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jelmä. Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan mainitut menoerät, yhteensä 972 000 mk 
kaupungin kassavaroista siten, että mainittu määrä oli v. 1958 suoritettava takaisin kau-
pungin kassaan ko. vuoden talousarvioon kuvateoksen toimittamista varten merkittä-
västä määrärahasta (21. 11.3 132 §). 

Kaupungin muut julkaisut. Hankintatoimistoa kehotettiin tarjoamaan kaupungin 
viranhaltijain ostettavaksi Helsingin historiateosta nidottuna ja kluuttikansiin sidottuna 
30 %:n sekä Pääkaupunkimme Helsinki -nimistä kuvateosta 50 %:n alennuksella niiden 
kirjakauppahinnasta (khn jsto 4. 12. 6 717 §). 

Yliopiston kirjastolle päätettiin korvauksetta toimittaa 2 kpl Helsingin kaupungin 
historiateoksen IV osaa lähetettäväksi edelleen Kongressin kirjastoon Washingtonissa 
sekä Bibliothèque Nördiquelle Pariisissa (khn jsto 4. 12. 6 728 §); sekä yksi kappale 
Bibliografiska institutet vid Kungliga biblioteket -nimiseen kirjastoon (khn jsto 27. 12. 
6 838 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että fil. kand. Mauri Närhin tutkielma nimeltään »Neljännes-
vuosisata kansankirjastotyötä. Helsingin kansankirjaston perustava kausi 1860—1885 
ja muita 1800-luvun Helsingin kirjastoja» julkaistaisiin Helsingin kaupungin julkaisuja 
-nimisessä sarjassa kaupungin kustannuksella, sillä ehdolla että tekijä suostuu täydentä-
mään ja osittain muuttamaan tutkielmaansa kirjastolautakunnan ja kaupunginarkiston-
hoitajan lausuntojen mukaan, jolloin painattaminen saataisiin aloittaa vasta kirjasto-
lautakunnan ja kaupunginarkistonhoitajan hyväksyttyä käsikirjoituksen painettavaksi. 
Yleis jaosto oikeutettiin hyväksymään 800 kappaleen painosmäärästä aiheutuvat enintään 
700 000 mk:n kustannukset kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (24. 1. 355 §). 

Helsinki-Seuran esityksestä kaupunginhallitus päätti, että valtioneuvos J. A. Ehren-
strömin elämäkertateos laaditaan ja julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi kaupungin kustan-
nuksella ja että elämäkerran kirjoittaminen annetaan fil. lis. Yrjö Blomstedtin tehtäväksi. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että teoksesta, jonka laajuus on n. 28—30 painoarkkia 
kokoa B5, saadaan kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista maksaa tekijäpalkkiota 
50 000 mk painoarkilta elinkustannusindeksiin sidottuna. Yksityiskohtaisen sopimuksen 
tekeminen fil. lis. Blomstedtin kanssa päätettiin antaa yleisjaoston tehtäväksi. Painatus-
kustannukset saatiin suorittaa kaupunginkanslian määrärahoista Painatus ja sidonta. 
Käsikirjoituksen tarkastajiksi valittiin kaup. arkist. hoit. Ragnar Rosén ja dos. Eino Suo-
lahti (17. 10. 2 778 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että prof. Kai von Fieandtin tutkimus »Paljasjalka-
helsinkiläisistä ja tulokkaista» saatiin julkaista kaupungin julkaisujen sarjassa 800 kpl:een 
painoksena. Painatuskustannukset saatiin suorittaa em. määrärahoista (17. 10. 2 777 §). 

Tri Sven-Erik Äströmin kirjoittaman »Samhällsplanering och regionsbildning i kejsar-
tidens Helsingfors» -nimisen teoksen vapaakappaleita päätettiin jakaa kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, kaupunginhallituksen vuosijäsenille, kaupun-
ginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajille, eräisiin kaupunginvirastoihin, eräille yksityis-
henkilöille, kirjastoihin, sanomalehdille, eräille ulkomaisille kirjastoille vm. (khn jsto 
30. 10. 6 529 §, 27. 12. 6 839 §). 

Suomen Kunnallislehden ja Finsk Kommunaltidskrift -nimisen lehden tilaaminen 
v:ksi 1958. Yleisjaosto päätti oikeuttaa kaupunginsihteerin tilaamaan em. julkaisuja yh-
teensä 106 kpl v:ksi 1958 kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsenille sekä eräil-
le kaupungin viranhaltijoille. Ko. julkaisujen tilausmaksut yhteensä 148 400 mk saatiin 
suorittaa Suomen Kaupunkiliitolle tammikuussa 1958 käyttäen tarkoitukseen ko. vuoden 
talousarvioon merkittävää määrärahaa (khn jsto 13. 11. 6 597 §). 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Lainan ottaminen eräiltä rahalaitoksilta. Kaupunginhallitus päätti ottaa eri rahalaitok-
silta yhteensä 300 mmk:n lainat kaupunginvaltuuston 6. 3. (ks. s. 12) tekemässä pää-
töksessä mainituilla ehdoilla sekä muutoin sillä ehdolla, että koronmaksu suoritetaan vuo-
sittain kesäkuun ja joulukuun 30 p:nä, jolloin myös lainasta on kulloinkin kuoletettava 
1/10, ensimmäisen kerran 30. 6. 1957. Lainamäärä on sidottu täysimääräisesti elinkustan-
nusindeksin nousuun ja suoritetaan indeksikorotus siten, että kulloinkin jäljellä olevasta 
pääomasta laskettava indeksikorotus suoritetaan koronmaksukaudelta koronmaksun 



122 
2. Kaupunginhallitus 154 

erääntymispäivänä tai lainan loppusuorituksen yhteydessä. Lainaa muulloin lyhennet-
täessä maksetaan samalla indeksikorotus lyhennysmäärän osalta. Indeksinä käytetään 
maksua edeltäneen toisen kuukauden elinkustannusindeksiä. Indeksikorotus on lainan 
kulloinkin jäljellä olevasta pääomamäärästä yhtä monta täyttä prosenttia kuin suoritus-
päivänä käytettävä indeksiluku on noussut verrattuna lainan perusindeksilukuun 120 tai 
siihen tarkistusindeksiin, joka myöhemmin, lainan pääomasta indeksikorotusta viimeksi 
maksettaessa, on määrätty lainan uutena perusindeksinä käytettäväksi. Indeksin laske-
minen ei aiheutaj vähennystä velkapääomaan eikä aikaisemmin maksetun indeksikoro-
tuksen palauttamista. Jollei indeksikorotusta makseta sen eräpäivänä, on maksupäivään 
saakka suoritettava lainaehtojen mukainen korko myös indeksikorotukselle (4. 4. 1 112 §). 

Postisäästöpankilta otettava laina. Kaupunginhallitus päätti ottaa Postisäästöpankilta 
100 mmk:n lainan kaupunginvaltuuston 9. 1. ja 9. 10. (ks. s. 12) tekemissä päätöksissä mai-
nituilla ehdoilla sekä lisäksi sillä ehdolla, että Postisäästöpankki voi vaatia, jollei eräänty-
nyttä pääomaa, korkoa tai indeksikorotusta määräaikana makseta, erääntyneelle mää-
rälle erääntymispäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta viivästyskorkoa, joka on 2 % 
lainakorkoa suurempi, samoin sillä ehdolla, että Postisäästöpankki voi vaatia lainan heti 
maksettavaksi, jollei lainan ottaja noudata lainaehtoja (4. 12. 3 316 §). 

Lainan ottaminen Keskinäiseltä Henkivakuutusyhtiöltä Suomelta. Kaupunginhal l i tus 
päätti, että Keskinäiseltä Henkivakuutusyhtiöltä Suomelta saatavasta 100 mmk:n lai-
nasta nostettaisiin väliaikaisesti 50 mmk ennen kaupunginvaltuuston päätöstä (ks. s. 12), 
sillä ehdolla, että lainan vuotuinen korko olisi 8 %, vuotuinen kuoletus 7 % ja että lainan-
antajalle ja saajalle varattaisiin kuuden kuukauden irtisanomisaika. Laina päätettiin sitoa 
elinkustannusindeksiin ns. puoli-indeksiehdon mukaisesti (9. 5. 1 425 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että ko. lainan 50 mmk:n suuruinen loppuerä 
otettaisiin kaupunginvaltuuston 22. 5. tekemän päätöksen mukaisesti sekä muuten seu-
raavilla ehdoilla: 

Lainan korko suoritetaan puolivuosittain helmikuun ja elokuun 1 p:nä ja lyhennetään 
lainapääomaa koronmaksun yhteydessä 3 y2 % alkuperäisestä lainamäärästä, ensimmäi-
sen kerran kuitenkin 15. 8. 1958. Koron tai maksun myöhästyessä suoritetaan lainasopi-
muksen mukainen korko eräpäivästä maksupäivään ja on laina maksun viipyessä yli 14 
päivää ilman irtisanomistakin langennut heti maksettavaksi, jos lainanantaja sitä vaatii. 
Lainasta mahdollisesti suoritettavat verot maksaa lainanottaja. 

Lainaan sovelletaan indeksiehtoa, jonka mukaan lainapääoma ja kulloinkin erääntyvä 
korko ja lyhennys on sidottava elinkustannusindeksiin siten, että tarkistusindeksin nous-
tessa vähintään 5 % perusindeksiä suuremmaksi korotetaan kulloinkin erääntyvä korko-
ja lyhennyserän perusmäärä yhtä monella prosentilla kuin luku 2 täysiä kertoja sisältyy 
indeksin nousua osoittavaan prosenttilukuun. Ellei tarkistusindeksi nousee vähintään 
5 % perusindeksistä tai jos se on perusindeksiä alempi, ei indeksiehtoa sovelleta. Perus-
indeksinä pidetään vuoden 1957 kesäkuun elinkustannusindeksin pistelukua 122 ja tarkis-
tusindeksinä kutakin eräpäivää edeltäneen joulukuun ja vastaavasti kesäkuun indeksiä. 
Jos maksu viivästyy tai muutoin suoritetaan muulloin kuin säännönmukaisina maksupäi-
vinä, pidetään tarkistusindeksinä sitä elinkustannusindeksiä, joka on laskettu kaksi kuu-
kautta ennen maksupäivää sattuvalle kuukaudelle. Jos elinkustannusindeksin laskeminen 
lopetetaan tai sen laskuperusteita oleellisesti muutetaan eikä asiasta voida sopia, on mo-
lemmilla asianomaisilla oikeus irtisanoa laina heti maksettavaksi sen määräisenä kuin laina 
indeksin laskemisen loppuessa tai edellä mainitulla tavalla muuttuessa pääomansa ja kor-
konsa suhteen oli (31.5. 1 654 §, 14. 8. 2 192 §). 

Lainan ottaminen valmistavan poikien ammattikoulun rakennuskustannusten rahoitta-
mista varten. Kaupunginhallitus päätti ottaa valtiolta valmistavan poikien ammattikou-
lun II rakennusvaiheen rahoittamista varten 25 mmk:n lainan kaupunginvaltuuston 
23. 10. (ks. s. 13) tekemässä päätöksessä sekä valtiokonttorin 25. 11. päivätyssä velka-
kirjakaavakkeessa mainituilla ehdoilla (4. 12. 3 317 §). 

Lainan pyytäminen Kansaneläkelaitokselta. Merkittiin tiedoksi Kansaneläkelaitoksen 
ilmoitus kaupungin 21. 11. 1956 tekemän laina-anomuksen hylkäämisestä (16. 5. 1 504 §). 

Mortgage Bank of Finland Oy:n myöntämän lainan ehtojen muuttaminen. Kaupungin-
hallitus päätti suostua siihen, että Mortgage Bank of Finland Oy:n ja kaupungin välisen 
2 600 000 USA:n dollaria vastaavan lainan lainaehtoja muutetaan siten, että lainan puoli-
vuosittain maksettavat korko- ja kuoletuserät suoritetaan vuosittain kesäkuun ja joulu-
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kuun 1 päivinä. Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan allekir-
joittamaan lainaehtojen muuttamista koskevan sopimuksen luotonantajan kanssa. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kaupunginvaltuustolle tapahtuneesta lainaehtojen 
muuttamisesta (7. 11.3 006 §, v:n 1956 kert. I osan s. 148). 

Varojen sijoittaminen indeksitilille. Rahatoimenjohtajan esityksestä yleisjaosto päätti 
kehottaa rahatoimistoa sijoittamaan yhteensä 650 mmk säästöpankkeihin vuoden ajaksi 
100 %:n indeksitilille (khmjsto 2. 1. 5 017 §, 3. 4. 5 499 §). 

