
154 2. Kaupunginhallitus 

anomuksesta ja toimesta lähettää Pariisin pohjoismaiselle kirjastolle (khn jsto 16. 4. 
5 568 §). 

Helsingin Opaskerholle päätettiin korvauksetta luovuttaa Helsingin historiateoksen 
kaikki osat käytettäväksi sen jäsenistön koulutusta varten ja lisäksi myönnettiin Helsinki-
Seuran jäsenille oikeus seuran välityksellä ostaa ko. teosta 20 %:n alennuksella sen kirja-
kauppahinnasta (khn jsto 7. 5. 5 697 §, 19. 3. 5 423 §). 

Kaupunkiliiton toimistosta päätettiin tilata 19 kpl »Väestökeskusten vesilaitokset» 
-nimistä julkaisua sekä myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 19 000 
mk tarkoitusta varten. Teos saatiin jakaa seuraavasti: apul.kaup.joht. Hjalmar Krogius 
1 kpl, terveydenhoitovirasto 3 kpl, vesilaitos 8 kpl, rakennusvirasto 2 kpl ja kiinteistö-
virasto 5 kpl (khn jsto 4. 7. 6 069 §). 

Lahjoitus. Ilmavoimien Muistoristitoimikunnan ilmoitettua, että kaupungille tultaisiin 
luovuttamaan Ilmavoimien Suomen sotien 1939—1940 ja 1941—1945 muistoristi tunnus-
tukseksi ilmapuolustuksen hyväksi suoritetusta työstä, yleisjaosto määräsi kenr.luutn. 
Harald Öhquistin ottamaan kaupungin puolesta vastaan mainitun muistoristin Kataja-
nokan upseerikerholla 31. 5. järjestetyssä tilaisuudessa (khn jsto 28. 5. 5 794 §). 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilisäännön lisäohjeet. Rahatoimistoa, kassa- ja tiliosastoja, tiliosastoja ja -toimistoja 
sekä alitilittäjiä kehotettiin tilisäännön (ks. s. 6) määräysten ohella noudattamaan seu-
raavia ohjeita: 

1) Jos hallintotehtävän suorittamista varten on samasta hankinnasta tai työstä saa-
tava lasku useampana kappaleena, joista vain yhtä on pidettävä alkuperäisenä, jonka 
perusteella maksu on suoritettava, on jo laskuja vastaanotettaessa ja mieluummin muun 
henkilön kuin maksun suorittajan varustettava kaikki muut laskukappaleet alkuperäistä 
lukuunottamatta yhtenäisellä leimalla jossa on sana »jäljennös». Tilitositteena ei tällai-
sella leimalla varustettuja laskuja saa käyttää, vaan ainoastaan alkuperäistä laskua. 

2) Tilivelvollisen on varustettava kaikki menotositteet merkinnällä siitä, minkä vuo-
den menoja tositetaan. Merkintä voi tapahtua siten, että maksumääräys- tai hyväksymis-
leima varustetaan vuosiluvulla, jolloin maksumääräystä tai hyväksymistä annettaessa 
tositteeseen tulee samalla merkityksi, minkä vuoden menoihin se kuuluu. 

3) Jos urakan tai hankinnan maksamisessa käytetään osamaksuja, on hankkijalta tai 
urakoitsijalta vaadittava ennen kuin viimeinen osamaksu suoritetaan, että viimeisen las-
kun liitteenä tai itse laskussa mainitaan koko urakan tai hankinnan loppusumma sekä 
kaikki aikaisemmat osasuoritukset. 

4) Urakka- ja hankintasopimuksissa edellytetyt pankkien tai muiden antamat takaus-
sitoumukset on hyväksyttävä mikäli mahdollista siten, että niiden määrä nousee indeksi-
ehtoisten urakka- tai hankintamäärien kanssa vastaavassa suhteessa. 

5) Tulojen vastaanottopaikkoihin on maksajien nähtäväksi asetettava valmiiksi pai-
nettu teksti siitä, millainen kuittaus on kaupunkia sitova, mikä voi tapahtua siten, että 
kuittilomake allekirjoituksineen varustetaan lauseella »Huom. Vain tällainen kuitti on 
pätevä. Obs. Endast kvitto av detta slag är giltigt». 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että virastojen ja laitosten tulee hankkia edellä 1) 
ja 2) kohdissa edellytetyt leimasimet ja kohdassa 5) tarkoitetut kuittausilmoitukset han-
kintatoimiston välityksellä, jolle rahatoimiston tulee antaa asiaa koskevat ohjeet. Han-
kintatoimiston tulee kustakin edellä tarkoitetusta hankinnasta erikseen sopia rahatoimis-
ton kanssa (27. 3. 1 059 §). 

Rahavarojen säilyttämistä ja kuljettamista koskevat ohjeet. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa rahatoimistoa, kassa- ja tiliosastoja, tiliosastoja ja -toimistoja sekä alitilittäjiä 
tilisäännön määräysten ohella noudattamaan seuraavia ohjeita: 

1) Kassa- ja tiliosastojen on määrättävä alitilittäjille ne tilityssummat tai määräajat, 
jolloin alitilittäjien on toimitettava kantamansa varat kassa- ja tiliosastolle. Tällöin on 
tilitykset määrättävä suoritettaviksi mahdollisimman usein. Jot ta rahoja ei jouduttaisi 
kuljettamaan pitkiä matkoja, on varoja rahatoimistoon tai kassa- ja tiliosastolle toimi-
tettaessa käytettävä pankki- tai postisiirtoa, milloin tämä osoittautuu tarkoituksenmukai-
seksi. Näissä tapauksissa on pyrittävä käyttämään lähintä pankin tai postin konttoria. 
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Pankin tai postin aukioloajan jälkeen on, mikäli mahdollista, käytettävä pankin yötalle-
lokeroa. 

2) Alitilittäjälle varoja toimittaessaan on kassa-ja tiliosaston käytettävä pankki-tai 
postisiirtoa, milloin be osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi. 

3) Rahavarojen kuljetus- ja säilyttämistehtävien vähentämiseksi on viranhaltijain 
palkkojen maksussa pyrittävä mahdollisuuksien mukaan pankin välityksellä tapahtuvaan 
palkkojen maksuun. 

4) Suurien rahamäärien kuten työmaiden palkkarahojen kuljetus on varmistettava. 
Kuljetettavat rahamäärät on suljettava pakettiin tai lukittuun salkkuun, jonka avain 
on rahojen lähettäjällä ja vastaanottajalla, milloin tällainen järjestely on tarkoituksen-
mukaista. Rahavarojen kuljetuksessa on noudatettava erityistä huolellisuutta. 

5) Ottaen huomioon, että ne rahavarat ja arvopaperit, jotka viranomainen kaupungin 
puolesta pitää hallussaan, on säilytettävä erillään muista rahavaroista ja arvopapereista, 
ei kassanhoitajien tehtäväksi ole annettava yksityisten rahavarojen hoitamista. Mikäli 
kassanhoitajalla kuitenkin on hallussaan muitakin kuin kaupungille kuuluvia varoja, on 
kassanhoitajan esimiehen tilisäännön 40 §:n mukaista kassantarkastusta suorittaessaan 
tarkastettava myöskin sanotunlaiset kassat. Perityt ulosmittaus- tai muut varat, jotka 
välitetään edelleen, on kaupungin kirjanpidossa merkittävä erityiselle tilille. 

