
1. Kaupungin valtu usto 

koskeva vt v. Frenckellin aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmistel-
tavaksi (21. 12. 892 §). 

Huoneenvuokrien säännöstelystä annetun lain voimassaoloajan pidentämistä kos-
kevassa vt Laineen ym. aloitteessa oli todettu eduskunnan v:n 1959 joulukuussa 
tekemän päätöksen vuokrasäännöstelyn pidentämisestä vain kertomusvuoden kesä-
kuun loppuun saakka herättäneen vakavaa huolestumista helsinkiläisten asunnon-
tarvitsijain joukossa, koska vuokrien oletettiin säännöstelyn päättymisen jälkeen 
kohoavan moninkertaisiksi. Tilastotoimiston v. 1955 suorittaman tutkimuksen mu-
kaan oli asuntojen vajaus Helsingissä 13 600 huoneistoa ja uusien huoneiden tarve 
n. 34 000. Ahtaasti asuvia ruokakuntia oli 35 200 ja alivuokralaiskuntia 12 400. 
Ellei keittiötä laskettu asuinhuoneeksi, nousi ahtaasti asuvien ruokakuntien luku 
kaksinkertaiseksi. Aloitteentekijät katsoivat vuokrasäännöstelyn jatkamisen välttä-
mättömäksi ja ehdottivat, että kaupunginhallitusta kehotettaisiin tekemään Kau-
punkiliitolle esitys, että tämä ryhtyisi kiireellisesti toimenpiteisiin vuokrasäännös-
telyn voimassaoloajan pidentämiseksi yleensä ja erikoisesti Helsingissä. Kiinteistö-
lautakunta oli todennut, että vuokrasäännöstely aloitettiin v. 1940 kohtuuttomien 
vuokrien ehkäisemiseksi. Parhaillaan voimassaolevien vuokrasäännöstelymääräysten 
mukaan oli perusvuokra laskettu pitämällä lähtökohtana v:n 1939 vuokraa, mihin 
sitten korotukset oli sallittu määrätyn indeksin perusteella laskien. Säännöstelymää-
räysten mukaisen vuokran alhaisuus johti käytännössä asianomaisten asuntojen 
rappeutumiseen. Valtioneuvosto oli asettanut kertomusvuoden tammikuussa komi-
tean selvittelemään asuntotilannetta säännöstelyn alaisilla paikkakunnilla ja teke-
mään mahdollisia esityksiä säännöstelyn suhteen. Kiinteistölautakunnan mielestä 
ei asian tässä vaiheessa ollut aihetta enempiin toimenpiteisiin. Lautakunnan vähem-
mistö oli ollut sitä mieltä, että aloitteesta olisi ollut annettava puoltava lausunto. 
Kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta tarkoin seuraamaan huo-
neenvuokrasäännöstelyyn liittyvien kysymysten käsittelyä valtioneuvostossa sekä 
ryhtymään tarpeen vaatiessa mahdollisiin toimenpiteisiin (27. 1. 97 §, 6. 4. 283 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitoksen johtosäännön muuttaminen. Merkittiin tiedoksi, että korkein hallin-
to-oikeus oli 26.11.1959 antamallaan päätöksellä kumonnut kaupunginvaltuuston 
v. 1958 (ks. s. 28) tekemän päätöksen, joka sisälsi lisäyksen palolaitoksen johtosään-
nön 24 §:ään ja koski palolaitoksen viranhaltijan velvollisuutta tilittää kaupungin-
kassaan palkkiot eräistä suorittamistaan katsastuksista (10.2. 100 §, kunn. as. kok. 
n:o 13, ks. v:n 1959 kert. s. 35). Kaupunginvaltuusto päätti, että palolaitoksen 
johtosäännön 24 §:ään lisätään uusi 5. momentti. Tämä sisälsi määräyksen, että 
palopäällystöön kuuluvan viranhaltijan, joka peri itselleen palkkion suorittamistaan 
katsastuksista, tuli itse kustantaa kaikki katsastuksesta aiheutuvat kulut (1. 6. 
423 §, kunn. as. kok. nro 58). 

