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koihin, kiinteistölautakunta oli antanut kiinteistötoimiston tonttiosaston 
tehtäväksi valmistella asiaa yhteistoimin poliisilaitoksen kanssa, mikä mer-
kittiin !) tiedoksi. 

Autoasemapuhelimet. Kaupunginhallitus päätti2) ilmoittaa Helsingin 
puhelinyhdistykselle eräin muutoksin puoltavansa Helsingin vuokra-autoi-
lijat nimisen yhdistyksen anomusta uusien autoasemapuhelimien järjestä-
misestä. 

Liikennemerkit. Kaupunginhallitus päätti3) suostua poliisilaitoksen esi-
tykseen liikenteen järjestämisestä uudisrakennustyön vuoksi Pohj. Maka-
siinikadulla siten, että mainitulle kadulle Fabianinkadun kulmaan pysty-
tettäisiin ajosuuntakieltomerkki ja että entinen pysäköimiskieltomerkki 
poistettaisiin paikalta, sekä osoittaa tarkoitukseen 500 mk käyttövaroistaan 
liikennejärjestelyä varten. 

Liikennelaskennat. Maaliskuun puolivälissä toimeenpantavaa yleistä 
liikennelaskentaa ja siihen liittyvää jalankulkuliikenteen laskentaa varten 
kaupunginhallitus myönsi4) yhteensä 18,500 mk yleisistä käyttövaroistaan 
päättäen samalla kehoittaa väestönsuojelulautakuntaa tekemään ehdotuk-
sen jalankulkuliikenteen laskemisesta väestönsuojain käyttöä silmälläpi-
täen. Väestönsuojelulautakunnan ehdotuksen saatuaan kaupunginhallitus 
myönsi5) edellä mainituista käyttövaroistaan tarkoitukseen 7,000 mk:n 
lisämäärärahan kehoittaen kiinteistötoimiston asemakaavaosastoa toimit-
tamaan laskennan väestönsuojelutoimiston antamien ohjeiden mukaisesti. 

Lentoaseman ohjesääntö. Merkittiin6) tiedoksi, että kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö joulukuun 10 p:nä 1940 oli vahvistanut Helsin-
gin lentoaseman uuden ohjesäännön tulemaan \oimaan tammikuun 1 
p:nä 1941 sekä samalla kumonnut v. 1937 vahvistamansa lentoaseman ohje-
säännön. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Kaukoavustusalueiden jako. Uudenmaan läänin palohallinnon järjestä-
misestä varsinkin suurpalojen varalta marraskuun 15 p:nä 1940 annetun 
asetuksen johdosta Uudenmaan lääninhallitus oli lähettänyt kaupungin-
hallitukselle taulukon, mistä ilmeni kauKoavustusalueiden jako ja läänin 
aluepäälliKöt. Taulukko merkittiin tiedoksi ja päätettiin 7) lähettää palo-
lautakunnalle. 

Pikku-Pasilan palosuojelu. Koska kaupunginhallitus ei ollut tietoinen 
Sen käsiteltävänä aikoinaan olleen Pikku-Pasilan alueen palohallinnollista 
liittämistä Helsingin kaupunkiin koskevan kysymyksen n^öhemmistä 
vaiheista ja kun mainitulla alueella oli sattunut useita tulipaloja, joiden 
sammutuskustannuksista Huopalahden kunnan oli vastattava, palolauta-
kunta tiedusteli asiaa Huopalahden kunnallislautakunnalta, joka tällöin 
ilmoitti, että Pikku-Pasila oli palohallinnollisesti liitetty Munkkiniemen 
yhdyskuntaan. Asia merkittiin 8) tiedoksi. 

Palolautakunnan sihteerintehtävien hoitaminen. Kansliasihteeri G. V. 
Brotherus määrättiin 9) toistaiseksi hoitamaan palolautakunnan sihteerin-
tehtävä 500 mk:n palkkioin kokoukselta. 

