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Henkikirjoitus. Henkikirjoituksen toimittamista v. 1949 Helsingin kaupungissa koske-
va kuulutus päätettiin x) saattaa kiinteistölautakunnan ja huoltolautakunnan tietoon. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista pää-
tettiin 2) myöntää 40 000 mk henkikirjoittajan huoneistossa suoritettaviin korjaustöihin. 

Puistolan kiinteistönomistajain yhdistyksen tehtyä anomuksen vaaliluettelon esille-
panon tarkastamispaikan ja henkikirjoituskaavakkeiden palauttamispaikan järjestämi-
sestä yhdistyksen toiminta-alueelle kaupunginhallitus päätti3) saattaa jäljennöksen yh-
distyksen kirjelmästä maistraatin tietoon sekä kehoittaa yhdistystä henkikirjoituskaavak-
keiden palauttamista koskevassa asiassa kääntymään lääninhallituksen puoleen. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus päätti 4) alistaa tutkittavakseen huo-
neen vuokralautakuntien keskuslautakunnan päätöksen, jonka mukaan lautakunnan pu-
heenjohtaja ja jäsen kertomusvuoden alusta lukien olivat oikeutettuja saamaan vahviste-
tun kokouspalkkion enintään kaksi tuntia kestäneestä katselmuksesta ja yli kaksi tuntia 
kestäneestä katselmuksesta lisäksi puolet siitä jokaiselta ylimenevältä alkavalta tunnilta. 
Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnan annettua selityksensä edellä mainitun 
alistetun päätöksen johdosta ja ilmoitettua päättäneensä muuttaa päätöstään siten, että 
lautakunnan puheenjohtaja ja jäsen suoritetusta katselmuksesta on oikeutettu saamaan 
vain asianmukaisesti vahvistettua kokouspalkkiota vastaavan katselmuspalkkion katsel-
muksen kestämisajasta riippumatta, kaupunginhallitus päätti5), että huoneenvuokralauta-
kuntien keskuslautakunnan edellä mainittu päätös saadaan muutetussa muodossa panna 
täytäntöön. 

Kaupunginhallitus päätt i6) ilmoittaa sosiaaliministeriölle puoltavansa huoneenvuokra-
lautakuntien mainitulle ministeriölle tekemää esitystä, että ministeriön päätös, jonka mu-
kaan sellaisen huoneiston haltijan, jonka huoneiston osan huoneenvuokralautakunta on 
määrännyt vuokrattavaksi perheelle, tulee valita vuokralainen lautakunnan kortistoon 
hyväksytyistä välttämättömässä asunnontarpeessa olevista asunnonhakijoista, poistet-
taisiin. 

Huoneenvuokratoimiston toimistoapulaiselle E. Viialalle myönnettiin 7) korvauksena 
häneltä henkilökunnan vaatesäiliöstä varastetusta sadetakistaan 5 000 mk kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin8) 500 mk:n suuruinen 
korvaus isännöitsijä W. Lindforsille, joka huoneenvuokratoimistossa oli repinyt housunsa 
odotuspenkissä olevaan naulaan. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palokunta. Apulaispalopäällikön eläkeikää koskevaan palolautakunnan tiedusteluun 
päätettiin 9) vastata, että apulaispalopäällikön eläkeikä on kaupunginvaltuuston touko-
kuun 12 p:nä 1943 vahvistaman eläkesäännön mukaan 63 vuotta, joten mainitun viran 
haltija on velvollinen eroamaan täyttäessään 67 vuotta. 

Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvosto oli palomiesten sivutoimista ja ansiotöistä va-
paapäivinä antamassaan kiertokirjeessä mm. huomauttanut, että yleensä palomieshistöllä 
on oikeus hoitaa vapaapäivinään yksityisten työnantajien antamia tilapäisiä tehtäviä, 
jotka ovat aivan satunnaisia ja varsinkin jos niiden suorittaminen vaatii palomiehen am-
mattitaitoa, jota vastoin tilapäisten tehtävien suorittamista niin, että ne muodostuvat sään 
nöllisiksi ja jatkuviksi, on pidettävä kiellettynä. Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa-
palolautakuntaa ottamaan huomioon Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston edellä esi-
tetyssä kiertokirjeessä mainitut periaatteet kysymyksen ollessa palomiesten sivutoimista 
sekä huomauttaa palolautakunnalle, että virkasäännön määräyksiä viranhaltijain oikeu-
desta hoitaa sivutehtäviä tästä riippumatta on noudatettava. 

Palolautakunnan esitykseen, joka koski vapaan virkapuvun myöntämistä palokunnan 
lähetille, kaupunginhallitus p ä ä t t i n ) vastata, että virkapuku on annettava vain kaupun-
ginvaltuuston joulukuun 8 p:nä 1937 tekemässä päätöksessä12) mainituille viranhaltijoille 

Khs 16 p. jouluk. 2 746 §. — 2) S:n 10 p. kesäk. 1 348 §. — 3) S:n 8 p. tammik. 15 §. — 
4) S:n 19 p. helmik. 386 §. — 5) S:n 11 p. maalisk. 571 §. — 6 ) S:n 12 p. helmik. 339 §. — 7 ) S:n 
22 p. tammik. 162 §. — 8) Kbn jsto 21 p. huhtik. 5 377 §. — 9 ) Khs 5 p. elok. 1 660 §. — 1 0 ) S:n 
5 p. toukok. 1 062 §. — n ) S:n 16 p. jouluk. 2 765 §. —1 2) Ks. v:n 1937 kert. s. 32. 
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kaupunginhallituksen toukokuun 22 p:nä 1947 omaksuma tulkinta kuitenkin huomioon-
ottaen. 

Palolautakunnan päätettyä myöntää palomies Järviselle 2 000 mk:n suuruisen kor-
vauksen menetetystä palkasta palokunnan säätiön n:o 1 varoista, kaupunginhallitus päät-
ti 2) pyytää palolautakunnalta selvitystä siitä, mitä tarkoitusta varten säätiö n:o 1 oli 
perustettu ja mitä periaatteita noudattaen sen varoja käytettiin. 

Kirjasto. Kaupunginhallitus päätti3) siirtää palokunnan kirjaston kirjastolautakun-
nan hoitoon ja kehoittaa kirjastolautakuntaa käyttämään tästä aiheutuvien menojen 
peittämiseen asianomaisia määrärahoja ja pyytämään aikanaan niihin mahdollisesti tar-
vittavia ylitysoikeuksia. 

Soittokunta. Palokunnan soittokunnan 50-vuotisjuhlan aiheuttamien menojen peittä-
miseen myönnettiin 4) 20 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Huoneistot. Kaupunginhallitus päätti 5) hyväksyä palolautakunnan esityksen eräille 
palolaitoksen viranhaltijoille määrättävistä virka-asunnoista sekä jättää vuokrien vahvis-
tamisen palkkalautakunnan tehtäväksi. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin, joissakin tapauksissa niitä ylittäen, 825 000 mk öljylämmityslaitteiden hankki-
mista varten pääpaloasemalle, pääpaloaseman asuintaloon ja Kallion paloasemalle 6); 
5 900 mk Korkeavuorenkadun 39:ssä olevan palolaitoksen talon savuhormien uudelleen-
järjestelyä varten 7); sekä 263 000 mk saunan rakentamista varten Munkkiniemen palo-
asemalle sekä siellä suoritettaviin pienehköihin sisustustöihin8). 

Myöntyen Helsingin palomiesten ammattiosaston anomukseen kaupunginhallitus päät-
ti 9) luovuttaa Kallion paloaseman juhlasalin huhtikuun 12 p:nä maan vakinaisten palo-
miesten painimestaruuskilpailujen osanottajien majoitukseen ehdoin, että anojayhdistys 
huolehti järjestyksen ylläpitämisestä ja vastasi mahdollisista vahingoista. 

