisen yhteydessä käydyistä neuvotteluista ja 
teollisuustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan selostus suoritettavista välttä-
mättömimmistä palosuojelutoimenpiteistä palolaitoksen henkilökunnan irtisanoutu-
misen aiheuttamassa tilanteessa sekä sisäasiainministeriön samaa asiaa koskevasta 
kirjelmästä (2.5. 1 277 §, 30.5. 1 584 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että palolaitoksessa 1.—15.6.1962 sattuneen työnsei-
sauksen ajalta saatiin maksaa korvaus omien virkatehtävien lisäksi suoritetuista 
poikkeuksellisista lisätehtävistä apulaispalopäällikölle, palomestarille, talouspäälli-
kölle, palotarkastajalle, paloinsinöörille, palopäällikölle sekä apulaispalotarkastajalle 
(27.9.2 525 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua ent. palokorpraali Roy Grönqvistin vapautta-
miseen maksamasta kaupungille takaisin virkavapautensa ajalta saamaansa palkkaa 
eräillä ehdoilla (30.8. 2 257 §). 

Kaupunginvaltuuston v. 1944 tekemän päätöksen perusteella päätettiin Tilg-
man Oy:n tulipalossa vaikeasti loukkaantuneen, sittemmin kuolleen palopääll. Tor 
Sundquistin omaisille myöntää palopäällikön kaupungilta nauttimaa vuosipalkkaa 
vastaava erikoiskorvaus (8.11. 2 936 §). 

Tilgman Oy :n kirjapainotalon tulipalosta aiheutunut oikeudenkäynti. Raastuvan-
oikeus oli 14.5. antanut päätöksensä Tilgman Oy:n kirjapainotalossa v. 1960 sattu-
nutta tulipaloa ja räjähdysonnettomuutta koskevassa asiassa. Raastuvanoikeus oli 
katsonut, ettei kaupunkia ollut pidettävä asianomistajana jutussa ja jättänyt kau-
pungin vaatimukset tutkittavaksi ottamatta. Kaupunki oli vaatinut korvausta pa-
lossa tuhoutuneesta palokalustosta ym. varusteista, loukkaantuneille maksetusta sai-
rausajan palkasta sekä räjähdyksessä kuolleitten omaisille maksetusta palkasta ja 
hautausavusta. Em. vahingot ja korvaukset olivat yht. n. 3 mmk, minkä lisäksi kau-
punki v:n 1961 loppuun mennessä oli maksanut ko. leskieläkkeitä ja kasvatusapuja 
yht. n. 1.2 52 mmk. Kun kaupunkia asiamiestoimiston käsityksen mukaan oli pidet-
tävä asianomistajana ja kun kysymys siitä, oliko Tilgman Oy:n katsottava harjoitta-
neen 3deisvaarallista toimintaa, oli epäselvä, oli asiamiestoimisto ilmoittanut tyyty-
mättömyyttä asiaan ja katsoi, että muutoksenhakuun olisi perusteltua aihetta. Kau-
punginhallitus päätti, että raastuvanoikeuden em. päätökseen haetaan muutosta ja 
että muutoksenhaku annetaan asiamiestoimiston tehtäväksi (24.5. 1 545 §, 30.5. 
1 600 §). 
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Irtaimiston hankinta ja myynti. Yleisjaosto oikeutti sähkölaitoksen poistamaan 
käyttöomaisuuskortistostaan laitoksen Kasarmitorin asemalla olevan vanhan palo-
ruiskun sekä luovuttamaan sen palolaitokselle veloituksetta (khn jsto 16.10. 6 790§). 

Yleisjaosto päätti, että se palolaitoksen käytöstä poistettu kalusto, jota ei ollut 
saatu sijoitetuksi muihin kaupungin laitoksiin, saatiin myydä palolaitoksen toimesta 
joko huutokaupalla tai kirjallisten tarjousten perusteella eniten tarjoavalle (khn jsto 
9.10. 6 741 §). 

Huoneistot. Kaupunginhallitus päätti, että palopäällikön pääpaloasemalla sijait-
seva virka-asunto muutetaan toimistotiloiksi ja pääpaloasemalla suoritetaan tarvit-
tavat korjaustyöt, että palonehkäisyosaston talossa Korkeavuorenkatu 39 sijaitsevat 
toimistotilat muutetaan asuinhuoneistoiksi ja että korjaustöitä varten myönnetään 
1.8 4 mmk:n suuruinen määräraha. Edelleen päätettiin, että Malmin palovartioase-
man Hietapellontie 11 A l:ssä ja A 2:ssa sijaitsevat vuokrahuoneistot saadaan käyt-
tää henkilökunnan majoitustiloiksi (15.11. 2 993 §, 20.12. 3 334 §). 

