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kaupungilla ollut muuta huomauttamista po. komitean mietinnöstä, kuin että kysymystä 
Helsingin kaupungin erottamisesta Uudenmaan läänistä omaksi erilliseksi hallintoalueeksi 
ei ajan pitkään voitaisi sivuuttaa. Samalla kaupunginhallitus päätti toimittaa Kaupunki-
liitolle jäljennöksen senaattori Ehnrothin 8. 6. 1948 laatimasta, Helsingin muodostamista 
omaksi lääniksi koskevasta selvityksestä. 

Suomen Kunnallislehti. Yleisjaosto päätti hyväksyä Kaupunkiliiton toimiston 96 000 
mk:n suuruisen laskun, 96 vuosikerrasta Suomen Kunnallislehteä, maksettavaksi erinäisiin 
hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Maksut Kaupunkiliitolle. 

Ny Illustrerad Tidning -nimisen lehden n:o 5 v:lta 1866 päätettiin2) ostaa Kurt John-
sons bokförlag -nimiseltä toiminimeltä 700 mk:n hinnasta. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Uusien pitkäaikaisten lainojen hankkiminen. Kertomusvuoden talousarviota laadit-
taessa oli edellytetty, että kaupunki saisi 700 milj. mk:n suuruisen pitkäaikaisen luoton. 
Rahatoimenjohtaja olikin siitä syystä jo joulukuussa 1953 neuvotellut melkein kaikkien 
rahalaitosten ja muiden pitkäaikaisia luottoja myöntävien laitosten kanssa. Kansaneläke-
laitos sitten myönsikin kaupungille 200 milj. mk:n pitkäaikaisen luoton, mikä määrä, 
vaikka se oli aiottu merkitä kertomusvuoden tuloksi, olikin otettava huomioon j o v:n 1953 
tulona, koska talousarviossa sille vuodelle merkittyä pitkäaikaista luottomäärää ei olisi 
muuten saatu täyteen. Jot ta kertomusvuoden tulopuoli saataisiin tasapainoon, olisi kau-
pungin siis vielä ollut saatava 700 milj. mk:n pitkäaikainen luotto. Sekä kaupunginjohta-
jan että rahatoimenjohtajan neuvoteltua useamman kerran Kansaneläkelaitoksen kanssa, 
oli sen taholta ilmoitettu, ettei lisälainaa voitu kertomusvuonna antaa, ellei eri kunnille 
ja yrityksille jo luvattuja lainoja jätettäisi nostamatta. Kaupunkia kehotettiin kuitenkin 
tekemään uusi virallinen anomus, joka käsiteltäisiin vuoden vaihteessa, jolloin laitoksen 
v. 1955 kertyvistä tuloista voitaisiin ehkä myöntää laina. Kaupunginhallituksen puolesta 
oli anottu 500 milj. mk:n pitkäaikaista luottoa. Myöskin Postisäästöpankki oli ilmoitta-
nut 3), ettei kaupungilla sillä kertaa ollut toiveita saada lainaa. Suurpankit olivat myös 
useita kertoja ilmoittaneet, etteivät ne olleet kiinnostuneita indeksiehtoja vailla olevien 
obligaatioiden ostamisesta. Lisäksi oli huomautettu, että rakennustuotantoa varten 
myönnettävät pitkäaikaiset lainat, kuten valtion lainat, olivat verottomia, joten Kau-
punkiliiton asiana olisi anoa, että kaupungin mainitunlaisille lainoille myönnettäisiin vas-
taavat edut. Säästöpankit olivat ilmoittaneet pitävänsä velvollisuutenaan ennen kaikkea 
tyydyttää asuntotuotannon rahoitustarvetta pääkaupungissa ja sen lähiympäristössä, 
joten niitäkään ei suoranaisesti kiinnostanut pitkäaikaisen luoton antaminen. Eräät va-
kuutuslaitokset olivat omaksuneet saman kannan. 

Kaupunki oli aikoinaan kääntynyt myöskin Suomen Pankin puoleen ja tiedustellut, 
olisiko pankki valmis tukemaan kaupungille mahdollisesti myönnettäviä pitkäaikaisia 
luottoja, mikäli luotto olisi otettava ulkomaan valuutassa. Suomen Pankki oli silloin 
ilmoittanut, ettei se katsonut voivansa mennä takuuseen kaupungille mahdollisesti myön-
nettävistä ulkomaisista luotoista huomauttaen samalla, että Suomen Pankin käsityksen 
mukaan sellaista finanssiluottoa ei myönnettäisi ilman Suomen Pankille annettua takuuta 
ulkomaan valuutan tai kullan panttaamisesta. Koska kaupungilla ei ollut sellaisia mah-
dollisuuksia, oli pitkäaikaisen ulkomaisen luoton saamista koskevista neuvotteluista luo-
vuttava. Edelleen oli rahatoimenjohtaja v. 1953 kääntynyt valtiovarainministeriön puo-
leen pyytäen, että kaupunki saisi ottaa pitkäaikaista luottoa joko obligaatiolainana tai 
muussa muodossa. Ministeriön taholta oli kuitenkin ilmoitettu, että valtioneuvosto ei 
tulisi myöntämään lupaa indeksiehtoisten lainojen ottamiseen, mutta että kaupunki voisi, 
mikäli se niin haluaisi, saada luvan joko obligaatiolainan tai muun luoton ottamiseen Suo-
men valuutassa ilman indeksiehtoja. Myöhemmin oli ministeriön taholta kuitenkin keho-
tettu kaupunkia tekemään uusi anomus palkinto-obligaatiolainan saamista varten, jonka 
ottamiseen olisi mahdollisuuksia sillä edellytyksellä, että laina ei ehtoihin ja suuruuteen 
nähden tulisi kilpailemaan valtion kanssa. Vielä rahatoimenjohtaja oli pohtinut pakko-
lainan ottamista, mutta koska sellaisen luoton ottaminen vaatisi lain muutosta, oli mah-

!) Khn jsto 24. 3. 5 361 §, 3. 11. 6 412 §. — 2) S:n 29. 12. 6 714 §. — 3) Khs 11. 4. 3 033 §. 



2. Kaupunginhallitus 153 

dollista, ettei eduskunta siihen suostuisi. Myöskin oli pohdittu mahdollisuutta lisätä kau-
pungin todellisia tuloja tehostamalla veronmaksua, jolloin annettaisiin kirjallinen sitou-
mus ennakkoverojen osan takaisin maksamisesta määrättyjen vuosien kuluessa. Maini-
tunlainen helpotus ja oikeus koskisi kuitenkin vain sellaisia veronmaksajia, jotka olivat 
maksaneet kunnallisveronsa kokonaan. Asian toteuttamismahdollisuuksia päätettiin 
tutkia. Merkittiin1) tiedoksi. 

Kansaneläkelaitokselta otettavat lainat. Kaupunginhallitus päätti 2) hyväksyä Kansan-
eläkelaitoksen kanssa tehtävän sopimuksen 200 milj. mk:n suuruisen lainan ottamisesta 
Kansaneläkelaitoksen esittämässä muodossa. 

Kansaneläkelaitos oli vielä myöntänyt 3) kaupungille 200 milj. mk:n lainan, joka oli 
maksettava takaisin vaadittaessa. Lainasta oli puolet sidottu kotimaisten tavarain tukku-
hintaindeksiin. Korko oli 2 y2% korkeampi kuin maan kahden suurimman liikepankin 
hyvittämä, kuuden kuukauden irtisanomisajan varassa olevan talletustilin korko, kuiten-
kin vähintään 6 %. Mainitun lainan laina-aika tultaisiin muuttamaan 15 vuodeksi ja asia 
esitettäisiin kaupunginvaltuustolle. 