Työllisyyslainojen yleisiä ehtoja koskeva Suomen Kaupunkiliiton toimiston ilmoitus 
merkittiin tiedoksi (28. 11.3 233 §). 

Oy. Mankala Ab:n lainat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25. 9. 
Oy. Mankala Abille myöntämään (ks. s. 14) lainaan oli sovellettava seuraavia ehtoja: 

lainamäärä 2.8 mmk on käytettävä eräiden Mankalan jakokunnan koskiosuuksien os-
tamista varten; 

laina on suoritettava takaisin 10 vuodessa, kuoletuserän vuotuinen suuruus 280 000 
mk; 

lainasta on suoritettava 9 %:n vuotuinen korko; 
lainan korko ja kuoletus on suoritettava ensimmäisen kerran 30. 9. 1958 sekä sen jäl-

keen vuosittain 30. 9.; 
jos lainansaaja laiminlyö kuoletuksen tai koron määräaikaisen maksamisen taikka 

muutoin tavalla tai toisella rikkoo lainamääräyksiä vastaan, on lainanantajalla oikeus 
vaatia koko maksamatta oleva lainan osa korkoineen heti takaisin maksettavaksi; 

laina myönnetään sillä ehdolla, että lainansaaja tämän lainan nostamisen yhteydessä 
suorittaa kaupungille takaisin kaupunginhallituksen 4.7. mainittua tarkoitusta varten 
myöntämän, samansuuruisen lyhytaikaisen lainan (4. 7. 1 996 §, 21. 11. 3 162 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Postisäästöpankki oli ilmoittanut antaneensa Oy. Mankala 
Ab:lle kaupungin takausta vastaan seuraavat lainat: 

Alkuperäinen Vielä maksamatta 
Velkakirjan päiväys lainamäärä oleva osa lainasta 
18. 2. 1950 120 000 000: — 48 000 000: — 
18. 2. 1950 55 000 000: — 22 000 000: — 
18. 2. 1950 35 000 000:— 14 000 000: — 
11.1.1952 100 000 000: — 55 000 000: — 
3. 3. 1952 150 000 000: — 82 500 000: — 

Viitaten velkakirjoihin tehtyihin merkintöihin, joiden mukaan takaussitoumukset 
pysyvät voimassa myös uudistettuihin ja jatkettuihin lainoihin nähden, Postisäästöpankin 
hallitus oli ilmoittanut päättäneensä jatkaa em. lainojen laina-aikaa 6 kuukaudella niiden 
erääntymispäivästä 31. 12. 1956 lukien eli 30. 6. 1957 saakka. Lainoja on kuitenkin 30. 6. 
lyhennettävä sovituilla määrillä (17. 1. 270 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi, että Postisäästöpankki oli päättänyt jatkaa Oy. Mankala 
Ab:n 30. 6. 1957 erääntyneiden lainojen laina-aikaa 6 kuukaudella niiden erääntymispäi-
västä lukien, eli 31. 12. saakka (4. 7. 1 994 §). 

Oy. Abborfors Ab:n lainat. Kaupunginvaltuuston Oy. Abborfors Ab:lle 25. 9. myöntä-
mään (ks. s. 15) lainaan päätettiin soveltaa seuraavia lainaehtoja: 

lainamäärä 3.3 4 mmk on käytettävä Hallinkosken perkaustyön rahoittamista varten; 
laina on suoritettava takaisin 10 vuodessa, kuoletusmaksu 334 000 mk vuodessa; 
lainasta on suoritettava 9 %:n vuotuinen korko; 
lainan korko ja kuoletus on suoritettava ensimmäisen kerran 30. 9. 1958 sekä sen jäl-

keen vuosittain 30. 9.; 
jos lainansaaja laiminlyö kuoletuksen tai koron määräaikaisen maksamisen taikka 

muutoin tavalla tai toisella rikkoo lainamääräyksiä vastaan, on lainanantajalla oikeus 
vaatia koko maksamatta oleva lainan osa korkoineen heti takaisin maksettavaksi (21. 11. 
3 162 §). 

Jääkenttä-säätiön lainat. Kaupunginhallitus päätti, että tuloa tuottavien pääomameno-
jen pääluokan lukuun Muut sijoitukset merkitty 5 mmk:n lainamäärä saatiin suorittaa 
Jääkenttä-säätiölle velkakirjaa vastaan, joka sisältää seuraavat ehdot: 

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymän v:n 1957 talousarvion tuloa tuottavien 
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pääomamenojen pääluokan luvun Muut sijoitukset tilin Laina Jääkenttä-säätiölle ja kau-
punginhallituksen 1. 8. 1957 tekemän päätöksen mukaisesti on allekirjoittanut säätiö 
saanut Helsingin kaupungilta lainaksi viisimilj oonaa (5 000 000) markkaa seuraavilla 
ehdoilla: 

1. Laina on myönnetty allekirjoittaneelle säätiölle tekojääradan rakentamista varten 
edellä mainittujen päätösten mukaisesti. 

2. Lainasta ei suoriteta korkoa 15. 3. 1961 saakka, jonka jälkeen siitä suoritetaan kol-
men (3) prosentin vuotuinen korko, joka ilman eri vaatimusta on maksettava kaupungin 
rahatoimistoon kahdesti vuodessa, kunkin vuoden kesäkuun 30 ja joulukuun 31 päivänä. 

3. Lainasta on v:na 1960—1979 suoritettava vuosittain kaupungille pääoman kuole-
tuksena kaksisataaviisikymmentätuhatta (250 000) markkaa. 

4. Säätiö on velvollinen pitämään vuokra-alueella olevat rakennukset ja laitteet laina-
aikana palovakuutettuina niiden täydestä arvosta. 

5. Jos alueella olevia rakennuksia tai laitoksia lakataan käyttämästä 1. kohdassa 
edellytettyyn tarkoitukseen tahi jos lainansaaja laiminlyö koron tai kuoletuksen määrä-
aikaisen suorittamisen taikka muuten tavalla tai toisella rikkoo tämän velkakirjan mää-
räyksiä vastaan, taikka jos alueella olevat rakennukset tai laitteet tulipalon johdosta va-
hingoittuvat, eikä palovahingonkorvausta ensi tilassa käytetä rakennusten tai laitteiden 
kuntoonpanemiseen tai uudelleenrakentamiseen, tahi jos rakennuksia tai laitteita pure-
taan kaupungin suostumuksetta tai jos niitä hoidetaan huonosti tai käytetään sillä ta-
valla, että palovahingon sattuessa ei saada niistä täyttä korvausta, on kaupungilla oikeus 
vaatia koko maksamatta oleva laina korkoineen heti takaisin maksettavaksi (1. 8. 2 082 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti muuttaa Jääkenttä-säätiölle myönnetyn lainan laina-
ehdoista v. 1956 (ks. s. 152) tekemäänsä päätöstä siten, että viimeinen 8 mmk:n lainaerä 
saatiin suorittaa säätiölle sen tarvitsematta osoittaa, että pääasialliset koneet ja laitteet oli 
toimitettu asennuspaikalle (14. 8. 2 193 §). 

Lainojen myöntäminen yksityisille oppikouluille. Tuloa tuo t tav ien pääomamenojen pää-
luokan lukuun Muut sijoitukset lainojen myöntämistä varten yksityisille oppikouluille mer-
kitystä määrärahasta myönnettiin kaupunginvaltuuston 6. 3. tekemän (ks. s. 13) päätök-
sen mukaisesti Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle koulun uudisrakennusta 
varten 10 mmk:n, Mannerheimintien Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiölle koulun uudis-
rakennusta varten samoin 10 mmk:n sekä Kallion yhteiskouluosakeyhtiölle koulun lisä-
rakennusta varten, Munksnäs samskolas byggnads Ab:lle Munkkiniemen ruotsalaisen 
yhteiskoulun lisärakennusta varten, Helsingin yksityislyseon kannatusosakeyhtiölle Hel-
singin suomalaisen yksityislyseon uudisrakennusta varten, Lauttasaaren Yhteiskoulun 
Kannatusyhdistykselle koulun lisärakennusta varten ja Munkkiniemen Yhteiskoulun 
Kannatusosakeyhtiölle koulun lisärakennusta varten kullekin 5 mmk:n laina kaupungin-
valtuuston em. päätöksessä mainituilla ehdoilla, kuitenkin siten että lainojen korko ja 
kuoletus suoritetaan ensimmäisen kerran 31. 12. Lainaehtojen mukaista indeksikorotusta 
sovellettaessa käytetään vertailukohteena maaliskuun 1957 kotimaisten tavarain tukku-
hintaindeksin pistelukua 1914. Lainan saajien on sitouduttava pitämään koulurakennuk-
sensa palovakuutettuina täydestä arvostaan sinä aikana, kun laina tai sen osa on maksa-
matta. 

Lauttasaaren Yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle, Kallion yhteiskouluosakeyhtiölle, 
Munkkiniemen Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiölle ja Helsingin yksityislyseon kanna-
tusosakeyhtiölle myönnetyt lainat saatiin maksattaa kokonaisuudessaan heti, kun taas 
Munksnäs samskolas byggnads Ab. -nimisen yhtiön, Mannerheimintien Yhteiskoulun 
Kannatusosakeyhtiön ja Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiön oli ennen lai-
nan myöntämistä osoitettava kiinteistöviraston talo-osaston antamalla todistuksella, että 
niiden rakennuttama uudisrakennus on vähintään vesikattovaiheessa tai että lisätilojen 
rakentamisen ollessa kysymyksessä, suunnitelmasta on toteutettu vähintään 50 % (9. 5. 
1 416 §). 

Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliitolle päätettiin myöntää 10.224 mmk:n laina 
Mjölbollstad sanatorium -nimisen parantolan henkilökunnan asuntolarakennushankkeen 
toteuttamista varten siten, että lainasta maksetaan 5.112 mmk 30. 9. mennessä ja loput 
v:n 1958 aikana kaupunginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 15) päättämillä ehdoilla sekä lisäksi 
sillä ehdolla, että nostetulle lainasummalle maksettava korko on suoritettava puolivuosit-
tain 30. 6. ja 31. 12. (27. 6. 1 952 §). 
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Asunlorakennustoimintaa varten myönnettävät lainat. Kaupunginhall i tus pää t t i 
hylätä 1) kaupungin toimisto virkailijain, huolto viraston, lastensuojelu viraston, sielulli-

sesti sairaiden vastaanottoaseman ja kaupungin 7 eri viraston ja laitoksen viranhaltijain, 
2) sähkölaitoksen, kaasulaitoksen ja liikennelaitoksen viranhaltijain ja kansakoulunopet-
tajien sekä 3) Salmisaaren höyryvoimalaitoksen käyttöhenkilökunnan ja veroviraston hen-
kilökunnan ryhmien anomukset saada lainaa rakennusyrityksille sekä 

myöntää Ruskeasuon korttelin n:o 726 tontin n:o 13 varauksen saaneelle asunnonra-
kentajaryhmälle kaupungin ensisijaista lainaa enintään 40 %:iin saakka hankintakustan-
nuksista kaupunginvaltuuston v. 1953 (ks. s. 67) sekä v. 1956 (ks. s. 15) vahvistamilla 
korko- ja kuoletusehdoilla, sillä edellytyksellä että Arava myöntää rakennusyrityksen 
rahoittamista varten Arava-lainan. Kaupungin laina saadaan käyttää asuntotuotanto-
kohiitean määräämällä tavalla myös rakennusaikaisena luottona. Kaupungin edustajien 
tulee muodostaa rakennusaikana enemmistö yhtiön johtokunnassa ja rakennustoimikun-
nassa. Rakennettavan rakennuksen huoneistojen jaon tulee tapahtua asunnonjakotoimi-
kunnan toimesta, jonka tulee jakoa suorittaessaan ottaa huomioon myös muihin hakija-
ryhmiin, joiden lainahakemukset hylättiin, kuuluvat hakemukset (3. 10. 2 640 §). 

