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Helsingin palokunta sijoittaa täten aikaansaadulle Pitäjänmäen vartioasemalle yhden 
sammutusyksikön puolikkaan, jonka vartiomiehet huolehtivat oman työnsä ohella teh-
taan sekä palokunta- että paloposti- ja alkusammutuskaluston koettelusta ja hoidosta 
sekä konepajakorjauksia tarvitsemattomasta huollosta. 

Puhelin vartion hoitaa Helsingin palokunta, paitsi tulipalon aikana, jolloin siitä huo-
lehtii tehtaanpalokunta. 

Koulutus- ja sammutustehtävissä toimivat molemmat palokunnat yhteisesti hyvää 
palokuntalaistapaa noudattaen. 

Tehtaan palokunnalla on oikeus sopimusta tekemättä osallistua harjoitustarkoituk-
sessa kaikkiin tulipaloihin Pitäjänmäen ja Haagan alueella, ja on sillä myös oikeus tehdä 
kaupungin kanssa samanlainen sopimus kuin Helsingin alueella olevat vapaaehtoiset palo-
kunnat ovat tehneet. 

Tehtaalla sattuvissa tulipaloissa toimii kaupungin palokunta siitä huolimatta, että teh-
taalla on oma palokunta, samanlaisin vahvuuksin kuin tehdastulipaloissa yleensä. 

Tämä sopimus on voimassa irtisanomisesta lukien lähinnä seuraavan kalenterivuoden 
loppuun. Irtisanominen on tehtävä ennen huhtikuun loppua.» 

Kaupunginhallitus päätti l) myöntää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 873 000 mk:n suuruisen määrärahan Tapanin-
kylässä sijaitsevalla BR 304 nimisellä tilalla RN 1040 olevien rakennusten kunnosta-
mista varten palolaitoksen vartioasemana käytettäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti2) määrätä Malmin vartioasemalla olevat neljä asuinhuo-
neustoa virka-asunnoiksi. 

Suomen painikomitean anomukseen, että Kallion paloaseman juhlasaliin saataisiin 
majoittaa Suomen painimestaruuskilpailujen ajaksi helmikuun 18—21 p:nä noin 30 kil-
pailuihin osallistuvaa kilpailijaa ja että näille varattaisiin myöskin vuoteet ja vuodevaat-
teet, päätettiin3) suostua ehdoin, että anoja korvaa kaupungille kaikki majoituksesta 
aiheutuvat kustannukset. 

Malmin paloaseman aitaaminen. Kaupunginhallitus päätti 4) myöntää Yleisten töiden 
pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 53 000 mk:n suuruisen määrärahan Malmin 
paloaseman aitaamista varten. 

Palokaivot. Palolautakunnan ehdotus 20 uuden palokaivon rakentamisesta kertomus-
vuoden aikana päätettiin 5) hyväksyä sikäli kuin talousarvioon otettu määräraha riittää 
tarkoitukseen. Edelleen päätettiin kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa v:n 1950—52 
talousarvioehdotuksien laatimisen yhteydessä harkitsemaan määrärahan merkitsemistä 
puheenaolevaa tarkoitusta varten. 

Rakennustoimistoa päätettiin 6) kehoittaa rakentamaan palokaivot palolautakunnan 
ohjeiden7) mukaisesti. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulkopuolella 
Terveydenhoitovirasto. Kaupunginhallitus päätti8) oikeuttaa terveydenhoitolauta-

kunnan palkkaamaan terveydenhoitovirastoon tilapäisen toimistoapulaisen 18. palkka-
luokan mukaan. 

Aluelääkärit. Kaupunginhallitus päätti9) ilmoittaa kiinteistölautakunnalle, ettei 
kaupunginhallituksella ole mitään sitä vastaan, että kiinteistölautakunta käyttö varo jaan 
arvaamattomiin vuokriin ja vuokrankorotuksiin käyttäen korvaa aluelääkäri H. Nyman-
ille hänen v. 1946—48 asunto- ja vastaanottohuoneistonsa lämmittämistä varten hankki-
mansa puut kohtuulliseksi harkitsemallaan summalla. Samalla kaupunginhallitus päätti 
kehoittaa kiinteistölautakuntaa ja palkkalautakuntaa yhdessä terveydenhoitolautakun-
nan kanssa muuttamaan Malmin ja Oulunkylän aluelääkärin asunto- ja vastaanottohuo-
neustojen korvausperiaatteita siten, että heidän nauttimansa etuisuudet tasoittuisivat 
enemmän toisten aluelääkärien vastaavia korvausetuja vastaaviksi. 

!) KHs 24 p. helmik. 484 §. — 2) S:n 24 p. marrask. 2 894 §. — 3) S:n 3 p. belmik. 291 §. — 
4) S:n 21 p. heinäk. 1 761 §. — 5j S:n 21 p. huhtik. 951 §. — 6) S:n 16 p. kesäk. 1 503 §. — 7 ) Ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 133. — 8) Khs 17 p. helmik. 416 §. — 9) S:n 10 p. maalisk. 571 §. 
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Kodinhoitajat. Päätettiin1) suostua terveydenhoitolautakunnan esitykseen, että se 
oikeutettaisiin palkkaamaan lokakuun 5 p:n ja joulukuun 12 p:n väliseksi ajaksi yksi yli-
määräinen kodinhoitaja 16. palkkaluokan mukaisin palkoin. 

Henkilöauton osto. Kaupunginhallitus päätti 2) merkitä kuluvan vuoden talousarvioon 
tehtävään muutokseen 385 000 mk:n suuruisen määrärahan auton hankkimista varten 
terveydenhoitolautakunnan toimiston käyttöön, oikeuttaen terveydenhoitolautakunnan 
heti käyttämään tämän määrärahan, joka rahatoimiston tuli 3) suorittaa etukäteen kau-
punginkassasta. Päätös alistettiin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Auton kuljettamisesta ja huollosta maksettava palkkio. Terveydenhoitolautakunta oikeu-
tettiin 4) maksamaan maidontarkastamon näytteidenottajalle N. Kalliolle korvauksena 
auton kuljettamisesta ja huollosta 1 500 mk kuukaudelta lokakuun 1 pistä lukien kerto-
musvuoden loppuun saakka. Tarvittavat varat osoitettiin maksettavaksi kaupungin-
hallituksen terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroista. 

Aikakauslehtien tilaaminen. Terveydenhoitolautakuntaa päätettiin 5) kehoittaa har-
kitsemaan aikakauslehtien tilaamista v:ksi 1950 huomioonottaen kaupunginhallituksen 
huhtikuun 22 p:nä 19486) tekemään päätökseen sisältyvät periaatteet ja tekemään lehti-
tilauksista kaupunginhallitukselle esityksensä. 

Maitokauppojen aukioloaika. Sosiaaliministeriön kesäkuun 21 p:nä antama päätös 7) 
maitokauppojen avoinna pitämisestä sunnuntaisin ja juhlapäivinä, merkittiin tiedoksi. 

Rokottamistoiminta. Lääninhallituksen vaadittua kaupunkia maksamaan valtiolle 
v. 1940—45 aikana suoritetut rokotuspalkkiot 35 061 mk sekä v. 1946 aikana suorite-
tut palkkiot 17 301 mk, kaupunginhallitus päätti8) vastata, ettei kaupunki katsonut 
olevansa velvollinen suorittamaan takaisin v. 1940—45 maksettuja rokotuspalkkioita, 
koska riidanalaisena aikana, jolloin lääkärivoimia ei rokotustyöhön riittänyt, sen suoritti 
kaksi lääkintöhallituksen jo aikaisemmin päteväksi julistamaa sairaanhoitajatarta, joille 
ei kuitenkaan ollut haettu oikeutta toimia kunnallisina rokottajina, mutta että v. 1946 
kunnallisille rokottajille maksamatta jätetyt palkkiot suoritetaan takaisin. Palkkiot oli 
terveydenhoitolautakunta v. 1946 tilittänyt kaupungin kassaan, koska valtion varoilla 
korvattavaksi kuuluva rokotus oli tapahtunut kaupungin palkkaamina toimivien rokot-
tajien toimesta ilman lisäpalkkiota. Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa käyttö-
varoistaan talousarvion tililtä Terveydenhoito 17 301 mk v:lta 1946 saatujen rokotuspalk-
kioiden takaisinmaksamiseksi ja kehoittaa rahatoimistoa lähettämään mainitun summan 
lääkintöhallituksen osoituksen mukaisesti. 

