
186 2. Kaupunginhallitus 186' 

Suomen Kiinteistöliitolle päätettiin myydä huoneenvuokralautakuntien painattamia 
a sunnonsaantihakemuslomakkeita 2 mk:n kappalehinnasta (khn jsto 8, 1. 5 035 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti korottaa palolaitoksen kapellimestarin palk-
kion 1. 10. lukien 32 000 mk:aan kuukaudelta, mihin sisältyi 4 %:n indeksikorotus (6. 11. 
2 932 §). 

Sammutustyössä kuolleen palokorpr. Sigvard Westerlundin huollettaville omaisille 
päätettiin myöntää hänen saamaansa vuosipalkkaa vastaava korvaus 601 040 mk, joka 
suoritettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (20. 3. 1 000 §). 

Palolaitoksen talouosaston lähetille myönnettiin oikeus käyttää omaa moottoripyö-
räänsä virka-ajoihin tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 25. 6. 6 004 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt palomest. Carl Aströmin valituksen, 
joka koski mm. talossa Korkeavuorenkatu 39 olevan huoneiston n:o 11 luovuttamista 
käypää vuokraa vastaan asunnoksi valittajalle (21. 8. 2 240 §). 

Kaupunginhallitus päätti, etteivät palolautakunnan virka-asuntojen järjestelyjä kos-
kevat esitykset antaneet aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaispalopäällikölle 
olisi luovutettava virka-asunnoksi talossa Korkeavuorenkatu 39 sijaitseva teknillisen palo-
mestarin hallussa ollut huoneisto A 3 ja että viimeksi mainitulle olisi käypää vuokraa vas-
taan luovutettava asunnoksi ko. talossa sijaitseva apulaispalopäällikön virka-asuntona 
ollut huoneisto n:o B 11. Vielä kaupunginhallitus päätti, että em. päätös oli pantava täy-
täntöön mahdollisista valituksista huolimatta (2. 4. 1 153 §, 17. 4. 1 288 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 120 000 mk em. talossá olevan virka-asunnon B 19 suurentamista varten yhdistä-
mällä siihen huoneisto B 18 (20. 3. 1 003 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
150 000 mk korjaustöiden suorittamista varten ko. talon huoneistossa A 3 (8. 5. 1 497 §). 

Kalustonhankinnat. Yleisjaosto hyväksyi palolaitoksen kertomusvuoden talousarvioon 
merkityt kalustonhankinnat ja palokaluston hankinnan väestönsuojelutarkoituksiin palo-
lautakunnan 18. 3. tekemän ehdotuksen 2 ja 3 kohdan mukaisesti (khn jsto 2. 4. 5 519 §). 

V:n 1957 talousarvioon kuuluvista yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
77 288 mk:n lisämäärärahan meripelastusristeilijä Harmajan vaahtosammutuslaitteiden 
maksamista varten (2. 1. 124 §). 

Yleisjaosto oikeutti palolaitoksen hankkimaan Opel Kapitän-merkkisen henkilöauton 
(khn jsto 19.3. 5 450 §). 

Korjaus- ja muutostyöt. Kaupunginhallitus päätti, että pääpaloaseman hälytyskeskus-
huoneen välttämättömät muutostyöt saatiin suorittaa käyttäen tarkoitukseen pääpalo-
aseman vuosikorjausmäärärahaa (18. 9. 2 512 §). 

Kiintestöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 1.7 mmk Kallion paloaseman sähkövirran muutostöiden loppuunsuorittamista varten 
(31. 7. 2 147 §) ja 360 000 mk ko. paloaseman ruokahissin sähkövirran muuttamista varten 
ja valaisinten hankkimista varten aseman autohalliin (22. 5. 1 626 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 245 000 mk Käpylän paloasemalla olevan ruiskumestarin entisen 
virka-asunnon muuttamista varten toimisto- ja majoitustiloiksi (30. 4. 1 442 §). 

Malmin palo vartioaseman asuintalon ullakolla oleva 14 m2:n suuruinen huone päätet-
tiin muuttaa palo vartioaseman kuivaushuoneeksi (19. 6. 1 934 §). 

Irtaimistoluettelolta koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti kehottaa palolautakuntaa 
huolehtimaan siitä, että v. 1954 (ks. s. 124) hyväksytyissä irtaimen omaisuuden luetteloi-
misohjeissa määrätyt, huoneita koskevat luettelot vastaisuudessa olisi pidettävä myös 
palolaitoksen huoneiden seinille kiinnitettynä (18. 9. 2 487 §). 

Paloilmoituspaikkojen merkitsemistä koskevan palosäännön 22 § :n muuttaminen. Valtio-
neuvostolle päätettiin tehdä esitys palosäännön 22 §:n (v:n 1959 kunn. as. kok. n:o 9) 
muuttamiseksi siten, että paloilmoituspaikkoja ei tarvitsisi merkitä punaisella merkki-
valolla, jos paikalla on katuvalaistus, jos paikka on merkitty valoisana aikana selvästi ha-
vaittavalla tunnuksella ja lähimmästä paloilmoituspaikasta on julkipantuna ilmoitus jo-
kaisessa talossa (18. 12. 3 390 §). 



