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suen lisäksi toivomuksen, että Erottajalle jonkun verran sen entisestä puhelimesta ete-
läänpäin sijoitettaisiin lisäpuhelin. 

Käsirattaiden luovuttaminen Helsingin suojeluskuntapiirin liikennetoimistolle. Kau-
punginhallitus päätt i1) avustaa Helsingin suojeluskuntapiirin liikennetoimiston sa tama-
liikenneosaston perustamista luovuttamalla toimistolle kaikki omistamansa käsirattaat 
sovitun taksan mukaisesti eli 25 mk:sta päivää kohden siten, että viikon kuluttua myön-
nettiin 10 %:n, kuukauden kuluttua lisäksi 10 %:n ja kuljetuskauden loputtua vielä 
10 %:n alennus. Rahatoimenjohtaja valtuutettiin järjestämään tämä toiminta samalla 
tavoin kuin halkojenkuljetustoiminta. 

Liikenneväylien ja katujen auraaminen. Kaupunginhallitus päätt i2) eräin muutoksin 
hyväksyä Helsingin suojeluskuntapiirin liikennetoimiston tarjouksen liikenneväylien 
ja katujen auraamisesta. 

Liikennejärjestelyt. Kaupunginhallitus päätti3) puolestaan suostua siihen, että 
Erot ta jankadun länsipuoli suljettiin ajoliikenteeltä Bulevardin ja Ludviginkadun välillä, 
että siellä oleva autoasema siirrettiin rautatieaseman länsi- ja itäpuolelle sekä että yli-
oppilastalon ja ruotsalaisen teatterin kohdalle Heikinkadulle järjestettiin asemapaikka 
n. 15 autolle, jolloin ylioppilastalon ja teatterin ääreiset puhelimet oli pidettävä käytän-
nössä. 

Erinäisten liikennejärjestelyjen suorittamiseksi Unionin- ja Pohj. Esplanaadikadun 
kulmauksessa, Heikin- ja Arkadiankadun risteyksessä sekä Heikinkadun ja Bulevardin 
kulmauksessa kaupunginhallitus myönsi4) 24 000 mk käyttövaroistaan liikennejärjeste-
lyä varten. 

Kauppatorin myyntipaikkojen uudelleenjärjestelyn vuoksi poliisilaitokselle päätet-
tiin 5) tehdä esitys Kauppatorin etelälaitaa pitkin tapahtuvan ajoliikenteen kieltämisestä 
toriajaksi. Poliisilaitoksen tämän johdosta ehdotettua, että paikalle pystytettäisiin tori-
ajaksi siirrettävät ajokieltomerkeillä varustetut taulut, kaupunginhallitus päätt i6) 
jät tää niiden pystyttämisen puhtaanapitolaitoksen tehtäväksi poliisilaitoksen ja kiin-
teistötoimiston talo-osaston annettavien tarkempien ohjeiden mukaisesti. 

Kaupunginhallitus päätti7) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa poistamaan kau-
pungin rajalla Haagassa olevan linja-autopysäkin sekä järjestämään uuden sekä meno-
että paluupysäkin Mannerheimintien talon n:o 114 kohdalle käyttäen yleisten töiden 
pääluokan lukuun Kadut ja tiet sisältyvää korjaus- ja kunnossapitomäärärahaa Kadut ja 
yleiset paikat, erinäiset korjaukset. 

Helsingin yhteiskoulu ja realilukio oikeutettiin 8) omalla kustannuksellaan maistraa-
tin hyväksymien piirustusten mukaisesti rakennuttamaan suoja-aita Kampinkadun ta-
lon n:ot 4—6 portin edustalle, missä talossa koulu toimi. 

Rakennustoimistoa päätettiin9) kehoittaa poistamaan Sofiankadun 4:n jalkakäytä-
vällä, porttia vastapäätä oleva suojakaide ja myönnettiin tarkoitukseen 500 mk kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista liikennejärjestelyä varten. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palolautakunnan sihteerintehtävien hoitaminen. Kaupunginhallitus määräsi10) kaupun-
ginhallituksen kansliasihteerin G. V. Brotheruksen jatkuvasti hoitamaan palolautakun-
nan sihteerintehtäviä 500 mk:n kokouspalkkioin. 

Palolaitoksen viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti n J sallia suorittaa palomestari 
C.-W. Äströmille tämän v:n 1942 ensimmäisen puolivuoden aikana.suorittamasta ylimää-
räisestä päivystyksestä palotarkastaja T. S. Sundquistin ja palomestari A. A. R. Hameen 
ollessa sotapalveluksessa 50 mk vuorokaudelta eli yhteensä 1 650 mk. 

