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Kaupunginhallitus päätti myöntää 35 000 mk:n suuruisen avustuksen sekalaisi 
ten yleisten menojen pääluokan yleisistä käyttövaroistaan poliisilaitoksen 
125-vuotisjuhlan aiheuttamien menojen osittaiseksi peittämiseksi (16.8. 2047 

Suomen Poliisilehdelle päätettiin myöntää 15 000 mk:n avustus (Khn jsto 
5.7. 6009 §). ' 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton vastaus kaupunginhallituksen esityk-
seen. joka koski kaupunkien osallistumista poliisilaitoksen menoihin (1.2. 
297 §), ja jossa oli esitetty, että ajankohta ei olisi sopiva uuden, väkilu-
vun mukaisen laskutavan käytäntöönottamiseen kaupunkien osuuden suorittami-
sessa poliisilaitoksen kustannuksista. 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sisäasiainministeriölle'annettavassa 
lausunnossaan, ettei kaupunginhallituksella ollut periaatteessa mitään sitä 
vastaan, että Uudenmaan läänin rikospoliisikeskuksen pidättämät henkilöt säi-
lytetään kaupungin poliisilaitoksen poliisivankilassa sillä ehdolla, että si-
säasiainministeriön kanssa saadaan aikaan sopimus tästä järjestelystä kaupun-
gille tulevan korvauksen laskemista vasta ja että ko. pidätetyt henkilöt siir-
retään pois kaupungin poliisivankilasta, jos kaupungin poliisilaitos tarvit-
see vankilan omaan käyttöönsä (29.11. 3049 §). 

Huoneenvuokraiautakunnat. Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoi-
tus, että se oli määrännyt hovioikeuden auskultantti P.V. Kallan edelleen 
huoneenvuokra lautakuntien toiminnanjohtajaksi tammikuun alusta lähtien tois-
taiseksi ja kunnes toisin määrättäisiin enintään kuitenkin kertomusvuoden 
loppuun (4.1. 16 §). 

Huoneenvuokra lautakuntien keskuslautakunta oli joulukuun 5 p:nä 1950 teh-
nyt päätöksen kukkalaitteen hankkimisesta III huoneenvuokralautakunnan puheen-
johtajalle T. Törnblomille huone envuokralautakunt ien ja huoneenvuokra toimis-
ton puolesta, minkä päätöksen kaupunginhallitus oli joulukuun 21 p:nä 1950 
päättänyt alistaa tutkittavakseen. Saatuaan mainitun keskuslautakunnan seli-
tyksen asiasta kaupunginhallitus päätti kumota ko. päätöksen (11.1. 78 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua huone envuokralautakunt ien keskuslautakun-
nan esitykseen, että se oikeutettaisiin heti virkaa haettavaksi julistamatta 
palkkaamaan yksi asunnontarkastaja entisten lisäksi 30.palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin (25.10. 2686 §) sekä samoin palkkaamaan mainittu asunnontarkasta-
ja edelleen v:ksi 1952, oikeus- ja järjestystoimen pääluokan luvun Huoneen-
vuokralautakunnat tililtä Tilapäistä työvoimaa maksettavin palkoin (25.10. 
2685 §). 

4 . P a l o t o i n t a k o s k e v a t a s i a t 

Palokunnan uudelleen organisointi. Kaupunginhallitus päätti antaa työteho-
toimiston tehtäväksi työtehotutkimuksen suorittamisen palolaitoksessa ja sen 
jälkeen ehdotuksen tekemisen kaupunginhallitukselle mahdollisista uudelleen 
järjestelyistä palolaitoksessa (24.5. 1383 §). 

Palolaitoksen perushankintoja koskeva asia. Kaupunginhallitus päätti 
l) kehoittaa palolautakuntaa kiireellisesti laadituttamaan ja kaupunginhal-
litukselle lähettämään ehdotuksen palolautakunnan ja palokunnan johtosään-
nöiksi, joissa mm. määritellään palolautakunnan ja palopäällikön hankinta-
valtuudet, 2) kehoittaa palolautakuntaa toistaiseksi ja kunnes edellisessä 
kohdassa mainitut johtosäännöt olisi hyväksytty vahvistamaan sen ylimmän ra-
jan, johon palopäällikön omalla vastuullaan yhdellä kertaa ostamien koneiden 
ja kojeiden sekä raaka- ja tarveaineiden ym. arvo tai määrä saa nousta, sekä 
päättämään tämän rajan ylittävistä hankinnoista, 3) kehoittaa palolautakun-
taa ja palopäällikköä kiireellisesti antamaan selityksensä revisiotoimiston 
epäkohtia palolaitoksen perushankinnoissa ko.skevasta kirjelmästä sekä samoin 
järjestelytoimistoa antamaan lausuntonsa ko. kirjelmästä (18.10. 2632 §). 

