
2. Kaupunginhallitus 

2. Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 

Oikeudenhoito- ja järjestystehtävät 

Maistraatin notaari tai muu pätevä henkilö saatiin virkaa haettavaksi julista-
matta määrätä hoitamaan 27. pl:n tp. oikeusneuvosmiehen tehtäviä määräajaksi tai 
tilapäisesti, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun (9.1. 188 §). 

Kaksi avoinna olevaa kaupunginpalvelijan virkaa saatiin jättää vakinaisesti 
täyttämättä kauintaan v:n 1965 loppuun saakka (17.12. 3 455 §). 

Eräät viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylitöitä 200 tunnin enimmäismää-
rän ylittäen (yjsto 21.7. 6 379 §). 

Rakennustarkastusviraston tarkastusosaston avoinna olevaan 33. pl:n yli-insinöö-
rin virkaan valittiin dipl.ins. Oiva Törmänen tavanmukaisilla ehdoilla. Virasta suori-
tettava kokonaispalkka oli 2 800 mk/kk, jota maksettaessa saatiin ottaa huomioon 
viranhaltijain palkkoihin suoritettavat yleis- ja tasokorotukset (20.2. 666 §, 25.6. 
1 944 .§); kansliaosaston 31. pl:n osastopäällikön virkaan valittiin varat. Eeva Hämä-
läinen (13.2. 601 §) ja valvontaosaston 31. pl:n osastopäällikön virkaan arkkit. 
Taisto Vainio (13.2. 605 §). Rakennuslupaosaston 33. pl:n osastopäällikön virka pää-
tettiin viipymättä julistaa uudelleen haettavaksi kuitenkin siten, että hakijat saisivat 
esittää myös omat palkkavaatimuksensa (20.2. 666 §, 27.8. 2 314 §, 5.11. 3 003 

• Rakennustarkastusvirasto oli tehnyt esityksen eräiden avoinna olevien virkojen 
täyttämisestä, mitkä virat edellyttivät julkisen vallan käyttöä. Kaupunginhallitus 
oikeutti viraston tekemään palkkasopimuksen sen esittämien insinöörien ja arkki-
tehtien kanssa (25.6. 1 943 §, 27.8. 2 316 §, 15.10. 2 785 §). 

Eräät rakennustarkastusviraston sopimuspalkkaiset arkkitehdit ja insinöörit 
saatiin palkata edelleen virkasuhteeseen entisin sopimuspalkoin ajaksi 1.3.—30.6., 
mihin mennessä valtuusto ehtisi käsitellä asian (20.2. 668 .§, 28.5. 1 667 .§). 

Kaksi 22. pl:n avoinna olevaa rakennusmestarin virkaa päätettiin jättää vaki-
naisesti täyttämättä kauintaan kertomusvuoden loppuun (30.4. 1 394 §). 

Eräs viraston työsopimussuhteinen viranhaltija määrättiin suorittamaan yli-
työtä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (yjsto 18.8. 6 509 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli jättänyt dipl.ins. Väinö Tal-
vion kurinpitoasiaa koskevan valituksen lääninoikeuden päätöksen varaan (22.10. 
2 851 §, v:n 1962 kert. s. 173). 

Ulosottovirasto. Kaupunginhallitus oikeutti ulosottoviraston maksamaan 500 
mk:n suuruisen palkkion tilittävälle kaupunginvoudille Per-Erik Gustafsille 2.1.— 
8.2.1964 väliseltä viransijaisuusajalta, jolloin hän oman virkansa ohella oli hoitanut 
III kaupunginvoudin tehtäviä (13.2. 603 §). 

Kaupungin palveluksessa oleville ulosottoapulaisine ja muiden paikkakuntien 
ulosottoviranomaisille päätettiin maksaa henkilökohtaisia palkkioita kaupungin-
valtuuston v. 1960 (ks.s. 21) tekemän päätöksen mukaisesti myös kaikista v:n 1965 
aikana perittävistä, erikseen maksuunpantujen kaupungin omien kunnallisverojen 
jäämäeristä ja niiden veronlisäyksistä (19.11. 3 162 §). 

Merkittiin tiedoksi johtavan kaupunginvoudin ilmoitus eräiden kaupunginvou-
tien virkasivutuloistaan kaupungille korvaamista niistä palkkakustannuksista, 
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jotka aiheutuivat toimituspalkkioiden ja toimituskirjain lunastuksien ulosottovi-
raston johtosäännön mukaisesta jaosta v:n 1963 aikana (yjsto 11.2. 5 313 §). 

III kaupunginvoudin alaisena toimiville niille ulosottoapulaisine, jotka käyttä-
vät omaa puhelinta virkatehtävissä saatiin ao. kaupunginvoudin tarpeellisiksi har-
kitsemissa tapauksissa suorittaa kertomusvuoden alusta lukien korvauksena 11 
mk/kk (16.1. 283 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä maistraatin 7.7. antamaan päätökseen, jolla 
oli kumottu saarnaaja Mauri Liukkusen maksamattomista veroista suoritettu ulos-
mittaus pianon osalta. Tämä oli ostettu vähittäismaksulla ja oli vähittäismaksu-
sopimuksen mukaan vielä myyjän omaisuutta (24.9. 2 523 §). 

Raastuvanoikeuteen 1.1.1965 perustettavaan 27. pl:n sihteerin virkaan päätettiin 
sitä haettavaksi julistamatta ottaa varat. Solmu Hirvikallio (19.11. 3 156 §). 

Kertomusvuoden alussa avoimiksi tulleet kaksi rikosnotaarin virkaa päätettiin 
toistaiseksi jättää täyttämättä, kauintaan kuitenkin siihen saakka, kunnes raastu-
vanoikeuden uudelleenjärjestely olisi toteutettu (23.1. 341 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa raastuvanoikeuden osaston tai jaoston pu-
heenjohtajan vuosilomasijaiselle suoritettavan palkkion 1.1.1965 lukien 120 mk:ksi/ 
kk sekä nuoremmille oikeusneuvosmiehille pöytäkirjanpidosta rikosasioissa makset-
tavan palkkion 150 mk:ksi/kk samasta ajankohdasta lukien (17.12. 3 457 §). 