Merkittiin 4) tiedoksi rahatoimenjohtajan ilmoitus, että Kansaneläkelaitos oli ilmoit-
tanut antavansa kaupungille 300 milj. mk:n suuruisen lainan v. 1955. 

Edelleen merkittiin 5) tiedoksi, että eräs yksityinen toiminimi oli sijoittanut kaupungin-
kassaan 500 milj. mk sillä edellytyksellä, että kaupunki suorittaisi määrän takaisin 31. 12. 
6 %:n korkoineen. 

Palkinto-obligaatiolainan ottaminen. Rahatoimenjohtaja oli ilmoittanut, että valtio-
neuvosto on 23. 9. päättänyt oikeuttaa kaupungin laskemaan liikkeelle 200 milj. mk:n suu-
ruisen palkinto-obligaatiolainan, sekä esittänyt että kaupunginhallitus hyväksyisi obli-
gaatioille seuraavan obligaatiotekstin: 

»Helsingin kaupungin vuoden 1954 I palkinto-obligaatiolaina. 
Tämä obligaatio kuuluu siihen kahdensadanmilj oonan (200 000 000) markan määräi-

seen lainaan, jonka Helsingin kaupunki on laskenut liikkeelle valtioneuvoston 23 päivänä 
syyskuuta 1954 antaman päätöksen nojalla ja joka laina käsittää 100 000 obligaatiota 
ä 2 000 markkaa. 

Obligaatio on määrältään 2 000 markkaa ja lunastaa sen Helsingin kaupunki kerty-
neine 3 %:n korkoineen 1.11. 1959 lähtien 2 300 markalla. 

Obligaatio osallistuu kymmeneen palkintojen arvontaan, mitkä tapahtuvat julkisen 
notaarin valvonnan alaisena kaupungin rahatoimistossa joka marraskuun 1 ja toukokuun 
2 päivänä 1.11. 1954—2. 5. 1959 välisenä aikana. Jokaisessa arvonnassa arvotaan seu-
raavat palkinnot: 

1 palkinto ä 500 000 mk 500 000 mk 
40 palkintoa ä 50 000 » 2 000 000 » 
80 palkintoa ä 25 000 » 2 000 000 » 
Kaikkiaan 121 palkintoa yhteensä 4 500 000 mk 

Jokaisen arvonnan tulos sekä aikaisemmin arvottujen ja maksettaviksi erääntyneiden, 
mutta vielä lunastamattomien palkintojen luettelo julkaistaan viimeistään joka marras-
kuun ja toukokuun 10 päivänä Virallisessa lehdessä. 

Palkinnot maksetaan arvontakuukauden 10 päivästä lähtien Helsingin kaupungin 
rahatoimistossa ja on palkintoa nostettaessa esitettävä obligaatio, jolle voitto on lan-
gennut. 

Jos obligaatiota ei ole esitetty lunastettavaksi viimeistään 1.11.1969 tai palkintoon 
oikeutettua obligaatiota viidessä vuodessa palkinnon erääntymispäivästä lukien, on oikeus 
maksun saantiin obligaatiosta tai palkinnosta menetetty. 

Obligaatiot lunastaa kaupungin rahatoimisto, Helsingin Osakepankki, Kansallis-
Osake-Pankki ja Pohjoismaiden Yhdyspankki sekä kaikki Helsingissä toimivat säästö-
pankit ja osuuskassat. 

Kaupunginhallituksen puolesta.» 
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Kaupunginhallitus hyväksyi1) rahatoimenjohtajan esityksen. Samalla kaupungin-
hallitus päätti, että obligaatiolainan mainostaminen annetaan Yhteismainos Oy. nimisen 
yhtiön tehtäväksi. 

Valtioneuvosto oli sittemmin päättänyt 2) muuttaa aikaisempaa päätöstään siten, että 
obligaatiot oli myytävä yleisölle 1.12. mennessä. 

Rahatoimenjohtajan ehdotuksesta kaupunginhallitus vielä päätti 3), että kun Helsingin 
kaupungin v:n 1954 I palkinto-obligaatiolainan ensimmäinen arvonta suoritettaisiin jo 
1. 11., varattaisiin kaikille kunnallisverojen palautusta saaville tilaisuus sijoittaa saa-
mansa palautukset kaupungin palkinto-obligaatioihin, jonka vuoksi kunnallisverojen 
palautukset suoritettaisiin jo 29. 10. lukien rahatoimistossa ja kaikissa rahalaitoksissa 
niille, jotka sijoittaisivat vähintään 50 % saamastaan palautuksesta em. obligaatioihin. 
Muutoin olivat aikaisemmin ilmoitetut palautuspäivät voimassa. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti 4) rahatoimenjohtajan esityksestä, että 18. 11. myy-
mättä olevat kaupungin 1954 I palkinto-obligaatiolainan obligaatiot saatiin myydä Hel-
singin liikepankeille kurssiin 96 % sekä että kaupunki tulisi 2. 5. 1955 ostamaan maini-
tuilta pankeilta takaisin niiden hallussa olevat obligaatiot niiden nimellisarvosta sikäli 
kuin pankit eivät halunneet pitää niitä. 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti 5), että niille rahalaitoksille ja muille asiamiehille, 
jotka ovat myyneet kaupungin 1954 I palkinto-obligaatiolainan obligaatioita, suoritettai-
siin välityspalkkiona 2 % myytyjen obligaatioiden nimellisarvosta pääluokan Korot ja 
lainakustannukset luvun Kurssitappiot, kustannukset ja poistot tililtä Provisiot ym. 
kulut. Samalla kaupunginhallitus päätti, 29. 3. tekemänsä päätöksen johdosta, oikeuttaa 
rahatoimiston maksamaan Yhteismainos Oy. nimisen yhtiön seuraavat palkinto-obligaa-
tiolainan mainostuksesta aiheutuneet laskut maksettavaksi em. tililtä; lasku n:o 1599/ 
30. 10. kiinnitysmaksu mainoksista raitiovaunuissa ja busseissa 9 540 mk, lasku n:o 
1601/30. 10. myyntipöytäjulisteita 32 400 mk, lasku n:o 1667/30. 10. piirrostöistä, kuva-
laatoista ja matriiseista 270 671 mk sekä lasku n:o 1600/30. 10. yhtiön järjestämistä sano-
malehti-ilmoituksista 2 146 120 mk, viimeksimainittu lasku siten, että sen loppusumma 
korjattaisiin 2 148 030 mk:ksi, mihin summaan kaupunginhallitus totesi sisältyvän myös 
Yhteismainos Oy:n palkkion mainostuksen järjestämisestä, yhtiön sanomalehdiltä saamien 
alennusten johdosta. 

V :n 1936 obligaatiolaina. Kaupunginhallitus päätti 6) puolestaan hyväksyä rahatoi-
menjohtajan päätöksen, jonka mukaan hän, neuvoteltuaan Suomen Pankin kanssa, oli 
ilmoittanut Stockholms Enskilda Bankeille, ettei kaupunginhallituksella ollut mitään huo-
mauttamista niitä tekstejä vastaan, jotka pankki oli ehdottanut painettavaksi Helsingin 
kaupungin 4 y2 %:n Rkr:n määräisten v:n 1936 obligaatiolainan obligaatioiden maksu-
lippuihin. 

Laina-, takaus- yms. päätösten alistaminen sisäasiainministeriön vahvistettavaksi. Kau-
punkiliiton asiaa koskeva kiertokirje merkittiin 7) tiedoksi. 

