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huolehdittava tavarainsa pakkaamisesta sekä; että tästä aiheutuvia kustannuksia koskeva 
.lasku lähetetään lääninhallitukselle. 

Kaupunginhallitus päätti 1), että ne Oulunkylän Myllyhaan .21 :ssä ja Torppamäen 
10 a:ssä sijaitsevat huoneet, jotka oli kunnostettu huoneen vuokralautakuntien osoitta-
mien lapsiperheiden tilapäistä majoitusta varten, vuokrataan kiinteistötoimiston talo-
osaston esittämästä vuokramaksusta; mikäli vuokralainen kuitenkin kieltäytyy ottamasta 
vastaan huoneen vuokralautakunnan hänelle muualta osoittamaa huoneistoa ja haluaa 
edelleen asua kyseessä olevista rakennuksista saamassaan huoneessa, on häneltä perittävä 
50 %:lla korotettu vuokramaksu kieltäytymisestä lähtien. 

Henkikirjoitus. Henkikirjoituksen toimittamista ja liitosalueiden jakamista henki-
kirjoituspiireihin koskevat Uudenmaan lääninhallituksen kuulutukset samoin kuin sisä-
asiainministeriön kiertokirje henkikirjoitusilmoitusten lähettämisestä henkikirjoittajalle 
merkittiin2) tiedoksi. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Kadonneista vaate- ja varusesineistä perittävät korvausmaksut. Kaupunginhallitus 
päätti 3) vahvistaa seuraavat palolautakunnan ehdottamat kadonneista vaate- ja varus-
esineistä perittävät korotetut korvausmaksut, kuitenkin siten, että palolautakunnalla 
oli oikeus päättää, milloin esineiden laatuun katsoen oli perittävä alempia maksuja: 

Korvaus-
Vaate- tai varusesine maksu, mk 
Vormutakki 2 850: — 
Vormuhousut 1 300: — 
Mantteli 4 000: — 
Lyhyt päällystakki 4 000: — 
Turkki, päällystön ja alipäällystön 5 500: — 

» miehistön 4 500: — 
Turkislakki 500: — 
Kesälakki 300: — 
Kesätakki, päällystön ja alipäällystön 2 850: — 
Kesäpusero 1 000:— 
Kesähousut 500: — 
Sadetakki, päällystön 3 500: — 

» puolipitkä 1 500: — 
» pitkä 1 800: — 

Pyyheliina 200: — 
Makuuhuopa 1 000: — 
Voimistelukengät 300: — 
Voimistelupaita 150: — 
Voimisteluhousut 450: — 
Naamari 1 000: — 

Vaate- tai varusesine 
Korvaus-

maksu, jnk 
Naamarikotelo 1 000 
Saappaat 2 000 
Vyö, päällystön 500 

» muiden 300 
Kumisaappaat 1 500 
Rukkaset 230 
Villapaita 600 
Villatakki 600 
Villamyssy (päänsuojus) 100 
Suojapuku 1 000 
Suoj atakki 500 
Suojahousut 400 
Syylingit 50 
Lakana 800 
Tyynynpäällinen 200 
Tyyny 300 
Palokypärä 350 
Palovyö 1 600 
Palokirves 250 

Maksut palokunnan antamasta avustuksesta. Kaupunginhallitus vahvisti 3) 
palolautakunnan ehdottamat korotetut maksut annetusta avustuksesta: 

seuraavat 

Pulmoottoriavustus ja auton kuljetus Mk 
Ensimmäiseltä tunnilta 300 
Kultakin seuraavalta tunnilta 50 

Happikojeen laina 
Vuorokaudelta 100 
+ hapen kulutuksesta kulloinkin voimassa oleva tehtaan hinta erillisenä laskettuna 

Oven avaus tai muu avustus, jossa tikapuita käytetään 
Mieheltä ilman autoa, tunnilta 60 
Autonkuljetuksesta, tunnilta 150 
Konetikapuuavustus, kerralta 600 

Veden pumppaaminen moottoriruiskun avulla, työtunnilta 500 

Khs 31 p. lokak. 3 105 §. — 2) S:n 3 p. tammik. 12 ja 13 §, 28 p. marrask. 3 368 §, 5 p. 
jouluk. 3 429 § ja 12 p. jouluk. 3 536 §. — 3) S:n 31 p. lokak. 3 116 §; ks. v:n 1943 kert. I 
osan s. 109. 
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Vedenantolaivoille ym. 
Miehen työtunnilta 60 
Automatka, tunnilta 150 
Letkunkulutus, 10 % arvosta ä 200 mk m:ltä. 