Kumoten v. 1962 tekemänsä päätöksen kaupunginhallitus päätti vahvistaa raas-
tuvanoikeuden oikeusneuvosmiesten ja notaarien vuosi- ja sairauslomasijaisille suo-
ritettavat palkkiot 1.5. lukien 140 mk:ksi sellaiselta istunnolta, johon liittyy pöytä-
kirjanpitovelvollisuus, sekä 55 mk:ksi istunnolta, johon ei liity sanottua velvolli-
suutta (23.4. 1 311 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti raastuvanoikeuden suorittamaan varatuomareille 
Pentti Lehtolalle ja Ilse Vanteelle 16.—17.12.1963 pidetystä raastuvanoikeuden X 
osaston toisen jaoston istunnosta, joka oli alkanut 16.12. klo 10 ja päättynyt vasta 
17.12. klo 2.3 0, apujäsenpalkkion kahdelta istunnolta, mutta hylätä esityksen auto-
kulujen korvaamisesta (6.2. 502 §). 

Raastuvanoikeuden uudelleenjärjestely ehdotusta tarkistamaan asetetun komi-
tean esityksestä kaupunginhallitus päätti 

1) oikeuttaa raastuvanoikeuden 1.3.1964 lukien perustamaan rikosasioiden kä-
sittelyä varten ylimääräisen, yksijaostöisen XV osaston, 

2) myöntää 78 060 mk seuraavien tilapäisten viranhaltijain palkkaamiseksi 
(palkkaluokka merkitty sulkuihin): vanhempi oikeusneuvosmies (33), kaksi nuo-
rempaa oikeusneuvosmiestä (27) rikosasiainnotaari (14), kolme kaupunginpalvelijaa 
(14) sekä kunnallisneuvosmies (25) VIII osastoa varten, 

3) kehottaa raastuvanoikeutta viipymättä hankkimaan oikeusministeriön suos-
tumuksen siihen, että nuoria rikoksentekijöitä koskevia asioita saatiin käsitellä 
myös VIII osastolla, 

4) kehottaa raastuvanoikeutta mahdollisuuksien mukaan järjestämään vuosi-
lomat em. komitean 25.1. päivätyn mietinnön liitteessä 2 esitettyjä periaatteita nou-
dattaen sekä 

5) kehottaa raastuvanoikeutta istuntoja järjestäessään käyttämään hyväksi 
vuoden kaikkia muita arkipäiviä paitsi kaupungin vapaapäiviä sekä juhannus- ja 
jouluaattoa sekä joulun ja uuden vuoden välisiä arkipäiviä (13.2. 606 §). 
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2. Kaupunginhallitus 

Raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toiminnasta annetun korkeimman oikeu-
den päätöksen 4 §:n mukaan esteellisyyden tai tilapäisen esteen sattuessa oikeus-
neuvosmiehet ovat velvollisia oikeuspormestarin määräyksestä korvauksetta hoi-
tamaan toistensa virkoja muissakin osastoissa ja jaostoissa, kuin mihin heidät on 
määrätty virantoimitukseen. Kun yhteisraastuvanoikeus oli katsonut, ettei tätä 
poikkeussäännöstä nimenomaisen määräyksen puuttuessa voitu soveltaa vuosilo-
mien aiheuttamiin järjestelyihin, kaupunginhallitus päätti kehottaa yhteisraastu-
vanoikeutta viipymättä tekemään kaupunginhallitukselle esityksen raastuvan-
oikeuden kokoonpanosta ja toiminnasta annetun korkeimman oikeuden päätök-
sen sekä raastuvanoikeuden työjärjestyksestä annetun Helsingin hovioikeuden pää-
töksen muuttamiseksi siten, että raastuvanoikeudessa vuosilomat voitaisiin järjes-
tää raastuvanoikeuden uudelleenjärjestely ehdotusta tarkistamaan asetetun komi-
tean 25.1.1964 päivätyn mietinnön liitteessä 2 esitettyjä periaatteita noudattaen, 
mikäli sanottujen periaatteiden soveltaminen raastuvanoikeuden mielestä nykyisten 
määräysten puitteissa ei ole toteutettavissa (25.3. 1011 §, 30.4. 1 399 §, kunn. as. 
kok. n:o 71). 

Kaupunginviskaalinvirasto. Kaupunginhallitus myönsi 12 300 mk tp. kaupungin-
viskaalin palkkaamiseksi 27. pl:n mukaisin palkkaeduin ajaksi 1.3.—31.12. (27.2. 
759 §). 

Poliisilaitos. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Kaupunkiliiton toimistolle yhty-
vänsä Helsingin kaupungin poliisijärjestyksen eli yleisen järjestyssäännön tarkistus-
komitean antamaan lausuntoon muuten, paitsi maxlisäännön V/3 §:ssä mainittuun 
suolan käyttöön nähden, jossa kaupunginhallitus yhtyi komitean lausunnon yhtey-
dessä olevaan yleisten töiden lautakunnan 24.6.1963 tekemään ehdotukseen ja malli-
säännön VI/01 §:n 2 momriin nähden, jossa kaupunginhallitus yhtyi mallisääntöön 
otettuun ehdotukseen. Urheilu- ja ulkoilutoimiston lausunnosta päätettiin lähettää 
jäljennös Kaupunkiliiton toimistolle ja Helsingin yleisen järjestyssäännön tarkistus-
komitealle (12.3. 883 §). 

