
15· Huoneenvuokralautakunnat 

Lautakuntien toiminta 

V. 1955 on Helsingin kaupunki edelleenkin ollut jaettuna huoneen vuokrasäännöstely-
mielessä erillisiin kuntiin verrattaviin piireihin siten, että Malmin—Tapanilan alue on 
muodostanut Malmin piirin, muun osan kaupunkia muodostaessa ns. varsinaisen kaupun-
gin piirin. Huoneen vuokralautakuntien keskuslautakunnan ehdotuksen johdosta kaupun-
ginvaltuusto päätti kokouksessaan 3. 11. 1954 tehdä valtioneuvostolle esityksen, että 
Malmin piirin huoneen vuokralautakunta saataisiin lakkauttaa ja Malmin piiri yhdistää 
varsinaisen kaupungin piiriin. Esitys ei kuitenkaan johtanut toivottuun tulokseen. Varsi-
naisen kaupungin piirissä oli yhden varsinaisen päätoimisen huoneen vuokralautakunnan 
lisäksi kaksi luottamusmieslautakuntaa, Malmin piirissä on sen sijaan toiminut vain yksi 
luottamusmieslautakunta. Lautakuntien yhteisenä elimenä, jolle lautakuntien yhteisten 
asioiden hoito kuuluu, on toiminut huoneenvuokralautakuntien keskuslautakunta. Huo-
neen vuokralautakuntien neuvottelukunta on niinikään, kuten ennenkin, ollut toiminnassa 
pääasiallisesti periaate- ja tulkintakysymysten käsittelyä varten. 

Kokoukset ja niissä käsitellyt asiat. Lautakuntien kokouksia oli yhteensä 918, vastaavan 
luvun oltua 1 069 v. 1954. Tällöin varsinaisen päätoimisen eli ns. I huoneen vuokralauta-
kunnan säännölliseen työpäivään sisältyi kaksi kokousta siten, että aamu- ja iltapäivästä 
kummastakin muodostui yksi erillinen kokous. Kokoukset jakaantuivat eri lautakuntien 
osalle seuraavasti: 

Malmin Keskuslauta- Neuvottelu-
I lk. I I lk. I I I lk. lautakunta kunta kunta 
517 106 160 115 16 4 

Keskuslautakunnan ja neuvottelukunnan kokouksia lukuun ottamatta lautakuntien 
kokoukset kestivät keskimäärin 1 t. 38 min. Lautakunnat käsittelivät kokouksissaan toi-
minnanjohtajan määräämän työnjaon mukaisesti kaikkiaan 13 702 asiaa, joista Malmin 
piirin lautakunnassa 830. Käsitellyt asiat, vertauksen vuoksi myös v:n 1954 luvut, jakaan-
tuvat laatunsa mukaan seuraavasti: 

V. 1955 V. 1954 
perusvuokran vahvistamisia 1 225 1 835 
vuokrasopimusten irtisanomislupia 2 380 2 552 
liikehuoneistojen vuokrasuhteita 260 272 
alivuokralaisten vuokramaksun suuruutta 168 299 
huoneistojen käytön tehostamista 216 681 
asunnonvälitystä 5 092 5 395 
asunnonsaantihakemusten ottamista ns. kiireellisten tapausten 

listalle 3 049 2 637 
huoneistojen vapaaksi julistamista 578 625 
keskuslautakunnan asioita 302 273 
neuvottelukunnan asioita 19 11 
muita asioita 413 577 