*) Khs 10 p. heinäk. 1,754 §. — 2) S:n 19 p. kesäk. 1,640 §. — 3) S:n 12 p. 
kesäk. 1,569 §. — 4) S:n 6 p. maalisk. 621 §. — 5) S:n 20 p. maalisk. 738 §. — 
*) S:n 23 p. tammik. 233 §. — 7) S:n 8 p. toukok. 1,200 §. — 8) S:n 5 p. kesäk. 
1,463 §. —- 9) S:n 19 p. kesäk. 1,609 §. 
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Palokunta. Käsitellessään joulukuun 23 p:nä 1940 kysymystä piiri-
nuohooja O. W. Michelssonin toimiluvan peruuttamisesta palolauta-
kunta m.m. oli päättänyt antaa palopäällikkö W. W. Bergströmille 
muistutuksen siitä, että hän mainitun asian yhteydessä virkamiehenä anta-
massaan lausunnossa oli esittänyt lautakunnalle osaksi vääriä, osaksi 
harhaanjohtavia tietoja, jotka lisäksi olivat piirinuohooja Michelssonille 
hyvin edullisia siinä tapauksessa, että palolautakunta päättäisi peruuttaa 
hänen toimilupansa ja hän valittaisi lautakunnan päätöksestä. Alistet-
tuaan saman vuoden joulukuun 27 p:nä tutkittavakseen edellä mainitun 
palolautakunnan päätöksen kaupunginhallitus, joka katsoi palopäällikön 
tehneen itsensä syypääksi sellaiseen menettelyyn, että häntä olisi rangais-
tava ainakin lievimmällä kurinpidollisella rangaistuksella, päätti kehoit-
taa palolautakuntaa antamaan hänelle varoituksen hänen käyttäytymi-
sensä johdosta. 

Palopäällikkö W. W. Bergströmille myönnettiin 2) sairaslomaa virka-
säännön mukaisin palkkaeduin syyskuun 14 p:stä lokakuun 1 p:ään. 

Kaupunginhallitus päätti3) myöntyä palolautakunnan esitykseen palo-
mestari A. A. R. Harnen sekä palokersanttien G. A. Skarpin ja A. Jäppi-
sen komentamisesta Vierumäen urheiluopiston voimistelunj ohtaj akurs-
seille sekä myöntää tarkoitukseen 1,500 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

Merkittiin 4) tiedoksi palopäällikön ilmoitus, että palotarkastaja T. S. 
Sundquist, palomestari A. A. R. JHarne ja palokersantti H. H. Virranne 
oli kutsuttu sotapalvelukseen. 

Palolautakunta oikeutettiin 5) maksamaan asevelvollisuuttaan suoritta-
ville vanhemmalle palomiehelle T. O. Johanssonille sekä nuoremmille 
palomiehille T. A. Heinoselle ja J. A. Nordströmille heidän palkkansa v:n 
1940 huhtikuun 1 p:n ja v:n 1941 huhtikuun 1 p:n väliseltä ajalta, yhteensä 
32,712 mk, kertomusvuoden palkkamäärärahasta sekä kehoitettiin lauta-
kuntaa aikanaan ilmoittamaan kaupunginhallitukselle tarkoitukseen tar-
vittavan lisämäärärahan lopullisesta suuruudesta. 

Siihen katsoen, että vaatetustarvikkeiden y. m. jakelutapaa koske-
van kansanhuoltoministeriön päätöksen mukaisesti virkapuvustoon kuu-
luvia tarvikkeita sai luovuttaa ainoastaan ostolupatodistusta tai henkilö-
kohtaisen vaatetuskortin kuponkeja vastaan, kaupunginhallitus, ottaen 
huomioon, että palohenkilökunnan virkapuvut eivät olleet henkilökohtaista 
omaisuutta vaan luovutettiin käytettäviksi ainoastaan virkaan tai toimeen 
kuuluvien tehtävien suoritusajaksi, päätti6) tehdä kansanhuoltominis-
teriölle esityksen palohenkilökunnan jättämisestä virkapukujen ja varus-
teiden suhteen säännöstelymääräysten ulkopuolelle. Vastauksessaan kan-
sanhuoltoministeriö ilmoitti, että seri vaatetustarvikkeiden y. m. säännös-
telyä koskevan kertomusvuoden alusta voimaan tulleen uuden päätöksen 
nojalla ei voitu myöntää ostolupia n. s. virkapukujen tai niihin kuuluvien 
tarvikkeiden hankkimiseen siinäkään tapauksessa, että virkapukua käyt-
tävä henkilö ei omistanut käyttämäänsä virkapukua tai sen tarvikkeita, 
vaan että kansanhuoltoministeriö voi ainoastaan siinä tapauksessa, että 
kyseiset vaatetustarvikkeet olivat turmeltuneet sodassa, tulipalossa t. m. s., 
myöntää ostoluvan uusien varusteiden hankkimiseen turmeltuneiden ti-
lalle, mikä merkittiin 7) tiedoksi. 

