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hallitus myönsi yhteensä 215 500 mk huoneenvuokralautakuntien huoneistossa suori-
tettavia muutos- ja korjaustöitä varten. 

Rakennustoimistoa päätettiin 2) kehoittaa rakentamaan huoneenvuokralautakuntien 
kortistonhoitaj alle työskentely koppi asunnonvälitysosaston yhteyteen sekä aikanaan 
anomaan tarkoitukseen tarvittavaa määrärahaa; samalla päätettiin rakennustoimistoa 
pyytää mahdollisimman pian korjaamaan lautakuntien huoneiston ilmapommitus vauriot. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Paloalipäällystön virkojen täyttäminen. Palolautakunnan tiedusteltua kenelle palo-
alipäällystön virkojen täyttäminen lain mukaan kuului, kaupunginlakimies asiasta anta-
massaan tulkinnassa lausui, että kaupunginvaltuusto oli v:n 1921 palojärjestyksellä val-
tuuttanut palopäällikön täyttämään paloalipäällystön virat eikä v:n 1940 palojärjes-
tykseen sisältynj^t määräystä tämän valtuutuksen peruuttamisesta tai asian järjestämi-
sestä muulla tavoin, joten oli katsottava, että sanottu valtuutus edelleen oli voimassa. 
Kaupunginhallitus päätti3) tällöin palolautakunnalle ilmoittaa, että paloalipäällystön 
virkojen täyttäminen edelleen kuulunee palopäällikölle. 

Palokunta. Siihen katsoen, että palolautakunta kesäkuun 22 p:nä 1933 annetun palo-
lain 14 §:n mukaan oli oikeutettu valitsemaan palolaitoksen päällystön palopäällikköä 
lukuunottamatta, kaupunginhallitus päätti 4) peruuttaa kunnallislain 34 §:n säännösten 
vastaisena päätöksensä 5), jolla se oli alistanut tutkittavakseen palolautakunnan pää-
töksen avoinna olevan palomestarinviran täyttämisestä. 

Helsingin palomiesten ammattiosaston tehtyä esityksen paloalipäällystön lukumää-
rän lisäämisestä ja palolautakunnan yhdyttyä lausunnossaan siihen, kaupunginhallitus 
päätti6) kehoittaa palolautakuntaa ottamaan kysymyksen uudelleen harkittavaksi 
palokunnan ohjesäännön laatimisen yhteydessä. 

Palokunnan korjauspajaan päätettiin7) tilapäisen työvoiman määrärahasta sallia 
palkata kaksi harjoittelijaa maaliskuun 1 p:n ja kesäkuun 1 p:n väliseksi ajaksi. 

Kaupunginhallitus päätti8), että kahdeksan palokunnan virkaatoimittavana nuorem-
pana palomiehenä toimivaa tilapäistä palomiestä saatiin palkata tilapäisen työvoiman 
määrärahasta toistaiseksi ja enintään v:n 1946 loppuun saakka. 

Viitaten lokakuun 8 p:nä 1941 antamaansa kiertokirjeeseen, jonka mukaan määrä-
ajaksi kaupungin palvelukseen otetulle henkilölle ei suoriteta reserviläispalkkaa sen 
jälkeiseltä ajalta, kaupunginhallitus päätti 9), että säännöllistä asevelvollisuuttaan suorit-
tavalle 12 entiselle tilapäiselle palomiehelle, joille palolautakunnan päätöksellä v. 1944 
oli suoritettu reserviläispalkkaa kaupunginvaltuuston lokakuun 1 p:nä 1941 tekemän 
päätöksen10) mukaisesti, mutta joiden työsuhteen katsottiin päättyneen joulukuun 31 p:nä 
1944, ei ole maksettava palkkaa kertomusvuoden tammikuun 1 p:n jälkeen. 

Palokunnan lähetin G. Lindforsin erottamista virastaan koskeva palolautakunnan 
ilmoitus merkittiin n ) tiedoksi. 

Merkittiin12) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen ilmoitus, että palopäällikkö 
W. W. Bergströmin peruutettua valituksensa18) kaupunginvaltuuston päätöksestä, jolla 
hänelle oli myönnetty virkavapautta ja hänet määrätty hoitamaan alempiarvoista 
virkaa, oli asian käsittely lääninhallituksen taholta rauennut. 