Palolautakunta oikeutettiin vuokraamaan 1.1. lukien 5 000 mk:n kuukausivuok-
rasta Munkkiniemen vapaaehtoiselle palokunnalle talosta Laajalahdentie 7 sille 
luovutettu huonetila, niin kauaksi aikaa kuin se toimii kaupungilta avustusta naut-
tivana sopimuspalokuntana. Palolautakunta oikeutettiin myös vuokraamaan Haa-
gan paloaseman virvokekioski Helsingin Palokunnan Urheilijat -nimiselle yhdistyk-
selle (3.1. 72 § , 18.10.2 725 §). 

Palokaivon täyttäminen ym. Yleisjaosto oikeutti palolaitoksen luopumaan eräiden 
vedenpumppausta koskevien laskujen perimisestä sekä myönsi kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista palolaitoksen käytettäväksi 83 732 mk ko. saatavien poista-
miseksi tileistä. Yleisjaosto päätti myös, että Siltavoudintien varrella sijaitseva, tun-
nuksella XI/XII vanhojen palokaivojen luetteloon merkitty palokaivo saatiin tar-
peettomana täyttää ja poistaa palokaivoluettelosta (khn jsto 27.2. 5 401 §, 30.10. 
6 897 §). 

Palotoimen historian kirjoituspalkkion korottaminen. Palolautakunta oikeutettiin 
suorittamaan talouspääll. Nils Härkäpäälle Helsingin palotoimen historian kirjoitus-
palkkion korotuksena 5 000 mk painoarkilta, kääntämisestä ruotsiksi 21 painoarkilta 
3 500 mk arkilta ja 4 painoarkilta 9 000 mk arkilta sekä prof. Ragnar Rosenillehisto-
riateoksen tarkastamisesta 50 000 mk (18.1. 233 §). 

Palotarkastuksen suorittaminen. Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen päätös, että 
asuntorakennusten yleiset palotarkastukset saatiin suorittaa toistaiseksi joka 3:s 
vuosi (18.4. 1 166 §). 

Helsingin kaupungin palolaitoksen stipendirahasto. Kaupunginhallitus vahvisti 
sen stipendirahaston säännöt, joka muodostettiin eräiden vakuutusyhtiöiden palo-
laitoksen 100-vuotisjuhlassa tekemistä lahjoituksista (6.9. 2 321 §). 

Tunnustuksen osoittaminen Helsingissä toimiville vapaaehtoisille palokunnille. 
Kaupunginhallitus päätti, että palolaitos saa vuosittain järjestää kaupungissa toimi-
ville vapaaehtoisille palokunnille Helsinki-päivän yhteydessä palokunta-aiheisen, 
useampiosaisen kilpailun ja että kilpailuun lahjoitetaan kiertopalkinto ja että mui-
den palkintojen lisäksi jaetaan parhaiten sijoittuneille palokunnille rahapalkintoina 
50 000 mk, 30 000 mk ja 20 000 mk (6.9. 2 324 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus myönsi käyttövaroistaan Helsingin Palomiesten 
ammattiosastolle 400 000 mk avustuksen palomiesten pohjoismaisten opintopäivien 
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menojen peittämiseksi. Merkittiin tiedoksi Helsingin Palokunnan Soittokunnan tili-
tys soittokunnan Kööpenhaminaan tehtävää matkaa varten kaupungilta saaman 
100 000 mk:n suuruisen avustuksen käytöstä (14.3. 827 §, khn jsto 20.2. 5 359 §). 

