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3 pistoolin, 29 panoksen ja 2 pistoolikotelon luovuttamisesta korvauksetta poliisi-
laitokselle (khn jsto 3. 3. 5 373 §). 

Kiinteistöj en pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 100 000 mk juomavesilaitteiden asentamista varten Pengerkatu 5:ssä 
sijaitsevan poliisilaitoksen huolto-osaston kahteen pidätettyjen säilytyshuoneeseen 
(khn jsto 24. 2. 5 330 §). 

Holhouslautakunta. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
kaupunginhallitus myönsi 55 330 mk tp. palkkiovirassa olevan vahtimestarin palk-
kaamista varten ajaksi 1. 2. —31. 12. (12. 2. 554 §). 

Huoneenvuokralautakunnat. Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunta oi-
keutettiin palkkaamaan hovioik. ausk. Pertti Kalla hoitamaan huoneenvuokratoi-
miston toimistopäällikön ja yleissihteerin tehtäviä 1.1. 1959 lukien toistaiseksi ja 
kauintaan 30. 6. 1960 saakka tilapäisessä palkkiovirkasuhteessa, josta hänelle saatiin 
suorittaa enintään 22 700 mk:n palkkio kuukaudelta (29. 1. 346 §, 26. 2. 696 §, 30. 12. 
3 404 §). 

Konttoripääll. Eino Fingerroosille päätettiin suorittaa 9 268 mk huoneenvuokra-
lautakuntien tarverahoista korvauksena hänen 14. 7. — 21.8. välisenä aikana suorit-
tamistaan haasteiden ja tiedoksiantojen perilletoimittamisesta (khn jsto 22. 12. 
7 029 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että huoneenvuokralautakuntien haasteiden perille 
toimittamisesta saatiin 1. 8. lukien suorittaa kantakaupungin alueella sijaitsevaan 
taloon toimitetusta haasteesta 100 mk ja esikaupunkialueella sijaitsevaan taloon 
toimitetusta haasteesta 120 mk sekä jokaisesta seuraavasta samaan taloon samalla 
kertaa toimitetusta haasteesta 20 mk (30. 7. 1 974 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palopäällystön sunnuntaityökorvausperusteiden vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti täydentää v. 1957 (ks. s. 173) tekemäänsä päätöstä siten, että palolaitoksen 
teknillisen osaston paloinsinöörille ja sammutusosaston apulaispalomestarille saatiin 
suorittaa sunnuntaityökorvausta silloin, kun he suorittavat palomestaripäivystystä 
koko siitä ajasta, minkä he sunnuntaina tai juhlapäivinä toimivat päivystäjinä sekä 
yhdestä viidennestä osasta sitä aikaa, minkä he näinä päivinä toimivat varapäivys-
täjinä. Korvaus on määrättävä paloinsinöörin ja apulaispalomestarin oman viran 
palkan perusteella (5. 2. 518 §). 

Sairaankuljetustoiminta. Vt Kauko Niemi ym. olivat v. 1957 (ks. s. 40) tehneet 
aloitteen, joka koski tutkimuksen suorittamista riittävän tehokkaan sairaankulje-
tustoiminnan aikaansaamiseksi nimenomaan esikaupunkialueita silmällä pitäen. 
Aloitteen johdosta kaupunginhallitus oli samana vuonna (ks. s. 135) asettanut komi-
tean tutkimaan asiaa. Komitean saatua mietintönsä valmiiksi 25. 6. 1958 oli siitä 
pyydetty eri lautakuntien ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton lausun-
not. Mietinnön johdosta kaupunginhallitus päätti, 

1) että palolaitos oikeutetaan palkkaamaan neljä sairaankuljetustehtäviin sopi-
vaa autonkuljettajaa työsopimussuhteessa kuukausipalkalla, mikä vastaa 15. palk-
kaluokan mukaista peruspalkkaa, palolaitoksen määrärahaa Muut palkkamenot 
käyttäen ja sitä tarvittaessa ylittäen sekä että palolautakuntaa kehotetaan aikanaan 
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tekemään kaupunginhallitukselle esitys ylitysoikeuden myöntämisestä sanotulle 
tilille, 

