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Maunulan lapsiperheiden yhdistyksen anottua järjestyspoliisin määräämistä Maunu-
laan kaupunginhallitus p ä ä t t i i l m o i t t a a yhdistykselle poliisilaitoksen lausunnon mukai-
sesti, että Oulunkylän vartiopiirille annettaisiin määräys järjestää mahdollisuuksiensa mu-
kaan iltaisin Maunulan alueelle autopartioita, joiden vaikutus oli kaupungin muissakin 
osissa havaittu tuloksia tuottavaksi. 

Kaluston hankinta. Talousarvioon kuuluvista määrärahoista Poliisilaitos momentilta 
Kalusto, kaupunginhallituksen käytettäväksi myönnettiin 2) 425 000 mk käytettäväksi 
tilitystä vastaan poliisilaitoksen kalustomenoja varten kertomusvuoden ensimmäisen 
puoliskon aikana. 

Poliisihuoneistot. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista yleisten töiden lauta-
kunnan käytettäväksi myönnettiin seuraavat määrärahat: 200 000 mk käytettäväksi 
erinäisiin poliisilaitoksen huoneistoissa suoritettaviin korjauksiin 3); 50 000 mk sähkölamp-
pukennostojen hankkimiseen poliisilaitoksen päivystyshuoneisiin4); 70 000 mk ratsasta-
van poliisin Ratsastushallissa sijaitsevan virkahuoneiston lämpötehon lisäämiseksi5); 
64 500 mk oviaukon avaamiseksi Hietaniemenkatu 4:ssä olevasta poliisin päivystyshuo-
neesta sen kansliaan johtavaan portaaseen 6) ja 89 000 mk väliseinän rakentamiseksi Ou-
lunkylän poliisiaseman huoneistoon7). 

Puutavaran luovuttaminen. Kaupunginhallitus päätt i8) myöntää poliisilaitokselle 
17 747 mk:n suuruisen alennuksen Ruskeasuon ja Herttoniemen hevosaitauksia varten 
luovutetun puutavaran kantohinnasta. 

Uimakylpyjen yksikköhinnan korottaminen. Katso kansakoulut. 
Holhouslautakunta. V.n 1949 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä 

käyttövaroista myönnettiin9) holhouslautakunnan käytettäväksi 3 000 mk työntekijä 
V. I. Lehdon matkakustannusten ja menetetyn työansion korvaamiseksi. 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus päätti1 0) vahvistaa huoneenvuokra-
lautakuntien keskuslautakuntien haastepalkkiot syyskuun 1 p:stä alkaen 65 mk:ksi ja 
50 mk:ksi huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnan ehdottamilla alueilla silloisen 
10 mk:n suuruisen palkkion jäädessä entiselleen. 

4. Palotoimi 

Palomiehistön ja paioalipäällystönjyöaika. Merkittiin11) tiedoksi, että Kaupunkiliiton 
palkka-asiainneuvosto oli uudistanut heinäkuun 1 p:stä lukien yhdeksi vuodeksi eteenpäin 
kesäkuun 16 p:nä 1949 annetun 12) palomiehistön ja paloalipäällystön työaikaa koskevan 
päätöksen. 

Palomies Järvisen palkka. Alistettuaan tutkittavakseen palolautakunnan v. 1948 
tekemän päätöksen 2 000 mk:n suuruisen korvauksen myöntämisestä menetetystä pal-
kasta palomies T. W. Järviselle kaupunginhallitus päätti13), ettei mainittua päätöstä saatu 
panna täytäntöön. 

Tilapäisen palotarkastushenkilökunnan palkkaaminen palolaitokseen. Palolautakunta 
oikeutettiin14) palkkaamaan v:n 1951 alusta lukien tilapäinen paloinsinööri 38. palkkaluo-
kan ja tilapäinen paloteknikko 32. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Samalla kaupun-
gin hallitus päätti merkitä v:n 1951 talousarvioehdotukseeh palotoimen tilapäisen työvoi-
man tilille ennen merkityn määrärahan lisäksi vielä 900 000 mk. 

Palolaitoksen lähetin ja siivoojan vuosilomasijaisen palkkaaminen. Kaupunginhallitus 
päätti15) oikeuttaa palolautakunnan palkkaamaan yhden kuukauden ajaksi lähetin sijaisen 
7. palkkaluokan ja siivoojan sijaisen 3. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. 