Kaupunginlääkäri oikeutettiin 9) ostamaan Suomen pankilta 42 Ruotsin kruunua ter-
veydenhoitolautakunnan ja sen toimiston määrärahalla Rokottaminen Ruotsin valtion 
bakterologisen laboratorion kaupungille toimittamasta keltakuumerokotteesta johtuvan 
laskun maksamista varten. 

Rottien hävittäminen. Kaupunginhallitus päätti10) ilmoittaa Helsingin kauppakamarille, 
ettei kaupunginhallitus pitänyt mahdollisena uuden kunnallisen elimen perustamista rot-
tien hävittämistyötä varten varsinkaan siinä laajuudessa, kuin mitä kauppakamari oli 
ehdottanut, mutta pyytää kauppakamaria itseään asettamaan neuvottelukunnan, joka 
sitten valitsisi pienemmän jaoston välittömän yhteyden ylläpitämistä varten viranomai-
siin mainittua asiaa koskevissa kysymyksissä. 

Oulunkylässä olevan kaivon kunnostaminen. Terveydenhoitolautakunnan määrättyä 
erään Oulunkylässä olevan kaivon kunnostettavaksi kaupunginhallitus oli kumonnut 
lautakunnan päätöksen, koska se katsoi lautakunnan menneen toimivaltuuksiensa ulko-
puolelle määrätessään kyseisen kaivon kunnostettavaksi uhalla, että työ muuten suorite-
taan lautakunnan toimesta talonomistajan kustannuksella. Terveydensäännön mukai-
sesti tämmöinen uhka voidaan määrätä vain silloin, kun on kysymyksessä terveydelliseltä 
kannalta vaarallisen laitoksen käytön estämisestä, tässä tapauksessa kaivon sulkemisesta. 
Taiteilija J. Falck, joka asui vuokralaisena talossa, johon kaivo kuuluu, oli valittanut 
kaupunginhallituksen päätöksestä Uudenmaan lääninhallitukselle, joka pyysi kaupungin-
hallitukselta selityksen asiasta. Selityksen antaminen annettiin n ) kaupunginlakimiehen 
tehtäväksi. 

!) Khs 3 p. marrask. 2 683 §. — 2) S:n 25 p. toukok. 1 307 § . — 3) S:n 18 p. elok. 1 901 §. — 4) S:n 
6 p. lokak; 2 356 §. — 5) S:n 8 p. jouluk. 2 991 §. — 6) Ks. v:n 1948 kert. s. 118. — 7) Khs 22 p. 
kesäk. 1 603 §. — 8) S:n 24 p.helmik.490 §. — 9) Khn jsto 12 p. tammik. 5 077 §. — 10) Khs 21 p . 
huhtik. 961 §. — n ) S:n 27 p. tammik. 230 §. 
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Terveystalon rakentaminen Haagaan. Koska terveydenhoitolääkärin ilmoituksen mu-
kaan terveystalon tai uuden neuvolahuoneiston tarve oli liitosalueella ainakin viidellä 
paikkakunnalla vieläkin kipeämpi kuin Haagassa, päätti1) kaupunginhallitus palauttaa 
terveystalon rakentamista Haagaan koskevan asian terveydenhoitolautakunnalle, jonka 
tulee antaa lausuntonsa koko liitosalueella vallitseva tilanne huomioonottaen. 

Katsastajat. Kaupunginhallitus päätti 2) vahvistaa satamakatsastaja A. Kuloheimon 
päivystyksen sellaiseksi, että hänen oli oltava kaikkina aikoina koko purjehduskauden 
ajan tavattavissa itse määräämässään paikassa. 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 3) palkkaamaan syyskuun 1 p:stä lukien kaksi 
uutta ylimääräistä katsastajaa 24. palkkaluokan mukaisin palkoin. 

Terveydenhoitolautakunnan ilmoitettua, että uusi makkaratehtaiden katsastaja oli 
ollut otettava maaliskuun 1 p:stä kertomusvuoden loppuun saakka, kaupunginhallitus 
päätti 4) kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa maksamaan sanotun katsastajan palkan 
eläinlääkintäosaston tilapäistä työvoimaa varten varatusta määrärahasta. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Terveydenhoitolautakunnan esitettyä terveydel-
listen tutkimusten laboratorion osastonhoitajan viran siirtämistä ylempään palkkaluok-
kaan, kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa edelleen pitämään 
sanottu virka täyttämättä ja hoidattamaan sitä palkkiovirkana. 

Kaupunginhallitus päätti6) myöntää käyttövaroistaan talousarvion tililtä Tervey-
denhoito 15 300 mk tulenkestävän kaapin rakentamista varten terveydellisten tutkimus-
ten laboratorioon. 

Maidontarkastajan ohjesääntö. Maatalousministeriön eläinlääkintäosaston huomautet-
tua, ettei Helsingin taholta ole ministeriöön jätetty maidontarkastajan ohjesääntöä vah-
vistettavaksi kaupunginhallitus päätti7) kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa kiirehti-
mään ohjesääntöehdotuksen laatimista, sekä ilmoittaa siitä eläinlääkintäosastolle. 

Maidontarkastamo. Kaupunginhallitus päätti8) myöntää 50 000 mk:n suuruisen lisä-
määrärahan yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan maidontarkasta-
mon muutoskustannusten peittämiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti9) merkitä kuluvan vuoden lisätalousarvioon tilille Tuloa 
tuottavat pääomamenot Talorakennukset momentille Teurastamo, erinäisiä töitä 1 815 000 
mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi maidontarkastamon uudisrakennuksessa 
suoritettavia lisätöitä varten. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin10) 552 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi kaupungintalossa olevan 
entisen ruokalahuoneiston kunnostamista varten maidontarkastamoksi. 

Asuntojen lämmöntarkkailu. Kaupunginhallitus päätti11) oikeuttaa terveydenhoito-
lautakunnan palkkaamaan syyskuun 1 p:stä lähtien asiantuntijan asuntojen lämmön val-
vontaa varten 6 000 mk:n suuruista palkkiota vastaan kuukaudelta. 

Ylimääräisen ammattientarkastajan viran perustaminen. Kaupunginhallitus päätti12) 
oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan palkkaamaan syyskuun 1 p:stä alkaen ylimääräisen 
ammattientarkastajan liitosaluetta varten. 

Tuberkuloosihuolto. Kaupungin tuberkuloosihuoltolassa tapahtuneen kavalluksen 
johdosta päätti13) kaupunginhallitus lähettää kertyneet asiakirjat terveydenhoitolauta-
kunnalle virkasäännön14) 12 §:ssä edellytettyä toimenpidettä varten, koska oli todettu 
tuberkuloosilääkärin laiminlyöneen laitoksensa kirjanpitoon ja raha-asioiden hoitoon 
perehtymisen. 

Lääkintöhallituksen ilmoitus, että valtioneuvosto oli vahvistanut maan jaon tuberku-
loosihuoltopiireihin ja että Helsingin kaupunki tämän mukaan muodosti oman tuberku-
loosipiirinsä, merkittiin15) tiedoksi. 