2) että palolaitosta kehotetaan ottamaan sairaankuljetustoimintaa järjestäes-
sään huomioon sairaankuljetuskomitean mietinnössä esitetyt suuntaviivat, 

3) että sairaala virastoa kehotetaan ottamaan sairaankuljetustoimintaa järjes-
täessään huomioon sairaankuljetuskomitean mietinnössä esitetyt suuntaviivat ja 
tällöin huolehtimaan siitä, että sairaaloiden sairaankuljetusautot suorittavat mah-
dollisuuksien mukaan kaikki sairaaloiden sisäiset ja niiden väliset sairaankuljetukset 
sekä avustavat palolaitosta muissakin sairaankuljetuksissa, 

4) että sairaala viraston on merkittävä talousarvioehdotukseensa vuosittain palo-
laitoksen laatiman kustannuslaskelman mukainen määräraha sairaankuljetustoimin-
nan nettokustannuksia varten, joista palolaitos laskuttaa sairaalavirastoa, 

5) että niistä palolaitoksen suorittamista sairaankuljetuksista kaupungin sairaa-
loihin ja niistä pois, joista potilas ei suorita käteismaksua, ao. sairaalan on suoritet-
tava maksu ja huolehdittava sen perimisestä jälkikäteen potilaalta säännönmukai-
sessa järjestyksessä sekä 

6) että sairaankuljetusauton käyttämisestä oli voimassa aikaisemmin vahvistettu 
taksa. 

Yleisellä paikalla sattuneen tapaturman uhrin tai liikuntakyvyttömäksi sairastu-
neen henkilön kuljetus samoin kuin sairaalahoitoon kuuluvan kuljetus sairaalasta toi-
seen ja kulkutautipotilaan kuljetus olivat maksuttomia. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että päätöstä alettaisiin soveltaa 1. 2. lukien, 
kuitenkin siten, että palolaitos perii sairaankuljetustoiminnan nettokustannukset 
sairaala virastolta vasta 1.1. 1960 alkaen (22. 1. 331 §, 29. 1. 437 §, 26. 2. 745 §, khn 
mtö n:o 29). 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti kumota palolautakunnan 23. 12. 1958 
tekemän päätöksen, joka koski viiden palokersantin viran täyttämistä, ja palauttaa 
asian lautakunnan uudelleen laillisessa järjestyksessä käsiteltäväksi (5. 3. 815 §). 

Palolautakunnan ehdotettua, että palolaitoksen heikkovirtalaitteiden suunnitte-
lussa ja niiden asentamisen valvomisessa saataisiin käyttää ulkopuolista asiantun-
tija-apua, kaupunginhallitus päätti merkitä ehdollisesti v:n 1960 talousarvioehdotuk-
seensa 300 000 mk ko. asiantuntijoiden palkkaamista varten (17. 9. 2 414 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen palolautakunnan 29. 9. tekemän päätöksen, joka 
koski oikeuden myöntämistä palolaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle tai 
hänen luonaan asuvalle perheenjäsenelle ilman korvausta käyttää palolaitoksen 
sairaankuljetusautoa, mikäli oli kysymys paaripotilaasta ja lääkäri tai vastaava oli 
sairaankuljetuksen määrännyt, kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätöksen täy-
täntöönpantavaksi (1. 10. 2 507 §, 5. 11. 2 901 §). 

Palotekn. Paavo Rissaselle myönnettiin oikeus aikana 1. 7. 1959—31. 12. 1960 
käyttää omaa autoaan virka-ajoihin. Lupa myönnettiin tavanomaisilla ehdoilla 
(khn jsto 23. 6. 6 048 §). 

Kaluston hankintaa ja luovutusta ym. koskevat asiat. Yleisjaosto päätti hyväksyä 
palolaitoksen kertomusvuoden talousarvion tileille Kaluston hankinta ja Palokalus-
ton hankinta väestönsuojelutarkoituksiin merkityt kalustonhankinnat suoritetta-
viksi palolautakunnan kirjelmän n:o 20/27.1.1959 mukaisesti (khn jsto 11. 2. 
5 288 §). 
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Urheilu- ja retkeilylautakunnan hallinnassa oleva voimisteluhevonen päätettiin 
luovuttaa palolaitokselle merkittäväksi sen irtaimistoluetteloihin 32 000 mk:n arvoi-
sena (khn jsto 9. 6. 5 961 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä palolautakunnan esityksen laitoksen käytöstä pois-
tetun ja käyttöä vailla olevan kaluston poistamisesta irtaimistoluettelosta sekä luo-
vuttamisesta vapaaehtoisille palokunnille ja väestönsuojelutoimistolle tahi sen myy-
misestä (khn jsto 17. 11. 6 842 §). 