Virkavapautta täysin palkkaeduin myönnettiin14) apulaispalopäällikkö L. A. Kartolle 
enintään 10 päiväksi tutustumista varten maaliskuussa liitosalueiden palosuojelun jär-
jestelyyn Tukholman esikaupungeissa ja oli hänelle suoritettava esitettävää matkalaskua 
vastaan paitsi suoranaisia matkakustannuksia myös päiväraha sen suuruisena kuin 
Suomen pankki tarkoitukseen myönsi, kuitenkin enintään 40 Ruotsin kruunua päivässä. 

Palolautakunta oikeutettiin15) myöntämään sairaslomaa vanhemmalle palokorpraa-

Khs 4 p. tammik. 41 §, 8 p. helmik. 378 §, 9 p. toukok. 1 315 § ja 5 p. heinäk. 1 975 §. — 
2) S:n 28 p. kesäk. 1 877 §. — 3) S:n 7 p. jouluk. 16 320 §. — 4) S:n 9 p. elok. 2 126 §. — B) S:n 
19 p. heinäk. 1 999 §. — 6) S:n 20 p. jouluk. 16 495 §. — 7) S:n 1 p. maalisk. 619 §. — 8) S:n 
27 p. jouluk. 16 552 §. —9) S:n 22 p. helmik. 557 §. — 10) Ks. v:n 1941 kert. s. 7. — u ) Khs 22 
p. helmik. 552 §. — 12) S:n 1 p. marrask. 2 945 §. — 13) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 29 ja 105— 
106. — 14) Khs 1 p. maalisk. 618 §. — 15) S:n 22 p. maalisk. 851 §, 26 p. huhtik. 1 202 § ja 13 p. 
jouluk. 16 431 §. 
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Iille A. F. Strandströmille tammikuun 8 pistä lokakuun 9 piään ja joulukuun 14 pistä 
vin 1946 maaliskuun 8 piään. 

Kaupunginhallitus päätti1) hyväksyä palolautakunnan esitykset täyden palkan suo-
rittamisesta palokersantti T. Iloniemelle sekä palokorpraaleille K. Jaalelle ja A. Lind-
stedtille heille myönnettyjen virkavapauksien ajalta. 

Palomies V. Kaarisola, joka lokakuun 10 pinä 1941 irtisanottiin palolaitoksen palve-
luksesta ja samana päivänä kutsuttiin sotapalvelukseen, josta marraskuussa 1941 va-
pauduttuaan ja eri aloilla työskenneltyään tuomittiin huhtikuun 14 pinä 1943 maanpe-
toksesta elinkautiseen kuritushuonerangaistukseen, oli nyttemmin rangaistuksesta 
vapauduttuaan ja kun hänet jälleen oli otettu palolaitoksen palvelukseen, anonut kor-
vausta irtisanomisen johdosta menettämästään 8 kuukauden palkasta. Kaupungin-
hallitus päätti 2) tällöin asevelvollisuuslain 49 §:n perusteella, sellaisena kuin se on tam-
mikuun 24 pinä 1941 annetussa laissa, myöntää palomies Kaarisolalle palkkana 8 kuu-
kauden ajalta 21 152 mk. 

Kaupunginhallitus päätti3) alistaa tutkittavakseen palolautakunnan päätöksen, 
jonka makaan lautakunta oli tyytynyt palopäällikön antamaan selitykseen palomies 
Y. Kaarisolan uudelleen palokunnan palvelukseen ottamista koskevassa asiassa. 

Palokorpraali P. Kajan anomuksen johdosta kaupunginhallitus, nojautuen kaupun-
ginlakimiehen lausuntoon, päätti4) oikeuttaa palokorpraali Kajan eläkkeeseen, ikä-
korotuksiin y.m. etuihin nähden vastaisuudessa lukemaan hyväkseen vin 1941 lokakuun 
10 pin ja vin 1944 lokakuun 15 pm välisen ajan, jona hän erotettuna palokunnan palve-
luksesta ja sotapalveluksesta vapauduttuaan oli joutunut olemaan erossa toimestaan, 
mutta hylätä hakijan anomuksen saada lomakorvausta viita 1943 ja 1944. Samalla 
kaupunginhallitus päätti myöntää palokorpraali Kaj alle viita 1942 lomakorvauksen, 
joka vastasi paolta hänen silloisesta kuukausipalkastaan, mutta evätä hänen anomuk-
sensa saada rahakorvausta sen johdosta, että hänet oli sivuutettu uusia vanhemman 
palokorpraalinvirkoja täytettäessä. 

