
48 1. Kaupunginvaltuusto 

p:nä 1943 annetun valtioneuvoston päätöksen 35 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin 
se on joulukuun 21 p:nä 1945 annetussa valtioneuvoston päätöksessä, että Helsingin 
kaupungin alue on jaettava edellä mainitussa pykälässä tarkoitettuihin piireihin siten, 
että v:n 1946 alusta kaupunkiin liitetty alue jakaantuu Malmin, Oulunkylän—Pakilan 
ja Haagan—Pitäjänmäen piireihin muun osan liitosaluetta muodostaessa varsinaisen 
kaupungin kanssa oman piirinsä. Samalla on sosiaaliministeriö määrännyt, että Malmin 
piiriin kuuluu alue, jonka rajana on idässä Malmin, Stensbölen ja Viikin kylien itäraja 
Herttoniemen rautatiehen asti, etelässä Herttoniemen rautatie Vantaanjokeen asti, 
lännessä Vantaanjoki ja pohjoisessa liitosalueen raja, Oulunkylän—Pakilan piiriin Oulun-
kylä, Pakinkylä, Tuomarinkylä, Tomtbacka, Nackböle ja Maunulan omakotialue koko-
naisuudessaan sekä Haagan—Pitäjänmäen piiriin Haagan kauppala, lukuunottamatta 
siihen kuuluvaa osaa Maunulan omakotialueesta sekä Kärbölen, Kanalan ja Talin ky-
lät. Ilmoitus merkittiin tiedoksi. 

Sittemmin kaupunginvaltuusto päätti2) tehdä sosiaaliministeriölle esityksen minis-
teriön yllä mainitun päätöksen muuttamisesta siten, että v:n 1947 alusta lukien Oulun-
kylän—Pakilan ja Haagan—Pitäjänmäen erilliset piirit lakkautetaan ja ne yhdistetään 
varsinaisen kaupungin piiriin. 

Tutkimuksen suorittamista huoneenvuokralautakuntien toiminnasta ja muuttokiellon 
aikaansaamista koskeva vtn Schybergsonin ym. aloite. Vtn Schybergsonin ym. tehtyä aloit-
teen, jossa ehdotettiin, että valtuusto ryhtyisi toimenpiteisiin tutkimuksen toimitutta-
miseksi huoneenvuokralautakuntien toiminnasta sen seikan selvittämiseksi missä määrin 
lautakunnat myöntäessään asumisoikeuksia olivat noudattaneet asianmukaista harkin-
taa ja ottaneet huomioon, että yhteiskunnanvastaisille väestöryhmille ei olisi myönnet-
tävä oikeutta muuttaa pääkaupunkiin sekä että valtuusto sopivassa muodossa kiinnit-
täisi valtiovallan huomiota tehokkaan muuttokiellon tarpeellisuuteen kaupunginvaltuusto 
oli lähettänyt 3) aloitteen kaupunginhallituksen valmistettavaksi. Huoneen vuokralauta-
kunnat olivat antaneet asiasta lausuntonsa, jossa he huomauttivat toimivansa tuomarin 
vastuulla sekä toiminnassaan noudattavansa ainoastaan valtioneuvoston päätöksiä ja 
sosiaaliministeriön niiden perusteella antamia ohjeita, joten oli ilmeistä, että lauta-
kuntien päätökset oli annettu niille vahvistettujen toimintaohjeiden mukaisesti. Sen si-
jaan olivat huoneen vuokralautakunnat kannattaneet toimenpiteisiin ryhtymistä muutto-
sulun aikaansaamiseksi. Kaupunginhallituksen esityksestä valtuusto päätti 4) tällöin 
tehdä valtioneuvostolle esityksen toimenpiteisiin ryhtymisestä sellaisten henkilöiden 
siirtämiseksi pois kaupungista, joilla ei täällä ollut asumislupaa. 