Väestönsuojelu 

Väestönsuojelulautakunta. Kaupunginhallitus päätti, että virastoihin ja laitoksiin 
saatiin väestönsuojelutehtäviin kouluttaa niiden viranhaltijoista vapaaehtoisia 
väestönsuojelukouluttajia, joille maksetaan ao. hallintokuntien käyttövaroista kou-
luttajapalkkiot tunnilta seuraavin perustein: akateemisen oppiarvon omaaville ja 
heihin rinnastettaville 2 000 mk, teknikoille ja heihin rinnastettaville 1 500 mk sekä 
ammattimiehille ja heihin rinnastettaville 1 000 mk. Virka-aikana suoritetusta kou-
lutuksesta maksetaan em. tuntipalkkiot 25 %:lla alennettuina. Yleisjaosto oikeutti 
väestönsuojelulautakunnan käyttämään lääket.lis. Alpo Lahtea edelleen kertomus-
vuoden aikana asiantuntijana väestönsuojelullisen ensiapumateriaalin hankinnoissa 
(1.3. 705 §, khn jsto 23.1. 5 198 §). Väestönsuojelutoimisto oikeutettiin nimeämään 
eri virastoista ja laitoksista tarpeelliset henkilöt johtohenkilöstön kouluttamiseen, 
jotka henkilöt oli sen jälkeen virastojensa tai laitostensa taholta määrättävä virka-
tehtävänään osallistumaan mainituille kursseille. Kurssien ja neuvottelupäivien 
ajalta heille tuli maksaa täydet palkkaedut (khn jsto 6.2. 5 272 §, 8.5. 5 874 §). 

Yleisjaosto myönsi kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista väestönsuojelu-
lautakunnan käytettäväksi 130 000 mk pelastuspalvelun koulutuspaikan järjestä-
mistä varten Pajamäkeen Pajakallion pohjoisrinteelle edellyttäen, että sanottua 
aluetta käytetään vain tilapäisesti ja toistaiseksi ko. koulutuksen järjestämiseen. 
Samalla väestönsuojelulautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa palolautakunnan 
kanssa suunnittelemaan pysyväisemmän koulutuspaikan aikaansaamista tarkoituk-
seen paremmin soveltuvalta alueelta (22.11. 3 082 §, khn jsto 6.11. 6 949 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti pyytää Kaupunkiliittoa tekemään sisäasiain-
ministeriölle esityksen toimenpiteisiin ryhtymisestä liikevaihtoveron poistamiseksi 
sellaisen väestönsuojelu valmiutta varten hankittavan materiaalin osalta, jota käy-
tetään yksinomaan väestönsuojelussa (18.10. 2 724 §). 

Väestönsuojat. Kaupunginhallitus päätti tyytyä sisäasiainministeriön hylkäävään 
päätökseen, joka koski Johanneksen kalliosuojan kunnostamistyön sekä väestönsuo-
jelukaluston kustannusten korvaamista valtion varoista (20.6. 1 843, 1 845 §). 

Aravalle päätettiin esittää, että se Kiinteistö Oy. Kajaaninlinnantie 7:n sekä mui-
den vastaavanlaisten asuntotuotantokomitean toimesta toteutettavien rakennusoh-
jelmien osalta vahvistaisi samalla tavalla kuin tapahtui Pihlajamäen alueen kohdalla 
sen esim. rakennuskustannusten kokonaisindeksiin sidottavan markkamääräisen 
osuuden, jonka yhtiöiden tulee kaupungin rakentaman yhteisen kalliosuojan kustan-
nusten peittämiseksi suorittaa niiden rakennusohjelmaan kuuluvien tilojen osalta, 
joita varten kalliosuojasta on varattava tilaa (4.10. 2 548 §). 

Uusia yleisiä väestönsuojia varten merkityistä määrärahoista kaupunginhallitus 
myönsi seuraavat määrärahat: 80 mmk Keski-Kallion yleisen väestönsuojan jatko-
louhintaa varten (29.3. 958 §); 3 mmk Vilhovuorenkujan kalliosuojan peruskorjaus-
työn loppuunsuorittamiseksi (15.11. 2 996 §); 4 mmk Tiilimäen väestönsuojan perus-
korjaustöiden loppuunsaattamiseksi, talorakennusosaston laatimat em. väestönsuo-
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jan pääpiirustukset n:o 1-2/25.11.1961 hyväksyttiin sellaisin muutoksin, että Ranta-
polun ja Tiilimäen puoleiset ajoluiskat varustetaan suojakaiteella ja että Tiilimäen 
puoleinen porras peitetään irroitettavalla puukannella (18.1. 232 §, 15.11. 2 995 §). 

Asuntoalueiden yhteisväestönsuojia varten merkitystä määrärahasta kaupungin-
hallitus myönsi Rakennusyhtymä Haka & Satolle 18.33 mmk Pihlajamäen kalliosuo-
jien louhintakustannuksia varten (13.9. 2 370 §). 

