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ja josta puolet oli jo luovutettu väestönsuojelulautakunnalle, luovutettaisiin kaupungin-
museon hallintaan, 

että varastotilan vuokra kertomusvuodelta oli suoritettava kaupunginarkiston tililtä, ja 
että museolautakuntaa kehoitetaan merkitsemään v:n 1954 talousarvioehdotukseensa 

määräraha mainitun vuokran maksamista varten v:n 1954 alusta. 
Hollannin tulvan uhrien avustaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 

myönnettiin 100 000 mk annettavaksi Suomen Punaisen Ristin keräykseen Hollannin 
tulvan uhrien avustamista varten. 

Vaalilautakuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkiosäännön tulkinta. Kaupungin-
hallitus päätti2), että luottamustoimien palkkiosäännön 7 § voitiin tulkita siten, että vaali-
toimituksen jälkeen suoritettavaan äänten laskemiseen osallistuville vaalilautakuntien 
puheenjohtajille ja jäsenille saatiin suorittaa palkkio kolmelta toimituspäivältä. 

Saarbruckeniin lähetettävien valokuvien maksamista varten myönnettiin3) 5 968 mk 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Tukholman kaupungille lahjana annettavaa keramiikka-ilvestä varten valmistetun 
jalustan maksamista varten myönnettiin 4) kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
10 000 mk sekä veistoksen vientikustannuksia varten 4 925 mk. 

Oslon kaupungin edustajille luovutettujen kansioiden tekstaamisesta ja somistamisesta 
aiheutunut lasku, määrältään 3 500 mk, sekä 1 000 mk:n suuruinen lasku heille luovute-
tuista 10 Stadion-kuvajulkaisusta sallittiin 5) maksaa em. määrärahoja käyttäen. 

Helsingin hovioikeudelle lahjana annettavan seinävaatteen hinnan loppuosan maksamis-
ta varten myönnettiin 6) 250 mk em. määrärahoista. 

Hautakiven pystyttäminen. Kaupungin vanhimman asukkaan 24. 8. 1946 kuolleen 
Maria Anderssonin haudalle päätettiin 7) pystyttää hautakivi, johon tulisi seuraava teksti: 
»Helsingin vanhimman asukkaan muistolle — Till minnet av Helsingfors äldsta innevånare; 
Helsingin kaupunginhallitus pystytti kiven — Stadsstyrelsen i Helsingfors reste stenen». 
Kiven hankkimista varten myönnettiin 140 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Ulkomaisten lainojen ottamista ja takaisin maksamista koskeva rahatoimenjohtajan 
selostus merkittiin 8) tiedoksi. 

V :n 1902 4 %:n obligaatiolainan maksuajan pidentäminen. Merkittiin tiedoksi 9), että 
rahatoimenjohtaja oli vastannut kieltävästi ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osas-
ton kirjelmään, jossa tiedusteltiin olisiko kaupunginhallitus valmis pidentämään kaupun-
gin v:n 1902 4 %:n obligaatiolainan maksuaikaa kertomusvuoden loppuun. 

V :n 1936 obligaatiolainan kuponkien lunastaminen. Yleisjaosto päätti1 0) ilmoittaa 
Stockholms Enskilda Bank-nimiselle pankille, ettei otsikossa mainitun obligaatiolainan 
kuponkien lunastamiseen kertomusvuonna ollut estettä. 

V:n 1938 obligaatiolainan obligaatioiden ostaminen. Yleisjaosto päätti1 1) oikeuttaa 
rahatoimenjohtajan ostamaan Ruotsista 43 000 Rkr:n nimellisarvosta kaupungin v:n 1938 
obligaatiolainan obligaatioita kurssiin 80 % edellyttäen, että kaksi puolen vuoden korko-
lippua seuraisi mukana. 

Ostetut ulkomaan valuutat. Merkittiin tiedoksi12) rahatoimenjohtajan ilmoitus, että 
kaupungille oli v:n 1952 syksynä ostettu ulkomaan valuuttoja seuraavasti: 

60 000 Rkr ä 62: 50 = 10 milj. mk 
39 394 Doll. å 330:— = 13 » » 
2 272/14/6 £ ä 880:— = 2 » » 
Palkinto-obligaatiolainan ottaminen. Kaupunginhallitus päätti13) anoa valtionvarain-

ministeriöltä lupaa palkinto-obligaatiolainan ottamiseen. 
Luoton saannin turvaaminen. Merkittiin14) tiedoksi, että rahatoimenjohtaja oli selosta-

nut kaupungin kassatilannetta ja neuvotteluja, joita oli käyty tilapäisen luoton saami-

i) Khs 5. 2: 382 §, 26. 3. 872 §. — 2) S:n 17. 9. 2 187 §. — 3) Khn jsto 2. 12. 6 615 §, 9. 12. 
6 640 §. — 4) S:n 3. 6. 5 813 §, 12. 8. 6 120 §. — 5) S:n 28. 10. 6 444 §, 11. 11. 6 511 §. — 6) S:n 
18. 11. 6 539 §. — 7) S:n 8. 7. 6 000 Khs 2. 7. 1 695 §. — 8) S:n 5. 11. 2 665 §. — 9) S:n 6. 8. 
1 8 79 §. —io) Khn jsto 29. 7. 6 098 §. — n ) S:n 18. 2. 5 266 §. — i2) S:n 1. 7. 5 978 §. — 13) Khs 
17. 12. 3 059 §. — 14) S:n 13. 1. 125 §. 
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seksi kaupungille ja että valtionvarainministeriö oli hylännyt 1) kaupungin anomuksen 
saada ennakkoluottoa. Sittemmin rahatoimenjohtaja vielä oli ilmoittanut 2), että raha-
laitosten kanssa käytiin neuvotteluja kaupungin luotonsaannin turvaamiseksi. 

Työllisyyslainan myöntäminen kaupungille. Merkittiin 3) tiedoksi, että kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriö oli myöntänyt kaupungille 25 milj. mk:n työllisyyslainan, 
joka oli kuoletettava 20 v:n aikana ja josta oli maksettava 5 %:n korko. Kun lainavaroja 
lainaehtojen mukaan saatiin käyttää kaupungin alueella suoritettavien vesijohtotöiden 
työpalkka- ja kuljetuskustannuksiin toukokuun aikana ja kun ko. töitä rakennustoimiston 
ilmoituksen mukaan ei saatu määräajassa valmiiksi, oli rahatoimenjohtaja kaupunginhal-
lituksen puolesta tehnyt 4) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle esityksen maini-
tun määräajan pidentämiseksi kesäkuun loppuun. Pyydettyä pidennystä ei kuitenkaan 
myönnetty, joten kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa ryh-
tymään toimenpiteisiin työllisyyslainalla rahoitettujen vesijohtotöiden lopettamiseksi 
niin pian kuin se voi tapahtua ilman suurempia hankaluuksia. 

Vakuutusyhtiöiden kaupungille myöntämien lainojen indeksiehtojen tarkistaminen. Kau-
punginhallitus päätti 6) allekirjoittaa Keskinäiseltä Henkivakuutusyhtiöltä Suomelta, 
Keskinäiseltä Henkivakuutusyhtiöltä Salamalta ja Keskinäiseltä vakuutusyhtiöltä Eläke-
Varmalta otettavien lainojen velkakirjat tarkistettujen ehtojen mukaisesti siten, että 
indeksisuorituksiin nähden asetettaisiin laskemisperusteeksi velkakirjojen koko sisältöön 
nähden tammikuun tukkuhintaindeksi sekä että, jos mainittu indeksi vastaisuudessa ale-
nisi alle tammikuun indeksin, lainamäärät eivät kuitenkaan alenisi alle alkuperäisten mää-
riensä. Samalla kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväk-
syisi kaupunginhallituksen mainitun toimenpiteen. 