Kaupunginhallitus pyysi v. 1963 sisäasianministeriötä antamaan löytötavaralain 
11 §:n säännösten edellyttämät, yleistä kuulutusmenettelyä koskevat ohjeet muuna 
kuin löytötavarana kaupungin viranomaisten haltuun joutuneen omaisuuden osalta. 
Ministeriön ilmoituksen mukaan ei ehdotettua kuulutusmenettelyä voida käyttää, 
koska kaupungin viranomaisia ei voida pitää ko. lainkohdan tarkoittamina viran-
omaisina. Sisäasiainministeriö ilmoitti esittäneensä oikeusministeriölle, että heit-
teelle jätettyjen moottoriajoneuvojen käsittelykysymystä tutkimaan asetettaisiin 
komitea, johon tulisi paitsi valtion viranomaisia myös kuntien keskusjärjestöjen 
edustajat. Merkittiin tiedoksi (2.4. 1 079 §). · 

Revisiovirasto oli todennut, että v. 1960 annetulla asetuksella siirrettiin passien 
antaminen lääninhallitukselta hakijan kotipaikkakunnan poliisilaitokselle tai nimis-
miehelle. Kun Helsingissä vuosittain annettavien passien lukumäärä on n. 17 000, 
merkitsee se poliisilaitokselle sekä huomattavaa lisätyötä että kustannusten nousua. 
Lain mukaan kaupungit ovat velvolliset osallistumaan poliisilaitoksen rahallisiin 
menoihin yhdellä kolmanneksella sekä lisäksi luovuttamaan laitoksen tarpeita var-
ten huoneistot ym. Kunnallislain 4 §:n 2 momrssa säädetään, että kunnan oikeuk-
sia tai lailla kunnalle annettuja tehtäviä älköön siltä siirrettäkö muutoin kuin lain 
nojalla, älköön myöskään uusia tehtäviä tai velvollisuuksia kunnalle muulla tavalla 
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säädettäkö. Näin ollen olisi aiheellista ryhtyä toimenpiteisiin passinannon aiheutta-
mien kustannusten palauttamiseksi yksinomaan valtion kannettaviksi. Asiamies-
toimisto oli lausunnossaan viitannut korkeimman hallinto-oikeuden v. 1963 anta-
maan päätökseen. Sen mukaan oli Uudenmaan lääninhallitukselta Helsingin poliisi-
laitokselle siirretyn moottoriajoneuvorekisterin pitäminen katsottava yleisen jär-
jestyksen ylläpitämistä tarkoittavaksi, poliisitoimeen kuuluvaksi tehtäväksi. 
Kaupunginhallitus päätti esittää Kaupunkiliitolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin 
kaupunkien osanotosta poliisilaitoksen menoihin annetun lain muuttamiseksi siten, 
ettei mainituilla eikä mahdollisesti myöhemminkään annettavilla asetuksilla tai 
päätöksillä voitaisi aiheuttaa kunnalle lisäkustannuksia. Kaupunkiliiton hallitus 
oli 4.12. päättänyt esittää valtioneuvostolle, että se ryhtyisi kiireellisesti toimenpitei-
siin mainitun lain selventämiseksi siten, että jo laissa säädettäisiin, minkälaisiin 
poliisilaitoksen toiminnan aiheuttamiin menoihin kaupunki on velvollinen osallis-
tumaan ja mitkä laitoksen saamat tulot on otettava huomioon poliisilaitoksen meno-
jen vähennyksenä kaupungin kustannusosuutta määrättäessä (19.11. 3 118 §, 31.12. 
3 557 §). 

Poliisilaitoksen v:n 1963 ylläpitokustannusten kaupungin osuus, 6 058 323 mk, 
päätettiin suorittaa lääninkonttorin postisiirtotilille (25.6. 1 902 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä eräät poliisilaitoksen tilitykset seuraaviin tarkoituk-
siin v. 1963 myönnettyjen ennakkojen käytöstä: kaluston hankinta, kaluston kun-
nossapito, pidätettyjen hoito sekä kansaneläke- ja lapsilisämaksut (yjsto 28.1. 
5 167 §, 1.9. 6 562 §, 24.11. 7 137 §, 10.12. 7 231 §). 

Sisäasiainministeriölle päätettiin esittää, että kaupungin poliisivoimien vahvuut-
ta lisättäisiin ja että poliisilaitoksen kalustoa uudistettaisiin. Lisäksi päätettiin 
lääninhallitukselle annettavassa lausunnossa puoltaa poliisilaitoksen kaluston 
täydennyshankintoja koskevaa esitystä (23.12. 3 463 §, 5.3. 773 §). 

Vielä päätettiin sisäasiainministeriölle annettavassa lausunnossa ilmoittaa, että 
kaupunginhallitus puoltaa poliisilaitoksen esitystä tietokoneella suoritettavaan palk-
kojen laskentaan siirtymisestä (25.6. 1 900 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa poliisilaitoksen ja huoltopoliisin pidätetty-
jen ruoanvalmistajille suoritettavan korvauksen 1.7. lukien 1.33 mk:ksi ja 1.9. lu-
kien 1.34 mk:ksi tarjotusta ateriasta (8.10. 2 664 §). 

Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään toimenpi-
teisiin Herttoniemen poliisitalon suunnittelemiseksi poliisilaitoksen esittämän huo-
neohjelman perusteella ja neuvottelemaan asiasta myös posti- ja lennätinhallituk-
sen kanssa (10.12. 3 353 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei poliisilaitoksen esitys koiratarhan perustamisesta 
Ruskeasuolle antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että laitosta kehotettiin 
tutkimaan mahdollisuuksia koiratarhan perustamiseksi alustavasta suunnitelmasta 
poiketen erilliseksi yksiköksi, jolloin se voitaisiin sijoittaa esikaupunkialueille tai 
valtion omistamille alueille esim. Malmin ampumaradan lähistölle (1.10. 2 587 §). 

Holhouslautakunnan toimistoon päätettiin ajaksi 1.6.—31.12. palkata entisen 
sopimuspalkkaisen osapäivätoimisen tp. toimistoapulaisen sijaan kokopäivätoi-
messa oleva kanslisti 12. pl:n mukaisella palkalla. Lautakunnan toimisto päätettiin 
1.6. lukien pitää avoinna asiakirjojen vastaanottamista ja tietojen antamista varten 
arkipäivisin klo 9—12. Järjestelytoimistoa kehotettiin suorittamaan tutkimus ja 
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tekemään ehdotus toimiston työmenetelmien tehostamisesta ja yksinkertaistamises-
ta. Kanslistin palkkamenoja varten kaupunginhallitus myönsi 2 647 mk (9.4. 1 152 
§). Lisäksi saatiin joulukuussa noin kuukauden ajaksi palkata kaksi työsuhteessa 
olevaa toimistoapulaista asiakirjojen arkistoimistehtäviin (yjsto 24.11. 7 168 §). 