Edelleen päätettiin palolaitoksen kalustoluettelosta poistettava hamppuletkuerä 
jakaa eräille kaupungin laitoksille (khn jsto 3. 1. 5 049 §). 

Joht. T. Rantaniemen anottua, että häneltä paloletkun lainaamisesta perittyä 
60 000 mk:n laskua alennettaisiin, yleisjaosto päätti, että hakijalta saatiin periä lai-
nauksesta vain yhden viikon vuokra, eli 12 000 mk. Samalla yleisjaosto päätti ke-
hottaa palolautakuntaa valvomaan, että lainaehdot ilmoitettaisiin aina kirjallisesti ja 
ennakolta asianomaisille, niin ettei tällaista enää pääsisi tapahtumaan (khn jsto 
8. 10. 6 555 §). 

Korjaustyöt. Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusviraston talorakennus-
osastoa yhdessä palolaitoksen kanssa harkitsemaan v:n 1960 talousarvioon palolai-
toksen rakennuksien korjauksia varten merkittävien määrärahojen käyttöä silmällä-
pitäen sitä, että määrärahoilla suoritettaisiin vain tärkeimmiksi katsottavat korjaus-
työt ja että esitetty pääpaloaseman talon, Korkeavuorenkatu 39, julkisivujen maa-
laustyö voitaisiin suorittaa ko. määrärahalla, jolloin olisi jätettävä suorittamatta 
muita vähemmän tärkeäksi katsottavia töitä (12. 11. 2 994 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan palolaitoksen rakennuksia varten merkitystä määrä-
rahasta myönnettiin vielä enintään 160 000 mk ko. talossa olevan huoneiston n:o 
A 2a muuttamista varten palolaitoksen palonehkäisyosaston toimistotiloiksi (5. 2. 
515 §). 

Em. pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 
610 000 mk pääpaloaseman saostuskaivon uusimiseen ja 850 000 mk viemärin uusi-
miseen (21. 5. 1 510 §, 22. 10. 2 769 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi 110 000 mk Herttoniemen palo vartioasemalla olevan 
virka-asunnon muuttamiseksi miehistön majoitustiloiksi (22. 10. 2 773 §). 

Palolennätinverkoston purkaminen. Yleisjaosto päätti, että palolaitoksen palo-
lennätinverkosto saatiin poistaa käytöstä, purkaa ja myydä eniten tarjoavalle heti, 
kun kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 186) tekemän esityksen mukainen palosään-
nön muutos on tullut voimaan ja kun pääpaloasemalle ja Kallion paloasemalle tule-
vat uudet hälytyskeskuslaitteet olisi asennettu (khn jsto 28. 1. 5 200 §). 

Myöhemmin yleisjaosto oikeutti palolautakunnan antamaan ko. työn, johon si-
sältyi myös tukirautojen jälkien paikkaaminen katoilla ja seinissä, palokersanttien 
Henry Luodin ja Leo Mäkisen suoritettavaksi heidän varsinaisen vikapalveluksensa 
ulkopuolella ilman eri korvausta sitä vastaan, että purettu metalli- ym. materiaali 
jäisi purkajien omaisuudeksi (khn jsto 17. 11. 6 833 §). 

Haagan paloasema. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä prof. Antero Pernajan 
laatimat Haagan paloasemarakennuksen ja samalle tontille tulevan asuinrakennuk-
sen pääpiirustukset. Samalla kehotettiin yleisten töiden lautakuntaa merkitsemään 
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v:n 1960 talousarvioehdotukseensa määräraha mainitun paloaseman uudisrakennuk-
sen rakentamista varten (5. 3. 816 §, 14. 5. 1 460 §). 

