
2. Kaupunginhallitus-

Holhouslautakunnan huoneiston ulko-oveen hankittavia kilpiä varten myönnet-
tiin 30 300 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 21. 6. 5 938§). 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginhallitus oikeutti huoneenvuokralauta-
kuntien keskuslautakunnan palkkaamaan hovioik.ausk. Pertti Kallan hoitamaan 
huoneenvuokratoimiston toimistopäällikön ja yleissihteerin tehtäviä edelleen 1. 7. 
1960 lukien ja kauintaan 30. 6. 1961 saakka. Virka oli tilapäinen palkkiovirka, josta 
saatiin suorittaa enintään 22 700 mk kuukaudessa (23. 6. 1 763 §, 29. 12. 3 435 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Viranhaltijat. Palonehkäisyosaston toiminnan tehostamista varten päätettiin 
palolaitokseen 1. 4. lukien perustaa 21. palkkaluokkaan kuuluva paloteknikon tp. 
virka, pätevyysvaatimuksena teknillisen koulun huonerakennusosastolla suoritettu 
rakennusteknikon tutkinto tai vastaava perehtyneisyys ehkäisevään palosuojeluun 
ja kokemusta palotarkastusten suorittamisessa. Viranhaltijan palkkausta varten 
kaupunginhallitus myönsi 511290 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista. Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei palolautakunnan esitys mää-
rärahan myöntämisestä palotarkastustehtäviin tarvittavan lisätyövoiman palkkaa-
mista varten antanut aihetta toimenpiteisiin (25. 2. 633 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus ei ollut muuttanut lääninhalli-
tuksen päätöstä, jolla tämä oli hylännyt palomest. Carl-Walter Äströmin virka-
asuntoetunsa supistamisesta tekemän valituksen (27. 10. 2 832 §). 

Seuraaville sammutustyössä kuolleiden palolaitoksen viranhaltijain huollettaville 
omaisille päätettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista suorittaa asian-
omaisen vuosipalkkaa koskeva erikoiskorvaus: palokers. Kauko Hautamäen omai-
sille 765 920 mk, palomies Aaro Ruotsalaisen omaisille 556 250 mk ja palomies Antti 
Valkosen omaisille 616 440 mk ja 57 900 mk haudan hankkimista ym. kustannuksia 
varten. Palolautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää laitoksen tarverahoja haudan 
kunnossapitokustannuksiin sillä ehdolla, että palolaitoksen henkilökunta huolehtisi 
pysyvän muistomerkin pystyttämisestä haudalle. Hautaustilaisuuteen toimitetusta 
palolaitoksen seppeleestä aiheutunut lasku, 7 000 mk, saatiin suorittaa kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista (18. 8. 2 148 §, 25. 8. 2 221 §, khn jsto 4. 8. 
6 097 §). 

Palosäännön muuttamista koskeva valitus. Korkein oikeus oli 26. 11. 1959 anta-
mallaan päätöksellä kumonnut kaupunginvaltuuston v. 1958 (ks. s. 28) hyväksymän 
palolaitoksen johtosäännön 24 §:n 5 momentin, josta eräät viranhaltijat olivat valit-
taneet ja joka koski määrättyjen viranhaltijain oikeutta saada itselleen tulenarkojen 
nesteiden varastojen ym. katsastuksista perityt palkkiot. Kun em. palkkiot 1.1. 1959 
lukien oli 29. 2. 1960 saakka tilitetty kaupunginkassaan, kaupunginhallitus päätti 
myöntää yleisistä käyttövaroistaan mainitun summan, yhteensä 534 800 mk, kat-
sastuspalkkioiden suorittamiseksi takaisin ao. tarkastajille (10. 3. 779 §). 

Kaluston hankinnat ym. Kaupunginhallitus päätti muuttaa palolaitoksen kerto-
musvuoden 16 mmk:n suuruisen kaluston hankintamäärärahan jaon palolautakun-
nan esityksen mukaisesti (3. 3. 694 §). 
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Palolaitokselle päätettiin hankkia kaksi Volvo Amazon sport -merkkistä henkilö-
autoa 988 000 mk:n nettohintaan kappaleelta, mikäli niitä varten saatiin tuontilupa 
(khn jsto 26. 4. 5 636 §). 

