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pidettävien tasavallan presidentin valitsijamiesvaalien aikana ja 4.—5. 2. 1962 pidet-
tävien kansanedustajien vaalien aikana järjestyksen valvontaa ja vartiointitehtäviä 
äänestyshuoneistoissa suorittaville poliisimiehille palkkiona 350 mk/t, mikäli tehtävä 
suoritetaan asianomaisen säännöllisen palvelusvuoron ulkopuolella. Palkkiot, valit-
sijamiesvaalien osalta yhteensä 1 894 585 mk ja eduskuntavaalien osalta yhteensä 
enintään 1 894 585 mk, saatiin suorittaa talousarvioon tarkoitusta varten merkityistä 
määrärahoista (21. 12. 3 561 §). 

Helsingin Poliisilaulajat -nimiselle yhdistykselle päätettiin kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista myöntää 100 000 mk:n avustus Osloon tehtävää opinto- ja 
esiintymismatkaa varten (khn jsto 14. 3. 5 463 §). 

Ivar Gordien rahaston korkovaroista, jotka on tarkoitettu jaettaviksi poliisimes-
tarin määräyksen mukaan kunnollisille poliisikonstaapeleille ja heidän perheilleen, 
päätettiin myöntää ylikonst. Matti Tiaiselle 17 767 mk ja nuoremmalle konst. Eino 
Närväselle 17 750 mk (3. 8. 2 174 §). 

Huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunnalle myönnettiin oikeus palkata 
hovioik. ausk. Pertti Kalla hoitamaan huoneenvuokratoimiston toimistopäällikön 
ja yleissihteerin tehtäviä edelleen 1. 7. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuo-
den loppuun. Hänelle saatiin suorittaa enintään 22 700 mk:n suuruinen palkkio kuu-
kaudessa (29. 6. 1 998 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Viranhaltijat. Palopääll. Tor Sundquistin 30. 11. tapahtuneen kuoleman johdosta 
avoimeksi tullutta palopäällikön virkaa määrättiin viransijaisena hoitamaan apul. 
palopääll. Hugo Virranne 1. 12. lukien toistaiseksi ja kauintaan siksi, kunnes virka 
vakinaisesti täytettäisiin. Hänelle myönnettiin oikeus saada palkkaedut hoitamansa 
viran mukaan (30. 11.3 390 §). 

Palopäällikön virka päätettiin sittemmin julistaa haettavaksi erillisellä kuulutuk-
sella, hakuaika 30 p (khn jsto 19. 12. 7 157 §). 

Palolaitokseen päätettiin v:n 1962 alusta ja kauintaan ko. vuoden loppuun pal-
kata 12 palomiestä 14. palkkaluokan mukaisella palkalla käyttäen tarkoitukseen 
palolaitoksen v:n 1962 talousarvion määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat (21. 12. 
3 610 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa palolaitoksen kapellimestarin palkkion kerto-
musvuoden alusta lukien 35 500 mk:ksi kuukaudessa. Korotuksen suorittamista var-
ten myönnettiin 18 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (30.3. 
1 005 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa palolautakunnan suorittamaan palopääll. 
Tor Sundquistille virkasäännön 38 §:ssä tarkoitetun lomakorvauksen v:n 1960 vuosi-
loman osalta sillä ehdolla, ettei hän muulla tavoin käyttäisi ko. vuoden vuosiloma-
oikeuttaan (9. 3. 783 §) sekä paloins. Äke Grönmarkille samoin lomakorvauksen ko. 
vuoden vuosiloman 18 p:n osalta. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa palo-
lautakuntaa huolehtimaan siitä, että laitoksessa vastaisuudessa noudatetaan kau-
punginhallituksen v. 1953 päättämää ohjetta, jonka mukaan korvauksen suorittami-
sesta pitämättä jääneen vuosiloman osalta on tehtävä kaupunginhallitukselle esitys 
niin hyvissä ajoin ennen lomavuotta seuraavan toukokuun 15 p:ää, että kaupungin-
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hallitukselle jää vapaa harkinta joko suostua esitykseen tai määrätä vuosiloma pidet-
täväksi (1.6. 1 697 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että paloalipäällystön ja -miehistön sunnuntaityön ja 
ylityön korvausta laskettaessa käytetään tuntipalkan määräämisessä jakajana lukua 
190 ja sammutuspalvelusta suorittavan palopäällystön päivystys- ja sunnuntaityön 
korvausta laskettaessa samoin jakajana lukua 190, molemmat 1. 6. alkaen (16. 11. 
3 202 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen 7. 10. 1960 antamiin päätök-
siin, joilla oli hylätty kaupungin valitukset palolaitoksen palveluksessa 25 v olleille 
työntekijöille v:na 1953—1957 maksettuihin kunniapalkintoihin kohdistuneesta 
jälkiverotuksesta (12. 1. 90 §, 16. 2. 499 §). 