Niemenmäen kalliosuojan louhinta- ja vahvistustöihin kaupunginhallitus oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1959 talousarvioon kuuluvia em. määrä-
rahoja (13.12. 3 265 §). 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi l.ooi mmk Korkeavuoren-
kadun kalliosuojasta kaupunginhallituksen käyttöön varatun osan rakenteellista 
kunnostamista varten (29.3. 920 §). 

Uspenskin katedraalin suojaustoimenpiteitä varten kaupunginhallitus myönsi 
Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle 6 mmk uusia yleisiä väestönsuojia varten mer-
kitystä määrärahasta sillä ehdolla, ettei seurakunta vastusta kirkon tontin alle suun-
nitellun kalliosuojan rakentamista ja käyttämistä sekä että suojaustoimenpiteet suo-
ritetaan Pohja vahvistus Oy:n erittelyn mukaisesti ja rakennusviraston valvonnassa 
(13.9.2 393 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat pääpiirustukset: talorakennusosaston laa-
timat, 10.1. päivätyt Meilahden sähköaseman väestönsuojan pääpiirustukset n:o 1-5 
sekä Vallilan korttelin n:o 585 kalliosuojan muutetut pääpiirustukset n:o 10263, 
10277 ja 10545 (1.3. 690 §, 14.3. 825 §); katurakennusosaston laatimat, Lauttasaaren 
väestönsuojan peruskorjausta koskevat pääpiirustukset n:o 10543, 10580 ja 10586, 
tarkoitukseen saatiin käyttää 20 mmk uusia yleisiä väestönsuojia varten merkitystä 
määrärahasta (10.5. 1 356 §, 11.10. 2 652 §); Kulosaaren kalliosuojan muutetut pää-
piirustukset n:o 9251, 9370, 9371, 9409-9411, 9429 ja 10065, tarkoitukseen saatiin 
käyttää v:n 1961 ja kertomusvuoden talousarvioon asuntoalueiden yhteisväestönsuo-
jia varten merkitystä määrärahasta yht. 197.6 7 mmk (11.10. 2 651 §, 15.11. 2 994 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi sisäasiainministeriön väestönsuojeluasiain 
osaston esityksestä tehdyt muutokset Toukolan kalliosuojan 18.2.1960 ja 4.5.1961 
hyväksyttyihin pääpiirustuksiin ja vahvisti kalliosuojan uudet pääpiirustukset n:o 
9485, 9872, 10099B, 10101 ja 10571 (24.5. 1 544 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Arkkitehtitoimisto Alvar Aallon laatiman Enso-
Gutzeit Oy:n toimitalon väestönsuojan pääpiirustukset n:o 18/3.1., 6.3., 10.3. ja 
20.12.1961 (25.1. 265 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginteatterin louhintatyöt saatiin aloittaa 
välittömästi ja teatteritalon sekä sosiaalivirastotalon yhteisen väestönsuojan louhin-
tatyöt heti sen jälkeen, kun luonnospiirustukset on hyväksytty (22.11. 3 084 §). 

Puotila II:n asuntoalueen länsiosaa varten päätettiin rakentaa yhteisväestönsuoja 
kalliosuojana korttelien n:o 45070 ja 45072 väliseen kallioon siten, että ko. yhteis-
väestönsuojan kerääntymisalueen rajoina ovat lännessä Raaseporintie, idässä Meri-
pellontie sekä pohjoisessa ja etelässä ko. asuntoalueen rajat. Maistraatilta päätettiin 
samalla anoa väestönsuojeluasetuksen 15 §:n edellyttämää lykkäystä yhteisväestön-
suojan rakentamisessa 31.12.1965 saakka. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
sisällyttämään v:n 1963 talousarvioehdotukseensa kalliosuojan rakentamista varten 
ko. vuonna tarvittava määräraha (2.5. 1 274 §, 28.6. 1 894 §, 18.10. 2 691 §). 
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Asunto Oy Poutuntie 15 -nimiselle yhtiölle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupungin 
puolesta ollut estettä siihen, että eräät yhtiöt vuokraisivat kaupungilta korttelin n:o 
29114 itäpuolella olevan puistoalueen ja rakentaisivat sille yhtiöiden yhteisen väes-
tönsuojan omalla kustannuksellaan noudattaen soveltuvin osin kaupunginvaltuuston 
v. 1961 (ks. s. 46) hyväksymiä yleisiä väestönsuojien vuokraehtoja (5.7. 1 977 §). 