Palolaitoksen palvelukseen marraskuun 1 pinä 1944 uudelleen otetulle palokorpraali 
S. [Ojaselle, joka kuten edellä mainitutkin lokakuun 10 pinä 1941 oli irtisanottu toimes-
taan ja kutsuttu sotapalvelukseen ja jolle kaupunginhallitus oli jo myöntänyt 5) reservi-
läispalkkaa vin 1941 lokakuun 10 pistä vin 1943 maaliskuun 13 piään, jolloin hän vapautui: 
sotapalveluksesta, päätettiin 6) sallia suorittaa reserviläispalkkaa vin 1944 heinäkuun 
13 pin ja lokakuun 7 pin väliseltä ajalta, jolloin hän oli uudelleen ollut sotapalveluksessa 
sekä 50 % palokorpraalin silloisesta palkasta vin 1943 maaliskunn 14 pin ja vin 1944 
heinäkuun 12 pin sekä lokakuun 8 pin ja 31 pin välisiltä ajoilta korvaukseksi hänen sil-
loin yksityisten palveluksessa olonsa johdosta vähentyneistä palkkatuloistaan. Edelleen 
kaupunginhallitus päätti oikeuttaa palokorpraali Ojasen eläkkeen, ikäkorotusten vm. 
etujen saantia varten lukemaan hyväkseen vin 1941 lokakuun 10 pin ja vin 1944 mar-
raskuun 1 pin välisen ajan sekä saamaan vin 1943 lomakorvauksen, joka vastasi puolta 
hänen toimeensa silloin kuuluneesta palkasta. 

Eräiden palokuntalaisten suoritettavien luontoisetukorvausten määrät vahvistettiin7). 
Palokuntalaisten koulutus. Kaupunginhallitus päätti8) hyväksyä palolautakunnan 

toimenpiteen kolmen palomiehen komentamisesta vuorotellen 4 kuukaudeksi kerrallaan 
palopäällystökoulun toimeenpanemille jatkokoulutuskursseille edellytyksin, ettei siitä 
aiheutunut kaupungille mitään lisäkustannuksia ja että palomiehet olivat komennuksen, 
aikanakin tarvittaessa palokunnan käytettävissä. 

Alistettuaan 9) tutkittavakseen palolautakunnan päätöksen nuoremman palokorpraa- . 
Iin E. Jaalen ynnä eräiden muiden palokunnan viranhaltijain yhteisen kantelukirjel-
män johdosta, joka koski palomiesten valintaa paloalipäällystökursseille, kaupungin-
hallitus, tutustuttuaan valitsijakomitean asiasta antamaan selitykseen, päätti10) palaut-
taa asian palolautakunnalle kehoituksin viivytyksettä hankkia hakijoista palopäällikkö 
W. W. Bergströmin ja apulaispalopäällikkö L. A. Karton lausunnot sekä sen jälkeen mah-
dollisimman pian oman lausuntonsa kera palauttamaan asiakirjat kaupunginhallitukselle. 

!) Khs 29 p. marrask. 16 250 § ja 13 p. jouluk. 16 432 §. — 2) S:n 31 p. toukok. 1555 §. — 
*) S:n 8 p. marrask. 2 974 §. — 4) S:n 22 p. marrask. 16 189 §. — 5) Ks. v:n 1943 kert. I osan 
s. 109. — 6) Khs 20 p. jouluk. 16 494 §. — 7) Khn jsto 4 p. tammik. 3 027 § ja 24 p. lokak. 
4 477 §. — 8 Khs 22 p. helmik. 558 §. — 9) S:n 8 p. marrask. 2 974 §. —10) S;n 29 p. marrask. 
16 245 §. 
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Työaika. Merkittiin x) tiedoksi Helsingin palomiesten ammattiosaston ilmoitus, että 
yhdistys ei tule tyytymään palomiesten työajan lyhentämistä koskevaan kaupungin-
valtuuston päätökseen2) sekä että palomiehet pidättivät itselleen oikeuden sopivaksi 
katsomanaan ajankohtana palata asiaan uudelleen. 