6) Kassakaappien ja -lippaiden avaimet on säilytettävä huolellisesti. Jos kassakaappi 
on varustettu kahdella lukolla tai jos siinä on lukittava lokero, on kassanhoitajan säily-
tettävä toinen avain ja hänen esimiehensä toinen avain ja ovat nämä viranhaltijat henki-
lökohtaisessa vastuussa avaimista. Mikäli kassakaappiin kuuluu vara-avaimia, on ne jä-
tettävä rahatoimistoon säilytettäviksi. Jos kassakoneeseen kuuluu kahdet avaimet, on 
ns. kontrolliavaimen oltava kassanhoitajan esimiehen hallussa. Kassakoneeseen ei saa 
jättää yön ajaksi rahaa. 

7) Edellä mainitut ohjeet on saatettava kaikkien kassatointa hoitavien viranhaltijain 
tietoon (17. 4. 1 243 §). 

Obligaatiolainojen ottaminen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 
12.3. (ks. s. 14) tekemän päätöksen mukaisen 100 mmk:n obligaatiolainan lainaehdot 
seuraaviksi: 

1. Obligaatiot päivätään 2. 5. 1958 ja lunastetaan ne siten, että vuosina 1959—1968 
toukokuun 2 päivänä suoritetaan lyhennystä 10 % obligaatioiden alkuperäisestä nimellis-
arvosta. 

2. Obligaatioiden nimellisarvot ja lukumäärät jaetaan seuraavasti: 
100 000 mk:n obligaatioita 750 kpl, yhteensä 75 000 000 mk 
50 000 » » 420 » » 21 000 000 » 
10 000 » » 400 » » 4 000 000 » 

3. Lainan vuotuinen korko 7 % % maksetaan vuosittain toukokuun 2 päivänä. 
4. Obligaatiolainan kulloinkin erääntyvät korko ja kuoletus ovat sidotut viralliseen 

elinkustannusindeksiin (v:n 1951 lokakuun indeksi = 100) siten, että jos tarkistusindeksi 
on vähintään 5 % perusindeksiä suurempi, korotetaan kulloinkin erääntyvä korko- ja 
kuoletuserän perusmäärä yhtä monella prosentilla kuin luku 2 täysiä kertoja sisältyy edellä 
tarkoitettua indeksinousua osoittavaan prosenttilukuun. Ellei tarkistusindeksi ole vähin-
tään 5 % perusindeksiä suurempi tai jos tarkistusindeksi on perusindeksiä pienempi, ei 
tätä indeksiehtoa sovelleta. Perusindeksinä pidetään kertomusvuoden toukokuun indeksiä 
ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää (2. 5.) edeltäneen maaliskuun indeksiä. 

5. Maksuliput lunastaa Helsingin kaupungin rahatoimisto. 
6. Ellei erääntynyttä maksulippua ole esitetty lunastettavaksi viiden (5) v:n kuluessa 

sen erääntymispäivästä, on oikeus maksun saantiin sen osalta rauennut. 
7. Hukkaan joutunutta maksulippua ei voida kuolettaa. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että obligaatiot myydään Vakuutusosakeyhtiö 

Pohjolalle 99 %:n emissiokurssiin sekä että tämä obligaatiomerkintä kattaa elinkorko-
rahaston lisäykset toisaalta taannehtivasti vuodesta 1949 alkaen tähän asti sekä toisaalta 
mahdollisesti tulevat lisäykset obligaatiolainan kulloinkin jäljellä olevaan pääomaan 
asti, jolloin obligaatioiden osto korvaa Helsingin kaupungin ja Vakuutusosakeyhtiö 
Pohjolan välisen 16. 3. 1949 tehdyn tapaturmavakuutussopimuksen 8 §:ssä edellytetyt 
obligaatiomerkinnät. 



156 2. Kaupunginhallitus 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa obligaatiolainoista annetun lain 8 §:n 
mukaisesti valtiovarainministeriölle obligaatioiden täydellisen tekstin sekä muut laina-
ehdot. 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että edellä mainittu päätös saadaan panna täytäntöön 
vasta sen jälkeen kun sisäasiainministeriö on vahvistanut kaupunginvaltuuston päätöksen 
obligaatiolainan ottamisesta kaupungille (16. 5. 1 554 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 19. 11. (ks. s. 14) 
tekemän päätöksen mukaisesti kaupungille otetaan kaksi obligaatiolainaa, kumpikin suu-
ruudeltaan 750 mmk seuraavasti: 

Helsingin kaupungin vuoden 1958 II obligaatiolaina. Lainan määrä: 750 000 000 mk. 
Liikkeellelaskemispäivä: Obligaatiot päivätään 1. 12. 1958. Laina-aika: 10 vuotta. Obli-
gaatiot lunastetaan siten, että vuosina 1959—1968 marraskuun 30 päivänä suoritetaan 
obligaatioihin liittyviä maksulippuj a vastaan lyhennystä 10 % obligaatioiden alkuperäi-
sestä nimellisarvosta. 

Obligaatioiden nimellisarvot: 
70 kpl ä 5 000 000 mk= 350 000 000 mk 

150 » » 1 000 000 » = 150 000 000: » 
300 » » 500 000 » = 150 000 000: » 

1 000 » » 100 000 » = 100 000 000: » 
750 000 000: » 

Lainan korko: 7 % vuotuinen korko maksetaan kaksi kertaa vuodessa, nimittäin 
toukokuun 31 päivänä ja marraskuun 30 päivänä maksulippuj a vastaan, joista marras-
kuun maksulippu sisältää myös vuosittaisen lyhennyksen. 

Indeksiehto: Obligaatiolainan kulloinkin erääntyvät korko ja kuoletus ovat sidotut 
viralliseen elinkustannusindeksiin (v:n 1951 lokakuun indeksi=100) siten, että jos tar-
kistusindeksi on perusindeksiä suurempi, korotetaan kulloinkin erääntyvä korko- ja 
kuoletuserän perusmäärä yhtä monella prosentilla kuin luku kaksi täysiä kertoja sisältyy 
indeksin nousua osoittavaan prosenttilukuun. Jos tarkistusindeksi on perusindeksiä 
pienempi, ei tätä indeksiehtoa sovelleta. Perusindeksinä pidetään kertomusvuoden syys-
kuun indeksilukua 132 ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää (31/5 ja 30/11) edeltäneen 
toisen kuukauden (maaliskuun ja syyskuun) indeksiä. 

Maksuliput lunastaa: Helsingin kaupungin rahatoimisto, Helsingin Osakepankki, 
Kansallis-Osake-Pankki ja Pohjoismaiden Yhdyspankki. 

Maksulippuj en vanheneminen: Ellei erääntynyttä maksulippua ole esitetty lunastet-
tavaksi viiden (5) vuoden kuluessa sen erääntymispäivästä, on oikeus maksun saantiin 
sen osalta rauennut. 

