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Kaupunginvaltuusto päätti 1) korottaa v:n 1946 alusta lukien huoneen vuokralauta-
kuntien yhteisen puheenjohtajan palkkion 7 500 mkraan kuukaudessa, kahden vakinaisen 
puheenjohtajan palkkiot 5 250 mk:aan kuukaudessa sekä muiden puheenjohtajien ja 
varapuheenjohtajien palkkiot 450 mk:aan ja jäsenten palkkiot 325 mkraan ko-
koukselta. 

Seuraavia huoneenvuokralautakuntien v:n 1944 määrärahoja päätettiin 2) sallia 
ylittää alla mainitun verran: Palkkiot 329 915:50 mk, Tilapäistä työvoimaa 
498 094:80 mk, Kesälomasijaiset 19 108:25 mk, Lämpö 9:20 mk, Valaistus 
2 156: 60 mk, Siivoaminen 3 795: 95 mk, Painatus ja sidonta 72 027: 80 mk ja Tar-
verahat 65 172:20 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti3) sallia ylittää seuraavia huoneenvuokralautakunnan 
kertomusvuoden määrärahoja alla mainituin määrin: Palkkiot 1 970 000 mk, Tilapäistä 
työvoimaa 6 360 000 mk, Vuokra 340 000 mk, Siivoaminen 10 000 mk, Painatus ja sidonta 
215 000 mk ja Tarverahat 270 000 mk. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palo järjestyksen 35 §:n muuttaminen. Koska oli havaittu, että palojärjestyksen 35 § 
oli ristiriidassa elinkeinolain 22 §:n kanssa, kaupunginvaltuusto päätti 4) tehdä palojär-
jestyksen 35 §:n 2 kohtaan tarpeellisen muutoksen, jonka Uudenmaan lääninhallitus 
vahvisti 5) marraskuun 2 p:nä. 

Paloturvallisuusmääräykset Helsingin kaupungissa olevia ruiskumaalaamoita varten. 
Kaupunginhallituksen asetuttua puoltamaan palolautakunnan laatimaa ehdotusta 
paloturvallisuusmääräyksiksi Helsingin kaupungissa olevia ruiskumaalaamoita varten, 
kaupunginvaltuusto päätti6) hyväksyä palolautakunnan ehdotuksen sekä alisti päätök-
sensä lääninhallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. 

Lääninhallituksen kuitenkin huomautettua, että ehdotuksen 14 §:ään sisältyvä kohta 
yllämainittujen määräysten rikkomisesta annettavasta rangaistuksesta soti rikoslakia 
vastaan, kaupunginvaltuusto päätti 7) tehdä kyseiseen 14 §:ään asian vaatiman muu-
toksen ja alistettuaan uudelleen ehdotuksen lääninhallituksen hyväksyttäväksi, läänin-
hallitus vahvisti8) sen elokuun 20 p:nä. 

Nuohoustoimi. Nuohousohjesäännön 9 §:ään päätettiin 9) tehdä eräitä piirinuohoo-
jain eläkkeiden järjestelyn johdosta tarpeellisia muutoksia. 

Nuohoustyöntekijöille kertomusvuoden varrella suoritettavien palkankorotusten 
johdosta päätettiin nouhoustariffin perusmaksuja kertomusvuonna korottaa seuraavasti: 
heinäkuun 1 p:stä lukien edellisten korotusten lisäksi 24 %:lla eli yhteensä 68 %:lla10), 
toukokuun 1 p:stä lukien edellä mainitun lisäksi 50 %:lla eli yhteensä 118 %:lla n ) sekä 
heinäkuun 1 p:stä lukien edelleen 52 %:lla eli yhteensä 170 %:lla12). 

Palolaitos. Kaupunginvaltuusto päätti13) perustaa palolaitokseen kertomusvuoden 
huhtikuun 1 p:stä alkaen uuden 32 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan vanhemman 
miespuolisen toimistoapulaisen ylemmän palkkaluokan viran ja saatiin siihen, virkaa 
haettavaksi julistamatta, nimittää palokorpraali A. Kanerva; edelleen myönnettiin 
kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin 
24 750 mk kyseisen viranhaltijan palkkaamiseksi kertomusvuoden aikana. 