Aikakauslehtien tilaaminen. Otettuaan tutkittavakseen palolautakunnan tekemän 
päätöksen aikakauslehtien tilaamisesta v. 1951 kaupunginhallitus päätti16), että palolai-
tokseen saatiin tilata kaikki palolautakunnan päättämät kotimaiset lehdet, mutta ulko-
maalaisia lehtiä sensijaan vain yksi vuosikerta kutakin. 

Palotarkastukset. Alistettuaan tutkittavakseen palolautakunnan tekemän päätöksen 

!) Khs 14 p. syysk. 2 324 §. — 2) S:n 16 p. helmik. 422 §. — 8) S:n 2 p. maalisk. 614 §. — 4) S:n 
16p. maalisk. 756 §. — 5) S:n 16 p. marrask. 3 003 §. — 6) S:n 20 p. heinåk. 1 911 §. — 7) S:n 5 p. huh-
tik. 957 §. — 8) S:n 6 p. heinåk. 1 864 §. — 9) S:n 5 p. tammik. 7 §. — 1 0 ) S:n 28 p. syysk. 2 454 §. — 
u ) S:n 20 p. heinåk. 1 936 §. —1 2) Ks. v:n 1949 kert. I osan s. 146. — 1 3 ) Khs 5 p. tammik. 33 §. — 
14j S:n 23 p. marrask. 3 121 §. — 15) S:n 10 p. elok. 2 054 §. — 16) S:n 9 p. marrask. 2 904 §. 
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siitä, että vallitsevan ruuhkan selvittämiseksi palotarkastukset aloitettaisiin vasta kerto-
musvuoden syksyllä ja että vv. 1950—51 tarkastukset suoritettaisiin samalla kertaa, kau-
punginhallitus päätti1), ettei palolautakunnan mainittua päätöstä saatu panna täytän-
töön. 

Palokunnan tapaturmavakuutussopimus. Kaupunginhallitus päätti 2), että kaupungin 
ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan kesken tehty tapaturmavakuutussopimus laajennetaan 
lisäsopimuksella palokunnan osalta koskemaan myös sellaiset venähdys vammat, joita 
tapaturmavakuutuslain ja palolain mukaan ei korvattu työtapaturmina, kuitenkin siten, 
että lisäsopimus käsittäisi vain sen palokunnan henkilöstön, joka käyttää palokunnan vir-
kapukua, ja että korvauskäsittelyssä noudatetaan sellaista järjestystä, että palolain nojalla 
valtion varoista korvattavissa, sammutus- tai harjoitustyössä sattuneissa vahinkotapauk-
sissa korvausvaatimus on aina esitettävä valtion tapaturmatoimistolle ja vasta sitten, 
mikäli tämä toteaa vahingon venähdysvammasta aiheutuneeksi, on tehtävä korvausvaati-
mus Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle, joka suorittaa korvauksen kaikista palokunnan pal-
veluksessa sattuneista venähdysvahingoista, joita ei työtapaturmina muuten korvata, 
kaupungin ja yhtiön kesken tehdyn tapaturmavakuutussopimuksen mukaisesti. 

Uimakylpyjen yksikköhinnan korottaminen. Katso kansakoulut. 
Sammutus- ja sairaankuljetusyksikön vartiopalveluksesta perittävän maksun vahvistami-

nen. Kaupunginhallitus päätti3) täydentää v. 1949 tekemäänsä päätöstä palokunnan 
avunannoista perittävistä maksuista. 

Kaupunginhallitus päätti 4) vahvistaa palokunnan avunannoista perittävät maksut 
palolautakunnan esityksen mukaisesti, paitsi, että kuorma-auton käyttämisestä peritään 
maksu maistraatin vahvistaman taksan mukaisesti. 

Otettuaan tutkittavakseen palolautakunnan v. 1948 tekemän päätöksen, jolla Hel-
singin vapaaehtoinen palokunta oikeutettiin korottamaan teatterivartiointimaksu 300 
mk:aan miestä ja teatterinäytäntöä kohden, kaupunginhallitus päätti 5), että päätös 
saatiin panna täytäntöön siten, että korotettu maksu tuli voimaan tammikuun 13 p:nä 
1949. Sittemmin kaupunginhallitus päätti6) korottaa sanotun maksun 400 mk:aan miestä 
kohti kerralta tammikuun 1 p:stä 1951 lukien. 