Hälytysjärjestelmä. Kaupunginhallituksen kehoitettua3) palolautakuntaa antamaan 
lausuntonsa siitä, eikö palolaitoksen hälytysjärjestelmää voitaisi muuttaa siten, että 
tulipalon sattuessa ainoastaan sen paloaseman miehistö aluksi hälytettäisiin, jonka palo-
piirissä palo kulloinkin on syttynyt sekä samalla antamaan seikkaperäisen selostuksen 
siitä, miten hälytysjärjestelmä palolaitoksessa toimii, palolautakunta oli antanut kysy-
myksiä koskevan selvityksen, joka merkittiin 4) tiedoksi. 

Ilmahälytyssireenien käyttö. Palolautakuntaa päätettiin5) kehoittaa heinäkuun 1 
p:stä lukien ottamaan käytäntöön pääpaloaseman ympäristössä olevien katujen risteyk-
siin sijoitetut 5 hälytyssireeniä palo- ja tapaturma-autojen ajaessa palo- tai onnetto-
muuspaikalle sekä ilmoittamaan tästä sanomalehtikuulutuksella kaupungin asukkaille. 

Radiovastaanottimen hankkiminen Kallion paloasemalle. Pa lo l au takun ta pää te t t i i n 6) 
oikeuttaa hankkimaan Kallion paloaseman lennätinhuoneeseen radiovastaanotin ollen, 
kustannukset suoritettava palokunnan lahjoitusrahastojen varoista. 

Lennätinjohtojen osto. Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa palolautakunnan osta-
maan Viipurin kaupungin hoitokunnalta 40 000 m uutta kuparista lennätinj ohtoa sekä 
suorittamaan kustannukset palolaitoksen kalustonhankintamäärärahasta. 

Radiolähetysaseman sijoittaminen pääpaloaseman torniin. Sisäasiainministeriön t ie-
dustelun johdosta kaupunginhallitus päätti8) ministeriölle ilmoittaa, ettei sillä ollut mi-
tään sitä vastaan, että sekä poliisilaitoksen että palolaitoksen tarkoituksia palveleva 
radiolähetysasema sijoitetaan pääpaloaseman torniin. 

Moottoriruiskuihin saatava lisäbensiini. Sisäasiainministeriön kiertokirje, joka koski 
mahdollisuuksia saada lisäbensiiniä moottoriruiskuihin, päätettiin 9) lähettää palolauta-
kunnalle toimenpidettä varten. 

Autonrenkaiden hankinta. Kaupunginhallitus päätti10) kirjelmitse anoa kansanhuolto-
ministeriöltä paloautoja ja palokunnan sairaidenkuljetusautoja varten tarvittavia au-
tonrenkaita. 

Sulfaattiselluloosapaalien myynti. Kaupunginhallitus päätti11) kehoittaa rahatoimistoa 
perimään Tako oy:ltä 219 600 mk sille myydyistä sulfaattiselluloosapaaleista sekä aika-
naan tilittämään mainitun rahamäärän tulona kaupunginkassaan. 

Huonetilojen varaaminen Munkkiniemestä. Munkkiniemeen järjestettävän 12) väliai-
kaisen paloaseman huoneistotarvetta silmälläpitäen kaupunginhallitus päätti13) ilmoit-
taa kiinteistölautakunnalle, että kyseiset huonetilat oli varattava Riihitien 14:ssä olevasta 
rakennuksesta palokuntaa varten. 

Metsäpalojen sammuttaminen. Merkittiin14) tiedoksi sisäasiainministeriön kiertokirje, 
jossa kuntia kehoitettiin ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin sitä silmälläpitäen, 
että metsäpalojen sammuttamisesta aiheutuvat tehtävät nyttemmin olivat siirtyneet 
sotilasviranomaisilta rauhan ajan kannalle. 

Merkittiin15) tiedoksi kansanhuoltoministeriön kiertokirje kansanhuoltolautakuntien 
oikeuttamisesta myöntämään ostolupia elintarvikkeiden hankkimiseen ilman kupon-
kien tilitysvelvollisuutta jaettavia lämpimiä aterioita varten metsäpalojen sammutus-
töihin yhtäjaksoisesti vähintään 4 tunnin aikana osallistuvalle sammutusmiehistölle. 