Palomiesten työajan lyhentämistä silmällä pitäen kaupunginvaltuusto päätti14): 
perustaa palokuntaan kertomusvuoden heinäkuun 1 p:stä/lukien yhden 21 palkkaluok-

kaan kuuluvan palomestarin viran, 4 32 palkkaluokkaan kuuluvaa palokersantin virkaa, 
5 35 palkkaluokkaan kuuluvaa vanhemman palokorpraalin virkaa, 10 36 palkkaluokkaan 
kuuluvaa nuoremman palokorpraalin virkaa, 10 38 palkkaluokkaan kuuluvaa vanhemman 
palomiehen virkaa, 10 39 palkkaluokkaan kuuluvaa nuoremman palomiehen virkaa ja 

!) Kvsto 10 p. lokak. 585 §. — 2) S:n 11 p. huhtik. 240 §. — 3) S:n 27 p. kesäk. 442 § ja 10 p. 
lokak. 599 §. — 4) S:n 19 p. syysk. 558 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 180. — 5) Kvsto 27 p. marrask. 
674 §. — 6) S:n 2 p. toukok. 275 §. — 7) S:n 13 p. kesäk. 399 §. — 8) S:n 19 p. syysk. 531 §; ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 149. — 9) Kvsto 19 p. jouluk. 759 §. — 10) S:n 21 p. maalisk. 177 § ja 27 p. 
kesäk. 414 §, ks. Kunnall. asetuskok. s. 120. — n ) Kvsto 27 p. kesäk. 440 § ja 29 p. elok. 469 §; ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 120. — 12) Kvsto 19 p. syysk. 575 § ja 27 p. marrask. 676 §; ks. Kunnall. ase-
tuskok. s. 205. —13) Kvsto 21 p. maalisk. 167 §. — 14) S:n 13 p. kesäk. 378 §. 
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yhden 41 palkkaluokkaan kuuluvan nuoremman toimistoapulaisen alemman palkka-
luokan viran; 

myöntää uusien virkojen peruspalkkojen suorittamista varten kertomusvuonna 
540 300 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin sekä palkankorotuksiin; 
sekä 

järjestää palomiesten työajan heinäkuun 1 p:stä lukien siten, että jokainen palomies 
on yhden vuorokauden työssä ja yhden vuorokauden vapaana. 

Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä välipäätöksellään marraskuun 17 p:ltä 
1944 kaupunginvaltuuston lausuntoa palopäällikkö W. W. Bergströmin valituksen joh-
dosta, joka koski hänelle päämajan edustajien ja sittemmin virkaatoimittavan kaupungin-
johtajan painostuksesta myönnettyä virkavapautta toimestaan ja määräämistä toi-
mimaan palotarkastajana, kaupunginvaltuusto kysymystä käsiteltyään päätti 2) pa-
lauttaa asian kaupunginhallitukseen. Sittemmin merkittiin3) tiedoksi, että palopääl-
likkö Bergström kertomusvuoden kesäkuun 25 p:nä oli ilmoittanut peruuttaneensa vali-
tuksen, joten selityksen antaminen lääninhallitukselle täten raukesi. 

Kaupunginhallituksen asetettua4) komitean antamaan lausuntonsa palopäällikkö 
Bergströmin sodan aikaisesta viran hoidosta ja sen yhteydessä olevista kysymyksistä, 
komitea tehtävänsä suoritettuaan esitti lausuntonsa, ja todettiin tällöin, ettei suorite-
tussa tutkimuksessa ollut ilmennyt, että palopäällikkö Bergström olisi tehnyt itsensä syy-
pääksi sellaiseen huolimattomuuteen tai sopimattomaan käyttäytymiseen toimessaan tai 
sen ulkopuolella, joka palosäännön 35 §:n nojalla aiheuttaisi kurinpidollista rangaistusta 
eikä myöskään ollut ilmaantunut seikkoja, jotka osoittaisivat, että palopäällikkö rauhan 
aikana ei olisi sopiva virkaansa hoitamaan. Lausunto merkittiin 5) tiedoksi. 