Viranhaltijoita koskevan luettelon täydentäminen. Kaupunginhallitus päät-
ti, että kaupunginhallituksen syyskuun 27 p:nä johtavista viranhaltijoista 
vahvistamaan luetteloon lisättäisiin palolaitoksen kohdalla palolautakunnan 
esittämänä täydennyksenä tilapäinen paloinsinööri ja tilapäinen paloteknikko 
(27.12. 3347 §). 
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Palolaitoksen eräiden virkojen perustaminen. Merkittiin tiedoksi sosiaali-
ministeriön palkkaosaston ilmoitus palolaitoksen eräiden virkojen perustami-
sen hyväksymisestä (12.7. 1907 §). 

Kaupunginhallitus päätti, kumoten palkkalautakunnan maaliskuun 6 p:nä te-
kemän päätöksen, että ent. palokersantille U. Hannulalle myönnettäisiin täysi 
eläke maaliskuun 1 p:stä alkaen (16.8. 2079 §). 

Määrärahat. Kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen 
pääluokan käyttövaroista tililtä Palkkojen korottamiseen, kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi 460 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan palolaitoksen vuosi-
lomasijaisten palkkaukseen ja 900 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan tuntipalk-
kaisten ammattityöntekijäin palkkaamiseksi (19.7. 1962 §). 

Yleisten töiden pääluokan käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 525 000 
mk:n suuruisen määrärahan pääpaloaseman lämpöjohtoverkoston uusimista varten 
(19.7. 1965 §) ja 80 000 mk:n suuruisen määrärahan Malmin paloaseman sähkö-
johtojen uusimista varten (4.1. 50 §) sekä tuloa tuottamattomien pääomameno-
jen pääluokan käyttövaroistaan 475 000 mk:n suuruisen määrärahan jäähdyttä-
mön hankkimiseksi pääpaloaseman ruokalalle (21.6. 1708 §). 

Huoneiston vuokraaminen palo- ja poliisilaitoksen radioautojen huoltoase-
maa varten. Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan vuokraamaan po-
liisi- ja palolaitoksen radioautojen korjaus- ja huoltoasemaa varten Kiinteis-
tö oy. Kirstinkatu 12 yhtiöltä 300 m2:n suuruisen huoneistotilan 99 000 mk:n 
kotimaiseen tukkukauppaindeksiin sidotusta kuukausivuokrasta, mikä vuokra oli 
ilman korkohyvitystä suoritettava kahden vuoden ajalta etukäteen viiden vuo-
den ajaksi siitä alkaen kun ko. huoneistotila oli tarkoitukseen sopivassa kun-
nossa kaupungille luovutettavissa (5.7. 1811 §). 

Pitäjänmäelle Kirkkotien varrelle rakennettava palokaivo. Kaupunginhalli-
tus kehoitti kiinteistölautakuntaa kiirehtimään mainitun palokaivon maanlu-
nastus- tai vuokraamistoimenpiteitä sekä yleisten töiden lautakuntaa raken-
nuttamaan tämän palokaivon niin pian kuin edellä mainitut toimenpiteet on 
saatu suoritetuksi. Samalla teollisuuslaitosten lautakuntaa kehoitettiin ot-
tamaan huomioon ko. vesijohdon rakentaminen sen suunnitellessa vesijohtover-
kon vastaisia laajennuksia (8.2. 444 §). 