Kaupunginhallitus päätti periaatteessa myöntyä yhteisen, n. 1 000 m2:n suurui-
sen väestönsuojan rakentamiseen Lehtisaareen saaren omistavien seurakuntien kans-
sa siten, että kaupunki osallistuu suojan rakentamiskustannuksiin myöhemmin teh-
tävien sopimusten mukaisesti, joihin merkittävästi vaikuttavat mm. ko. suojan omis-
tusoikeus sekä rauhanaikainen käyttö ja siitä saatava hyöty (5.12. 3 205 §). 

V. 1961 (ks. s. 267) tekemänsä päätöksen lisäksi, millä puolustuslaitos oli oikeu-
tettu yhdistämään kalliosuojansa sähkölaitoksen väestönsuojaan, kaupunginhallitus 
päätti antaa puolustuslaitokselle luvan Kaartin kasarmin alueelle rakennettavan kal-
liosuojan yhdistämiseen maanalaisella käytävällä Tähtitorninmäessä olevaan kallio-
suojaan em. päätöksessä määrätyillä ehdoilla (5.4. 991 §). 

Yleisjaosto myönsi rakennushallitukselle luvan tasavallan presidentin linnaan 
rakennettavan väestönsuojan varauloskäytävän johtamiseen anomukseen liitetyistä 
piirustuksista lähemmin ilmenevällä tavalla Mariankadun puolelle sortumarajan 
ulkopuolelle mm. seuraavanlaisin ehdoin: varauloskäytävä saa ulottua korkeintaan 
5.2 m kadun puolelle tonttirajasta mitattuna; kadunalaisten rakenteiden tulee pysty-
kuilua ja luukkua lukuun ottamatta olla vähintään 80 cm:n syvyydessä kadun pin-
nasta mitattuna; katualueelle tulevat rakenteet on pysyvän kuorman lisäksi mitoi-
tettava RKM I mukaiselle ajoneuvokuormalle; luvan saajan on suoritettava kaupun-
gille kertakaikkisena korvauksena näin myönnetystä luvasta 50 000 mk. Korvauksen 
perimisestä huolehti kiinteistövirasto (khn jsto 6.11. 6 948 §). 

Kaupunginhallitus ilmoitti Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle suhtautuvansa myön-
teisesti tiedusteluun, joka koski oikeutta saada käyttää Rikhardinkadun ja Korkea-
vuorenkadun kulmauksen katumaan ja kaupunginkirjaston tontin alla olevaa maata 
väestönsuojan rakentamiseen. Samalla kaupunginhallitus myönsi anojayhtiölle luvan 
suorittaa tarpeelliset tutkimukset maaperätutkimuksineen ko. alueella sillä ehdolla, 
että luvan saaja vastaa kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä tutkimuksen suoritta-
misesta saattaa aiheutua kaupungille tai sivullisille ja että yhtiö luovuttaa tutki-
muksen tulokset korvauksetta kaupungille ja hankkii tarvittavat luvat. 

Lisäksi yhtiölle annettiin jäljennös keskustan tunnelikomitean lausunnosta ja ke-
hotettiin yhtiötä suorittamaan tutkimus ja suunnittelut yhteistoiminnassa väestön-
suo jelutoimist on kanssa. Lopullinen ratkaisu asiassa siihen liittyvine yksityiskohti-
neen ja teknillisine selvittelyineen ja maaperän vuokraus- ja korvauskysymyksineen 
jäisi kaupunginvaltuuston aikanaan tehtäväksi (4.10. 2 568 §). 

Kaupunginhallitus ilmoitti Kansallis-Osake-Pankille, että mahdollisuuksia pan-
kin Siltasaaren kortteliin n:o 301a suunnitellun liiketalon tarkoituksenmukaisen 
väestönsuojan rakentamiseen ei ole muualla kuin mainitun liiketalon omalla tontilla 
(8.3. 770 §). 

Avustukset. Kaartinkaupungin ensiapukerholle myönnettiin kaupunginhallituk-
sen yleisistä käyttövaroista 20 000 mk:n suuruinen avustus tilitystä vastaan Rastilan 
retkeilymajalla 13.-14.10. järjestettävän väestönsuojelu- ja ensiapuharjoituksen ku-
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lujen peittämistä varten. Avustus oli suoritettava rakennusviraston yleisen osaston 
osastopäällikölle (khn jsto 2.10. 6 700 §). 

Vesilautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Länsi-Suomen 
vesioikeudelle Helsingin kaupungin vesilautakunnan puheenjohtajan ja muiden jäsen-
ten sekä varajäsenten 21.2. suoritetusta vaalista sekä lautakunnan sihteerin nimen ja 
osoitteen (2.5. 1 264 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupungin puolesta yhdytä syytteeseen eikä esi-
tetä muitakaan vaatimuksia jutussa, jossa virallinen syyttäjä Helsingin käräjäkun-
nan kihlakunnanoikeudessa tulee vaatimaan Aero Oy:n toim.joht. Gunnar Korho-
selle rangaistusta siitä, että tämä on sallinut vesistöä pilaavien jätevesien laskemisen 
yleiseen vesistöön säädettyä helpotusta hankkimatta (18.4. 1160 §). 

Valtiolliset vaalit. Merkittiin tiedoksi Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslauta-
kunnan lähettämä yhdistelmä tasavallan presidentin valitsijamiesvaaleja varten il-
moitetuista ehdokaslistoista (3.1. 30 §). 

Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnalle päätettiin kansanedustajain 
vaaleja varten luovuttaa kansliaksi Kaupungintalossa Sofiankadun puolella sijait-
sevat, kaupunginkanslian tiedotuspäällikön käytöstä vapautuneet toimistotilat 28.2. 
saakka sekä vaalilippujen laskentaa varten kaupunginvaltuuston istuntosali ja sen 
viereiset kaksi ryhmähuonetta 5.2. n. klo 20.oo—6.2. n. klo 24.oo väliseksi ajaksi 
150 000 mk:n suuruista kertakaikkista korvausta vastaan, johon sisältyy vuokrakor-
vauksen lisäksi korvaus lämmöstä, sähkönkulutuksesta, kaluston käytöstä, siivouk-
sesta ja kaupunkipuheluista sekä kaupunginkanslian vahtimestareille ja puhelinkes-
kuksessa päivystystä suorittaville viranhaltijoille maksettavista ylityökorvauksista 
(1.2. 338 §). 

Kaupunkiliiton toimisto oli lähettänyt kiertokirjeen, missä selostettiin valtiollis-
ten perusoikeuksien 600-vuotisjuhlien yhteydessä järjestettävää valtakunnallista 
kilpailua. Tässä kuntien oli tarkoitus kilpailla korkeimmasta äänestysprosentista juh-
lien aattona pidettävissä eduskuntavaaleissa. Myöskin Imatran kauppalanhallitus oli 
lähettänyt kirjelmän, jossa Helsingin kaupunki haastettiin em. kilpailuun. Juhla-
aiheen korostamiseksi oli valmistettu juhlamerkki, joka oli tarkoitettu luovutetta-
vaksi ilmaiseksi jokaiselle äänestämässä käyneelle. Kaupunginhallitus päätti kehot-
taa kaupunginkansliaa huolehtimaan siitä, että sille toimitettavat juhlamerkit lähe-
tettäisiin ajoissa kaikille äänestyspaikoille eduskuntavaalien yhteydessä käytettä-
väksi. Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa vastaan Imatran kauppalanhallituk-
sen haasteen sekä antaa kaupunginjohtajan tehtäväksi huolehtia siitä, että asiassa 
harjoitetaan tarvittavaa, väestöön kohdistuvaa tiedotustoimintaa (25.1. 251 §). 