Palovartiointi tai mini erikoistyö työtunnilta 60 
Hyljätyn letkun hinta metriltä 25 

Urheilu- ja kalustokilpailut. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista niitä 
ylittäen myönnettiin enintään 35 000 mk syyskuun 7—8 p:nä pidettävien palomiesten 
urheilu- ja kalustokilpailujen mahdollisen tappion peittämiseen. 

Paloasemien porttivartioinnin uudelleenjärjestely. Palolautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin 2) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 15 970 mk pääpaloaseman 
ja Kallion paloaseman porttivartioinnin uudelleenjärjestelystä aiheutuviin asentamis-
ym. kustannuksiin. 

Teatterien palovartioinnin uudelleenjärjestely. Kaupunginhallitus päätti3), että teat-
terien palovartiointi kertomusvuoden helmikuun 1 p:stä lukien siirretään työvuorossa 
olevien palomiesten tehtäväksi, että vartioinnista perittävä palkkio korotetaan 150 mk:aan 
palomiestä kohden enintään 4 tuntia kestävältä vartioajalta, että 4 tuntia ylittävältä 
vartioajalta peritään lisäksi 50 mk jokaiselta täydeltä tunnilta tai tunnin osalta sekä 
että yllä mainitut palkkiot suoritetaan kaupunginkassaan. 

Liitosalueen paloasemien vuokrat. Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuok-
rankorotuksiin kaupunginhallitus myönsi 4) 51 744 mk Kulosaaren paloasemaa varten 
Pallokujan varrella olevasta varastorakennuksesta luovutettavien huonetilojen ja Brän-
döntien 42:sta luovutettavan autotallin vuokran suorittamiseen sekä 30 000 mk Lautta-
saaren palokuntatalosta kaupungin palolaitoksen käyttöön vuokrattujen huonetilojen 
ja autotallin vuokran suorittamiseen. 

Radiopuhelinten hankinta. Kaupunginhallitus hyväksyi 5) tutkittavakseen alistamansa 
palolautakunnan päätöksen, joka koski radiopuhelinten hankkimista suorittamalla 
niiden hinnasta % ennakkomaksuna. 

Palolaitoksen autot. Palolautakunnan ilmoitus Dodge-merkkisen sairaankuljetusau-
ton ostamisesta merkittiin 6) tiedoksi. 

Palolautakunta oikeutettiin 7) ostamaan kaluston hankintamäärärahallaan ns. Jeep-
auto perävaunuineen liitosalueella käytettäväksi paloautoksi. 

Sairaankuljetukset. Kansanhuoltoministeriölle päätettiin 8) tehdä esitys palokunnan 
sairaankuljetusmaksujen korottamisesta. 

Palolautakunta oikeutettiin 9) myymään kaksi palolaitoksen vanhaa henkilöautoa ja 
yksi pakettiauto enimmän tarjoavalle sekä hankkimaan niiden tilalle kaksi 4—5 hengen 
katettua henkilöautoa. 

Moottoriristeilijän siirtäminen palolaitoksen käyttöön. Kaupunginhallitus päätti10), 
että satamalaitoksen rautainen moottoriristeilijä siirretään palolaitoksen ruiskulaivana 
käytettäväksi ja että se merkitään palolaitoksen kalustoluetteloon 175 000 mk:n kirjan-
pitoarvosta ja poistetaan satamalaitoksen irtaimistoluettelosta. 

Paloturvallisuuden tehostamista koskeva sisäasiainministeriön kiertokirje merkittiin11) 
tiedoksi. 

Pohjoispaloaseman käyttö. Asuntotilanteen kiristyttyä Helsingissä palolautakunta 
oli esittänyt kaupunginhallitukselle, eikö Suomen palosuojeluyhdistykselle palopäällystö-
kouluksi luovutetulle 12) Meritullinkadun 12 b:ssä sijaitsevalle ns. pohjoispaloasemalle 
voitaisi järjestää asuinhuoneistoja palomiehiä varten. Kaupunginhallitus oli tämän joh-
dosta asettanut13) komitean selvittämään kysymystä mainitun paloaseman käytöstä. Mie-
tinnössään komitea mainitsi, että koska vallitsevat rakentamisvaikeudet estivät suunni-
tellun 14) uuden palopäällystökoulutalon rakentamista, oli palopäällystökoulun toimin-
nalle välttämätöntä saada pitää kyseinen paloasema hallussaan. Koska myös oli otettava 
huomioon, että palopäällystökoulu muodosti tehokkaan varapalokunnan ja avusti mo-