Alistettavat laina- ja takauspäätökset. Merkittiin 7) tiedoksi Kaupunkiliiton raha-
asiainneuvoston kiertokirje, joka koski alistettavia laina- ja takauspäätöksiä ja jonka mu-
kaan kaupunginvaltuuston oli kunnallislain 108 §:n mukaan 8) alistettava sisäasiainminis-
teriön vahvistettavaksi jokainen tekemänsä lainanottopäätös, jos lainan kuoletusaika oli 
pitempi kuin viisi vuotta, mikäli kunnalla ei ollut oikeutta saada mainitunlaista lainaa 
voimassa olevan lain perusteella. Kunnan myöntämät takaukset oli niinikään alistettava 
sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. 

Asuntotuotantokomitean toiminnan rahoittaminen. Kaupunginhallitus päätti 9) esittää 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle, että valtion työttömyysmäärärahasta myön-
nettäisiin kaupungille 215 milj. mk:n laina 243 huoneistoa käsittävän, 25 000 m3:n suu-
ruisen, täyskunnallisen asuintalon rakentamista varten Maunulan kortteliin n:o 279. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli sittemmin hylännyt10) kaupunginhal-
lituksen anomuksen. 

Asuntorakennustoiminnan tukemiseen varatusta määrärahasta myönnettyjen lainojen 
koron ja muiden lainaehtojen tarkistaminen. Kaupunginvaltuuston vahvistettua 1:L) kerto-
musvuonna ne periaatteet, joita oli noudatettava myönnettäessä lainoja talousarvioon 
otetuista, asuntorakennustoiminnan tukemiseen tarkoitetuista määrärahoista, oli kaupun-
ginhallituksen peruutettava eräät aikaisemmat lainapäätökset ja myönnettävä lainat 
uudelleen, vahvistettuja periaatteita noudattaen. Kaupunginhallitus päätti 12) peruuttaa 
seuraavat päätöksensä: Maunulan Kansanasunnot Oy:lle 21. 7. 1949 myönnettyä 13) lainaa 
koskevan päätöksensä, Helsingin Perheasunnot Oy:lle 30. 6. 1949 ja 21. 12. 1950 myön-
nettyjä 14) lainoja koskevat päätöksensä, Asunto-oy. Hämeentie 101 nimiselle yhtiölle 
19. 6. 1952 ja Asunto-oy. Vesannontie 7 nimiselle yhtiölle 5. 2. 1953 myönnettyjä 15) lainoja 
koskevat päätöksensä, ottaen kuitenkin huomioon, että sanotuilla päätöksillä myönnet-
tyjä lainamääriä saatiin käyttää rakennusaikaisena luottona, asuntotuotantokomiteaa 
koskevat 19. 6. ja 27. 11.1952 tekemänsä päätökset 15), viimeksimainitun siltä osalta kuin 
asuntotuotantokomitean käytettäväksi oli myönnetty 141.9 milj. mk vv:n 1949—1951 
rakennusohjelmien lisärahoitukseen, 

2) myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan luvun Muut sijoitukset määrä-
rahoista »Asuntorakennustoiminnan tukeminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi» 

Khs 13. 8. 1 947 — 2) S:n 10. 9. 2 155 §. — 3) S:n 2. 4. 917 §. — 4) S:n 28. 5. 1 400 §. — 
5) S:n 9. 6. 1 539 § . —6) S:n 19. 3. 817 §. — 7 ) S:n 5. 3. 683 §. —8) Ks. v:n 1948 kunnall. as. kok. 
s. 210. — 9) Khs 19. 2. 542 §. — 10) S:n 26. 3. 875 §. — n ) Ks. s. 67. — 12) Khs 25. 6. 1 676 §. — 
13) Ks. v:n 1949 kert. I osan s. 140. - 1 4 ) Ks. v:n 1949 kert. I osan s. i40, 1950 kert. I osan s. 147. — 
1 5 j Ks. v:n 1952 kert. I osaa ja tämän kert. s. 124. 
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1 686 344 130 mk komitean hoitaman, vv:n 1949—1951 rakennusohjelmien rakennustoi-
minnan lopullisen rahoituksen järjestämiseen noudattaen kaupunginvaltuuston vahvista-
mia periaatteita, 

3) kehoittaa Oy. Helsingin Kansanasunnot ja Asunto-oy. Pohjolankatu 43 nimisiä 
yhtiöitä tekemään kaupunginhallitukselle esityksen lainojensa uudelleen järjestämisestä 
ottaen huomioon kaupunginvaltuuston em. päätökset, ja 

4) kehoittaa Asunto-oy. Hämeentie 101 ja Asunto-oy. Vesannontie 7 nimisiä yhtiöitä 
tekemään kaupunginhallitukselle uudet laina-anomukset ottaen huomioon kaupungin-
valtuuston em. päätökset. 

Maansaantiin oikeutetuille kerrostalojen rahoittamiseen myönnettyjen lainojen etuoikeus-
järjestys. Kaupunginhallitus päätti 2) vahvistaa asuntorakennustoiminnan tukemiseen 
varatuista määrärahoista maansaantiin oikeutetuille kerrostalojen rakentamiseen myön-
nettävien kaupungin lainojen etuoikeusjärjestyksen seuraavaksi: 1) rahalaitoksen myön-
tämä ensisijainen laina, 2) kaupungin myöntämä ensisijainen laina, 3) valtion asunto-osa-
keyhtiölaina, 4) kaupungin myöntämä toissijainen laina. 

Lainan ottaminen asuntotuotantokomitean toimesta perustettaville yhtiöille. Asuntotuo-
tantokomitean ilmoitettua, että Vakuutusosakeyhtiö Pohjola olisi suostuvainen myöntä-
mään komitean toimesta perustettaville yhtiöille 40 milj. mk:n suuruisen lainan, josta puo-
let olisi sidottu indeksiin, kaupunginhallitus 3) päätti ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään 
sitä vastaan, että mainitut yhtiöt ottaisivat vakuutuslaitoksilta lainoja, joista puolet olisi 
sidottu indeksiin. 

Kisakylän asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen lainojen suorittaminen. 
Kaupunginhallitus päätti 4), että v:n 1951 talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen 
pääluokkaan asuntorakennustoiminnan tukemiseen kaupunginhallituksen käytettäväksi 
merkitystä määrärahasta myönnetään 200 milj. mk ja v:n 1952 talousarvion vastaavalta 
tililtä 150 milj. mk eli yhteensä 350 milj. mk ensisijaisina lainoina Kisakylän asunto-
osakeyhtiöille samoin lainaehdoin kuin asuntotuotantokomitean toimesta rakennetuille 
ja perustetuille asunto-osakeyhtiöille oli myönnetty eli siten, että lainat myönnettäisiin 
36 vuodeksi ja että niistä maksettaisiin 4% %:n korko yhtä suurine vuotuisine lyhennyksi-
neen. Kaupunginhallitus päätti samalla, että em. luotto suoritettaisiin yhtiöille seuraa-
vasti: 

