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voivansa vähentää kansakoulujen osuutta uimahallin käytössä, koska kaupungin käytössä 
olevat uintiliput oli tarkoitettu lähinnä uintiopetukseen käytettäviksi. 

Henkikirjoitus. Uudenmaan lääninhallituksen kuulutus henkikirjoituksen toimitta-
misesta Helsingin kaupungissa v. 1948 päätettiin1) saattaa huoltolautakunnan tietoon. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus päätti2) valita väliaikaisesti huoneen-
vuokralautakuntien yhteiseksi ylimääräiseksi varapuheenjohtajaksi toukokuun 15 p:stä 
lukien varatuomari A. Saranevan. 

Merkittiin 3) tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että Helsingin kaupungin huoneen-
vuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi oli määrätty sosiaaliministeriön asuntoasiain-
toimiston ylimääräinen huoneenvuokra-asiain ylitarkastaja, hovioikeuden auskultantti 
P. Kalla tammikuun 1 p:stä 1948 lukien toistaiseksi ja kunnes toisin määrättiin, enintään 
kuitenkin v:n 1948 loppuun. 

Huoneen vuokralautakuntien alaisten viranhaltijain palkat järjestettiin4). 
Malmin huoneenvuokratoimistoon päätettiin5) sallia palkata entisten lisäksi yksi 

toimistoapulainen enintään kertomusvuoden loppuun saakka. 
Huoneen vuokralautakuntien lakkautettujen alatoimistojen palveluksesta vapautu-

neet neljä toimistoapulaista päätettiin 6) sallia pitää edelleen huoneenvuokratoimiston 
palveluksessa enintään toukokuun 1 p:ään saakka. 

Huoneen vuokralautakuntien toiminnanjohtaja P. Kalla päätettiin 7) valita kaasun-
ja sähkönsäännöstelyvaliokunnan jäseneksi tammikuun 1 pistä 1948 lukien. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi8) 
200 000 mk huoneenvuokratoimiston hallin lasikaton korjaamiseen. 

Kiinteistöjen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus päätti9) 
myöntää 14 500 mk työskentelykoppien rakentamiseen huoneen vuokralautakuntien 
osoitetoimistoon. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Apulaispalotarkastajain virkapuvut. Apulaispalotarkastaj at oikeutettiin10) saamaan 
kaupungilta vapaat virkapuvut käytettäviksi ainoastaan virantoimituksessa. 

Palotarkastus. Palotarkastajan kertomus Sörnäisten satamassa toimitetusta palotar-
kastuksesta sekä satamalautakunnan asiasta antama lausunto merkittiin n ) tiedoksi. 

Palokuntalaisten urheilutoiminnan kannattaminen. Liikennelaitoksen 6 419 mk:n 
suuruinen lasku kolmen linja-auton käyttämisestä elokuun 1—3 p:nä Tukholman ja Hel-
singin välisen palokuntalaisten yleisurheilukaupunkiottelun osanottajien kuljettamiseen 
hyväksyttiin12) maksettavaksi kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Palokunnan rahastot. Kaupunginhallitus päätti13) siirtää palokunnan rahastojen va-
rat rahatoimiston hoidettavaksi, jolloin palolautakunnalle edelleen jäi määräämisvalta 
varojen käyttöön nähden, sekä kehoittaa palolautakuntaa laatimaan rahastoille sään-
nöt. 