!) Khs 30 p. tammik. 288 §. — 2) S:n 18 p. syysk. 2,078 §. — 8) S:n 13 p. 
helmik. 451 §. — 4) S:n 28 p. elok. 2,004 §. — 5) S:n 2 p. toukok. 1,103 §. —• 
6) S:n 23 p. tammik. 234 §. — 7) S:n 13 p. helmik. 452 §. 
Kunnall. kert. 1941 1 2 
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Palokorpraali U. Kangas, jolta oli varastettu hänen käytettävänään 
oleva palolaitokselle kuuluva 2,128 mk:n arvoinen polkupyörä, vapautet-
tiin 1) suorittamasta y2 sen arvosta. 

Merkittiin 2) tiedoksi palopäällikön ilmoitus sammutusjoukkojen su-
pistamisesta. 

Ulkomailta saapunut sammutusmiehistö. V:n 1940 käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 4,130 mk3) päivärahan 
suorittamiseen Tukholmasta sodan ajaksi saapuneelle sammutusmiehistölle 
sekä 3,650 mk 4) Englannista saapuneiden palomiesten v:n 1940 lokakuun 
16 p:n ja joulukuun 31 p:n välisen ajan muonituskustannusten peittämi-
seen. 

Kaupunginhallituksen kertomusvuoden yleisistä käyttövaroista myön-
nettiin 4,821 mk 5) Englannista saapuneiden palomiesten saman vuoden 
tammikuun 1 p:n ja kesäkuun 6 p:n välisen ajan muonituskustannusten 
peittämiseen. 

Kunniamerkkien esittäminen myönnettäviksi. Tunnustuksen antamiseksi 
Tukholman kaupungin palopäällikölle H. Selldenille, joka huomattavasti 
oli edistänyt Suomen palomieskoulutusta, sekä Tukholman kaupungin 
palokunnan palokapteeneille T. Mohlinille ja E. Gillnerille, jotka sodan ai-
kana tehoisasti olivat toimineet maamme hyväksi, kaupunginhallitus 
päätti6) tehdä Uudenmaan lääninhallitukselle esityksen Suomen valkoisen 
ruusun kunniamerkkien myöntämisestä heille. 

Moottoriajoneuvoveron suorittaminen. Koska valtiovarainministeriö 
joulukuun 9 p:nä 1940 oli hylännyt kaupunginhallituksen tekemän ano-
muksen palolaitoksen hallinnossa olevien 6 henkilöauton, 4 kuorma-auton 
ja 1 vesivahinkojen suojeluauton vapauttamisesta moottoriajoneuvoveron 
suorittamisesta kertomusvuonna, kaupunginhallitus myönsi 7) mainitun 
veron suorittamiseen kyseisten autojen osalta 12,540 mk yleisistä käyttö-
varoistaan. 

Uudishankinnat, Palolautakunta oikeutettiin 8) käyttämään palo-
laitoksen kaluston hankintamäärärahaan ruiskuauton ostamiseksi sisälty-
tyvä 300,000 mk:n erä letkuauton ja pioneeriauton hankkimiseen. Eräi-
den varusteiden hankkimiseksi jälkimmäiseen autoon myönnettiin9) 
27,500 mk edellä mainitusta kaluston hankintamäärärahasta. 

Palotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan väestönsuo-
jelutarvikkeita varten kaupunginhallitus myönsi 8,778 mk10) 21 väestön-
suojelutarkoituksiin hankitun jatkotikapuun kustannusten suorittamiseen 
ja 7,000 mk 1:1) varjostimien hankkimiseksi palokelloihin. 

Palolautakunta oikeutettiin12) ostamaan kaksi happikaasukojetta käyt-
täen tarkoitukseen n. 37,000 mk palolaitoksen kaluston hankintamäärä-
rahasta ja 18,500 mk palotoimen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista väestönsuojelua varten. 