Kaupunginhallitus päätti poistaa v. 1955 (ks. s. 153) tekemässään päätöksessä maini-
tun, kuorma-autoilijoiden asuntoyrityksen autotallirakennuksen osalta tehdyn rahoitus-
rajoituksen sekä myöntää seuraaville rakennusyrityksille kaupungin ensisijaista lainaa 
40 % hankintakustannuksista sekä muuten kaupunginhallituksen em. päätöksessä maini-
tuilla ehdoilla: 

1) Kivelän, Marian, Auroran sairaaloiden ja tuberkuloosiparantolan toimenhaltijain, 
kansakoulunopettajain I ja II ryhmän sekä insinööri Tammilehdon ym. kaupungin virkai-
lijain, palolaitoksen ja vesilaitoksen henkilökunnan toimesta Pohjois-Munkkiniemeen 
korttelin n:o 30105 tontille n:o 1 ja 2 perustetuille Asunto-oy. Porintie 9, Asunto-oy. Ulvi-
lantie 17 A sekä Porintien Lämpökeskus Oy. nimisille yhtiöille; 

2) Sofianlehdon vastaanottokodin henkilökunnan toimesta korttelin n:o 706 tontille 
n:o 6 perustetulle Asunto-oy. Ensi-Kodintie 6 -nimiselle yhtiölle; 

3) raatimies Niko Oksasen ym. kaupungin virkailijain toimesta korttelin n:o 651 ton-
tille n:o 10—12 perustetulle Asunto-oy. Orioninkatu 10—12 -nimiselle yhtiölle; 

4) rakennusviraston työntekijäin toimesta korttelin n:o 650 tontille n:o 65 perustetulle 
Asunto-oy. Hämeentie 65 -nimiselle yhtiölle; 

5) rakennusviraston katurakennusosaston työntekijäin toimesta korttelin n:o 657 ton-
tille n:o 1 perustetulle Asunto-oy. Violankatu 6 -nimiselle yhtiölle; 

6) kaupungin kuorma-autoilijain toimesta korttelin n:o 28285 tontille n:o 1 perustetulle 
Asunto-oy. Haavikkotie 15—17 -nimiselle yhtiölle (1.8. 2 056 §). 

Asunto-oy. Vellamonkatu 15 -nimiselle yhtiölle päätettiin v. 1956 (ks. s. 156) myönne-
tyn 6 mmk:n lisäksi myöntää kertomusvuoden rakennusohjelman toteuttamista varten 
21.2 mmk:n laina tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan asuntorakennustoimin-
nan tukemiseen merkityistä kaupunginhallituksen käyttövaroista kaupunginvaltuuston 
em. vuosina vahvistamilla ehdoilla, kuitenkin niin, että lainan määrä vastaa enintään 
40 % rakennusyrityksen hankintakustannuksista sekä niin, että lainaa saadaan käyttää 
rakennusaikaisena luottona sekä sillä ehdolla, että kaupungilla on oikeus rakennusajaksi 
nimetä rakennustoimikuntaan ja yhtiön johtokuntaan enemmistö. Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti kehottaa asuntotuotantokomiteaa huolehtimaan lainan lopullisesta järjes-
telystä (24. 1. 336 §). 

Lahjoitusrahastojen varojen sijoittaminen. Rahatoimistoa kehotettiin sijoittamaan har-
kitsemansa määrä lahjoitusrahastojen varoja rahalaitoksiin täysi-indeksiehtöisille talletus-
tileille (28. 3. 1 035 §)*. 

Lahjoitusrahastojen varoista päätettiin myöntää seuraavat lainat, jo tka myönnet t i in sel-
laista korkoa vastaan kuin ko. varoista myönnetyistä lainoista kaupunginhallituksen pää-
töksen mukaan kulloinkin peritään: 

ylikonemest. Helge Sandströmille 400 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, sekä muuten 
seuraavilla ehdoilla: 

lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain 30. 6. ja 31. 12., molemmat 
ensimmäisen kerran 30. 6. 1957. Vuotuinen kuoletusmäärä on 80 000 mk; 

lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen v. 1956 (ks. s. 153) tekemän päätöksen mu-
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kaista indeksiehtoa ja on vertailukohteena pidettävä v:n 1956 marraskuun pistelukua 
1890; 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan merkitsemät Asunto-oy. Näyt-
telijäntie 20 -nimisen yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat 2 huonetta ja keittokomeron kä-
sittävän 60.5 m2:n suuruisen huoneiston hallintaan talossa Näyttelijäntie 20, minkä lisäksi 
lainan saajan on annettava yleisjaoston hyväksymä henkilötakaus. Laina saadaan väli-
aikaisesti, kunnes mainittu käteispantti voitaisiin luovuttaa kaupungille, maksattaa 
muuta yleisjaoston hyväksymää panttia tai takausta vastaan (3. 1. 79 §). 

Yleis jaosto oikeutti sittemmin Sandströmin nostamaan em. lainan liikemies Väinö 
Hentusen, Karhulan kauppalasta ja opett. Evi Kärkkäisen, Helsingin kaupungista, annet-
tavaa väliaikaista takausta vastaan sekä Sosiaalisen Asuntotuotanto Oy. Saton antamaa 
sitoumusta vastaan luovuttaa em. yhtiön osakekirjat n:o3416—3536 kaupungille, sitten 
kun täysi suoritus mainituista osakkeista on tapahtunut. Lisäksi yleisjaosto hyväksyi 
mainitut henkilöt lainan myöntämistä koskevassa päätöksessä edellytetyiksi henkilö-
takauksen antajiksi (khn jsto 16. 1. 5 108 §); 

koneenhoit. Harald Mustoselle 200 000 mk:n laina, maksuaika 5 v ja paitsi em. ehtoja 
lisäksi sillä ehdolla, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 40 000 mk, 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava anojan Helsingin maalaiskunnan Hämeenkylässä Kulia-nimisestä 
tilasta RN:o l16 ostamasta määräalasta muodostettavaan tilaan kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja, jotka nauttivat parasta kiinnitysetuoikeutta ensimmäisten 679 000 mk:n kiinni-
tysten jälkeen. Laina saadaan väliaikaisesti, kunnes mainittu vakuus voidaan luovuttaa, 
maksattaa muuta yleisjaoston hyväksymää panttia tai takausta vastaan (3. 1. 80 §). 

Sotainvaliidien Veljesliitto oli sittemmin hyväksytty em. lainan väliaikaiseksi takaa-
jaksi (khn jsto 13. 2. 5 259 §); 

teknikko Veikko Elolle ja hänen vaimolleen Hilkka Elolle 250 000 mk:n laina, maksu-
aika 5 v, sekä em. ehtojen lisäksi sillä ehdolla, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 50 000 mk, 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-oy. Lähtökuoppa -nimisen 
yhtiön osakkeet n:o 16386—16548, jotka oikeuttavat kahden huoneen ja keittiön, 54.5 m2, 
suuruisen huoneiston hallintaan ko. yhtiön omistamassa talossa. Lainan saajain on lisäksi 
annettava kansak.op. Vilho Turusen ja kirjuri Erkki Hautalan yhteisvastuullinen ja oma-
velkainen takaus (10. 1. 179 §); 

lastenseimen op. Aune Vainiolle ja hänen miehelleen sahatekn. Yrjö Vainiolle 500 000 
mk:n laina 5 v:n ajaksi paitsi aikaisemmin mainittuja ehtoja lisäksi sillä ehdolla, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 100 000 mk, 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-oy. Mariankatu 16 -nimisen 
yhtiön osakkeet n:o 14270—14634, jotka oikeuttavat kahden huoneen ja keittiön, 73 m2:n 
suuruisen huoneiston hallintaan talossa Mariankatu 16 (10. 1. 180 §); 

hammaslääk. Kaarina Vartialle 600 000 mk:n laina, maksuaika 4 v, paitsi em. ehtoja 
siten, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 150 000 mk, 
lainaan sovelletaan kertomusvuoden tammikuun kotimaisten tavarain tukkuhinta-

indeksin pistelukua 1908, 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava anojan omistamaan T. 45. K. 3 -nimiseen tilaan RN:o 231 Puodin-
kylässä sekä sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 700 000 mk:n 
määrästä ja tulee näiden velkakirjojen nauttia parasta kiinnitysetuoikeutta heti ensim-
mäisten 990 000 mk:n määräisten kiinnitysten ja korkojen jälkeen. Tämän lisäksi on lai-
nan saajan sitouduttava pitämään sanottu kiinteistö täydestä arvostansa palovakuutet-
tuna sekä vaadittaessa luovuttamaan lainan indeksiehdon vakuudeksi kaupunginhallituk-
sen vahvistama määrä tilaan kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja. Lainan vakuudeksi on 
lisäksi annettava lääket. ja kir.tri Sakari Timosen sekä varat. Martti Hämesalon yhteisvas-
tuullinen ja omavelkainen takaus, mitä vastaan laina saadaan myös väliaikaisesti maksat-
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taa jo ennen kuin tarkoitetut pantti velkakirjat voidaan luovuttaa kaupungille (14. 3. 
914 §); 

mittariteknikko Willehard Mäntyselle 500 000 mk:n laina, maksuaika 4 v, samoilla 
ehdoilla kuin edellä ja lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 125 000 mk, 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava anojan omistamaan Koivurinne -nimiseen tilaan RN:o l29 Espoon 
kunnan Kurtbyn kylässä sekä tilalla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 
600 000 mk:n määrästä ja tulee velkakirjojen nauttia parasta kiinnitysetuoikeutta. Tämän 
lisäksi on lainan saajan sitouduttava pitämään ko. kiinteistö täydestä arvostansa palo-
vakuutettuna sekä vaadittaessa luovuttamaan lainan indeksiehdon vakuudeksi kaupun-
ginhallituksen vahvistama määrä tilaan kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja. Lainan vakuu-
deksi on lisäksi annettava kahden yleisjaoston hyväksymän henkilön henkilötakaus, minkä 
ohella anojan kanssa yhteistaloudessa elävän täysi-ikäisen pojan on sitouduttava oma-
velkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen lainan pääoman ja lainaehtojen noudattami-
sesta (14. 3. 915 §). Myöhemmin yleisjaosto hyväksyi toimistopääll. Johan Virkin ja hänen 
vaimonsa Annikki Virkin antaman yhteisvastuullisen ja omavelkaisen takauksen em. lai-
nan takaisin maksamisesta (khn jsto 10. 4. 5 536 §); 

palolaitoksen siivoojalle Lempi Nurmelle 120 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, paitsi em. 
ehtoja lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 24 000 mk ja 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-oy. Ulvilantie 17 A -nimisen 
yhtiön osakkeet n:o 503—677, jotka oikeuttavat 24.7 m2:n suuruisen yksiön n:o 3 hallin-
taan. Lainan saajan on lisäksi annettava kahden yleisjaoston hyväksymän henkilön yh-
teisvastuullinen ja omavelkainen takaus. Mainituiksi takaajiksi hyväksyttiin sittemmin 
maalari Mauno Peura ja asentaja Erik Felixsson (14. 3. 916 §, khn jsto 27. 3. 5 462 §); 

palolaitoksen räätälille Salli Kähärille 120 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, sekä muutoin 
samoilla ehdoilla kuin edellä, paitsi että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 24 000 mk sekä, että 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-oy. Ulvilantie 17 A -nimisen 
yhtiön osakkeet n:o 1521 —1700, jotka oikeuttavat 24. 7 m2:n suuruisen yksiön n:o7 hallin-
taan. Lainan saajan olisi lisäksi annettava kahden yleisjaoston hyväksymän henkilön yh-
teisvastuullinen ja omavelkainen takaus. Ko. takaajiksi hyväksyttiin myöhemmin varus-
mestari Urho Hurme ja palokersantti Martti Harjukari (14. 3. 917 §, khn jsto 27. 3. 5 461 §); 

kansak.op. Helka Niitamolle 600 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, paitsi aikaisemmin 
mainittuja ehtoja lisäksi sillä ehdolla, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 120 000 mk ja 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan merkitsemät Asunto-oy. Prins-
sintie 2 -nimisen yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat 85 m2:n suuruisen, 4 huonetta ja keit-
tiön käsittävän huoneiston hallintaan ko. yhtiön omistamassa talossa. Lainan saajan on 
lisäksi hankittava kahden yleisjaoston hyväksymän henkilön yhteisvastuullinen ja oma-
velkainen takaus. Mainituiksi takaajiksi hyväksyttiin Tilastollisen päätoimiston os. joht. 
Eino Laurila ja valtiot.maist. Kurt Mangs sillä ehdolla, että lainan saajan puoliso yliaktu-
aari Niittamo sitoutuisi em. henkilöiden lisäksi samoin omavelkaiseen ja yhteisvastuulli-
seen takaukseen mainitun lainan takaisin maksamisesta (21.3. 965 §, khn jsto 27.3. 
5 460 §); 

ylikonemest. Taavi Väisäselle 200 000 mk:n laina, maksuaika 4 v, samoin ehdoin kuin 
edellä ja lisäksi, siten että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 50 000 mk sekä että 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-oy. Adolf Lindforsintie 3 -nimi-
sen yhtiön osakkeet n:o 1359—1550, jotka oikeuttavat 2 huonetta ja keittiön käsittävän, 
47 m2:n suuruisen huoneiston hallintaan ko. talossa. Lainan saajan on lisäksi annettava 
kahden yleisjaoston hyväksymän henkilön yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus. 
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Ko. henkilöiksi hyväksyttiin sittemmin teknikko Tauno Väisänen ja konemest. Reino 
Kataja (21. 3. 966 §, khn jsto 3. 4. 5 504 §); 

terveydenhoitolautakunnan vahtimestarille Martta Nordbergille 180 000 mk:n laina, 
maksuaika 5 v, samoin ehdoin kuin edellä ja lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletus on 36 000 mk ja että 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi kaupun-

gille on luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-oy. Orioninkatu 10—12 -nimisen 
yhtiön anojan merkitsemät osakkeet, jotka oikeuttavat n. 25 m2:n suuruisen yksiön hal-
lintaan yhtiön talossa. Lainan lisäksi on vielä annettava lääket. lis. Reino Kurkialan ja 
odont.lis. Lyyli Kurkialan yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus, mitä vastaan laina 
saadaan myös väliaikaisesti maksattaa jo ennen kuin em. osakekirjat voidaan luovuttaa 
kaupungille (21. 3. 973 §); 

