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seman »Pääkaupunkimme Helsinki» -nimisen teoksen suomen-, ruotsin-ja englanninkieli-
set, vielä jäljellä olevat kappaleet olisi jaettava ennen kuin niiden teksti- ja kuva-aineisto 
vanhenee (Khn jsto 20. 6. 6 019 §). 

Vaalilautakuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksettavat palkkiot. Kaupunginhallitus 
oikeutti maistraatin suorittamaan 16.—17. 1. toimitettavien valitsijamiesvaalien vaali-
lautakuntien äänten laskentaan osallistuville henkilöille palkkion myös siltä toimitus-
päivältä, joka alkoi 18. 1. klo 00.oi, mikäli äänten laskenta kestäisi yli ko. kellonajan 
(12. 1.68 §). 

2. Rahatointa koskevat asiat 
Lainan ottaminen Suvilahden voimalaitoksen rakentamista varten. Kaupunginhallitus 

päätti puolestaan hyväksyä lainasopimukset (ks. myös s. 13), jotka koskivat kaupungin 
Mortgage Bank of Finland Oy. -nimisen rahalaitoksen välityksellä Kansainväliseltä Jäl-
leenrakennuspankilta otettavaa n. 2 600 000 USA:n dollaria vastaavaa lainaa. 

Lainasopimus 
Sitten kun International Bank for Reconstruction and Development (jota jäljempänä 

nimitetään Jälleenrakennuspankiksi) on toukokuun 22 p:nä 1956 päivätyllä lainasopi-
muksella myöntänyt Mortgage Bank of Finland Oy:lle (jota jäljempänä nimitetään Mort-
gage Bankiksi) eri valuutoissa vasta-arvoltaan noin 15 miljoonan USA:n dollarin suuruisen 
lainan, Mortgage Bank lainaa sanotuista varoista Helsingin kaupungille (jota jäljempänä 
nimitetään lainansaajaksi) ensinmainittuun lainasopimukseen nojautuen, jonka laina-
sopimuksen jäljennöksen sekä Jälleenrakennuspankin 15. 2. 1955 päivätyt yleiset lainaus-
ehdot, Loan Regulations n:o 4, niihin 10. 5. 1956 tehtyine muutoksineen lainansaaja on 
saanut tiedokseen, alempana mainitun määrän seuraaviin ehdoin: 

1) Mortgage Bank lainaa varat (joitten yhteismäärää jäljempänä nimitetään lainaksi) 
eri valuutoissa, joiden varojen tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ei arvioida ylittä-
vän 2 600 000 USA:n dollarin vasta-arvoa ja jotka vastaavat noin 17.33 % Jälleenraken-
nuspankin myöntämän lainan kokonaismäärästä. Lainansaaja on tämän sopimuksen pe-
rusteella oikeutettu saamaan käyttöönsä varoja samassa suhteessa kuin Mortgage Bank 
on puolestaan oikeutettu niitä nostamaan Jälleenrakennuspankilta tämän kanssa teke-
mänsä lainasopimuksen perusteella. Lainan varat kirjataan lainansaajan velaksi samoissa 
valuutoissa, joissa Mortgage Bank Jälleenrakennuspankin kanssa tehdyn lainasopimuksen 
mukaisesti on nostanut ne Jälleenrakennuspankilta. 

2) Lainansaajan kirjallisten pyyntöjen perusteella Mortgage Bank esittää Jälleen-
rakennuspankille anomuksensa tämän myöntämän lainan nostamiseksi sen mukaisissa 
erissä kuin Jälleenrakennuspankin kanssa tehdyn lainasopimuksen liitteen n:o 2 V koh-
dassa selostettu rakennussuunnitelma (jota jäljempänä nimitetään projektiksi) edellyttää. 
Lainansaaja on oikeutettu pyytämään Mortgage Bankilta lainavaroja käyttöönsä vasta 
silloin, kun laitteiden ja varusteiden laivaus tapahtuu, tai vastaavasti, kun ennakko tai 
osamaksu erääntyy. 

3) Mortgage Bankin myöntämän lainan erien nostopäiviksi (arvopäiviksi) katsotaan 
ne päivät, joina Mortgage Bank antaa lainansaajan pyynnöstä vastaavat maksumää-
räykset. Lainansaajan tulee pyyntönsä perusteluna toimittaa Mortgage Bankille ne asia-
kirjat ja muu aineisto, jotka Mortgage Bank vaatii. 

4) Lainansaaja maksaa Mortgage Bankille luoton varauspalkkiota (käyttämättömän 
määrän provisiota), jonka vuotuinen määrä on % % kulloinkin Jälleenrakennuspankilta 
nostamatta olevan lainan määrästä. 

5) Lainansaajan tulee maksaa Mortgage Bankille vuotuista korkoa lainan nostetusta 
ja kulloinkin maksamatta olevasta määrästä 0.3 % yli sen koron, jota Mortgage Bank 
maksaa Jälleenrakennuspankille. Lisäksi lainansaaja maksaa lainan ensimmäisen erän 
nostopäivänä Mortgage Bankille kertakaikkisena toimituspalkkiona 0.15 % sille myönne-
tyn lainan edellä 1) kohdassa mainitusta määrästä. 

6) Lainansaaja maksaa lainaa takaisin Mortgage Bankille toukokuun 15 päivästä 
1959 alkaen, siten että se puolivuosittain suorittaa osuuttansa vastaavan määrän siitä 
puolivuotismaksusta, joka Mortgage Bankin on Jälleenrakennuspankin kanssa teke-
mänsä lainasopimuksen kuoletusohjelman mukaan puolivuosittain suoritettava. Lainan-
saajan osuuden Jälleenrakennuspankin myöntämästä lainasta katsotaan muodostavan 
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% tai sen prosenttimäärän, jonka Mortgage Bank laskee ja joka vastaa lainansaajan 
todellista osuutta Jälleenrakennuspankin myöntämästä lainasta. 

7) Kaikki maksut lainansaajan on suoritettava niissä valuutoissa, jotka Mortgage 
Bank määrää sen mukaan kuin Jälleenrakennuspankin kanssa tehdyn lainasopimuksen 
sille asettamat maksuvelvollisuudet edellyttävät. 

8) Tämän sopimuksen 4), 5) ja 6) kohdassa mainitut maksut on 5) kohdassa mainittua 
kertakaikkista toimituspalkkiota lukuunottamatta suoritettava puolivuosittain touko-
kuun 15 ja marraskuun 15 päivänä. 

9) Lainansaajan tulee käyttää tässä sopimuksessa mainitun lainan varat yksinomaan 
projektin toteuttamiseen tarvittavien laitteiden, varusteiden ja palvelusten rahoittami-
seen. Lainansaajan tulee mikäli mahdollista ostaa laitteet, varusteet ja palvelukset niiden 
maiden valuutoilla, joista asianomaiset laitteet, varusteet ja palvelukset hankitaan. Lait-
teista, varusteista ja palveluksista, jotka tullaan rahoittamaan tässä sopimuksessa maini-
tun lainan varoilla on tarkemmin sovittava Mortgage Bankin ja lainansaajan kesken teh-
tävällä sopimuksella, joka on alistettava Jälleenrakennuspankin lopullisesti hyväksyttä-
väksi. 

10) Lainansaaja sitoutuu siihen, että kaikki lainan varoilla rahoitetut tavarat tuo-
daan Suomeen ja käytetään täällä yksinomaan projektin toteuttamiseen. 

11) Lainansaaja on velvollinen toteuttamaan projektin huolellisesti ja tehokkaasti 
sekä yleisesti hyväksyttyä teknillistä ja taloudellista käytäntöä noudattaen. Lainansaajan 
on huolehdittava siitä, että ryhdytään kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat vält-
tämättömiä, jotta Mortgage Bank voisi täyttää Jälleenrakennuspankin kanssa tehdyn 
lainasopimuksen 5) 01 kohdassa mainitut sekä muut sanotun sopimuksen asettamat vel-
voituksensa. 

12) Lainapääoman ja koron sekä muiden tämän sopimuksen edellyttämien maksujen 
suorittamisen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa Mortgage Bankille haltijalle 
asetettuja velkakirjoja yhteensä 2 600 000 USA:n dollarin arvosta. Velkakirjat, joiden 
korko on 10 % ja jotka erääntyvät vaadittaessa, on kiinnitettävä Helsingin kaupungin 
omistaman Salmisaaren Voimalaitoksen kiinteistöön ja irtaimistoon. 

13) Kiinnitysvakuuden, jonka määrä vastaa korkeintaan kuuttakymmentä prosent-
tia siitä arvosta, jonka Mortgage Bankin hallitus toimitetun tarkastuksen perusteella on 
omaisuudelle vahvistanut, tulee aina olla niin suuri, että se vastaa lainan maksamatta ole-
vaa määrää korkoineen ja muine asiaankuuluvine maksuineen. Jos vakuuden määrä josta-
kin syystä laskee alle sanotun rajan, on lainansaajan annettava Mortgage Bankille tämän 
vaatima lisävakuus. 

14) Ellei toisin sovita Mortgage Bankin ja lainansaajan välillä, tulee lainansaajan va-
kuuttaa lainan varoilla hankitut laitteet ja varusteet vahinkojen varalta, jotka voivat 
aiheutua niiden maa-, meri- ja ilmakuljetuksesta. Vakuutuksen tulee laajuudeltaan vas-
tata kaupallista käytäntöä, ja vakuutussumma on sovittava suoritettavaksi siinä valuu-
tassa, jossa vakuutetun tavaran hinta on suoritettava, tai USA:n dollareissa. 

15) Niiden rakennusten ja koneistojen, jotka ovat lainan vakuutena, tulee aina olla 
vakuutetut tulipalon varalta laitoksessa, jonka Mortgage Bank on hyväksynyt. Ennen 
vakuutussopimuksessa mainitun vakuutusajan päättymistä Mortgage Bankilla on oikeus 
uudistaa vakuutus lainansaajan kustannuksella. 

16) Jos Mortgage Bankin oikeus lainavarojen nostamiseen Jälleenrakennuspankin 
kanssa tehdyn lainasopimuksen mukaisesti on keskeytynyt tai lakannut, on tällöin syystä 
riippumatta Mortgage Bankin lainansaajalle myöntämän lainan nostaminen samalla 
tavoin ja samanaikaisesti katsottava vastaavasti keskeytyneeksi tai lakanneeksi. 

17) Mortgage Bank on alla luetelluissa tapauksissa harkintansa mukaan ja turvautu-
matta oikeudellisiin toimenpiteisiin sekä riippumatta Jälleenrakennuspankin kanssa teh-
tyyn lainasopimukseen liittyvässä kuoletusohjelmassa mainituista erääntymispäivistä 
oikeutettu irtisanomaan lainansaajalla sillä hetkellä maksamatta olevan lainan määrän 
heti erääntyväksi sekä maksettavaksi ja kun tällainen irtisanominen on suoritettu, lainan 
jäljellä oleva määrä korkoineen ja muine maksuineen erääntyy heti maksettavaksi huoli-
matta siitä, että tämän sopimuksen jokin kohta antaisi aihetta toisenlaiseen tulkintaan: 

a) jos lainansaaja laiminlyö tämän sopimuksen edellyttämien maksujen suorittamisen 
ja sellainen laiminlyönti on jatkunut 14 päivän ajan; 

b) jos lainansaaja laiminlyö tämän sopimuksen muun sopimuskohdan tai ehdon täyt-
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tämisen ja sellainen laiminlyönti on jatkunut 30 päivän ajan sen jälkeen, kun Mortgage 
Bank on huomauttanut lainansaajalle asiasta; 

c) jos sellaista lainansaajan omaisuutta, johon Mortgage Bankilla on panttioikeus, 
myydään tai luovutetaan ilman Mortgage Bankin lupaa tai jos sen kunnon annetaan las-
kea tai jos sellaista omaisuutta käytetään tavalla, joka vaarantaa vakuutuskorvauksen 
täyden määrän saannin tulipalon sattuessa; 

d) jos Mortgage Bank jostakin muusta syystä harkitsee, että lainan vakuutena olevan 
omaisuuden arvo on siinä määrin pysyvästi vähentynyt, että lainansaajan antaman vakuu-
den arvo on laskenut alle 13) kohdassa mainitun määrän eikä lainansaaja ole asettanut 
Mortgage Bankin vaatimaa lisävakuutta. 

18) Lainansaajan on korvattava pankille kiinnityksen uudistamisesta, lainan irtisa-
nomisesta, lainhausta, lainan valvomisesta pakkohuutokaupassa, kiinnitettävän omaisuu-
den arvioimisesta ym. johtuvat kustannukset. 

