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laaditun ehdotuksen kaupungin ja Helsingin suojeluskuntapiirin välillä tehtäväksi 
eräiden katujen y. m. liikenneväylien talviauraamista koskevaksi sopimukseksi. 

Tuhkantyhjennyspaikkain järjestäminen autoille. Kaupunginhallitus päätti 2) toistai-
seksi järjestää tuhkantyhjennyspaikat, joita puu- ja hiilikaasutinautot korvauksetta sai-
vat käyttää, Linnankadun pohjoispuolella olevalle rakennustoimiston satamarakennus-
osaston laatimaan karttaan merkitylle alueelle, Taivallahteen lumenkaatopaikan kohdalle 
sekä Merisatamaan lumenkaatopaikan kohdalle. Samalla päätettiin kehoittaa kiinteistö-
lautakuntaa hankkimaan kyseisille paikoille asianmukaiset kilvet sekä puhtaanapito-
lautakuntaa järjestämään niille tarpeellinen määrä säiliöitä, huolehtimaan niiden tyh-
jentämisestä ja ilmoittamaan kyseisten paikkain hoitamisesta kertomusvuoden loppuun 
mennessä puhtaanapitolaitokselle aiheutuneista kustannuksista. 

Lentokenttä. Kaupunginhallitus päätti3) suostua tie- ja vesirakennushallituksen esi-
tykseen, että kaupunginhallitus kiireellisesti ryhtyisi toimenpiteisiin Helsingin lentoken-
tän lounaisen kiitotien nousuvyöhykkeellä kasvavan metsän poistamiseksi tie- ja vesi-
rakennushallituksen asiaa koskevaan kirjelmään liitetyllä kartalla osoitetulta kaupungin 
omistamalta nousuvyöhykkeen osalta vaatimatta valtiolta mitään korvausta vahingoista 
tai menoista, siten että itse kukkulalta ja sen lentokentän puoleiselta rinteeltä kaadettiin 
metsä kokonaisuudessaan ja lounaiseen suuntaan viettävältä rinteeltä poistettiin ainakin 
ne puut, jotka kohosivat kiitoalueen päästä kukkulan harjan kautta vedetyn nousukul-
man yläpuolelle. 

Kaupunginhallitus päätti 4) kehoittaa tie- ja vesirakennushallitusta antaessaan lau-
suntonsa Helsingin lentokentän laajentamisehdotuksesta kiinnittämään huomiota myös-
kin kiinteistötoimiston ehdotukseen Helsingin suurlentokentän sijoittamisesta Hakki-
laan Helsingin maalaiskunnassa. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palolautakunnan sihteerintehtävät. Kansliasihteeri G. V. Brotherus vapautettiin 5) 
tammikuun 1 p:stä. 1944 lukien palolautakunnan sihteerintehtävien hoitamisesta sekä 
määrättiin virkaatoimittava kansliasihteeri E. K. Uski mainitusta ajankohdasta lukien 
huolehtimaan kyseisistä tehtävistä 500 mk:n koKOUspalkkioin. 

Palokunta. Merkittiin tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työ-
voima-asiain osaston ilmoitus, että palotarkastaja T. S. Sundquist, kaupunginhallituksen 
anottua6) hänen vapauttamistaan sotapalveluksesta, kertomusvuoden marraskuun 21 
p:n ja v:n 1944 tammikuun 21 p:n väliseksi ajaksi oli lomautettu 7). Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriölle päätettiin 8) sittemmin tehdä esitys palotarkastaja Sund-
quistin työloman pidentämisestä viimeksi mainitun vuoden toukokuun loppuun. 

Tultuaan maanpetoksellista toimintaa harjoitettuaan irtisanotuksi virastaan lokakuun 
10 p:stä lukien palomies P. F. Kaj a teki asiasta valituksen kaupunginhallitukselle, joka 
palautti 9) asian palolautakunnalle lisäselvityksen hankkimista varten. 

Palopäällikkö W. W. Bergström oikeutettiin10) maaliskuun 20 ja 26 p:n välisenä virka-
vapausaikanaan nostamaan täydet palkkaetunsa. 