Helsingin vapaaehtoinen palokunta. Kaupunginhallitus päätti16), että kaupunki hy-
vittää Helsingin vapaaehtoista palokuntaa sen letkujen ja palokaluston kertomusvuo-
den vakuutusmaksuista sekä varsinaisista palo- ja liikennevakuutuksista yhteensä 46 843 
mk:lla joka rahamäärä on suoritettava kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Kaupunginhallituksen kehoitettua palolautakuntaa harkitsemaan eikö joitakin kau-
pungin vanhempia paloautoja voitaisi luovuttaa Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle, 
palolautakunta ilmoitti, ettei se voinut tehdä asiasta minkäänlaista esitystä, koska tois-

Khs 2 p. elok. 2 110 §. — 2) Ks. tämän kert. I osan s. 47. — 3) Khn kirje n:o 292 v 
1945. — 4) Khs 14 p. kesäk. 1 750 §. — 5) S:n 28 p. kesäk. 1 901 §. — 6) S:n 22 p. helmik. 550 
§. - 1 ) S:n 22 p. helmik. 551 §. —8) S:n 14 p. kesäk. 1 753 §. —9) S:n 9 p. toukok. 1 337 §. — 
10) S:n 4 p. lokak. 2 659 §. — n ) S:n 1 p. maalisk. 612 §. — 12) Ks. tämän kert. I osan s. 13. — 
1S) Khs 29 p. marrask. 16 249 §. — 14) S:n 9 p. toukok. 1 336 §. — 15) S:n 31 p. toukok. 1 599 
§. —16) S:n 17 p. toukok. 1 456 §. 
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täiseksi ei ollut täyttä selvyyttä siitä, millaiseksi palokunnan kalustotarve muodostuisi 
esikaupunkiliitoksen toteuduttua. Kaupunginhallitus päätti1) tällöin kehoittaa palo-
lautakuntaa ottamaan harkittavakseen kysymyksen kaluston luovuttamisesta Helsingin 
vapaaehtoiselle palokunnalle mahdollisimman pian esikaupunkiliitoksen tapahduttua. 

Palokunta oikeutettiin 2) Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle luovuttamaan 
150 palokunnan varastossa olevaa vanhaa sotilaskypäriä sekä poistamaan ne palokun-
nan kalustoluettelosta. 

Palolautakunta oikeutettiin3) talvikauden 1945/46 ajaksi luovuttamaan Helsingin 
vapaaehtoisen palokunnan käyttöön 40 pomppatakkia. 

Haagan vapaaehtoinen palokunta. Haagan vapaaehtoisen palokunnan tekemän ano-
muksen johdosta kaupunginhallitus päätti 4) myöntää mainitulle palokunnalle palo-
lautakunnan talousarvioehdotuksen yhteydessä tekemän esityksen mukaisesti 70 000 
mk:n suuruisen avustuksen v:ksi 1946 sekä suostua siihen, että Haagan kauppalan palo-
kalusto toistaiseksi luovutettiin edellä mainitun palokunnan käyttöön. Sen sijaan kau-
punginhallitus katsoi ennenaikaiseksi tehdä päätöstä Haagan kauppalan kuorma-auton 
luovuttamisesta mainitulle palokunnalle samoin kuin sen mahdollisten uudishankintojen 
rahoittamisesta. 

Kulosaaren vapaaehtoinen palokunta. Kaupunginhallitus päätti 5), että Kulosaaren 
paloasema toistaiseksi saadaan luovuttaa Kulosaaren vapaaehtoisen palokunnan käytettä-
väksi sekä että palolautakunta oikeutetaan antamaan edellä mainitun vapaaehtoisen palo-
kunnan käytettäväksi palokalustoa lautakunnan harkinnan mukaisesti. 

Degerön vapaaehtoinen palokunta. Degerön vapaaehtoisen palokunnan anomuksen 
johdosta, joka koski siltä Helsingin ilmapommituksen aikana helmikuun 6 p:nä 1944 
sammutustöissä kadonneiden letkujen ym. samoin kuin sen palomiehistön menetetyn 
työajan korvaamista, kaupunginhallitus päätti 6) oikeuttaa palolautakunnan luovutta-
maan palokunnan letkuvarastosta Degerön vapaaehtoiselle palokunnalle 3 kahden tuu-
man letkua liittimineen ja 1 kahden tuuman suihkuputken sekä myöntää käyttövaroistaan 
väestönsuojelua varten 2 400 mk palomiehistön menetetyn työajan korvaamiseen lasket-
tuna 25 mk:n mukaan tunnilta. 