Autot. Palolautakunta oikeutettiin 10) käyttämään palolaitoksen kaluston hankinta-
määrärahaa kahden vesisäiliöauton ostamista varten. 

Palokunnan v. 1940 Lontoon palokunnalta lahjaksi saama katettu 3 tonnin Dodge-
merkkinen kuorma-auto päätettiin11) siirtää rakennustoimistolle ja kehoitettiin rakennus-
toimistoa korjauttamaan se omilla korjausmäärärahoillaan. 

Palolautakunnan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti12) tehdä valtioneuvostolle 
esityksen siitä, että punainen väri varattaisiin ainoastaan palokunnan autoja varten ja 
että muissa autoissa ei saisi olla tätä väriä. 

Kaupunginhallitus päätti13) kehoittaa kaikkia kaupungin lautakuntia, joilla on punai-
seksi maalattuja autoja, maalauttamaan ne toisen värisiksi, sitä mukaa kuin niiden maa-
laus on uusimisen tarpeessa. 

Pumppujen myynti. Palokunnan Koebe Record merkkinen pumppu n:o 1 päätettiin 
sallia myydä Rederi Munksnäs fartyg abille 75 000 mk:n14) hinnasta sekä Koebe merkkinen 
keskipakoislaippapumppu A. Virolaisen laivatelakka ja konepaja nimiselle toiminimelle 
300 000 mk:n15) hinnasta. 

Palohälytyslaitteet. Kaupunginhallitus päätti16), että kaikilta niiltä liikkeiltä, joiden 
palohälytyslaitteet jo on liitetty tai vastedes liitetään palokunnan lennätinverkkoon, 
on perittävä toistaiseksi 10 000 mk:n suuruinen korvaus vuodessa. 

Palolautakunnan huomautettua mm., että kaupunginhallituksen edellä mainitussa 
päätöksessä määrätty korvaussumma oli kohtuuttoman suuri, sekä tehtyä esityksen mai-
nitun päätöksen muuttamisesta, kaupunginhallitus, kumoten kyseisen päätöksensä, päät-
ti 17) palolautakunnan ehdotuksen mukaisesti: 

että yksityishälyttimiä saadaan liittää kaupungin palohälytysverkostoon ehdoin, että 
ne ovat rakenteeltaan ensiluokkaiset; 

että liittäminen saa tapahtua korvauksetta, mikäli lisäkustannuksia ei aiheudu kau-
pungille ja muuten itsekustannuksia vastaavaa korvausta vastaan; 

Ks v:n 1947 kert. I osan s. 143. — 2 ) Khs 11 p. marrask. 2 441 §. — 3 ) S:n 8 p. tammik. 
50 §. — 4) S:n 11 p. maalisk. 618 § ja khn jsto 12 p. maalisk. 5 259 §. — 5 ) Khs 20 p. toukok. 
1 179 §. — 6 ) S:n 26 p. elok. 1 821 §. — 7 ) S:n 30 p. jouluk. 2 873 §. — 8 ) S:n 8 p. tammik. 33 §. — 
9) S:n 8 p. huhtik. 792 §. — 10) S:n 5 p. elok. 1 653 §. — S:n 22 p. huhtik. 933 §. — 12) S;n 
5 p. elok. 1 651 §. —1 3) S:n 1 p. heinåk. 1 515 § ja 26 p. elok. 1 817 §. — 1 4) Khn jsto 28 p. huh-
tik. 5 416 §. — 15) S:n 4 p. elok. 5 755 §. — 16) Khs 5 p. elok. 1 654 §. — S:n 16 p. jouluk. 
2 777 §. 
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että turhasta hälytyksestä on laitteen omistajan maksettava korvauksena 5 000 mk 
kaupunginkassaan; sekä 

että liittymisen ehdoksi voidaan palopäällikön harkinnan mukaan asettaa velvoitus 
ns. emäkellon sijoittamisesta siten, että se on myös lähiympäristön käytettävissä tulipalon 
sattuessa. 