Vartio-Mellunkylän palokaivojen rakentaminen. Kaupunginhallitus kehoitti 
kiinteistölautakuntaa viipymättä ryhtymään palokaivoja varten tarvittavien 
maa-alueiden lunastustoimenpiteisiin. Edelleen kaupunginhallitus päätti, et-
tä Pauligin vuokra-alueen vieressä olevasta lähteestä juoksevaan ojaan kun-
nostettaisiin tilapäisluontoinen tankkiautojen vedenottopaikka tontille RN 
2291 Sekä että kunnostustyöhön käytettäisiin 50 000 mk v:n 1949 talousarvios*-
sa olevasta, liitosalueen palokaivojen kunnostamiseen tarkoitetusta määrära-
hasta (8.11. 2867 §). 

Vapaaehtois ien palokuntien avustaminen. Kaupunginhallitus päätti Socken-
hacka EBK-nimisen vapaaehtoisen palokunnan avustusanomuksen johdosta, hyläten 
ko. anomuksen, ilmoittaa anojalle, että yksi Helsingin palokunnan vanhoista 
sairaankuljetusautoista voitaisiin 3-4 kk:n kuluttua luovuttaa anojalle 
(18.10. 2633 §). 

Palolautakunta oikeutettiin luovuttamaan korvauksetta Haagan VPK:lle yhdet 
palolaitoksen käytöstä poistetut sairaspaarit (Khn jsto 27.12. 6810 §). 

Palolaitoksen varusvarastosta päätettiin luovuttaa kaupungin alueella toi-
miville vapaaehtoisille palokunnille yhteensä 25 vanhaa nahkavyötä, jotka pa-
lolaitoksen maalaamossa värjättäisiin valkoisiksi (Khn jsto 24.10. 6446 §). 

Palosuojelun edistämissäätiölle myönnettiin 25 000 mk korvaukseksi niistä 
menoista, jotka aiheutuivat säätiölle Hampurista täällä vierailleen ylipalo-
neuvos H. Brunswigin matkoista ja oleskelusta Helsingissä, jolloin hän piti 
kaksi esitelmää mm. palolaitoksen henkilökunnalle (Khn jsto 5.12. 6665 §)· 

Nuohousmaksut. Kaupunginhallitus päätti lähettää palolautakunnan esityksen 
nuohous tariffin mukaisten maksujen korottamisesta maistraatille puoltaen uu-
sien maksujen hyväksymistä noudatettavaksi heinäkuun 1 p:stä alkaen kuitenkin 
siten, että entistä kanta-kaupungin tariffia kutsuttaisiin alemmaksi huohous-
tariffiksi ja liitosalueen tariffia ylemmäksi tariffiksi (7.6. 1548 §). Mer-
kittiin tiedoksi maistraatin ilmoitus, että se oli vahvistanut kesäkuun 16 
p:nä nuohous tariffit tuleviksi voimaan heinäkuun 1 pistä alkaen ja heinäkuun 
3 psnä muuttanut päätöstään siten, että ko. tariffeja oli noudatettava takau-
tuvasti huhtikuun 1 p:stä lähtien (12.7. 1906 §, ks. Kunn. as.kok. s. 173). 

Kaupunginhallitus päätti puoltaa maistraatille lähetettävässä kirjelmässä 
palolautakunnan ehdotusta uudeksi nuohous taksaksi (18,10. 2639 §)· Merkittiin 
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tiedoksi maistraatin ilmoitus lokakuun 20 p:nä tapahtuneesta uuden nuohous-
taksan vahvistamisesta (1.11. 2773 §, ks. Kunn. as.kok. s. 331). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 
Terveydenhoito ja sairaanhoito 

sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan kokoukset. Kaupunginhallitus päätti, että ter-
veydehhoidontarkastajan, terveydenhuoltolääkärin ja terveydenhoitoviraston 
apulaislääkärin oli oltava saapuvilla terveydenhoitolautakunnan kokouksissa 
(19.7. 1972 §); täydentäen edellä olevaa päätöstään kaupunginhallitus päätti 
vielä, että lueteltujen henkilöiden lisäksi myös lautakunnan kanslian esimie-
hen ja lautakunnan alaisten laitosten päälliköiden oli oltava kaupunginlääkä-
rin kutsusta tarvittaessa saapuvilla terveydenhoitolautalcunnan kokouksissa 
(30.8. 2230 §). 

