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kölle sekä rikososaston johtajalle ja johtajan apulaiselle suoritetaan 3 500 mk:n suuruinen 
palkkio kuukaudessa syyskuun 1 p:stä lukien ja muille apulaissyyttäjinä toimiville sa-
masta ajankohdasta lukien 2 000 mk:n suuruinen palkkio kuukaudessa. Samalla kaupun-
ginvaltuusto päätt i oikeuttaa kaupunginviskaalinviraston ylittämään syyttäjistön tilillä 
olevaa määrärahaa Tilapäistä työvoimaa enintään 67 200 mk. 

Poliisilaitoksen määrärahat. Erinäisiä poliisilaitoksen v:n 1949 määrärahoja päätet-
tiin1) sallia ylitettävän yhteensä 667 610 mk ja saman vuoden tilille Painatus ja 
sidonta syntynyt säästö 200 000 mk sallittiin 2) siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. 

Poliisilaitoksen erinäisiä kertomusvuoden määrärahoja sallittiin 3) ylittää yhteensä 
11 536 682 mk. 

Asiattoman liikkumisen kieltäminen Helsingin lentokentällä. Kaupunginvaltuusto 
päätti 4) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle annettavassa lausunnossaan ilmoit-
taa onnettomuustapausten välttämiseksi puoltavansa sakon uhalla määrättävää kieltoa 
asiattomasta liikkumisesta Helsingin lentokentän alueella. 

Päätoimisen huoneenvuokralautakunnan toiminnan jatkaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti 5) jatkaa I varsinaisen päätoimisen huoneenvuokralautakunnan toimintaa. 

Huoneen vuokralautakuntien v:n 1949 erinäisiä määrärahoja sallittiin6) ylittää yhteen-
sä 115 325 mk. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palomiesten palkkauksen järjestäminen. Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvosto oli 
ilmoittanut neuvotelleensa Suomen kunnantyöntekijäin liiton edustajien kanssa palo-
miesten palkkauksen järjestämisestä ja puoltavansa vanhempien palomiesten sijoitta-
mista silloista ylempään palkkaluokkaan. Palolautakunta oli lausunnossaan huomautta-
nut, että kun henkilönvaihdot palokunnassa olivat supistuneet hyvin vähiin, joutui palo-
kuntaan liittynyt mies palvelemaan palomiehenä yli kymmenenkin vuotta ennen ylene-
mistään palokorpraaliksi. Täten saattoi palomiesryhmään samoin palkkaeduin kuulua 
sekä aivan kouluttamattomia että pitkäaikaisen koulutuksen saaneita miehiä. Lauta-
kunta ehdotti, että vastaisuudessa palomiehiä otettaessa kultakin vaadittaisiin 2 vuoden 
koeaika, jonka jälkeen heidät vasta nimitettäisiin sääntöpalkkaisiksi palomiehiksi. Kau-
punginvaltuusto päätti7) , 

että palokuntaan tammikuun 1 p:stä lukien perustetaan 103 22. palkkaluokkaan kuu-
luvaa palomiehen virkaa ja että vastaava määrä 21. palkkaluokan palomiehen virkoja 
samalla lakkautetaan; 

että vanhemman palomiehen pätevyysvaatimukseksi asetetaan vähintään 2 vuoden 
palvelus Helsingin kaupungin palokunnassa ja tänä aikana todettu kyky ja sopivaisuus 
vanhemmaksi palomieheksi; 

että vanhemman palomiehen virkoihin saadaan niitä haettavaksi julistamatta siirtää 
ne lakkautettavien palomiehen virkojen haltijat, jotka täyt tävät edellämainitut pätevyys-
vaatimukset; 

että jäljelle jääviä palomiehen virkoja ei niiden avoimiksi tullessa täytetä, vaan niihin 
samoin kuin täyt tämättä oleviin vanhemman palomiehen virkoihin kuuluvat tehtävät 
hoidetaan tilapäisten 21. palkkaluokkaan palkattujen palomiesten avulla; sekä 

että palolautakunnalle annetaan tehtäväksi puolivuosittain tehdä esitys tarpeetto-
miksi käyneiden palomiehen virkojen lakkauttamisesta ja ehkä tarpeelliseksi havaittu-
jen uusien vanhemman palomiehen virkojen perustamisesta. Samalla kaupunginval-
tuusto myönsi käyttövaroistaan uusien viranhaltijain palkkaamista varten 679 800 mk 
kertomusvuonna käytettäväksi. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätt i8) lakkauttaa 14 palomiehen virkaa joulukuun 
31 p:stä sekä perustaa samalla 14 uutta vanhemman palomiehen virkaa tammikuun 
1 p:stä 1951 alkaen. 

Palolaitoksen v:n 1949 erinäisiä määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 123 383 
mk 9) ja kertomusvuoden määrärahaa Lämpö enintään 1. s milj. mk 10). 

Kvsto 17 p. helmik. 85 § ja 93 § sekä 8 p. maalisk. 138•§. — 2) S:n 17 p. helmik. 85 §. — 3) S:n 
19 p.! huhtik. 230 §, 1 p. marrask. 685 § ja 22 p. marrask. 720 §. — 4) S:n 1 p. marrask. 667 §. — 
5) S:n 20 p. jouluk. 838 §. — 6) S:n 17 p. helmik. 93 §. — 7) S:n 17 p. helmik. 66 §. — 8) S:n 30 p. 
elok. 459 §. — 9 ) S:n 17 p. helmik. 93 §. — S:n 20 p. syysk. 558 §. 
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Pääpaloasemalla tehtäviä muutostöitä varten p ä ä t e t t i i n k e r t o m u s v u o d e n lisä-
talousarvioon merkitä 7.6 4 milj. mk:n määräraha, l . s milj. mk:n suuruinen määräraha 
muutostöiden yhteydessä toimeenpantavan sähkövirran muuttamisen kustannuksiin 
sekä 928 000 mk:n suuruinen määräraha talossa Korkeavuorenkatu 39 suoritettavia 
muutostöitä varten. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, että määrärahat saatiin käyttää 
heti. 