Lahjoitusrahastoista myönnetyt lainat. Kaasulaitoksen laboraattorille O. Sesemannille 
päätettiin 8) myöntää lahjoitusrahastosta 500 000 mk laina 8 vuoden maksuajalla ja lah-
joitusrahastojen varoista myönnetyistä lainoista kulloinkin perittävää korkoa vastaan 
sillä ehdolla, että hän luopuu maansaantioikeudestaan ja luovuttaa lainan pääoman ja 
korkojen takaisin maksamisen vakuudeksi ostamansa huoneiston hallintaan oikeuttavat 
osakkeet sekä lisävakuudeksi kahden henkilön hyväksymän omavelkaisen takauksen. 

Puutavara- ja polttoainetoimiston syrjäsahaajalle M. Maidellille päätettiin 9) lahjoitus-
rahastojen varoista myöntää 300 000 mk:n laina, irtisanomisaikana 6 kk, joka laina kui-
tenkin oli maksettava takaisin heti, kun Maidell on saanut asutuslainan ehdolla, että lai-
nasta suoritetaan sellainen korko kuin lahjoitusrahastojen varoista myönnetyistä lainoista 
kulloinkin kaupunginhallituksen päätöksen mukaan on maksettava. Lainan pääoman ja 
korkojen maksamisen vakuudeksi oli myönnettävä ensimmäinen kiinnitys Heinolan pitä-
jän Hujansalon kylässä sijaitsevaan Sulkava nimiseen tilaan RN l30. 

Asunto-oy. Hämeentie 91—93 -nimiselle yhtiölle päätettiin 10) myöntää kaupungin lah-
joitusrahastojen varoista 5 milj. mk:n I-sijainen laina sellaista korkoa vastaan kuin lahjoi-
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tusrahastoj en varoista myönnetyistä lainoista kaupunginhallituksen erikseen tekemien pää-
tösten perusteella kulloinkin peritään, sillä kertaa 7 1/2 %, ja sillä ehdolla, että laina käy-
tettäisiin yhtiön Hämeentien varrella korttelissa n:o 653 rakennettavan asuinrakennuksen 
rakennuskustannusten rahoittamiseen, että lainaa lyhennettäisiin 1.1. 1955 lukien vuo-
sittain vähintään 500 000 mk, että lainan pääoman ja korkojen takaisin maksamisen 
vakuudeksi myönnettäisiin kiinnitys yhtiön em. kiinteistöön etuoikeudella ennen kaupun-
ginhallituksen 11.3. myöntämiä, yhteensä 58.8 milj. mk:aan nousevia lainoja. 

Kaupunginhallitus päätti1), että kaupunginasiamies E. Elfvengrenille ja toimistoapu-
laiselle K. Elfvengrenille saatiin kaupungin lahjoitusrahastojen varoista myöntää l . i milj. 
mk:n laina, kuoletusaikana 8 vuotta ja lahjoitusrahastoista myönnettyihin lainoihin kul-
loinkin sovellettua korkoa vastaan sillä ehdolla, että lainan pääoman ja korkojen maksa-
misen vakuudeksi luovutettaisiin Asunto Oy. Tunturikatu 3 -nimisen yhtiön kolme huo-
netta, keittiön ja palvelijahuoneen käsittävän huoneiston n:o 6 hallintaan oikeuttavat 
osakkeet n:o 451—590. 

Kaupunginhallitus päätti 2) kehottaa asiamiesosastoa ryhtymään toimenpiteisiin kau-
punginhallituksen T. ja T. Saarikoskelle myöntämän 3) 550 000 mk:n tilapäislainan irti-
sanomiseksi siten, että laina-aika päättyisi 1.11. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
asianomaisille saatiin samasta ajankohdasta lukien myöntää lahjoitusrahastojen varoista 
440 000 mk:n laina sellaista korkoa vastaan kuin lahjoitusrahastojen varoista myönne-
tyistä lainoista kulloinkin peritään sillä edellytyksellä, että lainaa lyhennettäisiin kahdesti 
vuodessa tapahtuvan koronmaksun yhteydessä, kulloinkin vähintään 55 000 mk, ja eh-
dolla, että lainan pääoman ja koron maksamisen vakuudeksi myönnettäisiin kiinnitys lai-
nan saajien Tapanilan kylässä omistamaan Bj. 471 -nimiseen tilaan rakennuksineen ja etu-
oikeudella tilaan kiinnitettyjen yhteensä enintään 750 000 mk:aan nousevien lainojen 
jälkeen. 

Ab. Gräsviksgatan 5 -nimisen yhtiön anottua lainaa kaupungin lahjoitusrahastoista 
kaupunginhallitus päätti4) ilmoittaa hakijayhtiölle, että lahjoitusrahastojen shekkitilillä 
olevat varat on sidottu jo myönnettyihin vielä nostamattomiin lainoihin, joten sanottua 
lainaa ei siinä vaiheessa voitu myöntää, mutta että anomus voitiin ottaa uudelleen käsitel-
täväksi, kun lahjoitusrahastojen varoja kertyisi lainan myöntämiseksi. 

Lainan myöntämistä varten Stadion-säätiölle päätettiin5) v:n 1955 talousarvioehdo-
tukseen merkitä 100 milj. mk:n määräraha. 

Asunto-osakeyhtiöille myönnetyt lainat. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvasta määrärahasta »Asuntorakennustoiminnan 
tukeminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi» myönnettiin lainoja seuraavasti: 

Helsingin Invaliidien Asunnot Oy:lle 6) 5 milj. mk:n laina kaupunginvaltuuston päät-
tämin 7) ehdoin sekä lisäksi sillä ehdolla, että lainan maksamisen vakuudeksi myönnettäi-
siin kiinnitys tontin n:o 5 Koskelantien varrella korttelissa n:o 872 vuokraoikeuteen raken-
nuksineen etuoikeusjärjestyksessä ennen Arava-lainaa. 

Asunto Oy. Soutajalle8) 2 269 528 mk:n laina em. ehdoin kiinnitysoikeudella yhtiön 
vuokraoikeuteen rakennuksineen Arava-lainan jälkeen. 

Asunto-oy. Ruusulankatu 11—13 -nimiselle yhtiölle9) tontille n:o 11 ja 13 Ruusulan-
kadun varrella korttelissa n:o 477 rakennettavaa rakennusta varten 23.8 milj. mk:n ja 
23.2 milj. mk:n lainat kaupunginvaltuuston vahvistamin ehdoin. Asuntotuotantokomi-
teaa kehotettiin huolehtimaan tarvittavien velkakirjojen laatimisesta ja lainaerien mak-
sattamisesta sopiviksi katsomissaan erissä sitä mukaa kuin rakennustyöt edistyivät. 

Asunto-oy. Tilkanrinteelle 10) tontille n:o 2 Koroistentien varrella korttelissa n:o 721 
rakennettavaa rakennusta varten 48.3 8 milj. mk:n ja 4.9 2 milj. mk:n lainat sekä yhtiön 
osakkaille osakepääoman rahoittamista varten 14.3 milj. mk:n suuruinen laina kaupungin-
valtuuston vahvistamin ehdoin. Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin huolehtimaan tar-
vittavien velkakirjojen laatimisesta ja lainaerien maksattamisesta sopiviksi katsomissaan 
erissä sitä mukaa kuin rakennustyöt edistyivät. 

Asunto-oy. Koroistentie 9 -nimiselle yhtiölle u ) tontille n:o 4 Paraistentien ja n:o 9 
Koroistentien varrella korttelissa n:o 726 rakennettavaa rakennusta varten 26.2 milj. 