Yhteensä 13 702 15 157 
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Vuokrasopimusten irtisanomisia koskevat asiat. Kesäkuun 9 p:nä 1955 huoneenvuok-
rasäännöstelystä annettu valtioneuvoston päätös sisälsi voimassa olleisiin määräyksiin eräi-
tä muutoksia, jotka vähensivät huoneen vuokralautakuntien käsiteltäviksi tulevien, vuokra-
sopimusten irtisanomista koskevien asioiden lukumäärää. Mainitun päätöksen voimaan 
tulosta eli 1.7. 1955 lukien oli ns. vanha eli huoneenvuokrasäännöstelyn alainen rakennus, 
jonka maistraatti oli lainvoimaisella päätöksellä määrännyt hengenvaarallisena puretta-
vaksi, vapaa huoneen vuokrasäännöstelystä, joten tällaisessa tapauksessa ei tarvinnut enää 
pyytää huoneen vuokralautakunnalta rakennuksen purkamislupaa eikä asuinhuoneistoja 
koskevien vuokrasopimusten irtisanomislupaa. Ali vuokrasuhteet, jotka syntyivät 1. 7. 
1955 jälkeen olivat myös vapaat huoneen vuokrasäännöstelystä, eräitä vähäisiä poikkeuk-
sia lukuun ottamatta. Vireillepantujen vuokrasopimusten irtisanomisanomusten määrä 
olikin kertomusvuoden aikana em. syistä melkoisesti pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Niinpä käsiteltiin huoneenvuokralautakunnissa 2 380 asuinhuoneistoa koskevan vuokra-
sopimuksen irtisanomisasiaa, vastaavan luvun oltua 2 552 v. 1954. Mainituista 2380 
asiasta koski 1 714 (1 766 v. 1954) päävuokrasuhteen irtisanomista tai ns. pakkovaihtoa 
sekä 666 (786) alivuokrasuhteen irtisanomista. Päävuokrasuhteen irtisanomiseen suostut-
tiin 592 (592), päävuokrasuhteen osittaiseen irtisanomiseen 46 (60), pakkovaihtoon 176 
(229) ja alivuokrasuhteen irtisanomiseen 288 (310) tapauksessa. Päävuokrasuhteen irti-
sanominen johtui 158 (136) tapauksessa työsopimuksen, jonka mukaan työpalkkaan sisäl-
tyy vapaa asunto taikka jonka johdosta työntekijällä on oikeus vuokralla hallita työn-
antajan huoneistoa, lakkaamisesta, 214 (207) tapauksessa huoneiston omistajan tai hänen 
perheellisen lapsensa asunnon tarpeesta ja 220 (249) muista tapauksista, esim. talon purka-
misesta. Alivuokrasuhteen irtisanomiseen suostuttiin 187 (190) tapauksessa vuokran-
antajan (omistajan tai päävuokralaisen) tilanahtauden vuoksi sekä 101 (117) tapauksessa 
muusta syystä. On kuitenkin huomattava, että nämä päätökset eivät aina osoita lopul-
lista ratkaisua, koska useimmista huoneenvuokralautakuntien tämänlaatuisista päätöksis-
tä on valitettu vuokrantarkastuslautakuntaan. 

Asunnonvälitys. Kertomusvuoden ensimmäisenä päivänä oli huoneenvuokralautakun-
tien, Malmin piirin huoneenvuokralautakunta mukaan luettuna, kortistoissa 8 505 voi-
massa olevaa luokiteltua asunnonsaantihakemusta, vastaten 27 227 henkilöä. Mainituista 
hakemuksista oli 7 657 välttämättömässä asunnontarpeessa olevien tekemää> käsittäen 
24 976 henkilöä. Kertomusvuoden viimeisenä päivänä oli hakemusten kokonaismäärä 
8 776, käsittäen 26 967 henkilöä. Välttämättömässä asunnontarpeessa olevien asunnon-
saantihakemuksia oli taas 7 786, käsittäen 24 308 henkilöä. Seuraavasta taulukosta ilme-
nee asunnonsaantihakemusten sekä asunnonhakijoiden lukumäärä eri ajankohtina (käsit-
tää sekä varsinaisen että Malmin piirin huoneenvuokralautakunnat): 

Päivämäärä 
Kaikki hakemukset Välttämättömässä asunnon-

tarpeessa olevat 
Päivämäärä 

Hakemusten 
lukumäärä 

Henkilö-
määrä 

Hakemusten 
lukumäärä 

Henkilö-
määrä 

1. 1. 1949. 7 248 21 384 5 744 17 575 
1. 1.1950 7 804 23 804 6 681 . 20 898 
1. 1. 1951 8 144 25 148 7 102 22 602 
1. 1.1952 8716 26 640 7 386 23 332 
1. 1.1953 8 858 27 149 7 888 24 593 
1. 1.1954 . 9 336 28 179 8 251 25 310 
1. 1.1955 8 505 27 227 7 657 24 976 
1. 2.1955 8669 26 562 7 804 24 212 
1. 3.1955 8 608 26 413 7 757 24 143 
1. 4.1955 8 828 27 192 7 966 24 857 
1. 5. 1955 8 661 26 565 7 886 24 487 

