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seen varsinaiseen päätoimiseen huoneenvuokralautakuntaan varapuheenjohtajaksi vara-
tuomari J.-E. Kuhlefelt ja varajäseniksi tarkastaja K. Altti ja isännöitsijä R. E. Nihtilä; 
toiseen varsinaiseen huoneenvuokralautakuntaan puheenjohtajaksi kaupunginasiamies 
E. Elfvengren, jäseniksi toimitsija R. E. Ilomäki ja johtaja J. O. Suvanto, varapuheen-
johtajaksi hallitusneuvos A. H. R. Kaimio ja varajäseniksi rakennusmestari V. A. Leino 
ja rouva T. Maukonen; kolmanteen varsinaiseen huoneenvuokralautakuntaan puheen-
johtajaksi apulaisjohtaja T. J. Nordberg, jäseniksi ekonomi O. K. O. Rannikko jamalli-
viilaaja E. Salmi, varapuheenjohtajaksi apulaiskaupunginsihteeri T. S. Törnblom ja 
varajäseniksi apulaisjohtaja Hj. Hertz ja jalkinetyöntekijä V. Tähkä; neljänteen varsi-
naiseen huoneenvuokralautakuntaan puheenjohtajaksi apulaiskaupunginsihteeri A. A. 
Blomberg, jäseniksi isännöitsijä L. J. Englund ja toimittaja P. Kemppi, varapuheen-
johtajaksi hallitussihteeri L. Riihentaus ja varajäseniksi puuseppä T. Haaja ja kassan-
hoitaja J. Weckman; viidenteen ylimääräiseen huoneenvuokralautakuntaan puheenjoh-
tajaksi apulaisjohtaja T. V. Sivula, jäseniksi mallipuuseppä T. J. Kuukkanen ja kirjan-
pitäjä T. Vuori, varapuheenjohtajaksi osastonpäällikkö R. A. Veisterä ja varajäseniksi 
peltiseppä V. W. Korhonen ja toimitusjohtaja G. Pätynen; Malmin piirin huoneenvuokra-
lautakuntaan puheenjohtajaksi kunnallissihteeri L. K. J. Korpinen, jäseniksi metalli-
työntekijä T. Kaipio ja opettaja J. Parkkola, varapuheenjohtajaksi ulosottomies Hj. 
Andelin ja varajäseniksi varastomestari J. Jussila ja vakuutustarkastaja G. O. Rundman; 
yhteisiksi ylimääräisiksi varapuheenjohtajiksi varatuomari O. E. Ojala, varatuomari 
J. M. Penttinen, hovioikeuden auskultantti P. H. Saarinen, varatuomari A. E. Saraneva, 
varatuomari N. H. Sundberg ja hovioikeuden auskultantti K. T. W. Westermarck; 
vuokranantajia edustaviksi yhteisiksi ylimääräisiksi varajäseniksi kirjanpitäjä E. J. Lind-
holm, johtaja F. E. Saari, rakennusmestari J. W. Saxell, vaatturimestari R. Sulkuranta 
ja rakennusinsinööri W. A. Wuolio; vuokralaisia edustaviksi yhteisiksi ylimääräisiksi vara-
jäseniksi toimitsija T. A. Hänninen, viilaaja K. E. Laine, sorvaaja L. I. Laukkanen, rouva 
E. A. Leimu ja satamatyöntekijä H. Luukkonen; yhteiseksi puheenjohtajaksi varatuo-
mari T. J. Nordberg ja varapuheenjohtajaksi apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg; 
sekä keskuslautakunnan jäseniksi toimitsija R. E. Ilomäki ja johtaja J. O. Suvanto sekä 
varajäseniksi isännöitsijä L. J . Englund ja toimittaja P. Kemppi. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitos. Palopäällikkö W. W. Bergströmin siirryttyä eläkkeelle syyskuun 27 
p:stä lukien valittiin 2) täten avoimeksi tulleeseen palopäällikön virkaan palopäällystö-
koulun johtaja, varatuomari L. J. Pesonen. 

Palolautakunnan ilmoitettua, että palokorpraali V. J. Nenonen oli syyllistynyt palo-
laitokselle kuuluvan omaisuuden anastukseen, kaupunginvaltuusto päätti3) pidättää 
hänet virantoimituksesta ja ilmoittaa rikoksesta Uudenmaan lääninhallitukselle. 

Seuraavia palolaitoksen v:n 1947 määrärahoja päätettiin 4) sallia ylittää alla mainitun 
verran: Valaistus 20 000 mk, Vedenkulutus 7 000 mk, Kaluston kunnossapito 600 000 
mk ja Vaatteiden pesu 32 000 mk. 

Palolaitoksen kertomusvuoden määrärahoja Kaluston kunnossapito, Vaatteiden pesu 
sekä Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet päätettiin 5) sallia ylittää vastaavasti 1 150 000 
mk, 200 000 mk ja 10 000 mk. 

Sairaankuljetusvaumijen käyttömaksujen korottaminen. Kaupunginvaltuuston päätet-
tyä 6) korottaa palolaitoksen sairaankuljetus vaunujen käyttömaksut ja alistettua päätök-
sensä kansanhuoltoministeriön hintaosaston vahvistettavaksi merkittiin 7) sittemmin 
tiedoksi, että kansanhuoltoministeriö ei ollut hyväksynyt korotuksia valtuuston päättä-
mässä muodossa vaan vahvistanut maksut valtuuston päätöksessä mainittuja maksuja 
alemmiksi. 

