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vakaustoimiston ilmoitus insinööri M. Luukkosen merkitsemisestä vakaa-
jien luetteloon Helsingin kaupungin vakaajaksi. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palokunta. Kaupunginhallitus päätti1), että niiltä sekä naineilta että 
naimattomilta palomiehiltä, jotka asuvat paloasemien ulkopuolella, helmi-
kuun 1 p:stä 1937 lukien kannetaan luontoisetukorvauksena ainoastaan 
130 markkaa kuukaudessa virkapuvusta, sekä lisäksi 30 markkaa kuukau-
dessa keittopuista niiltä palomiehiltä, jotka käyttävät hyväkseen palo-
kunnan keittiötä. 

Palolaitoksen ruiskumestarien ja työnjohtajan vuokrakorvaus päätet-
tiin 2) v:n 1938 alusta lukien vahvistaa 2 huoneen normaalihuoneiston eli 
45 m2:n mukaan. 

Eräiden yksityisten viranhaltijain luontoisetukorvaukset vahvistettiin 3) 
erikseen. 

Avoinna olevaa kolmannen palomestarin virkaa oman toimensa ohella 
syyskuun 1 p:stä 1937 siksi kuin se vakinaisesti täytettiin hoitamaan mää-
rätylle ruiskumestari O. Johanssonille myönnettiin 4) 2,000 markan kuu-
kausittainen viransijaisuuspalkkio avoinna olevan viran säästyneestä 
palkasta. 

Tarpeettoman palokaluston siirtäminen muihin laitoksiin. Kaupungin-
hallitus oikeutti 5) palolautakunnan siirtämään vanhaa, sille tarpeetto-
maksi käynyttä palokalustoa kaupungin muihin laitoksiin, pidättäen palo-
kunnalle oikeuden saada käyttää kalustoa omin tarkoituksiinsa, jos erikoi-
nen tarve joskus sitä vaati. 

Palojärj estys. Merkittiin 6) tiedoksi, että piirinuohooja O. F. Karlsson 
y.m. olivat Uudenmaan läänin maaherralle valittaneet palojärjestystä ja 
nuohoustoimen järjestelyä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 7). 

Piirinuohoojamestarien erottaminen. Ent. nuohoojan T. Loikkasen esi-
tys Helsingin piirinuohoojamestarien erottamisesta päätettiin 8) lähettää 
palolautakunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Lentokentän palotoimi. Vastauksena Helsingin lentokentän palotointa 
koskevaan tie- ja vesirakennushallituksen esitykseen kaupunginhallitus 
päätti9) ilmoittaa kaupungin olevan suostuvainen tekemään Helsingin 
maalaiskunnan kanssa, joka voimassa olevan palolain mukaisesti oli vel-
vollinen hoitamaan alueellaan sijaitsevan lentokentän palotoimen, palo-
lain 28 §:n edellyttämän sopimuksen siitä, että kaupunki osaksi hoitaa 
lentokentän palotointa siten, että kaupungin palokunta hälytyksen tapah-
duttua avustaa sammutus- ja muissa avustustöissä lentokentällä edelly-
tyksin, että paikalle lähetetty palomestari tällöin toimii sammutustyön 
johtajana ja että palokunnalle tällaisissa tapauksissa suoritetaan palolauta-
kunnan määräämä korvaus. 

!) Khs 21 p. tammik. 180 §. — 2) S:n 21 p. lokak. 1,915 §. — 3 ) Khn 
jsto 19 p. tammik. 3,073 §, 22 p. heinäk. 3,707 § ja 26 p. lokak. 3,978 §. — 4) Khs 
21 p. lokak. 1,913 §. — 5) S:n 16 p. syysk. 1,642 § ja 7 p. lokak. 1,804 §. — 
6) S:n 18 p. kesäk. 1,237 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 33. — 8) Khs 23 p. syysk. 
1,697 §. — 9 ) S:n 1 p. huhtik. 665 §. 