4. Palotointa koskevat asiat 
Palojärjestyksen muuttaminen. Kaupunginhallituksen ehdotus palojärjestyksen 2 §:n 

muuttamiseksi hyväksyttiin 5) ja päätös alistettiin lääninhallituksen vahvistettavaksi. 
Palolaitos. Palolaitokseen päätettiin 6) tammikuun 1 p:stä 1947 lukien perustaa uusi 

29 palkkaluokkaan kuuluva apulaispalotarkastajan virka. 
Kaupunginvaltuusto päätti 7) kertomusvuoden heinäkuun 1 pistä lukien lakkauttaa 

67 vanhemman palokorpraalin, 51 nuoremman palokorpraalin, 56 vanhemman palomie-
hen ja 76 nuoremman palomiehen virkaa sekä perustaa samoin kertomusvuoden heinä-
kuun 1 p:stä lukien 118 uutta 35 palkkaluokkaan kuuluvaa palokorpraalin virkaa ja 132 
uutta 38 palkkaluokkaan kuuluvaa palomiehen virkaa. 

Palokuntaan päätettiin 8) kertomusvuoden heinäkuun 1 p:stä lukien perustaa 37 
palkkaluokkaan kuuluva suutarin virka ja 29 palkkaluokkaan kuuluva räätälimestarin 
virka ja myönnettiin mainittujen virkojen peruspalkkojen suorittamista varten kerto-
musvuonna 32 100 mk kaupunginvaltuuston käyttövaroista uusien virkojen palkkoihin 
ja palkankorotuksiin. 

Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin 85 700 mk 9) toimeenpantu-
jen 10) paloalipäällystökurssien kertomusvuoden menojen peittämiseen sekä samoista käyt-
tövaroista, niitä ylittäen, 85 000 mk n ) samanlaisten uusien kurssien toimeenpanoa varten. 

!) Kvsto 6 p. helmik. 71 §. — 2) S:n 6 p. marrask. 701 §. — 3) S:n 8 p. toukok. 367 §. — 
4) S:n 12 p. kesäk. 447 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 6. — 5) Kvsto 27 p. marrask. 754 §; ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 272. — 6) Kvsto 27 p. marrask. 747 §. — 7) S:n 19 p. kesäk. 460 §. — 8) S:n 
19 p. kesäk. 459 §. — 9) S:n 6 p. helmik. 93 §. — 10) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 164. — 

i1) Kvsto 25 p. syysk. 610 §. 
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Palolautakunta oikeutettiin1) palokunnan kapellimestarin palkkion korottamista 
varten 6 370 mk:aan kuukaudessa kertomusvuoden tammikuun 1 p:stä lukien ylittämään 
enintään 26 400 mk:lla palolaitoksen tilapäisen työvoiman määrärahaa. 

Seuraavia palolaitoksen v:n 1945 määrärahoja päätettiin 2) sallia ylittää alla mainitun 
verran: Vedenkulutus 8 000 mk, Kaluston kunnossapito 100 000 mk, Käyttövoima 10 000 
mk ja Autojen käyttö 100 000 mk. 

Seuraavia palolaitoksen kertomusvuoden määrärahoja päätettiin 3) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: Tilapäistä työvoimaa 214 200 mk, Lämpö 220 000 mk, Valaistus 
90 000 mk, Siivoaminen 25 000 mk, Vedenkulutus 25 000 mk, Puhtaanapito 20 000 mk, 
Kaluston kunnossapito 950 000 mk, Painatus ja sidonta 36 000 mk, Tarverahat 204 000 
mk, Vaatteiden pesu 60 000 mk ja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 12 000 mk. 