Asunto Oy. Lähtökuoppa 119. o o milj. mk 
Asunto Oy. Maaliviiva 113.56 » » 
Oy. Kisalämpö 21.64 » » 
Asunto Oy. Soutaja 54. s » » 
Asunto Oy. Voittaja 41.3 » » 
Kaupunginhallitus päätti edelleen, että mainitut lainat oli otettava huomioon kaupun-

gin Kisakylän rakentamiseen suorittamien rakennusaikaisten luottojen lyhennyksenä. 
Asunto-oy. Vesannontie 7 -nimisen yhtiön anomuksesta kaupunginhallitus päätti 5) 

myöntää anojalle tuloa tuottamattomien pääomamenojen lukuun Muut sijoitukset kuu-
luvista asianomaisista määrärahoista 18 milj. mk:n lainan kiinnitettäväksi korttelissa 
n:o 705 olevan Vesannontien tontin n:o 7 vuokraoikeuteen rakennuksineen siten, että lai-
nan edellä saa olla kiinnityksiä yhteensä 2.2 5 milj. mk sekä samalla määrätä, että laina oli 
maksettava takaisin 36 vuodessa samansuuruisin vuotuismaksuin, josta koroksi oli luet-
tava 4% % ja loput lainan lyhennykseksi sekä että sitä saataisiin käyttää myös rakennus-
aikaisena luottona. Edelleen kaupunginhallitus päätti 6), että asuntotuotantokomitealla 
tuli olla oikeus nimetä yhtiön johtokuntaan ja rakennustoimikuntaan kaupungin edustajat 
ja että komitean oli annettava yhtiölle teknillistä apua ja oltava yhteydessä rakennus-
toimikunnan kanssa. Yhtiön sittemmin ilmoitettua, että Arava oli vahvistanut yhtiön 
rakennuttaman rakennuksen lopulliset hankintakustannukset sekä myöntänyt sille asun-
tolainan, jonka edelle saatiin kiinnittää enintään 23.965 milj. mk, kaupunginhallitus 
päätti7) myöntää Asunto-oy. Vesannontie 7-nimiselle yhtiölle em. määrärahoista 19.5 
milj. mk:n suuruisen lainan kaupunginvaltuuston kertomusvuonna vahvistamin 8) ehdoin, 
kiinnitettäväksi em. tontin vuokraoikeuteen rakennuksineen, samalla kaupunginhallitus 

Ks. s. 67. — 2) Khs 10. 9. 2 178 §. — 3) S:n 6. 5. 1 224 §. — 4) S:n 29. 1. 294 §. — 5) S:n 5. 2. 
421 §, ks. s. 123. — 6) Khs 26. 2. 620 §. — 7) S:n 17. 12. 3 089 §, ks. s. 123. — 8) Ks. s. 67. 
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kehoitti asuntotuotantokomiteaa laadituttamaan kaupunginvaltuuston päätöksen mu-
kaiset velkakirjat. 

Asunto-oy. Hämeentie 101 -nimisen yhtiön anomuksesta kaupunginhallitus päätti 
myöntää1) yhtiölle (entinen Asunto-oy. Liikenne) 25.45 milj. mk:n ja 10.4 milj. mk:n 
suuruiset lainat kaupunginvaltuuston vahvistamin lainaehdoin kiinnitettäväksi kortte-
lissa n:o 657 olevan tontin n:o 101 vuokraoikeuteen rakennuksineen sekä kehoitti asunto-
tuotantokomiteaa laatimaan tarvittavat velkakirjat. 

Kerrostalotoiminnan rahoittaminen. Kaupunginhallitus päätti 2), 1) että tuloa tuottavien 
pääomamenojen pääluokkaan asuntorakennustoiminnan tukemiseen merkitystä määrä-
rahasta myönnettäisiin asutuslautakunnan käytettäväksi 220 milj. mk lainojen myöntä-
miseksi kertomusvuonna aloitettavien kerrostalojen rahoittamista varten ja osakkeiden 
merkitsemiseen niitä varten perustettavissa yhtiöissä kaupunginhallituksen 15. 1. teke-
män 3) päätöksen mukaisesti, kuitenkin niin, ettei toissijaisiin lainoihin myönnetä enem-
pää kuin valtio myöntää vastaavissa tapauksissa sekä noudattaen kaupunginvaltuuston 
vahvistamia periaatteita/ 

2) että lainojen myöntämisen ehtona on, että yhtiöiden osakkaat, siirtoväkeä lukuun-
ottamatta, ovat asuneet Helsingissä jatkuvasti 1.1. 1948 alkaen, 

3) että asutuslautakunnan tulee huolehtia siitä, että perustettavien yhtiöiden yhtiö-
järjestyksiin otetaan määräys, että yhtiön johtokuntiin ja mahdollisesti asetettaviin ra-
kennustoimikuntiin valitaan yksi asutuslautakunnan nimeämä jäsen ja varajäsen, 

4) että asutuslautakunnalla on oikeus nimetä edellisessä kohdassa tarkoitetut jäsenet 
myöskin aikaisemmin perustettujen yhtiöiden hallituksiin, 

5) että asutuslautakunnalla on oikeus käyttää myönnettyjä varoja myöskin rakennus-
aikaisina luottoina sekä 

6) että asutuslautakunnan tulee avustaa asianomaisia maanhankintalain mukaan 
maansaantiin oikeutettujen kerrostalojen rakentamista varten perustettavien yhtiöiden 
muodostamisessa, rakennussuunnitelmien laatimisessa sekä tarvittavien ensisijaisen luo-
ton ja rakennustonttien hankkimisessa. 

Vielä kaupunginhallitus päätti4) esittää maatalousministeriön asutusasiainosastolle, 
että em. tarkoitukseen myönnettäisiin 150 milj. mk v:ksi 1954, jolloin kaupunki puolestaan 
myöntäisi 220 milj. mk. 

Helsingin Perheasunnot Oy :lle päätettiin 5) myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen 
pääluokan asianomaisista määrärahoista 6. s milj. mk:n laina kaupunginvaltuuston kerto-
musvuonna päättämin ehdoin kiinnitettäväksi korttelissa n:o 888 olevan tontin n:o 1 
vuokra-oikeuteen rakennuksineen etuoikeudella Arava-lainojen jälkeen. 

Kodittomien Tuki yhdistykselle päätettiin 6) myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen 
pääluokkaan tarkoitusta varten merkitty 2 milj. mk:n laina, josta oli maksettava 3 %:n 
korko ja jota oli lyhennettävä 25 000 mk kuukaudessa edellyttäen, että yhdistys luovut-
taisi lainan maksamisen vakuudeksi kaupungille käteispanttina Kiinteistö Oy. Iso Roober-
tinkatu 15-nimisen yhtiön osakkeet n:o 137—152. 

Asunto-oy. Ruusulankatu 11—13-nimisen yhtiön laina-anomuksen johdosta kaupun-
ginhallitus päätti7) ilmoittaa hakijalle, että mikäli sille myönnettäisiin Arava-laina, saisi 
se kaupunginvaltuuston vahvistamin 8) ehdoin lainoja, joiden yhteinen määrä olisi enin-
tään 40 % korttelin n:o 477 tonteille n:o 11 ja 13 rakennettavan rakennuksen Aravan hy-
väksymistä lopullisista rakennuskustannuksista sillä ehdolla, että yhtiön johtokunnan 
jäsenistä tulee enemmistön olla asuntotuotantokomitean nimeämiä. Lainoja saataisiin 
käyttää myös rakennusaikaisina luottoina ja olisi asuntotuotantokomitean annettava 
yhtiölle teknillistä apua ja huolehdittava rakennusaikaisen luoton maksattamisesta sopi-
viksi katsomissaan erissä. 

