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Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Vallilan poliisitalon 
pääpiirustukset n:o 495 seuraavin muutoksin: 

jos raitisilmakojeistoa käytetään muitakin huonetiloja kuin autosuojaa varten, on 
kojeistohuone varustettava Bl-luokan palo-ovella, 

varasto n:o 7 ja huoltohuone n:o 2 on erotettava autosuojasta Bl-luokan palo-ovilla, 
keskellä rakennusta olevan, kellariin johtavan porrashuoneen seinä on kellariosassa 

tehtävä palonkestäväksi, 
porrashuoneiden kerroksissa olevat lasi-ikkunat on huonetiloihin päin tehtävä vähin-

tään B-luokan ikkunoiksi ja keskellä olevan porrashuoneen ylimmässä osassa oleva lasi-
tiili-ikkuna on korvattava tavallisella lasi-ikkunalla, 

voimistelusaliin on järjestettävä toinen asianmukainen poistumistie, 
ullakkohuoneessa olevien arkiston ja keskusilmastointijärjestelmän konehuoneen seinät 

on tehtävä palonkestäviksi ja ovet Bl-luokan palo-oviksi, 
paisuntasäiliöhuoneen ja hissikonehuoneen seinät on tehtävä vähintäin paloa pidättä-

viksi ja paisuntasäiliöhuoneen ovi Bl-luokan palo-oveksi sekä ullakon ja porrashuoneen 
välinen seinä palonkestäväksi. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin aloittamaan rakennustyöt ja käyttämään tar-
koitukseen tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan ko. talon rakentamista 
varten merkittyä määrärahaa. V:n 1957 talousarvioehdotukseen olisi merkittävä 54 mmk 
rakennustöiden loppuunsuorittamista varten (23. 8. 2 261 §). 

Eräs ratsastushallin yhteydessä oleva asuinhuoneisto päätettiin toistaiseksi luovuttaa 
poliisilaitoksen henkilökunnan asuntona käytettäväksi (5. 12. 3 333 §). 

Liikenneturvallisuusopetuksen järjestäminen kouluissa, ks. s. 271 
Huoneenvuokralautakunnat. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli määrännyt 

lainop. kand. Pertti Kallan huoneenvuokralautakuntien toiminnanjohtajaksi 1.1. lukien 
toistaiseksi ja kunnes toisin määrättäisiin, kuitenkin enintään v:n 1957 loppuun, meno-
arviossa tarkoitukseen varattua palkkiota vastaan (12. 1. 67 §, 20. 12. 3 463 §). 

Huoneenvuokralautakuntien ylimääräisille apulaissihteereille päätettiin 1.1. lukien 
suorittaa 3 300 mk:n palkkio kokoukselta (5. 4. 1 095 §). 

Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunta oikeutettiin palkkaamaan 1.6. lukien 
tp. vahtimestari 10. palkkaluokan ja 1. 7. lukien 11. palkkaluokan mukaisella palkalla, 
sillä ehdolla että ylivahtimestarin ja puolipäivätyössä olevan lähetin palkkaamiseen ei 
v:n 1957 alusta enää varattaisi määrärahaa (25. 5. 1 574 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnalle, 
että huoneenvuokratoimiston henkilökuntaa vähennettäessä on aloitettava viimeksi kau-
pungin palvelukseen tulleista, joten keskuslautakunnan esittämää toimistoapul. Rakel 
Toivaista ei toistaiseksi olisi sijoitettava muualle (11. 5. 1 421 §). 

Huoneenvuokralautakuntien haasteiden perille toimittamisesta päätettiin 1. 10. 
lukien suorittaa Kantakaupungin alueella sijaitsevaan taloon toimitetusta haasteesta 80mk 
ja esikaupunkialueella sijaitsevaan taloon toimitetusta haasteesta 100 mk sekä jokaisesta 
seuraavasta samaan taloon samalla kertaa toimitetusta haasteesta 15 mk (1. 11. 2 918 §). 