Valtioneuvoston määrättyä kaupungin luovuttamaan Kiljavanummen parantolassa 
omistamistaan hoitopaikoista 24 paikkaa muille kunnille, oli Uudenmaan tuberkuloosi-
piirin kuntien edustajain kokouksen puheenjohtaja ilmoittanut, että perustettavana oleva 

Khs 8 p. syysk. 2 086 §. — 2) S:n 22 p. kesäk. 1 595 §. — 3) S:n 4 p. elok. 1 833 §. — 4) S:n 10 p. 
maalisk. 575 §. — 5) S:n 13 p. tammik. 128 §. — 6) S:n 5 p. tammik. 59 §. — 7) S:n 10 p. marrask. 
2 737 §. — 8) S:n 25 p. toukok. 1 302 §. — ·) S:n 22 p. kesäk. 1 602 §. — m) S:n 10 p. helmik. 334 §. — 
«) S:n 4 p. elok. 1 829 §. —1 2) S:n 4 p. elok. 1 830 §. — 13) S:n 24 p. helmik. 496 §. — 14) Ks. v:n 1946 
kunnall. asetuskok. s. 291. — 15) Khs 28 p. huhtik. 1 038 §. 
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kuntain liitto kääntyy toimivaltaiseksi tultuaan kaupunginhallituksen puoleen sanottujen 
paikkojen lunastusta koskevassa asiassa. Merkittiin3) tiedoksi. 

Tuberkuloosipiirin kuntain mallieläkesääntöä koskeva palkkalautakunnan lausunto 
päätettiin2) lähettää Tuberkuloosiparantolani keskusyhdistyksen johtokunnan käytettä-
väksi. 

Tuberkuloosiparantolani keskusyhdistyksen kuntainliittojen perustamissääntöjä ja 
liittojen perustamista koskeva kiertokirje merkittiin3) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus päätti 4) kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa suorittamaan Suo-
men tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen rokottajille korvauksena 6 000 mk kuukaudes-
sa rokottajaa kohden sinä aikana, jolloin nämä suorittivat Helsingissä tuberkuloosisuoja-
rokotusta. 

Kiljavannummen potilasyhdistyksen parantolan alueesta valmistaman kartan ostami-
seksi kaupunginhallitus myönsi5) 5 000 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

Lastenpsykiatrin toimiston käteiskassa määrättiin 6) 2 000 mk:n suuruiseksi. 
Kouhihammasklinikat. Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa terveydenhoitolauta-

kunnan aloittamaan Käpylän haarahammasklinikan toiminnan syyskuun 1 p:nä sekä 
ylittämään tämän klinikan asianmukaista kalustamista ja hoito välineistöllä varustamista 
varten myönnettyä määrärahaa enintään 1. i milj. mk edellyttäen, että hankinnat suori-
tetaan yhteistoimin kaupungin painatus- ja hankintatoimiston kanssa. Uuteen klinikkaan 
terveydenhoitolautakunta oikeutettiin8) palkkaamaan klinikan huoneiston valmistuttua 
seuraavat tilapäiset viranhaltijat: 37. palkkaluokkaan kuuluvan klinikanhoitajan, kaksi 
22. palkkaluokkaan kuuluvaa kouluhammaslääkäriä, 17. palkkaluokkaan kuuluvan kli-
nikka-apulaisen, 16 palkkaluokkaan kuuluvan vahtimestarin ja 8. palkkaluokkaan kuu-
luvan sii v oo ja-eteis valvojan. 

Kaupunginhallitus päätti9) kehoittaa painatus- ja hankintatoimistoa toimittamaan 
kouluhammasklinikan 4 alue klinikalle kortistokaapistot 52 200 mk:n kustannuksin. 

Munkkiniemen kouluhammasklinikan huoneiston korjauksia varten päätettiin10) 
yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myöntää 
181 000 mk. 

Suomen hammaslääkäriliiton kirjelmän johdosta, jossa liitto ei hyväksy, että koulu-
hammaslääkärin virka, joka edellyttää 3 tunnin työpäivää, on alennettu 25. palkkaluokasta 
23. palkkaluokkaan, kaupunginhallitus päätt in) vastata hammaslääkäriliitolle, että kyseis-
ten virkojen palkkaluokan muutos oli suoritettu hammaslääkäriliiton itsensä hyväksymien 
ja kansanhuoltoministeriön vahvistamien palkkausnormien mukaan, ollen nykyinen palk-
ka oikeassa suhteessa 6 tunnin työstä maksettuun palkkaan. 

Snkupuolitartuntavaaran selvittäminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 12) 3 750 mk maaseudulta kaupunkiin siirtyvän nuorison sukupuolitartunta-
vaaran selvittämistä varten. 

Äitiys- ja lastenhoidonneuvolat. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 1 353 000 mk muutostöiden suorittamista varten 
Toisen linjan 19:ssä olevassa neuvolahuoneistossa13) sekä 105 000 mk korjauksien suoritta-
mista varten Intiankadun 13:ssa olevassa Toukolan lastenneuvolassa 14). 

Kiinteistölautakunnan ilmoitus, että se oli äitiys- ja lastenhoidonneuvolaa sekä alue-
lääkärin vastaanottoa ja terveyssisarta varten päättänyt vuokrata helmikuun 1 p:stä 
alkaen Puotinkylänkulma oy:n tarjoaman 4 huonetta ja keittiön käsittävän huoneiston, 
merkittiin15) tiedoksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi16) terveydenhoitolautakunnan esityksen, että Unionin-
kadun 45:ssä oleva äitiys- ja lastenneuvolahuoneisto luovutettaisiin Väestöliiton käytettä-
väksi avioliittoneuvolana ehdoin, että vastaanottoja pidetään korkeintaan kaksi viikossa 
sekä että Väestöliitto huolehtii siivouksesta ja suursiivouksesta omalta osaltaan ja myös 
ovien sulkemisesta kuin myös suorittaa vuokrana 1 600 mk kuukaudelta, mihin vuokraan 
sisältyy korvaus lämmöstä ja valosta. 

!) Khs 29 p. jouluk. 3 222 §. — 2) S:n 25 p. toukok. 1 297 §. — 3) S:n 16 p. kesäk. 1 518 §. — 
4) S:n 5 p. toukok. 1 087 §. — 5) Khn jsto 2 p. helmik. 5 180 §. — 6) S:n 27 p. huhtik. 5 583 §. — 
7) Khs 7 p. heinäk. 1 724 §. — 8) S:n 4 p. elok. 1 831 §. — 9) S:n 7 p. heinäk. 1 719 §. — 10) S:n 29 p. 
syysk. 2 284 §. — S:n 25 p. toukok. 1 296 §. — 12)Khn jsto 4 p. toukok. 5 638 §. — 13) Khs 20 p . 
tammik. 183 §. —1 4) S:n 1 p. syysk. 2 042 §. — 15) S:n 3 p. helmik. ,307 §. — 16) S:n 15 p. jouluk. 
3 102 §. 
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Polkupyörän ostaminen kätilön käyttöön. Kaupunginhallitus päätti kehoittaa ter-
veydenhoitolautakuntaa hankkimaan polkupyörän Maunulan ja Länsi-Pakilan piirissä 
toimivan kätilön käyttöön äitiys- ja lastenhoidonneuvolain kaluston hankintamäärä-
rahaa käyttäen. 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus päätti 2) kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa 
erottamaan tilapäisen desinfektioapulaisen E. Valtosen, joka oli joulukuun 29 p:nä 1948 
tuomittu vapausrangaistukseen, virastaan joulukuun 1 p:stä 1948 lukien. 