"1. 6. 1955 8 572 26 575 7 750 24 372 
1. 7. 1955 8 632 26 788 7 820 24 560 
1. 8.1955 8 351 25 069 7 485 22 765 
1. 9. 1955 8 461 25 773 7 616 23 492 
1. 10. 1955 8 575 26 486 · 7 685 24 028 
1. 11. 1955 8697 26 849 7 758 24 349 
1. 12:1955 ...Tr. 8 868 27 123 7 880 24 502 
1. 1.1956 8 776 26 967 7 786 24 308 
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Vuoden 1955 aikana jätettiin varsinaisen kaupungin piirin huoneenvuokratoimistoon 
5 694 asunnonsaantihakemusta. Kertomusvuoden ensimmäisenä päivänä oli varsinaisen 
kaupungin piirin huoneen vuokralautakuntien kortistossa 8 104 voimassa olevaa luokitel-
tua asunnonsaantihakemusta, jotka käsittivät 25 944 henkilöä. Näistä hakemuksista oli 
7 332 välttämättömässä asunnontarpeessa olevien tekemää hakemusta, vastaten 23 954 
henkilöä. Vuoden 1955 päättyessä oli hakemusten kokonaismäärä varsinaisen kaupungin 
huoneen vuokralautakuntien kortistossa 8 389, käsittäen 25 751 henkilöä. Näistä hakemuk-
sista oli 7 426 välttämättömässä asunnontarpeessa olevien tekemää, käsittäen 23 179 
henkilöä. Perhesuhteiden mukaan ryhmittyivät hakemukset 31. 12. 1955 seuraavasti: 

perheitä, joilla vähintään 3 alle 18-vuotiasta lasta 925 
perheitä, joilla 1—2 alle 18-vuotiasta lasta 4 450 
lapsettomia perheitä tai perheitä, joilla 18-vuotiaita tahi sitä vanhempia lapsia 2 214 
yksinäisiä henkilöitä 800 

Yhteensä 8 389 

Hakijoiden asunto-olojen mukaan ryhmittyivät hakemukset seuraavasti: 

päävuokralaisia 2 592 alivuokralaisia 3 128 
matkustajakodeissa ym. tilapäismajoituspaikoissa asuvia 2 669 

Yhteensä 8 389 

Sen mukaan, mikä oli pääasiallinen syy asunnon tarpeeseen, ryhmittyivät hakemukset 
seuraavasti: 
paikkakunnalle muuttaminen 385 
avioliiton solmiminen 1 372 
perheen lisäys 960 
asunnon pienuus 1 752 
asunnon kehnous 1 205 
asunnon epämukava sijainti työpaikkaan nähden 128 
häätö edellisestä asunnosta 1 633 
muu syy 954 

Yhteensä 8 389 

Asunnonhakijoista oli muuttanut varsinaisen kaupungin piirin alueelle: 

v. 1939—1944 . 902 
» 1945—1949 841 
» 1950—1954 1 091 
» 1955 185 

Yhteensä 3 019 

Varsinaisen kaupungin piirin huoneenvuokralautakuntien välitettä-
väksi tuli 2 387 asuinhuoneistoa, vastaavan luvun v. 1954 oltua 2 308. Tähän lukuun sisäl-
tyvät vuokranantajien vapaaksi tai vapautuviksi ilmoittamat huoneistot sekä huoneen-
vuokralautakuntien vapaaksi julistamat huoneistot. Näistä 2 347 osoitettiin asunnon tar-
peessa oleville ja 34 joutui vapaasti vuokrattaviksi kun vuokralaisiksi osoitetut eivät sää-
detyssä ajassa hyväksyneet huoneistoja. Huoneluvun mukaan ryhmittyvät välitetyt huo-
neistot seuraavasti: 
1 huone 633 
1 huone ja keittokomero 368 
1 huone ja keittiö 588 
2 huonetta ja keittokomero 272 
2 huonetta ja keittiö 275 
3 huonetta ja keittokomero 23 

huonetta ja keittiö 
huonetta ja keittiö 
huonetta ja keittiö 
huonetta ja keittiö 

109 
51 
19 
8 
1 

Yhteensä 2 347 
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Osoituksen saaneissa on ollut 2 275 perhettä ja yhteensä 7 495 henkilöä. 
Vuoden aikana ovat varsinaisen kaupungin piirin huoneenvuokralautakunnat antaneet 

luvan 1 729 huoneiston vaihtoon ja hyväksyneet 204 väliaikaista vuokrasopimusta. 
Malmin piirin huoneenvuokralautakunnan kortistossa oli ker-

tomusvuoden alussa 401 voimassa olevaa luokiteltua asunnonsaantihakemusta, jotka 
käsittivät 1 283 henkilöä. Hakemuksista oli 325 välttämättömässä asunnon tarpeessa ole-
vien tekemää, vastaten 1 022 henkilöä. Vuoden 1955 lopussa oli hakemusten kokonais-
määrä 387, käsittäen 1 216 henkilöä. Näistä oli 360 välttämättömässä asunnon tarpeessa 
olevien tekemää, käsittäen 1 129 henkilöä. Perhesuhteiden mukaan ryhmittyivät hake-
mukset 31. 12. 1955 seuraavasti: 

perheitä, joilla vähintään 3 alle 18-vuotiasta lasta 57 
perheitä, joilla 1—2 alle 18-vuotiasta lasta 201 
lapsettomia perheitä tai perheitä, joilla 18-vuotiaita tahi sitä vanhempia lapsia 86 
yksinäisiä henkilöitä 43 