Asutuslautakunta. Vuokra-alueiden järjestelystä kaupungissa ja kauppaloissa 
annetun lain 51 §:n tarkoittamina uskottuina miehinä vuokra-alueiden järjestely-
toimituksiin osallistuville asutuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille päätettiin 
maksaa 6 mk tunnilta siten, että palkkiosta vähennettäisiin valtion maksama päivä-
raha. Palkkiolaskelmat oli toimitettava yleisjaoston hyväksyttäviksi (5.11. 2 980 §, 
yjsto 24.11. 7 143 §). 

Suojelutointa koskevat asiat 

Palolaitokseen päätettiin 1.3. lukien palkata 7. pl:n tp. toimistoapulainen, jonka 
palkan maksamiseen myönnettiin 4 460 mk (13.2. 591 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viran-
haltijain keskusjärjestön esittämille kahdelletoista 11. pl:n tp. palomiehelle saatiin 
maksaa palkkaus henkilökohtaisen palkanlisän muodossa 12. pl:n mukaan siitä 
lähtien, kun he ovat saavuttaneet tai saavuttavat palolaitoksen johtosäännön 11 
§:ssä edellytetyn kelpoisuuden 12. pl:n vakinaisiin palomiehen virkoihin siihen saak-
ka, kunnes heidät voidaan siirtää vakinaiseen palomiehen virkaan, jolloin henkilö-
kohtainen lisä automaattisesti putoaa pois ja että heille niin ikään maksetaan sa-
masta ajankohdasta lukien voimassa olevan suuruinen palomieslisä. Palolaitosta 
kehotettiin viipymättä ryhtymään toimenpiteisiin näiden palomiehen viran halti-
jain aseman järjestämiseksi järjestelytoimiston 5.5.1964 antamassa lausunnossa 
edellytetyllä tavalla virkasiirtomenettelyä hyväksi käyttäen. Palolaitoksen organi-
saatiota valmistelemaan asetetulle komitealle annettiin tehtäväksi selvittää yksi-
tyiskohtaisesti palomiesten koulutusaikaan liittyvät kysymykset ja sitä kehotettiin 
tekemään mahdolliset esitykset asian hoitamiseksi voimassa olevan virkasäännön 
ja yleisesti noudatetun käytännön mukaisesti. Palolautakunnan esitys palomieslisän 
maksamisesta kaikille tilapäisille palomiehille ei antanut aihetta muihin toimenpitei-
siin (27.8. 2 304 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä palokers. Bo Winqvistin valituksen, joka koski 
palomestarin viran täyttämistä. Niin ikään kaupunginhallitus päätti esittää hylättä-
väksi valituksen, jonka Winqvist oli kaupunginhallituksen päätöksestä tehnyt 
lääninhallitukselle (30.4. 1 387 §, 6.8. 2 103 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt palokersanttien Pekka Enne-
vaaran ja Jarl Laxenin valitukset, jotka koskivat apulaispalomestarin viran täyt-
tämistä. Ennevaara oli valittanut asiasta myös korkeimmalle hallinto-oikeudelle, 
jolle annettavassa selityksessään kaupunginhallitus päätti esittää valituksen hy-
lättäväksi (25.6. 1 929 §, 2.7. 2 020 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä palomies Göran Weckmanin valituksen, joka 
koski kurinpitorangaistusta (23.4. 1 299 §). 

Palolaitoksen hyväksytyn sukeltajakoulutuksen suorittaneille viranhaltijoille 
maksettavat sukellusrahat päätettiin 1.2. lukien korottaa niiltä päiviltä, jolloin 
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he joutuvat pelastustöiden takia suorittamaan sukelluksia, sukellusten tapahtuessa 
0—10 m:n syvyyteen 14.25 mk:ksi, sukellusten tapahtuessa yli 10 m:n syvyyteen 
20 mk:ksi sekä niiltä päiviltä, jolloin heillä on sukellusharjoituksia, sukellusta suo-
rittavalle harjoituksen johtajalle ja kouluttajalle 10 mk:ksi ja muille sukellusta suo-
rittaville 5 mk:ksi (30.1. 418 §). 

Entinen palokorpraali Antero Hurme oli valittanut kaupunginvaltuuston v. 1963 
(ks.s. 11) tekemästä päätöksestä, joka koski sunnuntaityökorvauksen ottamista 
huomioon eläkepohjia laskettaessa. Sekä palkkalautakunta että kaupunginhalli-
tuksen asiamiestoimisto olivat uudistaneet asiasta aikaisemmin esittämänsä (v:n 
1963 kert. s. 181). Kaupunginvaltuustonpäätös koski kaikkia 14.10.1953 vahvistetun 
eläkesäännön alaisia viranhaltijoita. Kun Hurmeelle oli myönnetty täysi eläke 1.7. 
1951 lukien, ei mainittu päätös koskenut häntä. Kaupunginhallitus päätti läänin-
hallitukselle annettavassa selityksessään esittää valituksen hylättäväksi palkka-
lautakunnan ja asiamiestoimiston esittämillä perusteilla (21.5. 1 603 §). 

Vaasan palolaitoksen palomestari K. Tuori päätettiin ottaa harjoittelijaksi palo-
laitokseen ajaksi 2.11.-19.12.1964 (yjsto 13.10. 6 853 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoimiston luopumaan perimistoimenpi-
teistä poistoluetteloissa 2 ja 12/1964 mainittujen palolaitoksen eräiden saatavien 
osalta (6.5. 1 423 §, 31.12. 3 562 §). 

Merkittiin tiedoksi Palosuojelurahaston ilmoitus, että palolaitokselle oli myön-
netty 20 000 mk:n suuruinen valtionavustus v:n 1963 palokaluston hankintoihin. 
Peruskorjauksia varten ei valtionavustusta ollut myönnetty (13.2. 575 §). 

Haagan paloaseman henkilökunnalle päätettiin toimittaa ruoka Koskelan sairas-
kodista. Toimitetusta ruoasta saatiin periä luontoisetusäännön perusteiden mukai-
nen omakustannushinta (6.5. 1 453 §). 

Haagan paloaseman virvokekioski päätettiin edelleen v:n 1965 alusta vuokrata 
Helsingin Palokunnan Urheilijat yhdistykselle, vuokra 10 mk/kk kuitenkin siten, 
että lautakunnalla oli oikeus tarkistaa vuokra, mikäli se myöhemmin osoittautui 
tarpeelliseksi (26.11. 3 219 §). 