Työaika ja palvelusohjelma. Sen johdosta, että joulukuun 30 p:nä 1946 annetun ase-
tuksen mukaan kuntien palomiehistö ja paloalipäällystö oli saatettu uuden työaikalain 
alaisuuteen tammikuun 1 p:stä 1947 lukien, kaupunkiliiton palkka-asiainneuvosto oli 
kiertokirjeessään ilmoittanut, että valtioneuvostolta oli anottu mainitun voimaantulo-
ajan lykkäämistä, jotta palokunnan työolojen täydelliseen uudistamiseen, joka oli käy-
nyt välttämättömäksi uusien säännösten johdosta, jäisi riittävästi aikaa. Lisäksi huomau-
tettiin kiertokirjeessä, että työneuvosto oli suostunut siihen, että kaupunkien vakinaisen 
palohenkilöstön työaika saatiin järjestää työaikalain 6 §:n 1 momentin mukaisesti v:n 
1948 loppuun sekä että palkka-asiainneuvosto oli päättänyt kehoittaa kaupungin- ja 
kauppalainhallituksia ryhtymään toimenpiteisiin kaupunkien vakinaisten palokuntien 
palomiehistön ja paloalipäällystön työajan järjestämiseksi toistaiseksi vuorokausittai-
seksi kolmivuorotyöksi 8 tunnin pituisin vuoroin. Kiertokirje merkittiin 14) tiedoksi. 

Khs 18 p. jouluk. 2 908 §. — 2 ) S:n 26 p. kesäk. 1 582 §. — 3) S:n 30 p. jouluk. 2 968 §. — 
4) S:n 8 p. toukok. 1 067 §, 22 p. toukok. 1 258 §, 31 p. heinäk. 1 776 § ja 27 p. marrask.2 748 §. — 
5) Khs 30 p. tammik. 260 §. — 6) S:n 30 p. tammik. 263 §. — 7) S:n 30 p. jouluk. 3 008 §. — 
8) S:n 31 p. heinäk. 1 802 §. — 9) S:n 24 p. huhtik. 1 017 §. — 1 0) S:n 22 p. toukok. 1 276 §. — 
«) S:n 6 p. maalisk. 630 §. — 1 2) Khn jsto 7 p. elok. 5 819 §. — 13) Khs 11 p. jouluk. 2 860 §. — 
14) S:n 20 p. maalisk. 757 §. 
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Sittemmin kaupunkiliiton palkka-asiainneuvosto oli lähettänyt uuden kiertokirjeen, 
jossa huomautettiin, että palokuntien työajasta työntekijäjärjestöjen ja valtion asian-
omaisten viranomaisten kanssa käydyt neuvottelut oli saatu päätökseen ja että työ-
neuvosto maaliskuun 27 p:nä työaikalain 7 §:n nojalla tekemällään päätöksellä oli suos-
tunut siihen, että kaupunkien ja kauppalain vakinaisten palokuntien, palomiesten, palo-
korpraalien, palokersanttien ja ruiskumestarien työaika saatiin työaikalain yleisistä 
säännöksistä poiketen järjestää siten, että säännöllinen työaika Helsingin kaupungin 
palokunnassa tuli olemaan keskimäärin 67.2 tuntia viikossa 5 viikkoa käsittävän työ-
jakson aikana, että päivittäinen palvelusohjelma laadittiin niin, että varsinaiseen työ-
hön käytettävä aika palvelusvuorokaudessa oli enintään 8 tuntia sekä että ylityökorvausta 
maksettiin palvelusvuoron yli menevältä ajalta 50 % kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 
ja 100 % sen yli menevältä ajalta ja että sunnuntaityöstä maksettiin korotettu palkka 
yllä mainituille palokuntien viranhaltijoille samojen perusteiden mukaan kuin sitä muille-
kin kuntien viranhaltijoille ehkä tultiin suorittamaan. Palolautakunnan selostettua 
työajan järjestämistä kaupungin palokunnassa työneuvoston edellä mainitun päätöksen 
mukaiseksi kaupunginhallitus päätti 1) hyväksyä palolautakunnan päätöksen sekä alis-
taa päätöksensä sosiaaliministeriön tutkittavaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti 
pyytää palkkalautakunnalta lausuntoa palokunnassa suoritetusta sunnuntaityöstä sekä 
kertomusvuoden tammi—maaliskuun aikana tehdystä ylityöstä maksettavasta kor-
vauksesta. 

Palolautakunnan toimenpiteet uuden työaikalain sovelluttamisesta aiheutuneista 
tilapäisistä toimenpiteistä hyväksyttiin 2). 

Kaupunginhallitus vahvisti3) palokunnassa noudatettavan palvelusohjelman palo-
lautakunnan esityksen mukaisesti. 