Yhteensä 387 

Hakijoiden asunto-olojen mukaan ryhmittyivät hakemukset seuraavasti: 
päävuokralaisia 211 matkustajakodeissa ym. tilapäis-
alivuokralaisia 99 majoituspaikoissa asuvia 77 

Yhteensä 387 

Sen mukaan, mikä oli pääasiallinen syy asunnontarpeeseen, ryhmittyivät hakemukset 
seuraavasti: 
paikkakunnalle muuttaminen 8 asunnon epämukava sijainti työpaik-
avioliiton solmiminen 27 kaan nähden 3 
perheen lisäys 33 häätö edellisestä asunnosta 67 
asunnon pienuus 92 muu syy 106 
asunnon kehnous 51 Yhteensä 387 

Asunnonhakijoista oli muuttanut Malmin piirin alueelle: 

v. 1939—1944 33 v. 1950—1954 74 
» 1945—1949 51 » 1955 10 

Yhteensä 168 

Lautakunta välitti kertomusvuoden aikana 130 huoneistoa 108 perheelle. Asunnon 
•saaneiden lukumäärä on 397. Välitetyt huoneistot ryhmittyvät huoneluvun mukaan seu-
raavasti: 

1 huone (t. keittiö) 40 2 huonetta ja keittiö 21 
1 huone ja keittiö tai kaksio 65 3 huonetta ja keittiö t. suurempi 4 

Yhteensä 130 

Kertomusvuoden aikana Malmin piirin huoneenvuokralautakunta antoi luvan 60 
huoneiston vaihtoon sekä hyväksyi 10 väliaikaista vuokrasopimusta. 

Siitä huolimatta, että huoneenvuokralautakuntien oli huoneenvuokrasäännöstely-
määräysten mukaan sosiaaliministeriön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti huoleh-
dittava siitä, että asuinhuoneiston saivat ensi sijassa paikkakunnalla jatkuvasti asuneet, 
omatta syyttään häädetyt tai häädettävät lapsiperheet, tällaisille lapsiperheille voitiin 
osoittaa asunnot vasta useamman kuukauden kuluttua häädöstä lukien. Sosiaaliministe-
riön Helsingin kaupungin huoneen vuokralautakunnille antaman ohjeen mukaan katsot-
tiin paikkakunnalla jatkuvasti asuneiksi perheiksi vain ne perheet, jotka ennen osoituksen 
saamista olivat Helsingin kaupungissa asuneet yhtäjaksoisesti vähintään 3 vuotta. 

Huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan on huo-
neenvuokralautakunnan osoitettava vapaaksi tai vapautuvaksi ilmoitettuun huoneistoon, 
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jota on käytetty työsopimuksen perusteella työntekijän asuntona, ensi sijassa asukkaaksi 
työnantajan pyynnöstä muu hänen työntekijänsä. Tämän johdosta osoitettiin varsinaisen 
kaupungin piirin huoneen vuokralautakuntien toimesta vuoden 1955 aikana 30.9 % 
välitettävistä asunnoista työsopimuksen perusteella työntekijöille. N. 9.7 % välitetyistä 
huoneistoista osoitettiin taas vapaaksi tai vapautuvaksi ilmoitetussa huoneistossa pitem-
män aikaa alivuokralaisina asuneille, koska olisi ollut kohtuutonta häätää näitä huoneis-
tosta. 

Huoneistojen käytön tehostaminen. Huoneenvuokrasäännöstelystä 9. 6. 1955 annetulla 
valtioneuvoston päätöksellä lopetettiin 1. 7. 1955 lukien ns. tehostamistoimenpiteiden 
soveltaminen eli pakkoalivuokraus. Käytännössä tehostamistoimenpiteiden soveltaminen 
olikin jo usean vuoden aikana pääasiallisesti rajoittunut siihen, että muuttoilmoitusten 
perusteella tarkkailtiin huoneistojen asukasmääriä. Mainittakoon, että kertomusvuoden 
aikana jätettiin varsinaisen kaupungin piirin huoneenvuokratoimistoon 89 799 muutto-
ilmoitusta. Viiden ensimmäisen kuukauden aikana, jolloin tehostamistoimenpiteitä vielä 
sovellettiin, huoneenvuokralautakunnat antoivat 30 huoneiston haltijalle määräyksen 
luovuttaa osa huoneistosta, yhteensä 31 huonetta, yksinäisille alivuokralaisille, jotka huo-
neiston haltijat olivat itse saaneet ottaa. 