Kivelän sairaalan sair.apul. Hilkka Kilpiselle ja peltiseppä Raimo Kilpiselle 250 000 
mk:n laina, maksuaika 5 v, sekä muuten samoin ehdoin kuin edellä ja lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletus on 50 000 mk ja on lainan pääoman ja koron takaisin maksa-
misen sekä indeksiehdon vakuudeksi kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispan-
tiksi Asunto-oy. Maaliviiva -nimisen yhtiön osakkeet n:o 15766—15864, jotka oikeuttavat 
29.5 m2:n suuruisen yksiön n:o 7 hallintaan talossa Koskelantie 25. Lainan vakuudeksi on 
vielä annettava rak.mest. Eino Penttisen sekä halli- ja torikaupan valvojan Paavo Kiven 
yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus, mitä vastaan laina saadaan myös väliaikaisesti 
maksattaa jo ennen kuin em. osakekirjat voidaan luovuttaa kaupungille (21. 3. 974 §); 

suomenkielisten kansakoulujen siivoojalle Impi Blomqvistille 100 000 mk:n laina 
maksuaika 5 v, aikaisemmin mainituilla ehdoilla ja lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletus on 20 000 mk, 
lainan indeksiehdon vertailukohteena on pidettävä kertomusvuoden maaliskuun koti-

maisten tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 1914, 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on 

kaupungille luovutettava käteispantiksi anojan merkitsemät Asunto-oy. Orioninkatu 10— 
12 -nimisen yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat n. 25 m2:n suuruisen yksiön hallintaan yh-
tiön omistamassa talossa. Lainan vakuudeksi on lisäksi annettava ins. Eino Söderströmin 
ja kirjanpit. Heikki Tikkasen yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus, mitä vastaan 
laina saadaan myöskin väliaikaisesti maksattaa jo ennen kuin em. osakekirjat voidaan 
luovuttaa kaupungille (17. 4. 1 233 §); 

kouluhammasklinikan siivoojalle Edith Lönnbergille 200 000 mk:n laina, maksuaika 
5 v, paitsi em. ehtoja lisäksi sillä ehdolla, että 

lainaa on vuosittain kuoletettava 40 000 mk ja on lainan pääoman ja koron takaisin 
maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteis-
pantiksi anojan merkitsemät Asunto-oy. Orioninkatu 10—12 -nimisen yhtiön osakkeet, 
jotka oikeuttavat n. 54 m2:n suuruisen huoneiston hallintaan sanotussa talossa. Lainan 
vakuudeksi on lisäksi annettava leskirva Aune Suulamon ja poliisikonst:n rva Taina Jokisen 
yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus, mitä vastaan laina saadaan myöskin väliaikai-
sesti maksattaa jo ennen osakekirjojen luovuttamista kaupungille (17. 4. 1 234 §); 

kouluhammasklinikan eteisvalvoja-siivoojalle Martta Niemiselle 100 000 mk:n laina, 
maksuaika 5 v, samoin ehdoin kuin edellä ja lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletus on 20 000 mk, 
lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi on kaupungille luovutettava 

ensisijaiseksi käteispantiksi anojan merkitsemät Asunto-oy. Orioninkatu 10—12 -nimisen 
yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat n. 40 m2:n suuruisen huoneiston hallintaan ko. yhtiön 
omistamassa talossa. Ko. lainan ja 2. 8. 1956 (ks. s. 154) myönnetyn lainan vakuudeksi on 
lisäksi annettava odont. tri Hellas Groundstroemin sekä rva Marianne Vuorenjuuren yh-
teisvastuullinen ja omavelkainen takaus, jota vastaan lainat saatiin myös väliaikaisesti 
maksattaa ennen kuin osakkeet voidaan luovuttaa kaupungille pantiksi (3.1. 98 §, 2. 5. 
1 373 §); 

tuberkuloosiparantolan toim. apul. Helena Kiviselle 150 000 mk:n laina, maksuaika 
5 v, em. ehdoilla sekä lisäksi sillä ehdolla, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 30 000 mk, 
lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi on kaupungille luovutettava 

ensisijaiseksi käteispantiksi anojan merkitsemät Asunto-oy. Ulvilantie 17 A -nimisen 
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yhtiön osakkeet n:o 22050—22382, jotka oikeuttavat 2 huonetta ja keittiön käsittävän 
huoneiston n:o 88 hallintaan ko. talossa. Lainan vakuudeksi on lisäksi annettava kahden 
yleis jaoston hyväksymän henkilön yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus, jota vas-
taan laina saadaan myös väliaikaisesti maksattaa jo ennen kuin mainitut osakkeet voidaan 
luovuttaa kaupungille pantiksi. Laina saadaan kuitenkin maksattaa vain sillä ehdolla, 
että myyjä antaisi kirjallisen sitoumuksen siitä, että ko. osakekirjat luovutettaisiin suoraan 
kaupungille. Sanotuiksi takaajiksi hyväksyttiin myöhemmin tonttikirjan hoitaja Taina 
Tuominen ja varat. Tauno Viljo (9. 5. 1 419 §, khn jsto 31. 5. 5 792 §); 

rakennusviraston toim. apul. Helka Henttoselle 260 000 mk:n laina aikaisemmin maini-
tuilla ehdoilla sekä lisäksi sillä ehdolla, että 

lainaa on vuosittain kuoletettava 52 000 mk ja on lainan pääoman ja koron sekä indek-
siehdon vakuudeksi kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan merkit-
semät Asunto-oy. Ulvilantie 17 A -nimisen yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat 3 huonetta 
ja keittiön käsittävän huoneiston hallintaan ko. talossa. Lainan vakuudeksi on lisäksi an-
nettava maanvilj. Eero Henttosen sekä myyntipääll. Johannes Niemenlehdon yhteisvas-
tuullinen ja omavelkainen takaus samoilla ehdoilla kuin edellä (9. 5. 1 420 §); 

rakennusviraston arkistoapul. Sirkka Purrelle 250 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, 
samoilla ehdoilla kuin edellä ja lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletus on 50 000 mk ja on lainan pääoman ja koron sekä indeksi-
ehdon vakuudeksi kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan merkitse-
mät Asunto-oy. Porintie 9 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 41095—41470, jotka oikeuttavat 
kolmen huoneen ja keittiön suuruisen huoneiston n:o 126 hallintaan em. yhtiön talossa. 
Lainan vakuudeksi on lisäksi luovutettava rak. mest. Antti Rantasen ja maalarimest. 
Pauli Janhusen yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus samoilla ehdoilla kuin edellä 
(9.5. 1421 §); 

klinikka-apul. Maija Rinteelle 300 000 mk:n laina, maksuaika 6 v, aikaisemmin 
mainituilla ehdoilla sekä lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletus on 50 000 mk, 
lainan indeksiehdon vertailukohteena on pidettävä kertomusvuoden toukokuun koti-

maisten tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 1938, 
lainan pääoman ja takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kaupun-

gille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-oy. Kuusitie 11 -nimisen yhtiön 
osake n:o 36, joka oikeuttaa huoneen ja pienkeittiön n:o 27 hallintaan ko. talossa. Lainan 
yhteisvastuullisiksi ja omavelkaisiksi takaajiksi yleis jaosto hyväksyi varat. Georg Aladinin 
ja hammaslääk. Veikko Valtosen tavanomaisilla ehdoilla (4. 7. 1 991 §, khn jsto 28. 8. 
6 179 §); 

Inga Hagelbergille ja May Suomelalle 250 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, samoilla 
ehdoilla kuin edellä ja lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 50 000 mk, 
lainaan sovelletaan kaupunginhallituksen v. 1956 tekemän päätöksen mukaista indeksi-

ehtoa, kuitenkin siten että laina sidotaan indeksiin täysimääräisenä. Indeksilaskennassa 
pidetään vertailukohteena kertomusvuoden kesäkuun kotimaisten tavarain tukkuhinta-
indeksin pistelukua 1949, 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava anojien omistamaan Lugnet-nimiseen tilaan RN:o l875 Degerön 
kylässä kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja vähintään 300 000 mk:n arvosta ja tulee näiden 
kiinnitysten nauttia parasta kiinnitysetuoikeutta. Lainan voimassaoloaikana on kiinteistö 
pidettävä palovakuutettuna täydestä arvostaan. Laina myönnetään vain sillä ehdolla, 
että kaupunginpalvelija Oiva Suomela sitoutuu sen osalta omavelkaiseen takaukseen 
(14. 8. 2 187 §); 

piirtäjä Kaija Turuselle 220 000 mk:n laina, maksuaika 5 v sekä muuten samoilla 
ehdoilla kuin edellä ja lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 44 000 mk ja on lainan pääoman ja koron takaisin 
maksamisen vakuudeksi luovutettava kaupungille ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-oy. 
Simsiönkuja 1 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 1161—1329, jotka oikeuttavat huoneen ja 
keittokomeron suuruisen huoneiston n:o 6 hallintaan yhtiön omistamassa talossa. Lainan 
vakuudeksi on annettava maanvilj. Antti Turusen sekä mittaustekn. Jukka Ropen 
yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus (14. 8. 2 188 §); 
Kunnall.kert. 1957, I osa 11 



122 
2. Kaupunginhallitus 162 

Kyllikki ja Heikki Kätölle 500 000 mk:n laina, maksuaika 8 v, tavanmukaisilla ehdoilla 
sekä lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 62 500 mk ja on lainan pääoman ja koron takaisin 
maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi luovutettava Käpylän korttelin n:o 982 
tontilla n:o 10 sijaitseviin rakennuksiin ja alueen vuokraoikeuteen kiinnitettyjä haltija-
velkakirjoja 550 000 mk:n arvosta ja tulee ko. kiinnitysvelkakirjojen nauttia parasta etu-
oikeutta ensimmäisten 500 000 mk:n kiinnitysten jälkeen. Lainan voimassaoloaikana on 
kiinteistö pidettävä palovakuutettuna täydestä arvostaan (14. 8. 2 190 §); 

rak. mest. Tuukka Liippolalle ja rva Rakel Liippolalle 730 000 mk:n laina, maksu-
aika 10 v ja paitsi tavanomaisia ehtoja lisäksi sillä ehdolla, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 73 000 mk, 
lainaan sovelletaan v:n 1956 päätöksen mukaista indeksiehtoa, kuitenkin siten että 

laina sidotaan indeksiin täysimääräisenä. Indeksilaskennassa pidetään vertailukohteena 
kertomusvuoden kesäkuun kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 1949, 

lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-
pungille luovutettava anojien omistamaan, Etelä-Kaarelassa Maavallintie 17:ssä olevaan 
kiinteistöön kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja vähintään 780 000 mk:n arvosta ja tulee ko. 
kiinnitysten nauttia parasta kiinnitysetuoikeutta ensimmäisten 1 mmk:n kiinnitysten jäl-
keen. Laina myönnetään lisäksi sillä ehdolla, että vuokranantajat sitoutuvat jatkamaan 
huoneiston vuokrasopimusta vuokrakauden 31. 12. 1961 päätyttyä vähintään 5 v:n ajaksi 
entisillä vuokraehdoilla sekä että kiinteistö laina-aikana pidetään täydestä arvostaan 
palovakuutettuna (14. 8. 2 184 §, 29. 8. 2 327 §); 

palomies Taisto Pentikäiselle 230 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, paitsi aikaisemmin 
mainittuja ehtoja lisäksi sillä ehdolla, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 46 000 mk, 
lainan indeksiehdon vertailukohteena pidetään kertomusvuoden elokuun kotimaisten 

tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 1958, 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan omistamat Asunto-oy. Ulvilan-
tie 17 A -nimisen yhtiön osakkeet n:o 2730—3065, jotka oikeuttavat kahden huoneen ja 
keittiön suuruisen huoneiston hallintaan yhtiön omistamassa talossa. Yleisjaoston yhteis-
vastuullisiksi ja omavelkaisiksi takaajiksi hyväksyttiin palomiehet Eero Mäkinen ja Urpo 
Vihanto (3. 10. 2 653 §, khn jsto 23. 10. 6 502 §); 

