
:28 1. Kaupunginvaltuusto 

4. Palotointa koskevat asiat 
Palopäällikön viran täyttäminen. Palopäällikön virkaan valittiin apulaispalopäällikkö 

T. S. Sundquist (9. 2. 129 §). 
Paloalipäällystön ja -miehistön sunnuntaityön korvausperusteiden muuttaminen. Palo-

lautakunta oli ilmoittanut, että 237 palomiehistöön kuuluvaa viranhaltijaa oli jättänyt 
31. 10. palopäällikölle kirjelmän, jossa he olivat sanoutuneet irti viroistaan 30. 11. lukien, 
koska kaupunki ei esityksistä huolimatta ollut suostunut muuttamaan sunnuntaityökor1-
vausperustetta Kaupunkiliiton suosituksen mukaisesti siten, että kuukausipalkan jaka-
jana käytettäisiin lukua 200 entisen luvun 291 asemesta. Kaupunginvaltuusto päätti, 
että palolaitoksen paloalipäällystön ja -miehistön sunnuntaityön korvausta laskettaessa 
oli 1. 3. alkaen käytettävä jakajana lukua 200 (30. 11.1 045 §). 

Määrärahat. Palolautakunta oikeutettiin hankkimaan palolaitokseen sairaankuljetus-
auto kalustonhankintamäärärahaa käyttäen ja tilin perusteluista poiketen. Samoista 
määrärahoista saatiin vielä suorittaa Valmet Oy:ltä tilatun ruiskuveneen lisähinta 
112 960 mk (26. 1. 75 §, 20. 4. 377 §). 

Tontin varaaminen palovartioasemaa varten. Kaupunginvaltuusto päätti peruuttaa 
v. 1950 tekemänsä päätöksen, joka koski tontin varaamista paloasemaa varten Tukhol-
mankadun ja Topeliuksenkadun kulmauksesta sekä samalla varata Töölön ja kaupungin 
luoteisosien paloasemaa varten 29. kaupunginosan korttelissa nro 29084 olevan tontin 
n:o 1. Syynä tontin vaihtamiseen on se, että kaupungin luoteisosaan oli muodostettu uusia 
asunto- ja tehdasalueita ja uusia oli edelleen suunnitteilla. Helsingin alueen asuttamis-
suunnitelman mukaan oli kaupungin luoteisosan asukasmääräksi laskettu 100 000 henki-
löä. Tämän alueen paloteknillinen painopiste tuli sijaitsemaan Reijolan ja Etelä-Haagan 
välillä, joten em. tontti oli tarkoitukseen hyvin sopiva (25. 5. 470 §, ks. v:n 1950 kert. 
I osan s. 38). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 
Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitovirasto. Kotisairaanhoitotoimistoon päätettiin perustaa 1. 1. 1956 lukien 
kuusi 16. palkkaluokkaan kuuluvaa aluehoitajan virkaa sekä neljä samaan palkkaluok-
kaan kuuluvaa kotisairaanhoitajan virkaa. Samasta ajankohdasta lukien päätettiin ter-
veydenhoito virastoon vielä perustaa kahdeksan em. palkkaluokkaan kuuluvaa terveys-
sisaren virkaa (21. 9. 779 §, 21. 9. 778 §). 

Seuraavat terveydenhoitoviraston sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvat virat päätet-
tiin 1.1. lukien siirtää uusiin palkkaluokkiin: ylihoitaja ja kotisairaanhoidon ylihoitaja 
19. palkkaluokkaan; kaksi terveyssisarta, 25 aluehoitajaa ja 12 kotisairaanhoitajaa 16. 
palkkaluokkaan sekä neljä päivystäjää 13. palkkaluokkaan. Terveydenhoitoviraston las-
tenpsykiatrin toimiston kaksi sosiaalitarkkaajaa siirrettiin niin ikään 16. palkkaluok-
kaan (22. 6. 595 §, 20. 4. 333 §, 16. 11. 996 §). 

Ammattientarkastus. Avoimena oleviin ammattientarkastajan virkoihin valittiin 
5-vuotiskaudeksi insinööri Y. M. Valjakka 19. palkkaluokan mukaisella palkalla 1. 10. 
lukien ja poliisilaitoksen kuulustelija G. A. Johansson sekä diplomi-insinööri K. K. Ranta-
kallio 17. palkkaluokan mukaisella palkalla vastaavasti 1. 10. ja 1. 11. lukien (5. 10. 
826 §, 5. 10. 827 §, 19. 10. 879 §). 

Seuraaville ammatintarkastajille myönnettiin heidän pyytämänsä ero virastaan: 
L. Karjalaiselle 6. 9. lukien toiselle paikkakunnalle muuttamisen takia (7. 9. 709 §); S. H. 
Lehmuskalliolle 1. 4. lukien heikentyneen terveyden vuoksi (23. 2. 179 §) ja H. Tornbergille 
12. 6. lukien, jolloin hän täytti 70 vuotta (7. 9. 710 §). 

Desinjioimislaitos. Kaksi 14. palkkaluokkaan kuuluvaa terveyssisaren virkaa päätet-
tiin 1.1. 1955 lukien siirtää 16. palkkaluokkaan (22. 6. 595 §). 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitosten sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvat seuraavat 
virat päätettiin 1.1. 1955 lukien siirtää uusiin palkkaluokkiin: vastaanottoaseman yli-
hoitaja 19. palkkaluokkaan, viisi osastonhoitajaa 15. palkkaluokkaan ja kuusi sairaanhoi-
ta jaa 13. palkkaluokkaan; huoltotoimiston kolme sosiaalihoitajaa 16. palkkaluokkaan ja 
ylihoitaja 18. palkkaluokkaan; naisten keskuskodin ylihoitaja 15. palkkaluokkaan, sai-
raanhoitaja 13. palkkaluokkaan ja kolme mielisairaanhoitajatarta 12. palkkaluokkaan 
(22. 6. 595 §, 7. 9. 720 §). 