Khs 5 p. syysk. 2 523 §. — 2) S:n 6 p. kesäk. 1 816 §. — 3) S:n 17 p. tammik. 224 §. — 
4) S:n 3 p. tammik. 46 §. — 5) S:n 11 p. huhtik. 1 231 §. — 6) S:n 28 p. maalisk. 1 085 §. — 
7) S:n 11 p. heinäk. 2 169 §. — 8) S:n 21 p. marrask. 3 351 §. — 9) S:n 12 p. jouluk. 3 559 §. — 
10) S:n 11 p. heinäk. 2 167 §. — n ) S:n 1 p. elok. 2 292 §. — 12) Ks. v:n 1934 kert. s. 23. — 
13) S:n tämän kert. I osan s. 151. —1 4) S:n v:n 1939 kert. s. 61. 
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nissa sammutustöissä sekä kaupungissa että liitosalueella, komitea esitti, että asuinhuoneis-
to] en sisustaminen pohjoispaloasemalla saisi raueta, sekä että kaupunki ensi tilassa ryh-
tyisi toimenpiteisiin uuden paloaseman rakentamiseksi ainakin Malmille ja samalla neu-
vottelisi valtion viranomaisten kanssa myös liitosalueen muiden paloasemien rakenta-
mismahdollisuuksista. Palolautakunta oli yhtynyt komitean esitykseen. Kaupungin-
hallitus päätti1), että Meritullinkadun 12 b:ssä sijaitseva entinen pohjoispaloasema edel-
leenkin jätetään Suomen palosuojeluyhdistykselle palopäällystökouluna käytettäväksi ja 
että kysymys asuinhuoneistojen sisustamisesta mainitulle paloasemalle täten sai raueta. 

Paloasemien rakentaminen. Merkittiin 2) tiedoksi sisäasiainministeriön kiertokirje, 
jossa ministeriö ilmoitti, että koska rakennuslupia paloasemien rakentamista varten ei 
nykyisin myönnetty, voi valtionavustuksen myöntäminen tulla kysymykseen vain siinä 
tapauksessa, että kunnalla jo oli rakennuslupa ja tarpeelliset rakennusaineet. 

Kaupunginhallitus päätti 3), että Malmin paloasemaa varten varataan tiloista RN 
3 306 j a 3 259 tontti, jonka suuruus ja lopulliset rajat määrätään vasta sitten kun paloase-
man ja siihen liittyvän asuinrakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet. Samalla 
kaupunginhallitus päätti antaa yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi yksissä neuvoin 
palopäällikön kanssa laatia ehdotuksen piirustuksineen Malmin paloaseman rakentami-
seksi. 

Paloasemien muutos- ja korjaustyöt. Lauttasaaren, Kulosaaren ja Munkkiniemen väli-
aikaisilla paloasemilla suoritettavia muutos- ja korjaustöitä varten myönnettiin 4) yleisten 
töiden lautakunnan käytettäväksi yhteensä 550 000 mk tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Helsingin vapaaehtoinen palokunta. Kaupunginhallitus päätti 5), että kaupunki suo-
rittaa kertomusvuonna Helsingin vapaaehtoisen palokunnan autojen, varsinaisen varus-
tuksen ja letkuvaraston palo- ja liikennevakuutusmaksut sekä että tarkoitusta varten 
myönnetään 46 843 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. Palolautakuntaa 
päätettiin kehoittaa vastedes kunkin vuoden talousarvioehdotukseen harkintansa mu-
kaan merkitsemään tarkoitukseen tarvittavat määrät. 

Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle päätettiin 6) myöntää kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista, niitä ylittäen, 6 000 mk sen irtaimiston sotavakuutusmaksun 
suorittamiseen. 

Laitospalokuntien perustaminen. Kaupunginhallitus päätti 7) oikeuttaa Tervalammen 
työlaitoksen johtajan muodostamaan laitoksen viranhaltijoista laitospalokunnan. Edel-
leen kaupunginhallitus päätti, että kaupungin palokunnasta oli määrättävä joku palo-
upseeri käymään keväällä ja toisen kerran kesällä jokaisessa kaupungin ulkopuolella ole-
vassa kaupungin huoltolaitoksessa pitämässä tarkastusta sekä että lastensuojelulauta-
kunnan ja huoltolautakunnan alaisissa maaseudulla olevissa laitoksissa sekä Nikkilän 
sairaalassa saatiin laitospalokunnan harjoituksiin ja tulipalojen sammutustöihin osallis-
tuville viranhaltijoille maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien ylityökorvausperus-
teiden mukaan mikäli harjoitukset ja tulipalojen sammutus eivät tapahtuneet virka-
aikana. 