Palopäällikön ilmoitus palokunnan miesvahvuuden vähentymisestä sotaväkeen kutsu-
misien johdosta ei antanut1 2) kaupunginhallitukselle toimenpiteen aihetta. 
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Vanhempi palokorpraali K. S. Hagelberg oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavu-
te t tuaan edelleen jäämään virkaansa syyskuun 1 p:ään 1943. 

Kahden palokunnan jäsenen suoritettavien luontoisetukorvausten määrät vahvis-
tetti in2). 

Miehistöreservi. Kaupunginhallituksen ilmoitettua 3) Uudenmaan lääninhallitukselle, 
että Helsingin vapaaehtoinen palokunta sotaväkeen kutsumisien johdosta enää ei täyttä-
nyt varapalokunnalle asetettavia vaatimuksia, lääninhallitus viitaten lähetteeseensä 
liittyvään Helsingin ilmasuojelupäällikön kirjelmään ilmoitti4) Helsingin palosuojelu-
tilanteen olevan tyydyttävän. 

Määrärahat. V:n 1941 käyttövaroistaan sähkön hinnan korottamisen varalta kaupun-
ginhallitus myönsi 451: 50 mk:n5) lisäyksen palolaitoksen saman vuoden käyttömäärä-
rahaan sekäv:n 1941 käyttövaroistaan polttoaineen hinnan nousun varalta 160 000mk:n6) 
lisäyksen laitoksen saman vuoden lämpömäärärahaan. 

Moottoriajoneuvoveron suorittaminen. Kertomusvuoden moottoriajoneuvoveron suo-
rittamiseen palokunnan henkilö- ja kuorma-autojen osalta kaupunginhallitus myönsi7) 
12 540 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

Autojen varustaminen metaanikaasutinyhdistelmillä. Palolaitoksen yhteen kuor-
ma-autoon ja yhteen pioneeri auto on päätettiin 8) asentaa metaanikaasutinyhdistel-
mät. 

Moottoriruiskujen myynti. Palolautakunta oikeutettiin9) myymään puolustusvoimille 
8 moottoriruiskua 30 000 mk:n kappalehinnasta. 

Palokellojen merkkivalojen himmentäminen. Palotoimen pääluokkaan sisältyvistä käyt-
tövaroistaan väestönsuojelua varten kaupunginhallitus myönsi 10) 2 960: 35 mk varjosti-
mien hankkimiseksi palokellojen merkkivalojen himmentämiseksi. 

Pääpaloaseman letkunkuivaustornin varustaminen hissilaitteella. Yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi11) 62 000 mk pääpalo-
aseman letkunkuivaustornin varustamiseksi yleisten töiden lautakunnan esittämällä 
hissilaitteella. 

Korkeavuorenkadun talon n:o 39 uudishankinnat y.m. Yleisten töiden pääluokkaan sisäl-
tyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi12) 22 000 mk uuden vesikattilan hank-
kimista varten palokunnan asuntorakennuksen, Korkeavuorenkadun talon n:o 39, lämpö-
keskukseen. 

Kaupunginhallitus oikeutti13) rakennustoimiston talorakennusosaston viemään kerto-
musvuoden talousarvion kiinteistöjen pääluokan luvun Tälo-osasto nimikkeeseen Raken-
nusten korjaukset sisältyvälle tilille Palolaitoksen rakennukset 9 294: 30 mk:n suuruisen 
menoerän Korkeavuorenkadun taloon n:o 39 järjestetyn leivintuvan kustannusten suo-
rittamiseksi. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa palopäällikölle, joka oli pan-
nut alulle kyseisen työn, ettei hänellä ollut oikeutta tätä tehdä hankkimatta siihen ensin 
kaupunginhallituksen suostumusta. 

Yleisten töiden lautakuntaa päätettiin14) kehoittaa ryhtymään mahdollisiin toimen-
piteisiin Korkeavuorenkadun talon n:o 39 kellaritilain kunnostamiseen käyttäen talous-
arvioon merkittyjä korjaus määrärahoja. 

Teatterien vartiotarkastus. Helsingin kansanteatterin esitettyä valituksen teatterien 
vartioinnista suoritettavien maksujen korottamista tarkoittavan palolautakunnan pää-
töksen johdosta, kaupunginhallitus, joka oli sitä mieltä, että teatterit olivat velvolliset 
suorittamaan korvausta palovartioinnista mut ta eivät vartiotarkastuksesta, päätt i1 5) 
kehoittaa palolautakuntaa harkitsemaan, oliko ja missä määrin teatterien vartiotarkas-
tusta edelleen jatkettava, asian muilta osin jäädessä palolautakunnan päätöksen varaan. 

Sittemmin palolautakunta ilmoitti tulleensa teattereissa toimittamansa katselmuksen 
perusteella siihen vakaumukseen, että teatterien vartiotarkastusta ehdottomasti edelleen 
oli jatkettava ehdotetussa laajuudessa, ilmoittaen kuitenkin samalla, että komennuksella 
olevat alipäälliköt, mikäli mahdollista, suorittaisivat tämän tarkastuksen, joten siitä 
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todennäköisesti ainakaan toistaiseksi ei aiheutuisi mitään kuluja kaupungille. Ilmoitus 
merkittiin tiedoksi. 