Kaiken edellä esitetyn hyväksyen ovat sopimuspuolet laatineet ja allekirjoittaneet 
tämän asiakirjan. 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 27. 6. vahvistanut kaupunginvaltuus-
ton em. lainan ottamista koskevan päätöksen (ks. s. 14). Samalla ministeriö oli myös 
vahvistanut kaupunginvaltuuston päätöksen, että kaupungin omistamaa 20. kaupungin-
osan korttelin n:o 786 tonttiin n:o 1 sekä sillä oleviin rakennuksiin ja niissä olevaan irtai-
mistoon saataisiin ottaa kiinteistö- ja irtaimistokiinnitykset 3 milj. USA:n dollarin mää-
rään saakka enintään 6 %:n vuotuisine korkoineen. Vielä merkittiin tiedoksi Mortgage 
Bank of Finland Oy:n ilmoitus Kansainväliseltä Jälleenrakennuspankilta saadun lainan 
nostamisesta (28. 3. 1 023 §, 28. 6. 1 931 §, 5. 7. 2 000 §, 2. 8. 2 090 §). 

Kansainväliseltä Jälleenrakennuspankilta otettavaa lainaa varten suoritetusta Salmi-
saaren voimalaitoksen töiden arvioinnista päätettiin f il. tri Hilmer Brommelsille ja vuori-
neuvos W. A. Kotilaiselle kummallekin suorittaa 50 000 mk:n palkkio, joka myönnettiin 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (21. 6. 1 872 §). 

Lainan ottaminen laiturinosturien hankkimista varten. Sen jälkeen kun kaupungin-
valtuusto 30. 5. (ks. s. 14) oli erinäisin ehdoin päättänyt ottaa lainan 20 laiturinosturien 
hankkimiseksi satamalaitokselle, oli satamalautakunta päättänyt tilata ko. koneet Kone 
Oy:ltä. Asiamiestoimiston tehtäväksi oli annettu laatia rahoitus- ja lainasopimus, jonka 
kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavaksi: 

Helsingin kaupungin, jäljempänä kutsuttu kaupungiksi, ja Kone Oy:n, jäljempänä 
kutsuttu yhtiöksi, tehtyä sopimuksen kahdenkymmenen (20) satamanosturin toimitta-
misesta satamalaitokselle, on kaupungin ja yhtiön välillä tehty seuraava sanottuun han-
kintasopimukseen liittyvä 

Rahoitus ja lainasopimus 
1) Yhtiö myöntää kaupungille sille toimitettavien nosturien hinnan maksamista var-

ten neljänsadanviidenkymmenenyhdenmiljoonan yhdeksänsadanviidenkymmenentuhan-
nen (451 953 030) markan määräisen lainan jäljempänä lähemmin mainituilla takaisin-
maksuehdoilla viideksi vuodeksi, mainittujen sopimusten päivämäärästä 1956 luettuna. 

2) Kaupunki nostaa myönnetyn lainan erissä seuraavasti: 
a) seitsemänkymmentäyksimiljoonaa neljäsataatuhatta (71 433 000) markkaa eli 

määrän, joka vastaa neljäkymmentä (40) prosenttia kymmenen (10) ensinnä toimitukseen 
tulevan nosturin hankintahinnasta, tämän sopimuksen allekirjoittamistilaisuudessa, 

b) s e i t s e m ä n k y m m e n t ä k o l m e m i l j oonaa kaksisataakaksikymmentäneljätuhatta 
(73 224 000) markkaa eli määrän, joka vastaa neljäkymmentä (40) prosenttia kymmenen 
(10) jälkimmäisen nosturin hankintahinnasta, vuoden kuluttua sopimuksen päiväyksestä, 

c) yhteensä satakahdeksankymmentämilj oonaa seitsemänsataakahdeksankymmentä-
tuhatta (180 780 000) markkaa eli määrän, joka vastaa viittäkymmentä (50) prosenttia 
nosturien kauppahinnasta, erissä siten, että 50 prosenttia kunkin nosturin kauppahinnasta 
vastaava lainaerä nostetaan kunkin nosturin osalta erikseen sitä mukaa, kuin nosturi on 
toimitettu satamalaitokselle ja asennettu käyttövalmiiseen kuntoon, 

d) kolmekymmentäkuusimiljoonaa sataviisikymmentäkuusituhatta (36 156 000) 
markkaa eli määrän, joka vastaa kymmenen (10) prosenttia nostureiden yhteisestä 
hankintahinnasta, sekä hankinnasta menevää liikevaihtoveroa vastaavan määrän, 
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laskelman mukaan yhdeksänkymmentämilj oonaa kolmesataayhdeksänkymmentätuhatta 
(90 390 000) markkaa, eli siis yhteensä satakaksikymmentäkuusimilj oonaa viisisataaneljä-
kymmentäkuusituhatta (126 546 000) markkaa, lopullisen laskutuksen yhteydessä kaik-
kien nostureiden tultua kaupungille sopimuksen mukaisesti toimitetuiksi ja asennetuiksi. 

3) Laina on koroton toimituksen kestäessä (edellä 2 d kohdassa tarkoitettuun ajan-
kohtaan saakka). Kun koko hankinta on toimitettu, lasketaan korkoa jäljellä olevalle 
lainamäärälle kuusi (6) prosenttia vuodessa mainitusta ajankohdasta lukien, mikä korko 
suoritetaan vuosittain kulloinkin kysymykseen tulevan kuoletuserän maksamisen yhtey-
dessä. 

4) Laina kuoletetaan viidessä (5) erässä, määrältään kukin yhdeksänkymmentämil-
joonaa kolmesataayhdeksänkymmentätuhatta (90 390 000) markkaa, jotka suoritetaan 
siten, että ensimmäinen erä maksetaan tammikuussa 1957, toinen erä tammikuussa 1958, 
kolmas erä tammikuussa 1959, neljäs erä neljä (4) vuotta tämän sopimuksen allekirjoitta-
mispäivästä lukien ja viides erä viisi (5) vuotta sanotusta allekirjoittamispäivästä lukien. 

Siinä tapauksessa, että muista kuin force majeure luontoisista syistä sopimuksenmu-
kaiset hankinnat eivät ole tapahtuneet sopimuksen edellyttämässä laajuudessa toisen tai 
kolmannen kuoletuserän erääntyessä maksettavaksi, siirtyy kuoletuserän maksaminen 
kunnes se osa hankinnasta, joka toimitusohjelman mukaan olisi ollut siihen mennessä 
täytettävä, on tullut toimitetuksi. 

5) Laina on sidottu kotimarkkinatavarain yleisindeksin erikoisindeksiin »kotimaiset 
tavarat, kotiteollisuustuotteet, ilman lvv.», siten että jokainen kuoletuserä suoritetaan 
korkoineen korotettuna tai alennettuna samassa suhteessa, kuin maksupäivänä viimeksi 
tiedossa ollut indeksi mahdollisesti on muuttunut v:n 1956 maaliskuun vastaavaan indek-
siin (1346) verrattuna. 

6) Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet jätetään sellaisen väli-
miesoikeuden lopullisesti ratkaistaviksi, joka valitaan sillä tavoin kuin sopimuspuolten 
välillä tänään tehdyssä, tähän sopimukseen liittyvässä hankintasopimuksessa on vastaa-
vasti määrätty. 

7) Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin asian-
osaiselle (28. 6. 1 950 §). 

Luoton saaminen Postisäästöpankilta. Kaupunginhallituksen anottua Postisäästöpan-
kilta 50 mmk:n lainaa sähkölaitoksen verkoston ja jakelulaitteiden rakentamisen rahoitta-
mista varten, Postisäästöpankki oli ilmoittanut, ettei sillä ollut mahdollisuuksia anotun 
luoton myöntämiseen. Sen sijaan pankki oli ilmoittanut ehkä voivansa myöntää jonkin 
määrän luottoa kaupungin asuntotuotantokomitean tekemien anomusten perusteella 
(9. 2. 407 §). 

Ruotsinmaalaisissa pankeissa olevien suomalaisten tilien käyttäminen. Merkittiin tie-
doksi Skandinaviska Banken Ab:n ilmoitus, että suomalaisia tilejä saatiin vastaisuudessa 
käyttää Ruotsissa ilman Suomen Pankin erikoislupaa samalla tavoin ja samoihin tarkoi-
tuksiin kuin muitakin ulkomaalaisia tilejä (Khn jsto 28. 3. 5 549 §). 

Kaupungin omistamien Helsingin Puhelinyhdistyksen osuuksien arvoksi päätettiin ker-
tomusvuoden tilinpäätöksessä merkitä 75 000 mk osuudelta (11. 10. 2 691 §). 

Turkhaudan Sähkö Oy :n osakkeiden ostaminen. Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 48 000 mk Turkhaudan Sähkö Oy:n 
osakkeiden n:o 102—113 lunastamista varten Kaupunkilähetykseltä (26. 4. 1 280 §). 

Asuntorakennustoimintaa varten myönnettävien lainojen korko. Kaupunginhallitus 
päätti, että niistä asuntorakennustoiminnan tukemiseen varatuista tai varattavista mää-
rärahoista myönnetyistä lainoista, joista kaupunginvaltuuston aikoinaan tekemien pää-
tösten perusteella on peritty kolmen Helsingin suurimman säästöpankin asuntolainoille 
myöntämien kiinnelainojen ylimmän antolainauskoron mukainen korko, on 1. 1. lukien 
toistaiseksi perittävä 7 y2 %:n korko. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että osakehuo-
neistojen maksamattoman kauppahinnan korko on samasta päivämäärästä alkaen las-
kettava 6 y4 %:n mukaan (23. 2. 587 §). 

Lainan myöntäminen asuntosäätiölle. Kaupunginhallitus päätti myöntää Asuntosää-
tiölle 50 mmk:n lainan kaupunginkassasta, sillä ehdolla että lainapääomalle suoritetaan 
8 %:n vuotuinen korko sekä että laina maksetaan takaisin v:n 1957 maaliskuun loppuun 
mennessä (18. 10. 2 802 §). 

Lainan myöntäminen Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliitolle. Kaupunginhallitus 
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päätti tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen enintään 10.224 mmk:n suuruisen lainan 
myöntämisestä ilman indeksiehtoa kauintaan viideksi vuodeksi Raaseporin tuberkuloosi-
piirin kuntainliitolle Mjölbollstad sanatorium -nimisen parantolan asuntoloiden rakenta-
mista varten, sillä ehdolla että muut jäsenkunnat myöntävät vastaavasti 142 000 mk:n 
määräisen lainan kutakin omistamaansa potilaspaikkaa kohden. Laina olisi myönnettävä 
ilman korkoa, sillä edellytyksellä että muutkin jäsenkunnat tekevät samaten (1. 11. 
2 957 §). 

Lainan myöntäminen Koulumatkailutoimisto Oy.lle. Kaupunginhallitus päätti ehdolli-
sesti ottaa v:n 1957 talousarvioon 80 mmk:n suuruisen määrärahan Koulumatkailu-
toimisto Oy:lle yksinäisten miesten asuntolan rakentamista varten mahdollisesti myön-
nettävää lainaa varten, lainan takaisinmaksuajan ollessa 20 vuotta ja lainan koron 4 y2 % 
(11. 10. 2 706 §). 

Lainan myöntäminen Jääkenttä-säätiölle. Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä 
v:n 1957 talousarvioehdotukseensa 5 mmk Jääkenttä-säätiölle myönnettävää lainaa var-
ten samoilla ehdoilla kuin v. 1955 (ks. s. 16) myönnetty 15 mmk:n laina (11. 1. 2 945 §). 

Lahjoitusrahastojen varojen tallettaminen ja käsittely. Kaupunginhallitus päätti, että 
lahjoitusrahastojen shekkitili n:o 3114/He 132 Helsingin Osakepankissa lopetetaan ja sen 
saldo maksetaan lahjoitusrahastojen tilille n:o 81723 sekä että lahjoitusrahastojen maini-
tulla tilillä oleville varoille suoritetaan pankkien maksama talletuskorko (28. 6. 1 936 §). 

Lahjoitusrahastojen varoista myönnettyjen lainojen muuttaminen indeksilainoiksi. Kau-
punginhallitus päätti, että lahjoitusrahastojen varoista myönnettyihin tai vastedes myön-
nettäviin lainoihin on 1.7. alkaen sovellettava seuraavia indeksiehtoja: 

lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun viimei-
senä päivänä. Kunakin vuonna niin kauan kuin laina on maksamatta, todetaan kesäkuun 
30 ja joulukuun 31 päivänä, mikä on ollut kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksi edelli-
sessä toukokuussa tai vastaavasti marraskuussa. Jos tässä tarkistuksessa havaitaan, että 
indeksi on noussut siitä pisteluvusta, mikä oli tiedossa lainaa myönnettäessä, korotetaan 
kulloinkin takaisin maksamatta olevaa lainan määrää yhtä monta prosenttia kuin luku 
kaksi (2) täysiä kertoja sisältyy indeksin nousua osoittavaan prosenttilukuun. Jos taas 
tarkistuksessa todetaan tukkuhintaindeksin alentuneen mainitusta, lainaa myönnettäessä 
tiedossa olevasta pisteluvusta, on laina määrältään alkuperäinen, ellei tätä määrää ole 
välillä lyhennetty, jossa tapauksessa näin vähentynyt määrä tulee alkuperäisen laina-
määrän tilalle. Lainan lyhennys on maksettava myöskin indeksikorotuksesta. Mikäli lainaa 
lyhennetään ylimääräisesti, lyhennetään samalla prosenttimäärällä sekä alkuperäistä lai-
naa että siihen lisäksi tullutta indeksikorotusta. Jos taas laina maksetaan takaisin koko-
naan, katsotaan suoritettavaksi lainapääomaksi em. tavalla määräytyvä summa. Jos 
suoritus tapahtuu säännöllisten tarkistuspäivien väliaikoina, lasketaan suoritettava pää-
oma viimeisen tiedossa olevan indeksiarvon mukaan. Korko maksetaan sille määrälle, 
joka lainasta indeksikorotuksineen oli maksamatta sen puolivuosikauden alussa, jolta 
korko suoritetaan. 