Maksulippujen kuolettaminen: Hukkaan joutunutta maksulippua ei voida kuolettaa. 
Emissiokurssi: 99.5 %. 
Maksun suoritus: Obligaatioiden arvon lisäksi ostaja suorittaa lähinnä erääntyvästä 

maksulipusta koron ostopäivään saakka. 
Helsingin kaupungin vuoden 1958 III obligaatiolaina. Lainan määrä: 750 000 000 mk. 

Liikkeellelaskemispäivä: Obligaatiot päivätään 1. 12. 1958. Laina-aika: 20 vuotta. Obli-
gaatiot lunastetaan siten, että vuosina 1959—1978 marraskuun 30 päivänä suoritetaan 
obligaatioihin liittyviä maksulippuj a vastaan lyhennystä 5 % obligaatioiden alkuperäises-
tä nimellisarvosta. 

Obligaatioiden nimellisarvo: 1 000 000 mk. 
Lainan korko: 7 % vuotuinen korko maksetaan kaksi kertaa vuodessa, nimittäin tou-

kokuun 31 päivänä ja marraskuun 30 päivänä maksulippuja vastaan, joista marraskuun 
maksulippu sisältää myös vuosittaisen lyhennyksen. 

Indeksiehto: Obligaatiolainan kulloinkin erääntyvät korko ja kuoletus ovat sidotut 
viralliseen elinkustannusindeksiin (v:n 1951 lokakuun indeksi = 100) siten, että jos tar-
kistusindeksi on perusindeksiä suurempi korotetaan kulloinkin erääntyvä korko- ja kuole-
tuserän perusmäärä yhtä monella prosentilla kuin luku kaksi täysiä kertoja sisältyy indek-
sin nousua osoittavaan prosenttilukuun. Jos tarkistusindeksi on perusindeksiä pienempi, 
ei tätä indeksiehtoa sovelleta. Perusindeksinä pidetään kertomusvuoden syyskuun indeksi-
lukua 132 ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää (31/5 ja 30/11) edeltäneen toisen kuu-
kauden (maaliskuun ja syyskuun) indeksiä. 
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Maksuliput lunastaa: Helsingin kaupungin rahatoimisto, Helsingin Osakepankki, 
Kansallis-Osake-Pankki ja Pohjoismaiden Yhdyspankki. 

Maksulippujen vanheneminen: Ellei erääntynyttä maksulippua ole esitetty lunastetta-
vaksi viiden (5) vuoden kuluessa sen erääntymispäivästä, on oikeus maksun saantiin sen 
osalta rauennut. 

Maksulippujen kuolettaminen: Hukkaan joutunutta maksulippua ei voida kuolettaa. 
Emissiokurssi: 99 %. 
Maksun suoritus: Obligaatioiden arvon lisäksi ostaja suorittaa lähinnä erääntyvästä 

maksulipusta koron ostopäivään saakka. 
Samalla kaupunginhallitus päätti alistaa kaupunginvaltuuston lainan ottamista kos-

kevan päätöksen sisäasiainministeriön vahvistettavaksi sekä ilmoittaa obligaatiolainoista 
annetun lainan 8 §:n mukaisesti valtiovarainministeriölle obligaatioiden täydellisen tekstin 
sekä muut lainaehdot. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää Kaupunginliiton toimistoa antamaan alistus-
asiassa pyydettävän lausuntonsa niin hyvissä ajoin, että sisäasiainministeriö voisi vah-
vistaa alistetun päätöksen välittömästi valitusajan päätyttyä (20. 11. 3 063 §)« 

Lainan ottaminen Kansaneläkelaitokselta. Kaupunginhallitus päätti ottaa Kansaneläke-
laitokselta 500 mmk:n lainan kaupunginvaltuuston 10. 9. (ks. s. 14) päättämien ehtojen 
lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

1) että laina suoritetaan takaisin puolivuosittain Kansaneläkelaitoksen määräämän 
kuoletussuunnitelman mukaisesti korkoineen ja mahdollisine indeksikorotuksineen, kui-
tenkin niin, että mikäli laina irtisanotaan kokonaisuudessaan aikaisemmin maksettavaksi, 
suoritetaan se neljän kuukauden kuluttua irtisanomisesta, 

2) että korko suoritetaan puolivuosittain samoina eräpäivinä kuin lainan lyhennys-
maksut, 

3) että laina ja sen kulloinkin erääntyvät korko ja lyhennys ovat sidotut kotimaisten 
tavarain tukkuhintaindeksiin siten, että jos indeksi nousee, korotetaan puolet kysymyk-
seen tulevasta maksusta samassa suhteessa kuin tarkistuspisteluku eli viimeksi ennen 
eräpäivää virallisesti laskettu puheena oleva tukkuhintaindeksin pisteluku on noussut 
verrattuna peruspistelukuun, jona on pidettävä nostetun 300 mmk:n lainaerän osalta ker-
tomusvuoden heinäkuun pistelukua 2137, 

4) että maksun viivästyessä tai tapahtuessa irtisanomisen nojalla tahi muusta syystä 
muulloin kuin säännönmukaisena eräpäivänä, voidaan, jos lainan antaja niin haluaa, 
tarkistuspistelukuna pitää sitä indeksilukua, joka on virallisesti laskettu viimeksi ennen 
maksupäivää, 

5) että, ellei maksua kokonaisuudessaan suoriteta eräpäivänä, on viivästyskorkona 
maksettava 2 % vuodessa lainan maksamatta olevan osan ja sen puolelle määrälle laske-
tun indeksikorotuksen yhteisarvolle eräpäivästä maksupäivään, 

6) että lainan antaja voi vaatia lainan heti maksettavaksi ilman irtisanomista, jos 
lainaa ei käytetä velkakirjassa sanottuun tarkoitukseen tai jos lainan myöntämisedelly-
tykset ovat oleellisesti muuttuneet taikka jos lainan lyhennyksen, koron tai indeksikoro-
tuksen suoritus viivästyy eräpäivästä yli 10 päivää ja 

7) että lainan ottamisen yhteydessä maksetaan ennakolta nostetun osuuden korko 
sekä leimavero viimeistään 3. 11. (23. 10. 2 778 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 
toimenpiteen 100 mmk:n lyhytaikaisen lainan ottamisesta Kansaneläkelaitokselta. Samalla 
kaupunginhallitus päätti ottaa Kansaneläkelaitokselta lyhytaikaista lainaa vielä 200 
mmk (14. 8. 2 193 §). 

Lisäksi oikeutettiin rahatoimisto nostamaan Kansaneläkelaitokselta sen kaupungille 
myöntämästä em. 500 mmk:n lainasta kertomusvuonna saatavasta 300 mmk:n erästä 
nostamatta olevat 100 mmk siten, että laina on tilapäisluottona siihen saakka, kunnes 
valtioneuvosto olisi vahvistanut kaupunginvaltuuston 10. 9. tekemän päätöksen (2. 10. 
2 617 §). 