Palokaivot. Kaupunginhallituksen v:n 1947 yleisistä käyttövaroista myönnettiin 
10 588 mk:n suuruinen lisämääräraha kaupungissa olevien sammutusvesisäiliöiden ja palo-
kaivojen v:n 1947 kunnossapitokustannuksiin. 

Kaupunginhallitus päätti 2), että Kalkki vuoren tien 5:n kohdalle Puistolaan rakennet-
tavaksi suunniteltu uusi palokaivo rakennetaan Laaksotien 4:n kohdalle tarkoitusta varten 
varatulle alueelle ja että Puistolaan rakennetaan palokaivo myöskin Nummitien ja Puisto-
tien kulmaukseen käyttäen talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot 
luvun Viemärit määrärahaa Eräiden liitosalueella olevien palokaivojen korjaaminen tai 
uusiminen, s.m. 

Kaupunginhallitus päätti3) kehoittaa Suomen esikaupunkien kiinteistöliittoa, mikäli 
se ei katsonut Malminseudun välttämättömän vedentarpeen tulevan tyydytetyksi kau-
pungin suunnittelemien palokaivojen avulla, tekemään kaupunginhallitukselle täsmällisen 
esityksen uusien yleisten kaivojen toivotuista sijoituspaikoista siltä varalta, että kaupunki 
mahdollisesti tulisi sellaisia rakentamaan. 

Vapaaehtoiset palokunnat. Kaupunginhallitus päätti 4), että Helsingin vapaaehtoisen 
palokunnan omistukseen siirretään sen sodan aikana kaupungin vakinaiselta palokunnalta 
saamat vaatetus- ja varusesineet, nimittäin 24 paria saappaita, 18 paria kumisaappaita, 
5 paria molskihousuja, 7 paria virkahousuja, 2 kpl kenttälakkeja, 40 kpl pomppatakkeja 
ja 9 kpl virkatakkeja. 

Kaupunginhallitus päätti 5) alistaa tutkittavakseen palolautakunnan päätöksen, jonka 
mukaan lautakunta oli oikeuttanut Helsingin vapaaehtoisen palokunnan korottamaan 
maksun teatterivartioinnista 300 mk:aan miestä ja teatterinäytäntöä kohden sekä samalla 
kehoittanut palopäällikköä harkitsemaan, olisiko syytä samassa suhteessa korottaa palo-
kunnan perimät maksut. 

Pukinmäen vapaaehtoinen palokunta oli anonut, että yhdistyksen ja kaupungin 
välillä huhtikuun 5 p:nä 1947 tehdyn vuokravälikirjan 7 kohta muutettaisiin siten, että 
yhdistyksellä on oikeus kaupunkia kuulematta siirtää välikirjassa mainittu vuokraoikeus 
kolmannelle henkilölle, että kaupunki hankkisi kiinnityksen Tallbacka nimiseen tilaan 
RN 81 5 7 Helsingin kaupungin Malmin kylässä yhdistykselle myönnetyn 6) 450 000 mk:n 
suuruisen lainan vakuudeksi ja että yhdistys oikeutettaisiin heti nostamaan lainan ensim-
mäinen erä. Kaupunginhallitus päätti7) antaa asiamiesosastonsa tehtäväksi hankkia 
kiinnityksen yllä mainitun tilan vuokraoikeuteen rakennuksineen sitten kun kiinteistö-
lautakunta on muuttanut vuokravälikirj an sisällön siten, että kiinnitys voidaan vahvistaa. 
Samalla kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että yhdistys saa nostaa tarvitsemansa 
osan myönnetystä lainasta jo ennen kiinnityksen vahvistamista. 