Kaupunginhallitus kehotti palolaitosta laatimaan kaupungin virastoja ja laitok-
sia varten yleiset ohjeet alkusammutuskaluston hankkimista, luetteloimista, tarkas-
tusta ja huoltoa varten. Virastoja ja laitoksia kehotettiin samalla kiinnittämään huo-
miota mainittuihin ohjeisiin sekä muutoinkin käyttämään hyväkseen laitoksen asian-
tuntija-apua alkusammutuskalustoa koskevissa kysymyksissä (25.6. 1 931 §). 

Jätkäsaaressa 22.6. sattuneen tulipalon sammutustyössä tarvittujen koneiden 
vuokraamisesta aiheutuneen laskun maksamista varten myönnettiin 872 mk (yjsto 
1.12. 7 210 §). 

K. Nummela Oy:lle päätettiin vuokrata Ford-merkkinen konetikasauto Malmössä 
pidettävää pohjoismaista palokalustoalan suurnäyttelyä varten, vuokra 30 mk/vrk 
ja muuten sillä ehdolla, että yhtiö vakuuttaa auton täydestä arvosta sekä luovuttaa 
sen huollettuna takaisin laitokselle sekä palkkaa jonkun henkilön auton kuljettajaksi 
ja huoltajaksi yhden vuorokauden ajaksi (yjsto 26.5. 6 016 §). 

Seuraavat palolaitoksen irtaimistoon kuuluvat esineet päätettiin hävittää: Van-
han Käpylän vapaaehtoisen palokunnan talon luona oleva käyttökelvoton paloallas 
(yjsto 18.8. 6 502 §); yksi paloauto, yksi kuorma-auto, yksi henkilöauto ja kaksi pa-
kettiautoa (yjsto 17.3. 5 509 §, 24.11. 7 155 §). 
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Eräät palolaitoksen viranhaltijat vapautettiin suorittamasta liikennerikkomuk-
sista heidän maksettavakseen tuomittuja korvauksia ym. sillä ehdolla, että he suo-
rittavat omavastuuosuutenaan 20 mk (yjsto 23.6. 6 227, 6 228 §). 

Eräiden palolaitoksen viranhaltijain ja eräiden yksityisten henkilöiden tulipa-
lossa vahingoittuneen omaisuuden korvaamista varten yleisjaosto myönsi yht. 
782 mk (yjsto 7.7. 6 291, 6 292 §, 11.8. 6 463 §). 

Palolaitoksen talon, Korkeavuorenkatu 39, katolta pudonneen jäisen lumen 
eräälle henkilöautolle aiheuttamien vahinkojen korvaamista varten yleisjaosto 
myönsi tavanmukaisilla ehdoilla 500 mk (yjsto 14.4. 5 706 §). 

Kesävesijohdon rakentamisesta palokunnan kesäkotiin aiheutuneiden kustan-
nusten korvaamista varten myönnettiin yht. 425 mk (yjsto 22.9. 6 701 §). 

Helsingin Palolaitoksen Esimiehet -yhdistykselle myönnettiin 180 mk:n suuruinen 
avustus edustajan lähettämistä varten Göteborgissa pidettäville palomiesten poh-
joismaisille opintopäiville (yjsto 17.3. 5 508 §) sekä 1 250 mk:n suuruinen avustus 
Helsingin Palomiesten ammattiosastolle yhdistyksen edustajien lähettämistä varten 
em. opintopäiville (yjsto 4.2. 5 265 §). 

Palavien nesteiden varastoimissääntö. Kaupunginhallitus päätti peruuttaa 25.5. 
1961 palavien nesteiden varastointisääntöä ja satamajärjestyksen muuttamista tar-
kistamaan asettamansa komitean tehtävän. Suomen Kaupunkiliittoa päätettiin 
pyytää ryhtymään toimenpiteisiin siinä suhteessa, että palavia nesteitä koskevissa 
laeissa tai asetuksissa varattaisiin kunnallisille viranomaisille mahdollisuus antaa 
paikallisten olosuhteiden vaatimia yksityiskohtaisia määräyksiä palavien nesteiden 
varastoinnista ja käsittelystä. Kaupunkisuunnittelu- ja palolautakuntaa kehotet-
tiin ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin palavien nesteiden varastointialueelle 
laadittavien asemakaavojen ja ko. varastoinnin palontorjunnan ym. suhteen ja teke-
mään mahdolliset esitykset näitä koskevien uusien määräysten aikaansaamiseksi 
kaupungin toimesta (30.4. 1 380 §). 

Nuohoustoimi. Kaupunginhallitus päätti lähettää nuohoustaksan tarkistamista 
koskevat asiakirjat maistraatille ja puoltaa sen vahvistamista Helsingin Nuohooja-
mestariyhdistyksen ehdotuksen mukaisesti noudatettavaksi 1.4. lukien (18.6. 
1 877 §, kunn. as. kok. n:o 114). 

Palolautakunnalle päätettiin ilmoittaa, että öljykamiinoiden nuohousmaksu voi-
daan periä voimassa olevan nuohoustaksan 2. taksaluokan mukaan (10.12. 3 404 §). 

Väestönsuojelu. Kaupunginhallitus myönsi 5 659 mk vakinaiseen virkaan valitun 
eversti evp. Uljas Käkösen palkkaamiseksi edelleen työsopimussuhteeseen väestön-
suo jelutoimistoon 1.7. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun, 
koska valitusasia oli vielä vireillä (18.6. 1 883 §). 

Eversti Pekka Jokipaltio oli valittanut ev. Käkösen vaalia koskevasta lautakun-
nan päätöksestä kaupunginhallitukseen, joka hylkäsi valituksen. Tästä päätöksestä 
asianomainen vielä valitti sekä lääninhallitukseen että korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, jotka molemmat hylkäsivät valituksen (9.4. 1 142 §, 25.6. 1 928 §, 28.10. 
2 932 §). 

