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ajosuunnan oikealla puolella samana aikana 1,000 mk 1); suojateiden mer-
kitsemiseen eräisiin kadunristeyksiin 25,000 mk 2); pysäköimiskieltomerkin 
asettamiseen Kaisaniemenkadulle 300 mk 3 ) ; pysäköimiskieltomerkin 
asettamiseen Fredrikin- ja Albertinkadun väliseen Lönnrotinkadun osaan 
700 mk4); liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi tarvittavien neljän 
puna-valkojuovaisen puomin ynnä niiden jalustan sekä neljän lyhdyn 
hankkimiseen 2,000 mk5); reunakivien järjestämiseen Turuntien ja Auro-
rankadun kulmaukseen sekä siellä olevien pysäköimispaikkani maalaami-
seen 6,500 mk6); Linnankosken-, Topeliuksen- y. m. katujen risteyksessä 
olevien kahden pitkän korokkeen maalaamiseen 1,100 mk7) ; Rake oy:n 
toimitalon ja Erottajan apteekin välillä olevan korokkeen pidentämiseen, 
mainittujen rakennusten välisen jalkakäytävän ja Bulevardin yli johta-
van suojatien asfaltoimiseen sekä suojakaiteiden rakentamiseen jalkakäy-
täville Bulevardin kulmauksiin 17,500 mk 8); korokkeiden rakentamiseen ja 
pysäköimiskieltomerkkien asettamiseen Keskuskadulle 3,000 mk9) ; py-
säköimiskielto- y. m. liikennemerkkien asettamiseen Pohj. Makasiini- ja 
Et el. Esplanaadikadun väliseen Fabianinkadun osaan 650 mk10); sekä tar-
peellisten liikennemerkkien asettamiseen Kruunuvuorenkadun korttelin 
n:o 150 edustalle sekä Lastenkodinkadun ja Ruoholahdenrannan väliseen 
Ruoholahdenkadun osaan 700 mk11). 

Koska myönnetyt määrärahat sittemmin osoittautuivat riittämättö-
miksi, kaupunginhallitus päätti12) liikennemerkkejä y. m. järjestelytoi-
menpiteitä varten osoittaa yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
ennen myönnettyjen erien lisäksi 46,000 mk määrärahasta Uudet korokkeet 
j a liikennemerkit. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palokunta. Kaupunginhallitus päätti13), että palolautakunnan päätös 
kahden viikon palkallisen virkaloman myöntämisestä ensimmäiselle palo-
mestarille L. Kartolle saadaan panna täytäntöön. 

Palotarkastaja T. Sundquist oikeutettiin 14) ikäkorotuksia varten luke-
maan hyväkseen tilapäisenä ja virkaatoimittavana insinöörinä palvele-
mansa v:n 1936 tammikuun 15 p:n ja v:n 1938 tammikuun 10 p:n välinen 
aika myöntäen hänelle ensimmäinen ikäkorotus helmikuun 1 p:stä 1939 
lukien. 