Vapaaehtoisten palokuntien avustaminen. Helsingin vapaaehtoiselle palokunnalle 
päätettiin 8) myöntää kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista, niitä ylittäen, 

Kvsto 25 p. elok. 407 §. — 2) S:n 6 p. lokak. 484 §. — 3) S:n 28 p. tammik. 36 §. — 
4) S:n 18 p. helmik. 116 § ja 31 p. maalisk. 193 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 594 §. — 6 ) S:n 28 p. 
tammik. 54 §. — 7 ) S:n 10 p. maalisk. 127 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 78. — 8) Kvsto 2 p. ke-
säk. 316 §. 
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155 255 mk:n suuruinen avustus mainitun palokunnan omistaman auton korjaamista 
varten. Lisäksi oikeutettiin *) palolautakunta ylittämään kertomusvuoden talousarvioon 
merkittyä Helsingin vapaaehtoisen palokunnan avustusmäärärahaa 25 000 mk mainitun 
palokunnan poltto- ja voiteluaineiden oston tukemista varten. 

Pukinmäen vapaaehtoisen palokunnan anottua avustusta paloasemansa korjaus- ja 
muutostöitä varten kaupunginvaltuusto päätti 2) myöntää mainitulle palokunnalle ylei-
sistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 450 000 mk:n suuruisen korottoman luoton ja sit-
temmin vielä 500 000 mk:n suuruisen korottoman lisäluoton mainitun palokunnan palo-
aseman korjaus- ja muutostöitä varten sanottuun rakennukseen vahvistettavaa kiinni-
tystä vastaan niin pitkäksi ajaksi kuin palokunta käyttää paloasemarakennustaan palon-
torjuntatarkoituksiin ja muutoinkin täyttää ne ehdot, jotka palolautakunta on asettanut 
sille sen kaupungilta nauttiman avustuksen saannin edellytykseksi. Samalla valtuusto 
päätti, että Pukinmäen vapaaehtoisen palokunnan tulee ennen luoton saamista esittää 
asianmukaisesti vahvistetut paloasemarakennuksen rakennuspiirustukset ja rakennus-
työlupa ja että varat saadaan nostaa erissä sitä mukaa kuin niitä tarvitaan rakennus-
kustannusten peittämiseksi sekä että kaupunginhallitus valtuutetaan ryhtymään asian 
vaatimiin toimenpiteisiin. 

Nuohousohjesäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3) kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen nuohousohjesäännön 4 ja 5 §:n muuttamisesta. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuo-
lella 

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston 
v:n 1947 määrärahoja Kaluston kunnossapito, Tarverahat ja Matka- ja kuljetuskus-
tannukset päätettiin4) sallia ylittää vastaavasti 2 000 mk, 14 444 mk ja 10 000 mk. 

Kodinhoitajien palkkion vahvistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti5) , että kaupun-
gin palkkaamia kodinhoitajia maksukykyisiin perheisiin lähetettäessä on näiltä perheiltä 
perittävä korvauksena: täysin maksukykyisiltä 60 mk tunnilta ja vähävaraisilta 30 mk 
tunnilta varattomien edelleenkin saadessa kodinhoitajan maksuttomasti. Päätös alis-
tettiin hinta- ja palkkaneuvoston vahvistettavaksi. 

Terveydenhoitolautakunnan välittämien lääkärien päivystyskorvaukset ja palkkiot 
kotikäynneistä vahvistettiin 6). Tämä päätös, joka ei koske lääkäripäivystystä Suomen-
linnassa, määrättiin astuvaksi voimaan kertomusvuoden maaliskuun 1 p:stä lukien. 

Aluelääkärien palkkiot vähävaraisten ja varattomien lääkärinhoidosta vahvistettiin 7). 
Päätös alistettiin hinta- ja palkkaneuvoston hyväksyttäväksi. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Kaupunginvaltuusto päätti 8) korottaa v. 
1943 vahvistetussa terveydellisten tutkimusten laboratorion taksassa mainitut maksut 
nelinkertaisiksi ja alistaa päätöksensä hinta- ja palkkaneuvoston hyväksyttäväksi. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion v:n 1947 kaluston kunnossapitomäärärahaa 
päätettiin 9) sallia ylittää 28 000 mk. 

Eläinlääkintäosasto. Kaupunginvaltuusto päätti1 0) siirtää kertomusvuoden touko-
kuun 1 p:stä lukien eläinlääkintäosaston apulaiseläinlääkärin viran 32 palkkaluokasta 
38:nteen sekä myöntää käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin 
37 600 mk viran korotetun palkan maksamista varten kertomusvuonna. Päätös alistet-
tiin sosiaaliministeriön palkkaosaston hyväksyttäväksi. 

Eläinlääkintäosaston v:n 1947 määrärahaa Rottien hävittäminen päätettiin 9) sallia 
ylittää 1 020 000 mk. 

!) Kvsto 27 p. lokak. 549 §. — 2) S:n 18 p. helmik. 109 § ja 15 p. jouluk. 643 §. — 3) S:n 28 p. 
tammik. 53 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 77. — 4 ) Kvsto 28 p. tammik. 68 § ja 18 p. helmik. 116 §. — 
5) S:n 18 p. helmik. 98 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 93. — 6 ) S:n 18 p. helmik. 97 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 93. — 7) Kvsto 16 p. kesäk. 334 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 256. — 8 ) Kvsto 18 p. 
helmik. 111 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 92. —9) Kvsto 28 p. tammik. 68 §. —10) S:n 31 p. maa-
lisk. 166 §. 