Kaupunginhallitus päätti 13) kehoittaa rakennustoimistoa ryhtymään 
toimenpiteisiin lämminilmajärjescelmän hankkimiseksi paloletkujen kui-

M Khs 25 p. syysk. 2,149 §. — 2) S:n 28 p. elok. 1,967 §. — 3) Khn jsto 13 
p. helmik. 3,200 §. — 4) S:n 13 p. helmik. 3,202 §. — 5) S:n 29 p. toukok. 3,657 
§ ja 25 p. syysk. 4,047 §. — 6) Khs 2 p. toukok. 1,098 §. — 7) S:n 13 p. helmik. 
453 §. — 8) S:n 13 p. maalisk. 692 §. — ») S:n 27 p. marrask. 2,535 § f - S n 
25 p. syysk. 2,151 §. — S:n 23 p. lokak. 2,313 §. — 12) S:n 27 p. marrask. 
2,534 §. — 1S) S:n 30 p. iouluk. 2,727 §. 
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vattamista varten sekä myöntää tarkoitukseen 27,000 mk v:n 1942 talous-
arvion pääluokkaan Yleiset työt sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Kaluston lainaksianto. Kaupunginhallitus päätti 1) suostua lainaa-
maan reservistä kutsuttujen ilmasuojelujoukkojeri 2) kesäkuun 12 p:n ja 
heinäkuun 1 p:n välisenä aikana Niinisalossa pidettäviin kertausharjoi-
tuksiin 2 kannettavaa moottoriruiskua imuletkuineen 4 jaköliitinta, 20 
suihkuputkea, 6 sankoruiskua ja 44 palo vyötä ehdoin, että sisäasiainmi-
nisteriön väestönsuojeluasiainosasto omalla kustannuksellaan huolehti 
mainitun kaluston kuljetuksesta kertausharjoituspaikalle ja takaisin sekä 
vastasi kalustolle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. 

Kaluston pakko-otto. Merkittiin 3) tiedoksi, että Kotijoukkojen esikunta 
oli ottanut Helsingin kaupungin palokunnalta kaksi moottoriruiskua 
tarpeellisine niihin kuuluvine laitteineen rintamalle lähetettäviksi. 

Palopäällikön ilmoitettua palokunnan moottoriajoneuvojen otosta 
puolustusvoimien käyttöön, kaupunginhallituksen asiamiesosastölle annet-
tiin 4) tehtäväksi valittaa moottoriajoneuvo-ottolautakunnan niille mää-
räämistä arvoista. 

Merkittiin 5) tiedoksi, että palokunnan moottoriajoneuvot, jotka soti-
lasviranomaiset olivat takavarikoineet ja joiden arvioinnista oli valitettu 
Uudenmaan lääninhallitukselle, oli palautettu. 

Siihen katsoen, että niitä kaupungille kuuluvia 43 paloautoa, jotka ker-
tomusvuoden heinäkuun 4 ja 5 p:nä oli luovutettu puolustuslaitoksen 
käyttöön ja syyskuun 5 p:nä saatu takaisin, paitsi sotilaallisiin tarpeisiin 
myöskin oli käytetty sellaisiin tarkoituksiin, joihin palolaitos niitä rauhan-
aikanakin käytti, kaupunginhallitus päätti6) tyytyä jo nostamaansa 
78,368 mk:n korvaukseen, joka käsitti 62 % korvauksen kokonaismäärästä. 

Hyppypaikan järjestäminen pääpaloaseman pihamaalle. Yleisten töi-
den pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi7) 
16,000 mk hyppypaikan järjestämiseksi pääpaloaseman pihamaalle. 

Palokaivojen järjestäminen. Rakennustoimisto määrättiin8) järjestämään 
ja pitämään kunnossa 13 eri paloavantoa tynnyreineen ja kiipineen, saa-
den se tarkoitusta varten 2,600 mk:n suuruisen määrärahan yleisten töiden 
pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Väestönsuojat. Kaupunginhallitus päätti 9) luovuttaa Johanneksen 
kirkon kentän alle rakennetun kalliosuojan palolaitokselle varastoimistar-
koituksiin sekä myöntää suojan lattian päällystämiseen betonilla 21,000 
mk pääluokkaan Erinäiset sosiaaliset tehtävät sisältyvistä käyttövarois-
taan väestönsuojelua varten. 

Kaupunginhallitus epäsi10) esityksen palomiehistön perheiden oikeutta-
misesta käyttämään Korkeavuorenkadun kalliosuojan mainitun kadun var-
rella olevaa ilmasuojelukeskuksen sisäänkäytävää väestönsuojana; samalla 
kertaa tehty esitys väestönsuojain rakentamisesta eräille paloasemille palo-
miehistöä ja näiden perheitä varteii ei antanut10) kaupunginhallitukselle 
toimenpiteen aihetta. 