Pääpaloaseman puhelinvaihteen uusiminen. Kaupunginhallitus päätti7), että pääpalo-
aseman laajentamiseksi myönnetään 1.2 8 milj. mk Helsingin puhelinyhdistykselle 10 
vuoden ajaksi annettavaa 6 %:n velkakirjalainaa varten sekä että v:n 1949 talousarvion 
pääluokan yleinen kunnallishallinto momentilta Erinäiset hallintomenot nimikkeeltä 
Puhelinmaksut myönnetään l.oe? milj. mk po. vaihteen asentamis- ym. kustannuksia 
varten. 

Kaupunginhallitus päätti8) oikeuttaa palolautakunnan käyttämään kalustonhankinta-
määrärahojaan Kallion paloaseman palolennättimen paristojen uusimista varten sekä 
anomaan, jos tilillä oleva määräraha vuoden lopussa osoittautuisi riittämättömäksi, 
enintään 463 000 mk:aan nousevaa ylitysoikeutta. 

Palolaitoksen autojen osto. Palolaitos oikeutettiin 9) käyttämään v:n 1949 talousarvion 
tilillä olevan Kaluston hankinta siirtomäärärahansa säästöä enintään 750 000 mk kahden 
Ford Custom Deluxe-V-8 Station Vagon-merkkisen 9 henkilölle tarkoitetun auton osta-
mista varten n. 800 000 mk:n hinnasta kappaleelta käytettäväksi palomestareiden häly-
tysvaununa. 

Kaupunginhallitus päätti10) hyväksyä palolautakunnan päätöksen, jolla se oli hylän-
nyt palopäällikön esityksen kahden telaketju vaunun hankkimisesta Vanaja oyrltä letku-
vaunuina käytettäväksi. 

Pääpaloaseman korjaustyöt. Kaupunginhallitus päätti11) hyväksyä talorakennusosaston 
laatimat piirustukset n:o 28 IV 18, 30, 31 ja 32 pääpaloasemalla suoritettavia muutostöitä 
varten. Edelleen kaupunginhallitus päätti12) antaa pääpaloasemalla sattuneen vesijohto-
vaurion aiheuttaman vahinkojen korjaamisen rakennustoimiston tehtäväksi ja myöntää 
niiden suorittamiseen 150 000 mk yleisistä käyttövaroistaan. 

Tapanilan paloaseman korjaus- ja lisätöitä varten kaupunginhallitus myönsi13) v:n 1949 

!) Khs 7 p. syysk. 2 267 §. — 2) S:n 26 p. tammik. 184 §. — 3) S:n 14 p. syysk. 2 368 §, ks. kunnall. 
asetus kok. s. 180. — 4) Khs 14 p. syysk. 2 368 §, ks. kunnall. asetuskok. s. 207. — 5) Khs 9 p. hel-
mik 374 §.—6) S:n 16 p. marrask. 3 054 §. —7) S:n 2 p. marrask. 2 864 § .— 8 ) S:n 23 p. maalisk. 
849 §. — 9) S:n 25 p. toukok. 1 412 §. — 1 0) S:n 30 p. maalisk. 876 § ja 27 p. huhtik. 1 148 §. — u ) S:n 
4 p. toukok. 1 242 §. — 12) S:n 5 p. lokak. 2 57 6 §. — 13) S:n 9 p. helmik. 384 §. 
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talousarvion tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan 321 470 
mk:n lisämäärärahan. 

Pääpaloaseman käyttö näköalapaikkana. Kaupunginhallitus päätt i1) hyväksyä palo-
lautakunnan esityksen, että pääpaloaseman tornin käyttö näköalapaikkana järjestettäi-
siin seuraavasti: Aukioloaika kello 14—16 ja 19—20. Pääsymaksu aukioloaikana 20 mk 
aikuisilta ja 10 mk 7—15 vuotiailta lapsilta. Palopäällikön tai päivystävän palomestarin 
luvalla voidaan käyntejä järjestää myös muina kuin aukioloaikoina, jolloin maksu oli 
vastaavasti 50 ja 20 mk. Joukkoretkeilijät suorittavat puolet yleisestä pääsymaksusta. 
Palokunnan henkilöstön yksityisvierailla on asianomaisen omalla opastuksella oikeus 
käydä tornissa maksutta ja samoin koululaisretkikunnilla palopäällikön tai päivystävän 
palomestarin luvalla. Maksut, jotka siirretään palokunnan rahastoon n:o 1, peritään kello-
huoneessa kuittia vastaan ja tilitetään kuukausittain toimistonhoitajalle. 