Palkkalautakunnan annettua kaupunginhallituksen kehoituksesta4) lausuntonsa 
palokunnassa suoritetun sunnuntaityön ja ylityön korvaamisesta kaupunginhallitus 
lautakunnan lausunnon mukaisesti päätti5): 

että kysymys sunnuntaityön korvaamisesta jätetään yhtenäisesti ratkaistavaksi sen 
jälkeen, kun valtio on omien virkamiestensä osalta tehnyt vastaavan ratkaisun; 

että palokunnassa v:n 1947 tammikuun aikana suoritetusta ylityöstä sopimuksen 
mukaan ei makseta korvausta; 

että helmi- ja maaliskuun aikana v. 1947 suoritetusta ylityöstä suoritetaan puolesta 
ylityöajasta 50 %:lla ja toisesta puolesta 100 %:lla korotettu palkka; 

että palokunnassa nyttemmin käytäntöön otetun uuden työajan voimaanastumisen 
jälkeen ylityöstä suoritetaan lain mukaisesti kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla 
ja sen yli menevältä ajalta 100 %:lla korotettu palkka; sekä 

että ylityökorvauksia laskettaessa uuden työaikajärjestelmän voimaan tultua lasku-
perusteena edelleenkin käytetään asianomaisen viranhaltijan kokonaiskuukausipalkkaa 
ikäkorotuksineen jaettuna 200:11a. 

Varoituskuvien hankkiminen. Tapaturmantorjuntayhdistyksen esittämä 264 mk:n 
suuruinen lasku palolaitokselle toimitetuista varoituskuvista hyväksyttiin6) makset-
tavaksi kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Moottorialuksen käyttö ruiskulaivana ym. Wärtsilä-yhtymän laadittua 1 000 000 mk:aan 
päättyvän kustannusarvion palokunnalle kuuluvan moottoriristeilijän muutostöistä sekä 
sen varustamisesta nykyaikaisella moottorilla ja siihen kuuluvalla sopivalla vesipumpulla 
kaupunginhallitus, jotta saataisiin selvyys siitä kannattiko uhrata niin paljon varoja 
kyseisiin muutostöihin, päätti7) pyytää asiantuntijanlausuntoa mainitun moottori-
aluksen sopivaisuudesta ruiskulaivaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
palolautakunnan ostamaan kansanhuoltoministeriöltä Continental-merkkisen moottori-
pumpun 281 250 mk:n hinnasta sekä käyttämään tarkoitukseen palolaitoksen kaluston 
hankintamäärärahaa. 

Palokaluston ja -tarvikkeiden myynti. Palolaitoksen kaksi vanhaa sairaankuljetusautoa 
sekä erinäistä muuta palokalustoa ja palotarvikkeita päätettiin 8) sallia myydä julkisella 
huutokaupalla. 

Khs 2 p. huhtik. 861 — 2) S:n 2 p. huhtik. 860 §. — 3) S:n 3 p. heinäk. 1 671 §. — 
4) Ks. ylem. — 5) Khs 22 p. toukok. 1 279 §. — 6) Khn jsto 26 p. helmik. 5 332 §. — 7 ) Khs 5 p. 
kesäk. 1 423 §. — 8) Khn jsto 23 p. huhtik. 5 503 §, 21 p. toukok. 5 597 § ja 18 p. kesäk. 
5 701 §. 
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Palolautakunta oikeutettiin1) myymään Nuuksion vapaaehtoiselle palokunnalle 15 
kpl väestönsuojelukypärejä 250 mk:n hinnasta kappaleelta. 

Palokaluston siirtäminen muihin laitoksiin. Kaupunginhallitus päätti 2) oikeuttaa 
palolautakunnan luovuttamaan yhden hiilihapporuiskun siihen kuuluvine käsivoimaruis-
kuineen Nikkilän sairaalalle, yhden laatikkoruiskun Tervalammen työlaitokselle, poista-
maan mainitut esineet palokunnan kalustoluetteloista ja siirtämään ne kyseisten laitosten 
kalustoluetteloihin. 