!) Khs 3. 6. 1 508 §. — 2) S:n 28. 1. 251 §. — 3 ) Ks. v:n 1950 kert. I osan s. 145. — 4) Khs 
29. 7. 1 976 §. — 5) S:n 11. 11. 3 027 §. — 6) S:n 30. 12. 3 535 §. — 7) Ks. v:n 1953 kert. I osan 
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mk:n ja 18.4 milj. mk:n lainat em. ehdoin. Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin huolehti-
maan tarvittavien velkakirjojen laatimisesta ja lainaerien maksattamisesta sopiviksi kat-
somissaan erissä sitä mukaa kuin rakennustyöt edistyivät. 

Asunto-oy. Hämeentie 91—93 nimiselle yhtiölle1) tontille n:o 9 Hämeentien varrella 
korttelissa n:o 653 rakennettavaa rakennusta varten 46.2 milj. mk:n ja 12.6 milj. mk:n 
lainat em. ehdoin. 

Em. pääluokan ja luvun nimikkeeltä Lainojen myöntäminen kaupungin yleishyödylli-
sille kiinteistöosakeyhtiöille, tulovähennysten rahoittamiseen myönnettiin 2) Helsingin 
kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 4:llel. 15 milj. mk:n avustuslaina kuuden kuukauden 
irtisanomisajalla, korko 2 %. 

V:n 1953 talousarvion vastaavalta tililtä myönnettiin3) Maunulan Kansanasunnot 
Oy:lle 3.8 milj. mk:n avustuslaina kuuden kuukauden irtisanomisajoin, korko 2 %. 

Sairaanhoitaja R. Henrikssonin ym. anottua lainaa kunnalliskodin henkilökunnan 
toimesta perustettavalle asunto-osakeyhtiölle, kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa haki-
joille, että mikäli heidän perustamalleen yhtiölle myönnettäisiin Arava-laina, yhtiölle 
myönnettäisiin v:n 1955 ao. tililtä kaupunginvaltuuston vahvistamin ehdoin lainoja, joi-
den yhteinen määrä olisi enintään 40 % tonteille n:o 7 ja 8 Koskelantien varrella kortte-
lissa n:o 953 rakennettavien rakennusten Aravan hyväksymistä rakentamiskustannuksista 
sillä ehdolla, että yhtiön johtokunnan jäsenistä enemmistö olisi asuntotuotantokomitean 
nimeämiä. Lainoja saataisiin käyttää myöskin rakennusaikaisina luottoina ja olisi asunto-
tuotantokomitean tarvittaessa annettava yhtiölle teknillistä apua ja huolehdittava raken-
nusaikaisen luoton maksattamisesta sopiviksi katsomissaan erissä. 

Sen jälkeen kun oikeusneuvosmies S. Vuorenrinne ym. olivat anoneet lainaa kaupungin 
viranhaltijain toimesta perustettavaa asunto-osakeyhtiötä varten, kaupunginhallitus 
päätti5) ilmoittaa hakijalle, että mikäli heidän perustamalleen yhtiölle myönnettäisiin 
Arava-laina, yhtiölle myönnettäisiin v:n 1955 ao. tililtä kaupunginvaltuuston vahvistamin 
ehdoin lainoja, joiden yhteinen määrä olisi enintään 40 % tonteille n:o 14 ja 16 Kiskontien 
varrella korttelissa n:o 720 rakennettavien kahden rakennuksen Aravan hyväksymistä 
lopullisista rakennuskustannuksista ja muuten samoin ehdoin kuin edellä. 

Toimistoapulaisen A. Leväahon ym. anottua lainaa kaupungin palveluksessa olevien 
toimistovirkailij öiden toimesta perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kaupunginhallitus 
päätti 6) ilmoittaa, että mikäli anojien perustamalle yhtiölle myönnettäisiin Arava-laina, 
yhtiölle v:n 1955 ao. tililtä myönnettäisiin kaupunginvaltuuston vahvistamin ehdoin lai-
noja, joiden yhteinen määrä olisi enintään 40 % tontille n:o 1 korttelissa n:o 43146 raken-
nettavan rakennuksen Aravan hyväksymistä rakentamiskustannuksista ja muuten samoin 
ehdoin kuin em. hakijoilla. 

Omakotilainat. Yleisjaosto päätti7) tehdä Aravalle esityksen, että tonttijaoston esi-
tyksessä mainituille 190 omakotirakentajalle myönnettäisiin omakotilaina. Hakemuk-
set on merkitty A:lla, B:llä ja C:llä osoittamaan tärkeysjärjestystä. 

Merkittiin8) tiedoksi Aravan ilmoitus, että se oli 14. 7. peruuttanut päätöksensä, jonka 
mukaan H. M. E. Kaitilalle oli myönnetty 900 000 mk:n asuntolaina. Lainansaaja oli kau-
punginhallituksen ilmoituksen mukaan luopunut rakennusyrityksestään. 

Helsingin Kotitalousopettajaopiston säätiölle myönnetyn lainan vakuuden hyväksyminen. 
Kaupunginhallitus päätti9) kaupunginvaltuuston päätöksen10) mukaisesti myöntää Hel-
singin Kotitalousopettajaopiston säätiölle 9 milj.mkin korottoman lainan ja hyväksyä sen 
vakuudeksi säätiön 12. kaupunginosan korttelissa n:o 357 omistamaan taloon ja tonttiin 
n:o 6 kiinnitetyt 9 milj. mk:n määräiset haltijavelkakirjat, joita paremmalla etuoikeudella 
taloon ja tonttiin on vahvistettu kiinnityksiä enintään 110.75 milj. mk:n ja korkojen suo-
rittamisen vakuudeksi. 

Lainojen takaaminen. Kaupunginhallitus pää t t i u ) ilmoittaa asiamiesosastolle, että 
oppikoulujen rakentamisesta aiheutuvien lainojen takaussitoumuksiin ei tule liittää ehtoa, 
että takaus on voimassa vain sillä edellytyksellä, että valtio osallistuu näiden lainojen 
korkojen suorittamiseen. Tämä ehto tarkoittaa vain, että ennen takaussitoumuksen anta-
mista on todettava, että koulu voimassa olevan lain mukaan on oikeutettu saamaan val-
tion avustuksen koulutalonsa rakentamisesta aiheutuvien lainojen korkomenoihin. 

*) Khs 11. 3. 715 §. — 2 ) S:n 29. 7. 2 007 §. — 3 ) S:n 28. 1. 304 §. — 4 ) S:n 7. 10. 2 688 §.— 
5) S:n 26. 8. 2 289 §. — ·) S:n 7. 10. 2 687 §. — Khn jsto 5. 5. 5 593 §, 24. 11. 6 573 §. — 
8) S:n 22. 7. 5 950 §. — 9) Khs 2. 12. 3 252 §. Ks. s. 17. — n ) Khs 2. 12. 3 253 §. 
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Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Karjalan Yhteiskoulu Oy:lle, että koulutalon 
rakentamisesta aiheutuva laina, jonka takaisinmaksamisesta korkoineen kaupunki antaa 
täytetakauksen, on kiinnitettävä koulutaloon siten, että sitä ennen voivat olla kiinnitet-
tyinä vain tontin hinnan ja rakennusvelvollisuuden täyttämisen vakuudeksi otettava 
kiinnitys sekä että milloin lainanantajat ehkä vaativat osittaista indeksitakuuta myöntä-
milleen lainoille kaupunki ei takaa tätä vaan ainoastaan lainan alkuperäisen määrän, 
mutta sallii koulun rakennuttajan ottaa tarpeellisen määrän kiinnityksiä myös indeksi-
takuun turvaamiseksi laskematta niitä kaupunginvaltuuston päättämän takaus- ja kiin-
nity smäärään sisältyviksi. 

Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön anottua koulutalon rakentamisesta aiheutuvien 
lainojen takaamista kaupunginhallitus päätti2) kehottaa asiamiesosastoa antamaan 
kaupungin täytetakauksen Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön kaupungilta vuokraa-
malle maalle rakennettavan koulutalon enintään 66.5 milj. mk:aan nousevien, koulutalon 
rakentamisesta aiheutuvien lainojen ja korkojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, että 
valtio osallistuu sanottujen korkojen suorittamiseen ja muuten ottaen huomioon, että 
taattavien lainojen vakuudeksi alueen vuokraoikeuteen rakennuksineen otetaan kiinnitys 
sekä että em. takausmäärään ja siitä aiheutuviin kiinnityksiin ei kuitenkaan sisälly 
kaupungille annettava kiinnitysvakuus maksamattoman tontin vuokran, enintään 600 000 
mk vuodessa, eikä kadun kunnossapitokustannusten, enintään 100 000 mk vuodessa, 
ja korkojen maksamisesta, eivätkä myöskään ne kiinnitykset, jotka mahdollisesti aiheu-
tuvat siitä, että vakuutusyhtiöt vaativat myöntämänsä lainat osittain indeksiin sidotta-
viksi, koska kaupunki takaa vain lainojen alkuperäisen määrän, mutta ei indeksitakuuta. 

Helsingin Yksityisen Keskikoulu Oy:n anottua takauspäätöksen muuttamista kaupun-
ginhallitus päätti 3), muuttaen aikaisempaa päätöstään 4), että mainitulla päätöksellä 
yhtiölle maksettavaksi hyväksytystä kolmen vuoden ennakkovuokrasta huolimatta 
kaupungin täytetakaussitoumukset koulurakennuksen aiheuttamien lainojen saannin 
helpottamiseksi saavat nousta kaupunginvaltuuston hyväksymään enimmäismäärään, 
eli 70 milj. mk:aan. 

Eräiden lainojen kiinnity sjärjesty s. Yleisjaosto päätti5), että Asunto Oy. Soutaja— 
Roddaren Bostads Ab. -nimisen yhtiön Helsingfors Sparbank -nimisestä pankkilaitoksesta 
saama 11 milj. mk:n suuruinen laina saatiin kiinnittää mainitun yhtiön ja kaupungin 
välillä laadittuun vuokrasopimukseen perustuvaan vuokraoikeuteen tonttiin n:o 1 24. 
kaupunginosan korttelissa n:o 950 ja tontilla oleviin rakennuksiin paremmalla etuoikeu-
della kuin 9. 2. 1953 kaupungin omistamien haltijavelkakirjojen n:ot 11—21, arvoltaan 
yhteensä 54,5 milj. mk, vakuudeksi vahvistettu6) kiinnitys. 

Yleisjaosto päätti7) suostua Asunto Oy. Maaliviiva—Mållinjen Bostads Ab. -nimisen 
yhtiön anomukseen, että Helsingin Säästöpankin ko. yhtiölle myöntämän 10 milj. mk:n 
suuruisen lainan takaisinmaksamisen vakuudeksi saataisiin vahvistaa kiinnitys yhtiön ja 
kaupungin välillä laadittuun vuokrasopimukseen perustuvaan vuokraoikeuteen tontteihin 
n:o 2 ja 4 korttelissa n:o 952 24. kaupunginosassa ja tontilla oleviin rakennuksiin parem-
malla etuoikeudella kuin 9. 2. 1953 vahvistettu 8) kiinnitys, joka perustuu pääoma-arvol-
taan yhteensä 113.56 milj. mk:n suuruisiin haltijavelkakirjoihin n:o 19—41. 

Samaten yleisjaosto päätti 9) suostua em. yhtiön anomukseen, että Helsingin Säästö-
pankin yhtiölle myöntämän 10 milj. mk:n suuruisen ensisijaisen lainan takaisin maksami-
sen vakuudeksi saataisiin vahvistaa kiinnitys yhtiön ja kaupungin välillä laadittuun vuok-
rasopimukseen perustuvaan vuokraoikeuteen em. tontteihin sekä tonteilla oleviin raken-
nuksiin paremmalla etuoikeudella kuin yhteensä 113.56 milj. mk:n haltijavelkakirjoihin 
n:o 19—41 perustuva, 9. 2. vahvistettu kiinnitys. 

Yleisjaosto päätti10) anomuksesta oikeuttaa Asunto Oy. Voittaja—Segraren Bostads 
Ab. -nimisen yhtiön kiinnittämään 10 milj. mk yhtiön ja kaupungin välillä laadittuun 
vuokrasopimukseen perustuvaan vuokraoikeuteen korttelissa n:o 859a olevaan tonttiin 
n:o 1 ja korttelissa n:o 871 olevaan tonttiin n:o 1 25. kaupunginosassa sekä tonteilla ole-
viin rakennuksiin paremmalla etuoikeudella kuin 9. 2. 1953 vahvistettuun11) 41.3 milj. 
mk:n suuruisiin haltijavelkakirjoihin n:o 9—17 perustuva kiinnitys. 

!) Khs 19. 8. 2 217 §. — 2) S:n 14. 10. 2 762 §. — S:n 16. 12. 3 408 §. — 4 ) Ks. s. 19 .— 
5) Khn jsto 20. 1. 5 077 §. —6) Ks. v:n 1953 kert. I osan s. 124. — 7 ) Khn jsto 25. 8. 6 072 § .— 
8) Ks. v:n 1953 kert. I osan s. 124. — 9) Khn jsto 24. 11. 6 542 §. — 10) S:n 11. 8. 6 026 §. — 
u ) Ks. v:n 1953 kert. I osan s. 124. 
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Vielä yleisjaosto päätti1) suostua em. yhtiön anomukseen, että Keskinäisen Henki-
vakuutusyhtiön Salaman yhtiölle myöntämän 2.5 milj. mk:n lainan takaisin maksamisen 
vakuudeksi saataisiin vahvistaa kiinnitys yhtiön ja kaupungin välillä laadittuun vuokra-
sopimukseen perustuvaan vuokraoikeuteen em. tonteilla sekä niillä oleviin rakennuksiin 
paremmalla etuoikeudella kuin 9. 2. 1953 vahvistettu kiinnitys, joka perustuu pääoma-
arvoltaan yhteensä 41.3 milj. mk:n suuruisiin haltijavelkakirjoihin n:o 9—17. 

Asunto Oy. Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab. -nimisen yhtiön lainan vakuutena olevien 
haltijavelkakirjojen luovuttaminen. Rahatoimistoa kehotettiin2) väliaikaisesti luovutta-
maan Helsingin Säästöpankille Asunto Oy. Maaliviiva—Mållinjen Bostads Ab. -nimisen 
yhtiön asettamat, yhteiseltä arvoltaan 10 milj. mk:n määräiset, kaupungin hallussa ja 
kaupungin yhtiölle myöntämän lainan vakuutena olevat kiinnitetyt haltijavelkakirjat 
sillä ehdolla, että mainitut velkakirjat palautettaisiin kaupungille viimeistään silloin, kun 
mainittu yhtiö luovuttaa pankille pankin yhtiölle myöntämän 10 milj. mk:n suuruista lai-
naa varten tarvittavan vakuuden. 

Eräiden lainojen maksuajan pidentäminen. Merkittiin 3) tiedoksi Postisäästöpankin 
ilmoitus Oy. Mankala Ab:lle myönnettyjen lainojen takaisinmaksuajan pidentämisestä. 

Vielä merkittiin 4), että Postisäästöpankki oli kaupungille takaajana ilmoittanut, että 
Helsingin Yksityinen Keskikoulu Oy. oli Postisäästöpankille ilmoittanut, ettei se voinut 
maksaa sille myönnetyn 7 milj. mk:n määräisen lainan ensimmäistä lyhennyserää 1.4 milj. 
mk ennen 31. 1. 1955, mihin maksun lykkääntymiseen pankki puolestaan oli suostunut. 