Suojarakenteiden valvojalle Hemmo Salmelle päätettiin suorittaa pitämättä jää-
nyt 9 p:n vuosiloman korvaus rahana (27.8. 2 305 §); kaupungin palveluksesta eron-
neen vs. suunnittelu- ja koulutuspäällikön Pekka Jokipaltion vuosiloman korvaa-
mista varten myönnettiin 363 mk (yjsto 10.11. 7 047 §). 
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Asiamiestoimisto oikeutettiin luopumaan poistoluettelossa n:o 1/1964 mainitun 
erään väestönsuojelutoimiston saatavan perimisestä. Saatavan poistamiseksi tileistä 
myönnettiin 274 mk (2.4. 1 071 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sisäasiainministeriön päätökseen, joka koski 
korvauksen saamista valtion varoista eräiden kalliosuojien perusparannustöistä ja 
väestönsuojelumateriaalin hankkimisesta v. 1962—1963 aiheutuneisiin kustannuk-
siin (2.12. 3 294 §). 

Yleisjaosto oikeutti väestönsuojelulautakunnan käyttämään kertomusvuonna 
väestönsuojelullisen ensiapumateriaalin hankinnoissa asiantuntijana lääket. lis. 
Alpo Lahtea. Kertakaikkisen palkkion maksamista varten myönnettiin 750 mk 
(yjsto 28.1. 5 210 .§). 

Lehtisaaren kalliosuojan rakentamiseen ja suojan vastaisesta käyttämisestä 
huolehtivan osakeyhtiön perustamiseen liittyviä kysymyksiä selvittämään Helsingin 
pitäjän ja Helsingin kaupungin evankelisluterilaisten seurakuntien asettamaan toi-
mikuntaan määrättiin kaupungin edustajaksi ins. Tauno Salomäki, jolle tarvittaessa 
oli annettava asiantuntija-apua (yjsto 2.6. 6 086 §). 

Uudenmaan läänin pelastuspalvelutoimikunnan perustavaan kokoukseen mää-
rättiin väestönsuojelupääll. Väinö Karanko, liikennejoht. Teuvo Riittinen ja apul. 
hygieenikko Maija Taka (4.6. 1 741 §). 

Katri Valan kalliosuojan n. 350 m2:n suuruisen osan kunnostamiseksi väestön-
suojelun koulutustarkoituksiin kaupunginhallitus myönsi 25 000 mk. Koulutustilat 
saatiin luovuttaa Helsingin Väestönsuojeluyhdistykselle, vuokra 50 mk/kk ja lisäksi 
sillä ehdolla, että kalusto jää kaupungin omistukseen ja että tiloja voidaan käyttää 
muihin kaupungin koulutustarkoituksiin silloin, kun ne eivät ole yhdistyksen käy-
tössä (28.5. 1 657 §, yjsto 21.4. 5 762 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä Keski-Kallion väestönsuoja-asiassa asetetun 
pakkolunastuslautakunnan 10.3. antamaan lausuntoon, missä oli todettu, että kort-
telin n:o 337 tonteilla n:o 9 ja 20 olevat pakkolunastusta koskevat alueet sijaitsevat 
niin syvällä maan pinnan alapuolella, ettei alueiden omistajilla käytännössä ole mah-
dollisuutta käyttää niitä hyväkseen. Koska pakkolunastus ei aiheuta luovuttajille 
mitään haittaa, on pakkolunastuslautakunta esittänyt, että ao. luovuttajille, Asunto-
oy Malmivuori ja Asunto-oy Franzeninkatu 20 nimisille yhtiöille ei voimassa olevien 
rakennusmääräysten mukaan ollut maksettava muita korvauksia kuin pakkolunas-
tusasiasta aiheutuneiden ylimääräisten kustannusten korvauksena 200 mk kum-
mallekin luovuttajalle 6 %:n vuotuisine korkoineen 10.3. lukien. Laskun maksamista 
varten myönnettiin 2 195 mk (19.3. 991 §). 

Yleisjaosto oikeutti väestönsuojelutoimiston toimeenpanemaan Linnanmäellä 
olevan vesitornin katolle asennettavan suurtehohälyttimen äänen kuuluvuuskokei-
lun yhtenä arkipäivänä 12. —18.3. välisenä aikana siten, että hälytin kytketään toi-
mimaan mainittuna päivänä 15 sekunnin ajaksi kerrallaan määrättyinä aikoina 
klo 13 ja 15 välillä. Väestönsuojelutoimiston oli yhteistoiminnassa tiedotuspäällikön 
kanssa huolehdittava siitä, että kokeilusta ilmoitetaan tehokkaasti yleisölle sanoma-
lehdistön ja radion välityksellä (yjsto 10.3. 5 472 §). 

Jäljempänä mainittuja kalliosuojien kunnostamis- ym. töitä varten myönnettiin 
määrärahat seuraavasti: kalliosuojan sisätöiden loppuunsuorittamista varten: 
Toukolan suoja 150 000 mk (19.3. 987 §), Karstulantien suoja 1.16 mmk, Niemen-
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mäen suoja 900 000 mk (2.1. 97 §, 4.6. 1 735 §) ja Kulosaaren suoja 400 000 mk 
(16.4. 1 229 §); 820 000 mk Valpurinpuiston kalliosuojan louhintatöitä varten (13.8. 
2 152 §); 50 000 mk Laajalahdentien väestönsuojan peruskorjaustyön loppuun suo-
rittamista varten (10.9. 2 446 §) sekä 69 717 mk Helsingin suomalaisten ja ruotsa-
laisten ev.lut. seurakuntien rahatoimistolle Lehtisaaren väestönsuojan rakennus-
kustannusten kaupungin osuuden suorittamista varten (17.12. 3 450 §). 