2. Kaupunginhallitus 187' 

Karjalaisten Vapaaehtoiselle Palokunnalle päätettiin myydä talon Malmin raitti 38 
pihalla oleva parakki 50 000 mk:n hinnasta ostajan kustannuksella uuteen paikkaan siir-
rettäväksi. Asuntoasiaintoimistoa kehotettiin ensi tilassa osoittamaan Pasilan paloasema-
rakennuksessa asuville palolaitoksen viranhaltijoille kohtuulliset vaatimukset täyttävät 
uudet asunnot (4. 12. 3 234 §). 

Konetikapuuauton käyttämisestä Asunto-oy. Kanavakatu 2 -nimiseltä yhtiöltä lasku-
tettu summa, 2 159 mk, päätettiin alentaa 659 mk:ksi (khn jsto 19. 11. 6 678 §). 

Kallion paloaseman huonetilojen käyttämisestä veroilmoitusten vastaanottopaikkana ai-
heutunut lasku. Verovirasto oli ilmoittanut, että palolaitos oli laskuttanut veroilmoitusten 
vastaanottopaikkana käytetyn Kallion paloaseman erään huoneen siivoamisesta palo-
laitoksen avunantotaksan mukaisesti, jota veroviraston mielestä ei voitu ko. tapaukseen 
soveltaa. Palolautakunta oli ilmoittanut aina veloittaneensa kunnostamis- ja siivoustöistä 
mainitun taksan mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa palolautakunnalle ja 
verovirastolle, että ko. tapauksissa ei ollut sovellettava palolaitoksen avunannosta perit-
täviä maksuja (11. 12. 3 294 §). 

Savuhormien rakenteissa esiintyviä puutteellisuuksia ym. tutkiva, palolautakunnan 
asettama jaosto oikeutettiin kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa (3. 1.2 053 §). 

Puolustuslaitokselle kuuluvan saarialueen palosuojelu. Kaupunginhallitus päätti pyytää 
lääninhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin sellaisen poikkeusmääräyksen saamiseksi, että 
puolustuslaitos itse huolehtisi Helsingin eteläisimmässä osassa olevan saarialueensa palo-
suojelusta ja että palolaitos vain pyydettäessä antaisi sammutusapua puolustuslaitokselle 
(24.4. 1 362 §). 

Itämerenkadun ja Lauttasaarenkadun välisen alueen paloturvallisuutta päätettiin toistai-
seksi tehostaa tiukentamalla valvontaa (23. 9. 2 566 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin Helsingin 
Palolaitoksen Esimiehet -nimiselle yhdistykselle 15 000 mk yhden edustajan sekä Helsingin 
Palomiesten ammattiosastolle 75 000 mk yhdeksän edustajan lähettämistä varten Köö-
penhaminassa pidettäville palomiesten opintopäiville (17. 4. 1 284 §). 

Nuohoustaksan muuttaminen. Helsingin Nuohoojamestariyhdistyksen esityksestä kau-
punginhallitus päätti lähettää asiaan liittyvät asiakirjat maistraatille puoltaen nuohous-
taksan vahvistamista yhdistyksen ehdotuksen mukaisesti noudatettavaksi 1.4. lukien 
(16. 5. 1 564 §). Merkittiin tiedoksi maistraatin ilmoitus nuohoustaksan vahvistamisesta 
(5. 6. 1 767 §, kunn. as. kok. n:o 83). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoidon uudelleenjärjestely. Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungin-
valtuuston 15. 1. (ks. s. 29) hyväksymät terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön, kau-
punginlääkärien ohjesäännön, kouluterveydenhoito-ohjesäännön sekä äitiys- ja lasten-
neuvolain sekä kätilöiden ja terveyssisarten ohjesäännön noudatettavaksi 1. 4. alkaen. 
Mainittujen ohjesääntöjen vahvistamisesta oli kuulutettava 1.4. kunnallislain 13 §:n 
mukaisella tavalla. Terveydenhoidon uudelleenjärjestelyä koskevia määräyksiä oli muil-
takin osilta noudatettava 1.4. alkaen. Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin ryhtymään 
asian vaatimiin toimenpiteisiin (27. 3. 1 083 §). 

Terveydenhoitolautakunnalle myönnettiin oikeus siirtää terveydenhuoltolääkärin, 
poliisilääkärin ja apulaislääkärin virkojen sekä terveydenhoito viraston 19. palkkaluokkaan 
kuuluvan kanslianesimiehen viran haettavaksi julistaminen toistaiseksi, kunnes virkojen 
tehtäviä ja palkkausta koskevat esitykset olisi lopullisesti hyväksytty, kuitenkin enintään 
31.3. saakka (2. 1. 105, 111 §). 

Terveydenhoitovirasto. Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 20. 8. määrännyt 
lääket. lis. Martti Kauppisen kaupungin terveydenhuoltolääkäriksi ja lääket. lis. Olavi 
Kilpiön kaupunginhygieenikoksi 20.8. lukien (4 .9 .2 391, 2 392 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että terv. sis. Elina Huttunen 
oikeutettaisiin toimimaan kaupungin kunnallisena terveyssisarena yli laissa säädetyn 
eroamisiän, eli 8. 8. 1960 saakka (13. 3. 905 §). 