Kaupunginvaltuusto päätti 4) vahvistaa seuraavat maksut palolaitoksen sairaan-
kuljetusvaunujen käyttämisestä sekä hankkia korotukseen kansanhuoltoministeriön 
vahvistuksen: 

1) jokaisesta kuljetuksesta kaupungin alueella kaupungin tai valtion sairaaloihin 
tai niistä maksu on 150 mk, paitsi tapaturman sattuessa, jolloin kuljetus on maksuton; 
jos kuljetus tapahtuu rautatieasemalle tai sieltä tahi yksityissairaaloihin tai niistä., maksu 
on 200 mk; 

2) sairaa.nkuljetusva.unun käyttämisestä kaupungin ulkopuolella on maksu kaupungin 
rajalle 200 mk ja siitä eteenpäin 20 mk juoksukilometriltä sekä meno- että paluumat-
kalta. 

Palokunnan ns. kuutosjutun tutkimista koskeva vtn Riipisen ym. aloite päätettiin 5) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Nuohousohjesäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti6) muuttaa huhtikuun 
1 p:nä 1942 vahvistamansa nuohousohjesäännön 4 §:n 1 momentin näin kuuluvaksi: 
Piirinuohoojan tulee palkata avukseen vähintään yksi etumies ja yksi nuohooja. Kuiten-
kin voi palolautakunta pakottavista syistä oikeuttaa piirinuohoojan palkkaamaan avuk-
seen vain yhden etumiehen. 

Paloturvallisuusmääräykset Helsingin kaupungissa olevia autosuojia varten. Kaupungin-
valtuusto päätti 7) eräin muutoksin hyväksyä palolautakunnan ehdotuksen paloturvalli-
suusmääräyksiksi Helsingin kaupungissa olevia autosuojia varten. Uudenmaan läänni-
hallitus vahvisti 8) huhtikuun 17 p:nä valtuuston päätöksen. 

5, Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Kaupunginvaltuusto päätti 9) hyväksyä 
kaupunginhallituksen ehdotuksen 10) muutoksiksi terveydenhoitolautakunnan ohjesään-
töön ja alistaa päätöksensä Uudenmaan lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi n ) erinäisin muutoksin kaupunginhallituksen ehdotuk-
sen 12) terveydenhoidontarkastajan johtosäännön muuttamisesta. 

Sellaisten tilapäisten virkojen vakinaistamiseksi, joita jo pitemmän aikaa oli ylläpi-
detty tilapäisinä ja jotka vastaisuudessakin olivat tarpeellisia kaupunginvaltuusto ter-
veydenhoitolautakunnan esityksestä päätti1 3) perustaa tammikuun 1 p:stä 1947 lukien 
terveydenhoitolautakunnan toimistoon uuden 39 palkkaluokkaan kuuluvan päivystäjän 
viran sekä oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan täyttämään viran sitä haettavaksi 
julistamatta. 

Kaupunginvaltuusto päätti14) muuttaa yhden terveydenhoitolautakunnan katsasta-
jan viran ylikatsastajan viraksi, siirtää sen kertomusvuoden alusta lukien 30 palkkaluok-

!) Kvsto 6 p. maalisk. 206 §. — 2) S:n 16 p. tammik. 50 §. — 3) S:n 17 p. huhtik. 306 §, 
28 p. toukok. 420 §, 25 p. syysk. 621 § ja 27 p. marrask. 769 §. — 4) S:n 25 p. syysk. 609 §. — 
5) S:n 12 p. kesäk. 454 §. — 6) S:n 8 p. toukok. 341 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 64. — 7) Kvsto 
6 p. maalisk. 169 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 61. — 8) Kvsto 28 p. toukok. 378 §. — 9) S:n 
6 p. marrask. 700 §, 13 p. marrask. 737 § ja 27 p. marrask. 754 §; ks. v:n 1947 Kunnall. ase-
tuskok. s. 14. — 10) Kvston pain. asiakirj. n:o 14. — 11) Kvsto 6 p. marrask. 699 § ja 13 p. 
marrask. 736 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 352. — 12) Kvston pain. asiakirj. n:o 13. — 13) Kvsto 
6 p. marrask. 694 §. — S:n 17 p. huhtik. 272 §. 
Kunnall. kert. 1946, I osa. 4 