Palolaitoksen vanha ruiskuvene HRV1 päätettiin myydä eniten tarjoavalle tai 
ostajien puutteessa romuttaa (khn jsto 7. 9. 6 339 §). 

Eräiden kiinteistöjen siirtäminen palolautakunnan hallintoon. Kaupunginhallitus 
päätti, että seuraavat kiinteistöt siirretään 1. 1. 1961 lukien palolautakunnan hallin-
toon: Kallion paloaseman rakennukset (os. It. Papinkuja 5—9) ja korttelin n:o 327 
tontti n:o 7; Herttoniemen palovartioaseman rakennukset sekä 2 600 m 2 tilasta 
RN:o 530; Malmin palovartioaseman rakennukset (os. Hietapellontie 11) sekä tila 
RN:o 1040; Käpylän paloaseman rakennukset (os. Kullervonkatu 7) sekä korttelin 
n:o 885 tontti n:o 7; Pääpaloaseman rakennukset (os. Korkeavuorenkatu 21) sekä 
korttelin n:o 51 tontti n:o 26; asuntorakennus (os. Korkeavuorenk. 39) sekä korttelin 
n:o 52 tontti n:o 7 (19. 5. 1 448 §). 

Pääpaloasema. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin 155 000 mk pääpaloaseman ruokalan paistinuunien 
uusimista varten (khn jsto 4. 8. 6 176 §). 

Kallion paloasema. Kaupunginhallitus päätti, että Kallion paloasemalla oleva 
asuinhuoneisto, os. Agricolankatu 15. B. 3, saatiinsen vapauduttua 1.6. muuttaa ko. 
paloaseman palokersanttien majoitus- ja toimistohuoneeksi (19. 5. 1 445 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1959 
talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Väestönsuo-
jat kalliosuojien peruskorjauksiin merkitystä määrärahasta 4 mmk Kallion paloase-
man kalliosuojan peruskorjauksia varten (24. 3. 907 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti palolautakunnan tilaamaan Kallion paloaseman 
hälytyskeskuksen lisälaitteet ja paloasemalle hankittavat sisähälytyslaitteet kova-
äänisineen. Tarvittava määräraha päätettiin ehdollisesti merkitä v:n 1961 talous-
arvioehdotukseen (22.9. 2 477 §). 

Haagan paloasema. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä prof. Antero Pernajan 
laatimat Haagan paloaseman molla 1—7 merkityt ja 15. 6. päivätyt, muutetut pää-
piirustukset (30. 6. 1 881 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan suori-
tuttamaan lautakunnan esityksessä mainitut, 80 100 mk:n määräiset sähköteknilli-
set lisätyöt Haagan paloaseman uudisrakennuksessa (22. 12. 3 423 §). 

Palolautakunta oikeutettiin tilaamaan Haagan paloasemalle automaattinen 
hälytyskeskus, sisähälytyslaitteet kovaäänisineen, aikakellot sekä voimistelu- ja 
urheilukalustot. Hankintoja varten päätettiin ehdollisesti merkitä määräraha v:n 
1961 talousarvioehdotukseen (22.9. 2 477 §). 

Kaupungin jakaminen palopiireihin. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kau-
pungin jaon palopiireihin siten, että I palopiiri käsittää kaupunginosat 1—9, 13, 14, 
20, 31, 52 ja osan 53 kaupunginosasta, I I palopiiri kaupunginosat 15—18, 29, 30, 
32, 33 ja 46, I I I palopiiri kaupunginosat 23—28 ja 34—41 sekä IV palopiiri kau-
punginosat 10—12, 19, 21, 22, 42—45, 47—51 ja osan 53 kaupunginosasta 
(11.2.449 §). 

Haagan VPK:n paloasemarakennuksen pääpiirustusten ja kustannusarvion hy-
väksyminen. Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväksyä Haagan VPK:n palo-
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aseman pääpiirustuksen n:o 39072 puutalotyypin n:o 5326 mukaisesti sekä 4 329 599 
mk:n suuruisen kustannusarvion (5. 5. 1 287 §). 