Kauniaisten vapaaehtoinen palokunta. Kauniaisten vapaaehtoisen palokunnan anottua 
saada korvausta palokalustostaan, joka tuhoutui auto-onnettomuudessa helmikuun 
26 p:nä 1944 mainitun palokunnan ollessa matkalla Helsinkiin antamaan sammutusapua 
kaupunkia silloin kohdanneen ilmapommituksen aikana, kaupunginhallitus päätti7) 
esittää kaupunginvaltuustolle, että anottu korvausmäärä, 396 663 mk, suoritettaisiin 
Kauniaisten vapaaehtoiselle palokunnalle. 

Kauklahden vapaaehtoinen palokunta. Kaupunginhallitus päätti8) kaupunginvaltuus-
tolle esittää, että Kauklahden vapaaehtoiselle palokunnalle myönnettäisiin sen anoma 
rahamäärä 11 846: 80 mk sen samoissa olosuhteissa kuin yllä mainitun Kauniaisten vapaa-
ehtoisen palokunnankin tuhoutuneen palokaluston korvaamiseen. 

Nuohoustoimi. Tehdessään nuohoustariffin perusmaksujen korottamista koskevan 
kaupunginvaltuuston päätöksen 9) johdosta maaliskuun 28 p:nä täytäntöönpanoehdotuk-
sen, kaupunginhallitus, ottaen huomioon Uudenmaan lääninhallituksen vahvistaman 
palojärjestyksen 35 §:n 2 momentin, jonka mukaisesti ehdotuksen nuohoustaksaksi laatii 
palolautakunta ja vahvistaa kaupunginvaltuusto, alisti kaupunginvaltuuston yllä maini-
tun päätöksen kansanhuoltolautakunnan vahvistettavaksi. Asiaa käsiteltäessä oli kui-
tenkin käynyt ilmi, että elinkeinolain 22 §:n mukaan kaupungissa on maistraatin asia 
kuultuaan asianomaista kunnallisviranomaista ja puheena olevan ammattiryhmän edus-
tajien lausuntoja säätää tarkastusmääräyksiä mm. nuohoojaliikkeen harjoittajille sekä 
vahvistaa taksoja ja järjestyssääntöjä ynnä uhkasakkoja niiden rikkomisesta. Edellä mai-
nitulla palojärjestyksen määräyksellä ei tätä elinkeinolain säännöstä ole voitu kumota, 
joten kaupunginvaltuusto ei voi lopullisesti hyväksyä nuohousmaksuja vaan ainoastaan 
tehdä maistraatille ehdotuksen tällaisiksi maksuiksi samoin kuin niiden korottamiseksi. 
Tämän johdosta kaupunginhallitus muuttaen edellä mainittua täytäntöönpanopää-
töstä, päätti 10), että kaupunginvaltuuston päätös nuohoustariffin perusmaksujen korot-

i) Rhs 14 p. kesäk.l 750 §. —2) S:n 30 p. elok. 2 312 §. —3) S:n 15 p. marrask. 16 124 §. — 
*) S:n 15 p. marrask. 16 125 §. —5) S:n 15 p. marrask. 16 123 §. —6) S:n 25 p. lokak. 2 889 §. — 
7) S:n 22 p. helmik. 548 §. — 8) S:n 22 p. helmik. 549 §. — 9) Ks. tämän kert. I osan s. 46. — 
10) Khs 17 p. toukok. 1 412 §. 
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tamisesta saatetaan maistraatin tietoon sekä että maistraattia pyydetään vahvista-
maan taksa kaupunginvaltuuston hyväksymässä muodossa. Samalla päätettiin antaa 
teknillisen johtajan tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan kysymystä palojärjestyksen 35 
§:n 2 momentin nuohoustaksan hyväksymistä koskevien määräysten saattamisesta 
elinkeinolain mukaisiksi. 

Esikaupunkien liittämisestä kaupunkiin aiheutuvia toimenpiteitä palotoimen alalla 
koskevien kysymysten käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti 1) kehoittaa 
palolautakuntaa kiireellisesti laatimaan ehdotuksen liitosalueen jakamisesta nuohous-
piireihin samoin kuin suunnitelman nouhoustoimen hoitamisesta liitosalueella v:n 1946 
alusta lukien. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulko-
puolella 

Ensimmäinen kaupunginlääkäri. Virkavapautta täysin palkkaeduin myönnettiin 2) 
ensimmäiselle kaupunginlääkärille T. W. Wartiovaaralle helmikuun 19 pistä maaliskuun 
4 p:ään Ruotsiin tehtävää esitelmä- ja opintomatkaa varten. 