Tapaturmaisesti loukkaantuneiden palomiesten päivärahakorvaukset. Val-
tion tapaturmatoimiston alettua jättää suorittamatta kaupungille päivä-
rahakorvauksia palomiehille maksetuista, tapaturmista aiheutuneiden sai-
raslomien aikaisista palkoista, palopäällikkö oli tiedustellut tapaturmatoi-
miston kannan perusteluita. Toimisto oli tällöin mielipiteenään lausunut, 
ettei tapaturmavakuutuslain 26 §:n 1 kohtaa, jonka mukaan työntekijälle 
tuleva päivärahakorvaus maksetaan työnantajalle, ole sovellettava palo-
lain nojalla maksettaviin tapaturmakorvauksiin, koska tähän toimiston 
mielestä tarvittaisiin eri säännös palolaissa, joka määräys kuitenkin puuttuu. 
Tätä käsitystä kaupunki kuitenkin piti vääränä, sillä tapaturmavakuutus-
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lain muihinkaan määräyksiin ei ole erikoisviittauksia palolaissa, vaan palo-
lain 47 §:ssä on kerta kaikkiaan säädetty, että valtio suorittaa palosammu-
tustyössä sattuneesta tapaturmasta johtuvan korvauksen samojen perus-
teiden mukaan kuin tapaturmavakuutuksesta on säädetty, mikä selvästi 
tarkoittanee kaikkia kyseistä alaa koskevia määräyksiä eikä ainoastaan 
säännöksiä korvauksen suuruudesta, kuten tapaturmatoimisto oli lausunut. 
Näillä perusteilla kaupunginhallitus p ä ä t t i k e h o i t t a a kaupunginlakimiestä 
kääntymään tapaturmatoimiston puoleen anoen siltä korvausta kaupungin 
neljälle vanhemmalle palokorpraalille ja kahdelle nuoremmalle palokorp-
raalille suorittamista sairasavuista, mikäli ne tapaturmavakuutuslain 26 
§:n mukaisesti on valtion varoista korvattava. 

Tapaturmatoimisto uudisti sittemmin ilmoituksensa, että se edelleenkin 
suorittaisi palolain mukaisen vahingonkorvauksen ainoastaan tapaturmai-
sesti loukkaantuneille itselleen. Kaupunginhallitus päätti2) tällöin antaa 
kaupunginlakimiehelle tehtäväksi valittaa tapaturmatoimiston päätöksestä 
vakuutusneuvosi olle. 

Palokaluston täydentäminen. Rakennustoimistoa päätettiin 3) kehoittaa 
ryhtymään toimenpiteisiin S/S H l:n tyhjennyspumpun sekä kahden raken-
nustoimiston satamarakennusosaston hallussa olevan huuhtelupumpun 
varustamiseksi palokunnan sammutusvälineisiin sopivilla standardisoi-
duilla letkujen liittimillä. 

Palolautakunta oikeutettiin4) käyttämään pääluokkaan Palotoimi 
sisältyviä kaupunginhallituksen käyttövaroja väestönsuojelutarpeita varten 
paloletkujen sekä siirrettävän moottoriruiskun hankkimiseen palokunnalle. 

Puolitäysien kumirenkaiden käyttö paloautoissa. Kaupunginhallituksen 
anomuksesta 5) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö nojautuen joulu-
kuun 30 p:nä 1937 moottoriajoneuvoliikenteestä annettuun asetukseen 
oikeutti palokunnan käyttämään eräissä autoissaan puolitäysiä kumiren-
kaita 6). 

Posti- ja lennätintalon palohälytyksen järjestäminen. Kaupunginhallitus 
päätti 7), että posti- ja lennätintalon automaattiset palohälytys järjestel-
mät saadaan liittää palokunnan palolennättimeen ehdoin, että talon raken-
nustoimikunta itse kustantaa tarvittavat laitteet ja liittämisen sekä että 
vikailmoitukset johdetaan esim. talonmiehelle, joten vain palohälytykset 
tulevat suoraan palolaitokseen. 

N.s. Pikku-Pasilan palohuollon järjestäminen. Huopalahden kunnan tätä 
koskevan anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti 8) ilmoittaa kau-
pungin olevan suostuvainen palolautakunnan esittämin ehdoin toistaiseksi 
ottamaan hoitaakseen palohuollon n.s. Pikku-Pasilan alueella sekä kehoittaa 
kunnanvaltuustoa aikanaan lähettämään sopimusehdotuksen kaupungin-
hallituksen tarkastettavaksi. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä s air aanhoito sairaalain ulkopuolella 
Terveydenhoitojärjestyksen 131 §:n soveltaminen. Merkittiin 9) tiedoksi 

terveydenhoitolautakunnan ilmoitus tekemästään päätöksestä, että ter-
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