Sairaalat 

Yliopiston palkkaamien lääkärien päivystyskorvaus. Sairaalalautakunnan esityksen 
johdosta, joka koski kaupungin sairaaloissa toimiville yliopiston palkkaamille lääkäreille 
tulevan päivystyskorvauksen suuruutta, kaupunginhallitus päätti 3) selventää v. 1948 
tekemäänsä 4) päätöstä siten, että yliopiston palkkaamille lääkäreille on suoritettava päi-
vystyskorvaus samoin perustein kuin kaupungin omille apulaislääkäreille heidän suorit-
taessaan päivystystä sairaaloiden kunnallisilla osastoilla. 

Poliklinikkalääkärin palkkio tapaturmatapauksissa. Kaupunginhallitus päätti 5) ilmoit-
taa sairaalalautakunnalle pöytäkirjanottein, ettei sillä ole mitään muistuttamista lauta-
kunnan antamia ohjeita vastaan poliklinikkalääkärien palkkiota tapaturmatapauksissa 
koskevassa asiassa, joiden perusteella tapaturmapotilaalle annettavasta hoidosta kuuluu 
tapaturmalaitokselta tuleva sopimuksenmukainen korvaus sairaalalle, poliklinikan lää-
kärin saadessa periä tapaturmalaitokselta lausunnon tai todistuksen antamisesta palkkio, 
johon saadaan liittää maksu potilaan käynnistä, ellei siihen sisälly hoitoa tai käsit-
telyä. 

Talousharjoittelijan ottaminen kaupungin sairaaloihin. Kaupunginhallitus päätti6) 
oikeuttaa sairaalalautakunnan ottamaan ensi vuoden alusta lukien kaupungin sairaaloihin 
talousharjoittelijoita kaksi kuhunkin muuhun sairaalaan, paitsi Malmin sairaalaan yhden 
ja maksamaan näille ilmaisen ruoan lisäksi 1 750 mk:n suuruisen rahakorvauksen kuukau-
delta. 

Sairaalain henkilökunnan vaatteiden pesu. Kaupunginreviisorin esityksen johdosta, 
joka koski sairaaloiden henkilökunnan vaatteiden pesusta ja silityksestä perittävää kor-
vausta, kaupunginhallitus päätti7), että kysymys otetaan harkittavaksi luontaisetu-
korvauksia ensi kerran uudelleen järjesteltäessä. 

Henkilökuntaan kuulumattomien ruokailu kaupungin sairaaloissa. Revisiotoimiston 
kirjelmän johdosta, joka koskee henkilökuntaan kuulumattomien ruokailua kaupungin 
sairaaloissa, kaupunginhallitus päätti8), että kaupungin sairaaloissa peritään v:n 1950 
alusta lähtien viranhaltijain perheenjäseneltä ruokailusta sairaalan ruokalassa 2 500 mk 
kuukaudelta, kuitenkin siten, että alle 10 vuotiailta peritään puolet ja 10—15 vuotiailta 
3/4 kysymyksessä olevasta maksusta. 

Hankintatoimikunnan asettaminen. Kaupunginhallitus päätti 9) suostua sairaalalauta-
kunnan esitykseen, että se oikeutettaisiin kertomusvuodeksi asettamaan 3-henkinen toi-
mikunta hankintakysymyksiä valmistelemaan. 

Sairaalaoloja koskeva kirjelmä. Skdl:n Helsingin kunnallistoimikunnan kirjelmä, joka 
koski sairaalaoloja, merkittiin10) tiedoksi. 

Kunnallissairaalain hoitopäivämaksujen yhdenmukaistaminen. Kunnallisen keskustoi-
miston kiertokirje, joka koski kunnallissairaalain hoitopäivämaksujen yhdenmukaista-
mista, sekä sairaalalautakunnan asiasta antama lausunto, merkittiin n ) tiedoksi. 

Marian sairaala. Sairaalalautakunta oikeutettiin 12) palkkaamaan Marian sairaalan 
sisätautien poliklinikalle 31. palkkaluokkaan kuuluva ylimääräinen lääkäri huhtikuun 1 
p:stä alkaen vuoden loppuun saakka. 

Marian sairaalan sairaansijojen kokonaismäärä päätettiin 13) korottaa 426:een, mistä 
173 tuli sisätautien osastolle. 

!) Khs 21 p. huhtik. 964 §. — 2) S:n 13 p. tammik. 122 §. — 3) S:n 17 p. helmik. 405 §. — 4) Ks. 
v:n 1948 kert. I osan s. 163. — 5) Khs 3 p. helmik. 308 §. — 6) S:n 19 p. toukok. 1 249 §. — 7) S:n 19 p. 
joukok. 1 248 §. — 8) S:n 15 p. jouluk. 3 093 §. — 9) S:n 3 p. helmik. 306 §. — 10) S:n 16 p. kesäk. 
1 519 §. — n ) S:n 7 p. heinäk. 1 722 §. —12) S:n 21 p. huhtik. 963 §. —13) S:n 31 p. maalisk. 763 §. 
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Suomen lääkäriliiton pyydettyä neuvotteluja Marian sairaalan anestesiologin viran 
järjestelyä varten kaupunginhallitus päätti1) suostua neuvotteluehdotukseen sekä valita 
kaupungin puolesta neuvottelijoiksi professori A. Turusen ja sairaalatarkastaja M. Saa-
renheimon. 

Sosiaaliministeriön työhuoltotoimiston tiedusteltua, voiko Helsingin kaupunki suostua 
siihen, että Marian sairaalan kirurginen osasto hyväksyttäisiin invaliidihuoltolain 7 §:ssä 
tarkoitetuksi sairaanhoitolaitokseksi, kaupunginhallitus päätti2) vastata työhuolto-
toimistolle, että Marian sairaalassa oli kaikki hoitomahdollisuudet invaliideille, mutta että 
vaikeana esteenä oli sairaalassa vallitseva suuri potilaanpaikkapula. Tämän vuoksi ei 
invaliidejä voitu asettaa erikoisasemaan, vaan oli heidät otettava sairaalaan samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin muutkin kirurgiset potilaat. Välttämätöntä oli myös, että 
lääkärinpalkkio suoritettaisiin hoitavalle ja todistukset kirjoittavalle lääkärille samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin valtion sairaaloissa. 

Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa tehtiin 3) joulukuun 22 p:nä seu-
raava sopimus lääketieteellisen opetuksen järjestämisestä Marian sairaalan sisätautien 
osastolla: 

1) Kaupunki luovuttaa yliopistoklinikaksi, neljänneksi sisätautiklinikaksi, Marian 
sairaalan sisätautienosastosta hoito-osastot n:o 5, 6 ja 7, joista ensiksi mainitussa on 32, 
toiseksi mainitussa 30 ja viimeksi mainitussa 9 sairaansijaa, yhteensä 71 sairaansijaa, 
luentosalin eteisineen, kaksi opettajahuonetta ja kandidaattien laboratorion. 

Näiden lisäksi klinikka saa tarpeisiinsa käyttää sairaalan laboratorio-osastoa, röntgen-
osastoa, fysiatrista osastoa, keskusapteekkia, kansliahuonetta, kirjastoa ja ruumishuo-
netta sekä obduktio-osastoa. 

2) Yliopisto hankkii opetusosaston huonekalut ja opetuksessa tarvittavat välineet 
ja kojeet, ja jäävät ne yliopiston omaisuudeksi. 

3) Kaupunki saa, sovittuaan klinikan esimiehen kanssa, käyttää luentosalia siinä 
olevine yliopiston omistamme kalustoineen, silloin kun sitä ei käytetä opetustarkoituk-
siin, samoin klinikan kirjastoa. 