Sairaanhoitajattarien Asunto-oy-nimisen yhtiön laina-anomukssn johdosta kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa 9), että mikäli yhtiölle myönnetään Arava-laina, sille myönnet-
täisiin myös asianomaisista määrärahoista lainoja kaupunginvaltuuston vahvistamin eh-
doin, joiden yhteinen määrä olisi enintään 40 % tontille n:o 4 Paraistentien ja tontille 
n:o 9 Koroistentien varrella korttelissa n:o 726 rakennettavien rakennusten Aravan hyväk-

Khs 17. 12. 3 090 §, ks. s. 123. — 2) S:n 15. 1. 188 §, 13. 5. 1 315 §. — 3) Ks. s. 67. — 4) Khs 29. 
10. 2 596 §. — 5) S:n 9. 7. 1 831 §, ks. s. 123. — 6) Khs 9. 7. 1 763 §, 15. 10. 2 454 §. — 7) S:n 17. 12. 
3 092 §. — 8) Ks. s. 67. — 9) Khs 17. 12. 3 091 §. 
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symistä lopullisista rakennuskustannuksista ja muuten samoin ehdoin kuin Asunto-oy. 
Ruusulankatu 11—13 -nimiselle yhtiölle myönnettävät lainat. 

Asunto-oy. Merimiehenkatu 12-nimisen yhtiön korottoman ja irtisanomattoman lainan 
suorittaminen. Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin täyttämään Asunto-oy. Merimiehen-
katu 12 -nimisen yhtiön kanssa tehty sopimus ja suorittamaan sille erääntyneet lainaerät. 

Helsingin Käsityönopettajaopisto nimiselle säätiölle myönnettävä laina. Kaupunginhal-
litus päätti2) kehoittaa rahatoimenjohtajaa merkitsemään v:n 1955 talousarvioehdotuk-
seen 35 milj. mk:n määrärahan lainan myöntämiseksi Helsingin Käsityönopettajaopiston 
säätiölle korttelissa n:o 322 olevalle tontille n:o 34 rakennettavaan rakennukseen tulevien 
autotalli- ja varastotilojen rakentamiskustannusten rahoittamista varten sekä vuokraa-
maan po. tilat kaupungille. 

Rakennusmestari M. Tuormalan ym. laina-anomuksen johdosta kaupunginhallitus 
päätti3), että hakijan perustamalle yhtiölle, mikäli sen osakkaat ovat maansaantiin oikeu-
tettuja, jotka luopuvat maansaantioikeudestaan, ja mikäli Arava myöntää yhtiölle asunto-
lainan, myönnettäisiin asianomaisista määrärahoista kortteliin n:o 721 tontille n:o 2 
Koroistentien varrella rakennettavaa rakennusta varten ensisijaista lainaa sekä osakkaille 
lainaa osakepääomaa varten kaupunginvaltuuston kertomusvuonna vahvistamin ehdoin 
sekä muuten samoin ehdoin kuin Asunto-oy. Ruusulankatu 11—13-nimiselle yhtiölle. 

Avustuslainat. Helsingin Kaupungin Rakennus Oy. n:o 4-nimiselle yhtiölle päätet-
tiin 4) myöntää 2.2 milj. mk:n avustuslaina, jolle määrättiin 2 %:n korko ja 6 kk:n irti-
sanomisaika. 

Helsingin Perheasunnot Oy:lle myönnettiin 5) tuloa tuottavien pääomamenojen pää-
luokan luvun Muut sijoitukset momentille »Lainojen myöntäminen kaupungin yleishyö-
dyllisille kiinteistöosakeyhtiöille, tulovähennysten rahoittamiseen» varatusta siirtomäärä-
rahasta 1.5 milj. mk:u avustuslaina, jonka irtisanomisaika oli 6 kk ja korko 2 %. 

Merenkävijöille ja Työväen Pursiseuralle myönnettyjen lainojen lainaehtojen nimittämi-
nen. Kaupunginhallitus päätti6) hylätä Merenkävijäin ja Työväen Pursiseuran anomukset 
kaupungin myöntämien lainojen muuttamisesta avustukseksi. Samalla kaupunginhallitus 
päätti myöntää anojayhdistyksille maksunlykkäystä siten, että kaupunginvaltuuston 
17. 12. 1952 tekemän päätöksen edellyttämistä lainojen lyhennyksistä olisi vv. 1953—1954 
suoritettava Merenkävijäin osalta vähintään 150 000 mk ja Työväen Pursiseuran osalta 
100 000 mk. 

Lahjoitusrahastoista myönnettävät lainat. Kaupunginhallitus päätti7) myöntää yero-
tusvalmisteluviraston tarkkaajalle L. Kurjelle kaupungin lahjoitusrahastoista 150 000 
mk:n lainan, kuoletusaika viisi vuotta, sellaista korkoa vastaan, joka lahjoitusrahastojen 
varoista myönnetyistä lainoista kulloinkin peritään edellyttäen, että lainaa kuoletetaan 
vuosittain 30 000 mk ja että laina käytetään saajan ostamien Tapanilan kylässä sijaitse-
vien Nydal I RN l 290 ja Nydal 1 223-nimisten tilojen kauppahinnan loppuosan suoritta-
miseen sekä että lainan takaisin maksamisen vakuudeksi luovutettaisiin kaupungille em. 
kiinteistöihin kiinnitetty 150 000 mk: n määräinen haltijavelkakirja, jonka korko oli 10 °/0 
ja jonka edelle etuoikeudella oli kiinnitetty po. kiinteistöihin enintään 250 000 mk:n 
määräinen velkakirja. 

Ab. Gräsviksgatan 5 -nimisen yhtiön anomuksesta kaupunginhallitus päätti8) myön-
tää yhtiölle kaupungin lahjoitusrahastoista 400 000 mk:n lainan sellaista korkoa vastaan, 
joka lahjoitusrahastojen varoista myönnetyistä lainoista kulloinkin peritään edellyttäen, 
että lainaa kuoletetaan vuosittain vähintään 40 000 mk ja että lainan pääoman ja korko-
jen takaisin maksamisen vakuudeksi myönnetään kiinnitysoikeus yhtiön omistamaan, IV 
kaupunginosan korttelissa n:o 166b olevaan taloon ja tonttiin n:o 15 etuoikeudella heti 
kaupungin lahjoitusrahastoista aikaisemmin myönnettyjen 9) lainojen jälkeen. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, että em. laina saatiin suorittaa vasta sen jälkeen, kun lahjoitus-
rahastojen varoista yhtiölle aikaisemmin myönnettyjen lainojen kiinnitysvakuus oli 
järjestetty. 

Rahatoimiston osastopäällikön V. Molanderin anottua lainaa kaupungin lahjoitus-
rahastoista kaupunginhallitus päätti10) myöntää hänelle 600 000 mk:n lainan sellaista kor-
koa vastaan, joka kulloinkin perittäisiin lahjoitusrahastoista myönnetyistä lainoista edel-

Khs 12. 3. 739 §, 26. 3. 876 §. — 2) S:n 10. 12. 3 042 §. — 3) S:n 17. 12. 3 093 §. — 4) S:n 6. 5. 
1 232 §, 9. 7. 1 819 §. — 5) S:n 25. 6. 1 687 §. — 6) S:n 26. 11. 2 861 §. — 7) S:n 18. 6. 1 583 §. — 8 ) S:n 
2. 7. 1 705 §. — 9) Ks. v:n 1952 kert. I osaa. — 10) Khs 23. 12. 3 117 §. 
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lyttäen, että laina maksettaisiin takaisin vähintään 120 000 mk:n suuruisin kuoletus-
maksuin vuodessa ja että lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen vakuudeksi kau-
pungille luovutettaisiin käteispantiksi Asunto Oy. Meritullinkatu 12-nimisen yhtiön osak-
keet n:o 80—83. 

