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Kaupunginvaltuusto

puheenjohtajat osallistuisivat vastuuseen neuvottelukunnassa tehtävistä periaate-,
tulkinta- ja muista päätöksistä sekä että neuvottelukunta olisi päätösvaltainen kun puheenjohtajista vähintään neljä, nykyisen kahden asemasta, oli kokouksessa läsnä ja otti
osaa päätöksen tekoon. Kaupunginvaltuusto päätti 1 ) tämän johdosta tehdä edellä mainittuja seikkoja koskevan muutoksen huoneen vuokralautakuntien johtosäännön 12 §:ään.
Huoneenvuokralautakuntien v:n 1946 määrärahaa Siivous päätettiin 2 ) sallia ylittää
171 mk.
4. Palotointa koskevat asiat
Palojärjestyksen muutos. Merkittiin 3) tiedoksi lääninhallituksen vahvistaneen joulukuun 21 p:nä 1946 kaupunginvaltuuston päätöksen 4 ) kaupungin palojärjestyksen 2 §:n
muuttamisesta.
Ruiskumaalaamoita varten vahvistettujen paloturvallisuusmääräysten
täydentäminen.
Kaupunginvaltuusto päätti 5) hyväksyä Helsingin kaupungissa olevia ruiskumaalaamoita
varten vahvistettuihin paloturvallisuusmääräyksiin uuden 15 §:n, jonka mukaan maistraatilla oli oikeus palolautakuntaa kuultuaan, erikoisen painavien syiden niin vaatiessa,
myöntää poikkeuksia mainituista määräyksistä. Lääninhallitus vahvisti 6 ) heinäkuun
17 p:nä valtuuston päätöksen.
Palolaitoksen sairaankuljeUisvaunujen käyttömaksut. Kaupunginvaltuuston alistettua
päätöksensä 7 ) palolaitoksen sairaankuljetus vaunujen käyttömaksujen korottamisesta
kansanhuoltoministeriön vahvistettavaksi ministeriö oli ilmoittanut vahvistaneensa helmikuun 11 p:nä 1947 mainitut maksut kaupunginvaltuuston päätöksestä poiketen. Ilmoitus merkittiin 8) tiedoksi.
Paloalipäällystökurssien toimeenpano. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista
myönnettiin 9 ) yhteensä 44 963 mk:n suuruinen määräraha toimeenpantujen paloalipäällystökurssien kertomusvuoden menojen peittämiseen.
Palokunnassa v. 1941 tapahtuneiden irtisanomisten tutkiminen. Kaupunginvaltuuston
lähetettyä 7 ) vttn Riipisen ja Peurasen aloitteen, jossa vaadittiin tutkimusten suorittamista eräiden palokunnassa v. 1941 poliittisista syistä tapahtuneiden irtisanomisten johdosta sekä irtisanomiseen syyllistyneiden asettamista vastuuseen, kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi, kaupunginhallitus oli saanut asiasta palopäällikkö Bergströmin, apulaispalopäällikkö Karton, palolautakunnan ja kaupunginlakimiehen antamat selitykset, joiden perusteella kaupunginvaltuusto päätti 1 0 ), ettei asia antanut aihetta toimenpiteisiin.
Palolaitoksen määrärahat. Seuraavia palolaitoksen v:n 1946 määrärahoja päätettiin 11 )
sallia ylittää alla mainituin määrin: Lämpö 65 000 mk, Siivoaminen 5 000 mk, Vedenkulutus 25 000 mk, Kaluston kunnossapito 275 000 mk ja Vaatteiden pesu 10 000 mk
sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset sisältyvää määrärahaa Saunan rakentaminen Pasilan paloasemalle 19 690 mk.
Palolautakunta oikeutettiin 12 ) ylittämään seuraavia kertomusvuoden määrärahoja
alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 33 360 mk, Kesälomasijaiset 113 750 mk,
Siivoaminen 10 000 mk, Puhtaanapito 15 000 mk, Kaluston kunnossapito 800 000 mk,
Tarverahat 100 000 mk, Yleisten laitteiden kunnossapito 20 000 mk ja Käyttövoima
15 000 mk.
5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat
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Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Lääninhallituksen vahvistettua ) helmikuun
4 p:nä 1947 kaupunginvaltuuston päätöksen 7 ) terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön
Kvsto 8 p. tammik. 9 § ja 22 p. tammik. 32 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 42. — 2) Kvsto 2 p.
huhtik. 225 §. — 3) S:n 12 p. helmik. 80 §. — 4 ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 48. -—5) Kvsto 19 p.
maalisk. 185 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 105. — 6) Kvsto 3 p. syysk. 412 §. — 7) Ks. v:n 1946 kert.
I osan s. 49. — 8) Kvsto 26 p. helmik. 131 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 105. — 9) Kvsto 26 p.
helmik. 141 § ja 26 p. marrask. 660 §. — 1 0 ) S:n 19 p. maalisk. 184 §. — n ) S:n 12 p. helmik.
102 § ja 26 p. helmik. 153 §. — 12) S:n 26 p. marrask. 669 §. — 13) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 14.