Anna ja Oiva Lemmetylle 500 000 mk:n laina paitsi aikaisemmin mainittuja ehtoja 
lisäksi sillä ehdolla, että 

laina on maksettava takaisin viimeistään v:n 1959 loppuun mennessä, 
lainan pääoman ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi on kau-

pungille luovutettava Anna Lemmetyn Puistolassa, Vihtorintie 7, omistamaan kiinteistöön 
kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 750 000 mk:n arvosta ja tulee näiden nauttia ensimmäisen 
kiinnityksen etuoikeutta. Kiinteistön tulee olla laina-aikana täydestä arvostaan palo-
vakuutettuna (3. 10. 2 662 §); 

fil. maist. Veikko Helasvuolle 600 000 mk:n laina, maksuaika 6 v, paitsi tavanmukaisia 
ehtoja lisäksi sillä ehdolla, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 100 000 mk, 
indeksiehdon vertailukohteena pidetään kertomusvuoden syyskuun kotimaisten tava-

rain tukkuhintaindeksin pistelukua 1979, 
lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi on kaupungille luovutettava 

ensisijaiseksi käteispantiksi Asunto-oy. Museokatu 34 -nimisen yhtiön osakkeet, jotka 
oikeuttavat yhtiön omistamassa talossa olevan, n. 100 m2:n suuruisen huoneiston n:o 33 
hallintaan (14. 11. 3 067 §); 

toimistoapul. Hellin Saloselle 150 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, paitsi em. ehtoja 
lisäksi siten, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 30 000 mk, 
indeksiehdon vertailukohteena pidetään kertomusvuoden lokakuun kotimaisten tava-

rain tukkuhintaindeksin pistelukua 2079, 
lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi on kaupungille luovutettava 

ensisijaiseksi käteispantiksi anojan ja hänen sisarensa Helvi Salosen yhteisesti omistamat 
Asunto-oy. Raisiontie 6 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 2181—2230, jotka oikeuttavat 2 
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huoneen ja keittiön suuruisen huoneiston n:o 48 hallintaan yhtiön omistamassa talossa. 
Lainan vakuudeksi on annettava maanvilj. Arvo Salosen, autoilija Väinö Lausamon sekä 
nti Helvi Salosen yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus (12. 12. 3 395 §); 

palomies Urpo Vihannolle 200 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, aikaisemmin mainituilla 
ehdoilla sekä lisäksi sillä ehdolla, että 

lainan vuotuinen kuoletusmäärä on 40 000 mk, ensimmäinen kuoletus kuitenkin 
vasta 30. 6. 1958, 

lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi on kaupungille luovutettava 
ensisijaiseksi käteispantiksi anojan omistamat Asunto-oy. Porintie 9 -nimisen yhtiön 
osakkeet n:o 17779—18117, jotka oikeuttavat 52. l m2:n suuruisen 2 huoneen ja keittiön 
huoneiston n:o 54 hallintaan. Lainan vakuudeksi on annettava kahden yleis jaoston 
hyväksymän henkilön yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus, mitä vastaan laina 
saadaan myös väliaikaisesti maksattaa jo ennenkuin osakekirjat voidaan luovuttaa kau-
pungille pantiksi (19. 12. 3 485 §); 

f il. maist. Helmi Ojanteelle v. 1956 (ks. s. 154) myönnetty 200 000 mk:n laina päätettiin 
väliaikaisesti maksattaa toim. joht. Hugo Relanderin ja kaupungin eläinlääkäri Bertel 
Österholmin henkilötakausta vastaan sekä sillä edellytyksellä, että Asunto-oy. Orionin-
katu 10—12 -nimisen yhtiön johtokunta sitoutuu luovuttamaan anojan merkitsemät yh-
tiön osakkeet aikanaan suoraan kaupungille (3. 1. 97 §). 

Vahtimestari Sven Matssonille päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen v. 1956 
(ks. s. 154) myöntämän lainan 200 000 mk:n suuruinen toinen maksuerä alkuperäisistä 
lainaehdoista poiketen väliaikaisesti apul. kaup. kamr. Hjalmar Storkällin ja vahtimestari 
Tauno Lehikoisen yhteisvastuullista ja omavelkaista takausta vastaan (17. 10. 2 797 §). 

Eräiden lainojen maksattaminen. Kaupunginhallitus päätti muuttaa Suomen Taiteilija-
seuralle myönnetyn lainan maksattamisehdoista v. 1956 (ks. s. 159) tehtyä päätöstä siten, 
että lainasta nostamatta olevasta 1.8 mmk:n määrästä saatiin 1 mmk suorittaa heti, 
600 000 mk sitten kun pienemmän rakennuksen maalaustyöt olisivat käynnissä ja 200 000 
mk sitten kun käymälärakennuksen rakennustyö olisi aloitettu (17. 4. 1 235 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 16) 
Suomen Venäläiselle Evankeliselle Vanhainkotiyhdistykselle Betanialle myöntämä 
500 000 mk:n laina saatiin suorittaa sillä ehdolla, että lainan vakuudeksi luovutettaisiin 
yhdistyksen omistamaan Betania-nimiseen tilaan RN:o 17268 Järvenpään kauppalan 
Järvenpään kylässä kiinnitetty 500 000 mk:n haltijavelkakirja, joka nauttii parasta kiin-
nitysetuoikeutta ensimmäisten 700 000 mk:n kiinnitysten jälkeen, kuitenkin siten että 
kaupungin yhdistykselle aikaisemmin myöntämän lainan vakuudeksi pantatut 700 000 
mk:n haltijavelkakirjat ovat vakuutena myös ko. lainan pääoman ja koron sekä perimis-
kustannusten maksamisesta ja että vastaavasti nyt ko. lainan panttivelkakirjaa käytettäi-
siin vakuutena aikaisemmin myönnetyn lainan lainaehtojen täyttämisestä (17. 1. 279 §). 

Liike- ja Virkanaisten Kansallisliiton ilmoitus sille varatun lainamäärän käyttämättä 
jättämisestä merkittiin tiedoksi (7. 2. 513 §). 

Maksuajan pidennyksissä käytettävän koron ja sakkokoron korottaminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että vastaisuudessa maksulykkäystä myönnettäessä kannetaan 9 %:n 
korko sellaisissa kiinteistölautakunnan harkitsemissa tapauksissa, jolloin kysymys ei ole 
sakkokorosta eikä velallinen ole syyllistynyt laiminlyöntiin. Laiminlyöntitapauksissa on 
perittävä 11 %:n sakkokorko (1. 8. 2 074 §). 

Eräiden lainojen maksuajan pidentäminen. Merenkävijät-nimiselle yhdistykselle myön-
nettiin lykkäystä 30. 9. 1956 maksettavaksi erääntyneen 201 750 mk:n kuoletus- ja korko-
määrän maksamisessa kertomusvuoden maaliskuun loppuun, sillä ehdolla että mainitulle 
summalle suoritettaisiin lykkäysajalta 8 %:n korko (3. 1. 88 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä oikeutti ko. yhdistyksen suorittamaan 30. 
erääntyvän lainansa 150 000 mk:n kuoletuksen ja 40 500 mk:n suuruisen koron viimeistään! 
31.3.1958, kuitenkin sillä ehdolla että erääntyneelle määrälle suoritettaisiin 9 %:m 
korko eräpäivästä maksupäivään (12. 9. 2 444 §). 

Marjaniemen Melojat -nimiselle yhdistykselle päätettiin myöntää sille lahjoitusrahasto-
jen varoista myönnetyn lainan n:o 135/235 L maksamisessa pidennystä, siten että 30. 6.. 
erääntynyt kuoletuserä 20 000 mk saatiin suorittaa viimeistään 30.6. 1958, kuitenkin, 
sellaisilla ehdoilla, että koko maksamattomalle lainamäärälle eli 60 000 mk:lle suoritet-
taisiin 9 %:n korko 1. 7. alkaen maksupäivään saakka ja että sanottu laina sidottaisiin: 
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puoliksi indeksiin. Viimeinen lainaerä, eli 40 000 mk oli suoritettava viimeistään 31. 12. 
1958 (1. 8. 2 090 §). 

Asunto-oy. Oulunkylän Rivitalot -niminen yhtiö oikeutettiin suorittamaan 30.6. 
maksettavaksi erääntyneestä korko- ja kuoletuserästä vielä maksamatta oleva määrä 
417 000 mk 31. 8. mennessä, sillä ehdolla että kuoletuserälle suoritettaisiin 9 %:n korko 
erääntymispäivästä maksupäivään (khn jsto 1.8.6 058 §). 

Asunto-oy. Ritokalliontie 2, Asunto-oy. Ritokalliontie 8—18 ja Asunto-oy. Ritokällion-
tie 17—21 oikeutettiin suorittamaan 13. 7. maksettavaksi erääntyneet vastaavat 3.7 
mmk:n, 13.l mmk:n ja 4.925 mmk:n suuruiset maksuerät kukin 12. 10. mennessä, sillä 
ehdolla että niille suoritettaisiin 9 %:n korko erääntymispäivästä maksupäivään (khn jsto 
1.8.6061 §). 

Taitorakennus Oy:lle myönnettiin oikeus suorittaa 12. 10. erääntyneestä kauppahin-
nasta vielä maksamatta oleva osa, 1 1.7 2 5 mmk, 12.12. mennessä, sillä ehdolla että maksa-
matta olevalle määrälle suoritettaisiin 9 %:n korko erääntymispäivästä maksupäivään 
(khn jsto 30. 10. 6 535 §). 

Asuntosäätiön anomuksesta kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1956 (ks. s. 151) 
tekemäänsä päätöstä ja oikeuttaa anojan suorittamaan 30. 6. maksettavaksi erääntyvästä 
50 mmk:n lainasta 35 mmk viimeistään 30. 9. mennessä, kuitenkin siten että laina on 
maksettava takaisin jo aikaisemminkin, heti kun valtio on suorittanut anojalle aikanaan 
myöntämänsä lainan. Maksunlykkäyksen ehtona on, että Asuntosäätiö suorittaa 9 %:n 
koron mainitulle 35 mmk:lle erääntymispäivästä maksupäivään (28. 3. 1 042 §, 20. 6. 
1 885 §). 

Stiftelsen Lesches Aldringshem -niminen säätiö oikeutettiin suorittamaan 30. 6. mak-
settavaksi erääntynyt 180 000 mk:n suuruinen kuoletuserä 31. 12., sillä ehdolla että anoja 
suorittaisi 8 %:n koron kuoletuserälle erääntymispäivästä maksupäivään (4. 7. 1 997 §). 

Mustalaislähetys-nimiselle yhdistykselle myönnettiin anomuksesta oikeus suorittaa 
30.6. maksettavaksi erääntynyt 100 000 mk:n suuruinen kuoletuserä ja 38 000 mk:n 
suuruinen korko viimeistään 30. 9., sillä ehdolla että yhdistys suorittaisi kuoletuserälle ja 
erääntyneelle korolle 8 %:n koron erääntymispäivästä maksupäivään (27. 6. 1 944 §). 