Palokaivojen rakentamista koskevan yleissuunnitelman toteuttamista koskeva palo-
lautakunnan ilmoitus merkittiin tiedoksi (3. 12. 3 245 §). 

Kauniaisten kaukoavustusalueen lopettaminen. Kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa lääninhallitukselle, ettei kaupungilla ollut huomauttamista Kauniaisten kauko-
avustusalueen lopettamisesta sekä siihen kuuluvien kuntien liittämisestä Helsingin 
kaukoavustusalueeseen (2. 7. 1 968 §). 

Sisäasiainministeriö oli sittemmin määrännyt läänien palohallinnon järjestämi-
sestä erikoisesti suurpalojen varalta annetun asetuksen nojalla, että Uudenmaan 
läänin kaukoavustusalueen jakoa muutettaisiin siten, että Kauniaisten kaukoavus-
tusalue lakkautettaisiin ja siihen kuuluneet Espoon ja Kirkkonummen kunnat ja 
Kauniaisten kauppala liitettäisiin Helsingin kaukoavustusalueeseen (3. 12. 3 241 §). 

Puolustuslaitokselle kuuluvan alueen palosuojelu. Lääninhallitukselle annettavassa 
vastineessaan kaupunginhallitus päätti, palolautakunnan asiasta antamaan lausun-
toon yhtyen, esittää, että palolainsäädäntöä muutettaisiin siten, että palosuojelu vas-
tuu voitaisiin siirtää kunnallisilta paloviranomaisilta puolustuslaitokselle ko. alueiden 
osalta (17. 9. 2 415 §). 

Vahingonkorvaus. Oy. Victor Ek Abrlle päätettiin kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista suorittaa 10 000 mk korvauksena Hietalahdenranta 15:n kohdalla 
v. 1958 syttyneen henkilöauton sammutustyössä vahingoittuneesta yhtiön kuorma-
auton kuormauspeitteestä sillä edellytyksellä, ettei anojalla olisi kaupunkiin nähden 
muita vaatimuksia (khn jsto 31. 3. 5 581 §). 

Palolaitoksen 100-vuotishistoriikki. Kaupunginhallitus päätti, että palolaitoksen 
100-vuotishistoriikki kirjoitetaan palolaitoksen talouspäällikön Nils Härkäpään laa-
timan jäsentelyn ja suunnitelman mukaisesti suomenkielisenä ja käännetään ruotsiksi 
ja että historiikin kirjoittaminen annetaan talouspääll. Härkäpään tehtäväksi virka-
ajan ulkopuolella. Teoksesta, jonka laajuus saisi olla enintään 300 sivua, suoritettai-
siin tekijäpalkkiona 55 000 mk ja käännöspalkkioina 8 000 mk painoarkilta ja että 
alustavia tutkimustöitä varten saatiin lisäksi käyttää 100 000 mk. Kirjoitustyön 
valvomista ja käsikirjoituksen sekä käännöksen tarkistamista varten asetettiin toi-
mikunta, johon määrättiin puheenjohtajaksi kaup.ark.hoit. Ragnar Rosén ja jäse-
neksi apul.palopääll. Harri Virranne. Palolautakunnan oli v:n 1960 aikana tehtävä 
kaupunginhallitukselle eri esitys historian kirjoittamiseen ko. vuonna tarvittavan 
määrärahan myöntämisestä. V:n 1961 talousarvioehdotukseen olisi tarkoitusta var-
ten merkittävä 3 mmk:n määräraha (28. 10. 2 846 §). 

Jäsenmaksut. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Jäsenmak-
sut päätettiin suorittaa Suomen Palosuojeluyhdistyksen kertomusvuoden jäsen-
maksu 10 000 mk (30. 4. 1 310 §). 

