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Syksyllä valtuusto p ä ä t t i p i d e n t ä ä väliaikaisten huoneenvuokra-
lautakuntain toimiajan kestämään kertomusvuoden loppuun. 

Vuoden lopussa valtuusto päätti 2): 
pidentää molempien väliaikaisten huoneenvuokralautakuntain toimi-

ajan kestämään toistaiseksi; 
maksaa väliaikaisten huoneenvuokralautakuntien puheenjohtajille v:n 

1942 alusta lukien 300 mk:n palkkion kultakin kokoukselta; 
olla maksamatta kokouspalkkiota huoneenvuokralautakuntien vara-

puheenjohtajille v:n 1942 alusta lukien milloin he eivät toimineet puheen-
johtajina; sekä 

sallia huoneen vuokralautakunnan varajäsenenä tarpeen vaatiessa toi-
mia myöskin toisen huoneen vuokralautakunnan vastaavia piirejä edusta-
van jäsenen. 

Yleisistä käyttövaroistaan valtuusto myönsi3) 18,600 mk:n lisäyksen 
huoneen vuokralautakunnan määrärahaan Palkkiot 1,200 mk:n kuukausi-
palkkaisen apulaisen palkkaamiseksi lautakunnan sihteerille kansliatehtä-
vien hoitamista varten helmikuun 15 p:stä lukien ja jotta lautakunnan 
vahtimestarille tai muulle haastemiehen kelpoisuuden omaavalle henki-
lölle kertomusvuoden alusta lukien voitaisiin lautakuntaan annettavien 
kutsujen tiedoksiantamisesta suorittaa 15 mk kutsua kohden, sekä 2,500 
mk:n suuruisen lisäyksen määrärahaan Tarverahat lisääntyneiden puh-
taaksikirjoitusmenojen peittämistä varten. 

Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin4) ylittämään määrärahaansa 
Palkkiot 175,000 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Vuokra-autotaksan väliaikainen korottaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti5) esittää maistraatille vuokra-autotaksan muuttamista väliaikai-
sesti heinäkuun 1 p:stä lukien siten, että entinen päivätaksa korotettaisiin 
yötaksan määrään, mikä käytännössä merkitsee sitä, että taksamittarien 
osoittamasta määrästä perittäisiin 100 %:n korotus kaikkina vuorokauden 
aikoina. 

Siviilisokeiden maksuton raitiotievaunujen käyttö. Kaupunginvaltuusto 
päätti6) puolestaan suostua siihen, että siviilisokeat, poikkeuksena Uu-
denmaan läänin kuvernöörin maaliskuun 11 p:nä 1901 vahvistamien Hel-
singin sähköraitioteiden käyttämisestä annettujen määräysten 1 §:ssä 
säädetystä kiellosta, saivat kuljettaa opaskoiransa mukanaan raitiotie-
vaunujen perävaunujen etusillalla. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitos. Kaupunginvaltuusto oikeutti7) palolautakunnan kertomus-
vuonna suorittamaan kymmenelle palokuntaan kuuluvien kesälomasijai-
selle 1,700 mk:n suuruisen kuukausipalkan sekä tarkoitusta varten ylittä-
mään palolaitoksen määrärahaa Kesälomasijaiset 14,000 mk. 

!) Kvsto 1 p. lokak. 11 §. — 2) S:n 17 p. jouluk. 11 §. — 8) S:n 19 p. helmik. 
31 §. _ S : n 1 7 p jouluk. 46 §. — 6) S:n 18 p. kesäk. 6 §. — ·) S:n 18 p. 
kesäk. 42 §. — 7) S:n 4 p. kesäk. 49 §. 
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Palolaitoksen v:n 1940 määrärahaa Kaluston hankinta päätettiin 
sallia ylittää 529,326:05 m k 1 ) ja määrärahaa Väestönsuojelutarpeet, 
kaupunginhallituksen käytettäväksi 390,000 mk 2). 

Palolaitoksen kertomusvuoden määrärahaa Käyttövoimaa päätettiin 3) 
sallia ylittää enintään 4,500 mk. 

Hyväksyen palolautakunnan toimenpiteen tilata 10 palokelloa Käpylän 
kaupunginosaan valtuusto niiden maksamiseksi päät t i 4) merkitä v:n 
1942 talousarvioon 62,140 mk, oikeuttaen palolautakunnan käyttämään 
nämä varat jo kertomusvuonna. 

Uusi palojärjestys. Merkittiin 5) tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus, 
jolle kaupunginvaltuusto, oli antanut selityksensä6) asiassa, oli siirtänyt 
piirinuohooja O. F. Karlssonin y. m. valituksen, joka tarkoitti Uuden-
maan lääninhallituksen päätöstä vahvistaa kaupunginvaltuuston hyväksy-
män uuden palojärjestyksen, valtioneuvoston ratkaistavaksi, joka touko-
kuun 2 p:nä oli päättänyt hylätä valituksen. 

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a ai ai n 
ulkopuolella 

Terveydenhoitojärjestyksen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 7) 
v:n 1942 ja 1943 ajaksi muuttaa Helsingin kaupungin terveydenhoitojär-
jestyksen 131 §:ään sisältyviä kotieläinten pitoa koskevia määräyksiä 
siten, että kaupungin alueella saatiin pitää myöskin sikoja. Päätös alistet-
tiin Uudenmaan lääninhallituksen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. 

Rottien hävittäminen. Rottien hävittämistä tutkimaan asetettu komi-
tea 8) oli antamassaan mietinnössä esittänyt, että Helsingissä ja sen naapuri-
kunnissa olisi toimeenpantava säännöllisesti vuosittain uusiutuva rottien 
hävittäminen seuraavia periaatteita noudattaen: 

Sairaaloihin kuulumattomaan lääkäri-, sairaanhoito- ja terveydenhoito-
henkilökuntaan lukeutuvat katsastajat antaisivat vuosittain maaliskuussa 
ja lokakuussa raportin rottatilanteesta piirissään. 

Myrkkysyötit asetettaisiin yleensä paikoilleen kerran vuodessa, joko 
keväällä maalis—huhtikuussa tai syksyllä loka—marraskuussa. Alueilla 
ja kiinteistöissä, missä rottia oli paljon, olisi niitä kuitenkin tarvittaessa 
asetettava useamminkin terveydenhoitoviranomaisten määräysten mukai-
sesti. 

Terveydenhoitolautakunta hankkisi myrkyt, syötit ja syöttilaatikot. 
Myrkkysyöttien asettaminen paikoilleen tapahtuisi kiinteistöjen hal-

tijain toimesta, jotka saisivat ostaa ne terveydenhoitolautakunnalta sen 
todellisia kustannuksia Vastaavin hinnoin. Tapporahana terveydenhoito-
lautakunta saisi suorittaa kustakin kuolleesta rotasta 1 mk hännältä. 
Kaupunki huolehtisi myrkkyjen asettamisesta asumattomille tonteille ja 
julkisille paikoille. Valtio huolehtisi omista taloistaan ja tonteistaan ku-
ten yksityiset talonomistajatkin. 

l) Kvsto 15 p. tammik. 41 §. — 2) S:n 12 p. maalisk. 26 §. — 8) S:n 29 p. 
lokak. 23 §. — 4) S:n 4 p. kesäk. 40 §. — 6) S:n 4 p. kesäk. 2 §. — ·) Ks. v:n 
1940 kert.s. 31. — 7) Kvsto 17 p. jouluk. 40 §; ks. v:n 1940 kert. s. 33 ja 135.— 
·) Ks. v:n 1940 kert. s. 111. 


