
1. Kaupunginvaltuu sto 

sakkoja pienemmistä rikkomuksista, kuten väärästä pysäköinnistä yms. Mainituilla 
toimenpiteillä vähennettäisiin mm. raastuvanoikeuden työtaakkaa. Poliisilaitos oli 
lausunnossaan todennut, että voimassa olevan rangaistusmääräysmenettelyn muut-
tamista tutkii valtion asettama komitea, joka lähiaikoina jättänee mietintönsä val-
tioneuvostolle. Saadun tiedon mukaan komitea on erikoisesti tutkinut vähäisissä 
liikennerikkomuksissa noudatettavaa menettelyä ja niistä aiheutuvia rangaistuksia. 
Poliisilaitos ei pitänyt tarpeellisena antaa aloitteesta perusteltua lausuntoa, koska 
em. komitea tutki juuri aloitteessa esitettyjä asioita. Kaupunkiliiton toimisto oli 
yhtynyt poliisilaitoksen lausuntoon. Kaupunginhallituksen mielestä asian ei tulisi 
antaa aihetta toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi (15.3. 201 §). 

Huoneenvuokralautakunnat. Vt Vanhanen ym. olivat 1.3. tehneet aloitteen esi-
tyksen tekemiseksi Kaupunkiliitolle huoneenvuokrasäännöstelylain voimassaoloajan 
pidentämisestä Helsingissä, jonka asuntotilanne oli vaikein koko maassa. Vuokra-
säännöstelyn lopettaminen aiheuttaisi mm. vuokrien huomattavan kohoamisen, 
joka taas tekisi heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville mahdottomaksi hank-
kia asuntoa vapailta markkinoilta. Kaupunkiliiton toimisto oli asian johdosta ilmoit-
tanut, että sosiaaliministeriön 1.3. asettama toimikunta, jonka tehtävänä on laatia 
selvitys Helsingin ja Tampereen asunto- ja vuokratilanteesta, saisi todennäköisesti 
tehtävänsä suoritetuksi kevään kuluessa, joten yksityiskohtaisemman lausunnon 
antaminen ei ollut aiheellista. Myöskin kaupunginhallitus oli todennut, että koska 
valtion taholta oli jo ryhdytty asiassa toimenpiteisiin, ei esityksen tekemiseen kau-
pungin puolelta ollut aihetta. Kaupunginhallitus katsoi eo. riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (1.3. 171 §, 29.3. 247 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitoksen eräiden virkojen siirtäminen ylempään palkkaluokkaan ks. s. 10. 
Vesi- ja viemärijohtojen uusiminen. Pääpaloaseman Korkeavuorenkatu 39:ssä 

sijaitsevan asuintalon liittämiseksi kaukolämmitysverkkoon oli talousarvioon varat-
tu tarvittavat määrärahat. Lämmin vesi j ohtojen asennustyön yhteydessä oli havait-
tu, että vanhat vesi- ja viemärijohdot olivat niin huonossa kunnossa, että niiden 
uusiminen olisi suoritettava ensi tilassa. Kun lämpimän veden nousuj ohtoja varten 
j ouduttiin hakkaamaan putkisyvennykset, pidettiin tarkoituksenmukaisimpana 
uusia samalla talon vesi- ja viemärijohdot. Valtuusto myönsi tarkoitusta varten 
tarvittavan määrärahan, 13 mmk (20.9. 631 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden sekä sairaanhoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitoviraston kansliaosastolle päätettiin 1.1.1962 lukien perustaa kaksi 
12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa (6.9. 570 §). 

Elintarviketeollisuuden tarkastuksen ja valvonnan tehokkuuden tutkimiseksi teke-
mässään aloitteessa vt Hakulinen ym. ehdottivat, että kaupunginhallitus asettaisi 
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