Palomestari A. A. R. Harne oikeutettiin n ) toistaiseksi hoitamaan sivutointa. 
Kaupunginhallitus päätti12), että palomiehille, jotka olivat olleet palveluksessa itse-

näisyyspäivänä, oli tältä päivältä takautuvastikin suoritettava kaksinkertainen palkka 
joko koko päivältä tai sen osalta ja oli palkkaerät suoritettava sen suuruisina kuin ne 
kunakin itsenäisyyspäivänä olisi ollut suoritettava. 

Helsingin palomiesten ammattiosaston asiaa koskevan anomuksen johdosta kaupun-
ginhallitus päätti13), että kysymys teatterivartioille suoritettavien palkkioiden määrää-
misestä jätetään palolautakunnassa tehtävän päätöksen varaan. 

Khs 2 p. jouluk. 2 041 §. — 2) S:n 21 p. lokak. 1 735 §. — 3) S:n 13 p. toukok. 871 §. — 
4) S:n 27 p. toukok. 936 §. — 5) S:n 2 p. jouluk. 2 016 §. — 6) S:n 30 p. syysk. 1 607 §. — 7) S:ri 
25 p. marrask. 1 993 §.]— 8) S:n 23 p. jouluk. 2 163 — 9) S:n 25 p. marrask. 2 000 §. —10) Sm 
18 p. maalisk. 561 §. — n ) S:n 27 p. toukok. 942 §. — 12) S:n 4 p. marrask. 1 834 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 272. — 13) Khs 4 p. marrask. 1852 §. 
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Entinen palomies S. A. Ojanen, joka sopimattomana palomieheksi oli irtisanottu 
ja joutunut sotapalvelukseen lokakuun 10 p:nä 1941 saaden nauttia palkkansa irtisano-
misajalta eli saman vuoden marraskuun 10 p:ään mutta sen jälkeen ei enää mitään re-
serviläispalkkaa kaupungilta, oli asiasta valitettuaan oikeutettu mainitun vuoden loka-
kuun 10 p:stä lukien siksi kuin hän vapautui sotapalveluksesta saamaan asevelvollisuus-
lain 49 §:ssä tarkoitettujen asevelvollisten sekä sotatilan aikana vapaaehtoisina puolus-
tusvoimissa palvelevien kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta koskevan 
kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiset palkkaedut. Myöhemmin kaupunginhalli-
tus päätti 2) ilmoittaa palolautakunnalle, ettei sittemmin sotilaskarkuriksi ilmoitetulle 
palomies Ojaselle saanut suorittaa palkkaa kertomusvuoden tammikuun 8 p:stä lukien, 
ellei hän voinut todistaa tätä väitettä vääräksi. Saatuaan Helsingin suojeluskuntapiirin 
esikunnan antaman todistuksen, jonka mukaisesti palomies Ojanen iän perusteella kerto-
musvuoden maaliskuun 13 p:nä oli vapautettu sotapalveluksesta, kaupunginhallitus 
päätti3), että hänelle mainittuun päivään saakka oli maksettava edellä mainitun val-
tuuston päätöksen mukainen palkka palolaitoksen määrärahasta . Sääntöpalkkaiset 
virat. 

Eräiden palolaitoksen viranhaltijain asuntoeduistaan suoritettavien luontoisetukor-
vausten määrät vahvistettiin l). 

Kaupunginhallitus päätti 5), että niille palokunnan päällystöön ja alipäällystöön 
kuuluville henkilöille, jotka itse maksavat kylpyihin käyttämänsä kaasun, maksetaan 
korvaus laskettuna 1 y2 kylvyn mukaan viikossa päällystölle ja 1 kylvyn mukaan ali-
päällystölle siten, että kylpyyn lasketaan kuluvan 3 m3 kaasua. 