Asuntojen osoittamisessa noudatettavat periaatteet. Kaupunginhallituksen esityksestä 
sosiaaliministeriö oli ilmoittanut huoneenvuokralautakunnille huoneenvuokrasäännöste-
lystä 30. 12. 1955 annetun valtioneuvoston päätöksen 27 §:n 1 momentissa saamansa val-
tuutuksen nojalla, että em. pykälän 1 momentissa mainituksi, paikkakunnalla jatkuvasti 
asuneeksi lapsiperheeksi saa huoneenvuokralautakunta katsoa ainoastaan sellaisen per-
heen, joka ennen osoituksen saamista on asunut paikkakunnalla yhtäjaksoisesti ainakin 
1.1. 1953 lukien, paitsi jos lautakunta harkitsee, että jokin poikkeuksellinen, erittäin 
painava syy vaatii poikkeamista em. säännöstä. Huoneenvuokralautakunnan on sanoma-
lehdistön välityksellä ilmoitettava ko. ohje yleisölle (19. 1. 146 §, 8. 3. 733 §). 

Liikehuoneistojen vuokrasuhteita valvova lautakunta oikeutettiin kokoontumaan kau-
pungin huoneenvuokralautakuntien huoneistossa, Aleksanterinkatu 28, korvauksetta 
(Khn jsto 25. 4. 5 659 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palopäällystön työaika sekä päivystys- ja sunnuntaityökorvauksia koskevat määräykset. 
Kaupunginhallitus päätti, muuttaen ja täydentäen v. 1949 (ks. s. 147) tekemäänsä pää-
töstä, määrätä palopäällystön työajasta seuraavaa: 
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palopäällikön ja apulaispalopäällikön työaika on tavallista virkapalvelua viitenä päi-
vänä viikossa ja sen lisäksi nopea tavattavaisuus hälytysvalmiina joka toisena vuoro-
kautena, 

palomestareiden työaika on 48 tuntia päivystystä, josta 24 tuntia päivystäjänä ja 24 
tuntia varapäivystäjänä, mitä seuraa 48 tunnin vapaa-aika. Varapäivystäjän työaikaan 
kuuluu tavallinen virka-aika ja loput ajasta varapäivystystä, 

yliruiskumestarin työaika on keskimäärin 67.2 tuntia viikkoa kohti viiden viikon aikana, 
jos palopäällikkö tai apulaispalopäällikkö nopean tavattavaisuuden aikana tahi palo-

mestari varapäivystysaikana joutuu suorittamaan varsinaista työtä, ei siitä suoriteta 
eri korvausta, 

edellä oleva järjestely tulee voimaan 1.11. lukien. 
Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen siitä, että 

sammutuspalvelusta suorittavan palopäällystön päivystys- ja sunnuntaityökorvauksen 
tuntipalkkaa määrättäessä käytettäisiin kuukausipalkan jakajana 1.11. alkaen lukua 200. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa palolautakuntaa tekemään palkkalauta-
kunnalle erikseen perustellun esityksen palopäällystölle varallaoloajalta maksettavan kor-
vauksen vahvistamisesta (25. 10. 2 873 §, 1. 11. 2 963 §). 

Viranhaltijat. Apul. palopääll. Harri Virranteelle päätettiin suorittaa 30 000 mk:n 
korvaus siitä lisätyöstä, mikä hänelle oli aiheutunut talouspäällikön tehtävien hoitamisesta 
20. 4. — 26. 5. välisenä aikana (5. 7. 2 028 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa palolautakunnan maksamaan palolaitoksen kapel-
limestarille 1.1. lukien 27 000 mk:n, 1. 7. lukien 28 500 mk:n ja 1. 9. lukien 30 000 mk:n 
suuruisen kuukausipalkkion (12. 4. 1 165 §, 11. 10. 2 729 §). 

Helsingin Kunnantyöntekijäin Keskusliitto oli kaupunginhallitukselle esittänyt, että 
palotarkastuksiin v. 1955 komennetuille palokorpraaleille ja palomiehille maksettu erikois-
palkkio korotettaisiin 1 570 mk:ksi ja että aikaisemman ja uuden palkkion välinen erotus 
maksettaisiin heille taannehtivasti 1.3.1955 lukien. Kaupunginhallituksen hylättyä 
yhdistyksen ehdotuksen, oli se valittanut asiasta lääninhallitukseen, joka 4. 9. antamal-
laan päätöksellä oli hylännyt valituksen (20. 9. 2 524 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä teknillisen johtajan toimenpiteen, jolla hän asian 
kiireellisyyden vuoksi oli jo lähettänyt kahden palolaitoksen viranhaltijan mahdollisia 
väärinkäytöksiä koskevat asiakirjat poliisilaitokselle pyytäen poliisilaitoksen kiireellisiä 
toimenpiteitä asian selvittämiseksi (23. 2. 571 §). 