4) Yliopisto huolehtii lääkärien asettamisesta klinikkaan ja heidän palkkaamisestaan. 
Lääkäreitä on oleva vähintään kolme, ja vastaavat he klinikan potilaiden hoidosta. Lää-
kärien ja heidän sijaistensa nimityksestä on klinikan esimiehen tehtävä ilmoitus kaupun-
gin sairaalalautakunnalle, ja ovat he velvolliset soveltuvilta kohdin noudattamaan kau-
pungin sairaaloita ja niiden lääkäreitä varten vahvistettuja ohje- ja johtosääntöjä sekä 
kaupungin sairaalalautakunnan antamia määräyksiä. Klinikan apulaislääkärit ottavat 
osaa sisätautien osaston päivystykseen ja saavat tästä vahvistetun palkkion.Vahvistet-
tua maksua vastaan ovat klinikan lääkärit oikeutetut ruokailemaan sairaalassa. 

Yliopiston on huolehdittava siitä, että myös sinä aikana, jolloin yliopisto on suljet-
tuna, ainakin kaksi pätevää lääkäriä toimii klinikassa. 

5) Kaupunki palkkaa muun tarvittavan henkilökunnan, hankkii tarpeellisen kaluston 
ja muun irtaimiston, huolehtii ruoasta sekä vastaa lääkeaineista ja muista klinikan me-
noista, kaikki samaa tasoa kuin sairaalan kunnallisella sisätautien osastolla. Klinikan 
hoitomaksut ja muut tulot lankeavat kaupungille. 

6) Sairaiden hoito klinikassa on niin järjestettävä, ettei kaupungin talousarvioon tar-
koitusta varten otettavia määrärahoja ylitetä. 

7) Potilaat klinikkaan otetaan sairaalan poliklinikan kautta. Klinikan esimiehellä 
on oikeus sairaalan poliklinikan välityksellä siirtää potilaita kunnalliselle sisätautien 
osastolle kulloinkin käytettävissä olevien tilojen puitteissa. 

8) Yliopisto suorittaa kaupungille edellä mainituista eduista vuosittain neljäsataa-
tuhatta (400 000) markkaa, mikä summa on maksettava neljässä erässä kunkin vuosi-
neljänneksen alussa. 

9) Tämä sopimus on voimassa kolme (3) vuotta vuoden 1950 alusta lukien ja jatkuu 
se edelleen, ellei sitä ole irtisanottu ennen sen vuoden alkua, jonka päättyessä sopimus 
tahdotaan purkaa. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin asianosaiselle. 

!) Khs 15 p. jouluk. 3 096 §. — 2) S:n 17 p. maalisk. 657 §. — 3) Vrt . t ämän kert . I osan s. 40. 
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Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista päätettiin1) myöntää 240 000 mk uuden kiertokoneen hankkimista 
ja asentamista varten Marian sairaalan pesulaan. 

Merkittiin 2) tiedoksi Marian sairaalan johtajan ja sairaalalautakunnan ilmoitus, että 
talo ja tontti n:o 3 Nousiaistentien varrella, jonka kaupunginvaltuusto oli päättänyt 3) 
ostaa Marian sairaalan hoitajatar- ja oppilasasuntolaksi, oli toukokuun 9 p:nä toimite-
tussa loppukatselmuksessa todettu valmiiksi ja että se oli luovutettu sairaalan käyt-
töön. 

Kaupunginhallitus päätti 4) hylätä sairaalalautakunnan esityksen huoneiden varaa-
misesta hotelli Metrosta tai muualta 240 mk:n vuorokausivuokraa vastaan Marian sairaa-
lan hoitohenkilökunnan virka-asuntoina käytettäväksi, mutta oikeuttaa sairaalalauta-
kunnan vuokraamaan Domus Academicasta kesäkuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n väliseksi 
ajaksi yhden kerroksen, jossa on 7 kaksiota ja 28 vuodetta, vuosilomasijaisten virka-asun-
toina käytettäväksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa 
suorittamaan vuokran maksamiseen tarvittavan määrän, 151 200 mk, arvaamattomiin 
vuokriin ja vuokran korotuksiin varatusta määrärahasta. 

Kaupunginhallitus päätti5), että korttelissa n:o 717 Nousiaistentien varrella olevan 
talon ja tontin nro 3 hallinta uskotaan sairaalalautakunnalle. Samalla kaupunginhallitus 
päätti6) oikeuttaa sairaalalautakunnan suorittamaan sanotun talon talonmiehen palkan, 
12 000 mk kuukaudelta, toukokuun 15 pistä alkaen. 

Kulkutautisairaala. Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa sairaalalautakunnan maksa-
maan kulkutautisairaalan röntgenlääkärille kuluvan vuoden alusta lukien palkkiona 900 
mk työpäivää kohden. 

Sairaalalautakunta oikeutettiin8) palkkaamaan kulkutautisairaalaan ylimääräinen 
toimistoapulainen ja maksamaan palkan 149 160 mk kulkutautisairaalan tilapäisen työ-
voiman tililtä. 

Sairaalalautakunta oikeutettiin9) sijoittamaan Svenska sjuksköterske-hälsosyster-
skolanin oppilaita sopivissa ryhmissä toimimaan harjoittelua varten kulkutautisairaalassa 
sekä myöntämään oppilaille tänä aikana maksuttoman ruoan, pesun ja kylvyn sairaalassa. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi10) 130 000 mk uusien astianpuhdistuslaitteiden hankkimista 
varten kulkutautisairaalan Tukholman paviljonkiin. 

Sairaalalautakunnan ilmoitettua, että kulkutautisairaalan kahdelle hoitajattarelle oli 
ollut pakko vuokrata viime helmikuussa huone hotelli Metrosta, kaupunginhallitus 
päätti11), hyväksyen lautakunnan toimenpiteen, myöntää sairaanhoidon pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan 5 930 mk tätä tarkoitusta varten. 

Sairaalalautakunnan esitettyä, että kulkutautisairaalan rakennuksen nro 1 huonetilat 
järjestettäisiin uudelleen, kaupunginhallitus päätti12) kehoittaa yleisten töiden lautakun-
nan laadituttamaan suunnitelman sanotun rakennuksen uudelleen järjestelyä varten 
pääasiassa sairaalalautakunnan laatiman ohjeen mukaisesti. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista päätettiin 13) myöntää 1 361 000 mk kulkutautisairaalan Tukholman-
paviljongin kellaritilan sisustamista varten maitokeittiöksi ym. sairaalalautakunnan mai-
nitsemiin tarkoituksiin lukuunottamatta opetushuonetta, jonka järjestämisestä siinä 
yhteydessä luovuttiin. 

Kaupunginhallitus päätti14) merkitä ensi vuoden talousarvioehdotukseensa 950 000 mk 
sähkökäyttöisen ruokahissin hankkimista varten kulkutautisairaalaan. 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 15) 55 000 mkm suuruinen määräraha lämmin vesi johdon asentamista varten kul-
kutautisairaalan rakennukseen nro 12. 

Kaupunginhallitus päätti16) suostua sairaalalautakunnan esitykseen, että kulkutauti-

*) Khs 17 p. maalisk. 655 §. — 2) S:n 12 p. toukok. 1 209 §. — 3) Ks. tämän kert. I osan s. 64. — 
4) Khs 21 p. huhtik. 960 §. — 5) S:n 19 p. toukok. 1 222 §. — 6) S:n 30 p. kesäk. 1 657 §. — 7 ) S:n 21 p. 
huhtik. 962 §. — 8) S:n 17 p. helmik. 414 §. — 9) S:n 30 p. kesäk. 1 656 §. — 10) S:n 3 p. helmik. 
310 §. — «) S:n 17 p. maalisk. 659 §. — 12) S:n 9 p. kesäk. 1 443 §. — *3) S:n 10 p. maalisk. 574 §. — 
l4) S:n 15 p. syysk. 2 131 §. — 15) S:n 1 p. syysk. 2 041 §. — *6) S:n 24 p. marrask. 2 909 §. 
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sairaala käyttää alueelleen rakennusten n:o 7 ja 8 edustalle varastoidut kivihiilimäärät 
ensisijaisena polttoaineena. 

Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus päätti1) merkitä ensi vuoden talousarvioehdo-
tukseensa tilapäisen työvoiman tilille määrärahan tilapäisen toimistoapulaisen palkkaa-
mista varten Kivelän sairaalaan 18. palkkaluokan mukaisin palkoin. Edelleen kaupungin-
hallitus oikeutti 2) sairaalalautakunnan palkkaamaan osapäivätyötä suorittavan toimisto-
apulaisen Kivelän sairaalan sisätautiosaston lääkärinkansliaan ja poliklinikkaan maksaen 
hänelle puolet 18. palkkaluokan palkasta. 

Kaupunginhallitus päätti3) oikeuttaa sairaalalautakunnan palkkaamaan Kivelän 
sairaalaan tilapäisen farmaseutin 1 kuukauden ajaksi 22. palkkaluokan mukaisin palkka-
eduin. 

Patologis-anatomisessa laitoksessa palvelevat lääketieteen kandidaatit oikeutettiin 4) 
lukukausien aikana seuraamaan ruumiinavauksia Kivelän sairaalan patologisella osastolla. 

Valtion ruotsinkielisen sairaanhoitajatar-terveyssisarkoulun anomukseen saada sijoit-
taa oppilaitaan harjoittelemaan Kivelän sairaalaan maaliskuun 1 p:nä alkavaksi työkau-
deksi siten, että 6 ensimmäisen kuukauden aikana olisi 7 oppilasta ja seuraavan puolen 
vuoden aikana 14—15 oppilasta, joille ei maksettaisi palkkaa työstä, mutta annettaisiin 
vapaa ruoka, pesu ja kylpy heidän ollessaan sairaalassa heidän kuitenkin asuessa anojan 
järjestämissä asunnoissa, päätettiin5) suostua. 

Merkittiin tiedoksi 6) sairaalalautakunnan ilmoitus, että Kivelän sairaala ei ponnistuk-
sistaan huolimatta ole asuntojen puutteen takia onnistunut saamaan vuosilomasijaisia, 
minkä vuoksi sairaalan oli pakko sulkea sisätautien osastot 111:3 ja 111:7 toukokuun 28 
p:n ja syyskuun 30 p:n väliseksi ajaksi. 

Kaupunginhallitus päätti7) oikeuttaa sairaalalautakunnan tilaamaan Kivelän sairaa-
lan lasarettiosasto II:n käsityöhuoneeseen kaupungin rakennustoimiston piirustusten mu-
kaisen seinäkaapin Kirjopuu oy:n tarjouksen mukaisesti hintaan 62 660 mk paikoilleen 
asetettuna ja maalattuna. 

Keskipakoispuhaltimen hankkimista varten Kivelän sairaalaan myönnettiin 8) kiin-
teistöjen pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista 82 804 mk. 

V:n 1948 talousarvion yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan, niitä 
ylittäen, kaupunginhallitus myönsi 217 450 mk Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkku-
tautiosaston ilmavaihdon parantamista varten 9) sekä 20 825 mk mukavuuslaitoksen ra-
kentamista varten sairaalan kattilahuoneen yhteyteen 10). 

Kertomusvuoden vastaavista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 55 000 mk 
koneellisen tuuletuksen järjestämistä varten Kivelän sairaalan apteekin vetokaappiin u ) 
sekä 260000 mk sairaalan mielisairasosastojen vesi- ja viemärijohtojen uusimista var-
ten 12). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin13) hankkimaan 8 noin 1 000 V:n tehoista säh-
köradiaattoria ja järjestämään ne Kivelän sairaalan sisätautien osaston poliklinikan sekä 
röntgenosaston huoneiden lämmitykseen käytettäväksi. Tarkoitusta varten myönnettiin 
68 000 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan sisältyvistä kaupungin-
hallituksen käyttövaroista. Samasta määrärahasta myönnettiin 14) 310 000 mk sairaalan 
mielitautien osaston alilääkärin huoneistossa suoritettavia muutostöitä varten14), jolloin 
huoneistoon saatiin asunto koneenhoitajalle ja viidelle palveluskuntaan kuuluvalle hen-
kilölle, ja 31 648 mk porttioven rakentamista varten sairaalaan 15). 

Sairaalalautakunnan toukokuun 13 p:lle päivätyn kirjelmän johdosta, jossa pyydettiin 
kaupunginhallituksen toimenpidettä siihen, että kiireellisesti laadittaisiin suunnitelma ja 
kustannusarvio Kivelän sairaalan alueelle rakennettavaa sairaanhoitajatarkoulun ja 
henkilökunnan rakennusta sekä lämpökeskusta varten, kaupunginhallitus päätti16) kehoit-
taa yleisten töiden lautakuntaa yhdessä sairaala viranomaisten kanssa laadituttamaan 
suunnitelman ja kustannusarvion Kivelän sairaala-alueelle rakennettavaa sairaanhoita-
jatarkoulun ja henkilökunnan rakennusta varten, mahdollisesti kumpaistakin tarvetta 

!) Khs 3 p. marrask. 2 677 §. — 2) S:n 20 p. lokak. 2 498 §. — 3) S:n 27 p. lokak. 2 582 §. — 4) S:n 
23 p. maalisk. 707 §. — 5) S:n 24 p. helmik. 492 §. — 6) S:n 12 p. toukok. 1 188 §. — 7) S:n 12 p. 
toukok. 1 193 §. — 8) S:n 29 p. jouluk. 3 236 §. — 9) S:n 13 p. tammik. 123 §. — 10) S:n 13 p. t am-
mik. 124 §. — ") S:n 24 p. helmik. 494 §. — 12) S:n 24 p. helmik. 493 §. — 13) S:n 19 p. toukok. 
1 254 §. — 14) S:n 25 p. toukok. 1 308 §. — 15) S:n 29 p. jouluk. 3 233 §. — 16) S:n 25 p. toukok. 
1 294 §. 
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varten erillisen rakennuksen, sekä samalla suunnitelman ja kustannusarvion rakennetta-
vaa lämpökeskusta varten. Samalla kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä kertomus-
vuoden talousarvioon tehtävään muutokseen 3 milj. mk:n suuruisen määrärahan yleisten 
töiden lautakunnan käytettäväksi edellämainittujen suunnitelmien teettämistä varten. 
Edelleen kaupunginhallitus p ä ä t t i v a l t u u t t a a yleisten töiden lautakunnan julistamaan 
kutsukilpailun Kivelän alueen yleissuunnitelman sekä alueelle ensiksi rakennettavan hen-
kilökunnan asuntolan, sairaanhoitaj atarkoulun ja lämpökeskuksen suunnittelua varten, 
huomioonottaen, 

että kutsukilpailuun osallistujaksi kutsutaan professori A. Aalto sekä arkkitehdit 
H. Ekelund, O. Pöyry, ja R. Ypäjä, kukin erikseen, ynnä arkkitehtitoimisto Cedercreutz 
6 Railo, 

. että kullekin kilpailijalle maksetaan arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen ja taksan 
mukainen tehtävän suuruuden ja laadun perusteella määräytyvä yhtä suuri palkkio 
200 000 mk, 

että kilpailulautakunnan tehtäväksi jää, sairaalaviranomaisten kanssa asiasta neuvo-
teltuaan, lopullisen kilpailuohjelman laatiminen, 

että kilpailulautakunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita sekä 
että kilpailijoille ja kilpailulautakunnan jäsenille suoritettavat palkkiot ja muut Kil-

pailun julistamisesta aiheutuvat menot suoritetaan yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi kuluvan vuoden lisätalousarviossa tilille tuloatuottamattomat pääomamenot Kive-
län sairaala asuntola ja oppilaskoti merkitystä määrärahasta. 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita kilpailulautakunnan jäseniksi apulaiskaupun-
ginjohtaja P. Railon sen kokoonkutsujana sekä professori P. Soisalon, asemakaava-arkki-
tehti V. Tuukkasen ja kaupunginarkkitehti L. Björkin sekä oikeuttaa kilpailuun kutsutut 
arkkitehdit lisäksi valitsemaan kilpailulautakuntaan yhden jäsenen. 