Marjaniemen Melojat yhdistyksen anottua lahjoitusrahastoista saamansa lainan kuole-
tusmaksujen siirtämistä kaupunginhallitus päätti1) muuttaa 24. 1. 1952 tekemäänsä2) 
päätöstä siten, että Marjaniemen Melojat yhdistykselle lahjoitusrahastojen varoista myön-
netyn lainan takaisin suorittamatta olevasta 200 000 mk:n suuruisesta erästä oli v:sta 
1954 lähtien vuosittain kesäkuun 30 p:ään mennessä kuoletettava vähintään 40 000 mk. 

Lainan myöntäminen huolto kassasta. Kivelän sairaalan kirjanpitäjän E. Tuunasen 
anottua lainan myöntämistä kaupungin lahjoitusrahastoista kaupunginhallitus päätti 3) 
hylätä anomuksen. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa huoltokassan suoritta-
maan kirjanpitäjä Tuunasen puolesta Asunto Oy. Viisikko nimiselle yhtiölle v:n 1954 
aikana suoritettavat osakemaksut yhteensä 273 000 mk edellyttäen, että huoltokassan 
saatava saadaan perityksi yhden vuoden kuluessa ja että anoja esittää huoltokassan 
hoitokunnan hyväksymän vakuuden. 

Oy. Mankala Ab:n lainat. Merkittiin 4) tiedoksi Postisäästöpankin tiedoitukset Oy. 
Mankala Ab:lle myönnettyjen lainojen takaisinmaksuajan pidentämisestä. 

Takaussitoumusten antaminen. Hakan Asunto-oy. Joukolantie 3-nimisen yhtiön 
lainalle myönnetyn takauksen jatkamista koskevan esityksen johdosta kaupunginhallitus 
päätti 5), että kaupunki sitoutuisi edelleen omavelkaiseen takaukseen em. lainasta vielä 
maksamatta olevan 2 982 100 mk:n suuruisen erän ja korkojen maksamisen vakuudeksi. 

Helsingin Yksityisen Keskikoulu Oy :n indeksiin sidotun lainan takaaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti 6) kehoittaa asiamiesosastoa kirjoittamaan kaupungin puolesta täyte-
takauksen Helsingin Yksityisen Keskikoulu Oy:n koulutalon rakennuslainoille 50 milj. 
mk:n lainamäärään saakka korkoineen, joiden lainojen edellä on ainoastaan tontin hintaa 
koskeva kiinnitys ja rakentamisvelvollisuuden täyttämisen vakuudeksi otettu kiinnitys, 
kuitenkin niin tulkittuna, että jos lainoitukseen sisältyy indeksiehtoisia lainoja, indeksi-
ehdon mahdollisesti aiheuttamaa lisäkiinnitystä ei oteta huomioon, vaikkakaan kaupunki 
ei takaa indeksiehdon johdosta mahdollisesti kohoavaa lainaa kuin sen alkuperäiseen 
markkamäärään saakka. 

Vanhojen Huolto yhdistyksen erään lainan takaaminen. Kaupunginhallitus päätti 7) 
ilmoittaa Helsingfors Sparbank-nimiselle pankille, että kaupunginvaltuuston 29. 6. 1950 
tekemän 8) takaussitoumuksen antamista koskevan päätöksen ei voitu katsoa koskevan 
pankin 20. 10. 1952 Vanhojen Huolto yhdistykselle myöntämää 1 milj. mk:nlainaa, joten 
kaupunginhallitus ei voinut antaa pyydettyä takaussitoumusta. 

Merkittiin 9) tiedoksi Kansaneläkelaitoksen ilmoitus, että kaupungin antama takaus 
Pohjolan Pesula Oy:n Kansaneläkelaitokselta 23. 8. 1951 saamasta 50 milj. mk:n indeksi-
ehtoisesta lainasta ei enää ollut voimassa. 

Asunto-oy. Pohjolankatu 43-nimisen yhtiön lainojen vakuutena olevien kiinnitysten 
etuoikeusjärjestyksen muuttamista koskevan anomuksen johdosta yleisjaosto päätti10), 
että kaupungin yhtiölle myöntämien yhteensä 52.7 5 milj. mk:n suuruisten lainojen vakuu-
tena olevat velkakirjat saatiin kiinnittää 66 milj. mk:n suuruisten velkakirjojen jälkeen 
ja kaupungin yhtiölle myöntämä 17 milj. mk:n suuruisen lainan vakuutena olevat velka-
kirjat 155.0 3 milj. mk:n suuruisen kiinnityksen jälkeen. Vielä yleisjaosto päätti11), että 
mikäli Asunto-oy. Pohjolankatu 43 -nimisen yhtiön perustajille myönnettyä 16.95 milj. 
mk:n suuruista lainaa lyhennettäisiin, rahatoimiston olisi luovutettava osakkeenomista-
jille ne osakekirjat, joita vastaava lainamäärä yhtiön kulloinkin rahatoimistolle antaman 
ilmoituksen mukaan oli maksettu. Edelleen oli12) kaupunginhallituksen 13. 2. 1952 ja 
26. 6. 1952 yhtiölle myöntämän 13) yhteensä 52.7 5 milj. mk:n lainan 1. o 9 milj. mk:n suurui-
sesta osasta 1. 7. alkaen suoritettava 4 % %:n korko lainan muun osan ollessa koroton 
samasta ajankohdasta 5 vuotta eteenpäin ja oli sitä kuoletettava 1. 7. 1958 lähtien vuotuis-
maksuin, joiden suuruus oli 5 % mainitusta lainan osasta ja joista 3 % luettaisiin koroksi. 

!) Khs 9. 7. 1 771 §. — 2) Ks. v:n 1952 kert. — 3) Khs 8. 10. 2 371 §. — 4) S:n 8. 1. 101 §, 19. 2. 
541 §, 12. 3. 733 §, 2. 7. 1 698 §, 3. 9. 2 087 §. — 5) S:n 6. 5. 1 206 §. — 6) S:n 18. 6. 1 616 §, 29. 10. 
2 593 §. — 7) S:n 26. 2. 589 §. — 8) Ks. v:n 1950 kert. I osan s. 17. — 9) Khs 25. 6. 1 646 §. — 
10) Khn jsto 14. 1. 5 065 §. — S:n 30. 9. 6 333 §. — 12) Khs 29. 10. 2 595 §. — 13) Ks. v:n 1952 
kert . I osaa. 
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Lykkäyksen myöntäminen eräiden lainojen lyhennysmaksujen suorittamisesta. Kaupun-
ginhallitus p ä ä t t i o i k e u t t a a Kisakylän asunto-osakeyhtiöt suorittamaan kaupungin 
myöntämien lainojen kertomusvuonna maksettavista lyhennyseristä puolet 31. 12. 1953 
ja loput 15. 2. 1954 sillä ehdolla, että lykkäysajalta suoritettaisiin maksamattomalle ly-
henny serälle 6 %:n korko. 