Lainan ottaminen Postisäästöpankilta. Kaupunginhallitus päätti ottaa Postisäästö-
pankilta 100 mmk:n lainan kaupunginvaltuuston 10. 9. (ks. s. 15) tekemän päätöksen 
mukaisesti sekä lisäksi sillä ehdolla, 

1) että lainan korko suoritetaan vuosittain toukokuun 31 ja marraskuun 30 päivänä, 
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2) että lainapääoman kuoletus suoritetaan vuosina 1960—1969 yhtä suurin lyhennys-
maksuin toukokuun 31 ja marraskuun 30 päivänä siten, että ensimmäinen lyhennysmaksu 
suoritetaan toukokuun 31 päivänä 1960 ja viimeinen marraskuun 30 päivänä 1969 riip-
puen tämä ehto kuitenkin siitä, että lainaa ei puolelta tai toiselta irtisanota, 

3) että korko ja lyhennys sidotaan elinkustannusindeksiin 25 prosenttisesti siten, että 
jos indeksi nousee, korotetaan kysymyksessä olevat maksut neljäsosalla elinkustannus-
indeksin noususta, ts. siitä, mitä tarkistuspisteluku on noussut verrattuna peruspistelu-
kuun ja että tarkistuspistelukuna pidetään maksupäivää edeltäneen toisen kuukauden 
elinkustannusindeksin pistelukua ja peruspistelukuna kertomusvuoden kesäkuun piste-
lukua 132, 

4) että Postisäästöpankki voi vaatia kuoletuksen, koron tai indeksikorotuksen myö-
hästyessä erääntyneelle määrälle erääntymispäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta vii-
västyskorkoa, joka on 2 % lainakorkoa korkeampi ja 

5) että laina on maksettavaksi heti erääntynyt, jos lainanottaja ei noudata laina-
ehtoja ja Postisäästöpankki erääntymistä vaatii (23. 10. 2 777 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatointa johtavan apulaiskaupungin-
johtajan toimenpiteen 100 mmk:n lyhytaikaisen lainan ottamisesta Postisäästöpankilta 
(14. 8. 2 193 §). 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalta päätettiin myös ottaa 100 mmk:n suuruinen lyhytaikai-
nen laina yhtiön 13. 2. päivätyssä kirjelmässä mainituilla ehdoilla. Apul.kaup.joht. Eino 
Waronen ja apul.kaup. siht. Seppo Ojala valtuutettiin allekirjoittamaan lainan ottamista 
ja nostamista koskeva asiakirja (13. 2. 559 §). 

Valtiolta päätettiin ottaa 350 mmk:n lyhytaikainen laina seuraavilla ehdoilla: 
1) Kaupunki suorittaa valtiolle lainasta 7 %:n vuotuisen koron lainan nostopäivästä 

30. 6. 1958 saakka. 
2) Lainan määrä ja sille maksettava korko otetaan huomioon valtion suorittaessa 

30. 6. 1958 kaupungille ennakkoperintälain 53 §:n 1 momentin mukaista veroennakkoa 
(22. 5. 1 611 §). 

Valmistavan poikien ammattikoulutalon II rakennusvaiheen rahoittamista varten pää-
tettiin valtiolta ottaa 30 mmk:n laina seuraavilla ehdoilla: 

1) Lainansaaja sitoutuu vuosittain, ensimmäisen kerran ennen ensimmäisen vuoden 
päättymistä lainan tai sen osan nostamisesta lukien, suorittamaan korkoa kolme (3) 
prosenttia maksamatta olevasta lainasummasta ja ennen kuudennen vuoden päättymistä 
lainan tai sen osan nostamisesta lukien sekä sen jälkeen aina vuosittain suorittamaan 
lainasta vuotuismaksuna kuusi (6) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä eli miljoona-
kahdeksansataatuhatta (1 800 000) markkaa, josta kolme (3) prosenttia kulloinkin maksa-
matta olevasta lainapääomasta luetaan koroksi ja jäännös lainan kuoletukseksi, kunnes 
laina sillä tavoin tulee täysin maksetuksi. 

2) Lainan koron tai vuotuismaksun suorituksen viipyessä yli eräpäivän on lainansaa-
jan suoritettava eräpäivästä lukien siihen saakka, kunnes täysi maksu tapahtuu, kah-
dentoista (12) prosentin korko vuodessa erääntyneen koron ja vuotuismaksun määrästä. 

3) Lainansaaja sitoutuu koko laina-ajan pitämään ammattikoulun rakennukset palo-
vakuutettuna täydestä arvosta ja sen osoittamiseksi toimittamaan valtiokonttoriin asian-
mukaisen palo vakuutuskirjan sekä palo vakuutuslaitoksen antaman sitoumuksen siitä, 
että laitos huolimatta vakuutuksen irtisanomisesta tai vakuutusmaksun laiminlyömisestä 
pitää vakuutuksen voimassa, kunnes vakuutuskirjassa määrätty vakuutusaika on päät-
tynyt tai yksi kuukausi kulunut siitä, kun vakuutuslaitos on valtiokonttorille antanut 
todisteellisen tiedon vakuutuksen irtisanomisesta tai maksun laiminlyömisestä. Jos va-
kuutus on otettu määräajaksi, tulee lainansaajan neljätoista päivää ennen vakuutusajan 
päättymistä toimittaa valtiokonttoriin uusi vakuutuskirja ja siihen liittyvä edellämaini-
tunlainen palo vakuutuslaitoksen antama sitoumus. Jollei lainansaaja jossakin kohdin täy-
tä palo vakuutusehto ja, on valtiokonttorilla oikeus lainansaajan kustannuksella vakuuttaa 
em. rakennukset siitä määrästä, jonka valtiokonttori katsoo tarpeelliseksi. 

4) Laina-ajan kuluessa on valtiokonttorilla oikeus ilman irtisanomista vaatia tämä 
laina heti takaisin maksettavaksi, jos lainaehtoja ei noudateta, tai jos ammattikoulua 
lakataan käyttämästä lainan edellyttämään tarkoitukseen, taikka jos lainavarojen käyt-
töön nähden ne edellytykset, joilla laina on myönnetty, ovat olennaisesti muuttuneet. 
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Asiamiestoimistoa kehotettiin laatimaan velkakirja em. ehtoja vastaavasti, kuitenkin 
siten että palovakuutusta koskeva ehto olisi pyrittävä saamaan poistetuksi. Edelleen olisi 
asiamiestoimiston huolehdittava velkakirjan allekirjoittamisesta ja muista siihen liitty-
vistä toimenpiteistä ottamalla huomioon valtiokonttorin asiamiehen asiaa koskevassa 
kirjelmässä mainitut seikat (20. 11.3 064 §, ks. s. 15). 

Eräiden lainojen koron alentamista koskeva Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen 
ilmoitus merkittiin tiedoksi (20. 11.3 039 §). 

Rahan arvon muutosten ottaminen huomioon antolainauksen lyhennysmaksuissa. Kau-
pungin antolainojen velkakirjoihin päätettiin lisätä määräys siitä, että rahan arvon oleel-
lisesti alennuttua kaupunki on oikeutettu vastaavasti korottamaan jäljellä olevia lyhen-
nyseriä (31. 7. 2 111 §). 