Helsingin Asuntokeskuskunta Hakan ja Helsingin Sato Oy:n esityksestä kau-
punginhallitus päätti, 

1) että Kontulan asutusalueen keskustaan tulevan ostokeskuksen lähellä ole-
vaan kallioon saadaan suunnitella ja rakentaa anojien toimesta kalliosuoja, jonka 
kustannuksiin kaupunki ottaa osaa sen osuuden mukaisesti, mikä suojasta tulee pal-
velemaan kaupungin suojatarvetta, kuitenkin vähintään 17 mk:lla asuntoneliömet-
riä kohti, 

2) että kalliosuojan kerääntymisaluetta ei ole laajennettava maanalaisilla pit-
killä käytävillä, vaan asuntoalueen laidoille tuleviin rakennuksiin on rakennettava 
talokohtaiset suojat, 

3) että kalliosuojan suuruus ja tarkka sijainti määritetään yhteistoiminnassa 
väestönsuojelutoimiston kanssa sen jälkeen, kun sen kerääntymisalueelle tulevien 
rakennusten paikat ja kerrosalat on vahvistettu, 

4) että Haka-Saton jo vahvistetulle rakennusalueelle tulevien rakennusten kort-
telin n:o 47003 tonteilla 1 ja 2, korttelin n:o 47004 tontilla 1, korttelin n:o 47005 ton-
teilla 5 —7, korttelin n:o 47006 tonteilla 1 —6 sekä korttelin n:o 47007 tonteilla 1 —3 
on väestönsuojatarve otettava huomioon kalliosuojaa rakennettaessa ja 

5) että kalliosuojan valmistumisaika ratkaistaan erikseen (16.1. 276 §). 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavien väestönsuojien piirustukset: 

dipl.ins. Tuukka Tarkan laatimat liikennelaitoksen Vallilan hallialuetta varten 
Hauhon puistoon rakennettavan väestönsuojan pääpiirustukset (12.3. 896 §) sekä 
Lehtisaaren kalliosuojan pää- ja muutospiirustukset (9.4. 1 147 §, 4.6. 1 736 §); 
talorakennusosaston laatiman Karstulantien kalliosuojan uuden julkisivupiirustuk-
sen (20.8. 2 224 §); talorakennusosaston laatimat Koskelantien kalliosuojan pääpii-
rustukset (17.9. 2 507 §) ja katurakennusosaston laatimat Valpurinpuiston kallio-
suojan pääpiirustukset (2.1. 101 §, 30.4. 1 388 §, 1.10. 2 631 §). 

Merkittiin tiedoksi, että maistraatti oli suostunut kaupungin anomukseen Kars-
tulantien ja Niemenmäen kalliosuojien rakentamisajan pidentämisestä (14.5. 
1 512, 1 515 §, 6.8. 2 102 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti anoa lykkäystä Pihlajamäen kalliosuojien val-
mistumisaikaan 31.12.1970 saakka sekä kehottaa yleisten töiden lautakuntaa teke-
mään kaupunginhallitukselle esityksen kalliosuojien rakentamisesta alkuperäisen 
eli halvemman suunnitelman mukaan (23.12. 3 463 §). 

Sisäasiainministeriöltä päätettiin pyytää, että se vapauttaisi kaupungin velvolli-
suudesta rakentaa väestönsuoja Myllypuroon rakenteilla olevaa vesilaitoksen vesi-
säiliötä varten (22.10. 2 833 §). 

Suomen Väestönsuojelujärjestön Diakonissalaitoksen alueen kalliosuojasta mak-
sama vuokra vahvistettiin 500 mk:ksi/kk 1.11. lukien (22.10. 2 847 §). 

Kaupunginhallitus päätti v. 1960 (ks. s. 262) ryhtyä oikeusteitse perimään puo-
lustusministeriöltä Erottajan kalliosuojan suojatilan nro 1 vuokraa v:lta 1955—1958. 

152 



2. Kaupunginhallitus 

Raastuvanoikeus velvotti ministeriön maksamaan kaupungille 4 343 054 vmk sekä 
korkoa 6 % 21.6.1959 lukien ja oikeudenkäyntikuluja 50 000 vmk. Hovioikeus va-
pautti v. 1962 ministeriön suorittamasta mainittua summaa korkoineen, mutta vel-
voitti valtion suorittamaan kaupungille raastuvanoikeuden tuomitseman 6 %:n ko-
ron ministeriön jo maksamalle 1 434 491 vmk:n erälle eli 33 170 vmk. Lisäksi hovi-
oikeus vapautti valtion suorittamasta oikeudenkäyntikulut. Korkein oikeus ei suos-
tunut kaupungin muutoksenhakulupa-anomukseen. Ministeriö oli 13.11.1963 suorit-
tanut em. korot, joista kuitenkin oli vähennetty valtiolle tuomitut oikeudenkäynti-
kulut 30 mk (10.9. 2 447 §). 

Kunnallisvaalit. Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 8.7. hyväksynyt 
kaupunginhallituksen ehdottaman korttilomakkeen käytettäväksi 7.2.1964 annetun 
kunnallisvaalilain 8 §:n 1 mom:n mukaisesti vaaliluetteloon otetulle äänioikeute-
tulle lähetettävänä ilmoituskorttina (2.7. 1 955 §, 13.8. 2 113 §). 

Merkittiin tiedoksi keskusvaalilautakunnan ilmoitus kertomusvuoden kunnallis-
vaaleja varten laadittujen Helsingin kaupungin ehdokaslistojen yhdistelmästä(10.9. 
2 414 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä henkikirjoittajan toimesta äänestysalueit-
tain laaditut luettelot ja merkitä ne ao. äänestysalueiden vaaliluetteloiksi. Sen jäl-
keen kun ko. luettelot oli oikaistu, päätettiin v:n 1964 kunnallisvaaleja varten laa-
ditut vaaliluettelot merkitä lainvoimaisiksi (13.8. 2 114 §, 1.10. 2 591 §). 

Yleisjaosto päätti korkeimmalle hallinto-oikeudelle annettavassa lausunnossaan 
ilmoittaa puoltavansa vs. henkikirjoittajan esitystä siitä, että kaupunginhallituksen 
edellä oleva päätös purettaisiin 15. ja 75. äänestysaluetta koskevalta osalta sekä että 
mainituista vaaliluetteloista erehdyksessä pois jääneet henkilöt merkittäisiin sanot-
tuihin vaaliluetteloihin. Korkein hallinto-oikeus oli 5.10. määrännyt talojen Neptu-
ninkatu 4 ja Raisiontie 11 eräät asukkaat merkittäväksi ao. vaaliluetteloon (yjsto 
5.10. 6 772, 6 775 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi joukon vaaliluetteloiden oikaisuvaatimuksia, joita 
olivat tehneet vs. henkikirjoittaja sekä eräät yksityiset henkilöt. Eräät oikaisuvaati-
mukset kaupunginhallitus hylkäsi (4.9. 2 364—2 375 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli kaupunginhallituksen lausunnon mu-
kaisesti hylännyt Viljo Joki virran valituksen, koska tämä oli poistettu henkikirjasta, 
kun hänellä ei ollut vakinaista asuinpaikkaa kaupungissa (17.9. 2 475 §, 1.10. 2 590 §). 