Yleis jaosto päätti myöhemmin, että mainittu ennakkovero jää kaupungin vahin-
goksi ja että asian johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin ennakkopidätysasioita hoita-
neita viranhaltijoita vastaan. Samalla yleisjaosto päätti myöntää 83 000 mk määrä-
rahoista sekalaisten tulojen poistot ja palautukset ko. veroennakoiden aiheuttaman 
saatavan poistamiseksi tileistä (khn jsto 7. 3. 5 421 §). 

Palotarkastuksen suorittamisesta vain joka kolmas vuosi päätettiin tehdä läänin-
hallitukselle esitys (21.9.2 648 §). 

Kallion paloasema. Palolautakunnalle myönnettiin oikeus kaluston hankinta-
määrärahojen jakoa muuttaen käyttää 810 000 mk Kallion paloaseman ja Kaarien-
kadun kalliosuojan yhteisen varavoimakoneen hankkimiseen (6. 7. 2 160 §). 

Haagan paloasema. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Haagan paloaseman lisä-
ja muutostyöt suoritettaviksi ja oikeuttaa rakennusviraston suorittamaan siitä joh-
tuvat hankinnat (7. 9. 2 518 §). 

Haagan paloaseman voimistelusalia vuokrattaessa päätettiin periä seuraavat 
vuokrat: urheiluseuralta tai vastaavalta järjestöltä 600 mk/t, muilta 1 000 mk/t; 
lauantaina klo 15 lähtien ja sunnuntaina urheiluseuroilta 1 000 mk/t, muilta 1 500 
mk/t; maksullisista voimistelu- ja urheilukilpailuista pääsymaksutuloista 10 %, 
vähintään 5 000 mk illasta; muista maksullisista tilaisuuksista 20 % pääsymaksu-
tuloista, vähintään 5 000 mk illasta. Vuokraa ei peritä palolaitoksen henkilökunnan 
yhdistysten järjestämistä maksuttomista tilaisuuksista (16. 11.3 230 §). 

Rakennusvirasto oikeutettiin suorittamaan bensiinisäiliö- ja pumppuhankinnat 
Haagan paloasemalle sekä suorittamaan niistä aiheutuvat työt (7. 9. 2 519 §). 

Paloaseman virvokekioski päätettiin vuokrata Helsingin Palokunnan Urheilijat 
-yhdistykselle enintään 1. 9. 1962 saakka 1 000 mk:n kuukausivuokrasta (7. 9. 
2 522 §). 

Haagan paloaseman vihkiäisjuhlassa suoritettavaa kahvitarjoilua varten myön-
nettiin 87 500 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 20. 6. 
6 108 §). 

Herttoniemen palovartioasema. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennus-
osaston laatimat, ko. aseman sauna- ja talousrakennuksen 7. 6. ja 11. 7. päivätyt 
pääpiirustukset n:o 1—4 (3. 8. 2 228 §). 

Palokaivot. Oulunkylässä Mäkitorpantien ja Kivalterintien risteyksessä sijaitseva 
vanha palokaivo XI/15 päätettiin poistaa käytöstä ja hävittää (khn jsto 24. 10. 
6 782 §). 