Sairaankuljetusauton luovuttaminen Pitäjänmäen palokunnalle. Palolautakunta oikeu-
tettiin2) luovuttamaan Sockenbacka F. B. K:lle palolaitoksen vanha sairaankuljetusauto 
niin pian kuin sen luovuttaminen oli mahdollinen. 

Painimaton hankkiminen Kallion paloasemalle. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin3) 92 000 mk palolautakunnan käytettäväksi painimaton hankkimi-
seksi Kallion paloasemalle. 

Palomiesten osuusruokala. Palolautakunnalle aikanaan annettavaa tilitystä vastaan 
myönnettiin 4) palomiesten osuusruokalan ylläpitämien ruokaloiden tukemiseksi 200 000 
mk:n suuruinen avustus ehdoin, ettei ruokalan henkilökunnalle maksettavia palkkoja 
avustuksen johdosta korotettaisi. 

Nuohoustaksan korottaminen. Kaupunginhallituksen ehdotettua5) maistraatille nuo-
housmaksujen korottamista maistraatti oli ilmoittanut 6) päättäneensä aikaisempien ko-
rotusten lisäksi korottaa Kanta-Helsingin nuohoustariffin heinäkuun 1 p:stä lukien siten, 
että nuohousmaksut tulevat olemaan 830 % tariffin perusmaksuista, sekä liitosalueilla voi-
massa olevat maksut korotetaan samasta päivästä siten, että sanotuilla alueilla, lukuun-
ottamatta Munkkiniemeä, jossa oli noudatettava kaupungin tariffia, saatiin periä hinta- ja 
palkkaneuvoston lokakuun 31 p:nä 1947 vahvistamien nuohousmaksuja koskevien yleisten 
ohjeiden mukaiset enimmäismaksut korotettuina 63 %. 

Tukholman palokunnan 75-vuotislahja. Palopäällikkö oikeutettiin 7) hankkimaan ja 
viemään Tukholman palokunnalle enintään 25 000 mk:n arvoinen lahja sen syyskuun 28 
p:nä vietettävän 75 -vuotisjuhlan johdosta. 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 
Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin8) palkkaamaan toimistoonsa tilapäinen toimisto-

apulainen 18. palkkaluokan mukaisin palkoin. 
Aluelääkärin vastaanoton ja päivystävän lääkärin järjestäminen Pakilaan. Pakilan ja 

Pirkkolan demokraattisen yhdistyksen anottua aluelääkärin vastaanoton ja päivystävän 
lääkärin järjestämistä Pakilaan kaupunginhallitus päätti9), ettei asia antanut aihetta mui-
hin toimenpiteisiin, kuin että asuntotuotantokomiteaa kehoitetaan varaamaan Maunu-
lassa asunto sellaiselle yksityislääkärille, joka pitäisi siellä vastaanottoa. 

Aluehoitajien palkkaaminen tulirokkoepidemian vuoksi. Terveydenhoitolautakunta 
oikeutettiin10) tulirokkoepidemian vuoksi palkkaamaan joulukuun 1 p:n 1950 ja helmi-
kuun 28 p:n 1951 väliseksi ajaksi samanaikaisesti korkeintaan kuusi aluehoitajaa 25. 
palkkaluokan mukaisin palkoin, käyttäen tarkoitukseen kesälomasijaisille merkittyä mää-
rärahaa ja sitä tarvittaessa ylittämään. 

Määrärahan ylittäminen. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin11) ylittämään kalus-
tonhankinta-määrärahaansa korkeintaan 200 000 mk aluelääkäreiden vastaanotoille 
hankittavia kortistokaappeja ja korttilokeroita varten. 

!) Khs 31 p. elok. 2 224 §. — 2) S:n 23 p. marrask. 3 129 §. — 3) S:n 20 p. heinäk. 1 917 §. — 
4) S:n 6 p. heinäk. 1 875 §. — 5) S:n 2 p. helmik. 287 §. — 6) S:n 23 p. helmik. 541 §, 22 p. kesäk. 
1 764 §, 20 p. heinäk. 1 940 § ja 3 p. elok. 2 004 §. — 7) S:n 21 p. syvsk. 2 418 §. — 8) S:n 16 p. 
helmik. 481 §. —9) S:n 8 p. kesäk. 1 614 §. —10) S:n 7 p. jouluk. 3 264 § . — « ) S:n 27 p. huhtik. 1 163 §. 


