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Huoneenvuokralautakunnat. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 29. 12. 1954 
tekemällään päätöksellä määrännyt lainopin kandidaatti P. W. Kallan edelleen kaupungin 
huoneen vuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi 1.1. lukien toistaiseksi ja kunnes toisin 
määrättäisiin, kuitenkin enintään kertomusvuoden loppuun (13. 1. 90 §). 

Kaupunginhallitus päätti alistaa tutkittavakseen huoneenvuokralautakuntien pää-
tökset, jotka koskivat esityksen tekemistä sosiaaliministeriölle liikehuoneistoja koskevan 
vuokrasäännöstelyn lopettamisesta Helsingissä, huoneenvuokrasäännöstelypäätöksen 
74 §:n muuttamisesta ja Malmin piirin huoneen vuokralautakunnan lopettamisesta v:n 1956 
alusta. Samalla kehotettiin huoneenvuokralautakuntia selvittämään, minkä vuoksi esi-
tykset oli tehty kunnallislain 93 §:n säännösten vastaisesti suoraan sosiaaliministeriölle 
(22. 9. 2 487 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti hyväksyä Malmin piirin huoneenvuokralautakun-
tien lopettamista koskevan päätöksen siten muutettuna, että sosiaaliministeriölle tarkoi-
tettu esitys lähetettäisiin kaupunginhallituksen kautta. Samalla kaupunginhallitus päätti 
lähettää mainitun esityksen sosiaaliministeriölle ja ilmoittaa yhtyvänsä siihen (27. 10. 
2 847 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti kumota huoneenvuokralautakuntien päätöksen esi-
tyksen tekemisestä sosiaaliministeriölle liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden sään-
nöstelyn lopettamisesta (22. 9. 2 487 §, 24. 11. 3 139 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti kumota huoneenvuokralautakuntien päätöksen esi-
tyksen tekemisestä sosiaaliministeriölle huoneenvuokrasäännöstelypäätöksen 74§:n muut-
tamisesta sekä esittää sosiaaliministeriölle, että ko. valtioneuvoston päätöstä muutettaisiin 
siten, että huoneenvuokrasäännöstelypäätöksen 74 §:n alivuokralaisten muuttoilmoituksia 
koskevia määräyksiä ei sovellettaisi Helsingin kaupungissa. Huoneenvuokralautakuntien 
keskuslautakunnan tulisi siinä tapauksessa, että sosiaaliministeriö hyväksyy em. esityk-
sen, ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin siten, että huoneenvuokralautakunnat saisivat 
poliisilaitoksen osoitetoimistosta jatkuvasti tiedot päävuokrasuhteissa tapahtuvista muu-
toksista (10. 11.3 014 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä huoneenvuokralautakuntien keskuslautakun-
nan alistetun päätöksen, joka koski esityksen tekemistä sosiaaliministeriölle siitä, ettei 
silloisen vakavan häätötilanteen johdosta olisi lyhennettävä pää vuokrasuhteen irtisanomi-
sen edellytyksenä olevaa neljän vuoden omistusaikaa (3. 3. 623 §, 31. 3. 888 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 
Palolaitos. Kaupunginhallitus päätti nimityksellä vahvistaa kaupunginvaltuuston 9. 2. 

suorittaman vaalin, jolla apulaispalopäällikkö, diplomi-insinööri T. S. Sundquist valittiin 
palopäällikön virkaan (17. 2. 499 §). 

Palolaitoksen 10. palkkaluokan mukaan palkatun tp. kapellimestarin virka päätettiin 
1. 9. lukien muuttaa palkkioviraksi, jonka kuukausipalkkio on 25 000 mk (18. 8. 2 184 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että tilapäisille palomiehille saatiin maksaa uuden 11. palk-
kaluokan mukainen palkka 1. 5. alkaen (5. 5. 1 250 §). 