* Oy. Helsingin Kansanasunnot nimisen yhtiön lainaehtojen muuttamista koskevan esi-
tyksen johdosta kaupunginhallitus päätti 2), että yhtiön oli 1. 7. lukien suoritettava jälem-
pänä mainituille lainoille seuraavan suuruiset korot: 1) 4 y2 %:n korko a) lainalle Ls 83, 
määrältään 19. s milj. mk ja b) lainan Ls 139 4. e * 4 milj. mk:n suuruiselle osalle; 2) korko, 
joka vastaisi kolmen Helsingin suurimman säästöpankin asuntotaloille myöntämistä kiin-
nelainoista perimää ylintä asuntolainauskorkoa, ei kuitenkaan alle 6 eikä yli 10 %; a) laina 
Ls 139 2.3 5 6 milj. mk:n suuruiselle osalle, b) lainalle Ls 141, määrältään 7 milj. mk, c) 
lainalle Ls 136, määrältään 4.9 5 milj. mk, d) lainalle Ls 137, määrältään 5. ? ? milj. mk, 
e) lainalle Ls 138, määrältään 2.33 milj. mk, f) lainalle Ls 84, määrältään 4.4 milj. mk ja 
lainalle Ls 140, määrältään 4.5 milj. mk. 

Asunto Oy. Lähtökuopan ja kaupungin välisen lainasopimuksen täydentäminen. Kau-
punginhallitus päätti 3), että sen 27. 11. 1952 hyväksymään 4) lainasopimukseen lisätään 
seuraava kohta: 6) Yhtiö on oikeutettu purkamaan tämän sopimuksen siinä tapauksessa, 
että yhtiö viimeistään 31. 1. 1954 maksaa takaisin kaupungilta saamansa lainan kokonai-
suudessaan. Ellei lainaa sanottuun päivään mennessä ole kokonaisuudessaan suoritettu, 
jää sopimus voimaan kaikilta kohdiltaan. 

Uusien kauppakirjojen tekeminen. Asunto-oy. Oulunkylän Rivitalot-nimisen yhtiön 
maansaantiin oikeutettujen osakkeiden ostajien kanssa päätettiin 5) tehdä uudet kauppa-
kirjat, joiden mukaan ostajien ei tarvinnut luopua maansaantioikeudestaan koron ollessa 
saman suuruinen kuin muiden ostajien suorittama korko ja joiden mukaan jo erääntyneille 
kuoletusmäärille suoritettavat lisät oli maksettava jäljellä olevana 4.y2 v:n kuoletusaikana 
ja että korkeampaa korkoa olisi maksettava 1. 5. lukien. 

Teollisuuskeskus Oy. Kaupunginhallitus päätti 6), että Teollisuuskeskus Oy:lle myön-
netystä, yhteensä 35.3 milj. mk:n suuruisesta I lainasta ei v:n 1952 ja 1953 osalta perit-
täisi korkoa, mikäli kuin muut osakkeenomistajat vastaavasti suostuisivat mainittuun 
menettelyyn. 

Teollisuuskeskus Oy:n ilmoitettua eräiden yhtiön osakkeiden siirtymisestä toiselle 
osakkeenomistajalle kaupunginhallitus päätti7), että kaupunki ei käyttäisi lunastus-
oikeuttaan. 

Vielä kaupunginhallitus päätti 8), että kaupungin Teollisuuskeskus Oy:ssä omistamat 
osakkeet olisi säilytettävä rahatoimistossa ja että yhtiön mahdollisesti suorittamat osingot 
luettaisiin kaupungin yleisiksi tuloiksi, 

että satamalaitoksen ei tarvinnut suorittaa rahatoimistolle 6 %:n mukaan laskettua 
korkoa Teollisuuskeskus Oy:n talossa satamalaitoksen käytettävänä olevan huoneiston-
osan osakkeita vastaavalle pääoma-arvolle, 

että satamalaitoksen ja kiinteistötoimiston oli suoritettava Teollisuuskeskus Oy:n 
talossa olevista huonetiloistaan osuuttaan kulloinkin vastaava yhtiö vuokra, ja 

että ko. huoneisto jätetään kiinteistölautakunnan hoitoon. 
Eräiden osakepääomien suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti9) 
1) merkitä Asunto-Oy. Mäyränkallion osakkeet n:o 1—3843 ja Asunto-Oy. Mäyrän-

linnan osakkeet n:o 1—3867, 
2) myöntää asuntorakennustoiminnan tukemiseen merkitystä määrärahasta em. 

yhtiön osakkeiden merkitsemiseen 36 892 800 mk ja jälkimmäisen yhtiön 40 603 500 mk, 
3) myöntää em. tililtä Maunulan Kansanasunnot Oy:lle 441 600 mk:n lainan Asunto-

Oy. Mäyränkallion ja 483 000 mk:n lainan Asunto-Oy. Mäyränlinnan osakkeiden merkit-
semistä varten sekä Maunulan Pienasunnot Oy:lle 748 800 mk:n lainan Asunto-Oy. Mäy-
ränkallion ja 819 000 mk:n lainan Asunto-Oy. Mäyränlinnan osakkeiden merkitsemistä 
varten sillä ehdolla, että yhtiöt sitoutuvat myymään merkitsemänsä osakkeet samoin 
ehdoin kuin kaupunki ja lyhentämään lainoja kaupungille sitä mukaa kuin ostajat lyhen-

!) Khs 30. 12. 3 163 §. — 2) S:n 29. 10. 2 594 §. — 3) S:n 22. 1. 242 §. — 4) Ks. v:n 1952 kert. I 
osaa. — 5) Khs 5. 11. 2 689 §, ks. v:n 1951 kert. I osans . 133. — 6) Khs 15. 1. 142 §, 29. 1. 298 §, 25. 
6. 1 647 §. — 7) S:n 2. 1. 15 §. — 8) S:n 19. 3. 806 §. — 9) S:n 19. 2. 569 §. 
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tävät kauppahintaa sekä tilittämään kaupungille myös kauppahinnan koron. 
Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää aikaisemmin mainitulta tililtä asuntotuo-

tantokomitean käytettäväksi 284. o 9 milj. mk seuraavien yhtiöiden osakepääomien suo-
rittamista varten: 

I Kiinteistöosakeyhtiöt: 
Kiinteistö-Oy. Sahamäki 38.es milj. mk 

» » Haavikkotie 12—18 39.7 3 » » 
» » Töyryntie 3—7 31. i s » » 
» » Näyttelijäni ie 2 60.13 » » 
» » Männikkötie 7 32.9 8 » » 202.7 milj. mk 

II Asunto-osakeyhtiöt: 
1. Asunto-Oy. Koivikkotie 1—3 41.6 6 4 milj. mk 

» » Männikkötie 5 37. s o » » 79 4 6 4 y> » 
2.a. Asunto-Oy. Koivikkotie 1—3: Maunulan Kan-

sanasunnot Oy:n merkitsemien osakkeiden mak-
samista varten 549 000 mk 
Helsingin Perheasunnot Oy: n merkitsemien 
osakkeiden maksamista varten 537 000 mk l. 0 s e » » 

b. Asunto-Oy. Männikkötie 5: Maunulan Kansan-
asunnot Oy:n merkitsemien osakkeiden maksa-
mista varten 420 000 mk 
Helsingin Perheasunnot Oy:n merkitsemien osak-
keiden maksamista varten 420 000 mk 0. s 4 » » 

Yhteensä 284. o 9 milj. mk 

Sen ohessa kaupunginhallitus päätti kehoittaa komiteaa huolehtimaan siitä, että Maunu-
lan Kansanasunnot Oy:n ja Helsingin Perheasunnot Oy:n merkitsemiä osakkeita vastaa-
vat osakekirjat talletettaisiin yhtiöiden lukuun rahatoimistoon ja että osakkeiden merkit-
semistä varten myönnetyt varat maksettaisiin kaupungille takaisin sitä mukaa kuin asian-
omaiset osakkeiden ostajat lyhentävät osakkeiden kauppahintaa. 