Käteiskassat. Terveydenhoitolautakunnan toimiston käteiskassaa sallittiin 
korottaa 100 000 mk:sta 150 000 mksaan (Khn jsto 25.4. 5609 §); edelleen mää-
rättiin eräiden terveydenhoitolautakunnan alaisten viranhaltijain käteiskas-
sojen suuruus (Khn jsto 28.2. 5350 §, 27.12. 6804 §). 

Toinen kaupunginlääkäri. Kaupunginhallitus päätti määrätä apulaislääkäri 
M.S. Elomaan hoitamaan toisen kaupunginlääkärin virkaa kunnes virka tulisi 
vakinaisesti täytetyksi (12.4. 992 §) sekä muutti huhtikuun 12 p:nä tekemään-
sä päätöstä siten, että apulaislääkäri M.S. Elomaa oikeutettiin nauttimaan 
hoitamansa II kaupunginlääkärin viran peruspalkan lisäksi ikälisät toukokuun 
1 p:stä alkaen hoitamansa viran palkkauksen mukaisina (16.8. 2083 §). 

Aluelääkärin vastaanoton järjestäminen Pakilaan. Mainittua asiaa koskevan, 
Pakilan ja Pirkkolan demokraattisen yhdistyksen anomuksen johdosta kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa hakijalle, että parhaillaan suunnitteilla olevan 
aluelääkärien lukumäärän lisäämisen yhteydessä anomuksessa esitetty tarve 
mahdollisuuksien mukaan otettaisiin huomioon (11.10. 2576 §). 

Kaupungin ja Diakonissalaitoksen välinen sopimus. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä terveydenhoitolautakunnan tammikuun 24 p:nä tekemän päätöksen," joka 
oli alistettu kaupunginhallituksen tutkittavaksi, täytäntöönpantavaksi. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti irtisanoa kaupungin ja Helsingin Diakonissa-
laitoksen välillä joulukuun 30 psnä 1897 tehdyn sopimuksen. Edelleen kaupun-
ginhallitus päätti kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa laatimaan ehdotuksen 
uudeksi sopimukseksi, joka olisi sisällöltään virkasäännön määräyksiä ja kau-
pungin etua vastaava, sikäli kuin lautakunta piti uuden sopimuksen tekemistä 
Diakonissalaitoksen kanssa tarpeellisena (1.2. 293 §, 21.3. 852 §). 

Lääkäripäivystyksen järjestäminen Suomenlinnaan. Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan maksamaan terveydenhoidon pääluokan lu-
vun Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto tililtä Tilapäistä työvoimaa 
10 000 mk:n kuukausipalkkion päivystävälle lääkärille Suomenlinnassa syys-
kuun 1 p:n jälkeiseltä ajalta (l.ll. 2779 §). 

Lääkärintodistusten tarkastajan palkkion määrääminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että lääkintöneuvos H. Lavoniuksen palkkio lääkärintodistusten tar-
kastajan tehtävästä korotettaisiin tammikuun 1 p:stä alkaen 25 700 mk:aan 
kuukaudelta (5.12. 3120 §). 

Yksityisten sairaanhoitajien päivystyspalkkio. Edelleen kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan suorittamaan yksityisille sairaan-
hoitajille, joita käytettiin kotisairaanhoitoavun antamiseen varattomille 
päivystystapauksissa, palkkiona 150 mk tunnilta (17.5. 1308 §). 

Tilapäisen katsastajan palkkaaminen terveydenhoitovirastoon. Terveydenhoi-
tolautakunta oikeutettiin palkkaamaan tp. katsastajan terveydenhoitoviraston 
rottienhävittämisosastolle 26.palkkaluokan mukaisin palkkaeduin heinäkuun 1 
prstä toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun saakka (7.6. 1555 §). 

Liikennelaitoksen vuosikorttien hankkiminen alue.hoitajille. Kaupunginhal-
litus päätti, että niille tilapäisille aluehoitajille, jotka otettiin suorit-
tamaan kotisairaanhoitoa, saatiin hankkia liikennelaitoksen vuosiliput ter-
veydenhoitolautakunnan aikanaan tekemän tilauksen mukaisesti (12.4. 989 §). 

Asuntojen hankkiminen terveyssisarille, aluehoitajille ja kodinhoitajille. 
Kaupunginhallitus päätti kehoittaa kiinteistötoimistoa mahdollisuuksien mu-