Ensimmäinen kaupunginlääkäri oikeutettiin 3) hoitamaan sivutointa v:n 1947 loppuun 
saakka. 

Kaupunginhallituksen anottua 4) lääkintöhallitukselta valtion v:n 1943 osuutta en-
simmäisen kaupunginlääkärin peruspalkkaan sekä kehoitettua terveydenhoitolautakun-
taa hakemaan valtion varoista ikäkorotuksia ensimmäiselle kaupunginlääkärille, ter-
veydenhoitolautakunta oli lähettänyt kaupunginhallitukselle jäljennöksen lääkintö-
hallituksen päätöksestä mainitun ikäkorotuksen myöntämisestä, ollen se 2 400 mk vuo-
dessa marraskuun 1 p:stä 1943 lukien, ilmoittaen samalla, että lääkintöhallitus ei ollut 
vielä suorittanut mainittua ikäkorotusta samoin kuin ei myöskään v:n 1943 valtionapua 
kaupunginlääkärin peruspalkasta syystä, että kaupunginhallituksen lääkintöhallitukselle 
lähettämät mainittua valtionapua koskevat asiakirjat olivat pommituksessa hävinneet. 
Kaupunginhallitus päätti5) tämän johdosta lähettää lääkintöhallitukselle uudelleen 
kyseistä valtionapua koskevat asiakirjat v:lta 1943 sekä pyytää myönnetyn ikäkorotuk-
sen maksamista kaupungille. 

Käyttämättä jääneiden kesälomien korvaaminen. Paratyfusepidemian johdosta käyt-
tämättä jääneiden kesälomien korvaamiseksi rahassa terveydenhoitolautakunta oikeu-
tettiin 6) suorittamaan ensimmäiselle kaupunginlääkärille T. W. Wartiovaaralle 21 240 
mk elokuun 28 p:n ja syyskuun 20 p:n väliseltä ajalta, terveydenhoitolautakunnan toi-
miston sairaanhoitajattarelle E. Öhmanille 3 210 mk syyskuun 1 p:n ja 10 p:n väliseltä 
ajalta sekä desinfioitsijain esimiehelle M. Snellmanille 9 398 mk syyskuun 16 p:n ja loka-
kuun 13 p:n väliseltä ajalta. 

Aluelääkärit. Pasilan ja Käpylän alueen aluelääkäri J. O. Blomstedt, jolle oli myön-
netty 7) ero virastaan helmikuun 9 pistä lukien määrättiin 8) mainitusta ajankohdasta 
lähtien edelleen hoitamaan täten avoimeksi tullutta aluelääkärinvirkaa toistaiseksi ja 
kunnes virka vakinaisesti täytettiin. 

Pasilan ja Käpylän alueen aluelääkärinvirkaan valittiin9) sittemmin lääketieteen 
lisensiaatti K. H. Blomberg. 

Perustetun uuden Alppilan alueen aluelääkärinvirkaan valittiin10) tammikuun 1 
pistä 1946 lukien lääketieteen lisensiaatti E. T. Moren. 

Kaupunginhallitus pää t t i n ) nimittää liitosalueilla toimivat kunnanlääkärit aluelää-
kärinvirkoihin siten, että Malmin alueen aluelääkäriksi nimitettiin lääketieteen ja kirur-
gian tohtori G. H. Nyman, Oulunkylän alueen aluelääkäriksi lääketieteen lisensiaatti 
E. G. Lindroos ja Haagan alueen aluelääkäriksi lääketieteen lisensiaatti C. J. L. Ahlberg. 

Töölön alueen aluelääkärille R. Lagukselle myönnettiin12) sairaslomaa vin 1944 joulu-

Khs 4 p. lokak. 2 557 §. — 2) S:n 8 p. helmik. 409 §. — 3) S:n 13 p. jouluk. 16 440 §. — 
4) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 109—110. — 5) Khs 22 p. maalisk. 866 §. — 6) S:n 4 p. lokak. 
2 696 § ja 27 p. jouluk. 16 569 §. — 7) S:n 18 p. tammik. 185 §. —8) S:n 8 p. helmik. 413 §. — 

S:n 22 p. maalisk. 860 §. — 10) S:n 27 p. jouluk. 16 560 §. — 1 1 ) S:n 7 p. jouluk. 16 334 §. — 
S:n 4 p. tammik. 51 § ja 9 p. elok. 2 156 §. 