Kaupunginhallitus päätti 5) myöntää Merenkävijät nimiselle yhdistykselle yhden vuo-
den lykkäyksen yhdistyksen kaupungilta saaman 3 milj. mk:n suuruisen lainan lyhennys-
erien suorittamisessa, mutta hylätä anomuksen mikäli se koski koron suorittamisen lyk-
käämistä. 

Vielä kaupunginhallitus myönsi erinäisin ehdoin maksunlykkäystä seuraaville henki-
löille heidän saamien lainojen tai osakepääomien maksettavaksi erääntyneiden määrien 
suorittamisessa seuraavasti: raitiovaununkuljettaja R. Andersonille 30. 4. maksettavaksi 
erääntyneen Asunto Oy. Mäyränlinnan osakkeiden kauppahinnan 36 855 mk:n erän suo-
rittamiseen 31. 10. saakka6); E. Elorannalle hänen kaupungilta saamansa 330 000 mk:n 
suuruisen lainan kuoletus- ja korkoerien suorittamiseen 7); työntekijä V. O. Haloselle 
maksuajan pidennystä 30. 9. saakka heinäkuussa maksettavaksi erääntyneen Asunto Oy. 
Jussinkulma -nimisen yhtiön osakkeiden merkitsemistä varten myönnetyn lainan pääoman 
lyhennysten ja koron, yhteensä 40 280 mk:n maksamiseen sekä 31. 10. maksettavaksi 
erääntyneen lyhennyksen ja koron, yhteensä 28 583 mk:n maksamiseen 28. 2. 1955 saak-
ka 8); kai vertaj an vaimo S. Jokisalolle Asunto Oy. Männikkötie 5 -nimisen yhtiön osakkei-
den kauppahinnan kahden erän maksamisessa vastaavasti 31. 1. ja 30. 4. 1955 mennessä 9); 
huoltotarkastaja U. Lalinille Asunto Oy. Oulunkylän Rivitalot -nimisen yhtiön osakkeen 
n:o 58 kauppahinnan maksamisessa 30. 4. 1955 saakka10); E. Lindqvistille kaupungilta 
saamansa 210 000 mk:n lainan kuoletus- ja korkoerien suorittamiseen u); tiedoitussihteeri 
B. Taulamolle Asunto Oy. Oulunkylän Rivitalot -nimisen yhtiön osakkeiden kauppahinnan 
30. 4. maksettavaksi erääntyneen erän maksamiseen 15. 7. saakka12); koneteknikko Å. 
Toivoselle Asunto Oy. Oulunkylän Rivitalot -nimisen yhtiön osakkeiden kahden iyhen-
nyserän maksamisessa vastaavasti 31. 12. ja 31. 3. 1955 saakka13); lainopin kandidaatti 
J. Tolvaselle Asunto Oy. Raisiontie 8 osakkeiden pääoman lyhennyksen ja korkojen kah-
den erän maksamisessa 3. 4. ja 3. 9. saakka14). 

Eräiden lainaehtojen muuttaminen. Helsingin Perheasunnot Oy:n anomuksesta kaupun 
ginhallitus päätti15), että mikäli hakija lyhentäisi sille myönnettyä 83.762 milj. mk:n 
suuruista lainaa 5 milj. mk, ja samoin, mikäli Maunulan Kansanasunnot Oy. lyhentäisi 
sille myönnettyä 133.611 milj. mk:n lainaa 10 milj. mk16), alennettaisiin näiden vuotuis-
maksuja vastaavasti. 

Osakepääomien korottaminen. Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan asunto-
rakennustoiminnan tukemiseen merkityistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 23 milj. mk Helsingin Perheasunnot Oy:n osakepääoman korottamista varten17) 

!) Khn jsto 25. 8. 6 073 2) Khs 16. 12. 3 391 §. — 3) S:n 14. 1. 87 §. — 4) S:n 25. 11. 
3 192 §. — s) S:n 23. 9. §. 2 518 §. — 6) S:n 17. 6. 1 739 §. — 7) S:n 22. 6. 1 804 §. — 8) S:n 
19. 8. 2 231 §, Khn jsto 17. 11. 6 528 §. — 9) Khs 14. 10. 2 778 §. — 10) S:n 18. 11. 3 117 §. — 
11) S:n 22. 6. 1 805 §. —1 2) S:n 3. 6. 1 540 §. — 13) S:n 19. 8. 2 232 §. — 14) Khn jsto 17. 2. 5 214 
§, Khs 15. 7. 1 943 §. 15) S:n 7. 10. 2 682 §. —1 6) S:n 14. 4. 1 073 §. —17) S:n 28. 1. 299 §. 
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sekä 40.4 6 milj. mk Maunulan Kansanasunnot Oy:n osakepääoman korottamista 
varten 1). 

Oy. Raisiontien Lämpö Ab:n osakepääoman korottamista varten myönnettiin 2) 
896 000 mk tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista ao. määrärahoista. 

Eräiden kiinteistöosakeyhtiöiden osakepääomien maksaminen. Kaupunginhallitus päät-
ti 3) merkitä seuraavat määrät osakkeita jäljempänä mainituissa yhtiöissä sekä myöntää 
määrärahat tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan luvun Muut sijoitukset nimik-
keeltä Asuntorakennustoiminnan tukeminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi osake-
pääomien maksamista varten: 

1) Kiinteistö-oy. Ohjaajantie 11-13 4108 osaketta ä 10 000 = 41.08 milj. mk 
2) Kiinteistö-oy. Tolarintie 3-11 3728 » ä 10 000 = 37.2 8 » » 
3) Kiinteistö-oy. Roihuvuorentie 10-16 3568 » ä 10 000 = 35.68 » » 
4) Kiinteistö-oy. Tuhkimontie 10-14 3718 » ä 10 000 = 37.18 » » 
5) Kiinteistö-oy. Maunulan Kirkkomäki 2-4 4018 » ä 10 000 = 40.18 » » 
6) Kiinteistö-oy. Rajametsäntie 22—24 5038 » ä 10 000 = 50.3 8 » » 

Asunto-oy. Mäyränkallio oikeutettiin4) lunastamaan kaupungilta osakkeet n: o 1963— 
2008, joiden ostamisesta eräs ostaja oli luopunut, sillä ehdolla, että yhtiö suorittaisi 
kaupantekotilaisuudessa osakkeiden 317 952 mk:n suuruisen kauppahinnan loppuosan 
6 % %:n korkoineen 1. 5. alkaen. 

Asunto-oy. Soutaja-Roddaren Bostads ab. -nimisen yhtiön osakkeiden lopullisen myynti-
hinnan vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti 5) kehottaa rahatoimistoa palauttamaan 
em. mainitun yhtiön osakkeiden ostajille XV Olympia Helsinki 1952 Rakennustoimikun-
nan laatiman luettelon mukaisesti yhteensä 3 632 832 mk ja perimään heiltä lisämaksuina 
saman luettelon mukaan 16 832 mk sekä antaa kaupunginhallituksen asiamiesosaston 
tehtäväksi huolehtia siitä, että lopullisesta kauppahinnasta tehtäisiin merkintä luovutus-
sopimuksiin ja että osakkeet siirrettäisiin ostajille. 