Huoneenvuokratoimisto 
Varsinaisen kaupungin piirin huoneenvuokralautakuntien alainen toimisto sijaitsi 

talossa Aleksanterinkatu 28 — Unioninkatu 27. Toimisto oli edelleenkin jaettuna kanslia-
ja asunnonvälitysosastoon. Henkilökunnan lukumäärä ilmenee seuraavasta: 

1.1.1954 1 .1 .1955 1.1.1956 
Toimistopäällikkö 1 1 1 
Konttoripäällikkö 1 1 1 
Osastopäällikkö 1 1 1 
Sihteerit 9 9 8 
Apulaissihteerit 3 2 2 
Kortistonhoitaja 1 1 1 
Keskuskortistonhoitaja 1 1 1 
Asunnontarkasta j at 13 13 11 
Toimistoapulaiset 41 41 38 
Ylivahtimestari 1 1 -— 
Vahtimestarit 3 3 3 
Siivoojat 4 4 4 
Lähetit 3 3 3 

Yhteensä 82 81 74 

Malmin alatoimisto sijaitsi Malmilla kaupungin omistamassa huoneistossa Helsingin-
tie 5:ssä. Malmin alatoimiston henkilökunnan lukumäärä ilmenee seuraavasta: 

1.1.1954 1 .1 .1955 1.1.1956 
Sihteerit 1 1 1 
Asunnontarkastajat 2 2 2 
Toimistoapulaiset 1 1 1 

Yhteensä 4 4 4 

Lisäksi mainittakoon varsinaisen kaupungin piirin päätoimisen eli I huoneenvuokra-
lautakunnan puheenjohtaja ja 2 jäsentä, jotka oli katsottava myös tilapäisiksi viranhalti-
joiksi. 

Huoneen vuokralautakunnilla oli kuten ennenkin lisäksi sosiaaliministeriön määräämä 
toiminnanjohtaja. Yksi varsinaisten lautakuntien puheenjohtajista toimi kaupungin-
valtuuston valitsemana lautakuntien yhteisenä puheenjohtajana. Lautakuntien palveluk-
sessa oli myöskin ylimääräisiä apulaissihteereitä, jotka istunnoissa pitivät pöytäkirjaa. 

Melko laaja huoneen vuokrasäännöstelyä koskeva lainsäädäntö aiheutti runsaasti 
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kyselyjä yleisön taholta. Varsinaisen kaupungin piirin huoneen vuokralautakuntien alaisen 
huoneenvuokratoimiston neuvonnassa olikin neljä virkamiestä, joista kaksi otti vastaan 
yleisöä asunnonsaantiasioissa ja kaksi on hoitanut varsinaisen lainopillisen neuvonnan, 
joka myös saattoi tapahtua puhelimitse. Säännönmukaisissa tapauksissa yleisö pani myös 
neuvonnassa vireille riita-asiansa lautakunnissa. Vireillepanot koskivat suurimmaksi 
osaksi vuokramaksun vahvistamista ja irtisanomislupaa koskevia anomuksia. Neuvonnas-
sa kävi kertomusvuoden aikana 37 385 henkilöä, minkä lisäksi 17 964 henkilöä kääntyi pu-
helimitse neuvonnan puoleen. 

Huoneenvuokralautakuntien määrärahojen käyttö 

Palkkiot . 
Tilapäiset viranhaltijat 
Vuosilomasij aiset 
Ylityökorvaukset 
Muut palkkamenot 
Vuokra 
Siivoaminen 
Painatus ja sidonta 
Tarverahat 
Omistajan kustannuksella siirrettävän ja varastoi-

tavan omaisuuden siirtämis- ja varastoimis-
kustannukset 

Tilien Säästö (+) 
Määrärahat mukaan tai 

yhteensä käytetty ylitys (—) 
mk mk mk 

4 802 000 3 126 070 + 1 675 930 
40 724 460 40 724 460 — 

290 400 237 200 + 53 200 
150 000 149 879 + 121 

1 699 985 1 917 145 217 160 
2 584 035 2 584 547 512 

90 000 87 677 + 2 323 
500 000 451 734 + 48 266 
765 000 732 933 + 32 067 

50 000 1 790 + 48 210 
Yhteensä 51 655 880 50 013 435 + 1 642 445 

Pöytäkirjojen lunastusmaksuista kertyi tuloja 828 910 mk. 