Vielä myönnettiin erinäisin ehdoin maksunlykkäystä seuraaville henkilöille heidän 
saamiensa lainojen maksettavaksi erääntyneiden määrien suorittamisessa seuraavasti: 
asentaja Björn Bergströmille 30. 4. maksettavaksi erääntyneen kuoletuserän, 36 855 mk, 
sekä koron, 3 455 mk, maksamisessa 31. 8. saakka (khn jsto 8. 5. 5 672 §); hra Alfons 
Dragmanille 31. 10. maksettavaksi erääntyneen 17 719 mk:n suuruisen korko- ja kuoletus-
erän maksamisessa 31. 12. saakka (khn jsto 13. 11. 6 601 §); lasinleikk. Esa Elorannalle 
31. 12. 1956 ja 30. 4. 1957 erääntyneiden korko- ja kuoletuserien maksamisessa 1. 7. 1958 
saakka (khn jsto 16. 10. 6 460 §); mainospääll. Carl Flinckmanille 30. 10. maksettavaksi 
erääntyneen kuoletuserän, 39 690 mk ja koron, 2 481 mk, maksamisessa 15.1.1958 
saakka (khn jsto 19. 6. 5 927 §, 23. 10. 6 497 §); valtiot, maist. Arvi Hallbergille 31. 10. 
maksettavaksi erääntyneen 30 881 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 
31. 1. 1958 saakka (khn jsto 27. 12. 6 845 §); rva Maire Haloselle 31. 10. maksettavaksi 
erääntyneen 26 031 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 30.4.1958 
saakka (khn jsto 13. 11.6 599 §); hra Veikko Haloselle 30. 4. erääntyneen kuoletuserän, 
24 500 mk, sekä koron, 2 297 mk, maksamisessa 31. 8. saakka (khn jsto 10. 4. 5 533 §); 
hra Väinö Hammarille 30. 4. maksettavaksi erääntyneen kuoletuserän, 23 500 mk, mak-
samisessa 5. 8. saakka (khn jsto 12. 6. 5 879 §); hra Aatos Huhtalalle 31. 10. maksettavaksi 
erääntyneen yhteensä 25 116 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 1. 
1958 saakka (khn jsto 30. 10. 6 534 §); rva Karin Itkoselle 30. 4. maksettavaksi eräänty-
neen 15 600 mk:n kuoletuserän maksamisessa 30. 6. saakka ja 31. 10. maksettavaksi erään-
tvneen yht. 17 550 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 12. saakka 
(khn jsto 8. 5. 5 673 §, 13. 11.6 600 §); sähköasent. Vilho Karppiselle 31. 5. maksettavaksi 
erääntyneen 56 272 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän sekä 30. 11. maksettavaksi 
erääntyneen 54 900 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 28.2. 1958 
saakka (khn jsto 12. 6. 5 881 §, 12. 12. 6 762 §); pientilall. Artturi Kerimälle lokakuussa 
1956 erääntyneen lainan kuoletusmaksun maksamisessa 30.4. saakka (10. 1.186 §); 
hra Aarne Kettuselle 30. 4. erääntyneen kuoletuserän, 19 200 mk, ja koron, 3 000 mk, 
maksamisessa 30. 6. saakka (khn jsto 12. 6. 5 877 V a Pentti Koistiselle 30. 6. eräänty-
neen koron ja kuoletuksen, yht. 34 500- mk, maksamisessa 1. 9. saakka (1. 8. 2 086 §); 
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hra Kauko Kovaselle 30. 6. maksettavaksi erääntyneen kuoletuksen ja koron, yht. 29 000 
mk,maksamisessa 1. 4. 1958 saakka ja vastaavasti 31. 12. erääntyvän koron ja kuoletuk-
sen, yht. 28 275 mk, maksamisessa 30. 6. 1958 saakka (khn jsto 11. 9. 6 242 §); hra Väinö 
Lahdelle 31. 10. maksettavaksi erääntyneet 23 062 mk:n, 23 242 mk:n ja 21 781 mk:n 
suuruisten korko- ja kuoletuserien maksamisessa 30.4.1958 saakka (khn jsto 12.6, 
5 876 §, 12. 12. 6 764 §); rva Lea Lehtiselle 30. 4. maksettavaksi erääntyneen kuoletus-
erän, 50 400 mk, ja koron, 4 725 mk, maksamisessa 1. 7. saakka (khn jsto 12. 6. 5 880 §); 
hra Gunnar Larssonille 15. 6. maksettavaksi erääntyneen kuoletuserän, 100 000 mk, 
sekä koron, 4 733 mk, maksamisessa 15. 12. saakka (khn jsto 12. 6. 5 878 §); hra Paul 
Lindholmille 31. 10. maksettavaksi erääntyneen 26 031 mk:n suuruisen korko- ja kuole-
tuserän maksamisessa 5. 6. 1958 saakka (khn jsto 27. 12. 6 843 §); hra Kai Lydecken'ille 
maksettavaksi erääntyneen kuoletus- ja korkoerän, 9 925 mk, sekä seuraavan kuoletus-
erän 29 138 mk:n korkojen 3 938 mk:n maksamisessa 10. 4. saakka sekä vra. kuoletuserän 
maksamisessa 1.10. saakka (khn jsto 20. 3. 5 409 §); kirvesmies Toivo Malmströmille 30. 6. 
maksettavaksi erääntyneen 50 000 mk:n kuoletuserän maksamisessa 31. 10. saakka ja 
31.12. maksettavaksi erääntyneen samansuuruisen kuoletuserän maksamisessa 31.3. 
1958 saakka (14. 8. 2 185 §, 19. 12. 3 500 §); hra Vilho Martikaiselle 30. 4. maksettavaksi 
erääntyneen kuoletuserän, 15 750 mk, maksamisessa 30. 4. 1958 saakka ja 31. 10. mak-
settavaksi erääntyneen 17 719 mk:n korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 10. 1958 
saakka (khn jsto 8.5. 5 671 §, 20.11. 6 653 §); vahtimest. Sven Mattssonille 30. 6. erääntyvän 
10 000 mk:n lyhennysmaksun maksamisessa 31. 12. saakka (23. 5. 1 565 §); toimitt. Reino 
Moisiolle erääntyneiden kuoletuserien ja korkojen maksamisessa, siten että 30. 9. men-
nessä oli suoritettava 100 000 mk ja 31. 10. mennessä loput maksamatta olevista kuoletus-
eristä korkoineen ja sakkokorkoineen (khn jsto 11.9.6 241 §); hra Emil Munkbergille 
31. 10. maksettavaksi erääntyneen 24 400 mk:n suuruisen kuoletuserän ja 4 575 mk:n 
koron maksamisessa 31.12. saakka (khn jsto 23. 10. 6 498 §); hra Nikolai Männykselle 30.4. 
maksettavaksi erääntyneen 19 200 mk:n kuoletusmaksun maksamisessa 30.6. saakka 
(2. 5. 1 369 §); rva Elli Mörskylle 31.10. ja sen jälkeen puolivuosittain maksettavaksi erään-
tyvien 25 600 mk:n suuruisten kuoletuserien suorittamisessa yhden vuoden lykkäyksen 
(khn jsto 25. 9. 6 334 §); rak. mest. Veikko Ollilalle 30.4. maksettavaksi erääntyneen 
24 400 mk:n kuoletuserän 30. 10. ja 31. 10. maksettavaksi erääntyneen saman suuruisen 
kuoletuserän maksamisessa 30. 4. 1958 saakka (khn jsto 8. 5. 5 670 §, 20. 11. 6 652 §); 
muurari Kunto Palkoselle 30. 11. 1956 maksettavaksi erääntyneen 44 460 mk:n kuoletus-
erän ja 11 732 mk:n suuruisen korkoerän maksamisessa 31.5. saakka (khn jsto 2. 5. 
5 622 §); Paavo ja Meri Pertamolle 30. 6. maksettavaksi erääntyneen kuoletuksen, 28 000 
mk, ja koron, 7 000 mk, maksamisessa 31.12. saakka (14. 8. 2 183 §); puutarhuri Jarl Ran-
talalle 30. 11. 1956 maksettavaksi erääntyneen pääoman, 43 560 mk, ja koron 11 841 mk, 
suorittamisessa 31.5. saakka (khn jsto 9. 1. 5 052 §); hra Ahti Rönnmarkille yhden vuoden 
lykkäyksen hänelle myönnetyn lainan 30. 4. ja sen jälkeen puolivuosittain lankeavien 
kuoletuserien suorittamisessa (khn jsto 27. 3. 5 453 §); dipl. ins. Aatos Saariolle 30. 4. 
maksettavaksi erääntyneen 100 000 mk:n suuruisen lyhennyserän sekä 3 125 mk:n suurui-
sen koron maksamisessa 31. 5. saakka (16. 5. 1 502 §); hra August Sandelinille Asunto-oy. 
Kivalterintie 17—19 -nimisen yhtiön osakkeiden n:o 5836—5889 maksamisessa, siten että 
vastaiset kuoletuserät saataisiin suorittaa kuusi kuukautta ehdoissa määrät tyjä aikoja 
myöhemmin (21. 2. 669 §); rva Solveig Savolalle 30. 4. erääntyneestä 100 000 mk:n loppu-
erästä 50 000 mk sekä koron 3 125 mk sekä loppuerän 50 000 mk:n maksamisessa 31. 10. 
saakka (khn jsto 2. 5. 5 623 §); postivirk. Birger Stählbergille 30. 4. erääntyneen 36 000 
mk:n suuruisen kuoletuserän maksamisessa 30. 4. 1958 saakka (khn jsto 2. 5. 5 624 §); 
hra Sven Ullströmille 31.5. erääntyneen 32 287 mk:n suuruisen kuoletuserän maksamisessa 
31. 8. saakka (khn jsto 19. 6. 5 929 §); kultaseppä Olavi Vainiolle 31. 10. maksettavaksi 
erääntyneen 43 509 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 12. saakka 
(khn jsto 19. 6. 5 926 §, 30. 10. 6 533 §); maalari Jaakko Valtaselle 30. 4. maksettavaksi 
erääntyneen 31 739 mk:n kuoletuserän maksamisessa 31.8. saakka (khn jsto 12.6. 
5 875 §); verhoilija Adolf Valtoselle 30. 4. maksettavaksi erääntyneen kuoletuserän, 25 830 
mk, maksamisessa 8. 7. saakka (khn jsto 12. 6. 5 882 §); työmies Uuno Viljaselle 31. 10. 
maksettavaksi erääntyneen 21 769 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 
31. 12. saakka (khn jsto 12. 12. 6 763 §). 

Hra M. Lahdenmäki päätettiin oikeuttaa suorittamaan hänelle lahjoitusrahastoista 
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myönnetty 40 000 mk:n suuruinen ja kokonaisuudessaan maksettavaksi erääntynyt laina 
takaisin siten, että kertomusvuoden maalis-kesäkuun aikana suoritettaisiin kulloinkin 
lainan lyhennyksenä 10 000 mk muiden lainaehtojen pysyessä ennallaan, kuitenkin siten 
muutettuna, että lainaan sovellettaisiin kaupunginhallituksen v. 1956 (ks. s. 152) tekemän 
päätöksen mukaista indeksiehtoa ja vertailukohteena pidettäisiin kertomusvuoden tammi-
kuun pistelukua 1908 (7. 3. 818 §). 

Rak.mest. Kai Kaukovaltaa kehotettiin viipymättä suorittamaan rahatoimistoon 31.8. 
maksettavaksi erääntynyt lainan kuoletuserä korkoineen ja sakkokorkoineen (khn jsto 
25. 9. 6 333 §). 

Oppikoulujen rakennuslainoja koskevien kaupungin takaussitoumusten uudistaminen. 
Kaupunginhallitus päätti siihen nähden, ettei kaupunginvaltuuston täytetakauksien anta-
mista koskevissa päätöksissä ollut asetettu ehtoa koron suuruudesta, oikeuttaa asiamies-
toimiston kaupunginhallituksen puolesta uudistamaan tarkoitetuissa tapauksissa kaupun-
gin puolesta annetut takaussitoumukset saattamatta asiaa uudelleen kaupunginhallituksen 
päätettäväksi (25. 4. 1 290 §). 