Kaupunkiliiton kiertokirjeen ja Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusjärjestön esi-
tyksen johdosta, jotka koskivat paloalipäällystön ja palomiesten yli- ja sunnuntaityön 
korvauksen laskemisperusteen muuttamista kaupunginhallitus päätti, että palolaitoksen 
sammutushenkilökuntaan kuuluvien yliruiskumestarin, paloalipäällystön ja palomiehistön 
ylityökorvausten tuntipalkan laskemisessa oli käytettävä 1.7. alkaen jakajana lukua 200 
ja sunnuntaityökorvauksen tuntipalkan laskemisessa, kuten ennenkin, työaikalain sään-
nösten mukaista lukua 291. Palopäällikön, apulaispalopäällikön ja palomestarien sunnun-
taityökorvausten tuntipalkan laskemisessa oli jakajina käytettävä entisiä lukuja. Suomen 
Kunnantyöntekijäin Liitto oli sittemmin ilmoittanut, että ko. kaupunginhallituksen pää-
tös ei tyydyttänyt paloalan järjestöjä eikä liittoa ja esittänyt, että kaupunginhallitus 
muuttaisi paloalipäällystön ja -miehistön sunnuntaityökorvauksen laskemisperusteen si-
ten, että kuukausipalkan jakajana käytettäisiin lukua 200 ja että näin tarkistetut sunnun-
taityökorvaukset suoritettaisiin takautuvasti 1. 3. lähtien. Palkkalautakunta oli asiaa 
käsitellessään pitänyt oikeudenmukaisena, että paloalipäällystö ja -miehistö saisi todella 
suorittamastaan ylityöstä korvauksen, jossa varallaoloa paloasemalla ei oteta huomioon. 
Tämä peruste ei kuitenkaan ollut pätevä sunnuntaityökorvauksia laskettaessa, koska koro-
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tettu palkka tulisi maksettavaksi myös varallaoloajasta. Kaupunkiliiton ehdotuksen hy-
väksyminen merkitsisi eri ryhmissä n. 1—1 y2 palkkaluokan korotusta. Palkkalautakunta 
ei puoltanut ko. laskemisperusteiden muuttamista. Kaupunginhallitus päätti, ettei Suo-
men Kunnantyöntekijäin Liiton esitys antanut aihetta toimenpiteisiin (9. 6. 1 614 §, 
20. 10. 2 758 §, ks. s. 28, kunn. as. kok. n:o 123). 

Palolautakunta oli ilmoittanut, että koska palomiehistön palkkausasiaa koskevat neu-
vottelut olivat katkenneet ja palomiehistön edustajat hylänneet eroamispäivän siirtämistä 
ja asian lykkäämistä koskevan ehdotuksen, tulisivat irtisanoutuneet palomiehistöön kuu-
luvat viranhaltijat todennäköisesti jättämään virkansa 1. 12. Palolautakunta oli tämän 
vuoksi päättänyt julistaa virat haettavaksi siten, että ne voitaisiin täyttää em. ajankoh-
taan mennessä. Tämän palolautakunnan toimenpiteen vuoksi oli työntekijäjärjestö puo-
lestaan julistanut em. virat saartoon 10. 11. lukien. Vapaaehtoiset palokunnat olivat 
ilmoittaneet täyttävänsä palolautakunnan kanssa solmimiensa sopimusten ehdot ja aset-
tavansa sovitut sammutusyksiköt palolaitoksen käyttöön. Vapaaehtoiset palokunnat 
eivät kuitenkaan, ilmoituksensa mukaan, voineet ryhtyä tehostettuun päivystys- ja sam-
mutuspalveluun. Lautakunta ilmoitti, että saapuneiden virkahakemusten perusteella voi-
tiin todeta, ettei 1. 12. mennessä pystyttäisi palkkaamaan 100 uutta tarkoitukseen sopivaa 
palomiestä, eikä heitä myöskään pystyttäisi kouluttamaan tyydyttävästi. Työntekijä-
järjestöön kuuluva alipäällystö oli pyytänyt, ettei poikkeustila aiheuttaisi muutoksia hei-
dän tehtäviinsä. Korjaamon työhuonekunta oli ilmoittanut ryhtyvänsä kannatuslakkoon, 
kun mahdollinen uusi työvoima astuisi palolaitoksen palvelukseen. Palolaitos ei siis pys-
tyisi entisen palomiehistön erottua huolehtimaan tehokkaasti kaupungin paloturvallisuu-
desta eikä voisi suorittaa sairaankuljetuksia ym. avustustehtäviä. Sittemmin palolauta-
kunta vielä oli ilmoittanut, että koska palomiehistöön kuuluvat viranhaltijat eivät tyyty-
neet työaikalaissa määrättyyn sunnuntaityökorvaukseen vaan koettivat erinäisin pakko-
toimenpitein saada itselleen lisäetuja, lautakunta katsoi kaiken vastuun mainitunlaisen 
menettelyn seurauksista kuuluvan palomiehistölle ja sen työntekijäjärjestölle. Palolauta-
kunnan kirjelmät merkittiin tiedoksi (24. 11. 3 158 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa palolautakunnan suorittamaan palotarkastuksiin 
aikana 17. 1. — 25. 5. komennetuille neljälle palomiehelle 1 080 mk:n suuruisen viikko-
palkkion määrärahoista Muut palkkamenot. Vielä kaupunginhallitus päätti, että yleisiin 
palotarkastuksiin komennetuille kuudelle palomiehelle saatiin suorittaa samansuuruinen 
viikkopalkkio määrärahoista Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvauk-
set (13. 1. 96 §, 25. 8. 2 215 §). 