Jos kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksissä syntyvät muutokset eivät vastaa rahan 
arvossa tapahtuvia muutoksia tai jos sanotun tukkuhintaindeksin laskeminen lopetetaan 
eikä indeksikorotuksen tai -alennuksen laskemisperusteesta sovita, on mainittu laskemis-
perusta saatettava Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tutkittavaksi ja 
määrättäväksi. 

Kaupunginhallitus päätti samalla kehottaa rahatoimistoa irtisanomaan ne lahjoitus-
rahastoista myönnetyt lainat, jotka ovat irtisanottavissa ja uudistamaan ne sisällyttä-
mällä niihin eo. indeksiehto. Samalla oli otettava huomioon, että indeksikorotusta lasket-
taessa oli vertailukohteena pidettävä v:n 1956 toukokuun pistelukua 1884 (28. 6. 1 921 §). 

Eräiden kaupungin omistamien osakkeiden myynti lahjoitusrahastoille. Kaupungin-
hallitus päätti myydä lahjoitusrahastoille 12 kpl Suomen Sokeri Oy:n osakkeita 600 mk:n 
hintaan kappaleelta sekä 5 kpl Kymi Oy:n osakkeita 4 000 mk:n hintaan kappaleelta eli 
osakkeita yht. 27 200 mk:lla. Samalla lahjoitusrahastot oikeutettiin Suomen Sokeri Oy:n 
24 osakkeen omistajina merkitsemään 12 uutta Suomen Sokeri Oy:n osaketta (31.5. 
1 661 §). # 

Lahjoitusrahastoista myönnetyt lainat. Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö 
n:o 4-nimiselle yhtiölle päätettiin myöntää kaupungin lahjoitusrahastojen varoista 
4 mmk:n laina sellaista korkoa vastaan kuin lahjoistusrahastojen varoista myönnetyistä 
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lainoista kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kulloinkin peritään. Laina myönnet-
tiin 8 v:n maksuajalla sekä muuten seuraavilla ehdoilla: 

lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun vii-
meisenä päivänä, korko ensimmäisen kerran 31. 12. 1956 sekä kuoletus 30. 6. 1957 huo-
mioon ottaen, että kuoletuserien suuruus on 250 000 mk kullakin kerralla, 

lainaan on sovellettava kaupunginhallituksen 28. 6. tekemän päätöksen mukaista 
indeksiehtoa ja on vertailukohteena pidettävä kertomusvuoden syyskuun pistelukua 1856, 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava anojan omistamaan kiinteistöön kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 
jotka nauttivat sellaista etuoikeutta, jonka yleisjaosto voi hyväksyä (25. 10. 2 846 §). 

Sittemmin yleisjaosto päätti suostua siihen, että yhtiön kaupungille pantiksi luovutet-
tavien haltijavelkakirjojen edellä saisi paremmalla etuoikeudella olla paitsi vuokraoikeu-
den vakuudeksi vahvistettua 180 000 mk:n kiinnitystä 9.5 mmk velkakirjakiinnityksiä,, 
jota vastaan yhtiöllä on velkoja 6 mmk (Khn jsto 19. 12. 6 829 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö 
n:o 4 -nimisen yhtiön suorittamaan 15. 4. maksettavaksi irtisanotun 1 mmk:n suuruisen,, 
lahjoitusrahastoista myönnetyn lainan takaisin siten, että siitä suoritettaisiin vuosittain 
lyhennyksenä 100 000 mk, ensimmäisen kerran v. 1957 (19. 4. 1 216 §). 

Työkeskus Toimelan Tukiyhdistykselle päätettiin myöntää lahjoitusrahastojen va-
roista 1.85 mmk:n laina 10 v:n kuoletusajalla, paitsi koron suuruutta koskevaa tavan-
omaista ehtoa, lisäksi sillä ehdolla, että lainasta vuosittain, ensimmäisen kerran v. 1957, 
kuoletetaan 185 000 mk ja että yhdistyksen omistamat Kiinteistö Oy. Eerikinkatu 24 
-nimisen yhtiön osakkeet on luovutettava kaupungille ensisijaiseksi käteispantiksi lainan 
pääoman ja korkojen suorittamisesta. Laina saatiin nostaa vain sillä ehdolla, että yhdistys 
osoittaa saaneensa luottolaitoksista ko. osakkeiden ostoa varten tarvitsemansa lainat 
(31. 5. 1 662 §). 

Ab. Gräsviksgatan 5 -nimiselle yhtiölle päätettiin lahjoitusrahastojen varoista myön-
tää 600 000 mk:n laina kuuden vuoden maksuajalla. Laina myönnettiin paitsi tavanomais-
ta korkoa ja indeksiä koskevaa ehtoa lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain kesä- ja joulukuun viimeisenä 
päivänä, molemmat ensimmäisen kerran kertomusvuoden joulukuun viimeisenä päivänä, 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava yhtiön korttelissa n:o 166b omistamaan taloon ja tonttiin kiinni-
tettyjä velkakirjoja 600 000 mk:n arvosta, joiden tulee nauttia etuoikeutta ensimmäisen 
2 mmk:n kiinnityksen jälkeen, 

lisäksi myönnetään laina sillä ehdolla, että sillä ensisijaisesti suoritettaisiin takaisin 
yhtiölle lahjoitusrahastojen varoista aikaisemmin myönnetyt lainat yht. 276 000 mk 
(28. 6. 1 926 §). 

Veroviraston tarkkaajalle Kalevi Suorsalle ja hänen vaimolleen farmaseutti Irja Suor-
salle päätettiin lahjoitusrahastojen varoista myöntää 350 000 mk:n laina, maksuaika 
viisi vuotta, paitsi em. korkoa ja indeksiä koskevia ehtoja lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

vuotuinen kuoletus on 70 000 mk ja on lainan korko ja kuoletus suoritettava puolivuo-
sittain kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä, korko ensimmäisen kerran 31. 12. 1956 
ja kuoletus 30. 6. 1957, 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi lainan saajille talosta Näyttelijäntie 20 
myönnetyn 2 huoneen ja keittiön käsittävän, n. 51 m2:n suuruisen huoneiston hallintaan 
oikeuttavat osakkeet, minkä lisäksi lainan saajien on annettava yleisjaoston hyväksymä 
henkilötakaus. Laina saatiin väliaikaisesti, kunnes lainan saajat ovat saaneet em. osake-
kirjat haltuunsa, maksattaa muuta yleisjaoston hyväksymää panttia tai vakuutta vastaan. 
Myöhemmin yleisjaosto hyväksyi ko. lainan takaajiksi apteekk. Karin Ståhlbergin ja vero-
viraston tarkkaajat Arvo Keskivälin ja Pertti Mustosen. Samalla yleisjaosto oikeutti 
Kalevi Suorsan nostamaan hänelle myönnetyn lainan määrän väliaikaisesti ko. henkilöiden 
yhteisvastuullista ja omavelkaista takausta vastaan, muuten noudattaen kaupunginhalli-
tuksen eo. päätöksessä mainittuja ehtoja (22. 11. 3 189 §, khn jsto 13. 12. 6 788 §). 

Palom. Tyko Järviselle myönnettiin lahjoitusrahastojen varoista 300 000 mk:n laina, 
maksuaika viisi vuotta, ja paitsi korkoa ja indeksiä koskevia em. e h t o j a lisäksi seuraavilla 
ehdoilla: 



120 
2. Kaupunginhallitus 154 

lainan kuoletus, joka on 60 000 mk vuodessa ja korko on suoritettava puolivuosittain 
kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivänä, korko ensimmäisen kerran 31. 12. 1956 ja 
kuoletus 30. 6. 1957, 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto Oy. Porintie 9 -nimisen yhtiön 
osakkeet n:o 8865—9295, jotka oikeuttavat Talossa Porintie 9 olevan 3 huoneen ja keittiön 
käsittävän huoneiston n:o 28 hallintaan. Yleisjaosto hyväksyi lainan takaajiksi autonkulj. 
Teemu Kuuselan ja sähköasent. Muisto Holopaisen sekä oikeutti palomies Järvisen nosta-
maan hänelle myönnetyn lainan väliaikaisesti autonkuljettaja Kuuselan, kelloseppien 
Arvo Airolan ja Heikki Salosen sekä myyntipäällikkö Aaro Kanervan antamaa yhteisvas-
tuullista omavelkaista takausta vastaan, siksi kunnes hän luovuttaisi kaupungille pantiksi 
em. yhtiön osakkeet (29. 11. 3 247 §, Khn jsto 13. 12. 6 789 §). 

Toim. apul. Taimi Partaselle myönnettiin lahjoitusrahastojen varoista 500 000 mk:n 
laina, maksuaika viisi vuotta ja paitsi em. ehtoja lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain kesä- ja joulukuun viimeisenä 
päivänä, molemmat ensimmäisen kerran 31. 12. 1956, 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto Oy. Aito -nimisen yhtiön 
osakkeet n:o 227—233 (28. 6. 1 922 §). 

Putkenlaskija Artturi Poikolaiselle myönnettiin lahjoitusrahastojen varoista 150 000 
mk:n laina, maksuaika kolme vuotta, paitsi korkoa ja indeksiä koskevia aikaisemmin 
mainittuja ehtoja lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain kesä- ja joulukuun viimeisenä 
päivänä, molemmat ensimmäisen kerran 31. 12. 1956, 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava ensisij aiseksi käteispantiksi Asunto-osakeyhtiö Katurakeritaj at 
-nimisen yhtiön omistaman, Hermannin korttelin n:o 657 tontille n:o 1 rakennettavan ta-
lon huoneistoon n:o 9 oikeuttavat kaikki osakkeet, 

laina myönnettiin anojalle vain sillä ehdolla, että lainamäärä suoritettaisiin suoraan 
yhtiölle anojan yhtiölle olevien velvoitusten lyhennyksenä (28. 6. 1 923 §). 

Rusnari Elis Henrikssonille myönnettiin lahjoitusrahastojen varoista 150 000 mk:n 
laina, maksuaika kolme vuotta ja paitsi em. korkoa, kuoletusta ja niiden suoritusta kos-
kevia ehtoja lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-osakeyhtiö Katurakentajat 
-nimisen yhtiön omistaman Hermannin korttelin n:o 657 tontille n:o 1 rakennettavan talon 
huoneistoon n:o 13 oikeuttavat kaikki osakkeet, 

laina myönnettiin vain sillä ehdolla, että lainamäärä suoritettaisiin yhtiölle anojan sille 
olevien velvoitusten lyhennyksenä (28. 6. 1 924 §). 

Vahtimest. Sven Mattssonille myönnettiin lahjoitusrahastojen varoista 500 000 mk:n 
laina, maksuaika 10 vuotta, jolloin vuosittainen kuoletusmaksu on 50 000 mk ja paitsi 
edellä aikaisemmin mainittuja ehtoja lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava anojan omistamasta määräalasta muodostettavaan tilaan, joka loh-
kotaan Soldal-nimisestä tilasta RN:o 1 225 Espoon kunnan Ylä-Sökön kylässä, sekä sille 
rakennettaviin rakennuksiin parhaalla etuoikeudella kiinnitettyjä velkakirjoja 600 000 
mk:n arvosta, 

lainasta saatiin suorittaa 100 000 mk perustustyön valmistuttua, 200 000 mk rakennus-
ten tultua vesikattovaiheeseen ja samoin 200 000 mk sisätöiden tultua suoritetuksi (28. 6 
1 925 §). Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että ensimmäinen erä saatiin nostaa eo. 
ehdoista poiketen sillä edellytyksellä, että kaupungille luovutettaisiin tilapäiseksi vakuu-
deksi Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistus sekä hankittaisiin kahden yleisjaoston 
hyväksymän henkilön yhteisvastuullinen, omavelkainen takaus. Takaajiksi hyväksyttiin 
sittemmin apul. toiment. Lorentz Lindström ja lainop. kand. Orjo Mattila (23. 8. 2 273 §, 
Khn jsto 6 269 §). 