Korkeavuorenkadun kalliosuojan osittainen luovuttaminen puolustuslaitokselle. Korkea-
vuorenkadun kalliosuojan palokunnan miehistöhuone päätettiin 2) luovuttaa puolustus-
laitoksen käyttöön. 

Pääpaloaseman takapihan käyttö. Ilmasuojelukeskus oikeutettiin3) edelleenkin väli-
aikaisesti käyttämään pääpaloaseman takapihaa ilmasuojelukeskuksen alakertaan 
sijoitettujen arestilaisten kävelyttämispaikkana edellyttäen, että sotilasviranomaisten 
taholta järjestettiin tarkka arestilaisten valvonta. 

Piirinuohoojat. Palolautakunnan päätettyä4) heinäkuun 24 p:nä 1941 peruuttaa m.m. 
piirinuohooja O. V. Michelsonille annetun luvan toimia piirmuohoojana Helsingin kaupun-
gissa, piirinuohooj a Michelson valitti päätöksestä Uudenmaan lääninhallitukselle huo-
mauttaen, että mainittu päätös ilmeisestikin perustui toukokuun 2 p:nä. 1941 vahvistetun 
Helsingin kaupungin palojärjestyksen 33 §:ään, jonka mukaisesti palolautakunta otti ja 
erotti piirinuohoojat, sekä että koska herra Michelson oli otettu piirinuohooj aksi 
ennen mainitun palojärjestyksen voimaantuloa, ei mainitun pykälän säännöksiä voitu 
soveltaa häneen. Asiasta lääninhallitukselle annettavassa lausunnossaan kaupungin-
hallitus päätti5) esittää valituksen jätettäväksi huomioonottamatta. Lääninhallituksen 
sittemmin hylättyä valituksen, piirinuohooja Michelson valitti asiassa korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, joka syyskuun 1 p:nä 1942 vahvisti lääninhallituksen päätöksen, mikä 
merkittiin6) tiedoksi. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen alaisten toimistojen ja viranhaltijain työajat vahvis-
tettiin 7). 

Kaupunginlääkärit. Katsoen ensimmäisen kaupunginlääkärin virkaan nimitetyn 
lääketieteen-ja kirurgiantohtori T. W. ^Vartiovaaran virkasuhteen kaupunkiin alkavan 
lokakuun 1 p:stä lukien huolimatta siitä, että hän vielä oli puolustuslaitoksen palveluk-
sessa, kaupunginhallitus päätti 8) kehoittaa rahatoimistoa mainitusta päivästä lukien 
suorittamaan hänelle kaupunginvaltuuston sotapalveluksessa oleville viranhaltijoille 
suoritettavan palkan maksamista koskevan päätöksen 9) mukaisen palkan. 

Kaupunginhallitus oikeutti10) ensimmäisen kaupunginlääkärin virkaa hoitamaan mää-
rätyn11) terveydenhoidontarkastaja C. G. Schwanckin tammikuun 1 p:stä lukien toistai-
seksi nostamaan paitsi omaan virkaansa kuuluvia ikäkorotuksia ja säädettyä kalliin-
ajanlisäystä myöskin ensimmäisen kaupunginlääkärin peruspalkan. 

Kaupunginhallitus päätti1 2) suostua siihen, että oikeuslääketieteen ylimääräiseksi 
professoriksi helmikuun 13 p:stä lukien nimitetty toinen kaupunginlääkäri O. E. Elo 
edelleen hoiti toisen kaupunginlääkärin virkaa toistaiseksi ja enintään kunnes hänen oli 
ryhdyttävä professorinvirkaansa hoitamaan. 

Kaupunginvaltuuston myönnettyä professori O. E. Elolle pyynnöstä eron toisen kau-
punginlääkärin virasta heinäkuun 9 p:stä lukien, kaupunginhallitus päätti1 3) määrätä 
hänet virkaatoimittavana hoitamaan kyseistä virkaa mainitusta päivästä lukien enintään 
kahden kuukauden aikana ja oikeuttaa hänet mainitulta ajal ta nostamaan virkaan kuulu-
van peruspalkan kalliinajanlisäyksineen. 

Valtioneuvosto hyväksyi heinäkuun 30 p:nä professori Elon eron toisen kaupungin-
lääkärin virasta14). 

Alistettuaan tutkittavakseen terveydenhoitolautakunnan päätöksen myöntää v.t. 
toiselle kaupunginlääkärille O. E. Elolle kertomusvuoden kesäloman elokuun ajaksi kau-
punginhallitus, katsoen hänet kertomusvuonna oikeutetuksi 'va in kahden viikon 
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