Alkoholiliikkeen voittovarat. Merkittiin 6) tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli päättänyt 
jakaa alkoholiliikkeen v:n 1953 vuosivoiton ylijäämästä kaupungille tulevana osuutena 
rahamäärän, joka vastaa sataa markkaa jokaista kunnassa v. 1953 henkikirjoitettua Suo-
men ja ulkomaan kansalaista kohti eli 39.451 milj. mk. Kaupungille jaettiin tällöin ensim-
mäisen kerran mainittuja ylijäämä varo ja myös kaupungissa henkikirjoitettujen ulkomaa-
laisten osalta. 

Kaupungin väestön määrä. Merkittiin 7) tiedoksi Tilastollisen päätoimiston ilmoitus, 
että kaupungin henkikirjoitetun väestön luku 1. 1. oli 396 343 henkeä. 

Helsingin maalaiskunnan ja kaupungin välinen taloudellinen välienselvitys. Helsingin 
maalaiskuntaa kehotettiin 8) viipymättä siirtämään kaksi Kellokosken piirimielisairaalan 
osuutta kaupungille ja kiirehtimään tilityksen antamista v:n 1947 jälkeen kertyneistä 
veroista ja muista tulojäämistä. Kaupunginhallitus päätti samalla pyytää Uudenmaan 
lääninhallitusta velvoittamaan Helsingin maalaiskunnan kiireellisesti antamaan po. tili-
tyksen. Edelleen kaupunginhallitus päätti 9) antaa kaupunginreviisori S. Törnqvistin ja 
rakennusviraston tiliviraston kamreerin R. Brandtin tehtäväksi tutkia jakamattoman 
maalaiskunnan tulojen ja menojen jälkitilityksen vv. 1946—1953 sekä kehotti heitä anta-
maan kaupunginhallitukselle lausuntonsa asiasta. Kaupunginhallitus päätti10) sittemmin 
hyväksyä maalaiskunnan laatiman j älkitilitysehdotuksen siten muutettuna, että kaupunki 
ei korvaisi maalaiskunnan vv. 1950—1953 suorittamia Kellokosken sairaalan kannatus-
maksuja, yht. 236 500 mk, kahdesta kaupungille siirtyneestä sairaalapaikasta ja että 
kaupunki suorittaisi maalaiskunnalle korkoa yhteensä 350 646 mk, jolloin kaupungin 
maalaiskunnalle suoritettava tasoituserä olisi 3 milj. mk. Samalla kaupunginhallitus 
päätti11), että maalaiskunnalle suoritetusta 3 milj. mk:n määrästä on 780 619 mk osoi-
tettava em. selvittelytililtä ja 2 219 381 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista. 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus päätti12) vahvistaa kertomusvuoden kunnallis-
veron kannantapäivät 11.—28. 10. väliseksi ajaksi rahatoimiston esityksen mukaisesti. 

Khs 28. 1. 303 §. — 2) S:n 28. 1. 289 §. — 3) S:n 19. 8. 2 222 §. — 4) Khn jsto 7. 7. 5 893 
5) Khs 28. 4. 1 204 §. — ·) S:n 28. 10. 2 891 §. —7) S:n 19. 8. 2 218 §. — 8 ) S:n 4. 2. 347 
9) S:n 8. 4. 983 §. — 10) S:n 1. 7. 1819 §. — n ) S:n 9. 9. 2 394 §. — 1 2 ) S:n 23. 9. 2 522 
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Merkittiin1) tiedoksi, että v:n 1953 kunnallisverojen ennakkojen palautukset oli tar-
koitus suorittaa ajalla 16.—30. 11. 

V:n 1955 kunnallisverojen ennakkokannanta päätettiin2) toimittaa neljässä erässä, 
joiden kantoajat olivat: I erä 15.—28. 2. 1955, II erä 16.—28. 5. 1955, III erä 15.—29. 8. 
1955 ja IV erä 15.—28. 11. 1955. 

Merkittiin3) tiedoksi verotusvalmisteluviraston ilmoitus, että v:lta 1953 suorite-
tun kunnallistaksoituksen veroäyrimäärä nousi tarkistettujen laskelmien mukaan 
1 045 908 881 veroäyriin, jotka jakaantuivat seuraavasti: kiinteistötuloista 34 968 573 
äyriä, elinkeino- ym. tuloista 256 242 675 äyriä sekä palkanluontoisista tuloista 754 697 633 
äyriä. 

Kaupunginhallitus päätti 4) vahvistaa v:n 1953 tuloista maksuun pantavan kunnallis-
veron veroäyrin hinnaksi 13 mk. 

V:n 1947 perimättä jääneiden kunnallisverojen poistamiseksi tileistä myönnettiin5) 
ao. määrärahoista 42 168 388 mk rahatoimiston käytettäväksi. Samalla kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa rahatoimiston vastaisuudessa antamaan ulosottoviranomaisten palautta-
mat perimis-estetodistuksilla varustetut ja revisiotoimiston tarkastamat kunnallisverojen 
perimiskortit jollekin lakimiehelle perimistoimenpiteitä varten sellaisin ehdoin, että palk-
kiona suoritettaisiin 20 % perityistä ja kaupungille tilitetyistä verovaroista. 

Sittemmin merkittiin 6) tiedoksi varatuomari R. Furuhjelmin selonteko hänen kerto-
musvuoden aikana suorittamastaan verorästien perimisestä. 

Kaupunginhallitus päätti7) pyytää Kaupunkiliittoa ryhtymään tarpeellisiin toimen-
piteisiin sellaisen muutoksen aikaansaamiseksi lainsäädäntöön, että myös kunnallisveroa 
vastaava osuus pidätettäisiin ennakolta veikkaus- ja arpajaisvoitoista. 

Oy. Obligaatiolainarahaston anottua, että kaupungin yhtiön vuosihaasteasiassa val-
voman 510 000 mk:n verosaatavan vakuudeksi hyväksyttäisiin yhtiön Oy. Pohjoismaiden 
Yhdyspankkiin avoimeen säilytykseen tallettamat 10 kpl Oy. Kaukas Ab. -nimisen yhtiön 
osakkeita, joiden arvo 24. 11. noteeratun ostokurssin mukaan oli 1.0 5 milj. mk, yleisjaosto 
päätti 8) hyväksyä yhtiön asettaman vakuuden. 

Kunnallisen ja kirkollisen veronkannon yhdistämistä koskeva valitus. Merkittiin9) 
tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli harkinnut oikeaksi kumota lääninhallituksen 
valituksenalaisen päätöksen ja hylätä kaupunginvaltuuston päätöstä koskevat vtt Haku-
lisen, Kiven ja Saastamoisen valitukset. Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää jäl-
jennökset ko. korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä kaupunginlakimiehelle sekä 
kehottaa häntä ryhtymään asian vaatimiin mahdollisiin toimenpiteisiin. 