Kanslianesim. Helmi Ojanteelle myönnettiin 200 000 mk:n ja siivooja-eteisvartija 
Martta Niemiselle 100 000 mk:n laina lahjoitusrahastojen varoista, kumpikin laina siten, 
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että maksuaika oli viisi vuotta ja paitsi em. korkoa ja indeksiä koskevia ehtoja lisäksi seu-
raavilla ehdoilla: 

lainojen korko ja kuoletus oli suoritettava, puolivuosittain kesä- ja joulukuun viimei-
senä päivänä, molemmat ensimmäisen kerran 30, 6, 1957, 

lainojen pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi oli kau-
pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Hermannin korttelin n:o 651 tontille 
n:o 6 perustettavan asunto-osakeyhtiön ne osakkeet, jotka oikeuttivat lainansaajien mer-
kitsemien huoneistojen hallintaan (2. 8. 2 086 §, 20. 12. 3 503, 3 504 §). 

Lastenhoit. Liisa Määttäselle myönnettiin lahjoitusrahastojen varoista 300 000 mk:n 
laina, maksuaika viisi vuotta, paitsi em. indeksiä sekä lainan koron ja kuoletuksen suo-
rittamista koskevia ehtoja lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava anojalle myönnettyyn huoneistoon oikeuttavat Asunto-osakeyhtiö 
Orioninkatu 10—12 -nimisen yhtiön osakkeet, minkä lisäksi hakijan on annettava yleis-
jaoston hyväksymä henkilötakaus sekä miehensä sitoumus siitä, että tämä vastaisi oma-
velkaisesti ja yhteisvastuullisesti lainasta. Mainitun lainan takaajiksi kaupunginhallitus 
sittemmin hyväksyi kansak.op. Simo Sairasen ja käsityönop. Liisa Sairasen. Laina saatiin 
nostaa ko. henkilötakausta ja asunto-osakeyhtiön sitoumusta vastaan (30. 8. 2 309 §, 
13. 12. 3 425 §, 20. 12. 3 497 §). 

Desinfioits. Laina Mäkiselle lahjoitusrahastojen varoista 135 000 mk:n laina, maksu-
aika viisi vuotta, paitsi edellä korosta ja kuoletuksesta mainituilla ehdoilla lisäksi siten, 
että 

lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain kesä- ja joulukuun viimeisenä 
päivänä, molemmat ensimmäisen kerran 31. 12. 1956, 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava anojalle myönnettyyn huoneistoon oikeuttavat Asunto-osakeyhtiö 
Orioninkatu 10—12 -nimisen yhtiön osakkeet, minkä lisäksi hakijan on annettava yleis-
jaoston hyväksymä henkilötakaus sekä miehensä sitoumus, siitä että tämä omavelkaisesti 
ja yhteisvastuullisesti vastaisi lainasta (30. 8. 2 310 §). 

Alakansak, op. Helena Mäntylälle myönnettiin lahjoitusrahastojen varoista 210 000 
mk:n laina, maksuaika kaksi vuotta, ja em. ehtojen lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

lainan korko ja kuoletus, huomioon ottaen, että kuoletus v. 1957 on 100 000 mk ja 
v. 1958 110 000 mk, on suoritettava puolivuosittain kesä- ja joulukuun viimeisenä päivänä, 
korko ensimmäisen kerran 31. 12. 1956 ja kuoletus 30. 6. 1957, 

lainan pääoman ja koron takaisinmaksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojalle asunnonjakokomitean toimesta 
myönnetyn huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, minkä lisäksi anojan on annettava 
yleisjaoston hyväksymä henkilötakaus sekä miehensä sitoumus siitä, että hän vastaa oma-
velkaisesti ja yhteisvastuullisesti lainasta. Sittemmin kaupunginhallitus päätti, että laina 
saatiin suorittaa takaajiksi hyväksyttyjen vääpelien Veikko Erosen ja Aleksanteri Patro-
sen yhteisvastuullista ja omavelkaista takausta vastaan, mutta olisi anojalle kuuluvat 
osakkeet n:o 18315—18647 Asunto Oy. Ulvilantie 17 A -nimisestä yhtiöstä luovutettava 
kaupungille ensisijaiseksi käteispantiksi heti kun se olisi mahdollista. Luovutuksesta 
huolimatta jäisi em. henkilöiden takaus kuitenkin senkin jälkeen voimaan (20. 9. 2 495 §, 
4. 10. 2 654 §, Khn jsto 3. 10. 6 438 §). 

Työnjoht. Erkki Sakille myönnettiin lahjoitusrahastojen varoista 400 000 mk:n laina, 
maksuaika kahdeksan vuotta, tavanomaisten ehtojen lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun vii-
meisenä päivänä, korko ensimmäisen kerran 31. 12. 1956 ja kuoletus 30. 6. 1957, 

lainan pääoman j a koron takaisin maksamisen j a indeksiehdon vakuudeksi on kaupun-
gille luovutettava anojan omistamaan K. 2 T. 3 -nimiseen tilaan RN:o 2242 Laajasalon 
kylässä kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja lainasummaa vastaava määrä, parhaalla kiinni-
tysetuoikeudella ensimmäisten 2.3 mmk:n kiinnitysten jälkeen (1. 11. 2 939 §). 

Lastensuojelu viraston huoltotarkast. Lyyli Räisäselle myönnettiin lahjoitusrahastojen 
varoista 600 000 mk:n laina, maksuaika kahdeksan vuotta, edellämainittujen koron 
suuruutta ja indeksiä sekä koron ja kuoletusten suorittamista koskevien ehtojen lisäksi 
seuraavilla ehdoilla: 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
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pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-osakeyhtiö Haagan Pappilantie 
13 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 109—134, jotka oikeuttavat korttelin n:o 29051 tontilla 
n:o 4 sijaitsevan rakennuksen yhden huoneen ja keittokomeron suuruisen huoneiston n:o 4 # 
hallintaan, minkä lisäksi lainan vakuudeksi on annettava yleisjaoston hyväksymä henkilö-
takaus. Lainan takaajiksi hyväksyttiin myöhemmin apul. rev. Sirkka Kuitunen, kanslian-
hoit. Saga Laine, toim. joht. Rauni Makkonen ja kirjanpit. Rauni Mannonen (15. 11.3 110' 
§, Khn jsto 21. 11.6 699 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että veroviraston toimistoapul. Saara Peltoselle lahjoitus-
rahastoista myönnetyn lainan ehtoihin ei aiheutunut muutoksia sen vuoksi, että asian-
omainen oli tullut virkasuhteeseen valtioon (19. 1. 178 §). 

Vielä kaupunginhallitus teki joukon päätöksiä, jotka koskivat eräiden asunto-osake-
yhtiöiden ja yksityisten henkilöiden lahjoitusrahastojen varoista saamien ja 15. 4. mak-
settavaksi irtisanottujen lainojen takaisinmaksamista tahi eräiden samoista varoista 
myönnettyjen lainojen kuoletuserien maksun lykkäämistä (19. 1. 173, 174 §, 15. 3. 871, 
872 §, 22. 3. 931, 932 §, 12. 4. 1 144, 1 145, 1 149, 1 150 §, 26. 4. 1 276, 1 277, 1 278 §„ 
11. 5. 1 437 §, 14. 6. 1 812, 1 813 §, 19. 4. 1 215 §, 21. 6. 1 865 §, 8. 11. 3 001 §, 20. 12. 
3 486 §, ks. myös v:n 1955 kert. I osan s. 151). 

Lainan myöntäminen Koulumatkailutoimisto Oy:lle. Kaupunginhallitus päätti myöntää. 
Koulumatkailutoimisto Oy:lle 4.5 mmk:n lainan Viipurin- ja Kotkankatujen kulmauksessa 
olevalle alueelle rakennettavan yksinäisten naisten asuntolan rakentamista varten, sillä 
ehdolla että yhtiö palo vakuuttaa rakennuksen koko vuokra-ajaksi, maksaa vakuutus-
maksun koko ajalta etukäteen ennen lainan nostamista ja siirtää vakuutukseen perustuvan 
oikeutensa kaupungille. Lainasta on maksettava 4 y2 %:n vuotuinen korko ja on se suo-
ritettava takaisin viiden vuoden aikana, siten että kunakin vuonna suoritetaan 900 000' 
mk. Laina myönnettiin tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoi-
tukset kuuluvista määrärahoista Asuntorakennustoiminnan tukemiseen, kaupunginhalli-
tuksen käytettäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan 
luovuttamaan mainitulla alueella sijaitsevan majoitusparakin A 10 000 mk:n korvauksesta 
ko. yhtiölle purettavaksi ja poiskuljetettavaksi (19. 4. 1 213 .§, 13. 9. 2 429 §). 

Asunto-osakeyhtiöille myönnetyt lainat. Asunto-oy. Vellamonkatu 15 -nimiselle yhtiölle 
päätettiin em. määrärahoista myöntää 6 mmk:n laina eräiden yhtiön v:n 1957 rakennus-
ohjelmaan kuuluvien rakennustöiden rahoittamista varten. Laina myönnettiin kaupun-
ginvaltuuston v. 1953 (ks. s. 67) ja kertomusvuonna (ks. s. 15) vahvistamilla ehdoilla. 
Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin huolehtimaan lainan, jota saatiin käyttää myös 
rakennusaikaisena luottona, lopullisesta järjestelystä (28. 3. 1 010 §). 

Muuttaen v. 1953 (ks. s. 124) tekemiään päätöksiä kaupunginhallitus päätti myöntää 
em. määrärahoista asuntotuotantokomitealle 19.2 32 mmk:n määrärahan käytettäväksi 
kaupunginvaltuuston vahvistamin korko- ja kuoletusehdoin Asunto-oy. Vesannontie 7 
-nimiselle yhtiölle kaupungin varoista myönnettävän 9 . 648 mmk:n suuruisen I primääri-
lainan ja 9.5 84 mmk:n suuruisen II primäärilainan rahoittamiseen, sillä ehdolla että kau-
pungin lainaa paremmalla etuoikeudella olevia kiinnityksiä saisi olla enintään 2.7 5 mmk. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei yhtiöltä perittäisi sakkokorkoa, mikäli se suorittaa 
velkakirjan mukaiset vuotuismaksut ja korot päätöksentekopäivästä kuukauden kulut-
tua (19. 1. 166 §). 

Suomen Messut Osuuskunnan lainojen takaaminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
kaupungin omavelkaisen takauksen Suomen Messut Osuuskunnan Helsingin Suomalai-
selta Säästöpankilta saaman, 10 mmkrn määräisen lainan pääoman ja koron takaisin mak-
samisen vakuudeksi, kuitenkin siten että takaus ei koskenut mahdollisia indeksiehtoja 
(6. 9. 2 375 §). 

Merkittiin tiedoksi Keskinäisen Vakuutusyhtiön Eläke-Varman ilmoitus, että Suomen 
Messut Osuuskunta oli 30. 6. suorittanut kokonaan takaisin sen 1 336 316 mk:n suuruisen 
lainan, jonka takaisinmaksamisesta kaupunki v. 1951 (ks. s. 133) oli mennyt takaukseen 
(Khn jsto 4. 7. 6 094 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että kaupungin takaamien Suomen Mes-
sut Osuuskunnan Helsingin Työväen Säästöpankilta saaman 6 mmk:n ja Helsingin Säästö-
pankilta saaman 10 mmk:n suuruisten lainojen vakuutena olleet kiinnitetyt velkakirjat 
luovutetaan osuuskunnalle takaisin (9. 8. 2 138 §, ks. v:n 1949 kert. I osan s. 13 ja v:n 1951 
kert. I osan s. 15). 
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Oy. Mankala Ab: n lainojen takaaminen. Merkittiin tiedoksi Postisäästöpankin ilmoi-
tus, että se oli myöntänyt Oy. Mankala Abille kaupungin omavelkaista takausta vastaan 
jäljempänä luetellut lainat: 

Alkuperäinen Vielä maksamatta ole-
Velkakirjan päiväys lainamäärä va osa lainasta 

Mmk Mmk 

18.2.1950 120 6 6 . 0 0 
18.2.1950 55 30.2 5 
18.2.1950 35 19.25 
11.1.1952 100 70. o o 
3.3.1952 150 105.oo 

Viitaten velkakirjoihin tehtyihin merkintöihin, joiden mukaan takaussitoumukset 
pysyisivät voimassa myös uudistettuihin ja jatkettuihin lainoihin nähden, Postisäästö-
pankin hallitus oli ilmoittanut päättäneensä jatkaa em. lainojen laina-aikaa kuudella kuu-
kaudella niiden erääntymispäivästä 31. 12. 1955 lukien eli 30. 6. saakka. Lainoja oli kui-
tenkin lyhennettävä 31. 12. 1955 ja 30. 6. 1956 sovituilla määrillä (4. 1. 26 §). 

Myöhemmin Postisäästöpankin hallitus oli vielä ilmoittanut jatkavansa em. lainojen 
laina-aikaa kuudella kuukaudella niiden erääntymispäivästä 30. 6. lukien eli 31. 12. 1956. 
Lainoja oli kuitenkin em. aikoina lyhennettävä sovituilla määrillä. Vielä maksamatta 
olevat osat lainoista olivat vastaavasti: 60 mmk, 27.5 mmk, 17.5 mmk, 65 mmk ja 97.5 
mmk (5. 7. 1 999 §). 