Kaupunginhallitus päätti 2) myöntää sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuu-
luvista käyttövaroistaan työkaluhioja O. E. Laitiselle 36 875 mk:n suuruisen avustuksen 
Kivelän sairaalan poliklinikalla sattuneen hoitotapaturman vuoksi hänelle aiheutuneiden 
sairaalahoitokustannusten ja ansiokyvyn tilapäisen menetyksen korvauksena. 

Nikkilän sairaala. Sairaalalautakunnan ilmoitettua, että lääkintöhallituksen vahvista-
ma oikeus saada sijoittaa Nikkilän sairaalaan 1 100 potilasta, menee umpeen kertomusvuo-
den lopussa, kaupunginhallitus päätti3), koska hoitopaikkojen tarve oli entisestään kas-
vanut, kehoittaa asiamiesosastoa laatimaan lääkintöhallitukselle anomuksen, että valtion-
apuun oikeuttavien hoitopaikkojen luku v:n 1950 alusta edelleen vahvistettaisiin 1 100:ksi. 

Merkittiin 4) tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus, että Nikkilän sairaalassa saatiin 
v:n 1950 loppuun saakka pitää 1 100 sairaansijaa. 

Kaupunginhallitus päätti5) oikeuttaa valtion ruotsalaisen sairaanhoitaj a-terveys-
sisarkoulun sijoittamaan 13 oppilastaan harjoittelemaan Nikkilän sairaalaan elokuun 29 
p:n ja marraskuun 7 p:n välisenä aikana, jolloin näille oppilaille saatiin antaa maksutta 
asunto, ruoka, kylpy ja vaatteiden pesu. 

Sairaalalautakuntaa kehoitettiin 6) maksamaan tilapäisen työvoiman tililtä Sairaan-
hoito Nikkilän sairaala 166 560 mk ylimääräisen lämmittäjän palkkaamista varten Nikki-
län sairaalaan. Nikkilän sairaalassa suoritettavan työn aikana työntekijöille suoritettavan 
päivärahan suuruutta koskevan yleisten töiden lautakunnan kirjelmän johdosta kaupun-
ginhallitus päätti7), että Nikkilän sairaalassa tilapäisesti työskentelevät kaupungin työn-
tekijät oikeutetaan saamaan sairaalasta sekä ilmainen ruoka että asunto, joten päivä-
rahojen maksamisesta heille oli luovuttava. Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
eri laitosten siihenastiset tulkinnat, joten mikään takautuva korjaus siinä suhteessa ei 
tullut kysymykseen. 

Kaupunginhallitus päätti8) oikeuttaa sairaalalautakunnan käyttämään Nikkilän 
sairaalan tilapäisen työvoiman tililtä kertomusvuonna 50 000 mk Rorschach-tutkimuksia 
varten Nikkilän sairaalassa. 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin9) 260 015 mk uuden keittopadan hankkimista varten 
Nikkilän sairaalaan. 

*) Khs 22 p. jouluk. 3 163 §. — 2) S:n 19 p. toukok. 1 252 §. — 3) S:n 29 p. syysk. 2 283 §. — 
4) S:n 3 p. marrask. 2 670 §. — 5) S:n 11 p. elok. 1 864 §. — 6) S:n 17 p. helmik. 415 §. — 7 ) S:n 
7 p. huhtik. 833 §. — 8) S:n 5 p. tammik. 61 §. — 9) S:n 23 p. maalisk. 706 §. 



164 
2. Kaupunginhallitus 

Sairaalalautakunnan esityksen johdosta, että Nikkilän sairaalan autoromujen myyn-
nistä saatu 70 000 mk:n suuruinen rahamäärä saataisiin käyttää uuden kuorma-auton 
hankintakustannuksiin sekä että tilille sairaanhoito Nikkilän sairaalan kaluston hankinta 
myönnettäisiin ylitysoikeus, kaupunginhallitus päätti 1) oikeuttaa sairaalalautakunnan 
ylittämään mainittua tiliä enintään 200 000 mk:lla. Samalla kaupunginhallitus päätti 
kehoittaa lautakuntaa merkitsemään autoromujen myynnistä kertyneet varat talous-
arvion ulkopuolelle jääväksi tuloksi. 

Nikkilän sairaalan hammaslääkärin vanha porakone päätettiin 2) myydä 15 000 mk:n 
hinnasta sekä poistaa kalustoluettelosta. 

Kaupunginhallitus päätti3), että oikeus Nikkilän sairaalan henkilökunnan pesulan 
käyttöön myönnetään myös sairaalan ulkopuolella asuville viranhaltijaperheille sairaala-
lautakunnan määrättävissä olevin rajoituksin ja ehdoin. Samalla vahvistettiin pesulan 
vuokraksi näiltä käyttäjiltä 150 mk kerralta, mihin sisältyi myös oikeus pesun mankeloin-
tiin. 

Nikkilän sairaalan alilääkärille I. Uotilalle ja asentaja A. Karlssonille luovutettiin4} 
sanotun sairaalan autotallista säilytystilat heidän autojaan varten 300 mk:n vuokrasta 
autoa kohden kuukaudelta. 

Lääkintöhallituksen maaliskuun 31 p:nä päivätty kirjelmä, jonka mukaan sisäasian-
ministeriö oli suostunut siihen, että Nikkilän sairaalan henkilökunnan asuntorakennustyö„ 
josta aiheutuvat kustannukset nousevat 14 880 000 mkraan, otetaan valtionavun suorit-
tamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, merkittiin 5) tiedoksi. 

Sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin6) 14 400 mk maanviljelijä V. Varikselle korvauksena Nikkilän sai-
raalan potilaan E. A. Luukkosen hänelle aiheuttamista vahingoista edellyttäen, että hän 
mainitussa asiassa luopuu kaikista muista vaatimuksistaan kaupunkiin nähden. 

Tuberkuloosisairaala. Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin 7) 225 000 mk bronkoskopiavälineistön hankkimiseksi tuber-
kuloosisairaalaan. 

Kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa suunnittelemaan 
keittiörakennuksen rakentamista tuberkuloosisairaalaan niin, että rakennustyöt voitaisiin 
suorittaa vuoden 1951 kuluessa, sekä tarvittaessa tekemään esityksen määrärahan myön-
tämisestä suunnittelutyötä varten. Samalla kaupunginhallitus päätti, että suunnittelu-
työssä oli otettava huomioon sairaalalautakunnan esittämät näkökohdat ja oltava yhtey-
dessä tuberkuloosisairaalan johtoon. 

Merkittiin9) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirjelmä, josta ilme-
ni, että ministeriö kaupunginhallituksen esityksestä 9) oli oikeuttanut Helsingin kaupun-
gin omistamassaan tuberkuloosisairaalassa edelleen v:n 1950 alusta v:n 1954 loppuun saak-
ka käyttämään keskusvastaanottolaitteen yhteydessä potilashuoneisiin ja potilasten oles-
keluhuoneisiin sijoitettuja kuuntelulaitteita suorittamatta niistä eri kuuntelulupamaksua, 
ehdoin, että keskusvastaanottolaitteesta ja muille kuin potilaille tarkoitetuista kuun-
telulaitteista kustakin suoritetaan säädetty radiolupamaksu. 