Merkittiin tiedoksi kunnallisvaalitoimiston ilmoitus v:n 1964 kunnallisvaalien 
valmistelutehtävissä havaituista virheellisyyksistä. Samalla kaupunginhallitus 
päätti kehottaa kaupunginkansliaa tutkimaan hyvissä ajoin ennen seuraavia kun-
nallisvaaleja, millä tavoin vaalitulosten laskentaa voitaisiin nopeuttaa ja miten 
vaalilautakuntien sekä vaali toimikuntien toiminta voitaisiin saada entistä jousta-
vammaksi sekä tekemään asiasta esityksensä kaupunginhallitukselle (10.12. 3 354 §). 

Kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginvaltuuston 13.5.1964 asettaman 
V vaalitoimikunnan tehtävänä oli huolehtia vaalitoimituksesta kertomusvuoden 
kunnallisvaaleissa myös Apollonkatu 5:ssä sijaitsevassa Apollon Sairas- ja vanhain-
kodissa, joka oli aloittanut toimintansa syksyllä 1964 (1.10. 2 589 §). 

Kaupunginhallitus teki joukon päätöksiä, jotka koskivat vaalilautakuntien jä-
senten tai varajäsenten vapauttamista tehtävästään ja uusien jäsenten valitsemista 
heidän tilalleen (17.9. 2 474 §, 24.9. 2 530 §, 1.10. 2 592 §). 
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Henkikirjoittajalle myönnettiin 15 000 mk:n ennakko varat tilitystä vastaan 
käytettäväksi kunnallisvaaleja varten tarvittavien vaaliluetteloiden pohjaluettelon 
laatimisesta aiheutuviin kuluihin. Samalla päätettiin ilmoittaa, että kaupunki on 
valmis antamaan henkikirjoittajan suoritettavaksi myös vaaliluetteloiden hakemis-
tokortiston ja ns. vaali-ilmoituskortin, samaten talohakemiston laatimisen sillä 
edellytyksellä, että sanottujen töiden suorittamisesta maksettavasta palkkiosta voi-
daan aikanaan sopia. Kaupunginhallitus päätti sittemmin hyväksyä henkikirjoitta-
jan 7.3. päivätyn tarjouksen vaaliluetteloiden pohjaluetteloiden yhteydessä suori-
tettavista töistä. Näitä varten myönnettiin ennakkona tilitystä vastaan 20 000 mk/kk 
aikana 1.3.—31.7. ja sen jälkeen, kun kaikki luettelot olisi toimitettu, loppuosa 
25 750 mk. Henkikirjoittajalle suoritettiin myöhemmin ennakkona suoritetun 
115 000 mk:n lisäksi vielä 22 552 mk (12.3. 854 §, 8.10. 2 666 .§, yjsto 21.1. 5 113 §). 

Yleisjaosto päätti antaa sairaalaviraston tp. sihteerin valtiot.maist. Alpo Korho-
sen tehtäväksi oman toimensa ohella hänen suostumuksensa mukaisesti vaaliluette-
lojen laatimisen valvonnan, vaaliluettelojen ja -kortistojen tarkistamisen valmiste-
lun ja valvonnan, vaaliluettelojen nähtävänä pitämisen järjestämisen, äänestys-
alueista ja vaaliluettelojen nähtävänä pitämisestä sekä vaalin toimittamisesta annet-
tavien kuulutusten valmistelun, ilmoituskorttien lähettämisen valvonnan sekä seu-
raavien tehtävien järjestämisen: oikaisuvaatimusten vastaanoton ja käsittelyn sekä 
oikaisuvaatimusten ja niistä annettujen päätösten tiedoksiantamisen, oikaisuvaati-
musten johdosta tehdyistä valituksista aiheutuvien toimenpiteiden, vaaliluettelon 
otteiden antamisen ja lisäksi otteiden allekirjoittamisen, vaaleista aiheutuvia me-
noja koskevien laskujen tarkistamisen sekä vaalien yhteydessä kaupunginhallituk-
sen tehtäväksi tulevien muiden huoneisto-, henkilö-, kalusto- ym. asioiden valmiste-
lemisen ja käytännöllisen hoidon ja valvomisen, sikäli kuin jostakin tehtävästä ei ole 
erikseen toisin päätetty. Tehtävien hoitamisesta päätettiin maksaa yht. 3 500 mk, 
mikä suoritetaan 500 mk:n erissä puolikuukausittain 1.8. alkaen (yjsto 21.7. 6 380 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa kunnallisvaalien vaalivalmistelutöissä 
maksettaviksi tuntipalkkioiksi kanslisteille 5 mk, vanhemmille toimistoapulaisille 
3.25 mk ja toimistoapulaisille 3 mk mahdollisista ylitöistä maksettavine työaika-
lain 17 §:n mukaisine korotuksineen sekä vaalikaluston ja muun materiaalin järjes-
täjille kertakaikkisena korvauksena kahdelle henkilölle yhteensä 600 mk sekä val-
vonta- ja vartiointitehtäviin äänestyshuoneistoissa käytettävälle poliisihenkilö-
kunnalle 4.25 mk/t, mikäli heidän tehtävänsä suoritetaan asianomaisen säännöllisen 
palvelusajan ulkopuolella (6.8. 2 048 §). 

Kunnallisvaalien kustannuksiin käytettiin yht. 442 133 mk. 
Yleisjaosto päätti, että kaupunginvaltuuston istuntosali sivuhuoneineen, kau-

punginkanslian kirjaamon eteisaula ja kiinteistölautakunnan entinen istuntohuone 
saatiin luovuttaa korvauksetta keskusvaalilautakunnan käytettäväksi kertomus-
vuonna toimitettavien kunnallisvaalien äänestyslippujen tarkistuslaskentaa varten 
5.10. illan ja 6.10. illan väliseksi ajaksi (yjsto 29.9. 6 727 §). 
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