Kallion Yhteiskoulu Oy.n lainojen takaaminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
kaupungin täytetakauksen yhtiön pääomamäärältään enintään 45 mmk:aan nousevien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisinmaksamisesta, sillä ehdolla että taattavien 
lainojen vakuudeksi luovutettaisiin yhtiön korttelissa n:o 332 omistamaan tonttiin n:o 15 
ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka pääomamäärältään 
nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 54 mmk:n jälkeen kiinnitetyt velka-
kirjat sekä sillä ehdolla, että indeksiehtoisten lainojen ollessa kysymyksessä takaus koskee 
vain alkuperäistä lainamäärää. Lisäksi yhtiön on suostuttava siihen, että sen omistama 
tontti muutetaan asemakaavamääräyksillä koulutontiksi (20. 12. 3 488 §, ks. s. 19). 

Munkkiniemen Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiön anomuksesta kaupunginhallitus 
päätti myöntää täytetakauksen yhtiön enintään 80 mmk:aan nousevien rakennuslainojen 
ja niiden korkojen takaisin maksamisesta, sillä ehdolla että lainojen vakuudeksi luovutet-
taisiin yhtiön omistamaan, korttelissa n:o 30043 olevaan tonttiin n:o I l j a sillä oleviin ra-
kennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 140.6 mmk:n jälkeen kiinnitetyt velkakirjat. Indeksiehtoisten 
lainojen ollessa kysymyksessä koskisi takaus vain alkuperäistä lainamäärää (20. 12. 
3 494 §, ks. s. 19). 

Myöhemmin yhtiölle päätettiin luovuttaa takaisin kaupungilla maksamattoman kaup-
pahinnan vakuutena oleva 5.4 mmk:n suuruinen haltijavelkakirja n:o 2, jonka maksami-
sen vakuudeksi oli vahvistettu kiinnitys yhtiön omistamaan tonttiin sillä ehdolla, että 
yhtiö luovuttaa kaupungille ko. tonttiin kiinnitetyt kuusi 1 mmk:n suuruista velkakirjaa 
n:o 51—56, joiden edellä oli kiinnityksiä enintään 130 mmk (Khn jsto 5. 9. 6 299 §). 

Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy.lle päätettiin myöntää kaupungin täytetakaus 
yhtiön enintään 104 mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 
maksamisesta, aikaisemmin myönnetyt takaukset mukaan luettuina, sillä ehdolla että 
indeksiehtoisten lainojen kysymyksessä ollessa takaus koskisi vain alkuperäistä laina-
määrää ja että täytetakaus rajoitetaan korkojen osalta koskemaan vain puolen vuoden 
maksamatonta korkoa. Taattavien lainojen vakuudeksi on luovutettava yhtiön kortte-
lissa n:o 28090 olevaan tonttiin n:o 1 ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, 
jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 104 mmk:n 
jälkeen kiinnitetyt velkakirjat (4. 10. 2 649 §, ks. s. 19). 

Lisäksi suostuttiin siihen, että ko. yhteiskoulun kaupungille maksamattoman kauppa-
hinnan vakuudeksi luovuttamat 9 mmk:n määräiset haltijavelkakirjat n:o 1—9, jotka 
oli kiinnitetty parhaalla etuoikeudella mainittuun koulutonttiin, saatiin vaihtaa tähän 
tonttiin kiinnitettyihin haltijavelkakirjoihin n:o 101—109, joiden tuli nauttia parasta 
kiinnitysetuoikeutta ensimmäisten 100 mmk:n kiinnitysten jälkeen, kuitenkin sillä ehdolla, 
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että niiden lainojen, joiden maksamisesta kaupunki oli v. 1955 (ks. s. 18) antanut täyte-
takauksen, tuli nauttia parempaa kiinnitysetuoikeutta kuin em. maksamattoman kauppa-
hinnan kiinnitys (12. 4. 1 143 §). 

Helsingin Kauppakoulu Oy :lle päätettiin ilmoittaa, että koulutontin maksamattoman 
kauppahinnan ja rakentamisvelvollisuuden täyttämisen vakuudeksi on kiinteistöön otet-
tava yht. 20 402 500 mk:n suuruiset kiinnitykset, joita ennen saa olla 60 mmk:aan nouse-
vat kiinnitykset (9. 2. 391 §). 

Lisäksi päätettiin Kauppakoulu Oy:lle myöntää kaupungin täytetakaus yhtiön kaik-
kiaan enintään 40 mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 
maksamisesta sillä ehdolla, että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhtiön omis-
tamaan 12. kaupunginosan korttelissa n:o 357 olevaan tonttiin n:o 5 ja sillä oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 61.8 mmk:n jälkeen kiinnitetyt velkakirjat sekä muutoin 
kaupunginvaltuuston 16. 5. määräämillä ehdoilla (ks. s. 19) sekä ottaen huomioon, että 
mainitusta enimmäismäärästä oli jo takaus myönnetty Postisäästöpankin 15 mmk:n 
lainan vakuudeksi. Täytetakaus myönnettiin vain edellyttäen, että sisäasiainministeriö 
hyväksyisi valtuuston em. päätöksen (5. 7. 1 996 §). 

Ko. koululle päätettiin ilmoittaa, että sen koulutalon rakennuttamisesta aiheu-
tuvat lainat, joiden takaisin maksamisesta kaupunki v. 1955 (ks. s. 18) antoi täyte-
takauksen, oli kiinnitettävä yhtiön omistamaan tonttiin ja sillä oleviin rakennuksiin 
siten, että ne nauttivat parasta etuoikeutta 60 mmk:aan saakka. Täytetakaus saatiin 
kuitenkin tavanomaisin ehdoin myöntää enintään 25 mmk:aan nouseville lainoille 
(26.4. 1 281 §). 

Jääkenttä-säätiölle myönnetty laina. Asiamiestoimistoa kehotettiin laatimaan kaupun-
ginvaltuuston säätiölle v. 1955 (ks. s. 16) myöntämää lainaa koskeva sopimus, siten että 
lainasta aikaisemmin mainittujen ehtojen lisäksi saataisiin maksaa 5 mmk välittömästi, 
2 mmk 31.3. sekä 8 mmk sen jälkeen kun säätiö on osoittanut, että pääasialliset koneet 
ja laitteet ovat asennuspaikalla (23. 2. 585 §). 

Eräiden kiinnitys- ym. vakuuksien hyväksyminen. Kiinteistölautakunnan tehtyä 
esityksen muun kuin kiinnitysvakuuden hyväksymisestä asuntolainojen väliaikaiseksi 
vakuudeksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa tekemään esitykset 
4. 12. 1953 annetussa asuntotuotantolaissa mainittujen väliaikaisten vakuuksien hyväk-
symisestä kertomusvuoden asuntolainamäärärahasta eräille omakotirakentajille annet-
tavien Arava-lainojen takaisin maksamisesta (11.5. 1 435 §). 

Sittemmin yleis jaosto päätti hyväksyä em. väliaikaisen vakuuden eräiden henkilöiden 
osalta enintään kolmen vuoden ajaksi sekä puoltaa asuntolainan myöntämistä heille 
(Khn jsto 30. 5. 5 867 §, 19. 9. 6 365 §). 

Barnens Värn -nimisen yhdistyksen kanssa päätettiin tehdä kaupunginvaltuuston 
päätöksen mukainen lainasopimus, joka koski v. 1955 (ks. s. 17) myönnettyä 2 mmk:n 
lainaa, siten että lainan vakuudeksi olisi luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi 150 kpl 
Kymi Oy:n osakkeita ja että lainan saaja olisi velvollinen, mikäli kaupunki niin vaatisi, 
asettamaan mahdollisesti tarvittavan lisävakuuden (1.3. 675 §). 

Tapanilan Erä -nimiselle yhdistykselle myönnetty (ks. s. 17) 10 mmk:n laina saatiin 
maksattaa sillä ehdolla, että lainan vakuudeksi luovutettaisiin yhdistykselle Ramsas 
RN:o 12240 -nimisestä tilasta vuokratun alueen vuokraoikeuteen ja sillä oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka nauttivat parasta kiinnitysetuoikeutta ensim-
mäisten 10 mmk:n kiinnitysten jälkeen, ja lisäksi sillä ehdolla että ko. laina käytettäisiin 
rakennustöiden jatkamiseen, siten että lainalla ensisijaisesti kunnostettaisiin lämmitys-
laitos sekä että muiden lainaehtojen osalta noudatettaisiin kaupunginvaltuuston määrää-
miä ehtoja, myöskin mitä tulee kuoletuksen suorittamiseen kertomusvuonna (20. 12. 
3 490 §). 

Helsingin Poliisilaitoksen Kesäkotiyhdistykselle myönnetyn (ks. s. 17) 3 mmk:n lainan 
kiinnitysvakuudeksi päätettiin hyväksyä yhdistyksen 650 m2:n suuruisen maa-alueen 
hallintaoikeuteen Lauttasaaren Länsiulapanniemen puistoalueella tilan RN:o l1 maalla 
Lauttasaaren kylässä rakennuksineen kiinnitetyt haltijavelkakirjat n:o 1—3, kukin mää-
rältään 1 mmk, korko 10 % (5. 7. 1 966 §). 
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Lesches Äldringshem -nimiselle säätiölle myönnetyn (ks. s. 16) 7.2 mmk:n lainan 
vakuudeksi päätettiin hyväksyä 7. kaupunginosan korttelin n:o 182 taloon ja tonttiin 
n:o 1 kiinnitetyt 7.2 mmk:n määräiset haltijavelkakirjat,jotka nauttivat parasta kiinni-
tysetuoikeutta ensimmäisten 13.49 mmk:n kiinnitysten jälkeen (22. 11.3 194 §). 

Suomen Venäläiselle Evankeliselle Vanhainkotiyhdistykselle v. 1955 (ks. s. 17) myönne-
tyn 700 000 mk:n lainan vakuudeksi hyväksyttiin yhdistyksen omistamaan Betania-
nimiseen tilaan RN:o 17256 Järvenpään kauppalassa parhaalla etuoikeudella kiinnitetyt 
haltijavelkakirjat n:o 1—7, kukin määrältään 100 000 mk (12. 4. 1 154 §). 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton Espoon kunnan Karvasbackan kylässä 
olevalle Grännäs-nimiselle tilalle RN:o 2294 rakennettavan lastenkotirakennuksen sekä 
siihen liittyvän hallinto- ja huoltorakennuksen rakennuspiirustukset, työselitykset ja 
kustannusarvio päätettiin hyväksyä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että laina saatiin 
maksaa kaupunginvaltuuston päättämillä (ks. s. 16) ehdoilla, sillä edellytyksellä että sen 
vakuudeksi luovutettaisiin em. tilaan ja sille rakennettaviin rakennuksiin kiinnitettyjä 
haltijavelkakirjoja 21 mmk:n arvosta, jotka nauttivat parasta kiinnitysetuoikeutta. 
Laina saataisiin kuitenkin väliaikaisesti, kunnes ko. velkakirjat voitaisiin luovuttaa 
kaupungille, maksattaa liiton keskushallituksen puheenjohtajan, arkkiatri Arvo Ylpön 
sekä sen toiminnanjohtajan, varat. Edvin Törmälän henkilökohtaista takausta vastaan 
(5. 12. 3 334 §). 

Mustalaislähetykselle v. 1955 (ks. s. 17) myönnetyn 4 mmk:n lainan ja sille laskettavan 
koron vakuudeksi hyväksyttiin Sipoon kunnan Martinkylässä sijaitsevaan Kotamäki-
nimiseen tilaan RN:o 7122 kiinnitetyt haltijavelkakirjat n:o 4—7, kukin määrältään 1 
mmk, joita paremmalla etuoikeudella olevia kiinnityksiä saisi olla enintään 3 mmk kor-
koineen ja oikeudenkäyntikululleen, sekä lisäksi sillä ehdolla että kiinteistö oli jatkuvasti 
pidettävä palovakuutettuna vähintään 20 mmk:n arvosta (19. 1. 177 §). 

Brändö Skolförening -nimiselle yhdistykselle päätettiin ilmoittaa, että sen koulutalon 
muutos- ja lisärakennustöistä aiheutuvat lainat, joiden takaisin maksamisesta korkoineen 
kaupunki, kaupunginvaltuuston v. 1955 (ks. s. 18) tekemän päätöksen mukaisesti, antaisi 
täytetakauksen, olisi kiinnitettävä yhdistyksen Kulosaaressa omistamaan tilaan RN:o l626 

ja sillä oleviin rakennuksiin, siten että niillä oli 102 mmk:n määrään saakka paras kiinni-
tysetuoikeus. Samalla kaupunginhallitus päätti, että jos lainan takaajat vaativat indeksi-
takuun myöntämilleen lainoille, kaupunki ei takaisi lainaa siltä osalta, koska kaupungin 
täytetakaus koski vain lainan alkuperäistä määrää (28. 3. 1 019 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin täytetakauksen Lauttasaaren Yhteis-
koulun Kannatusyhdistyksen koulutalon enintään 42 mmk:aan nousevien rakennuslainojen 
ja niiden korkojen takaisin maksamisesta, sillä ehdolla että ennen takaussitoumusten 
antamista koulurakennuksen lopulliset rakennuspiirustukset, työselitykset ja kustannus-
arvio alistettaisiin kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi, että valtio osallistuisi rakennus-
lainojen korkojen suorittamiseen ja että taattavien lainojen vakuudeksi luovutettaisiin 
yhdistyksen korttelissa n:o 31107 omistamaan tonttiin n:o 10 kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parasta kiinnitysetuoikeutta heti 47.9 64 
mmk:n kiinnitysten jälkeen, joten huonointa kiinnitysetuoikeutta nauttivan panttivelka-
kirjan tulisi sisältyä 89.9 64 mmk:n määrään. Indeksiehtoisten lainojen osalta rajoitettiin 
täytetakaus koskemaan vain alkuperäistä lainamäärää. Korkojen osalta takaus rajoittui 
puolen vuoden maksamattomaan korkoon (17. 5. 1 496 §). 

