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aika aluksi 20 minuuttia. Ajomaksut olisivat 1:50 mk kertalipulta ja 
1: 25 mk alennuslipulta, ollen linjalta oikeus vapaasti siirtyä muille linjoille, 
joilta taas saisi siirtyä tälle linjalle suorittamalla tavanmukaiset lisämaksut; 
koululaisalennusliput eivät toistaiseksi kelpaisi tällä linjalla. Koska tila-
tut vaunut olivat myöhästyneet, liikennöitäisiin sitä aluksi väliaikaisesti 
vanhoilla vaunuilla. Kaupunginvaltuusto p ä ä t t i v a s t a t a , ettei sillä ollut 
mitään muistuttamista yhtiön suunnitelmaa vastaan. Kiinteistölautakun-
nan esittämä toivomus, että linjan vaunut sunnuntaisin kiertäisivät Ara-
biankatua ja Käpyläntietä pitkin kunnalliskodin ohi, sitä vastoin jätettiin 
huomioonottamatta. 

Helsingin—Haagan linja-autoliikenne. Raitiotie ja omnibus oy. oli otta-
nut haltuunsa Helsingin—Haagan liikennettä koskevan Nurmijärven linja-
auto oy:lle annetun toimiluvan sekä neljä tällä linjalla käytettyä linja-
autoa tarkoituksin edelleenkin liikennöidä linjaa pitkin Turuntietä ja Hei-
kinkatua, kuitenkin siirtäen linjan pääteaseman Erottajalle, vaunujen käyt-
täessä samoja pysäkkipaikkoja Heikinkadulla ja Erottajalla kuin Munkki-
niemen linja-autot; ajomaksut olisivat tällöin samat kuin Munkkiniemen 
linjalla eli 2 mk kerta- ja 1: 50 mk alennuslipulta, oikeuttaen lisämaksutta 
siirtymään yhtiön muille linja-auto- ja raitiotielinjoille, ja liikennöitäisiin 
linjaa kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön vahvistaman aikataulun 
mukaisesti. Raitiotie ja omnibus oy:n pyydettyä kyseisestä liikennesuunni-
telmasta kaupungin lausuntoa liitettäväksi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriölle jätettävään toimilupa-anomukseensa, kaupunginhallitus antoi 
puoltavan lausunnon asiasta, minkä toimenpiteen kaupunginvaltuusto 
hyväksyi 2). 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitos. Palolautakunta oikeutettiin 3) siirtämään kertomusvuoteen 
palolaitoksen v:n 1937 määrärahaan Painatus ja sidonta palokunnan 75-
vuotisjulkaisun painattamista varten sisällytetty 20,000 mk:n erä. 

Kaupunginvaltuusto myöntyi4) ylittämään palolaitoksen määrärahaa 
Palkkiot enintään 8,000 mk ja Kaluston kunnossapito enintään 150,000 mk. 

Uusi palojärjestys. Uudenmaan läänin maaherran hylättyä maalis-
kuun 16 p:nä eräiden piirinuohoojamestarien tekemän valituksen 5), joka 
koski kaupunginvaltuuston maaherran vahvistettavaksi alistamaa uutta 
palojärjestystä, sekä vahvistettua tämän valtuuston hyväksymän palo-
järjestyksen asianomaisten noudatettavaksi6), asianomaiset piirinuohoojat 
jatkoivat valitustaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa uudistaen läänin-
hallituksessa esittämänsä väitteet siitä, että uuden palojärjestyksen mää-
räykset loukkasivat heidän yksityistä oikeuttaan, ja anoivat, että asia uudel-
leen siirrettäisiin valtuuston käsiteltäväksi, sekä huomauttivat lisäksi kat-
sovansa palojärjestyksen 33 §:n 1 kohdan määräyksen olevan ristiriidassa 
palosäännön 30 §:n kanssa, joka edellytti nuohouksen toimittamisen jättä-
mistä suoraan yksityisille ammattimiehille, kun taas palojärjestyksen 33 
§:n mukaan nuohoustoimen voi hoitaa myöskin kunnallinen tai yksityinen 
nuohouslaitos. Viitaten lääninhallitukselle asiasta aikaisemmin antamaansa 