Helsingin Käsityönopettajaopiston säätiön lainat. Kaupunginhal l i tus pää t t i myön tää 
kaupungin täytetakauksen Helsingin Käsityönopettajaopiston säätiön enintään 37.5 
mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta sillä eh-
dolla, että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan säätiölle vuokratun 11. kaupungin-
osan korttelin n:o 322 tontin n:o 34 vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin rakennuk-
siin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka nauttivat parempaa kiinnitysetuoikeutta kuin ensim-
mäisten 200 mmk:n jälkeen myönnetyt kiinnitykset sekä että indeksiehtöisten lainojen 
ollessa kysymyksessä takaus koskee vain alkuperäistä lainamäärää. Eri lainaerille takaus-
sopimusta annettaessa on säätiön esitettävä kiinteistöviraston todistus siitä, että koulu-
rakennuksen rakennusvaihe vastaa taattavan lainan etuoikeusjärjestystä. Kaupungin 
antamien takausten voimassaoloaikana on koulurakennus pidettävä täydestä arvostaan 
palovakuutettuna (14. 8. 2 186 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Helsingin Käsityönopettajaopiston säätiölle 
kaupunginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 16) myöntämän lainan pääomaan ja korkoon nähden 
oli sovellettava seuraavia indeksiehtoja: 

lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain 30. 6. ja 31. 12., ensimmäisen 
kerran kuitenkin vasta 31. 12. 1957. Kunakin vuonna niin kauan kuin lainaa on maksamat-
ta, todetaan 30. 6. ja 31. 12., mikä on ollut rakennuskustannusindeksin kokonaisindeksi 
edellisessä toukokuussa tai vastaavasti marraskuussa. Jos tässä tarkistuksessa havaitaan, 
että indeksi on noussut pisteluvusta 113, missä se oli huhtikuussa 1957, korotetaan kulloin-
kin maksamatta olevaa lainan määrää yhtä monta prosenttia kuin indeksi on noussut. Jos 
tarkistuksessa todetaan indeksin alentuneen mainitusta pisteluvusta, on laina määrältään 
alkuperäinen, ellei lainaa ole välillä lyhennetty, jossa tapauksessa täten vähentynyt määrä 
tulee alkuperäisen lainamäärän tilalle; 

lainaehtojen mukainen lyhennys on maksettava myöskin indeksikorotuksesta. Mikäli 
lainaa lyhennetään ylimääräisesti, lyhennetään samalla prosenttimäärällä sekä alkuperäis-
tä lainaa että siihen lisäksi tullutta indeksikorotusta. Jos 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; 

lainaehtojen mukainen korko suoritetaan sille lainamäärälle, joka lainasta indeksikoro-
tuksineen oli maksamatta sen puolivuosikauden alussa, jolta korko suoritetaan; 

jos rakennuskustannusindeksissä syntyvät muutokset eivät vastaa rahan arvossa ta-
pahtuvia muutoksia tai jos sanotun indeksin laskeminen lopetetaan taikka jos indeksieh-
don käyttäminen laissa kielletään eikä indeksikorotuksen laskemisperusteista sovita, on se 
saatettava Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen tutkittavaksi ja määrättä-
väksi (23. 5. 1 569 §). 

Helsingin Yksityisty s eon Kannatusosakeyhtiölle päätettiin myöntää kaupungin täyte-
takaus korttelin n:o 506 tontille n:o 4 Nordenskiöldinkadun varrelle rakennettavan koulu-
talon enintään 100 mmk:aan nousevien kiinnityslainojen ja niiden korkojen takaisin mak-
samisesta sillä ehdolla, että valtio osallistuu koulurakennuksen rakennuslainojen korkojen 
suorittamiseen ja että taattavat lainat nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
100 mmk:n jälkeen kiinnitetyt lainat. Kaupungin täytetakaus koskee kuitenkin vain alku-
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peräisiä lainamääriä eikä niitä määriä, joihin lainat mahdollisen indeksin vuoksi saattavat 
nousta (29. 8. 2 324 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti em. kannatusosakeyhtiön siirtämään tontin maksa-
mattoman kauppahinnan ja rakentamisvelvollisuuden mahdollisesta laiminlyömisestä 
johtuvan maksusuorituksen vakuudeksi myönnetyt kiinnitykset parhaalla etuoikeudella 
heti 100 mmk:n suuruisten kiinnitysten jälkeen (7. 3. 805 §). 

Mannerheimintien Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiön koulurakennuksen lopulliset 
rakennuspiirustukset, työselitykset ja kustannusarvio päätettiin hyväksyä sillä ehdolla, 
että kellarikerrokseen suunniteltujen ylimääräisten varastotilojen vuoksi ei kaupungin-
valtuuston hyväksymää (ks. s. 18) kustannusarviota ja kaupungin täytetakauksen ylä-
rajaa anota muutettavaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin täyte-
takauksen yhtiön pääomamäärältään enintään 64 mmk:aan nousevien rakennuslainojen 
ja niiden korkojen takaisin maksamisesta, sillä ehdolla että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhtiölle 18. kaupunginosan korttelin n:o 625 tontin n:o 1 vuokraoikeuteen ja 
vuokra-alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltiavelkakirjoja, jotka pääomamää-
rältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 64 mmk:n jälkeen kiinnitetyt 
velkakirjat. Indeksiehtoisten lainojen ollessa kysymyksessä täytetakaus koskee vain alku-
peräistä lainamäärää (21. 3. 963 §). 

Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy :lle kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin täyte-
takauksen pääomamäärältään enintään 90 mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja niiden 
korkojen takaisin maksamisesta, sillä ehdolla että taattavien lainojen vakuudeksi luovu-
tettaisiin yhtiölle vuokratun korttelin n:o 29135 tontin n:o 1 vuokraoikeuteen ja vuokra-
alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nautti-
vat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 90 mmk:n jälkeen kiinnitetyt velkakirjat. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että indeksiehtoisten lainojen ollessa kysymyksessä 
täytetakaus rajoitetaan koskemaan vain alkuperäistä lainamäärää. Täytetakauksen anta-
misen edellytyksenä on myös, että koulurakennuksen lopulliset rakennuspiirustukset, työ-
selitykset ja kustannusarvio alistetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi (3. 10. 
2 652 §). 

Herttoniemen Yhteiskouhm Kiinteistöosakeyhtiön koulurakennuksen 20. 4. 1956 päivä-
tyt rakennuspiirustukset sekä koulurakennuksen kustannusarviot ja työselitykset päätet-
tiin hyväksyä. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin täytetakauksen 
yhtiön pääomamäärältään enintään 85.9 5 mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja niiden 
korkojen takaisin maksamisesta, sillä ehdolla että taattavien lainojen vakuudeksi luovute-
taan yhtiön korttelista n:o 43125 vuokraaman tontin n:o 1 vuokraoikeuteen ja vuokra-
alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka pääomamäärältään 
nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 85.9 5 mmk:n jälkeen kiinnitetyt velka-
kirjat sekä sillä ehdolla, että indeksiehtoisten lainojen kysymyksessä ollessa takaus koskee 
vain alkuperäistä lainamäärää (10. 1. 181 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti hyväksyä em. yhteiskoulun kiinteistöosake-
yhtiön koulurakennuksen 19. 9. päivätyt muutospiirustukset, sillä ehdolla että muutokset 
eivät aiheuttaisi korotuksia kaupunginvaltuuston koululle v. 1956 (ks. s. 18) myöntämien 
täytetakausten määrään (10. 10. 2715 §). 

Ranskalaisen Koulun Kannatusosakeyhtiön anomuksesta kaupunginhallitus, todeten 
että koulurakennuksen piirustukset oli hyväksytty jo v. 1955, päätti suostua siihen, että 
ko. koulurakennus saataisiin rakentaa arkkit. Aino Kallio-Ericssonin v. 1955 laatimien 
rakennusselostusten sekä 166 968 992 mk:n kustannusarvion mukaisesti, sillä ehdolla ettei 
sen johdosta kaupungin yhtiön puolesta antamiin tai vastedes annettaviin sitoumuksiin 
tai kaupungin ja yhtiön välisiin sopimuksiin aiheudu muutoksia. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti myöntää kaupungin täytetakauksen yhtiön pääomamäärältään enintään 113 
mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta, sillä eh-
dolla että taattavien lainojen vakuudeksi on luovutettava yhtiön omistamaan korttelissa 
n:o 183, Laivurinkadun varrella olevaan tontiin n:o 3a ja sillä oleviin rakennuksiin kiin-
nitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etuoikeutta 
kuin ensimmäisten 113 mmk:n jälkeen kiinnitetyt velkakirjat sekä lisäksi sillä ehdolla, 
että indeksiehtoisten lainojen ollessa kysymyksessä, takaus koskee vain alkuperäistä laina-
määrää (21. 2. 671 §). 

Munksnäs Samskolas Byggnads Ab. -nimisen yhtiön koulun koulurakennuksen lopulli-
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set rakennuskustannukset päätettiin vahvistaa 84 mmkiksi. Maksamattoman kauppahin-
nan vakuutena olevat velkakirjat, määrältään 3.8 8 mmk, saatiin siirtää etuoikeusjärjes-
tyksessä 63 mmk:n suuruisten kiinnitysten jälkeen. Samalla hyväksyttiin koulun lisä-
rakennuksen piirustukset (7. 2. 493 §). 

Suomen Hotelli- ja Ravintolakoulusäätiön koulutalon rakennuskustannukset vahvistet-
tiin 224 mmkrksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että maksamattoman kauppahinnan 
vakuudeksi otetut kiinnitykset saatiin siirtää välittömästi 168 mmk:n suuruisten ensim-
mäisten kiinnitysten jälkeen (17. 4. 1 230 §). 

Helsingin kaupungin Rakennus Oy. n;o 4 -nimisen yhtiön lainan indeksiehdon vakuu-
deksi otettavan kiinnityksen suuruudeksi vahvistettiin 1 mmk. Lainan pääoman ja koron 
maksamisen sekä indeksiehdon vakuudeksi kaupungille oli luovutettava yhtiön hallinta-
oikeuteen Vallilan korttelin n:o 585 tonttiin n:o 45 rakennuksineen 18. 2. kiinnitetyt 
kirjaimilla M-T merkityt, yhteensä 5 mmk:n määräiset haltijavelkakirjat, joiden edelle 
oli ko. hallintaoikeuteen rakennuksineen aikaisemmin vahvistettu vuokranmaksun vakuu-
deksi 180 000 mk:n kiinnitys sekä kiinnityksiä velkasitoumusten vakuudeksi yhteensä 
9 463 866 mk (khn jsto 13. 3. 5 382 §). 

Helsingin Partiopoikapiirin anomuksesta kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupun-
ginvaltuuston ko. järjestölle myöntämän (ks. s. 15) 1 mmk:n lainan väliaikaiseksi vakuu-
deksi siksi, kunnes tarjottu kiinnitysvakuus saataisiin, Kansallis-Osake-Pankin takauksen 
lainan täydestä määrästä 6 %:n vuotuisine korkoineen. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että laina myönnetään kaupunginvaltuuston päättämillä ehdoilla ja lisäksi sillä ehdolla, 
että lainan kuoletuserät ja lainasummalle suoritettava korko on maksettava puolivuosit-
tain 30. 6. ja 31. 12. (24. 10. 2 864 §). 

Oy. Scan-Auto Abille rakentamisvelvollisuudesta asetettu vakuus. Kaupunginhal l i tus 
päätti oikeuttaa Oy. Scan-Auto Ab:n anomuksessa mainittujen velkakirjojen sijaan luovut-
tamaan kaupungille asuntojen rakentamisvelvollisuuden vakuudeksi 46. kaupunginosan 
korttelin n:o 14 tonttiin n:o 8 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja yht. 30 mmk, etuoikeudella 
heti 120 mmk:n määräisten kiinnitysten jälkeen (21. 2. 654 §). 

Osakepääomien alentaminen. Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että Hakasal-
men Oy. -niminen yhtiö (ns. Rautatalo) saisi alentaa osakepääomaansa 150 mmkrsta 45 
mmkraan (28. 2. 754 §). 

Oy. Sinebrychoff Ab. -nimiselle yhtiölle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupungilla ollut 
huomauttamista sen suhteen, että ko. yhtiön osakepääomaa alennettaisiin eikä kaupunki 
tulisi vaatimaan vakuutta verojen maksamisesta (4. 12. 3 318 §). 

Asuntolainat. Yleis jaosto teki kertomusvuonna joukon päätöksiä, jotka koskivat 
Asuntotuotantotoimikunnalle tehtäviä esityksiä eräiden asuntolainojen postponoimisesta, 
niiden takaisin maksamisesta tai niiden siirtämisestä. 

Kaupungin omistamien ja perustamien kiinteistöosakeyhtiöiden osakepääoman tuotto. 
Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden johto-
kuntia huolehtimaan siitä, että mainittujen yhtiöiden talous järjestetään siten, että ne 
voivat suorittaa osakepääomalleen v:n 1958 alusta toistaiseksi 4.5 %:n suuruisen osingon 
(16.5. 1501 §). 