Liitosalueen vapaaehtoisten palokimtien avustaminen. Pitäjänmäen vapaaehtoisen palo-
kunnan anomuksesta kaupunginhallitus päätti 8) luovuttaa kaupungin palokunnan va-
rastosta mainitun palokunnan käyttöön 100 m 2 tuuman ja 100 m 3 tuuman ilmasuojelu-
letkua sekä ilmoittaa anojalle, että kaupunki ei voinut luovuttaa mitään vaatetustar-
vikkeita. 

Palolautakunta oikeutettiin 9) lahjoittamaan Oulunkylän vapaaehtoiselle palokunnalle 
kaupungin palokunnan varastosta 25 väestönsuojelukypärää ja Degerön vapaaehtoiselle 
palokunnalle 30 belgialaista rautakypärää. 

Kaupunginhallitus päätti10) oikeuttaa palolautakunnan luovuttamaan Puotinkylän— 
Mellunkylän vapaaehtoisen palokunnan käyttöön Esa-merkkisen moottoriruiskun sekä 
siihen kuuluvat 300 m letkua, kaksi suihkuputkea ja yhden väli- tai jakoliittimen ehdoin, 
että mainittuun yhdistykseen kuului vähintään 20 aktiivista miesjäsentä, joista ainakin 
kolme kykeni hoitamaan ja käyttämään moottoriruiskua, että yhdistys piti vähintään 

Khs 1 p. elok. 2 290 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 994 §. —3) S:n 5 p. syysk. 2 524 §. — 4)S:n 
28 p. maalisk. 1 070 §. — 5) S:n 21 p. helmik 576 §. — 6) S:n 12 p. jouluk. 3 560 §. —- 7) S:n 
14 p. marrask. 3242 §. —8) S:n 11 p. heinäk. 2 168 §. —9) S:n 6 p. kesäk. 1814 § ja 12 p. syysk. 
2 595 §. — 10) S:n 31 p. lokak. 3 115 § ja 12 p. jouluk. 3 558 §. 
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50 yhteisharjoitustuntia vuodessa sekä että moottoriruiskua säilytettiin yhdistyksen kus-
tannuksella sellaisessa lämpimässä suojassa, jonka lähelle saattoi päästä autolla. 

Palolautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti jakaa liitosalueen vapaaeh-
toisten palokuntien avustamista varten talousarvioon merkityn 870 000 mk:n määrära-
han siten, että 135 000 mk myönnettiin bensiinin ja rasvaöljyn ostoa varten ja 735 000 
mk jaettiin avustuksina alla mainittujen palokuntien kesken seuraavasti: 

Palokunta mk Palokunta mk 
Kulosaaren 70 000: — Malmin 90 000 
Pukinmäen 30 000: — Munkkiniemen 10 000 
Degerön 50 000: — Puistolan 20 000 
Haagan 70 000: — Pakilan 5 000 
Käpylän 10 000: — Pitäjänmäen 20 000 
Kottbyn 5 000: — Suursuon 5 000 
Lauttasaaren 200 000:— Tapanilan 40 000 
Mellunkylän—Puotinkylän 10 000: — Tammelundin 10 000 
Marjaniemen 50 000:— Oulunkylän 40 000 

Nuohoustoimi. Käsitellessään esikaupunkiliitoksesta aiheutuvia toimenpiteitä palo-
toimen alalla kaupunginhallitus oli päättänyt 2) kehoittaa palolautakuntaa kiireellisesti 
laatimaan ehdotuksen liitosalueen jakamisesta nuohouspiireihin ja suunnitelman nuohous-
toimen hoitamisesta liitosalueella v:n 1946 alusta lukien. Palolautakunta oli tämän joh-
dosta asettanut asiaa valmistelemaan komitean, joka saatuaan mietintönsä valmiiksi 
oli tehnyt seuraavan ehdotuksen: 

1) että liitosalueen piirinuohoojat irtisanottaisiin v:n 1946 tammikuun kuluessa heinä-
kuun 31 p:stä 1946 lukien; 