V:n 1948 talousarvion tililtä yleinen kunnallishallinto erinäiset hallintomenot sekalaiset 
menot suoritettiin10) tuberkuloosisairaalan autonkuljettajalle S. Holopaiselle 1 000 mk:n 
harrastuspalkkio aloitteesta, joka tarkoittaa parannusta ruoankuljetuksessa kulkutauti-
sairaalasta tuberkuloosisairaalaan. 

Kaupunginhallitus päätti11) pyytää Suomen kaupunkiliiton hallitusta tekemään valtion 
viranomaisille esityksen erikoishoitolaitoksen pikaisesta perustamisesta myös keuhko-
tautia sairastaville alkoholisteille. 

Malmin sairaala. Sairaalalautakunta oikeutettiin palkkaamaan Malmin sairaalaan 
tilapäinen laboratoriohoitajatar maaliskuun 1 p:stä lukien 21. palkkaluokan mukaisin 
palkoin, mikä oli maksettava sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvan Malmin sairaalan tila-
päisen työvoiman tililtä12), sekä ylimääräinen sairaanhoitajatar vuoden alusta lukien 19. 
palkkaluokan mukaisin palkoin13). 

*) Khs 1 p. syysk. 2 043 §. — 2) Khn jsto 25 p. toukok. 5 746 §. — 3) Khs 23 p. maalisk. 708 § .— 
*) S:n 29 p. jouluk. 3 223 §. — 6) S:n 13 p. huhtik. 905 §. — 6) S:n 20 p. tammik. 174 §. — 7) S:n 
21 p. huhtik. 967 §. — 8) S:n 12 p. toukok. 1 186 §. — 9) S:n 29 p. syysk. 2 281 § ja 17 p. marrask. 
2 822 §. — i«) S:n 1 p. jouluk. 2 968 §. — " ) S:n 20 p. tammik. 175 §. — ia) S:n 17 p. helmik. 417 §. — 

S:n 7 p. huhtik. 850 §. 
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Malmin sairaalan viemärin ja tarkastuskaivojen uusimista varten myönnettiin1) 
tililtä tuloa tuottamattomat pääomamenot kaupunginhallituksen käyttövarat 83 375 mk. 

Malmin sairaalan vedenhankintaa varten päätettiin2) myöntää 102 038 mk sairaan-
hoidon pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Huvilanomistaja Gäddan maksettava vuokra vedenottamisoikeudesta Malmin sairaa-
lan vesijohtoverkostosta vahvistettiin 3) tammikuun 1 pistä lähtien toistaiseksi 1 200 
mkiksi vuodelta. 

Poliisilaitokselle Malmin sairaalasta toimitettavien ruoka-annosten hinnaksi vahvistet-
tiin 4) 20 mk aamiaisannoksesta ja 40 mk päivällisannoksesta. 

Sairaalalautakunnan ilmoitus Malmin sairaalassa marraskuun 13 ja 14 pin välisenä 
yönä tapahtuneesta halkovarkaudesta merkittiin 5) tiedoksi. 

Sairaalain valtionavut. Kaupunginhallitus päätti 6) suostua sairaalalautakunnan esi-
tykseen valtionavun hankkimiseksi kaupungin tuberkuloosisairaalaa ja mielisairaaloita 
varten ehdoin, että jäljennökset sairaalatarkastajan laatimista valtionapuhakemuksista 
kulloinkin viipymättä toimitetaan rahatoimenjohtajalle. 

Sairaanhoitajatarkoulu. Sairaalalautakunta oikeutettiin 7) korottamaan sairaanhoita-
jatarkoulun lääkärin palkkio kuluvan vuoden alusta lukien 30 000 mkiksi vuodelta ja 
lääkärin luentojen tuntipalkkio 700 mkiksi huhtikuun 1 pistä lukien. 

Marian sairaalassa toimivien ja Nousiaisentien 3issa asuvien sairaanhoito-oppilaiden 
käytettäväksi päätettiin8) luovuttaa kaksi maksutonta raitiovaunulippua työpäivää 
kohden. Sairaalalautakunta oikeutettiin suorittamaan tästä aiheutuvat menot Sairaan-
hoidon pääluokkaan kuuluvista Marian sairaalan tarverahoista. 

Yliopistosairaalain poliklinikkain käyttö. Kaupunginhallitus päätti 9) tehdä sisäasiain-
ministeriölle esityksen Meilahdessa sijaitsevien yliopistosairaalain poliklinikkain taksan 
aikaansaamisesta ja pyytää sisäasiainministeriön toimenpidettä siihen, että valtion ja 
Helsingin kaupungin kesken tehtyä yliopistosairaalain poliklinikkain käyttöä koskevaa 
sopimusta noudatettaisiin. 

Helsingin yleisen sairaalan perushankinnat. Rahatoimistoa kehoitettiin10) suorittamaan 
tililtä tuloa tuottamattomat pääomamenot talorakennukset kaupungin osuus Helsingin 
yleisten sairaalain perustamiskustannuksiin lääkintöhallitukselle 5 431 678 mk viimeistään 
kesäkuun 30 pinä. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa lääkintöhallitukselle, 
että, koska lastensairaalan paikkalukua ei vielä ole lopullisesti vahvistettu, edellä mainit-
tua lukua oli pidettävä ennakkosuorituksen luontoisena ja että kaupungin osuuden suuruus 
olisi vahvistettava vasta sitten, kun puheena olevan sairaalan lopullinen paikkaluku oli 
vahvistettu ja rakennustilit kaupungin puolesta tarkastettu. 

Uudenmaan suomenkielisten kuntien keskussairaalan nimi. Lääkintöhallituksen ehdo-
tettua kirjeessään maaliskuun 3 piitä, että myös Helsingin kaupunki tekisi ehdotuksensa 
Uudenmaan suomenkielisten kuntien keskussairaalan nimeksi, kaupunginhallitus pää t t i u ) 
ilmoittaa lääkintöhallitukselle edellyttävänsä, että Helsingin yleisen sairaalan muuttami-
nen keskussairaalaksi ei vähennä kesäkuun 9 pinä 1939 tehdyn12) sopimuksen mukaisia 
kaupungin oikeuksia sekä ehdottaa, että suunnitellun keskussairaalan nimeksi vahvistet-
taisiin »Helsingin yleinen keskussairaala». 

Sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistyksen avustaminen. Kaupunginhallitus päätti1 3) 
myöntää Sairaanhoitajattarien lepokotiyhdistykselle sekalaisten yleisten menojen pää-
luokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 10 000 mk in suuruisen avustuksen sen kesäkodin 
ylläpitokustannuksiin. 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 
Pöytäkirjojen tarkistaminen. Huoltolautakunnan hallinto-osastolle14), Tervalammen 

työlaitoksen johtokunnalle ja työtupien johtokunnalle 15) päätettiin huomauttaa, että 

l) Khs 4 p. elok. 1 834 §. — 2) S:n 28 p. huhtik. 1 039 §. — 3) S:n 24 p. helmik. 488 §. — 4) S:n 
24 p. helmik. 489 §. — 5) S:n 15 p. jouluk. 3 097 §. — 6) S:n 31 p. maalisk. 748 §. — 7) S:n 12 p. tou-
kok. 1 195 §. — 8) S:n 30 p. kesäk. 1 659 §. — 9) S:n 24 p. marrask. 2 907 §. — 10) S:n 13 p. huhtik. 
907 §. — ii) S:n 10 p. maalisk. 580 §. — i2) Ks. v. 1939 kert. s. 176. — 1 3) Khs 23 p. maalisk. 703 §. — 
14) S:n 10 p. helmik. 313 §. — i5) S:n 3 p. helmik. 269 §. 