Suojahuoneen rakentamiseksi Korkeavuorenkadun talossa n:o 39 asu-
via palolaitoksen viranhaltijoita ja heidän perheitään varten kaupungin-

Khs 12 p. kesäk. 1,579, §. — 2) Ilmasuojelu=väestönsuojelu. —3) Khn jsto 
28 p. elok. 3,931 §. — 4) S:n 21 p. elok. 3,916 §. — 5) S:n 11 p. syysk, 3,998 §. — 
6) Khs 18 p. jouluk. 2,692 §. — 7) S:n 29 p. toukok. 1,409 §. — 8) Khn jsto 13 
p. helmik. 3,201 §. — 9) Khs 6 p.' maalisk. 606 §. — 10) S:n 23 p. lokak. 2,298 § 
ja 6 p. marrask. 2,364 §. 
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hallitus myönsi 3) 30,000 mk pääluokkaan Erinäiset sosiaaliset tehtävät 
sisältyvistä käyttövaroistaan väestönsuojelua varten. 

Sairaankuljetusautojen käyttö. Palolautakunnan esitykseen, että 
palolaitoksen sairaankuljetusauton bensiininkulutuksen supistamiseksi, 
paitsi äkillisissä sairaustapauksissa, sai tarvittaessa tilata paloasemalta 
vain asianomainen lääkäri tai koulutettu sairaanhoitajatar henkilökohtai-
sesti, kaupunginhallitus päätti 2) myöntyä, kuitenkin siten, että sairaan-
kuljetusautoja edelleenkin sai käyttää myös synnytystapauksissa. 

Kaupunginhallitus päätti3), että palolaitoksen sairaankuljetusautoja 
toistaiseksi ei saanut käyttää varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella 
ilman palopäällikön lupaa. 

Helsingin vapaaehtoisen palokunnan avustaminen. V:n 1940 talousarvion 
pääluokkaan Sekalaiset yleiset menot sisältyvistä käyttövaroistaan väes-
tönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi4) 1,120 mk 160 mk:n suu-
ruisen päivärahan suorittamiseksi mainitun vuoden maaliskuun 1 p:n ja 
16 p:n väliseltä ajalta seitsemälle Helsingin vapaaehtoiseen palokuntaan 
kuuluvalle palomiehelle kullekin. 

Viimeksi mainituista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi4) 
Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle 14,000 mk:n suuruisen korvauksen 
päättyneen sodan aikana turmeltuneista ja kuluneista vaatekappaleista; 
aikaisemman päätöksensä 5) 60,000 mk:n suuruisen avustuksen myöntämi-
sestä Helsingin vapaaehtoisen palokunnan varustusten täydentämiseen 
ehdoin, että näin hankitut varusteet sodan jälkeen luovutettiin kaupungin 
vakinaiselle palokunnalle, kaupunginhallitus samalla päätti kumota maini-
tun ehdon täyttämisen osalta. 

Pääluokkaan Erinäiset sosiaaliset tehtävät sisältyvistä käyttövarois-
taan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi6) ilmasuojelu-
keskukselle 20,000 mk:n suuruisen määrärahan suojapukujen ja työkäsi-
neiden hankkimiseen Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle. 

flaikojen myynti palopäiillystökoululle. Palopäällystökoulun anottua 
saada ostaa kaupungilta 10 syltä koivuhalkoja, kaupunginhallitus, antaen 
kansanhuoltolautakunnalle luvan myöntää anotun halkomäärän, päätti 7) 
kehoittaa palopäällystökoulua osoittamaan anomuksensa kansanhuolto-
lautakunnalle. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain 
ulkopuolella 

Kiertävän liha- ja leikkelekaupan järjestäminen. Merkittiin 8) tiedoksi, 
että terveydenhoitolautakunta elinkeinon harjoittamisoikeudesta kerto-
musvuoden tammikuun 17 p:nä annetun lain 19 a §:n 4 kohdan nojalla oli 
vahvistanut kiertävää liha- ja leikkelekauppaa koskevat määräykset 9). 

Ensimmäisen kaupunginlääkärin virka 10). Ensimmäisen kaupungin-
lääkärin F. Hisingerin kuoltua toukokuun 8 p:nä kaupunginhallitus päätti11) 

r) Khs 20 p. marrask. 2,469 §. —2) S:n 13 p. helmik. 454 §. — ®) S:n 3 p. hei-
näk. 1,725 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 113 §. — 5) Ks. v:n 1940 kert. s. 133. — 
8) Khs 3 p. heinäk. 1,707 §. — 7) S:n 9 p. lokak. 2,231 §. — 8) S:n 5 p. kesäk. 
1,473 §. — 9) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 30. — 10) Ks. mvös tämän kert. s. 33. — 
") Khs 15 p. toukok. 1,276 §. 