Asunto-Oy. Mäyränlinnan eräiden osakkeiden myynti. Yleisjaosto päätti2) suostua 
herra J. Satukankaan anomukseen ja oikeuttaa hänet myymään Asunto-Oy. Mäyränlin-
nan osakkeet n:o 2426—2524, jotka oikeuttavat huoneiston n:o 48 hallintaan, vaimolleen 
J. Satukankaalle ehdoin, että omistusoikeus siirtyy vasta, kun kauppahinta on kokonai-
suudessaan maksettu kaupungille. 

Postisiirtotilejä koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti3) kehoittaa kaikkia lauta- ja 
johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia noudattamaan postisiirtotilien avaamisessa ja käy-
tössä kaupunginreviisorin laatimia ohjeita. 

Alkoholiliikkeen voittovarat. Kaupunginhallitus oli 22. 8. 1949 pyytänyt 4) oikeuskans-
lerin toimenpidettä vv. 1938—1947 saamatta jääneiden Oy. Alkoholiliike Ab:n voitto-
varojen erien, yhteensä 457 104 mk, suorittamiseksi Helsingin kaupungille. Kun mainit-
tuja eriä ei vieläkään ollut kaupungille suoritettu ja kun vv. 1948—1951 suoritetut voitto-
varojen osuudet oli niinikään suoritettu vain täällä hengille kirjoitettujen Suomen kansa-
laisten lukumäärän perusteella, oli kaupungilta jäänyt näiltä vuosilta saamatta 1 229 100 
mk eli yhteensä 1 686 204 mk. Tämän vuoksi oli revisiotoimisto ehdottanut, että kau-
punginhallitus kääntyisi uudelleen oikeuskanslerin puoleen, koska väkijuomayhtiön verot-
tamisesta ja sen vuosivoiton käyttämisestä v. 1935 annetussa laissa (muutoksineen 23. 12. 
1948) ei ole tehty erotusta Suomen kansalaisten ja ulkomaalaisten välillä. Kaupunginhal-
litus päätti 5) tehdä asiassa uuden esityksen oikeuskanslerille. 

Kaupunginhallitus päätti 6) ilmoittaa rahatoimistolle, että sosiaaliministeriö oli myön-
tänyt kaupungille väkijuomayhtiön v:n 1952 voittovaroista 38 140 800 mk, jonka sum-

!) Khs 30. 12. 3 177 §. — 2) Khn jsto 16. 12. 6 703 §. — 3) Khs 23. 4. 1 073 §. — Ks. v:n 1949 
kert. s. 142. — 5) Khs 12. 3. 731 §. — 6) S:n 1. 10. 2 325 §. 
Kunnall.kert. 1953, I osa 
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man ministeriö maksaisi kaupungille sitten, kun v:n 1951 voittovarojen käytön selostus 
olisi tarkastettu; samalla kaupunginhallitus kehoitti rahatoimistoa aikanaan perimään 
mainitun summan. Sosiaaliministeriö oli sittemmin tarkastanut kaupungin ko. selonteon 
ja h y v ä k s y n y t s e n erinäisin ehdoin. 

Eräiden alueliito skuntien selvittely tilit. Merkittiin 2) tiedoksi rahatoimiston ilmoitus, 
että v:n 1952 tileissä oli selvitetty Kulosaaren huvilakaupungin, Haagan kauppalan, 
Huopalahden ja Oulunkylän kuntien sekä Lauttasaaren ja Munkkiniemen yhdyskuntien 
varat ja velat, mutta että Helsingin maalaiskunnan selvittelytili oli vielä keskeneräi-
nen. 

Rahatoimistoa kehoitettiin 3) suorittamaan kokonaisuudessaan takaisin Helsingin 
maalaiskunnan valtiokonttorilta saama ja kaupungin vastattavaksi siirtynyt laina, joka 
oli kertomusvuonna määrältään 23 349 mk, käyttäen tarkoitukseen tilillä Velan kuoletus 
Liitoskuntien lainat olevaa määrärahaa. 

Kaupunginhallitus päätti 4) kehoittaa Helsingin maalaiskuntaa viipymättä tilittä-
mään kaikki v:n 1947 jälkeen ja v:n 1952 loppuun mennessä kertyneet kaupungille kuulu-
vat verot, josta määrästä maalaiskunta oli oikeutettu vähentämään saatavansa 
3 272 732 mk. 

Kuntien varallisuusluokitus merkittiin 5) tiedoksi. 
Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus päätti 6), että kunnallisveron kannanta kerto-

musvuonna tapahtuu 8—27. 10. välisenä aikana rahatoimiston ehdotuksen mukai-
sesti. 

Merkittiin 7) tiedoksi verotusvalmisteluviraston ilmoitus, että päättyneessä kunnallis-
taksoituksessa nousi veroäyrien määrä tarkistamattomien laskelmien mukaan 
1 045 847 990 veroäyriin, josta palkanluontöisistä tuloista kertyneiden veroäyrien määrä 
oli 748 600 890. 

Kaupunginhallitus päätti8) vahvistaa veroäyrin hinnan v:n 1952 tuloista 12 mk:ksL 
Valtion suorittamien ennakkovero-osuuksien suuruus ja maksuaika. Merkittiin 9) tie-

doksi Kaupunkiliiton kiertokirje, jonka mukaan Suomen Kaupunkiliitto ja Maalaiskun-
tien Liitto olivat esittäneet valtionvarainministeriölle, että ennakkoperintälain 53 §:n tar-
koittama prosenttiluku määrättäisiin 100:ksi suoritettaessa kunnille ennakkovero-osuuk-
sia v:n 1952 tulojen taksoituksessa kertyvien äyrimäärien perusteella. Valtionvarain-
ministeriö ei kuitenkaan ollut hyväksynyt em. anomusta sellaisenaan, vaan oli 29. 5. 
antamallaan päätöksellä määrännyt ko. prosenttiluvun 90:ksi. Vielä merkittiin10) tie-
doksi, että valtionvarainministeriö oli määrännyt, että lääninhallitukset saisivat maksaa 
kunnille etukäteen v:n 1953 ennakkoja neljännesvuosittain suoritettaessa 100 % siitä 
määrästä, joka saatiin, kun verovelvollisilla v. 1951 olleita, heidän asuinpaikkansa perus-
teella taksoitettavia tuloja vastaava veroäyrimäärä kerrottaisiin voimassa olevalla ennak-
koveroäyrin hinnalla. Mainitut etumaksut suoritettaisiin kunnille, kunnes ne ilmoittaisi-
vat v:lta 1952 toimitettuun taksoitukseen perustuvan lopullisen veroäyrimäärän, minkä 
jälkeen niille suoritettaisiin etumaksua sen mukaan kuin myöhemmin määrättäisiin. 

Kaupunginhallitus oli anonut11), että niistä kunnallisveron ennakko varoista, jotka 
valtio perii kaupungin puolesta, maksettaisiin kaupungille ennakkona eri aikoina yhteensä 
2. i mrd mk. Valtionvarainministeriö oli 26. 2. päättänyt myöntää kaupungille aikaisem-
min myönnetyn 760 milj. mk:n lisäksi vielä eri aikoina maaliskuussa maksettavaksi yh-
teensä 800 milj. mk. Myönnetystä luotosta oli kaupunki velvollinen suorittamaan korkoa 
7 %. Luotto ja sille kasvanut korko otettaisiin huomioon vähennyksenä suoritettaessa 
kaupungille ennakkoperintälain 53 §:n 1 momentissa tarkoitettua määrää. 