Sammutushenkilökunnan vakuuttaminen. Kaupunginhallitus päätti täydentää kau-
pungin ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan välistä, henkilötapaturmia koskevaa vakuutus-
sopimusta, siten että mainittu yhtiö korvaa kaikki ne palolaitoksen sammutushenkilö-
kunnalle varallaoloaikana paloasemilla sattuvat tapaturmat, joita ei korvata valtion 
varoista (11. 5. 1 461 §). 

Määrärahat. Kaupunginhallitus oikeutti palolautakunnan hankkimaan ja asennutta-
maan ruisku veneeseen Pyrene-merkkisen vesi- ja vaahtotykin sekä kaksi 340 litran vaahto-
nesteen säiliötä putkistöineen ja lisälaitteineen käyttäen tarkoitukseen palolaitoksen ka-
luston hankintamäärärahoja osittain tilin perusteluista poiketen (5. 7. 2 038 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 670 000 mk:n lisämääräraha talossa Korkeavuorenkatu 39 suoritettavia sisäkor-
jauksia varten (25. 10. 2 870 §). 

Kalusto. Palolaitoksen käytöstä poistettu kalusto päätettiin palolautakunnan ehdo-
tuksen mukaisesti luovuttaa korvauksetta kaupungin alueella toimiville vapaaehtoisille 
palokunnille, sillä ehdolla ettei sitä poistettaisi vapaaehtoisen palokunnan käytöstä tai 
myytäisi ilman palolautakunnan suostumusta. Naantalin palokunnalle päätettiin myydä 
Evinrude-merkkinen syöksyvene ulkolaitamoottoreineen 200 000 mk:n hinnasta, Oy. 
Karl Fazer Ab:lle Magirus-merkkinen konetikapuuauto 150 000 mk:n hinnasta ja Oy. 
Tampella Ab:lle letkunkoetuspumppu 150 000 mk:n hinnasta. Mikäli em. kaupat peruu-
tettaisiin, olisi mainittu kalusto myytävä huutokaupalla. Vielä päätettiin lautakunnan 
ehdottama kalusto myydä yleisellä huutokaupalla (Khn jsto 19. 12. 6 845 §). 

Virka-asunnot. Palolaitoksen virka-asuntojen määrääminen hyväksyttiin palolauta-
kunnan esityksen mukaisesti (3. 5. 1 373 §, 16. 8. 2 181 §). 

Malmin palovartioasemalla vapautunut 15 m2:n suuruinen virka-asunto päätettiin 
muuttaa miehistön majoitustilaksi (15. 3. 855 §). 
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Oman auton käyttö virka-ajoissa. Apul. palotarkast. Gösta Willing oikeutettiin käyttä-
mään omaa autoaan virka-ajoihin 16. 7. lukien vahvistettua korvausta vastaan ja muuten 
tavanmukaisin ehdoin (5. 1.2 025 §). 

Palopääll. Tor Sundquist oikeutettiin säilyttämään yksityistä henkilöautoaan pääpalo-
aseman autosuojassa, sillä ehdolla ettei siitä aiheutuisi haittaa palolaitokselle ja että palo-
päällikkö suorittaisi siitä kaupungille 2 500 mk:n korvauksen kuukaudessa niiden kuukau-
sien ajalta, jolloin autoa pääpaloasemalla säilytetään (11. 10. 2 733 §). 