Päällystakkien käyttö. Palokunnan varastossa olevista lyhyistä päällystakeista pää-
tettiin 3) 10 kpl luovuttaa sähkölaitokselle, 16 kpl satamalaitokselle ja 18 kpl kiinteistö-
toimistolle käytettäviksi siten, että ne annettiin korvauksetta sellaisten viranhaltijain 
käyttöön, jotka virantoimituksessa olivat tällaisten päällystakkien tarpeessa ja ehdoin, 
että takkeja käytettiin ainoastaan virantoimituksessa ja että ne heti luovutettiin takai-
sin laitokselle milloin niitä ei virantoimituksessa tarvittu. 

Hallantorjuntakokeet. Palolaitoksen sumuruisku päätettiin 4) sallia lainata filosofian 
tohtori J. M. Angervolle hallantorjuntaan liittyvien tieteellisten kysymysten selvittämistä 
varten enintään kymmenen kertaa ja ehdoin, että hän korvasi kaupungille ruiskun käy-
töstä aiheutuvat kustannukset. 

Huoneistot. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin palolaitoksen asuintalossa Korkeavuorenkadun 39:ssä sattuneen 
tulipalon aiheuttamien palo vaurioiden korjaamiseen 60 000 mk 5) ja samassa talossa suo-
ritettavaa savuhormien uudelleenjärjestelyä varten 76 000 mk 6); Lauttasaaren, Kulo-
saaren ja Munkkiniemen paloasemilla kertomusvuonna suoritettuja muutos- ja korjaus-
töitä varten 107 575: 55 mk7); sekä palokunnan korjauspajan laajentamista varten 
638 000 mk 8). 

Pääpaloaseman ja Kallion paloaseman voimistelusalit sekä tarpeelliset vuodevaatteet 
päätettiin 9) sallia luovuttaa toukokuun 18 p:n ja 22 p:n väliseksi ajaksi Pohjoismaiden 
palomiesten opinto- ja neuvottelupäivien osanottajien majoitukseen ehdoin, että Helsingin 
palomiesten ammattiosasto huolehti järjestyksenpidosta ja vastasi mahdollisesti kadon-
neista varus- ym. esineistä. Samat huoneistot päätettiin10) luovuttaa lisäksi syyskuun 
11 p:n ja 13 p:n väliseksi ajaksi palomiesten koko maata käsittävien yleisurheilumesta-
ruuskilpailujen osanottajien majoittamiseen. 

Kaupunginhallitus päätti11) suostua siihen, että Suomen palopäällystöliiton järjestä-
mien opintopäivien n. 20 osanottajaa saatiin majoittaa lokakuun 2 p:n ja 4 p:n väliseksi 
ajaksi maksutta Kallion paloaseman voimistelusaliin. 

Teknillisen johtajan toimenpide, jonka mukaan Helsingin palomiesten ammatti-
osasto oli oikeutettu käyttämään pääpaloaseman tornia yleisön näköalapaikkana Suomen 
suurkisojen aikana, hyväksyttiin12). 

Sammutusvesisäiliöt ja yleiset palokaivot. Kaupunginhallitus päätti13), että vesijoh-
tolaitoksen tehtävänä ollut sammutus vesisäiliöiden ja yleisten palokaivojen hoito anne-
taan kertomusvuoden huhtikuun 1 p:stä lukien palolaitoksen tehtäväksi, että palolauta-
kuntaa kehoitetaan merkitsemään v:n 1948 talousarvioehdotukseensa hoitokustannuksia 
varten tarvittava määräraha sekä että kaupunginhallituksen v:n 1946 yleisistä käyttö-
varoista, niitä ylittäen, osoitetaan 1 896 mk sammutusvesisäiliöiden hoitamisesta v:n 
1946 aikana aiheutuneiden kustannusten peittämiseen. Kertomusvuoden vastaavien 
kustannusten peittämiseen myönnettiin14) 10 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista. 