Valtion suorittaman ennakkoveron tilitysprosentti. Kaupunkiliitto ja Maalaiskuntien 
liitto olivat anoneet10) valtiovarainministeriöltä, että v:n 1954 veroennakot suoritettai-
siin kunnille 100 %:n mukaan siihen saakka, kunnes olisi saatu selville v:n 1953 tulojen 
taksoituksessa kertyneet äyrimäärät. Ministeriö ei kuitenkaan ollut suostunut ehdotuk-
seen, vaan määrännyt, että lääninhallitukset saisivat maksaa kunnille ennakolta 90 % 
siitä määrästä, joka saatiin, kun verovelvollisilla v:lta 1952 olleita, heidän asuinpaikkansa 
perusteella taksoitettavia tuloja vastaava veroäyrimäärä kerrottiin voimassa olevalla 
ennakkoveroäyrin hinnalla. Näin lasketut etumaksut suoritettaisiin kunnille, kunnes ne 
ilmoittaisivat v:lta 1953 toimitettuun taksoitukseen perustuvan lopullisen veroäyrimää-
rän, minkä jälkeen kunnille suoritettaisiin etumaksua sen mukaan kuin myöhemmin 
määrättäisiin. Tämän päätöksen johdosta kaupunginhallitus päätti n ) lähettää lähetystön 
sekä pääministerin että valtiovarainministerin luokse esittämään kaupungin huolestu-
misen asiassa sekä samalla esittämään, että mainittu päätös otettaisiin uudelleen harkit-
tavaksi. Lähetystöön valittiin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Aho, rahat oimenjoh-
taja v. Frenckell sekä jäsenet Järvinen, Loppi ja Saastamoinen. Valtiovarainministeriö oli 
sittemmin, asiaa uudelleen harkittuaan päättänyt12), että ministeriö aikanaan antaisi 
lääninhallituksille määräykset siitä, että kertomusvuoden IV neljännesmaksun yhteydessä 
kaikki v:n 1954 ennakko-osuudet tasoitettaisiin siten, että ne keskimääräisesti laskien 
mahdollisimman tarkasti vastaisivat lopullisia vero-osuuksia ja olisivat siinä mielessä 

*) Khs 14. 10. 2 742 §. — 2) S:n 23. 12. 3 430 §. — 3) S:n 17. 6. 1 701 §, 23. 9. 2 526 §. — 
4) S:n 22. 6. 1 762 §. — 5) S:n 4. 3. 637 §. — 6) S:n 2. 12. 3 232 §. — 7 ) S:n 6. 5. 1 225 §. — 
8) Khn jsto 1. 12. 6 583 §. — 9) Khs 9. 12. 3 291 §, ks. s. 29. — 1 0 ) Khs 18. 3. 758 §. — n ) S:n 
5. 6. 1 550 §. — 12) S:n 1. 7. 1 822 §. 
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täysimääräisiä. Ministeriö päätti ennen IV neljännesmaksun suoritusta hankkia Suomen 
Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tutkijalta lausunnon ja määrätä sen perus-
teella prosenttiluvun, joka vastaisi em. täysimääräistä ennakkosuoritusta. Kertomusvuo-
den II ja I I I neljännesmaksu suoritettaisiin kuitenkin kunnille ministeriön aikaisempien 
määräysten mukaisesti. Sittemmin valtiovarainministeriö oli muuttanut em. mää-
räyksiä siten, että kunnille saatiin, mikäli ne olivat ilmoittaneet v:lta 1953 toimitettuun 
taksoitukseen perustuvan lopullisen veroäyrimäärän, maksaa kertomusvuoden aikana 
vuosineljänneksittäin 105 % määrästä, joka saatiin, kun verovelvollisilla v:lta 1953 
olleita, heidän asuinpaikkansa perusteella taksoitettavia tuloja vastaava veroäyrimäärä 
kerrotaan kertomusvuonna voimassa olevalla ennakkoveroäyrin hinnalla. Lääninhalli-
tuksen tulee kertomusvuoden IV neljännesmaksun yhteydessä laskea, mihin määrään sitä 
ennen kertomusvuoden aikana suoritetut vuosineljännes maksut nousisivat laskettuna eo. 
määräysten mukaan sekä ottaa huomioon uuden laskelman mukaisten ja jo todellisuudessa 
suoritettujen maksujen välinen erotus IV vuosineljännesmaksun lisäyksenä tai vähen-
nyksenä. . < , 

Vielä ministeriö oli ilmoittanut2) periaatteessa suostuneensa siihen, et tä v:n 1955 
aikana ennakko-osuudet suoritettaisiin I, I I ja I II neljännesmaksun yhteydessä siten, että 
ne keskimäärin vastaisivat 90 % täysimääräisestä suorituksesta, minkä jälkeen v:n 1955 
kaikki ennakko-osuudet IV neljännesmaksun yhteydessä tasoitettaisiin siten, että ne keski-
määräisesti laskien mahdollisimman tarkoin vastaisivat lopullisia vero-osuuksia ja olisivat 
siinä mielessä täysimääräisiä. - . -

Talousarvio. V:n 1954 talousarvion noudattamista koskeva kiertokirje päätettiin 3) 
lähettää kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille. 

V:n 1954 lisätalousarviota koskeva kirjelmä merkittiin 4). tiedoksi. 
V:n 1955 talousarvion laatimista koskeva kaupunginhallituksen kirjelmä päätettiin5) 

lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille. 
Kaupunginhallitus päätti esittää 6) kaupunginvaltuustolle, että se käsitellessään 

v. 1955 talousarviota vahvistaisi mietinnössä n:o 22 mainitut momentit mietinnön mukai-
sesti sekä hyväksyisi7) talousarvion lopullisesti mietinnön n:o 23 mukaisesti. 

V:n 1955 talousarvion ja tilisäännön määräysten noudattamista koskeva kiertokirje 
päätettiin 8) lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille. 

Tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi. 
Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti 9) hyväksyä v:n 1953 tilinpäätöksen. 
Jäsenmaksut. Kaupunkiliitto oli ilmoittanut10), että liiton 16 mk:n suuruinen jäsen-

maksu kutakin kaupungissa v. 1953 henkikirjoitettua asukasta kohden olisi viimeistään 
kertomusvuoden helmikuun aikana suoritettava Kaupunkiliitolle ja. että suorituksesta 
saataisiin vähentää 3.72 3 milj, mk liikaa suoritettu jäsenmaksu v:lta 1951. Samaten oli 
Kaupunkiliitto ilmoittanut11), että liiton jäsenkuntien vuosimaksu v:lta 1955 oli 16 mk 
jäsenkunnan kutakin henkikirjoitettua asukasta kohti v. 1954 toimitetun henkikirjoituk-
sen mukaan ja esittänyt, että maksu suoritettaisiin viimeistään 1. 3. 1955 mennessä, jol-
loin rahalähetyksen ohessa oli lähetettävä ilmoitus asukasluvusta v:n 1954 henkikirjoi-
tuksen mukaan. Yleisjaosto päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan vuosimaksut 
ja lähettämään pyydetyn ilmoituksen asukasluvusta. 

Yleisen kunnallishallinnon pääluokan lukuun Erinäiset hallintomenot kuuluvista ao. 
määrärahoista suoritettiin seuraavat jäsenmaksut: 40 000 mk Tapaturmantorjuntayhdis-
tykselle12); 100 000 mk Kemian Keskusliitolle13) ja 5 000 mk Helsingin ja sen ympäristön 
aluesuunnitelmaliitolle 14). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 
Maistraatti. Kaupunginhallitus päät t i1 5) antaa suostumuksensa siihen, että avoinna 

oleva kunnallisneuvosmiehen virka jätettäisiin toistaiseksi täyt tämättä. 
Merkittiin 16) tiedoksi maistraatin ilmoitus kahden oikeusneuvosmiehen viran haetta-

vaksi julistamisesta. 
!) Khs 16. 12. 3 380 §. — 2) S:n 11. 11. 3 032 §. — 3) S:n 14. 1 .91 §. — 4) S:n 3. 6. 1 500 § .— 

5) S:n 28. 4. 1 172 §. — ·) S:n 15. 12. 3 339 §. — 7) S:n 16. 12. 3 374 §. — 8) S:n 30. 12. 3 522 §. — 
9) S:n 14. 4. 1 040 §. — 10) Khn jsto 10. 2. 5 143 §,· — 11) S:n 3. 11. 6 413 §. — 12) S:n 24. 2. 
5 223 §. — 13) S:n 7. 1. 5 014 §. — 14) S:n 8. 12. 6 628 §. — 15) Khs 21. 1. 173 § . — 16) S:n 
22. 6. 1 750 §. 
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