Kaupunginhallitus päätti6) vahvistaa seuraavat palolautakunnan ehdottamat ka-
donneista vaate- ja varus esineistä perittävät korvausmaksut noudatettaviksi lokakuun 
1 p:stä lukien, kuitenkin siten, että palolautakunnalla oli oikeus päättää, milloin esinei-
den laatuun katsoen oli perittävä alempia maksuja: 

Vaate- tai varusesine Korvausmaksu, mk 
Vormutakki 1 500 
Vormuhousut 850 
Mantteli 2 250 
Lyhyt päällystakki 2 250 
Turkki, päällystön ja alipäällystön . 3 000 

» miehistön 2 650 
Turkislakki 300 
Kesälakki 200 
Kesätakki, päällystön ja alipäällys-

tön 1 100 
Kesäpusero 600 
Kesähousut 450 
Sadetakki, päällystön 1 500 

» puolipitkä 750 
» pitkä 900 

Pyyheliina 75 
Makuuhuopa 450 
Voimistelukengät 150 
Voimist elupaita 60 
Voimisteluhousut 225 

Vaate- tai varusesine Korvausmaksu, mk 
Naamari 750 
Naamarikotelo, nahkainen 450 
Saappaat 900 
Vyö, päällystön 300 

» muiden 200 
Kumisaappaat 750 
Rukkaset 60 
Villapaita 375 
Villatakki 375 
Villamyssy (päänsuojus) 50 
Suoj apuku 750 
Suoj atakki 300 
Suojahousut 225 
Syylingit 40 
Lakana 225 
Tyynynpäällinen 75 
Tyyny 150 
Palokypärä 300 
Palovyö 450 
Palokirves 150 

Kaupunginhallitus vahvisti 7) palolautakunnan ehdottamat maksut annetusta avus-
tuksesta olemaan voimassa lokakuun 1 p:stä. 

Sairasloman saamiseksi täytettävä lomake. Kaupunginhallitus päätti8), että sairas-
loman saamiseksi täytettävä lomake palolaitoksen osalta oli täydennettävä kysymyksellä 
»Voiko hakija tehdä helpompaa työtä»? 

*) Ks. v:n 1941 ker t . s. 7. — 2) K lm js to 8 p. t a m m i k . 3 018 §. — 3) Khs 13 p . toukok. 
868 §. — 4) K h n js to 14 p. lokak. 4 037 §. — 5) Khs 8 p. t ammik . 40 § — 6) S:n 30 p. syysk. 
1 600 §. — 7) S:n 30 p. syysk. 1 600 §; ks. Kunnal l . asetuskok. s. 176. — 8) K h s 14 p. t ammik . 89 §. 
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Uudishankinnat. Kaupunginhallitus päätti1) kehoittaa palolautakuntaa ostamaan 100 
kg:n suuruisen vaahtonestemäärän käyttäen tarkoitukseen palolaitoksen määrärahaa 
Kaluston kunnossapito. 

V:n 1942 talousarvion pääluokkaan Palotoimi sisältyvistä käyttövaroistaan väestön-
suojelutarvikkeisiin kaupunginhallitus myönsi 2) palolaitokselle 158 845 mk eräiden palo-
päällikön kirjelmässä tarkemmin lueteltujen väestönsuojelutarvikkeiden hankkimiseen. 

Kaupunginhallitus päätti3) tehdä kansanhuoltoministeriölle esityksen palolaitoksen 
oikeuttamisesta ostamaan 1 000 m italialaista hamppuletkua. Pyydetyn ostoluvan myön-
sivät sittemmin puolustusvoimat4). 

Palolautakunnan 1 kuorma-autoon ja 1 pioneeriautoon asennettujen metaajiikaasu-
yhdistelmien kustannukset, 42 282: 35 mk, päätettiin 5) sallia suorittaa palolaitoksen 
määrärahasta Kaluston hankinta. 

Sirpalesuojuksina käytettyjen suljaattiselluloosapaalien myynti. Palolaitos oikeutettiin 6) 
myymään kaikki ensiluokkaisessa kunnossa olevat, sirpalesuojia varten hankitut sul-
faattiselluloosapaalit, lukuunottamatta kaupungin itsensä tarvitsemaa määrää, Lohja— 
Kotka oy:lle 3 000 mk:n hinnasta tonnilta vaunuvapaasti Helsingissä. Kauppahinta oli 
suoritettava rahatoimistolle, ja palolaitos oli oikeutettu käyttämään siitä paalien kuor- . 
maamisesta rautatievaunuihin aiheutuviin kustannuksiin tarvittavat varat. 