Teknillisten laitosten lautakunnan käytettäväksi päätettiin15) myöntää kertomus-
vuoden talousarvion pääluokan Teknilliset laitokset lukuun Vesijohtolaitos sisältyvistä 
kaupunginhallituksen käyttövaroista 50 000 mk vedensaannin järjestämistä tarkoitta-
vien tutkimusten suorittamiseen Malmilla, Tapanilassa ja Puistolassa. 

Laajasalon vapaaehtoisen palokunnan anottua, että kaupunki rakennuttaisi esim. 

!) Khn jsto 17 p. syysk. 5 935 §. — 2) S:n 25 p. kesäk. 5 714 §. — 3) S:n 2 p. huhtik. 5 451 §. — 
4) S:n 5 p. marrask. 6 122 §. — 5) Khs 13 p. helmik. 458 §. — 6) S:n 17 p. huhtik. 995 §. — 
7) S:n 23 p. lokak. 2 430 §. — 8) S:n 2 p. lokak. 2 232 §. — 9) S:n 8 p. toukok. 1 111 §. — 
10) S:n 4 p. syysk. 2 002 §. — n ) S:n 2 p. lokak. 2 243 §. — 12) S:n 26 p. kesäk. 1 622 §. — 
13) S:n 6 p. maalisk. 635 §. — 14) Khn jsto 9 p. huhtik. 5 469 §. — 15) Khs 3 p. heinäk. 
1663 §. 
Kunnall. kert. 1947, I osa 10 
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kolme palokaivoa Laajasaloon, kaupunginhallitus päätti1) anojalle ilmoittaa, että Laaja-
saloon perustetaan v. 1948 kaksi palokaivoa. 

V apaaehtoisten palokuntien avustaminen. Helsingin vapaaehtoisen palokunnan anot-
tua, että kaupunki kertomusvuodeltakin suorittaisi mainitun palokunnan maksettavaksi 
v:lta 1947 asetettavat liikenne- ja palo vakuutusmaksut sekä niiden lisäksi maksut va-
paaehtoisesta sotavahinkokorvauksesta, kaupunginhallitus päätti2), että talousarvioon 
merkitystä Helsingin vapaaehtoisen palokunnan avustusmäärärahasta suoritetaan maini-
tut liikenne- ja palo vakuutusmaksut, yhteensä 45 448 mk, minkä ohessa vapaaehtoista 
palokuntaa kehoitettiin ilmoittamaan kaupunginhallitukselle sotavahinkokorvausmak-
sujen lopullinen määrä. 

Palolautakunta oikeutettiin 3) lahjoittamaan Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle 
1 000 m kolmen tuuman paloletkua ilman liittimiä sekä poistamaan se palokunnan ka-
lustoluettelosta. 

Palolautakunta oikeutettiin 4) lahjoittamaan Pitäjänmäen vapaaehtoiselle palokun-
nalle 100 m kahden tuuman ja 200 m kolmen tuuman paloletkua ilman liittimiä sekä 
poistamaan ne palokunnan kalustoluetteloista. 

Palolautakunta oikeutettiin 5) luovuttamaan korvauksetta Pakinkylän vapaaehtoi-
sen palokunnan käytettäväksi toistaiseksi 200 m 3 tuuman hamppuletkua, 100 m 2 tuu-
man hamppuletkua, 2 kpl suihkuputkia, 1 kpl jakoliittimiä, 1 kpl 3-jatkoisia tikkaita ja 
1 kpl sankoruiskuja ehdoin, että edellä mainittu palokalusto oli säilytettävä lämmite-
tyssä kalustovajassa ja että moottoriruiskua varten oli aina tarvittaessa käytettävissä 
vähintään 3 sen hoitoon perehtynyttä miestä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoit-
taa palolautakuntaa käyttäessään kertomusvuoden talousarvioon liitosalueen vapaaeh-
toisten palokuntien avustamista varten merkittyä määrärahaa harkitsemaan Pakinky-
län vapaaehtoiselle palokunnalle myönnettävän avustuksen suuruutta. 

Palolautakunta oikeutettiin6) luovuttamaan Pakilan vapaaehtoiselle palokunnalle 
lainaksi yksi ilmasuojelupystyputki. 