Viranhaltijat. Palolaitokseen päätettiin 1.1.1961 lukien perustaa 20. palkkaluok-
kaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva ruiskumestarin virka (30.11. 822 §). 

Autojen vakuuttaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti palolautakunnan ylittä-
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mään määrärahojaan Vakuutusmaksut enintään 100 000 mk:lla eräiden kertomus-
vuoden aikana hankittujen autojen vakuuttamista varten (9.3. 201 §). 

Nuohoustointa koskevien määräysten tarkistamista koskeva vt Mehdon ym. 
aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (2.11. 753 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Tartunnantorjuntatoimisto. Moskovassa sattuneen isorokkoepidemian vuoksi oli 
terveydenhoitolautakunta järjestänyt Helsingissä ylimääräisiä rokotustilaisuuksia 
28.1. alkaen. Kaupunginvaltuusto oikeutti lautakunnan ylittämään tartunnantor-
juntatoimiston määrärahoja Rokottaminen enintään 2.8 mmk mainittujen rokotus-
tilaisuuksien toimeenpanemista varten (6.4. 280 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuusto päätti valita 23. palkkaluokan am-
mattientarkastajan virkaan ins. Yrjö Valjakan ja 21. palkkaluokan ammattientar-
kastajan virkaan ammattientark. Gustaf Johanssonin, molemmat 1.10. lukien 
sekä 21. palkkaluokan ammattientarkastajan virkaan dipl. ins. Kerttu Rantakallion 
1.11. lukien. Vaalit suoritettiin 5-vuotiskaudeksi ja niistä ilmoitettiin valtion am-
mattientarkastuksen I piirille (7.9. 568, 569 §). 

Terveydenhuolto-osaston neuvolatoimistoon päätettiin v:n 1961 alusta lukien 
perustaa viisi 20. palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa kätilön virkaa 
(7.9. 577 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti terveydenhoitolautakunnan käyttämään koti-
sairaanhoitotoimiston määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat yhdeksän 20. palkka-
luokkaan kuuluvan tp. terveyssisaren palkkaamista varten neuvolatoimistoon 
(23. 3. 240 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti terveydenhuoltolautakunnan ylittämään neuvola-
toimiston kalustonhankintamäärärahoja enintään 992 410 mk:lla taloissa Vuoren-
peikontie 5, Pihlajatie 32 ja Kapteeninkatu 22—Tehtaankatu 24 olevien uusien 
neuvolatilojen kalustamista varten (27. 4. 328 §). 

Huonetilojen varaaminen Etelä-Haagan uudesta kansakoulutalosta, ks. s. 60. 
Kaupunginvaltuusto päätti perustaa kotisairaanhoitotoimistoon v:n 1961 alusta 

lukien kaksi 21. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvaa aluelääkärin 
virkaa kahden tilapäisen viran tilalle (7.9. 576 §). 

Aluelääkäreiden vastaanotto- ja sairaanhoito as emien perustamisesta ja poliklinik-
katoiminnan laajentamisesta olivat vt t Lehto ja Meltti ym. tehneet aloitteen, jossa 
mm. todettiin poliklinikoita kaupungin laajentumisen takia olevan liian vähän. Sai-
raaloiden poliklinikoilla käyminen aiheutti kävijälle usein pitkien matkojen ja 
monituntisen jonotuksen vuoksi mm. työajan menetyksen, josta koitui aineellista 
vahinkoa. Vt Lehto ym. olivat huomauttaneet, että 12. kaupunginosaan vuosi sitten 
perustetusta aluelääkärin vastaanotosta oli saatu hyvin myönteiset tulokset, jonka 
vuoksi samanlaisia vastaanottoja olisi perustettava myös Herttoniemen ja Munkki-
niemen asuntoalueita varten. Myöskin vt Meltti ym. olivat aloitteessaan viitanneet 
mainittuihin hyviin tuloksiin sekä ehdottaneet, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
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