Antolainoista päätettiin 1.10. lukien periä seuraavat korot: 
Antolainan korko, joka velkakirjan mukaan on sama kuin liike- tai säästöpankkien 

talletuskorko tai Helsingin säästöpankkien korkein 6 kk:n talletuksista maksama korko tai 
on määräsuhteessa näihin korkoihin, peritään 5 %:n määräisenä tai velkakirjan mukai-
sessa suhteessa 5 %:n korkoon. 

Antolainan korko, joka velkakirjan mukaan on sama kuin säästöpankkien antolai-
nauskorko tai Helsingin säästöpankkien ensimmäistä kiinnitystä vastaan myöntämän 
lainan korko, peritään 7 %:n määräisenä. 

Antolainan korko, joka velkakirjan mukaan on sama kuin Helsingin kolmen suurim-
man säästöpankin asuintaloille myöntämien kiinnelainojen ylin antolainauskorko, peri-
tään 7 %:n määräisenä. 

Lahjoistusrahastojen antolainojen korko peritään 7 % %:n määräisenä. 
Huoltokassan jäseniltä peritään 7 % %:n antolainauskorko. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että 1.10. alkaen lahjoitusrahastojen sekä leski- ja 

orpoeläkekassan kaupunginkassaan sijoittamista varoista maksetaan 5 %:n korko ja että 
huoltokassan jäsenille maksetaan samasta ajankohdasta lukien 5 %:n talletuskorko. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että myönnettäessä lainan maksuajan pidennystä 
peritään, milloin ei ole kysymys sakkokorosta ja maksuvelvollinen ei ole syyllistynyt lai-
minlyöntiin, pidennysajalta 9 %:n korko erääntyneelle määrälle erääntymispäivästä 
lukien sekä että laiminlyöntitapauksen kysymyksessä ollessa peritään erääntyneelle 
määrälle sakkokorkoa 11 % erääntymispäivästä lukien (13. 11. 2 992 §). 

Lahjoitusrahastojen varoista myönnettäviin lainoihin päätettiin soveltaa seuraavaa 
indeksiehtoa: 

Laina ja siitä maksettavat korot sidotaan siihen kotimaisten tavarain tukkuhinta-
indeksiin, joka on laskettu ilman liikevaihtoveroa seuraavasti: 

Lainan perusindeksinä pidetään kaksi kuukautta ennen lainan myöntämistä sattuvan 
kuukauden pistelukua ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää (31. 5. ja 30. 11.) edeltä-
neen maaliskuun ja vastaavasti syyskuun pistelukua. Jos tarkistusindeksi on perusindek-
siä suurempi, korotetaan kulloinkin erääntyvä korko- ja kuoletuserän määrä yhtä monella 
prosentilla kuin luku kaksi (2) täysiä kertoja sisältyy indeksin nousua osoittavaan pro-
senttilukuun. Jos tarkistusindeksi on perusindeksiä pienempi, ei tätä indeksiehtoa sovel-
leta. 

Jos maksu viivästyy tai tapahtuu irtisanomisen nojalla muulloin kuin em. säännön-
mukaisina maksupäivinä, pidetään tarkistusindeksinä sitä pistelukua, joka on laskettu 
kaksi kuukautta ennen maksupäivää sattuvalle kuukaudelle. 

Jos em. kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin laskeminen lopetetaan tai jos sen 
laskuperusteita muutetaan sillä tavoin, että indeksi saa oleellisesti toisenlaisen sisällön, 
eivätkä lainanantaja ja lainanottaja voi sopia sen korvaamisesta jollakin muulla tavalla, 
on tarkistusindeksi saatettava Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mää-
rättäväksi (27. 3. 1 049 §). 

Lahjoitusrahastojen varoista päätettiin myöntää seuraavat lainat, jotka myönnettiin 
sellaista korkoa vastaan kuin kaupunginhallituksen päätöksen mukaan ko. varoista myön-
netyistä lainoista kulloinkin peritään: 

Helsingin Marttayhdistykselle 1 mmk:n laina, maksuaika 5 v, sekä muuten seuraavilla 
ehdoilla: lainan korko ja kuoletus on suoritettava puolivuosittain kesäkuun ja joulukuun 
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viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 30. 6. 1958. Vuotuinen kuoletusmäärä on 200 000 
mk; lainaan sovelletaan v. 1956 (ks. s. 153) tehdyn päätöksen mukaista indeksiehtoa ja 
pidetään vertailukohteena indeksilaskennassa v:n 1957 joulukuun kotimaisten tavarain 
tukkuhintaindeksin pistelukua 2122; lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuu-
deksi on kaupungille luovutettava Asunto-oy. Runeberginkatu 65 -nimisen yhtiön osak-
keet n:o 3—5, jotka oikeuttavat 87 m2:n suuruisen huoneiston hallintaan yhtiön omista-
massa talossa Runeberginkatu 65 (20. 2. 643 §); 

Koivumäen Lomakodin Kannatusyhdistykselle 50 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, 
vuotuinen kuoletuserä 10 000 mk, oli suoritettava puolivuosittain 31. 5. ja 30. 11., en-
simmäisen kerran 31. 5. 1959; lainaan oli sovellettava kaupunginhallituksen 27. 3. (ks s. 
159) tekemän päätöksen mukaista indeksiehtoa, jolloin vertailukohteena oli pidettävä ker-
tomusvuoden heinäkuun kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 2071 las-
kettuna ilman liikevaihtoveroa (23. 9. 2 544 §). Lainan yhteisvastuullisiksi ja omavelkai-
siksi takaajiksi hyväksyttiin sittemmin rouvat Elsa Joenpolvi ja Anna Rinne (khn jsto 
1.10. 6 398 §); 

Helsingin Verkkopalloseuralle 2 mmk:n laina pukusuojan rakentamista varten, mak-
suaika 10 v, kuoletusmäärä 200 000 mk oli suoritettava puolivuosittain 31. 5. ja 30. 11., 
ensimmäisen kerran 31.5. 1959; indeksiehto kuten edellä, jolloin vertailukohteena oli 
pidettävä kertomusvuoden lokakuun kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin ilman liike-
vaihtoveroa laskettua pistelukua 2031; lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon va-
kuudeksi oli kaupungille annettava vähintään kahden kaupunginhallituksen yleisjaoston 
hyväksymän henkilön yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus, jota vastaan laina saa-
tiin välittömästi maksattaa. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin kaupungin ja anojan väli-
sen vuokrasopimuksen mukaisesti uuden pukusuojarakennuksen kuoletusaikaa vahvistaes-
saan käyttämään 10 v:n kuoletusaikaa (4. 12. 3 220 §); 

pesijä Laura Karmiolle 300 000 mk:n laina, maksuaika 6 v, vuotuinen kuoletusmäärä 
50 000 mk, joka oli suoritettava puolivuosittain 30.6. ja 31. 12., ensimmäisen kerran 
30. 6. 1958; lainaan sovellettiin kaupunginhallituksen v. 1956 (ks. s. 152) tekemää päätöstä 
ja pidettiin vertailukohteena indeksilaskennassa v:n 1957 joulukuun kotimaisten tavarain 
tukkuhintaindeksin pistelukua 2122; lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuu-
deksi on kaupungille luovutettava lainansaajan omistamaan tilaan Rajala RN:o 3770 