Puistolan vapaaehtoiselle palokunnalle päätettiin7) lahjoittaa palokunnan varas-
tosta 100 m 2 tuuman ja 50 m 3 tuuman paloletkua. 

Marjaniemen vapaaehtoinen palokunta oikeutettiin8) edelleen pitämään lainassa 
sille luovutettua moottoriruiskua ehdoin, että ruiskua säilytettiin lämpimässä ja kui-
vassa palokalusto vajassa, että palokuntaan kuului vähintään 20 aktiivista miesjäsentä, 
joista ainakin kolmen tuli osata käyttää ja hoitaa moottoriruiskua, että palokunta piti 
kerran viikossa yhteisharjoituksen miehistölleen ja että moottoriruisku imuletkuineen ja 
kuljetuskärryineen vakuutettiin 160 000 mk:n arvosta siksi ajaksi, jonka nämä kalusto-
esineet olivat Marjaniemen vapaaehtoisen palokunnan käytössä. 

Puotinkylän —Mellunkylän vapaaehtoiselle palokunnalle päätettiin 9) luovuttaa säh-
kölaitoksen varastossa oleva asentamaton hälytyssireeni käytettäväksi palohälytystar-
koituksiin ehdoin, että yhdistys itse huolehti sireenin asentamisesta paikoilleen ja vas-
tasi sen käytöstä aiheutuvista kustannuksista. 

Kulosaaren vapaaehtoinen palokunta. Kulosaaren vapaaehtoisen palokunnan ilmoitus 
toimintansa lopettamisesta merkittiin 10) tiedoksi. 

Nuohousmaksut. Merkittiin11) tiedoksi maistraatin päätös tammikuun 4 p:ltä, jonka 
mukaan liitosalueella entisen Munkkiniemen yhdyskunnan aluetta lukuunottamatta oli 
tammikuun 1 p:stä 1947 lukien nuohoustariffina noudatettava hinta- ja palkkaneuvoston 
joulukuun 13 p:nä 1946 antamien nuohousmaksuja koskevien yleisten ohjeiden mukaisia 
enimmäismaksuj a. 

Merkittiin12) tiedoksi maistraatin tammikuun 23 p:nä kaupunginhallituksen esityk-
sen13) mukaisesti päättäneen korottaa nuohousmaksut 1 %:lla kertomusvuoden tammi-
kuun 1 p:stä lukien. 

Helsingin nuohoojamestarien yhdistyksen anottua nuohoustariffin perushintojen 
korottamista ja kaupunginhallituksen asetuttua14) puoltamaan mainittuja anomuksia 

Khs 27 p. marrask. 2 763 § — 2 ) S:n 27 p. helmik. 592 §. — 3) S:n 27 p. helmik. 593 §. — 
4) S:n 27 p. helmik. 589 §. — 5 ) S:n 16 p. tammik. 199 §. — 6) Khn jsto 21 p. toukok. 5 596 §. — 
7) Khs 3 p. heinåk. 1 650 §. — 8) S:n 30 p. tammik. 296 S. — 9) S:n 29 p. toukok. 1 373 §. — 
10) S:n 8 p. toukok. 1 109 §. — n ) S:n 16 p. tammik. 195 §; ks. kunnall. asetuskok. s. 106. — 
12) Khs 6 p. helmik. 392 §. — 13) S:n 16 p. tammik. 190 §. — 14) S:n 29 p. toukok. 1 372 § ja 
11 p. jouluk. 2 885 §. 
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maistraatti oli päättänyt1) korottaa maaliskuun 1 p:stä lukien Kanta-Helsingin alu-
eella voimassa olevan nuohousmaksujen perustaksan 50 %:lla ja liitosalueella voimassa 
olevat maksut 15 %:lla sekä sittemmin lokakuun 1 p:stä lukien Kanta-Helsingin alueella 
ja Munkkiniemessä voimassa olevat nuohousmaksut 102 %:11a ollen liitosalueella, Munk-
kiniemeä lukuun ottamatta marraskuun 1 p:stä lukien noudatettava hinta- ja palkkaneu-
voston lokakuun 31 p:nä 1947 antamien nuohousmaksuja koskevien yleisten ohjeiden 
mukaisia enimmäismaksuja. 