Kertomusvuoden alkupuolella toimeenpantaville palomieskursseille komennettaville 
24 palokorpraalille ja -miehelle saatiin kullekin kurssien ajalta suorittaa 1 000 mk:n erikois-
palkkio viikolta (5. 1. 28 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa palolaitoksen seuraavat taksat ja maksut nouda-
tettaviksi 1. 9. alkaen: 

A. taksa sairaankuljetusauton käyttämisestä, B. maksut palolaitoksen antamasta 
avusta, vartioinnista ja kaluston lainaamisesta sekä C. palolaitoksen päällystölle, ali-
päällystölle ja miehistölle henkilökohtaisina varusteina jaettujen kadonneiden varusteiden 
perimishinnat seuraavasti: virkatakki (talvi-) 6 000 mk, samoin (kesä-) päällystön 6 000 mk 
samoin (kesä-) alipäällystön ja miehistön 1 500 mk, virkahousut 2 500 mk, kesäpusero 
700 mk, päällystakki (puolipitkä) 8 500 mk, turkki (päällystön) 12 000 mk, samoin (mie-
histön) 8 000 mk, sadetakki 7 000 mk, sammutuspuvun takki 800 mk, samoin housut 600 
mk, suojapuku 800 mk, suojatakki 800 mk, villapaita 800 mk, verryttelypusero 600 mk, 
verryttelyhousut 500 mk, urheilupaita 150 mk, urheiluhousut 350 mk, lippalakki 900 mk, 
kenttälakki 350 mk, turkislakki 1 000 mk, kypärä 1 800 mk, huopa- tai villapäähine 50 mk, 
saappaat (nahka-) 2 000 mk, samoin (kumi-) 1 000 mk, voimistelukengät 300 mk, syylingit 
100 mk, nahkarukkaset 150 mk, nahkasormikkaat 200 mk, upseerivyö 1 000 mk, vyö 300 
mk, peitehuopa 1 000 mk, lakana 250 mk, tyynyliina 1C0 mk, pyyheliina 100 mk, savu-
naamari 3 000 mk, naamarikotelo (nahkainen) 1 000 mk. Palolautakunnalla oli kuitenkin 
oikeus päättää, milloin esineiden laadun perusteella oli perittävät alemmat hinnat (7. 7. 
1 866 §, ks. kunn. as. kok. n:o 87, 88). 

Kaupunginhallitus päätti puoltaa Apukeskus Oy:n anomusta sairaankuljetustaksan 
vahvistamisesta v. 1953 vahvistetun yksityisen sairaankuljetustaksan mukaiseksi (21. 4. 
1 116 §, ks. kunn. as. kok. n:o 48). 
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Palotarkastaja P. Hallio ja paloteknikko U. Särkijärvi oikeutettiin käyttämään omia 
henkilöautojaan virkamatkoihin virka-aikana vahvistettua korvausta vastaan ja muu-
ten tavanmukaisin ehdoin (8. 9. 2 369 §). 