Pakilan kylässä sekä tilalla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka 
nauttivat parasta kiinnitysetuoikeutta ensimmäisten 360 000 mk:n kiinnitysten jälkeen 
(13. 2. 547 §); 

lomakesuunnittelija Eero Ekille 350 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, samoilla ehdoilla 
kuin edellä ja lisäksi siten, että vuotuinen kuoletus oli 70 000 mk, lainaan sovellettiin 
kertomusvuoden tammikuun kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 2124, 
lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi oli kaupungille luovutettava ensi-
sijaiseksi käteispantiksi anojan omistamat Asunto Oy. Orioninkatu 9 -nimisen yhtiön 
osakkeet, jotka oikeuttivat 27 m2:n suuruisen huoneen ja keittokomeron käsittävän huo-
neiston n:o 2 hallintaan yhtiön omistamassa talossa. Metsäteknikkojen August ja Veikko 
Ekin antama yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus hyväksyttiin lainan vakuudeksi, 
mitä vastaan laina saatiin myös väliaikaisesti maksattaa jo ennen kuin mainitut osake-
kirjat voitaisiin luovuttaa kaupungille pantiksi, kuitenkin aikaisintaan 15. 5. (13. 3. 
896 §, khn jsto 16. 4. 5 587 §); 

palomies Aarne Majurille 250 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, paitsi em. ehtoja lisäksi 
siten, että vuotuinen kuoletusmäärä oli 50 000 mk, että lainan pääoman ja koron sekä 
indeksiehdon vakuudeksi kaupungille luovutetaan ensisijaiseksi käteispantiksi anojan 
omistamat Asunto-oy. Porintie 9 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 48125—48500, jotka oikeut-
tavat 62.5 m2:n suuruisen huoneiston n:o 149 hallintaan yhtiön omistamassa talossa. 
Lainan takaisin maksamisen vakuudeksi hyväksyttiin palomies Harry Heljen ja vulkani-
seeraaja Siviä Heljen antama yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus (13. 3. 895 §, 
khn jsto 26.3 .5 481 §); 

apul.joht. Yrjö Salolle 500 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, paitsi em. ehtoja lisäksi siten, 
että lainan vuotuinen kuoletus oli 100 000 mk, lainaan sovelletaan v:n 1957 marraskuun 
kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 2105, lainan pääoman ja koron sekä 
indeksiehdon vakuudeksi oli kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan 
omistamat Asunto-oy. Virkamiestalo Maurinkatu 8—12 -nimisen yhtiön osakkeet nro 
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3713—3839, jotka oikeuttivat 87 m2:n suuruisen huoneiston n:o 34 hallintaan yhtiön omis-
tamassa talossa. Lainan takaisin maksamisen vakuudeksi hyväksyttiin varat. Osmo 
Toivolan ja rva Alma Salon antama yhteisvastuullinen omavelkainen takaus (16. 1. 
248 §, khn jsto 22. 1. 5 147 §); 

ylityönjoht. Erkki Reunaselle 200 000 mk:n laina, maksuaika 2 v, paitsi em. ehtoja 
lisäksi siten, että lainan vuotuinen kuoletusmäärä oli 100 000 mk ja että lainan vakuudeksi 
oli luovutettava 43. kaupunginosan korttelin n:o 114 tontin n:o 8 vuokraoikeuteen ja ton-
tilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka nauttivat parasta etuoikeutta 
vuokranmaksun ja kadun kunnossapitokustannusten vakuudeksi otettujen kiinnitysten 
sekä 1.3 5 mmk:n kiinnitysten jälkeen. Lainan vakuudeksi hyväksyttiin työnjoht. Ernst 
Alleniuksen ja puuseppä Jussi Malisen yhteisvastuullinen omavelkainen takaus (16. 1. 
249 §, khn jsto 5. 2. 5 219 §); 

apul.kaup.eläinlääk. Lars Reiniukselle 414 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, paitsi em. 
ehtoja lisäksi sillä ehdolla, että vuotuinen kuoletus oli 82 800 mk, lainaan sovellettiin 
v:n 1957 marraskuun kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 2105. Lainan 
pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi oli kaupungille luovutettava ensisijai-
seksi käteispantiksi anojan omistamat Asunto-oy. Vesakko -nimisen yhtiön osakkeet 
n:o 2085—2153, jotka oikeuttavat 4 huonetta ja keittiön käsittävän huoneiston nro 43 
hallintaan yhtiön omistamassa talossa. Lainan vakuudeksi hyväksyttiin eläinlääkintö-
neuvos Julius Holmbergin ja leskirva Hanna Reiniuksen antama yhteisvastuullinen ja 
omavelkainen takaus (23. 1. 339 §, khn jsto 5. 2. 5 218 §); 

autonkulj. Mauri Makkoselle ja hänen vaimolleen Sirkka Makkoselle 200 000 mk:n 
laina, maksuaika 5 v, aikaisemmin mainittujen ehtojen lisäksi siten, että lainaa oli vuo-
sittain lyhennettävä 40 000 mk, että lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuu-
deksi oli kaupungille luovutettava lainansaajien omistamaan Puistola 92 -nimiseen tilaan 
RN:o 2284 Tapanilan kylässä kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka nauttivat parasta 
etuoikeutta ensimmäisten 881 000 mk:n määräisten kiinnitysten jälkeen (23. 1. 328 §); 

kirjaaja Ail·? Jäppiselle 180 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, vuotuinen kuoletus 36 000 
mk oli suoritettava puolivuosittain 31. 5. ja 30. 11., ensimmäisen kerran 31. 5. Lainaan 
sovellettiin kaupunginhallituksen 27. 3. (ks. s. 159) tekemän päätöksen mukaista indeksi-
ehtoa. Vertailukohteena pidettiin kertomusvuoden tammikuun kotimaisten tavarain 
tukkuhintaindeksin pistelukua 2124. Lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuu-
deksi oli kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan omistamat Asunto-
oy. Otsontornit -nimisen yhtiön osakkeet n:o 4409—4682, jotka oikeuttivat 40 m2:n 
suuruisen huoneiston hallintaan yhtiön omistamassa talossa. Lainan vakuudeksi oli luo-
vutettava kahden yleisjaoston hyväksymän henkilön omavelkainen takaus, jota vastaan 
laina saatiin väliaikaisesti maksattaa jo ennen kuin mainitut osakekirjat voitiin luovuttaa 
kaupungille pantiksi (27. 3. 1 051 §); 

palokorpr. Matti Solasteelle 200 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, vuotuinen kuoletus 
40 000 mk ja em. ehtojen lisäksi siten, että lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon 
vakuudeksi oli luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan omistamat Asunto-oy. 
Porintie 9 -nimisen yhtiön osakkeet, jotka oikeuttivat 62.5 m2:n suuruisen huoneiston 
xi:o 145 hallintaan ko. yhtiön omistamassa talossa. Palokorpr. Pekka Lähdemäen ja ins. 
Ahti Solasteen antama yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus hyväksyttiin lainan 
vakuudeksi (27. 3. 1 050 §, khn jsto 2. 5. 5 665 §); 

