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Holhouslautakunta. Holhouslautakunnan sihteerin virka p ä ä t e t t i i n t a m m i k u u n 1 
p:stä 1943 lukien siirtää 39 palkkaluokasta 29:nteen. 

Holhouslautakunnan v:n 1941 tarverahoja päätettiin sallia ylittää 570 mk 2 ) sekä 
kertomusvuoden määrärahaa Kesälomasijaiset 375 mk3) . 

Huoneenvuokralautakunnat*). Kaupunginhallitus oli valinnut huoneenvuokralautakun-
tiin sotapalveluksessa oleville ja heidän omaisilleen annettavaa vuokrarahaa koskevan val-
tioneuvoston kertomusvuoden tammikuun 29 p:nä tekemän päätöksen mukaisesti kaksi 
neuvottelevaa lisäjäsentä, joista toinen edusti huoltolautakuntaa ja toinen sotapalveluk-
sessa olevia, sekä varamiehet näille. Hyväksyen tämän kaupunginhallituksen toimenpi-
teen kaupunginvaltuusto päätti 5), et tä nämä jäsenet voivat tarpeen mukaan toimia itse-
näisinä lautakuntina. 

Valtuusto oikeutti6) huoneenvuokralautakunnat tarpeen mukaan palkkaamaan 
enintään viisi uut ta apulaissihteeriä ja saman verran uusia toimistoapulaisia sekä maksa-
maan kaikille apulaissihteereilleen palkkiona 275 mk kokoukselta, kuitenkin enintään 
3 500 mk kuukaudessa kullekin. 

Huoneenvuokralautakuntain neuvottelevien jäsenten palkkio määrättiin 7) 200 mk:ksi 
kokoukselta. 

Huoneenvuokralautakuntien puheen joht a jäin palkat tai palkkiot määrättiin8) v. 1943 
olemaan seuraavat: v:n 1939 kesäkuun 1 p:n jälkeen valmistuneita taloja koskevia vuokra-
asioita käsittelevän ensimmäisen huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajan palkka 
42 000 mk vuodessa; eteläisissä ja läntisissä kaupunginosissa olevia taloja koskevia 
vuokra-asioita käsittelevän toisen huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajan, joka 
samalla toimi lautakuntien yhteisenä puheenjohtajana, 60 000 mk vuodessa; Pitkänsillan 
pohjoispuolella ja pohjoiseen johtavan rautatien itäpuolella olevia taloja koskevia vuokra-
asioita käsittelevän kolmannen huoneenvuokralautakunnan puheenj ohtaj an 42 000 mk 
vuodessa; eteläisissä ja läntisissä kaupunginosissa olevia taloja koskevia vuokra-asioita 
käsittelevän neljännen väliaikaisen huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajan 300 mk 
kokoukselta; sekä Pitkänsillan pohjoispuolella ja pohjoiseen johtavan rautatien itäpuolella 
olevia taloja koskevia vuokra-asioita käsittelevän viidennen väliaikaisen huoneenvuokra-
lautakunnan puheenjohtajan 300 mk kokoukselta. 

Seuraavia huoneenvuokralautakuntain määrärahoja päätettiin 9) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: määrärahaa Palkkiot 766 500 mk, Tilapäistä työvoimaa 173 765 mk, 
Vuokra 11 205 mk, Painatus ja sidonta 6 000 mk ja Tarverahat 71 000 mk. 

4. Liikennettä koskevat asiat 

Raitiotieräiteen rakentaminen Lauttasaarenkadulle. Kaupunginvaltuusto päätti 10) 
sallia Raitiotie ja omnibus oy:n omalla kustannuksellaan rakennuttaa väliaikaisen yksi-
raiteisen raitiotieraiteen Lauttasaarenkadulle Kalmistokadun raitiotieraiteiden ja Tall-
berginkadun välille, ehdoin että yhtiö vastasi myöskin raiteen päätesilmukan tiellä olevien 
rakennustoimistolle kuuluvien vajain siirtämisestä toiseen paikkaan aiheutuvista kustan-
nuksista. 

5. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitos. Palolaitoksen v:n 1941 määrärahoja Tarverahat ja Autojen käyttö pää-
tettiin u ) sallia ylittää vastaavasti enintään 8 000 mk ja 20 000 mk. 

Palolaitoksen kertomusvuoden määrärahoja Autojen käyttö, Puhtaanapito, Tarve-
rahat ja Käyttövoimaa päätettiin sallia ylittää vastaavasti 300 000 mk 12), 5 000 mk 13) 
10 000 mk1 3) ja 8 000 mk1 3). 

Kaupunginvaltuusto vahvisti1 4) korotetut palolaitoksen sairaankuljetusvaunujen 
käyttömaksut1 5) päättäen hankkia kansanhuoltoministeriön vahvistuksen maksujen koro-
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