Liikelaitosten pääoman koron määrääminen. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin 
liikelaitoksiin sijoitetulle pääomalle on edelleenkin laskettava 6 %:n korko, lukuun otta-
matta liikennelaitosta, jonka osalta korko kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen (ks. s. 
24, 96) perusteella oli laskettava 1. 7. alkaen 2 %:n mukaan (20. 6. 1 880 §). 

Valtionapuja koskevien ilmoitusten tekeminen. Kaupunginhallitus päätti määrätä, että 
lauta- ja johtokuntien, rakennustoimikuntien ja komiteain sekä laitosten on vuosittain 
tammikuun 15 p:ään mennessä, kertomusvuoden aikana kuitenkin 9. 2. mennessä, toimi-
tettava kaupunginhallitukselle luettelo kertomusvuoden aikana määräaikana haettavista 
valtionavuista. Lisäksi on kaupunginhallitukselle viipymättä ilmoitettava mahdollisuu-
desta saada uusia valtionapuja. Avustusanomukset on toimitettava kaupunginhallituk-
selle neljä päivää ennen määräajan päättymistä ja muilta osilta on edelleen noudatettava 
28. 4. 1955 (ks. s. 160) annetun kiertokirjeen sisältämiä ohjeita (24. 1. 340 §). 

Väkijuomayhtiön voittovarat. Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että se oli 
hyväksynyt kaupunginhallituksen selonteon väkijuomayhtiön v:n 1955 vuosivoitto-osuu-
den käytöstä (24. 10. 2 863 §). 

Kaupungin väkiluku. Merkittiin tiedoksi Tilastollisen päätoimiston kirjelmä, missä 
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ilmoitettiin kaupungin henkikirjoitetun väestöä m 1.1. 1957 olleen yhteensä 421 160 
henkilöä, joista Suomen kansalaisia 417 899 ja ulkomaiden kansalaisia 3 261 (14. 8. 2 194 §). 

Ennakkoperintälain muuttamista koskeva esitys. Kaupunginhall i tus pää t t i p y y t ä ä Suo-
men Kaupunkiliiton hallitusta harkitsemaan esityksen tekemistä ennakkoperintälain 
muuttamiseksi lähinnä kaupunginreviisorin ehdotuksessa ja Norjan ennakkoperintälaissa 
mainittujen suuntaviivojen mukaisesti (3. 10. 2 630 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kertomusvuoden kunnallisveron 
kannantapäivät 5.—18. 11. väliseksi ajaksi rahatoimiston esityksen mukaisesti (19.9. 
2 522 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden kunnallisveron ennakko-
kannanta toimitetaan neljässä erässä. Kantoajat kaupunginhallitus vahvisti seuraaviksi: 
I erä 15.—28. 2., II erä 15.—28. 5., III erä 15.—28. 8. ja IV erä 15.—28. 11. (7. 2. 516 §). 

Merkittiin tiedoksi veroviraston ilmoitus, että v:n 1955 tuloista suoritettuun taksoituk-
seen oli tarkistuksessa tullut muutoksia. Tarkistetut veroäyrimäärät olivat seuraavat: 
talosta, tontista ja maasta 45 171 142, elinkeinosta ja ammatista 308 817 880 ja palkasta, 
eläkkeestä ja muusta tulosta 887 035 214, eli yhteensä 1 241 024 236 veroäyriä (28. 3. 
1 039 §). 

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että tutkijalautakunnan työn päätyttyä oli lopullinen 
veroäyrimäärä v:n 1956 tulojen perusteella toimitetussa taksoituksessa vahvistettu seu-
raavaksi: kiinteistötulosta 50 693 386 veroäyriä, elinkeino- ja ammattitulosta 313 313 044 
veroäyriä ja palkka- ja muusta edellä mainitsemattomasta tulosta 1 053 073 432 vero-
äyriä, eli yhteensä 1 417 079 862 veroäyriä (1. 8. 2 091 §, 17. 10. 2 794 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa veroäyrin hinnan v:n 1956 tuloista 12 mk:ksi 
(20. 6. 1 884 §, 22. 8. 2 234 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Kaupunkiliiton hallitus ja Maalaiskuntien Liitto olivat pyytä-
neet valtiovarainministeriötä jo tässä vaiheessa määräämään ennakkoperintälain 53 §:n 
tarkoittaman prosenttiluvun sadaksi kunnille kertomusvuonna ennakkovero-osuuksia suo-
ritettaessa. Kirjelmän johdosta ministeriö oli ilmoittanut periaatteessa päättäneensä, että 
kertomusvuoden viimeisen neljänneksen yhteydessä kaikki ko. vuoden ennakko-osuudet 
tullaan tasoittamaan siten, että ne keskimääräisesti laskien vastaavat lopullisia vero-
osuuksia ja ovat siinä mielessä täysimääräisiä (3. 1. 78 §, 7. 3. 827 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli 28. 2. määrännyt, että kunnille saa-
tiin niiden ilmoitettua v:lta 1956 toimitettuun taksoitukseen perustuvan lopullisen vero-
äyrimäärän maksaa toistaiseksi kertomusvuoden aikana vuosirieljätmeksittäin 97 % siitä 
määrästä, joka saatiin, kun verovelvollisilta v. 1956 olleita, asuinpaikan mukaan taksoitet-
tavia tuloja vastaava veroäyrimäärä kerrottiin voimassa olevalla ennakko veroäyrin hin-
nalla. Lääninhallituksen tuli v:n 1956 taksoitukseen perustuvan lopullisen veroäyrimäärän 
ilmoittamisen jälkeen laskea, mihin määrään sitä ennen kertomusvuoden aikana suoritetut 
vuosineljännesmaksut nousisivat laskettuna eo. määräysten mukaan sekä ottaa huomioon 
uuden laskelman mukaisten ja todellisten jo suoritettujen vuosineljännesmaksujen välinen 
erotus lähinnä seuraavalla kerralla suoritettavan neljännesmaksun yhteydessä joko lisäyk-
senä tai vähennyksenä. Myöhemmin ilmoitettaisiin erikseen minkä perusteen mukaan etu-
maksua suoritettaisiin kertomusvuoden IV vuosineljännes maksun yhteydessä (13. 6. 
1 832 §). 

Myöhemmin valtiovarainministeriö oli määrännyt kunnille vuosineljänneksittäin mak-
settavan määrän 104 %:ksi. Kertomusvuoden neljäs neljännesmaksu suoritettaisiin siten, 
että 1/3 maksun määrästä maksettaisiin 14. 12. ja loppuosan maksattamisesta määrättäi-
siin erikseen (19. 12. 3 487 §). 

Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön ilmoitukset kaupungille suoritettavista 
veroennakoista (28. 3. 1 041 §, 20. 6. 1 883 §, 26. 9. 2 571 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston kirjelmä, joka koski ennakkojen 
maksuunpanoa v. 1958 niistä tuloista, joista ei toimiteta pidätyksiä sekä omaisuudesta 
(12. 12. 3 404 §). 

Kaupungin perimiskuitin käyttämisestä valtionverojen perinnässä v. 1953—1954 aiheu-
tuneiden menojen korvaamista koskeva valtiovarainministeriön kielteinen päätös mer-
kittiin tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää maistraattia aikanaan tekemään 
kaupunginhallitukselle uuden esityksen korvauksen saamiseksi niistä menoista, jotka ai-
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heutuvat kaupungille valtio vero jäämien perinnässä käytettyjen perimiskuittien painatta-
misesta (17. 1. 255 §). 

Talousarvio. V:n 1957 talousarvion ja tilisäännön määräysten noudattamista koskeva 
kiertokirje päätettiin lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä 
rakennustoimikunnille, joiden oli jaettava kiertokirje myös lauta- ja johtokuntien jäse-
nille (3. 1. 93 §). 

V:n 1958 talousarvion laatimista koskeva kiertokirje päätettiin lähettää kaikille lauta-
ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille (21. 2. 659 §). 

V:n 1958 talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestystä koskeva ilmoitus merkittiin tie-
doksi (10. 10. 2 727 §). 

Talousarviot yötä varten varattu palkkio päätettiin jakaa siten, että kaup.siht. Lars 
Johansonille myönnettiin 70 000 mk ja apul.kaup.siht. Seppo Ojalalle 130 000 mk, koska 
molemmat olivat osallistuneet talousarvion valmisteluun (khn jsto 18. 9. 6 299 §). 

Talousarvioehdotuksen laatimisessa käytettävien yksikköhintojen määrääminen. Kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa teollisuuslaitosten lautakuntaa ilmoittamaan kaupunginhalli-
tukselle talousarvioehdotusten valmistelussa tarvit tavat tiedot sähkön, veden ja kaasun 
hinnoista sekä puutavara- ja polttoaine jaostoa antamaan vastaavat tiedot erikseen koivu-, 
havu- ja sekahaloista ryhmiteltyinä pilkottuihin ja pitkiin halkoihin huomioon ottaen erik-
seen hinnat kotiinajettuina sekä kivihiilen, koksin ja polttoöljyn hinnat samoin mainiten 
erikseen hinnat kotiinajettuina. Kaupunginhallitus päätti vielä kehottaa liikennelaitoksen 
lautakuntaa raitiotievuosikorttien osalta ja kiinteistölautakuntaa vuokrien ja siivoojien 
palkkojen osalta tekemään vastaavat ilmoitukset riittävästi eriteltyinä. Kiinteistölauta-
kunnan tuli ilmoitusta tehdessään lähettää siitä kaksoiskappale ao. lauta- tai johtokunnalle 
(7.3. 820 §). 

Kaupungin tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat rahatoimiston ilmoituk-
set merkittiin tiedoksi (3. 1. 75 §, 2. 5. 1 371 §, 8. 8. 2 142 §, 24. 10. 2 855 §, 28. 11. 3 225 §, 
khn jsto 13. 3. 5 389 §, 27. 3. 5 458 §, 31. 5. 5 791 §, 26. 6. 5 982 §, 28. 8. 6 180 §, 25. 9. 
6 335 §). 

Tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatoimiston laatiman kaupungin 
v:n 1956 tilinpäätöksen sekä kehottaa teollisuuslaitosten lautakuntaa uudelleen tekemään 
kaupunginhallitukselle yksityiskohtaisen ehdotuksen käyttöomaisuusryhmien arvojen 
korottamisesta v. 1956 (ks. s. 290) tehdyssä päätöksessä edellytetyllä tavalla (28.3. 1 040 §). 

Helsingin maalaiskunnan v. 1956 maksamien eläkkeiden kaupungin osuuden suorittami-
nen. Kaupunginhallitus päätti myöntää kertomusvuoden talousarvion erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista määrärahoista Myönnetyt eläkkeet ja apurahat 245 997 mk Helsingin 
maalaiskunnan ennen 1.1. 1946 myöntämien ja v. 1956 maksamien eläkkeiden kaupungin 
osuuden suorittamista varten (21. 2. 664 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Kaupunkiliitolle päätettiin suorittaa 9 611 677 mk kaupungin 
v:n 1958 jäsenmaksuna. Maksu oli suoritettava 1. 3. 1958 käyttäen tarkoitukseen v:n 1958 
talousarvion yleisen kunnallishallinnon pääluokan luvun Erinäiset hallintomenot määrä-
rahoja Jäsenmaksut (khn jsto 27. 12. 6 834 §). 

Kertomusvuoden vastaavista määrärahoista suoritettiin seuraavat jäsenmaksut: 
120 000 mk Kemian Keskusliitolle (10. 1.212 §); 40 000 mk Tapaturmantorjuntayhdistyk-
selle (khn jsto 6. 2. 5 205 §); 100 000 mk Suomen-Matkat yhdistykselle (khn jsto 12. 6. 
5 886 §); 8 000 mk Suomen Kunnallisen Terveydenhoitoyhdistyksen korotetun jäsenmaksun 
maksamista varten (27. 6. 1 954 §); 83 739 mk Suomen Kunnallisten Teurastamoiden 
Yhdistykselle (1. 8. 2 107 §); 5 000 mk Helsingin seutukaavaliitolle (khn jsto 13.11. 6 605 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen 23. 5. antama päätös maistraatin 
työjärjestykseen esitettyjen muutosten vahvistamisesta (20. 6. 1 864 §, kunn. as. kok. 
n:o 52). 

Oikeusneuvosmies Carl Oker-Blomin kuolinpesälle päätettiin suorittaa 67 200 mk:n 
suuruinen korvaus käyttäen tarkoitukseen erinäisiin hallintomenoihin kuuluvia määrä-
rahoja Kaupunginvaltuuston päätösten mukaisiin palkkajärjestelyihin, kaupunginhalli-
tuksen käytettäväksi (31. 5. 1 625 §). 