Kvsto 26 p. tammik. 24 §. — 2) S:n 27 p. huhtik. 30 §. — 3) Kvsto 12 p. tam-
mik. 21 §. — 4) S:n 23 p. marrask. 31 §. — 5) Vrt. v:n 1937 kert. s. 33 ja 146.— 
6) Kvsto 27 p. huhtik. 13 §. 
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selitykseen sekä erikoisesti palojärjestyksen 33 §:n 2 kohtaan, josta selviää, 
että nuohoustoimesta ja nuohoojista annettuja säännöksiä on tarkoitus 
noudattaa myöskin siinä tapauksessa, että kaupunkiin perustetaan yksityi-
nen nuohouslaitos, kaupunginvaltuusto päätt i1) korkeimmalle hallinto-
oikeudelle asiasta annettavassa selityksessään anoa valituksen hylkäämistä. 

Piirinuohoojamestarit huomauttivat sittemmin vielä korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle j ättämässään kirjelmässä kyseisen paloj ärjestyksen 
20 §:n 2 kohdankin, joka salli irtoavaimen käyttämisen hotellien ja matkus-
tajakotien ulosjohtavissa ovissa sekä sisäänpäin aukenevat ulosjohtavat 
ovet, olevan ristiriidassa huhtikuun 1 p:nä 1938 voimaan tulleiden majoi-
tus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen sekä sen nojalla annetun val-
tioneuvoston päätöksen kanssa. Kun kuitenkin uuden palojärjestyksen 1 
§:ssä määrättiin, että kaupungin palotoimessa oli noudatettava voimassa 
olevien lakien ja asetusten lisäksi tämän palojärjestyksen määräyksiä ja 
kun kyseinen asetus ja päätös olivat säädetyt valtuuston palojärjestystä 
koskevan päätöksen jälkeen, kaupunginvaltuusto, katsoen että uusia mää-
räyksiä ilman muuta oli noudatettava riippumatta palojärjestyksestä, annet-
tavassa selityksessään päätti 2) anoa valituksen hylkäämistä ja maaherran 
uuden palojär jestyksen vahvistamispäätöksen jättämistä pysyväiseksi. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a ai ai n 
ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Kaupunginvaltuusto päätti 
sallia ylittää terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston v:n 1937 määrä-
rahoja Valaistus 347: 05 mk 3) ja Tarverahat enintään 6,000 mk 4) sekä ker-
tomusvuoden määrärahaa Painatus ja sidonta enintään 2,000 mk 5 ) . 

Aluelääkärit. Kaupunginvaltuusto vahvisti6) aluelääkärien uuden johto-
säännön 7) mukaisesti palkkiot heidän vähävaraisille annettavasta lääkärin-
avustaan 25 mk:ksi ensimmäisestä käynnistä ja 10 mk:ksi seuraavista saman 
taudin kuuden kuukauden aikana aiheuttamista käynneistä ja reseptien 
uusimisesta, minkä jälkeen uudistetusta tutkimuksesta jälleen oli makset-
tava palkkiot edellä mainitun mukaisesti. 

Valtuusto päät t i 8) , että Sörnäisten alueen aluelääkärille sai palkkiona 
sairaskäynneistä alueen varattomien luo suorittaa enintään 2,500 mk 
kuukaudessa toistaiseksi ja niin kauan kuin alueen ylimääräisen aluelääkä-
rin virka oli täyt tämättä. 

Kätilötoimen järjestäminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti 9) terveyden-
hoitolautakunnan käyttämään kertomusvuoden talousarviossa olevaa kau-
punginkätilön palkkamäärärahaa kertomusvuoden alusta lukien voimaan 
tulevan, kunnallisesta kätilötoimesta kesäkuun 18 p:nä 1937 annetun lain 
edellyttämien kätilöiden palkkaamiseen sekä myönsi lisäksi pääluokkaan 
Terveydenhoito sisältyvistä käyttövaroistaan 36,000 mk kätilötoimen jär-
jestämisestä kertomusvuonna johtuviin menoihin. 

!) Kvsto 18 p. toukok. 4 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 4 §. — 3) S:n 26 p. tammik. 
28 §. — 4) S:n 12 p. tammik. 23 §. — 5) S:n 23 p, marrask. 25 §. — 6) S:n 26 p. 
tammik. 14 §. — 7) Vrt. v:n 1937 kert. s. 34. — 8 ) Kvsto 9 p. maalisk. 12 §. — 
9) S:n 26 p. tammik. 12 §. 