Byggnadsaktieholaget Nya Svenska Samskolan -nimisen yhtiön koulutalon 162 mmk:aan 
nousevien rakennuslainojen takaisin maksamisesta päätettiin antaa kaupungin täyte-
takaus, sillä ehdolla että valtio osallistuisi ko. lainojen korkojen suorittamiseen, että taat-
tavien lainojen vakuudeksi luovutettavien, yhtiön 14. kaupunginosan korttelissa n:o 480 
omistamaan tonttiin n:o 3 ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen 
tulisi nauttia parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 162 mmk:n jälkeen kiinnitettyjen 
saamisten ja muuten em. ehdoilla (23. 8. 2 275 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti muuttaa eo. päätöstään siten, että täytetakaus 
saatiin korkojen osalta antaa rajoittamattomana ja vaatimatta todistusta valtion osallis-
tumisesta ko. korkojen suorittamiseen (13. 12. 3 420 §, 14. 12. 3 456 §). 

Suomen Taiteilijaseuralle v. 1955 (ks. s. 17) myönnetyn 5 .735 mmk:n lainan vakuudeksi 
hyväksyttiin Oulunkylän itäisen huvilaryhmän vuokra-alueen n:o 15 vuokraoikeuteen 
ja alueella oleviin rakennuksiin parhaalla etuoikeudella kiinnitetyt haltijavelkakirjat 
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n:o 1—10, kukin suuruudeltaan 500 000 mk, sekä haltijavelkakirjat n:o 11—18, kukin 
suuruudeltaan 100 000 mk (4. 1. 33 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston ko. seuralle kertomusvuonna 
(ks. s. 17) myöntämä 5 mmk:n koroton laina saatiin ko. päätöksessä mainittujen ehtojen 
mukaisesti suorittaa sillä edellytyksellä, että lainan vakuudeksi luovutettaisiin em. kiin-
teistöön kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka nauttivat parasta etuoikeutta ensim-
mäisten 5.8 mmk:n kiinnitysten jälkeen, sekä sillä ehdolla että lainan saaja hankkisi 
vesi-, viemäri- ja lämpöjohtotöistä sekä sähkötöistä urakoitsijoilta yhden vuoden sekä 
eristystöistä kahden vuoden työtakuun. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että lainasta 
saatiin 800 000 mk suorittaa sen jälkeen, kun puolet päärakennuksen väliseinistä olisi 
valmiina, 800 000 mk kun vesijohtokanavat louhintatöineen olisivat valmiit ja ulkovesi-
johtotyöt aloitettu, 800 000 mk kun väliseinätyöt olisivat valmiit ja sisäputkityöt käyn-
nissä sekä ulkopuoliset vesi- ja viemäri johtotyöt valmiina, 800 000 mk kun päärakennuk-
sen vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteet olisivat kunnossa ja maalaustyöt käynnissä, 
800 000 mk kun pienemmän rakennuksen maalaustyöt olisivat käynnissä ja 1 mmk kun 
korjaustyöt olisivat valmiit ja tarkastettu. Ennen jokaisen erän suorittamista olisi pidet-
tävä tarkastus, jossa tuli olla mukana talo-osaston edustaja (20. 12. 3 495 §). 

Meilahden Yhteiskoulu Oy:n anomuksesta kaupunginhallitus päätti suostua siihen, 
että Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen mainitulle koululle myöntämän 5 mmk:n 
lainan korko saatiin 1.7. lähtien laskea 7 % %:n mukaisesti kaupungin antaman täyte-
takauksen tämän johdosta pysyessä muuttumattomana (5. 12. 3 329 §). 

Ranskalaisen Koulun Kannatusosakeyhtiön anomukseen saada vaihtaa yhtiön osta-
man tontin maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi luovutetut velkakirjat n:o 1—17 
velkakirjoihin n:o 114—130, päätettiin suostua (Khn jsto 27. 6. 6 054 §). 

Eräiden lainojen takaisin maksaminen ennen erääntymispäivää. Asunto-osuuskunta 
Vanajan anottua saada maksaa v. 1921 yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis-
lainarahastosta saamansa 60 000 mk:n kuoletuslainan loppuosan, n. 20 000 mk, kaupun-
gille päästäkseen vapaaksi kaupungin asettamasta hallinnosta, kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa anojaosuuskunnan maksamaan ko. jäljellä olevan lainan heti takaisin ja järjes-
tämään hallintonsa sen jälkeen siten, että siihen ei kuuluisi kaupungin edustajia (19. 1. 
172 §). 

Samaten oli Asunto-osuuskunta Käpy anonut oikeutta saada maksaa ennen määrä-
aikaa takaisin kaupungilta saamansa lainat, yht. 178 056 mk, sillä edellytyksellä että 
osuuskunta lainan suorittamisen jälkeen vapautuisi kaupungin valvonnasta. Kaupungin-
hallitus päätti oikeuttaa anojan maksamaan kaupungilta saamansa lainat heti takaisin, 
minkä jälkeen kaupunki luopuisi nimeämästä edustajaa osuuskunnan hallitukseen (7. 6. 
1 753 §). 

Lainojen maksuajan pidentäminen. Asunto Oy. Tiilimäki 33 -nimiselle yhtiölle päätet-
tiin myöntää maksuajan pidennystä korttelin n:o 30029 tonttia n:o 33 koskevan kauppa-
hinnan 3 120 325 mk:n suuruisen lyhennyserän suorittamisessa 30. 4. saakka, sillä ehdolla 
että summalle suoritettaisiin 8 %:n vuotuinen korko erääntymispäivästä maksupäivään 
(28.3. 1 014 §, 26.4. 1 268 §). 

Asunto-oy. Hämeentie 91—93 -nimisen yhtiön anomuksesta kaupunginhallitus päätti 
myöntää yhtiölle lykkäystä 30. 3. erääntyneen 2 423 588 mk:n vuotuismaksun maksami-
selle 30. 8. saakka, siten että myöhästyneelle maksulle maksettaisiin sakkokorkoa 7 % % 
erääntymispäivästä maksupäivään (19. 4. 1 208 §). 

Asunto-oy. Oulunkylän Rivitalot -nimiselle yhtiölle päätettiin myöntää maksuajan 
lykkäystä 30. 6. erääntyneen I primäärilainan n:o LT 20 vuosimaksun suorittamiseen 
31. 8. saakka (21. 6. 1 857 §). 

Asunto-oy. Voittajan anomuksesta kaupunginhallitus päätti, että yhtiön kaupungilta 
saama tilivelka 2 100 535 mk saatiin suorittaa v:n 1957—1959 aikana yhtä suurin vuotui-
sin kuoletusmaksuin ja lisäksi sillä ehdolla, että maksamattomalle määrälle oli suoritettava 
sellainen korko, joka vastaa kolmen Helsingin suurimman säästöpankin asuntotaloille 
myöntämistään kiinnelainoista perimää ylintä antolainauskorkoa, ei kuitenkaan alle 
6 % eikä yli 10 % (15. 11. 3 104 §). 

Oy. Colas Ab. -nimiselle yhtiölle myönnettiin korttelin n:o 693 tonttien nro 29 ja 31 
kauppahinnan suorittamisessa maksuajan pidennystä ilman korkoa 30. 4. saakka, sillä 
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ehdolla että yhtiö suorittaa ko. tonttien vuokran kertomusvuoden huhtikuun ajalta (26. 4. 
1 263 §). 

Asunto Oy. Aino Acktentie 8 -nimiselle yhtiölle päätettiin myöntää pidennystä kortte-
lin n:o 29112 tontin n:o 1 kauppahinnan loppuosan, 4 mmk:n, suorittamiseen 23. 11. saak-
ka, sillä ehdolla että summalle suoritettaisiin 8 % vuotuinen korko erääntymispäivästä 
maksupäivään (8. 3. 752 §, 18. 10. 2 788 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusmestareille Reino Nykäselle ja Leo Airu-
salolle korttelin n:o 30029 tontin n:o 33 erääntyneen kauppahinnan osan, 3 120 325 mk:n, 
rakennusmestareille Toivo Walleniukselle ja Lauri Kalliolle korttelin n:o 30037 tonttien 
n:o 25, 27 ja 29 erääntyneen kauppahinnan osan, 4.107 mmk:n, ja Pankkiiriliike Helge 
Westerlundille korttelin n:o 30060 tonttien n:o 1, 3 ja 5 erääntyneen kauppahinnan osan, 
7 628 250 mk:n, maksuajan pidennystä 1. 3. saakka, vuotuinen korko 8 % (9. 2. 388 §). 

Taitorakennus Oy:lle myönnettiin maksuajan pidennystä 1. 5. saakka 12. 1. maksetta-
vaksi erääntyneen 30. kaupunginosan korttelin n:o 30032 tonttien n:o 2, 8, 10, 12, 14 ja 16 
kauppahinnan 15.12 mmk:n suuruisen osan suorittamiseen, sillä ehdolla että summalle 
suoritetaan 8 %:n vuotuinen korko erääntymispäivästä lukien (9. 2. 389 §, 28. 3. 999 §). 

Oy. Asea Ab:lle päätettiin anomuksesta myöntää korttelin n:o 43065 tontin n:o 2 
kauppahinnan 36.114 mmk:n suorittamisessa pidennystä 31. 5. saakka, korko 8 % (26. 4. 
1 269 §, 25. 5. 1 580 §). 

Asunto Oy. Hiihto vuorelle myönnettiin anomuksesta maksunlykkäystä korttelin 
n:o 43143 tontin n:o 2 kauppahinnan 4 mmk:n suuruiselle erälle 8. 12. saakka, korko 8 % 
(27.9. 2 570 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Mustalaislähetyksen suorittamaan kaupungin sille myön-
tämän (ks. s. 159) 4 mmk:n lainan 30.6. maksettavaksi langenneen 134 667 mk:n suuruisen 
koron ja kuoletuksen kertomusvuoden loppuun mennessä (16. 8. 2 167 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että sen Karjalan Yhteiskouluosakeyhtiön 
rakennuslainojen takaamisesta antama päätös pysytetään voimassa siitä huolimatta, että 
yhtiö suorittaa Vakuutusyhtiö Pohjolalta saamansa lainan 1.12. 1956 erääntyvän kuole-
tuksen vasta 1. 6. 1957 (18. 10. 2 798 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Stiftelsen Lesches Äldringshem -nimiselle säätiölle 
maksunlykkäystä 31. 12. maksettavaksi erääntyneen, kaupunginvaltuuston 7. 11. (ks. 
s. 16) myöntämän 7.2 mmkin lainan korkojen sekä 180 000 mk:n suuruisen kuoletuksen 
maksamisessa 31. 5. 1957 saakka, sillä ehdolla että kuoletuserälle suoritetaan ko. ajalta 
lainaehtojen mukainen korko (20. 12. 3 501 §). 