Rahatoimisto oikeutettiin7) sittemmin perimään Lohja—Kotka oy:ltä kyseisten 
paalien hinta, yhteensä 740 694 mk, sekä suorittamaan mainituista varoista 30 970 mk 
paalien kuljettamisesta Helsingin asemalle aiheutuneita kustannuksia. 

Pääpaloaseman autokorjaamon laajentaminen. Merkittiin 8) tiedoksi kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön työvoima-asiainosaston päätös luvan myöntämisestä pääpalo-
aseman autokorjaamon laajentamistöiden suorittamiseen. 

Sähköhellan järjestäminen Sörnäisten niemen paloasemalle. Palolautakuntaa päätet-
tiin9) kehoittaa suorittamaan Sörnäisten niemen paloasemalle hankittavan sähköhellan 
kustannukset, 4 500 mk, palolaitoksen määrärahasta Kaluston hankinta. 

Saunan järjestäminen Käpylän paloasemalle. Yleisten töiden pääluokkaan sisälty-
vistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi10) 21 000 mk saunan järjestämiseksi 
Käpylän paloasemalle yleisten töiden lautakunnan ehdottamalla tavalla. 

Vedenottopaikat. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupun-
ginhallitus myönsi11) 5 500 mk paloavantojen järjestämistä ja ylläpitoa varten kertomus-
vuoden talvella samassa laajuudessa kuin edellisenäkin talvena. 

Käyttövaroistaan kalliinajanlisäyksiin palkannauttijoille kaupunginhallitus työläis -
palkkain korotuksen johdosta myönsi12) 5 000 mk:n suuruisen lisäyksen v:n 1940 talous-
arvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot lukuun Kadut ja tiet sisältyvään 
määrärahaan Seurasaarentie, kahden vedenottopaikan järjestäminen palokunnalle sekä 
päätti ilmoittaa palokunnalle kyseisten vedenottopaikkojen valmistumisesta. Kyseisten 
vedenottopaikkani kunnossapito päätettiin jättää rakennustoimiston katurakennusosas-
ton huoleksi. 

N.s. pohjoispaloaseman ottaminen puolustuslaitoksen käyttöön. Meritullinkadun 12 b:ssä 
olevan, Palopäällystökoulun käyttöön luovutetun n.s. pohjoispaloaseman ottamista 
puolustuslaitoksen käyttöön koskeva ilmoitus merkittiin13) tiedoksi. 

Ulkokunnille annettavan kaukoavustuksen korvauksen korottaminen. Kaupunginhalli-
tuksen asiasta tekemän anomuksen14) johdosta kansanhuoltoministeriö päätti sallia 
korottaa palolaitoksen ulkokunnille annettavan kaukoavustuksen korvauksen toistaiseksi 
ja kunnes toisin määrättiin 50 %:lla, mikä merkittiin 15) tiedoksi. 

Piirinuohoojat. Kaupunginhallituksen asiasta tekemäin esitysten16) johdosta kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoima-asiain osasto päätti17) sotilasviranomai-
sille puoltaa yhden kuukauden työloman myöntämistä piirinuohoojille A. Heikkiselle, 
O. U. Kajaslahdelle ja V. A.. Lehdelle. 

x) Khs 8 p. tammik. 45 §. — 2) S:n 8 p. tammik. 41 §. —• 3) S:n 19 p. marrask. 1 940 §. — 
4) S:n 2 p. jouluk. 2 042 §. — 5) S:n 20 p. toukok. 914 §. — 6) Khn jsto 2 p. syysk. 3 890 §. — 
7) Sm 23 p. syvsk. 3 962 §. — 8) Khs 7 p. lokak. 1 645 § ja 28 p. lokak. 1 775 §. — 9) S:n 4 p. 
helmik. 238 §. — 10) S:n 29 p. huhtik. 792 §. — n ) S:n 28 p. tammik. 198 §. — 12) S:n 4 p . 
marrask. 1 849 §. — 13) S:n 30 p. syysk. 1 583 §. — 14) Sm 11 p. helmik. 338 §. — 15) S:n 24 p. 
maalisk. 610 §. — 16) S:n 25 p. helmik. 419 § ja 6 p. toukok. 843 §. — 17) S:n 24 p. maalisk. 
611 § ja 17 p. kesäk. 1 079 §. 