Koska palokunnan henkilökunta tulisi alueliitoksen johdosta tuntuvasti lisääntymään, 
mikä taasen aiheutti sen, että tarvittaisiin entistä enemmän koulutettua paloalipääl-
lystöä, kaupunginvaltuusto päätti6) yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen myön-
tää 145 000 mk paloalipäällystökurssien toimeenpanemista varten Helsingin palo-
kunnassa. 

Kaupunginvaltuusto päätti7) merkitä v:n 1946 talousarvioon 500 000 mk:n suuruisen 
määrärahan henkilöauton hankkimiseksi palokunnalle oikeuttaen palolautakunnan 
käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna. 

Seuraavia palolaitoksen v:n 1944 määrärahoja päätettiin8) sallia ylittää alla maini-
tun verran: Sääntöpalkkaiset virat 200 000 mk, Kesälomasi jäiset 71 435 mk, Valaistus 
35 000 mk, Vedenkulutus 6 000 mk ja Käyttövoima 5 000 mk. 

Palolaitoksen kertomusvuoden alla mainittuja määrärahoja päätettiin 9) sallia ylit-
tää seuraavasti: Palkkiot 12 000 mk, Tilapäistä työvoimaa 218 400 mk, Lämpö 1 500 000 
mk, Siivoaminen 2 500 mk, Puhtaanapito 3 000 mk, Kaluston hankinta 771 215 mk, 
Kaluston kunnossapito 300 000 mk, Painatus ja sidonta 6 000 mk, Tarverahat 30 000 
mk, Vaatteiden pesu 60 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 5 000 mk ja Autojen 
käyttö 600 000 mk. 

Helsingin vapaaehtoinen palokunta. Kaupunginvaltuusto päätti lc), että Helsingin 
vapaaehtoisen palokunnan käytettäväksi saadaan toistaiseksi korvauksetta luovuttaa 
palokunnan varastosta niin paljon bensiiniä ja moottoriöljyä kuin vapaaehtoinen palo-
kunta niitä tarvitsee avustaessaan palokuntaa sammutustehtävissä. 

Kauniaisten ja Kauklahden vapaaehtoisten palokuntien autovahinkojen korvaaminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti11) oikeuttaa kaupunginhallituksen v:n 1944 käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten suorittamaan Kauniaisten vapaaehtoiselle palokunnalle 396 663 
mk sekä Kauklahden vapaaehtoiselle palokunnalle 11 846: 80 mk, niille v:n 1944 helmi-
kuun 26 p:nä tapahtuneen ilmahyökkäyksen aikana matkallaan Helsinkiin antamaan 
sammutusapua sattuneiden yhteenajojen aiheuttamien autovahinkojen korvaamiseksi. 
Edelleen kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen, muussa yhteydessä myön-
nettävän ylitysoikeuden lisäksi, mainituilla määrillä ylittämään kyseistä määrärahaa. 

!) Ks. v:n 1944 I osan kert. s. 29 ja 105. — 2) Kvsto 13 p. kesäk. 369 §. — 3) S:n29p.elok. 470 §. — 
*) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 93. — 5) Kvsto 19 p. syysk. 537 §. — «) S:n 29 p. elok. 504 §. — 
7) S:n 10 p. lokak. 596 §. — S:n 17 p. tammik. 37 §. — 9) S:n 23 p. toukok. 351 §, 27 p. kesäk. 
443 §, 19 p. syysk. 567 § ja 10 p. lokak. 600 §. — 10) S:n 13 p. kesäk. 400 §. — l l) S:n 21 p. maa-
lisk. 178 §. 