Kaupunginhallituksen eo. päätöksestä oli puuseppä Paul Danielsson valittanut 
lääninhallitukseen katsoen, että kaupunginhallitus oli ylittänyt toimivaltansa ja 
vaatien, että päätös kumottaisiin. Samalla hän oli vaatinut, että päätöksen tehneet 
henkilöt velvoitettaisiin korvaamaan hänen kulunsa ja korvaamaan kaupungille pää-
töksestä mahdollisesti aiheutuneet taloudelliset menetykset. Kaupunkiliiton toimis-
ton mielestä kunnallisvaalien äänestysprosentissa oli vielä paljon toivomisen varaa. 
Kun henkilöt, jotka äänestävät valtiollisissa vaaleissa, käyttävät tavallisesti ääni-
oikeuttaan myös kunnallisvaaleissa, olisi valtiollisten vaalien äänestysprosentin ko-
hoamisella välillinen vaikutus myös kunnallisvaaleihin, joten voitiin katsoa, että va-
lituksenalaisella päätöksellä ei ollut menty kunnan toimivaltaa pitemmälle. Vaati-
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mus kulujen korvaamisesta oli Kaupunkiliiton toimiston mielestä lakiin perustuma-
ton. Asiamiestoimisto oli huomauttanut, että suhdetoiminnan harjoittaminen on 
Helsingissä hyväksytty kunnan yleiseen toimivaltaan kuuluvaksi yhteiseksi asiaksi. 
Myös eduskuntavaalien yhteydessä jaettavien juhlamerkkien toimittaminen äänes-
tyspaikoille on katsottava kuuluvan kaupunginhallituksen ja kaupunkilaisten väli-
seen suhdetoimintaan. Muutoksenhausta aiheutuneiden kustannusten korvaamista 
koskevalta osalta asiamiestoimisto oli yhtynyt Kaupunkiliiton toimiston kantaan. 
Lääninhallitus oli katsonut, että kaupungin osallistumista kyseiseen kuntien väliseen 
kilpailuun päätöksessä mainitulla tavalla oli pidettävä sellaisena kunnallislain 4 §:n 
1 momentissa tarkoitettuna yhteisenä asiana, joka kuuluu kunnan toimivaltaan, jon-
ka vuoksi lääninhallitus oli hylännyt valituksen. Korvausvaatimuksia koskevaa asiaa 
ei lääninhallitus ollut ottanut tutkittavakseen toimivaltaansa kuulumattomana 
(16.8.2 106 §, 8.11.2 887 §). 

Juhlamerkkien jakamisesta aiheutuneet kulut, yht. 13 875 mk, päätettiin maksaa 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 20.3. 5 512 §, 27.3. 5 551 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain 
ulkopuolella 

Terveydenhuoltotyön kehittämistä koskevan sopimuksen purkaminen. Kaupungin-
hallitus päätti omasta puolestaan suostua siihen, että lääkintöhallituksen ja kaupun-
gin välillä v. 1947 terveydenhuoltotyön kehittämisestä tehty sopimus katsottaisiin 
puretuksi 31.12.1961. Lääkintöhallitus oli ilmoittanut puolestaan suostuvansa sopi-
muksen purkamiseen em. ajankohdasta lukien (14.3. 815 §, 12.4. 1 081 §). 

Edelleen lääkintöhallitus oli lähettänyt kaupunginhallitukselle tiedoksi sisäasiain-
ministeriön kirjelmän, jonka mukaan ministeriö oli 31.3.1944 kunnallisista terveys-
sisarista ja samana päivänä kunnan kätilöistä annetun lain perusteella määrännyt 
Helsingin kaupunkiin valtion avustuksella palkattaviksi 23 kunnallista terveyssisarta 
ja 10 kunnan kätilöä kertomusvuoden alusta lukien (18.1. 213 §, ks. v:n 1960 kert. 
s. 208). 

Terveydenhoitoviraston maksamat esitelmä- ja luentopalkkiot. Kaupunginhallitus 
päätti, että terveydenhoitoviraston henkilökunnan jatkokoulutusta varten pide-
tyistä luennoista ja esitelmistä saatiin palkkiot maksaa työväenopistoja varten vah-
vistettujen palkkioiden mukaisesti, kuitenkin sellaisin rajoituksin, ettei pidettyjen 
luentojen ja esitelmien perusteella saatu maksaa korjaustunti- eli kotityötuntipalk-
kioita sekä että ne luentojen pitäjät ja esitelmöitsijät, joille maksetaan palkkioita pu-
heista, alustuksista, esitelmistä tai erikoisluennoista em. perusteiden mukaisesti, ovat 
korkeakoulututkinnon suorittaneita (22.2. 585 §). 

Tp. virastotyöntekijän palkkaaminen hoitamaan terveysolojen tarkastustehtäviä, 
ks. s. 177. 

Kaupunginlääkärit. Kaupunginhallitus päätti tehdä valtioneuvostolle esityksen, 
että kaupungille maksettaisiin kaupunginlääkärien palkkaukseen valtionavustusta 
valtion palkkausluokkien mukaan seuraavasti: kaupunginlääkäri (35), kaupungin-
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