Vielä myönnettiin erinäisin ehdoin maksunlykkäystä seuraaville henkilöille heidän saa-
miensa lainojen maksettavaksi erääntyneiden määrien suorittamisessa seuraavasti: 
Asunto-osakeyhtiö Mäyränlinnan osakkeenomistajalle, hra Reino Andersonille 30. 4. 
maksettavaksi erääntyneen erän maksamiseen 30. 10. saakka (Khn jsto 6. 6. 5 926 §); 
lasinleikk. Esa Elorannalle Asunto Oy. Jussinkulman osakkeiden merkitsemistä varten 
myönnetyn lainan jo erääntyneiden ja maksamatta olevien sekä kertomusvuonna erään-
tyvien maksuerien suorittamiseen kertomusvuoden loppuun (Khn jsto 22.2. 5 301 §); 
mainospääll. Karl Flinckmanille 31. 10. erääntyneen asuntolainan VK 3031 kuoletuksen 
ja koron maksamiseen 15. 1. 1957 saakka (Khn jsto 7. 11. 6 623 §); hra Veikko Haloselle 
Asunto Oy. Jussinkulman osakkeiden 30. 4. ja 30. 10. maksettavaksi erääntyneiden korko-
erien ja lyhennysten maksamiseen vastaavasti 31. 8. 1956 ja 28. 2. 1957 saakka (Khn jsto 
16. 5. 5 803 §, 10. 10. 6 452 §); metsänhoit. Eino Heleniukselle Asunto Oy. Portimolan 
osakkeiden merkitsemistä varten myönnetyn lainan 30. 10. maksettavaksi erääntyneiden 
korko- ja kuoletuserien maksamiseen 31. 4. 1957 saakka (Khn jsto 7. 11. 6 625 §); Toini 
ja Veikko Helmiselle talon Koskelantie 9 huoneiston B 18 ostamista varten saamansa 
rintamamieslainan 2. 10. maksettavaksi erääntyneen koron ja kuoletuksen maksamiseen 
30. 9. 1957 saakka (Khn jsto 7. 11. 6 624 §); Harald ja Ingeborg Johansonin talossa Kos-
kelantie 30 B olevan osakehuoneiston kauppahinnan 21.9. erääntyneen lyhennyserän 
maksamiseen 21.9. 1957 saakka (Khn jsto 12.9. 6 335 §); rak. mest. Sulo Karviselle 
31. 8. maksettavaksi erääntyneen Asunto-oy. Männikkötie 5 -nimisen yhtiön huoneistoa 
n:o 49 koskevien osakkeiden lyhennys- ja korkoerän maksamiseen 10. 1. 1957 saakka (Khn 
jsto 24. 10. 6 550 §); invalidi Aleksanteri Kaukotielle talossa Kivalterintie 17—19 b olevan 
huoneiston n:o 21 hallintaan oikeuttavien osakkeiden 31. 10. erääntyneen osasuorituksen 
ja korkojen maksamiseen 15. 1. 1957 saakka (Khn jsto 14. 11.6 672 §); hra Kai Kaukoval-
Kunnall.kert. 1956,1 03a 11 
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lalle Asunto-oy. Männikkötie 5 -nimisen yhtiön osakkeiden kauppahinnan 31. 8. erään-
tyneen lyhennyserän ja korkojen maksamiseen 15. 11. saakka (Khn jsto 17. 10. 6 511 §); 
laboraattori Göran Lagukselle Asunto-oy. Voittajan osakkeiden jäljellä olevan kaup-
pahinnan 15. 10. maksettavaksi erääntyneen osan maksamiseen 30. 6. 1957 saakka 
'(Khn jsto 10. 10. 6 451 §); hra Väinö Lahdelle Asunto Oy. Portimolan osakkeiden osta-
mista varten myönnetyn lainan 30. 6. 1954 ja 31. 10. 1954 erääntyneiden maksuerien suo-
rittamiseen 30. 4. saakka sekä 31. 10. erääntyneen lyhennyksen ja koron suorittamiseen 
30. 4. 1957 saakka (Khn jsto 1. 2. 5 181 §, 21. 10. 6 587 §); rva Eliina Lajuselle 22. 11. 
maksettavaksi erääntyneen maansaantiin oikeutetuille myönnetyn lainan pääoman ja 
koron suorittamiseen 22. 11. 1957 saakka (Khn jsto 7. 12. 6 744 §); hra Urpo Lalinille 
Asunto-osakeyhtiö Oulunkylän Rivitalot -nimisen yhtiön osakkeen n:o 58 kauppahinnan 
67 058 mk:n suuruisen, 30. 4. erääntyneen erän maksamiseen 30. 9. saakka mm. sillä eh-
dolla, että Lalin välittömästi suorittaa 31. 10. 1955 maksettavaksi erääntyneen lyhennys-
erän korkoineen (Khn jsto 9. 5. 5 742 §); hra Gunnar Larsonille Asunto-oy. Maaliviiva 
-nimisen yhtiön osakkeiden kauppahinnan 12. 9. erääntyneen lyhennyserän ja korkojen 
maksamiseen 15. 6. 1957 saakka (Khn jsto 19. 12. 6 823 §); hovimest. A. Löflundille 31. 10. 
erääntyneen lainan LTJ 128 kuoletukselle ja korolle lykkäystä 31. 1. 1957 saakka (Khn 
jsto 21. 10. 6 591 §); toimitt. Reino Moisiolle 28. 1. erääntyneen Ltt-lainan n:o 87 kuoletus-
ja korkoerän maksamiseen 15. 5. saakka (Khn jsto 5. 4. 5 533 §); Kai ja Margit Noramie-
helle Asunto-oy. Maaliviiva -nimisen yhtiön osakkeiden ostamista varten saadun 27. 10. 
erääntyneen rintamamieslainan pääoman ja koron maksamiseen 31. 1. 1957 saakka 
(Khn jsto 7. 11.6 626 §); rva Margaretha Nordströmille Asunto-oy. Oulunkylän Rivitalot 
-nimisen yhtiön huoneistoa n:o H 19 koskevan 31. 10. erääntyneen lainan pääoman ja ko-
ron maksamiseen 31. 3. 1957 saakka (Khn jsto 21. 10. 6 590 §); postivirk. Birger Stähl-
bergille Asunto-oy. Roihuvuorentie 5—7 -nimisen yhtiön osakkeiden merkitsemistä varten 
myönnetyn 31. 10. erääntyneen lainan lyhennyserän ja korkojen maksamiseen 31. 10. 
1957 saakka (Khn jsto 10. 10. 6 450 §); rva Toini Tahvanaiselle 31. 10. erääntyneen Asun-
to-oy. Oulunkylän Rivitalot -nimisen yhtiön osakkeiden kauppahinnan lyhennyserän 
maksamiseen 31. 3. 1957 saakka (Khn jsto 7. 12. 6 743 §); konetekn. Äke Toivoselle em. 
yhtiön osakkeiden kauppasumman 31. 3. ja 30. 4. maksettavaksi erääntyneiden lyhennys-
erien ja korkojen maksamiseen 15. 7. saakka (Khn jsto 5. 4. 5 534 §); eristäjä Allan 
Tuomiselle Asunto-oy. Männikkötie 5 -nimisen yhtiön osakkeen nro 43 kauppahintaa 
koskevien lyhennyserien maksamiseen 31. 12. 1957 saakka (Khn jsto 7. 12. 6 745 §); 
kultaseppä Onni Vainiolle 30. 4. maksettavaksi erääntyneen Asunto-oy. Vesakko -nimi 
sen yhtiön osakkeita koskevan lyhennyserän maksamiseen 31. 7. saakka (Khn jsto 6. 6. 
5 927 §). 

Asuntolainat. Yleisjaosto teki kertomusvuonna joukon päätöksiä, jotka koskivat 
Asunt©tuotantotoimikunnalle tehtäviä esityksiä eräiden asuntolainojen postponoimisesta, 
niiden takaisin maksamisesta tahi niiden siirtämisestä. 

Alkoholiliikkeen voittovarat. Kaupunginhallitus oli v. 1949 (ks. s. 142) ja v. 1953 (ks. 
s. 129) pyytänyt oikeuskanslerin toimenpidettä v. 1938—1952 Helsingissä hengille kirjoi-
tettujen ulkomaalaisten sekä eräiden Suomen kansalaisten osalta saamatta jääneiden Oy. 
Alkoholiliike Ab m voittovarojen kaupungille kuuluvan osuuden maksattamiseksi. Ano-
mukset eivät olleet johtaneet myönteiseen tulokseen. V. 1953 sosiaaliministeriö, jonka 
tehtäväksi jaon suorittaminen jo v. 1949 oli siirtynyt, oli ilmoittanut, että kaupungille 
v. 1953 tuleva osuus oli laskettu kaupungissa hengille kirjoitettujen Suomen kansalaisten 
mukaan. Kaupunginhallitus oli päättänyt tyytyä vrn 1953 jakoa koskevaan päätökseen, 
mutta hakea sen sijaan muutosta v. 1951—1952 voitto-osuuksien jakoa koskeviin päätök-
siin. Asiaa oikeuskanslerinvirastossa käsiteltäessä oli selvinnyt, että v. 1938—1941 toimi-
tetuissa voittovarojen jaoissa ei ollut tapahtunut virhettä, koska ennen v. 1942 voimassa 
olleiden määräysten mukaan ei ulkomaalaisia ollut hengillekirjoitettava oleskelukunnas-
saan. Korkein hallinto-oikeus oli 1. 2. antamassaan päätöksessä asettunut sille kannalle, 
että v. 1951—1952 tehdyt jakopäätökset oli katsottava tulleen kaupungin tietoon niinä 
päivinä, jolloin ne oli maksettu rahatoimiston siirtotilille ja joista päivistä 30 prn valitus-
aika olisi ollut laskettava. Valtion vrn 1956 ja vrn 1957 talousarvioon ei myöskään ollut 
otettu kaupungin anomaa määrärahaa ko. jäännösten maksamiseksi. Koska ko. voitto-
varojen laskemistapaa vrsta 1954 lähtien oli muutettu ja koska anomus v. 1942—1952 
tehtyjen valtiovarainministeriön ja sosiaaliministeriön päätösten purkamiseksi tuskin tu-



120 2. Kaupunginhallitus 163 

Iisi johtamaan mihinkään tulokseen, päätti kaupunginhallitus kaupunginlakimiehen ehdo-
tuksen mukaisesti tyytyä päätöksiin ja merkitä ne tiedoksi (27. 9. 2 595 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että se 28. 9. oli hyväksynyt kaupun-
ginhallituksen selonteon väkijuomayhtiön v. 1954 vuosivoitto-osuuden käytöstä (11. 10. 
2 720 §). 

Kaupungin väkiluku. Merkittiin tiedoksi tilastollisen päätoimiston kirjelmä, missä 
ilmoitettiin kaupungin henkikirjoitetun väestön määrän 1.1. 1956 olleen 412 195,joista 
Suomen kansalaisia 408 875 ja ulkomaiden kansalaisia 3 320 (16. 8. 2 173 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kertomusvuoden kunnallis-
veron kannantapäivät 11.—26. 10. väliseksi ajaksi rahatoimiston esityksen mukaisesti 
(13. 9. 2 447 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden kunnallisveron ennakkokan-
nanta toimitetaan neljässä erässä. Samalla kaupunginhallitus vahvisti kantoajat seuraa-
viksi: I erä 15.—28. 2., II erä 15.—28. 5., III erä 15.—28. 8. ja IV erä 15.—28. 11. (26. 1. 
242 §). 

Merkittiin tiedoksi veroviraston ilmoitus, että tutkijalautakunnan työn päätyttyä 
lopullinen veroäyrimäärä v:n 1955 tulojen perusteella toimit2tussa taksoituksessa oli vah-
vistettu seuraavaksi: talosta, tontista ja maasta 45 165 354 veroäyriä, elinkeinosta ja 
ammatista 307 314 204 veroäyriä sekä palkasta, eläkkeestä ja muusta tulosta 886 208 381 
veroäyriä, eli yhteensä 1 238 687 939 veroäyriä (4. 10. 2 657 §, 11. 10. 2 713 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa v:n 1955 tuloista maksuunpantavan veroäyrin 
hinnaksi 11:50 mk (14. 6. 1 818 §). 

Merkittiin, että jäsenet Meltti ja Saastamoinen olivat jättäneet kaupunginhallitukselle 
ennakko veroäyrin hinnan määräämistä koskevan aloitteen, joka päätettiin jättää raha-
toimenjohtajan valmisteltavaksi (30. 8. 2 336 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli 9. 12. 1955 antanut päätöksen, jonka 
mukaan v. 1956 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan, 4. 10. 1946 annetun ennakko-
perintälain 34 §:n 1 momentissa tarkoitetun tulon määrää oli korotettava elinkeinosta, 
liikkeestä, ammatista ja kiinteistöstä, maatalouskiinteistöä lukuunottamatta, saadun tulon 
osalta 10 % sekä alennettava maatalouskiinteistöön kuuluvan metsämaan puhtaan tuoton 
osalta 15 % siitä määrästä, joksi se v. 1955 toimitetussa kunnallistaksoituksessa oli vah-
vistettu (4. 1. 34 §, ks. v:n 1946 kunn. as. kok. s. 146). 

Samaten merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli 20. 11. antanut päätöksen, 
jonka mukaan v. 1957 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan, em. ennakkoperintä-
laissa tarkoitetun tulon määrää oli korotettava elinkeinosta, liikkeestä, ammatista ja 
muusta kiinteistöstä kuin maatalouskiinteistöstä saadun tulon osalta 10 % siitä määrästä, 
joksi se oli v. 1956 toimitetussa kunnallistaksoituksessa vahvistettu. Maatalouskiinteis-
töstä saatua tuloa oli vastaavasti korotettava 10 % verovelvollisten maa- ja metsätalou-
tensa hyväksi tekemän työn arvon osalta sekä alennettava 15 % maatalouskiinteistöön 
kuuluvan metsämaan puhtaan tuoton osalta (13. 12. 3 427 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli lisännyt ennakon pidättämisestä 
ennakkoperintälain 4 §:n 4 momentin tarkoittamasta edustus- ja matkakustannuksesta 
tai muusta sellaisesta hyvityksestä v. 1954 antamaansa päätökseen uuden 4 §:n, jonka 
mukaan ko. päätöksen 2 ja 3 §:n säännökset eivät koskeneet valtion viran- tai toimenhalti-
jalleen sekä tp. toimihenkilölleen eikä kunnan viranhaltijalleen matkustussääntönsä no-
jalla virkamatkasta suorittamaa matkakustannusten korvausta ja päivärahaa (27. 9. 
2 580 §, ks. kunn. as. kok. n:o 118). 

Merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli 29. 11. m ä ä r ä n n y t , että kunnille 
saatiin niiden ilmoitettua v:lta 1955 toimitettuun taksoitukseen perustuvan lopullisen 
veroäyrimäärän, maksaa kertomusvuoden aikana vuosineljänneksittäin 110 % siitä mää-
rästä, joka saatiin, kun verovelvollisilta v:lta 1955 olleita, heidän asuinpaikkansa perus-
teella taksoitettavia tuloja vastaava veroäyrimäärä kerrottiin kertomusvuonna voimassa 
olevalla ennakkoveroäyrin hinnalla. Lääninhallituksen tulisi kertomusvuoden IV nel-
jännesmaksun yhteydessä laskea, mihin määrään sitä ennen v:n 1956 aikana suoritetut 
vuosineljännesmaksut nousisivat laskettuna eo. määräysten mukaan sekä ottaa huomioon 
uuden laskelman mukaisten ja todellisuudessa suoritettujen vuosineljännesmaksujen väli-
nen erotus IV vuosineljännesmaksun lisäyksenä tai vähennyksenä. Etumaksut makset-
taisiin sekä kunnille että Kansaneläkelaitokselle 31. 12., siten että siirtokortit olisivat 
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siirtokonttorin leimattavissa maksupäivänä ennen klo 12.0 (22. 3. 936 §, 7. 6. 1 774 §, 
6. 9. 2 378 §, 13. 12. 3 426 §). 

Tuloilmoituksensa laiminlyöneiltä verovelvollisilta perittyjen veroennakkojen jakaminen. 
Sen johdosta, että kaupunki vuosittain menetti huomattavia summia niiden verojen muo-
dossa, jotka harkinnan perusteella pantiin veroilmoituksensa tekemättä jättäneille henki-
löille ja joita ei saatu perityksi ja joita vastaavia ennakkopidätyksiä ei tilitetty kaupun-
gille, oli kaupunginhallitus pyytänyt Kaupunkiliittoa harkitsemaan mahdollisuuksia sel-
laisen muutoksen aikaansaamiseksi verojen ennakkoperintälainsäädäntöön, että kunnat 
aina saisivat niille kuuluvan osuuden ennakkopidätyksillä kertyvistä varoista. Merkittiin 
tiedoksi, että Kaupunkiliiton toimisto oli ilmoittanut heti ennakkoperintälain voimaantu-
lon jälkeen kiinnittäneensä huomiota mainittuun kysymykseen ja ilmoittanut jatkuvasti 
seuraavansa asian kehitystä ja ryhtyvänsä tarvittaviin toimenpiteisiin kuntien edun tur-
vaamiseksi (8. 3. 769 §, 25. 5. 1 584 §, ks. myös s. 20). 

Verojen jälkiperinnän järjestely. Kaupunginhallitus oikeutti rahatoimiston suoritta-
maan varat. Nils Furuhjelmille palkkiona hänen aloitteestaan vireillepannuissa konkurssi-
asioissa kertyneistä varoista 10 %. Samalla kaupunginhallitus päätti, että konkurssi-
menettelyjen aiheuttamat kustannukset oli suoritettava asiamiestoimiston oikeudenkäyn-
timenoja koskevista määrärahoista (15. 11. 3 105 §). 

Talousarvio. V:n 1956 talousarvion ja tilisäännön määräysten noudattamista koskeva 
kiertokirje päätettiin lähettää lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä raken-
nustoimikunnille, joiden oli annettava siitä jäljennös ao. lauta- ja johtokuntien jäsenille 
(4. 1. 29 §). 

V:n 1957 talousarvion laatimista koskeva kaupunginhallituksen kirjelmä päätettiin 
lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille (16. 2. 508 §). 

V:n 1957 talousarvioehdotus päätettiin lähettää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
(22. 10. 2 818 §, 5. 11. 2 969 §, 15. 11. 3 034 §). 

V:n 1957 talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestystä koskeva ilmoitus merkittiin tie-
doksi (20.9. 2 503 §). 

Talousarvion valmistelutyötä varten varattu palkkio 170 000 mk päätettiin jakaa siten, 
että kaup. siht. Lars Johansonille myönnettiin 80 000 mk ja apul. kaup. siht. Seppo Oja-
lalle 90 000 mk, koska molemmat olivat osallistuneet talousarvion valmisteluun (Khn jsto 
27. 6. 6 032 §). 

Kaupunginvaltuuston päätöksen (ks. s. 00) perusteella kehotettiin lauta- ja johtokun-
tia sekä virastoja ja laitoksia 1. 9. mennessä lähettämään kaupunginhallitukselle viran-
haltijoiden ja työsopimussuhteessa kuukausipalkalla olevien toimihenkilöiden palkkojen 
osalta tarkistetut talousarvioehdotuksensa (14. 6. 1 821 §). 

Tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat rahatoimiston ilmoitukset merkit-
tiin tiedoksi (25. 5. 1 586 §, 21. 6. 1 866 §, 2. 8. 2 087 §, 1. 11. 2 041 §, 29. 11. 3 246 §, khn 
jsto 9. 5. 5 746 §, 4. 7. 6 097 §, 29. 8. 6 268 §, 3. 10. 6 445 §). 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatoimiston kaupungin v:n 1955 
tilinpäätöksen (5.4. 1 111 §). 

Helsingin maalaiskunnan v. 1955 maksamien eläkkeiden kaupungin osuuden suorittami-
nen. Kaupunginhallitus päätti myöntää v:n 1955 talousarvion erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista määrärahoista Myönnetyt eläkkeet ja apurahat, niitä ylittäen, 145 001 mk 
Helsingin maalaiskunnan ennen 1.1. 1946 myöntämien ja v. 1955 maksamien eläkkeiden 
kaupungin osuuden maksamista varten (16. 2. 512 §). 

Kunnallisten laitosten valtionapujen maksattaminen. Kaupunginhallitus oli pyytänyt 
Kaupunkiliittoa harkitsemaan sellaisen muutoksen ehdottamista kunnallisten laitosten 
perustamiskustannuksia koskeviin valtionapusäännöksiin, että valtionavut suoritettaisiin 
kunnille välittömästi rakennustöistä aiheutuneiden kustannusten tultua kunnan rasituk-
seksi. Merkittiin tiedoksi, että Kaupunkiliitto oli tehnyt asiasta esityksen valtiovarain-
ministeriölle, joka myöhemmin oli ilmoittanut, että valtion tulo- ja menoarviossa oli asia 
ratkaistu Kaupunkiliiton esittämällä tavalla, joten lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin ei 
ministeriön käsityksen mukaan ollut aihetta. Kaupunginhallitus päätti kehottaa ao. 
lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan kaupunginhallitukselle sellaisista rakennustöistä, joi-
hin voidaan saada valtionapua sekä tekemään esityksensä ko. avun saamiseksi (29. 11. 
3 241 § ) ; . . . . 

Poliisikonstaapelien leskien ja lasten avustusrahaston lakkauttaminen. Kaupunginhalli-
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tus päätti ilmoittaa valtiovarainministeriölle, että poliisilaitoksessa palvelleiden konstaa-
pelien leskien ja lasten avustusrahaston varat 31. 12. 1955 olivat yhteensä 381 800 mk, 
josta summasta pääomaa 269 000 mk ja korkoa 112 800 mk, mitkä varat olisi mainitun 
rahaston lakkauttamisesta annetun lain mukaisesti siirrettävä valtiovarastoon. Samalla 
kaupunginhallitus päätti lähettää valtiovarainministeriölle luettelon niistä henkilöistä, 
joille sanotusta rahastosta viimeksi oli suoritettu avustusta (16. 2. 507 §, ks. v:n 1955 
kert. I osan s. 151). 

Jäsenmaksut. Kaupunkiliitto oli ilmoittanut, että liiton 16 mk:n suuruinen vuosimaksu 
kutakin kaupungissa v. 1956 henkikirjoitettua asukasta kohti olisi viimeistään helmikuun 
aikana, kuitenkin mieluimmin kertomusvuoden tammikuun kuluessa suoritettava Kau-
punkiliitolle. Jäsenmaksun suuruus kertomusvuodelta, laskettuna v. 1955 henkikirjoite-
tun 401 335 asukkaan mukaan, oli 6 421 680 mk, joka summa saatiin maksaa talousarvioon 
tarkoitusta varten merkitystä määrärahasta (Khn jsto 11. 1. 5 054 §). 

Myöhemmin yleisjaosto kehotti rahatoimistoa suorittamaan Kaupunkiliitolle sanottu-
na jäsenmaksuna 23 mk kutakin v. 1956 kaupungissa henkikirjoitettua 408 875 asukasta 
kohti, eli yhteensä 9 404 125 mk. Maksu oli suoritettava v:n 1957 helmikuun kuluessa ko. 
vuoden ao. määrärahoista (Khn jsto 19. 12. 6 820 §). 

Yleisen kunnallishallinnon pääluokan lukuun Erinäiset hallintomenot kuuluvista 
v:n 1955 ja 1956 ao. määrärahoista suoritettiin seuraavat jäsenmaksut: 10 000 mk Helsin-
gin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliitolle kahden vuoden jäsenmaksuna (Khn jsto 
18. 1. 5 114 §, 29. 2. 5 341 §); 3 450 mk Suomen Luotonantajayhdistykselle kertomusvuo-
den jäsenmaksun lisäyksenä ja 35 000 mk v:n 1957 jäsenmaksuna (Khn jsto 28. 11.6 720 §, 
29. 12. 6 863 §) ja 100 000 mk Suomen Matkailijayhdistykselle (Khn jsto 12. 9. 6 319 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatin ja raastuvanoikeuden eräiden virkojen palkkaus. Kaupunginhallitus päätti 
tyytyä oikeusministeriön päätökseen, joka koski maistraatin kunnallispormestarin ja 
oikeusneuvosmiehen sekä raastuvanoikeuden vanhemman ja nuoremman oikeusneuvos-
miehen palkkojen korottamista (9. 8. 2 126 §, ks. myös s. 8). 

Maistraattien ja raastuvanoikeuksien jäsenten ja virkamiesten, kaupunginviskaalien 
sekä kaupunginvoutien palkkausta koskevien päätösten vahvistaminen on oikeusminis-
teriön ilmoituksen mukaan muodostunut käytännössä epäyhtenäiseksi ja osittain sään-
nösten vastaiseksi, jonka vuoksi ministeriö oli antanut asiasta seuraavat ohjeet: 

1) raastuvanoikeuden ja maistraatin jäsenten ja virkamiesten, kaupunginviskaalin 
ja kaupunginvoudin palkkausta koskevat kaupunginvaltuuston päätökset on alistettava 
oikeusministeriön vahvistettavaksi noudattamalla kunnallislain 169 §:n säännöksiä. 
Tästä seuraa, että kaupunginhallituksen tulee lähettää oikeusministeriölle osoitettu vah-
vistuspyyntö sekä päätöstä koskeva pöytäkirjanote mahdollisine liitteineen oman lausun-
tonsa ohella lääninhallitukselle. Sitten kun kunnallisvalitukselle säädetty määräaika on 
päättynyt, lääninhallituksen tulee toimittaa asiakirjat oman lausuntonsa ohella oikeus-
ministeriölle, ilmoittaen samalla onko lääninhallitukselta haettu muutosta ko. päätökseen, 

2) kirjelmän, jolla kaupunginhallitus pyytää otsikossa mainittua asiaa koskevan 
valtuuston päätöksen vahvistamista, tulee sisältää yhteenveto alistettavalla päätöksellä 
palkkauksiin tehdyistä muutoksista, 

3) kaupunginvaltuuston otsikossa mainittua asiaa koskevaan päätökseen on liitettävä 
valitusosoitus. Valitusosoituksessa on ilmoitettava, että muutosta edellämainittujen 
viranhaltijain palkkausta koskevaan kaupunginvaltuuston päätökseen on haettava oikeus-
ministeriöltä, ja tulee sen sisällön muutoin vastata kunnallislain 177 §:n säännöksiä, 

4) lääninhallitukselle valitusajan kuluessa saapuneiden valitusten johdosta läänin-
hallituksen tulee vaatia kaupunginvaltuuston lausunto, minkä saavuttua asiakirjat on 
lääninhallituksen oman lausunnon seuraamina yhdessä alistettavan päätöksen ja siihen 
liittyvien asiakirjojen kanssa toimitettava oikeusministeriölle, 

5) asiain käsittelyn nopeuttamiseksi lääninhallituksen tulee tarkastaa, että sille alis-
tettavassa asiassa toimitettu selvitys on riittävä sekä ennen asiakirjojen lähettämistä 
oikeusministeriölle vaatia kaupunginhallitukselta ehkä tarpeelliseksi havaitut lisäselvi-
tykset (11. 10. 2 699 §). 


