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yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 320 000 mk 
samassa talossa olevan poliisilaitoksen liikennetoimiston huoneistossa suoritettavia kor-
jaustöitä varten. 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 690 000 mk poliisilai-
toksen käytettäväksi lasten ja koulunuorison liikenneturvallisuusopetusta varten esitetyn 
suunnitelman mukaisesti sekä pyytää poliisilaitosta ennen v:n 1955 tammikuun loppua 
lähettämään kaupunginhallitukselle selostuksen varojen käytöstä. 

Mainosten projisoimislaitteen asentamista koskevan anomuksen johdosta kaupungin-
hallitus päätti2) ilmoittaa poliisilaitokselle, ettei sillä ollut 'huomauttamista anomuksen 
johdosta, mikäli poliisilaitos katsoi voivansa siihen suostua. Samalla kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa asiasta poliisijärjestyksen uusimista käsittelevälle komitealle huomioon 
otettavaksi mainostusta koskevia määräyksiä laadittaessa. 

Mainospäällikkö E. Lybilmowille myönnettiin 3) oikeus asettaa mainosten projisoimis-
laite Pieni Roobertinkatu 1—3:ssa sijaitsevan talon katolle 100 000 mk:n vuosivuokrasta 
sekä sähkölaitoksen määräämin muin ehdoin. , 

Avustukset. Poliisikunnan Keskusliitolle päätettiin 4)1 myöntää kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista 10 000 mk:n avustus Suomen Poliisilehden Helsingin numeron 
julkaisemista varten. 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolautakunta. Alistettuaan tutkittavakseen palolautakunnan päätöksen, joka 
koski talouspäällikkö N.-G. Holmquistin valitsemista lautakunnan sihteerin virkaan kau-
punginhallitus päätti 5) oikeuttaa lautakunnan täyttämään sanotun1 tilapäisen viran sitä 
haettavaksi julistamatta sekä hyväksyä lautakunnan päätöksen olemaan voimassa kauin-
taan kertomusvuoden loppuun. Sittemmin kaupunginhallitus päätti 6), että palolauta^· 
kunnan alistettu päätös maksaa talouspäällikkö * Holmquistille 1.2. lukien toistaiseksi 
16 500 mk:n kuukausipalkkio lautakunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta, jätettäisiin 
muuttamattomana voimaan. 

Kaupunginhallitus päätt i7) hyväksyä palolautakunnan 18. 12. 1953 tekemän päätök-
sen jaoston asettamisesta selvittämään palo- ja vartioasema verkostoa koskevan selvityk-
sen tarpeellisuutta. 

Vielä kaupunginhallitus päätti 8) hyväksyä palolautakunnan alistetun päätöksen palk-
kioiden maksattamisesta palokunnan 18. 12. 1953 asettaman jaoston puheenjohtajalle, 
jäsenille ja sihteerille. < 

Palolaitos. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa palolautakunnan suorittamaan palo-
tarkastuksiin aikana 11. 1.—20. 5. komennetuille kuudelle palomiehelle 1 080 mk:n suu-
ruisen erikoispalkkion määrärahoista Muut palkkamenot 9) ja aikana 20. 9. — 8 . 12. sa-
mansuuruisen erikoispalkkion määrärahoista Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä 
päivystyskorvaukset10). 

Kaupunginhallitus päätti1 1), ettei palolautakunnan 18. 12. 1953 tekemää päätöstä 
täyttää kolme palokersantin virkaa saatu panna täytäntöön, ennenkuin kysymys lauta-
kunnan oikeudesta täyt tää palokersantin ja muita palokunnan alipäällystöön kuuluvia 
virkoja olisi lopullisesti ratkaistu. 

Palolaitoksen korjaamon työntekijälle Y. Lehtoselle saatiin 12) suorittaa hänen nor-
maalituntipalkkaansa vastaavat palkkaedut hänelle 16.—25. 5. Pohjoismaiden palomies-
ten opintopäiviin osallistumista varten myönnetyn loman ajalta. 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan tiedusteltua, katsoiko kaupunginhallitus aiheelliseksi, 
että yhtiö valittaisi vakuutusoikeuden päätöksestä, joka koski palomies A. O. Halttusen 
tapaturma-asiaa, kaupunginhallitus päätti13) ilmoittaa vakuutusyhtiölle, että oli katsot-
tava kaupungin edun mukaiseksi, että yhtiö valittaa em. päätöksestä korkeimpaan oikeu-
teen. 