palokorpr. Asser Nurmiselle 250 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, vuotuinen kuoletus-
määrä 50 000 mk ja em. ehtojen lisäksi sillä ehdolla, että kertomusvuoden helmikuun 
kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin ilman liikevaihtoveroa laskettua pistelukua 
2058 oli pidettävä vertailukohteena. Lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuu-
deksi oli kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan omistamat Asunto-
oy. Ulvilantie 17a -nimisen yhtiön osakkeet n:o 44939—45319, jotka oikeuttivat 62.5 m2:n 
suuruisen huoneiston n:o 165 hallintaan yhtiön omistamassa talossa. Lainan vakuudeksi 
hyväksyttiin palomiesten Ernst Aasholmin ja Uuno Nuutisen antama yhteisvastuullinen 
ja omavelkainen takaus (17. 4. 1 246 §, khn jsto 28. 5. 5 811 §); 

palomies Reino Juvoselle 125 000 mk:n laina, maksuaika 3 v, lainan vuotuinen kuole-
tusmäärä oli 42 000 mk, paitsi viimeisenä lainavuotena 41 000 mk sekä aikaisemmin 
mainittujen ehtojen lisäksi siten, että lainan pääoman ja koron sekä indeksiehdon vakuu-
deksi oli kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan omistamat osak-
] I — Kunnall. kert. 1958, I osa 
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keet, jotka oikeuttivat 62.5 m2:n suuruisen huoneiston n:o H 123 hallintaan yhtiön omis-
tamassa talossa. Klas Lehdon ja Väinö Nisosen antama yhteisvastuullinen ja omavelkai-
nen takaus hyväksyttiin lainan takaisinmaksamisen vakuudeksi (17. 4. 1 245 §, khn jsto 
2. 5. 5 666 §); 

palomies Lennart Lindbergille 150 000 mk:n laina, maksuaika 3 v, vuotuinen kuoletus-
määrä 50 000 mk, paitsi em. ehtoja lisäksi siten, että lainan pääoman ja koron sekä indeksi-
ehdon vakuudeksi oli kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan omista-
mat Asunto-oy. Ulvilantie 17a -nimisen yhtiön osakkeet, jotka oikeuttivat 49.8 m2:n 
suuruisen huoneiston n:o 130 hallintaan ko. yhtiön omistamassa talossa. Lainan takaisin-
maksamisen vakuudeksi hyväksyttiin palokers. Enok Arokannon ja palokorpr. Bengt 
Westerlundin antama yhteisvastuullinen omavelkainen takaus (17. 4. 1 247 §, khn jsto 
7.5. 5 710 §); 

palokorpr. Bertel Liljanderille 200 000 mk:n laina, maksuaika 4 v, vuotuinen kuoletus-
määrä 50 000 mk ja aikaisemmin mainittujen ehtojen lisäksi siten, että vertailukohteena 
indeksilaskennassa oli pidettävä kertomusvuoden maaliskuun kotimaisten tavarain tukku-
hintaindeksin ilman liikevaihtoveroa laskettua pistelukua 2072. Lainan pääoman ja koron 
sekä indeksiehdon vakuudeksi oli kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi 
anojan omistamat Asunto-oy. Ulvilantie 17a -nimisen yhtiön osakkeet n:o 34555—34924, 
jotka oikeuttivat 62.5 m2:n suuruisen huoneiston n:o 133 hallintaan yhtiön omistamassa 
talossa. Lainan takaisinmaksamisen vakuudeksi hyväksyttiin palokorpr. Nils Rehnin ja 
palomies Bo Winqvistin yhteisvastuullinen omavelkainen takaus (8. 5. 1 480 §). Myöhem-
min päätettiin laina siirtää anojan vaimolle Raija Liljanderille siitä lukien, jolloin hän lail-
lisella siirrolla oli saanut omistukseensa em. osakkeet. Rva Liljanderin takaajiksi hyväk-
syttiin oikeusneuvosmiehen leski Signe Sjöblom ja kansak.opett. Riittaliisa Sjöblom 
(21. 8. 2 225 §); 

palomies Taisto Silvennoiselle 100 000 mk:n laina, maksuaika 3 v, vuotuinen kuoletus-
määrä 35 000 mk ja paitsi aikaisemmin mainittuja ehtoja lisäksi siten, että lainan pääoman 
ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi oli kaupungille luovutettava anojan omistamat 
Asunto-oy. Porintie 9 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 14352—14572, jotka oikeuttivat 31.7 
m2:n suuruisen huoneiston n o 44 hallintaan yhtiön omistamassa talossa. Lainan vakuu-
deksi oli annettava palomiesten Paul Erikssonin ja Urho Suikkasen omavelkainen takaus, 
jota vastaan laina saatiin väliaikaisesti nostaa jo ennen osakekirjojen luovuttamista kau-
pungille pantiksi (8. 5. 1 479 §); 

sähköasent. Pentti Mäntylälle 500 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, vuotuinen kuoletus-
määrä 100 000 mk, sekä em. ehtojen lisäksi siten, että indeksilaskennassa pidetään ver-
tailukohteena kertomusvuoden huhtikuun kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin piste-
lukua 2086 laskettuna ilman liikevaihtoveroa. Lainan pääoman ja koron sekä indeksieh-
don vakuudeksi oli luovutettava 600 000 mk:n arvosta anojan omistamaan K. 33081 T 4 
-nimiseen tilaan RN:o 7147 Etelä-Kaarelan kylässä sekä sillä oleviin rakennuksiin parhaalla 
etuoikeudella kiinnitettyjä velkakirjoja, minkä lisäksi lainan vakuudeksi oli annettava 
kahden yleisjaoston hyväksymän henkilön omavelkainen takaus. Tontille rakennettava 
rakennus oli laina-aikana pidettävä palovakuutettuna täydestä arvostaan. Lainasta saa-
tiin nostaa 100 000 mk välittömästi, 150 000 mk rakennuksen edistyttyä harjannosto-
vaiheeseen sekä loput rakennuksen valmistuttua (19. 6. 1915 §); 

toim.apul. Julia Merilälle 200 000 mk:n laina, maksuaika 4 v, vuotuinen kuoletusmäärä 
50 000 mk sekä paitsi aikaisemmin mainittuja ehtoja lisäksi siten, että vertailukohteena 
indeksin laskennassa oli pidettävä kertomusvuoden toukokuun kotimaisten tavarain tuk-
kuhintaindeksin pistelukua 2089 laskettuna ilman liikevaihtoveroa. Lainan pääoman ja 
koron sekä indeksiehdon vakuudeksi oli kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispan-
tiksi anojan omistamat Asunto-oy. Mäenlaskijantie 2 -nimisen yhtiön osakkeet, jotka oi-
keuttivat 2 huonetta ja keittiön käsittävän 52 m2:n suuruisen huoneiston hallintaan. Lai-
nan vakuudeksi oli annettava rak.mest. Matti Sturen ja konemest. Veikko Sturen yhteis-
vastuullinen ja omavelkainen takaus (3. 7. 2 040 §); 