Munkkiniemen palovartio-asemalle päätettiin asentaa ulkohälytyskellot puhelimiin 
48 11 19 ja 48 15 00 sekä ylimääräinen seinäkosketin. Asennuskustannukset saatiin suo-
rittaa ao. puhelinmäärärahoista (Khn jsto 20. 4. 5 598 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä palolautakunnan esityksen saada hankkia Mercedes-
Benz 220-merkkinen auto kalustonhankintamäärärahojen perusteluista poiketen. Lauta-
kuntaa kehoitettiin ao. tilille sitä varten merkityn määrärahan puitteissa hankkimaan 
palolaitokseen Opel Kapitän -merkkinen auto (13. 10. 2 708 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 575 000 mk pääpaloaseman sisäpihan kattamiseksi uudelleen ja kattilahuonee-
seen asennettavia tuuletuslaitteita varten (14. 7. 1 963 §) sekä 230 000 mk pääpaloaseman 
korjauspajan moottoriosien pesualtaan viemärin uusimista varten (15. 9. 2 446 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi laadituttaa 
yhteistyössä palopäällikön kanssa 29. kaupunginosan korttelin n:o 29084 tontille n:o 1 
Töölöä ja kaupungin luoteisosia varten rakennettavan paloaseman rakennussuunnitelman 
kustannusarvioineen (9 6. 1 616 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt palomestari C. W. Äströ-
min valituksen, joka koski palopäällikön hänen tehtäväkseen antaman korkeapaine-
sumulaitteella varustetun paloauton suunnittelua ja asianomaisen työstä vaatimaa palk-
kiota (24. 11.3 154 §). 

Mellunkylään suunniteltu palokaivo n:o 52 päätettiin rakentaa Vesalan alueelle, sitten 
kun palokaivoalueen sopivaisuudesta asemakaavasuunnitelmiin ja palokaivoalueen tar-
kasta määrittelystä olisi neuvoteltu kiinteistöviraston kanssa ja sen jälkeen kun tarpeel-
liset vesitutkimukset olisi suoritettu (13. 10. 2 698 §). 

Degerö FBK -nimiselle vapaaehtoiselle palokunnalle päätettiin korvauksetta luovuttaa 
palolaitoksen käytöstä poistettu n. 1 000 litran vesisäiliö palokunnan rakennuttamaan 
paloautoon asennettavaksi (Khn jsto 2. 3. 5 330 §). 

Lasten Päivän yhdistykselle päätettiin 150 000 mk:n hinnasta myydä käytöstä poistettu 
Magirus-merkkinen konetikapuuauto n:o 8 (Khn jsto 13. 4. 5 564 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 600 000 mk 
kokoonpantavan saunan ja tarvikkeiden hankkimista varten Pitkäsääreen palolaitoksen 
henkilökuntaa varten, jonka oli pystytettävä sauna talkootyönä (12. 5. 1 319 §). 

Helsingin Palokunnan Soittokunnalle myönnettiin samoista määrärahoista 100 000 mk 
mk:n avustus Kööpenhaminan palokunnan vierailusta aiheutuneita menoja varten 
(16. 6. 1 716 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhuoltotyön kehittämistä koskevan sopimuksen uusiminen. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle, ettei sillä muussa suhteessa ollut huomauttamista 
lääkintöhallituksen ehdottamaa sopimusluonnosta vastaan, paitsi että kaupungin mielestä 
olisi saatava valtionapua ainakin 36 terveyssisaren ja kaupunginkätilön palkkaamista 
varten (22. 12. 3 485 §). 

Lääkärinvälityksen kautta annetun lääkärinavun palkkioiden takaisin periminen. Kau-
punginhallitus päätti muuttaa v. 1953 (ks. s. 135) hyväksymänsä, lääkärinvälityksen kaut-
ta annetun lääkärinavun palkkioiden takaisin perimistä koskevat ohjeet seuraavasti: 

Kun potilas ilmoittaa, ettei hän kykene suorittamaan lääkärinpalkkiota välittömästi 
lääkärinapua saatuaan, kirjoittaa lääkäri annetusta avusta laskun kaksin kappalein. 
Alkuperäiskappaleeseen merkitään sanat »Allekirjoittanut pyytää, että Helsingin kaupun-
gin huoltolautakunta minulle (tai yllä mainitulle potilaalle) annettavana köyhäinhoitona 
suorittaisi tästä lääkärinavusta aiheutuneen lääkärinpalkkion, lääkkeet ja matkakustan-
nukset.» (Allekirjoitus ja osoite). Alkuperäiskappale jää lääkärille, joka sillä nostaa palk-
kionsa terveydenhoitolautakunnasta kuitaten kaikki samalla kertaa nostamansa palkkiot 