Virantoimituksessa 27. 12. 1953 tapaturmaisesti kuolleen palomies E. Lohmanin les-
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kelle L. Lohmanille päätettiin x) myöntää 308 400 mk:n suuruinen erikoiskorvaus kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Palolautakunnan esitykset eräiden virka-asuntojen määräämisestä hyväksyttiin 2). 
Kaupunginhallitus päätti3) muuttaa palolautakunnan 25. 11. 1953 tekemää päätöstä 

yhdistettyjen matala- ja korkeapainepumppujen tilaamista koskevalta osalta siten, että 
palolaitokselle saatiin tilata 2 Rosenbauer-merkkistä yhdistettyä matala- ja korkeapaine-
pumppua edellyttäen, että saataisiin tarvittavat lisenssit ja valuutta. 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti4) kumota palolautakunnan 2. 12. 1953, 8. 12. 
1953, 18. 12. 1953 ja 7. 1. tekemät päätökset, jotka koskivat Rosenbauer pumppujen ja 
niihin kuuluvien laitteiden tilaamista. 

Palolautakunnan saatua kahta em. pumppua, mallia 51000, koskevan ennakkolaskun, 
määrältään 769 692 mk se oli esittänyt, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin 
mainitun ennakkolaskun suorittamiseksi. Viitaten 1 051 ja 1 053 §§:ssä oleviin päätöksiin 
kaupunginhallitus päätti 5) oikeuttaa palolautakunnan, mikäli se katsoi ko. mallia olevien 
pumppujen hankkimisen tarkoituksenmukaisimmaksi, suorittamaan niiden hankkimisesta 
aiheutuvat kustannukset kalustonhankintamäärärahojaan käyttäen sillä edellytyksellä, 
ettei mallia 53000 olevia pumppuja sillä kertaa hankittaisi. 

Vielä kaupunginhallitus päätti 6) kumota palolautakunnan kokouksissaan 18. 12. 1953 
ja 7. 1. tekemät päätökset, jotka koskivat Oy. Veljekset Kulmala Äb:lta tilattavaa palo-
kalustoa. 

Merkittiin 7) tiedoksi, että korkein oikeus oli 16. 3. antamassaan päätöksessä, kumoten 
lääninhallituksen valituksenalaisen päätöksen, poistanut kaupunginhallituksen v. 1952 
tekemän päätöksen, joka koski Karhula Oy:ltä tilattuja nokkapumppuja. 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 8) 1.2 5 milj. mk pääpaloaseman tornin huippuosan muutos- ja korjaustöitä varten. 

Sanoma Oy:n anottua, että pääpaloaseman tontin pohjoispäässä oleva tiiliaita puret-
taisiin sekä että pihaa tontin rajalla tuettaisiin, kaupunginhallitus päätti 9) suostua ano-
mukseen sillä ehdolla, 

1) että hakijan anomat toimenpiteet toteutetaan siten, etteivät ne olisi esteenä, jos 
pääpaloaseman tontille vastaisuudessa mahdollisesti haluttaisiin sijoittaa rakennuksia 
Korkeavuorenkadun varrelle tai pitkin tontin n:o 10 rajaa, 

2) että rakennustyöt suoritetaan siten, ettei sisäänkäynti pääpaloaseman tontin alla 
olevaan väestönsuojaan tulisi estetyksi, 

3) että tiiliaidan;tilalle rakennetaan rakennusviraston ja rakennustarkastustoimiston 
hyväksymä muuri tai pääty, 

4) että pääpaloaseman piha saatetaan niin pian kuin mahdollista entiseen kuntoon ja 
5) että kaikki mainitut toimenpiteet suoritetaan hakijan kustannuksella. 
Merisatamassa Huvilakadun päässä sijaitseva entinen purkauslaituri päätettiin 10) luo-

vuttaa palolaitokselle ruisku veneiden laiturina käytettäväksi. Laiturin kunnostamista 
varten myönnettiin 190 000 mk yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista. 

Ruiskuveneen hankinnassa käytetyn asiantuntijan palkkion suorittamiseen myönnet-
tiin n ) kalustonhankintamäärärahoista 100 000 mk. 

Palokaivot. Kaupunginhallitus päätti12), että esikaupunkialueen palokaivojen ja altai-
den rakentamista koskevaa yleissuunnitelmaa muutetaan siten, että Etelä-Kaarelan ja 
Lassaksen asutusalueille rakennetaan suunnitellut kaksi palokaivoa käyttäen palokaivo-
jen rakentamista varten varattua määrärahaa. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
rakennusvirastoa neuvottelemaan Etelä-Kaarelaan rakennettavan palokaivon lopulli-
sesta paikasta kiinteistöviraston kanssa. 

Vesisäiliöiden lahjoittaminen. Palolaitos oikeutettiin luovuttamaan korvauksetta 
Oulunkylän VPK:lle kaksi 1 000 l:n vetoista vesisäiliötä paloautoihin asennettavaksi13) 
sekä Karjalan Tulentorjujat yhdistykselle 1 000 l:n vetoinen vesisäiliö 14). 
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