Sairaankuljetusautojen luovuttaminen eri tarkoituksiin. Suomen Punaisen Ristin 
Puistolan osaston anomuksesta yleisjaosto oikeutti palolautakunnan lainaamaan 
korvauksetta ko. osaston järjestämiä ensiapukursseja varten palolaitoksen sairaan-
kuljetusauton sillä ehdolla, että se ei haittaisi sairaankuljetustoimintaa. Samalla yleis-
jaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 9 726 mk palo-
laitoksen eräiden jo erääntyneiden laskujen maksamista varten (khn jsto 22. 3. 
5 451 §). 

Eläintarhanajojen järjestelytoimikunnan anottua, että se vapautettaisiin suorit-
tamasta kahden sairaankuljetusauton suorittamasta vartioinnista kertomusvuoden 
Eläintarhanajojen aikana aiheutunut 15 615 mk:n lasku, yleisjaosto päätti vapauttaa 
hakijan sanotun laskun suorittamisesta sekä myöntää mainitun summan poistot, 
palautukset ja siirrot verontasausrahastoon pääluokkaan kuuluvista ao. määrä-
rahoista palolautakunnan käytettäväksi laskun määrän poistamiseksi laitoksen ti-
leistä (khn jsto 28. 6. 6 024 §). 

Valtion järjestämä palokoulutus. Valtion palokoulun anottua, että sen oppilaita 
saataisiin sijoittaa harjoittelijoiksi kaupungin palolaitokseen, kaupunginhallitus 
päätti, että palolaitokseen saatiin ajaksi 15. 1.—28. 2. 1961 ottaa harjoittelijoiksi 
viisi Valtion palokoulun palopäällystöluokan oppilasta, jotka harjoittelun ajaksi 
saatiin majoittaa paloasemille sillä ehdolla, ettei kaupunki suorita heille palkkaa tai 
muita työstä johtuvia korvauksia ja että palokoulu vastaisi asianomaisten tapatur-
mavakuutuksesta (24. 11.3 140 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti palolautakunnan määräämään Valtion palo-
koulussa aikana 5. 9. 1960—31. 3. 1961 pidettäville palopäällystökursseille seitsemän 
palolaitoksen viranhaltijaa sillä ehdolla, että asianomaiset luopuvat päivärahasta 
määräysajalta ja sitoutuvat kurssin päätyttyä jäämään kaupungin palvelukseen vä-
hintään kahden vuoden ajaksi (16. 6. 1 747 §). 

Palolaitoksen 100-vuotishistorian laatiminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
yleisistä käyttövaroistaan 300 000 mk palolautakunnan käytettäväksi palolaitoksen 
100-vuotishistorian laatimisesta kertomusvuonna aiheutuvien menojen suorittamista 
varten (6. 10. 2 622 §). 

Avustukset. Yleisjaosto päätti, että Helsingin palokunnan soittokunnalle korva-
taan kaupungin varoista soittokunnan vieraaksi 9.—13. 6. väliseksi ajaksi saapuvan 
Kööpenhaminan palokunnan soittokunnan vierailusta aiheutuvat kustannukset, 
kuitenkin enintään 100 000 mk:aan saakka, mitkä suoritettaisiin em. määrärahoista 
(khn jsto 3. 5. 5 671 §). 

Samoista määrärahoista päätettiin myöntää 90 000 mk:n avustus Helsingin Palo-
miesten ammattiosastolle edustajan lähettämistä varten Bergenissä pidettäviin palo-
miesten pohjoismaisiin opintopäiviin (khn jsto 5. 4. 5 517 §). 

Nouhoustaksan muuttaminen. Helsingin Nuohoojamestariyhdistyksen esityksestä 
kaupunginhallitus päätti lähettää asiaan liittyvät asiakirjat maistraatille ja puoltaa 
nuohoustaksan vahvistamista yhdistyksen ehdotuksen mukaisesti noudatettavaksi 
1. 4. lukien. Merkittiin tiedoksi, että maistraatti oli vahvistanut taksa ehdotuksenn 
mukaisesti (21. 4. 1 178 §, 28. 4. 1 231 §, 27. 5. 1 547 §, kunn.as.kok. n:o 82). 
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