Hinta- ja palkkaneuvoston lokakuun 31 p:nä 1947 vahvistamat nuohousmaksuja 
koskevat yleiset ohjeet päätettiin2) lähettää palolautakunnalle tiedoksi. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan sihteerin palkkio päätettiin3) korottaa elokuun 1 p:stä 
lukien. 

Ensimmäinen kaupunginlääkäri. Kaupunginhallitus päätt i4) antaa kaupungin-
hallituksen asiamiesosaston tehtäväksi hakea valtionapua ensimmäisen kaupunginlää-
kärin palkkaukseen. 

Terveydenhoitolautakunnan anomuksen johdosta, joka koski palkallisen virkava-
pauden myöntämistä ensimmäiselle kaupunginlääkärille T. W. Wartiovaaralle elokuun 
26 p:n ja lokakuun 25 p:n välisenä aikana Tanskaan, Englantiin ja Ruotsiin tehtävää 
opintomatkaa varten, kaupunginhallitus päätti5), viitaten virkasäännön 28 §:n mää-
räyksiin, kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa toimimaan asiassa virkasäännön mukai-
sesti. 

Kulkutautien torjunta. Kaupungissa ilmenneen influenssan johdosta kaupunginhalli-
tus ensimmäisen kaupunginlääkärin esityksestä päätti 6) oikeuttaa asianomaiset ryhty-
mään tarpeen vaatiessa seuraaviin toimenpiteisiin: 

oikeuttaa sairaalalautakunnan täydentämään sen hallussa olevaa 500 tilapäisen sai-
raalapaikan pystyttämiseen tarvittavaa tavara varastoa, josta puuttui mm. huopia ja 
lakanoita, niin että kyseiset varustukset olisivat varastossa käyttövalmiina, jolloin sai-
raalalautakunnan oli otettava huomioon, että Suomen punainen risti oli luvannut myydä 
kaupungille Helsingissä olevasta varastostaan 1 000 huopaa ja 1 500 lakanaa; 

oikeuttaa kulkutautisairaalan, niin pian kuin välttämätön tarve niin vaati, sijoitta-
maan Eläintarhan kansakouluun 150 —180 hoitopaikkaa käsittävän tilapäisen influenssa-
osaston ja palkkaamaan sen hoitamiseen tarvittavan ylimääräisen henkilökunnan; sekä 

oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan tarvittaessa ottamaan palvelukseensa ylimää-
räistä henkilökuntaa kotikäyntejä suorittavien sairaanhoitajattarien ja päivystyspuheli-
men työn tehostamiseksi tilanteen vaatimalla tavalla. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehoittaa suomenkielisten kansakoulujen johto-
kuntaa harkitsemaan Eläintarhan kansakoulun luovuttamista tarpeen tullen tilapäiseksi 
influenssasairaalaksi. 

Lämmityslakko. Terveydenhoitolautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti7) 
tehdä valtioneuvostolle esityksen, että se ryhtyisi kiireellisiin toimenpiteisiin, jotta kau-
pungissa talonmiesten lakon yhteydessä puhjennut lämmityslakko saataisiin mahdolli-
simman nopeasti lopetetuksi. 

Päivystäjäin sunnuntaityökorvaukset. Terveydenhoitolautakunta oli, viitaten kau-
punginhallituksen kisrtokirjeeseen tammikuun 30 p:ltä 1947, joka koski työaikalain 
määräysten tulkitsemista, pyytänyt lisämäärärahaa, jotta lautakunnan toimiston päi-
vystäjille voitaisiin suorittaa sunnuntai- ja juhlapäivätyöstä 100 %:n korotus. Koska 
kuitenkin mainittujen päivystäjien tehtävät käsittivät puhelimitse annettavien neuvojen 
välittämistä terveydenhoitolautakunnan toimistossa, mikä työ oli rinnastettavissa työs-
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