Vahingonkorvaus. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista päätettiin 
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myöntää 2 000 mk:n korvaus Tapio Kontulalle metsäpalon sammutuksessa 3. 6. va-
hingoittuneista housuista (khn jsto 13. 6. 6 059 §). 

Vainajien muiston kunnioittaminen. Yleisjaosto päätti, että kaupunginhallituk-
sen puolesta lasketaan seppele palopääll. Tor Sundquistin hautajaistilaisuudessa 
12. 12. Myöskin palolautakunnalle myönnettiin oikeus hankkia kaupungin kustan-
nuksella seppele ko. tilaisuuteen (khn jsto 5. 12. 7 062 §). 

Palolaitoksen 100-vuotisjuhlallisuudet. Kaupunginhallitus päätti myöntää käyttö-
varoistaan 1.3 mmk palolaitoksen 100-vuot is juhlan viettoon liittyvien tilaisuuksien 
järjestämistä varten (6. 7. 2 158 §). 

Yleisjaosto päätti esittää kaupungin puolesta sisäministeri Emil Luukalle kutsun 
saapua ko. juhlallisuuksiin. Kauppakorkeakoulun juhlasalissa 1. 10. klo 14: o o pidet-
tävään päiväjuhlaan ja samana päivänä Kaupungintalon juhlasalissa pidettäville 
juhlaillallisille. Ministeri Luukkaa päätettiin pyytää pitämään päiväjuhlassa juhla-
puhe (khn jsto 12. 9. 6 505 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti palolaitoksen jakamaan ilmaiseksi yhteensä n. 720 kpl 
Helsingin palotoimen historiateosta palolaitoksen henkilökunnalle, kaupunginval-
tuuston jäsenille, eri virastoille ja laitoksille, palolaitoksen eläkkeellä olevalle hen-
kilökunnalle, kaupungissa toimiville vapaaehtoisille palokunnille, paloalan järjestöil-
le, suurimmille vakuutusyhtiöille sekä Suomen ja Pohjoismaiden suurimpien kaupun-
kien palopäälliköille. Kirjan hinnaksi vahvistettiin 1 500 mk nidotulta kappaleelta 
ja 1 800 sidotulta kappaleelta (21. 9. 2650 §, 26. 10. 3 031 §, khn jsto 20. 6. 6 109 §, 
26. 9. 6 602 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 250 000 mk:n lisä-
määräraha 100-vuotis juhlien lisämenojen korvaamista varten (9. 11. 3 157 §). 

Konserttitilaisuuden järjestäminen ulkomaalaisen palokunnan torvisoittokunnalle. 
Yleisjaosto päätti, että länsisaksalaiselle vapaaehtoisen palokunnan torvisoittokun-
nalle, n. 65 miehelle järjestetään tilaisuus konsertin pitämiseen Kustaankartanon 
vanhainkodissa 10. 6. asianomaisten kanssa tarkemmin sovittavana aikana. Torvi-
soittokunnan jäsenille päätettiin kaupungin puolesta tarjota päivälliset vanhain-
kodin ruokasalissa ja järjestää tarpeen mukaan kuljetus linja-autoilla Kustaankarta-
noon ja takaisin (khn jsto 7. 3. 5 384 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin Helsin-
gin Palomiesten ammattiosastolle 75 000 mk:n ja Helsingin Palolaitoksen Esimiehet 
-nimiselle yhdistykselle 15 000 mk:n suuruinen avustus yhdistysten edustajien lähet-
tämiseksi Tukholmassa pidettäville palomiesten pohjoismaisille opintopäiville (khn 
jsto 21. 3. 5 505 §); samoin myönnettiin Helsingin palokunnan soittokunnalle tili-
tystä vastaan 100 000 mk Kööpenhaminaan tehtävää konserttimatkaa varten (khn 
jsto 2. 5. 5 779 §) ja Helsingin Palokunnan Urheilijat -nimiselle yhdistykselle 300 000 
mk palomiesten pohjoismaisten mestaruuskilpailujen järjestämistä varten kertomus-
vuonna (6. 7. 2 155 §). 
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