Avustukset. Yleisjaosto päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista Helsingin Palolaitoksen Esimiehet -nimiselle 
yhdistykselle 15 000 mk yhden edustajan sekä Helsingin Palomiesten ammattiosas-
tolle 90 000 mk yhdeksän edustajan lähettämistä varten Göteborgissa 11.—15. 5. 
pidettäville pohjoismaisten palomiesten opintopäiville (khn jsto 14. 4. 5 667 §) sekä 
100 000 mk Helsingin Palokunnan Urheilijat -nimiselle yhdistykselle käytettäväksi 
Suomen palomiesten mestaruuskisojen uinti- ja lentopallokilpailujen järjestämistä. 
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varten sekä osallistumista varten palomiesten pohjoismaisiin urheilukilpailuihin 
(khn jsto 30. 6. 6 104 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a alain 
ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan alaisten laitosten käteiskassat. Yleisjaosto päätti oi-
keuttaa terveydenhoitolautakunnan alaisten alitilittäjien pitämään jatkuvasti lauta-
kunnan esityksen mukaisia käteisvaroja (khn jsto 14. 1. 5 110 §, 21. 7. 6 156 §). 

Oman auton käyttö virkatehtävissä. Terveydenhoitolaitakunnan alaisten laitosten 
eräät viranhaltijat oikeutettiin käyttämään omaa autoaan virka-ajoissa tavanomai-
silla ehdoilla (khn jsto 3. 1. 5 038 §, 3. 2. 5 236 §, 3. 3. 5 396 §, 19. 5. 5 845 §, 22. 9. 
6 456 §, 15. 12. 7 014 §, 29. 12. 7 115 §). 

III kaupunginlääkärin palkkaukseen anottu valtionapu. Kaupunginhallitus päätti, 
että ko. asiaa koskevaan valtioneuvoston kielteiseen päätökseen ei haeta muutosta 
(12. 2. 571 §). 

Terveydenhoitovirasto. Yleisjaosto päätti, että terveydenhoito virastoon saatiin 
hankkia yksi Olympia SG 1 S/46/1 -merkkinen kirjoituskone, yksi Olivetti Elettro-
summa 22 -merkkinen yhteenlaskukone, yksi Voss-merkkinen matkakirjoituskone 
sekä yksi Olivetti-merkkinen yhteen- ja kertolaskukone, käyttäen tarkoitukseen ter-
veydenhoitoviraston kertomusvuoden kaluston hankintamäärärahoista 248 000 mk 
sekä v:n 1958 erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaluston hankintamäärärahoista 
8 856 mk (khn jsto 3. 3. 5 399 §). 

Tartunnantorjuntatoimiston kertomusvuoden kalustonhankinnat hyväksyttiin 
suoritettavaksi terveydenhoitolautakunnan kirjelmän n:o 98/18. 2. 1959 mukaisesti 
kuitenkin siten muutettuna, että ko. määrärahasta saatiin käyttää 61 060 mk steri-
lisaatiohuonetta varten tarvittavan kaluston sekä terveyssisarten kotikäyntejä var-
ten tarvittavien salkkujen ja matkalaukkujen hankkimista varten terveydenhoito-
lautakunnan kirjelmän n:o 545/9. 12. 1959 mukaisesti, muita hankintoja vastaavasti 
supistaen (khn jsto 17. 3. 5 492 §, 22. 12. 7 052 §). 

Poliisikonst. Pentti Markkula oli lääninhallitukselle lähettämässään kirjelmässä 
anonut, että kaupunki velvoitettaisiin suorittamaan hänelle ne kulut, jotka olivat 
aiheutuneet hänen pikkulavantaudiksi todetun sairautensa hoitamisesta Helsingin 
yleisen sairaalan sisätautien osastolla ja kirurgisessa sairaalassa. Koska mainittua 
tarttuvan taudin tapausta ei ollut ilmoitettu terveydenhoitolautakunnalle, joka olisi 
ottanut potilaan hoitoonsa ennen kuin potilas itse oli sen tehnyt, katsoi terveyden-
hoitolautakunta, ettei kaupungin velvollisuuksiin kuulunut mainittujen hoitomak-
sujen korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle ilmoittaa lauta-
kunnan esittämillä perusteilla, ettei kaupungin velvollisuus ollut korvata ko. hoito-
maksuja (30. 7. 2 014 §). 

Asuntojentarkastustoimisto. Yleisjaosto päätti terveydenhoitolautakunnalle il-
moittaa, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että asuntojentarkastustoimistolle han-
kittaisiin sen kaluston hankintamäärärahoilla Insinööritoimisto Into Oy:n tarjouksen 
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