Edelleen merkittiin 12) tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston kiertokirjeet, jotka koski-
vat veroennakkojen suorittamista kunnille. 

Ennakkoperintälain 41 §:ssä tarkoitettujen ennakkojen kolmannen kantoajan siirtäminen. 
Kaupunginhallitus päätti13), että 41 §:ssä tarkoitettujen kertomusvuoden ennakkojen 
kolmas erä perittäisiin aikaisemmin määrättynä aikana. 

Ennakkoperintälain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun valtioneuvoston 

!) Khs 10. 12. 3 026 §. — 2) S:n 29. 10. 2 571 §. — 3) S:n 30. 12. 3 164 §. — 4) S:n 28. 5. 1 398 §. — 
5) S:n 2. 1. 24 §. — 6) S:n 27. 9. 2 242 §. — 7) S:n 18. 6. 1 592 §. — 8) S:n 25. 6. 1 650 §. — 9) S:n 9. 
6. 1 537 §. — 10) S:n 12. 3. 738 §. — n ) S:n 29. 1. 302 §, 5. 3. 682 §. — 1 2) S:n 23. 12. 3 111, 3 118 §. — 
13) S:n 16. 4. 1 011 §, 9. 7. 1 766 §. 



131 2. Kaupunginhallitus 

päätöksen muuttamista koskeva Kaupunkiliiton toimiston kiertokirje merkittiin tie-
doksi. 

Maksamattomat kunnallisverot. Tilanomistaja A. S. Viitasen anottua, että maksamat-
tomista veroista 9. 9. pidettäväksi kuulutettu Espoon kunnan Gammelgärdin kylässä 
sijaitsevan Sillankorva nimisen tilan RN 628 pakkohuutokauppa peruutettaisiin ja että 
hänen maksettavakseen määrätyt 13 788 mk:n suuruiset kunnallisverot poistettaisiin, 
yleisjaosto päätti 2) puolestaan myöntää lykkäystä huutokaupan toimittamisessa 15. 10. 
saakka sekä samalla kehoittaa kaupunginhallituksen verojaostoa harkitsemaan maksuun 
pantujen kunnallisverojen poistamista koskevaa anomusta. 

Sen jälkeen kun apulaisesimies T. S. Suikkanen oli anomuksessaan esittänyt, että 
hänen omistamansa Heikkilä nimisen tilan RN 2194 Suurhuopalahden kylässä pakkohuuto-
kaupassa Espoon piirin nimismiehen toimesta kaupungin puolesta valvotut v:n 1953— 
1954 verot ja kansaneläkemaksut, yhteensä 167 378 mk, mikä määrä oli tilitetty kaupun-
gille, suoritettaisiin hänelle takaisin Suomen Pankin diskonttokoron mukaisine korkoi-
neen 1. 4. lukien, yleisjaosto päätti 3) kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan kaupungille 
tilitetyn määrän Espoon piirin nimismiehelle ilman korkoa. 

Koska korkein oikeus oli vapauttanut varatuomari R. Vuorion suorittamasta kaupun-
gille kavalletuksi katsottuja kunnallisveroja, oikeudenkäyntikuluja ynnä korkoja, yleis-
jaosto päätti 4) tarkoitusta varten myöntää 249 477 mk poistojen ja palautusten pää-
luokkaan kuuluvista määrärahoista Sekalaisten tulojen poistot ja palautukset. 

Kaupunginasiamies oli huomauttanut, että kun Järvelän Tehtaat Oy:n konkurssipe-
sästä oli v:n 1952 tammikuussa suoritettu verosaatavien ennakko-osinkoja, oli kaupunki 
saanut 679 160 mk enemmän, kuin mitä sille olisi kuulunut lopullisten veromäärien mu-
kaan. Tämän vuoksi oli lääninhallituksen veronkantotoimisto esittänyt, että kaupunki 
maksaisi liikaa suoritetusta ennakko-osingosta korkoa 9 kk:n ajalta kunnallisveropalau-
tuksista kertomusvuonna maksetun 5% %:n mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti5) 
suostua siihen, että valtiolle maksettaisiin ko. ennakko-osingosta shekkitilin korko 9 kk:n 
ajalta. 

Liikevaihtoveroa koskeva valitus. Merkittiin6) tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 
hylännyt kaupunginhallituksen valituksen, joka koski rakennustoimistolle saapuneista 
betonirautaeristä tullissa kannettua liikevaihtoveroa. 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti7) hyväksyä v:n 1952 tilinpäätöksen. 
Talousarvio. Merkittiin tiedoksi rahatoimiston ilmoitukset kaupungin tilien asemasta 

ja talousarvion toteutumisesta kertomusvuonna. 
Ehdotukset talousarvion noudattamista ja laatimista koskeviksi kiertokirjeiksi hyväk-

syttiin 8) ja päätettiin lähettää kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 
ja laitoksille. 

Lisätalousarvioehdotus. Kaupunginhallitus päätti 9), että kertomusvuoden lisätalous-
arvioehdotusta ei esitetä kaupunginvaltuustolle. 

Jäsenmaksut. Kaupunkiliiton ilmoitettua, että Kaupunkiliiton v:n 1953 jäsenmaksu 
on 16 mk jäsenkunnan kutakin henkikirjoitettua asukasta kohti v. 1952 toimitetun henki-
kirjoituksen mukaan, ja että lisäksi kannettaisiin ylimääräinen jäsenmaksu, jonka suuruus 
on 30 mk kutakin jäsenkunnan henkikirjoitettua asukasta kohti, yleisjaosto päätti10) 
kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan mainitut maksut silloin, kun kaupungin kassatilanne 
sen sallisi. Sittemmin kaupunginhallitus päätti1:L) kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan 
mainitut jäsenmaksut, määrältään 17 544 768 mk asianomaiselta tililtä, sitä ylittäen. 

Yleisen kunnallishallinnon pääluokan lukuun Erinäiset hallintomenot kuuluvista mää-
rärahoista Jäsenmaksut suoritettiin seuraavat kertomusvuoden jäsenmaksut: 20 000 mk 
Suomen Luotonantajayhdistykselle 12); 5 000 mk Helsingin ja sen ympäristön aluesuunni-
telmaliitolle13); 40 000 mk Tapaturmantorjuntayhdistykselle 14) sekä 100 000 mk Kemian 
Keskusliitolle 15). 

Biljardimaksut. Kaupunginhallitus päätti1 6) esittää lääninhallitukselle, että kau-
punki vapautettaisiin kantamasta biljardimaksuja. 

!) Khs 17. 9. 2 193 §. — 2) Khn jsto 2. 9. 6 195 §. — 3) S:n 30. 9. 6 312 §. — 4) S:n 30. 9. 
6 311 §. — 5) Khs 15. 1. 145 §. — 6) S:n 5. 2. 396 §. — 7) S:n 16. 4. 1 014 §. — 8) S:n 15. 1. 147 §, 
6. 5. 1 202 §. — 9) S:n 2. 4. 916 §, 4. 6. 1 470 §. — 10) Khn jsto 14. 1. 5 055 §. — 1X) Khs 19. 2. 532 §. — 
12) S:n 15. 1. 141 §. — 13) Khn jsto 16. 9. 6 260 §. — 14) S:n 4. 2. 5 186 §. — 15) S:n 14. 1. 5 072 §. — 
16) Khs 5. 2. 386 §. 