Myöntyen Puistolan vapaaehtoisen palokunnan anomukseen kaupunginhallitus päät-
ti8) myöntää mainitulle palokunnalle yleisistä käyttövaroistaan 19 000 mk:n suuruisen 
avustuksen sen vuokraaman autovajan kunnostamiseen tankkiautoa varten ja oikeuttaa 
sen ostamaan työtä varten tarvittavat rakennusaineet rakennustoimistolta. Samalla 
kaupunginhallitus päätti huomauttaa mainitulle palokunnalle, että vajan uutta ovea 
olisi hiukan korotettava ja että vanhan oven aukko tehtävä leveämmäksi ja korkeam-
maksi, mikäli se teknillisistä syistä oli mahdollista. 

Maistraatille annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti9) puoltaa Pitäjän-
mäen vapaaehtoisen palokunnan anomusta sen sairaankuljetusmaksujen korottamisesta. 

Palolautakunta oikeutettiin 10) luovuttamaan Kaarelan vapaaehtoiselle palokunnalle 
korvauksetta palokunnan varastosta 30 kypäriä, yhdet 3-osaiset palotikkaat, 200 m 3 tuu-
man letkua ja 100 m 2 tuuman letkua. 

Nuohous. Maistraatin pyydettyä kaupunginhallitusta tutkimaan kysymystä, onko 
tarpeellista, että kaikki liitosalueella olevat tulisijat nuohotaan yhtä usein kuin Kanta-

!) Khn jsto 4 p. helmik. 5 110 §. — 2) Khs 3 p. kesäk. 1 272 §. — 3) S:n 15 p. tammik. 90§.— 
4) S:n 2 p. syysk. 1 858 §. — 5) S:n 11 p. marrask. 2 441 §. — 6) Ks. tämän kert. I osan s. 45 .— 
7) Khs 5 p. elok. 1 642 §. —-8) S:n 8 p. tammik. 32 §. —-9) S:n 19 p. helmik. 412 §. —10) Khn 
jsto 29 p. jouluk. 6 384 §. 
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Helsingin alueella olevat tulisijat, kaupunginhallitus päätt ix) maistraatille ilmoittaa, ettei 
sen mielestä ollut syytä suorittaa nuohousta liitosalueella harvemmin kuin Kanta-Hel-
singin alueella. 

Merkittiin 2) tiedoksi hinta- ja palkkaneuvoston päätös, jossa hinta- ja palkkaneuvos-
to oli työpalkkojen kohotessa 5.5 %:lla tammikuun 1 pistä 1948 lukien suostunut siihen, 
että lääninhallitukset ja maistraatit voivat vahvistaa käytäntöön otettavaksi uuden nuo-
houstaksan, joka ylittää 5 %:lla hinta- ja palkkaneuvoston lokakuun 31 pinä 1947 anta-
missa yleisissä ohjeissa mainitut maksut. 

Merkittiin 3) tiedoksi maistraatin ilmoitus, että se oli kaupunginhallituksen esityksen 
johdosta päättänyt korottaa varsinaisella kaupunkialueella ja Munkkiniemessä voimassa 
olevan nuohoustariffin perushinnat aikaisempien korotusten lisäksi 140 %illa tammikuun 
1 pistä 1948 lukien eli siten, että ne tulevat olemaan 484 % kyseisen tariffin perushinnoista. 

Merkittiin 4) tiedoksi maistraatin ilmoitus, että se oli kaupunginhallituksen esityksen 
johdosta päättänyt korottaa Helsingin kaupunkiin liitetyllä alueella voimassa olevat 
nuohousmaksut siten, että mainitulla alueella Munkkiniemeä lukuunottamatta saadaan 
huhtikuun 1 pistä 1948 lukien periä hinta- ja palkkaneuvoston lokakuun 31 pinä 1947 
antamien nuohousmaksuja koskevien yleisten ohjeiden mukaiset enimmäismaksut koro-
tettuina 10 %illa. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a alain ulkopuolella 
Terveydenhoitolautakunnan sihteerin palkkio päätettiin 5) helmikuun 1 pistä 1948 lukien 

korottaa 6 000 mkiaan kuukaudessa. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa ter-
veydenhoitolautakunnalle, että lautakunnan sihteerinvirka voidaan lähiaikoina yhdistää 
yhteen kaupunginkanslian sihteerinvirkaan. 