Sammutusavun antaminen Porkkalan alueelle. Uudenmaan lääninhallitukselle päätettiin 
ilmoittaa, että kaupungin palolaitos olisi valmis osallistumaan sammutustoimintaan 
Porkkalan alueella suurtulipalon sattuessa, siihen saakka kunnes alueen hallinto on va-
kiinnutettu, ennen alueen vuokraamista voimassa olleeseen kaukohälyytyssuunnitelmaan 
perustuvan sammutusapusuunnitelman mukaisesti. Samalla päätettiin lääninhallituk-
selle esittää, että kaupungin palolaitokselle suoritettaisiin ko. kaukoavusta kaupungin-
hallituksen v. 1955 (ks. s. 164) vahvistaman avunantotaksan mukaiset korvaukset valtion 
varoista (12. 1. 76 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus oli kehottanut asiamiestoimistoa tekemään sopimuksen val-
tion kanssa sammutusavun antamisesta sellaisin ehdoin, että valtio suorittaa kaukoavusta 
em. taksan mukaiset korvaukset muutoin paitsi paloletkun käytöstä vedenpumppauksessa 
ja vedenannoissa, joiden osalta korvausta ei tarvinnut suorittaa (19. 1. 165 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin seuraavat 
avustukset: Suomen Meripelastusseuralle 365 000 mk vaahtosammutuslaitteiden hankki-
miseksi Helsingin meripelastusristeilijään (14. 6. 1 839 §); Helsingin Palokunnan Ali-
päällystö -nimiselle yhdistykselle 15 000 mk yhden edustajan sekä Helsingin Palomiesten 
ammattiosastolle 75 000mk yhdeksän edustajan lähettämiseksi Oslossa pidettäville palo-
miesten pohjoismaisille opintopäiville (26. 4. 1 313 §). 

Nuohoustaksan muuttaminen. Helsingin Nuohoojamestariyhdistys oli palolautakun-
nalle lähettämässään kirjelmässä anonut, että nuohoustaksaa korotettaisiin 1.1. lukien 
20 %:lla, koska nuohoojien palkat olivat uuden työehtosopimuksen mukaisesti korotettava 
samasta ajankohdasta lukien entisen 12. ja 13. palkkaluokan sijasta 14:nteen ja 15:nteen 
ja 16. palkkaluokkaan ja 1. 7. lukien 15:nteen, 16:nteen ja 17. palkkaluokkaan. Kaupun-
ginhallitus päätti lähettää asiaan liittyvät asiakirjat pöytäkirjanotteen ohella maistraa-
tille ilmoittaen puoltavansa nuohoustaksan korottamista Helsingin Nuohoojamestariyh-
distyksen ehdotuksen mukaisesti 1. 1. lukien. Maistraatti oli 17.3. vahvistanut uuden 
nuohoustaksan (15. 3. 860 §, 28. 3. 991 §, kunn. as. kok. n:o 45). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitovirasto. Kaupunginhallitus päätti vapauttaa terv. hoid. tarkast. Aimo 
Ojalan suorittamasta kaupungille takaisin Amerikan Yhdysvaltoihin 8. 10. 1952—-7. 7. 
1953 tekemänsä opintomatkan ajalta saamastaan n. 366 000 mk:n osapalkasta puolta eli 
183 000 mk (25. 10. 2 862 §). 

Lokkien ampuminen. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin suorittamaan henkilölle, 
joka määrätään ampumaan lokkeja, 40 mk:n suuruinen palkkio lokkia kohden, ei kuiten-
kaan poliisimiehille, joille korvataan vain panosten hinta (4. 1. 35 §). 

Aluelääkärit. Töölön ja Munkkiniemen piirin aluelääkärin virka päätettiin toistaiseksi 
ja kauintaan kertomusvuoden loppuun jättää täy t tämät tä (12. 1. 96 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että niille aluelääkäreille, joilla ei ole kaupungin puolesta 
vastaanottohuoneistoa, oli vastaanottohuoneistosta maksettava korvaus korotettava 1.1. 
lukien 4 000 mk:sta 7 000 mk:aan kuukaudelta (26. 4. 1 284 §). 

Kotisair. hoit. Maija Härmeelle päätettiin maksaa kaupunginvaltuuston v. 1955 (ks. 
s. 10) myöntämä 25 000 mk:n kertakaikkinen korvaus v:lta 1955 (23. 2. 565 §). 

Eläinlääkintäosasto. Apul. kaup. eläinlääk. Lars Reiniukselle päätettiin terveydenhoi-
don pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista suorittaa 10 060 mk:n 
suuruinen palkkio siitä ylityöstä, jonka hän oli suorittanut hoitaessaan oman virkansa 
ohella kaupungineläinlääkärin virkaa aikana 1.—-31. 8. (29. 11. 3 251 §). 

Maidontarkastamo. Käsitellessään v. 1955 (ks. s. 167) kysymystä, joka koski maidon-