2) että uusi nuohouspiirijako toteutettaisiin komitean ehdottamin tavoin elokuun 
1 p:stä lukien; 

3) että Pikku-Pasilan alue liitettäisiin XIV nuohouspiiriin elokuun 1 p:stä 1946 
lukien; 

4) että uusien nuohouspiirien piirinuohoojien toimet ensi tilassa julistettaisiin kau-
pungin nuohousohjesäännön asettamat ehdot täyttävien nuohoojamestarien haettaviksi, 
jotta ne liitosalueen nykyisistä piirinuohoojista, joita ei voida toimiin valita, voivat 
aikanaan hakeutua muualle; 

5) että nuohousohjesäännön 4 § muutettaisiin edellä esitetyllä tavalla; 
6) että Santahaminan nuohouksesta tehtäisiin sopimus puolustuslaitoksen kanssa; 
7) että liitosalueen nuohoustaksalle hankittaisiin maistraatin vahvistus; sekä 
8) että nuohouksen toimittamiseen nähden sovellettaisiin tammikuun 1 p:stä 1946 

alkaen kaupungin palojärjestyksen määräyksiä, mutta että tammikuun 1 p:n ja heinäkuun 
31 p:n välisenä aikana palolautakunta voisi myöntää helpotuksia nuohouskertoihin 
nähden sekä mahdollisesti muissakin suhteissa. 

Harkittuaan komitean ehdotusta, johon palolautakunta oli yhtynyt, kaupunginhalli-
tus päätti 3): 

että palolautakunnan asettaman komitean mietinnön ponsissa 1 ja 4 olevat asiat 
merkitään kaupunginhallituksen tiedoksi; 

että kaupunginhallitus ponsien 2 ja 3 johdosta huomauttaa palolautakunnalle, että 
nuohouspiirijako olisi suoritettava nuohousohjesäännön mukaisesti; 

että palolautakunnan tehtäväksi annetaan lähemmin neuvotella sotilasviranomaisten 
kanssa palosuojelun järjestämisestä Santahaminassa ja Suomenlinnassa ja sen jälkeen 
tehdä asiasta kaupunginhallitukselle uusi esitys; 

että maistraatille tehdään esitys hinta- ja palkkaneuvoston kesäkuun 22 p:nä 1945 
antamien ohjeiden mukaisen taksan vahvistamisesta liitosaluetta varten Munkkiniemeä 
lukuunottamatta; sekä 

että nuohouksen toimittamiseen nähden on sovellettava liitoksen tapahtumisesta 
lukien Helsingin kaupungin palojärjestyksen määräyksiä, ilman että palolautakunta on 
oikeutettu myöntämään niihin väliaikaisesti helpotuksia. 

Merkittiin 4) tiedoksi maistraatin tammikuun 24 p:nä vahvistaneen liitosalueella, 

Khs 3 p. tammik. 52 § ja 28 p. maalisk. 1 069 §. — 2) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 167. 
8) Khs 17 p. tammik. 232 §. — 4) S:n 7 p. helmik. 492 §; ks. kunnall. asetuskok. s. 64. 
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Munkkiniemeä lukuunottamatta, hinta- ja palkkaneuvoston kesäkuun 22 p:nä 1945 an-
tamien nuohousmaksuja koskevien yleisten ohjeiden mukaiset enimmäismaksut nou-
datettaviksi tammikuun 1 p:stä 1946 lukien. 

Merkittiin x) tiedoksi maistraatin kaupunginhallituksen esityksestä päättäneen maa-
l ikuun 9 p:nä korottaa nuohousmaksut tammikuun 1 p:stä 1946 lukien 1 % :11a sekä 
syyskuun 28 p:nä korottaa nuohoustaksan perushinnat kesäkuun 1 p:stä lukien edelleen 
20 %:lla. 

Kaupunginhallitus päätti2) palolautakunnan esityksestä esittää maistraatille, että 
XXIV eli Suomenlinnan nuohouspiirin piirinuohooja oikeutettaisiin lokakuun 1 p:stä 
1946 lukien perimään mainitun piirin alueella olevassa saaristossa suoritettavasta nuo-
houstyöstä palkkio, joka vastaisi kaupungin alueella kulloinkin voimassa olevaa koro-
tettua nuohoustaksaa 100 %:lla lisättynä, kuitenkin siten, että korotus ei koskisi Suo-
menlinnaa ja Santahaminaa. 