Aluelääkärit. Merkittiin 6) tiedoksi hinta- ja palkkaneuvoston kirjelmä, jonka mu-
kaan hinta- ja palkkaneuvosto oli suostunut siihen, että aluelääkäreiden palkkiot saadaan 
vastaisuudessa vahvistaa hankkimatta erikseen hinta- ja palkkaneuvoston lausuntoa. 

Malmin terveystalo. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin 80 000 mk 7) Malmin terveystalossa suoritettavia korjaus-
töitä varten sekä tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä 
kaupunginhallituksen käyttövaroista 33 000 mk 8) mainitussa talossa suoritettavia muu-
tostöitä varten. 

Malmin aluesairaanhoitajattaren asunto. Kaupunginhallitus päätti9) myöntää pääluok-
kaan Tuloa tuottamattomat pääomamenot sisältyvistä käyttövaroistaan 70 000 mk yleis-
ten töiden lautakunnan käytettäväksi sähkölieden asentamiseksi Malmin aluesairaan-
hoitajattaren asuntoon. 

Terveydenhoito-olojen parantaminen liitosalueella. Pakilan ja Pirkkolan demokraatti-
sen yhdistyksen esityksen johdosta, joka koski Pakilan ja Pirkkolan terveydenhoito-
olojen parantamista, kaupunginhallitus päätti1 0) hakijalle ilmoittaa, että terveydenhoito-
lautakunta laatii paraillaan kokonaissuunnitelmaa terveysolojen parantamiseksi liitos-
alueella, jolloin myös yhdistyksen esittämät näkökohdat tulevat huomioonotetuiksi. 

Pyykinvirutuslaiturin rakentaminen Tammelundiin. Eräiden Tammelundin asukkai-
den anomuksen johdosta, joka koski pyykinvirutuslaiturin rakentamista Tammelun-
diin, kaupunginhallitus päätti u ) kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa tekemään kau-
punginhallitukselle ehdotuksen rakennettavien pyykinvirutuslaiturien tärkeysj ärj es-
tyksestä. 

Erään Oulunkylän kaivon kunnostaminen. Kaupunginhallitus päätti1 2), alistettuaan 
tutkittavakseen terveydenhoitolautakunnan päätöksen, jonka mukaan talonomistaja 
V. Alkio oli velvoitettu joulukuun 1 piään 1948 mennessä saattamaan Sarkapellon 4:ssä 
Oulunkylässä sijaitsevan talon kaivon kuntoon uhalla, et tä se kunnostetaan lautakunnan 

Khs 29 p. tammik. 220 §. — 2) S:n 26 p. helmik. 469 §. — 3 ) S:n 4 p. maalisk. 555 § ja 23 p. 
maalisk. 729 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 77. — 4) Khs 29 p. huhtik. 988 § ja 20 p. toukok. 1 176 § 
ks. Kunnall. asetuskok. s. 77. — 5) Khs 26 p. helmik. 493 §. — 6) S:n 26 p. elok. 1 837 §. — 
7) S:n 8 p. tammik. 49 §. — 8 ) S:n 22 p. heinäk. 1 629 §. — 9 ) S:n 1 p. heinäk. 1 542 §. —1 0) S:n 
25 p. marrask. 2 601 §. — n ) S:n 4 p. marrask. 2 391 §. —1 2) S:n 4 p. marrask. 2 375 § ja 2 p . 
jouluk. 2 669 §. 