Tontin varaaminen palovartio asemaa varten. Kaupunginvaltuusto päätti2), että palo-
vartioasemaa varten varataan asemakaavaosaston piirustuksessa molla 3076 merkitty 
n. 3 500 m2:n suuruinen tontti Tukholmankadun ja Topeliuksenkadun kulmauksesta 
15. kaupunginosan korttelista n:o 520. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 
Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Kaupunginvaltuusto päätt i 3) kesäkuun 

1 p:stä siirtää II kaupunginlääkärin viran 42. palkkaluokkaan sekä myöntää tililtään 
Uusien virkojen palkat ja palkankorotukset tarkoitusta varten 7 490 mk kertomusvuonna 
käytettäväksi. 

Terveydenhoitovirastoon päätettiin 4) v:n 1951 alusta perustaa 34. palkkaluokan apu-
laislääkärin virka. 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston v:n 1949 määrärahoja päätettiin sallia 
ylitettävän seuraavasti: Palkkiot 4 400 m k 5 ) ; Kesälomasij aiset 7 875 mk 6);j Vuokra 
46 343 mk 7); Lämpö 6 716 mk 7); Matka- ja kuljetuskustannukset 48 704 mk 7); Rokot-
taminen 270 329 mk 7). 

Päivystystä suorittavien lääkärien palkkioiden korottaminen. Helsingin lääkäriyhdistys 
011 pyytänyt, että päivystystä hoitavien lääkärien päivystys- ja sairaan luona käyntien 
palkkiot korotettaisiin ensi tilassa, koska palkkojen nousussa tapahtuneita muutoksia ei 
niihin palkkioihin nähden ollut otettu huomioon. Kaupunginvaltuusto päät t i 8) korottaa 
tammikuun 1 p:stä 1951 lukien terveydenhoitolautakunnan toimesta potilaan luokse 
lähetetyn lääkärin palkkion 600 mk:ksi päiväkäynniltä ja 1 000 mk:ksi yökäynniltä, 
jolloin yöajaksi laskettaisiin aika 20—8, sekä korottaa pyhäpäivystyksestä lääkärille 
maksettavan palkkion 2 000 mk:ksi. 

Terveysolojen valvonta. Vtn Hiitosen ym. aloite kaatopaikkojen käytön lopettamisesta 
päätettiin 9) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti10) esittää sosiaaliministeriölle maitokauppojen mahdollis-
ta aukipitämistä kesän aikana myös sunnuntaisin tutkimaan asetetun u ) komitean ehdo-
tuksen mukaisesti, että maitomyymälät kaupungin alueella sallittaisiin pitää avoinna 
kesäkuun 1 p:n ja syyskuun 1 p:n välisenä aikana sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä 
klo 8—10.30 ehdoin, että myymälässä silloin työskennellyt työntekijä saa 38 tuntia käsit-
tävän yhtäjaksoisen viikkolevon. Merkittiin12) tiedoksi sosiaaliministeriön kesäkuun 
12 p:nä hyväksyneen esityksen. 

Terveysolojen valvontaan v. 1949 myönnettyä määrärahaa Tilapäistä työvoimaa 
päätettiin13) sallia ylitettävän 86 000 mk. 

Rotanmyrkky syöttien hintojen korottaminen. Kaupunginvaltuusto päätt i1 4) hyväksyä 
kaupunginhallituksen ehdotuksen rotanmyrkky syöttien hintojen korottamisesta v:n 
1951 alusta lukien. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion v. 1943 vahvistetussa15) kaupungin tervey-
dellisten tutkimusten laboratorion taksassa mainitut maksut päätettiin16) korottaa kah-
deksankertaisiksi ja alistaa päätös sosiaaliministeriön hintaosaston hyväksyttäväksi. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion v:n 1949 määrärahaa Kaluston hankinta 
päätettiin 17) sallia ylitettävän 82 045 mk. 

!) Kvsto 10 p. toukok. 272 §. — 2) S: n 11 p. jouluk. 803 §. — 3) S:n 31 p. toukok. 301 §. — 
4) S:n 1 p. marrask. 673 §. — 5) S:n 17 p. helmik. 93 §.— 6) S:n 8 p. maalisk. 138 §. — 7) S:n 17 p. 
helmik. 93 §. — 8) S:n 20 p. jouluk. 855 §. — 9) S:n 30 p. elok. 523 §. — 10) S:n 31 p. toukok. 321 §.— 
lx) Ks. tämän kert. I osan s. 125. — 12) Kvsto 20 p. jouluk. 853 §. — 13) S:n 17 p. helmik. 93 §. — 
14) S:n 11 p. jouluk. 805 §. — 15) Ks. vv. 1943 ja 1948 Kunnal l . asetuskok. s. 105 ja 92. —1 6) Kvs to 
7 p. jouluk. 762 §. — 17) S:n 17 p. helmik. 93 §. 