Helsingin nuohoojamestariyhdistyksen esitettyä, että liitosalueen nuohousmaksut 
saataisiin Munkkiniemeä lukuunottamatta korottaa lokakuun 1 p:stä lukien 30 %:lla, 
kaupunginhallitus päätti 3) maistraatille lähetettävässä kirjelmässään puoltaa mainitun 
esityksen hyväksymistä. 

Puodinkylän Marjaniemen Suomen kansan demokraattisen liiton osasto ja Puotin-
kylän—Marjaniemen demokraattinen yhdistys olivat yhteisesti esittäneet, että kaupun-
gin nuohousohjesääntöä liitosalueiden kohdalta tarkistettaisiin, koska yhdistysten mie-
lestä ei ollut syytä pitää voimassa sääntöä, joka ei soveltunut liitosalueelle sen johdosta, 
että voimassa olevien sääntöjen mukaan pikkuasuntoja nuohotaan yhtä usein kuin kau-
pungin'suurtaloj a. Edelleen huomautettiin, että vaikka liitosalueella asuntojen uuneja 
lämmitettiin 3—4 kertaa kesässä ja talvellakin vain harvoin, ne kuitenkin nuohous-
säännön mukaan oli nuohottava 12 kertaa vuodessa. Kaupunginhallitus päätti 4) tällöin 
ilmoittaa esityksen tekijöille, että kaupungin palojärjestyksen mukaan oli ainoastaan hel-
lat ja sellaiset lämmitysuunit, joissa keittämistä päivittäin toimitettiin, samoin kuin 
sellaisiin tulisijoihin kuuluvat savujohdot nuohottava vähintään kerran kuukaudessa, 
kun sitä vastoin lämmitysuuneja oli nuohottava vähintään kerran vuodessa, mitä mää-
räystä nyttemmin noudatettiin liitosalueella, koska tällainen menettely ammattiviran-
omaisten käsityksen mukaan paloturvallisuuden kannalta oli aivan välttämätön. 

Sisäasiainministeriön tiedusteltua kiertokirjeessään kaupungin suhtautumista nuo-
hoojien ammattitaidon kehittämistä tarkoittavaan kurssitoimintaan kaupunginhalli-
tus päätti 5) ilmoittaa ministeriölle, että sen mielestä kaupungilla ei ollut suoranaista 
hyötyä mainitunlaisesta kurssista, joten kaupunki ei ollut halukas osallistumaan niiden 
kustannusten suorittamiseen. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 
Eräiden lääkärinpalkkioiden vahvistaminen. Merkittiin 6) tiedoksi kansanhuolto-

ministeriön ilmoitus, jonka mukaan terveydenhoitolautakunnan välittämien lääkärien 
palkkiot kotikäynneistä vahvistettiin 200 mk:ksi päivällä ja 400 mk:ksi yöllä jolloin yö-
ajaksi katsottiin klo 21 ja 8 välinen aika. 

Aluelääkärit. Terveydenhoitolautakunnan ilmoitus aluelääkäripiirien rajojen vah-
vistamisesta merkittiin 7) tiedoksi. 

Käyttövaroistaan arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin kaupunginhalli-
tus, niitä ylittäen, myönsi alla mainittujen huoneistojen vuokrien suorittamiseen seuraa-
vat rahamäärät: Alppilan aluelääkärin vastaanottohuoneiston 8 890 mk 8), Haagan alue-
lääkärin vastaanottohuoneiston ja lastenneuvolan 3 372 mk 9); Oulunkylän aluelääkärin 
asunnon ja vastaanottohuoneiston 70 560 mk 10), Malmin aluelääkärin asunnon ja vastaan-

Khs 7 p. maalisk. 819 §, 21 p. maalisk. 988 §, 12 p. syysk. 2 600 § ja 10 p. lokak. 2 871 §: 
ks. kunnall. asetuskok. s. 64 ja 255.— 2) Khs 7 p. marrask. 3165 § ja 21 p. marrask. 3343 §. — 
8) S:n 5 p. jouluk. 3 481 §. — 4) S:n 1 p. elok. 2 287 §. — 5) S:n 20 p. kesäk. 1 996 §. — 
6) S:n 28 p. maalisk. 1 087 §; ks. tämän kert. I osan s. 50. — 7) Khs 21 p. helmik. 612 §; 
ks. kunnall. asetuskok. s. 6. — 8) Khs 21 p. maalisk. 1 000 §. — 9) S:n 31 p. tammik. 410 §. — 
10) S:n 11 p. huhtik. 1 249 §. 