toim.virk. Doris Björkmanille 200 000 mk:n laina, maksuaika 4 v, vuotuinen kuoletus-
määrä 50 000 mk sekä aikaisemmin mainittujen ehtojen lisäksi siten, että lainan pääoman 
ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi oli luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi ano-
jan omistamat Asunto-oy. Koroistentie 13 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 7661—7902, jotka 
oikeuttivat 29 m2:n suuruisen yksiön hallintaan yhtiön omistamassa talossa, minkä lisäksi 
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lainan vakuudeksi on annettava lainop.kand. Anna Gröndahlin ja toim.apul. Svea Hän-
delinin yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus (3. 7. 2 041 §). Anojalle myönnettiin 
myöhemmin oikeus suorittaa lainan 31. 11. maksettavaksi erääntynyt 25 000 mk:n suurui-
nen kuoletuserä ja 5 333 mk:n suuruinen korko ja näille mahdollisesti laskettava indeksi-
korotus 28. 2. 1959 mennessä, sillä ehdolla että erääntyvälle määrälle maksettaisiin 9 %:n 
vuotuinen korko erääntymispäivästä maksupäivään (khn jsto 15. 10. 6 473 §); 

sair.hoit. Elviira Niemiselle 200 000 mk: n laina, maksuaika 4 v, vuotuinen kuoletus-
määrä 50 000 mk sekä em. ehtojen lisäksi siten, että indeksin laskennassa oli vertailukoh-
teena pidettävä kertomusvuoden kesäkuun kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin piste-
lukua 2082, laskettuna ilman liikevaihtoveroa. Lainan pääoman ja koron sekä indeksi-
ehdon vakuudeksi oli luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi talossa Ulvilantie 29 ole-
van, anojan omistaman 34 m2:n suuruisen yksiön hallintaan oikeuttavat osakkeet. Lainan 
vakuudeksi hyväksyttiin osastonhoit. Salli Grönlundin ja sair.hoit. Anne Telvin yhteis-
vastuullinen ja omavelkainen takaus (14. 8. 2 190 §, khn jsto 3. 9. 6 258 §); 

kanslisti Helka Väreelle 400 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, vuotuinen kuoletuserä 
80 000 mk, ennen mainittujen ehtojen lisäksi niin, että lainan pääoman ja koron sekä 
indeksiehdon vakuudeksi oli luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi talossa Töölönkatu 
32 olevan 32 m2:n suuruisen yksiön hallintaan oikeuttavat osakkeet (28. 8. 2 304 §); 

varastonhoit. Heikki Jaakkolalle 300 000 mk:n laina, maksuaika 5 v, vuotuinen kuole-
tuserä 60 000 mk ja aikaisemmin mainittujen ehtojen lisäksi sillä ehdolla, että indeksin las-
kennassa oli vertailukohteena pidettävä kertomusvuoden heinäkuun kotimaisten tavarain 
tukkuhintaindeksin pistelukua 2071 laskettuna ilman liikevaihtoveroa. Lainan pääoman 
ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi oli kaupungille luovutettava 300 000 mk:n arvosta 
anojan ja hänen vaimonsa Maire Jaakkolan omistamiin tiloihin Päivölä RN:o 12252 ja 
Päivölä I RN:o 12256, molemmat Tapaninkylässä, sekä niillä oleviin rakennuksiin kiinni-
tettyjä haltijavelkakirjoja, joita paremmalla etuoikeudella sai olla enintään 300 000 mk:n 
arvosta kiinnitettyjä velkakirjoja. Maanviljelijät Veli Häyrynen ja Oskari Laitinen hy-
väksyttiin lainan yhteisvastuullisiksi ja omavelkaisiksi takaajiksi. Lisäksi oli tontilla ole-
vat rakennukset pidettävä laina-aikana palovakuutettuina täydestä arvostaan (4. 9. 
2 379 §, khn jsto 30. 10. 6 562 §); 

koksinmurskaaja Niilo Kuokkaselle 150 000 mk:n laina, maksuaika 2 v, vuotuinen 
kuoletusmäärä 75 000 mk. Aikaisemmin mainittujen ehtojen lisäksi oli lainan pääoman ja 
koron sekä indeksiehdon vakuudeksi luovutettava 150 000 mk:n arvosta Niilo Kuokkasen 
ja hänen vaimonsa Majlis Kuokkasen omistamaan, Kivikko 16 -nimiseen tilaan RN:o 1510 

Mellunkylän kylässä sekä sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, joita 
paremmalla etuoikeudella sai olla kiinnityksiä enintään 815 000 mk:n arvosta, minkä lisäksi 
lainan vakuudeksi oli annettava seuloja Valter Kjellströmin ja palomies Vilho Kuokkasen 
omavelkainen takaus. Kiinteistöön kuuluvat rakennukset oli laina-aikana pidettävä palo-
vakuutettuna täydestä arvostaan (11.9. 2 434 §); 

kirvesmies Onni Heinolle ja hänen vaimolleen Kaarina Heinolle 350 000 mk, kuoletus-
aika 5 v, vuotuinen kuoletusmäärä 70 000 mk. Lainan yhteisvastuullisiksi ja omavelkai-
siksi takaajiksi hyväksyttiin apul.kaup.joht. Juho Kivistö, koneasent. Kalle Valtonen ja 
autonkuljettaja-vahtimestari Pekka Kurillo sekä muuten tavanomaisilla ehdoilla (2. 10. 
2 615 §, khn jsto 8. 10. 6 430 §); 

mekaanikko Aulis Saksille 150 000 mk:n laina, maksuaika 3 v, vuotuinen kuoletus-
määrä 50 000 mk sekä aikaisemmin mainittujen ehtojen lisäksi siten, että lainan pääoman 
ja koron sekä indeksiehdon vakuudeksi oli luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi ano-
jan omistamat Asunto-oy. Koroistentie 13 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 2980—3221, jotka 
oikeuttivat 30 m2:n suuruisen huoneiston n:o 9 hallintaan yhtiön omistamassa talossa. 
Lainan yhteisvastuullisiksi ja omavelkaisiksi takaajiksi hyväksyttiin mekaanikot Helge 
Helenius ja Rauli Kaitosaari (23. 10. 2 776 §, khn jsto 30. 10. 6 563 §); 

kansak.opett. Helvi Hyväriselle 300 000 mk:n laina, maksuaika 3 v, vuotuinen kuole-
tusmäärä 100 000 mk ja em. ehtojen lisäksi sillä ehdolla, että indeksilaskennan vertailu-
kohteena pidettiin kertomusvuoden lokakuun kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin 
ilman liikevaihtoveroa laskettua pistelukua 2031. Lainan pääoman ja koron sekä indeksi-
ehdon vakuudeksi oli kaupungille annettava ensisijaiseksi käteispantiksi anojan omistamat 
Asunto-oy. Soutaja -nimisen yhtiön osakkeet n:o 14964—15181, minkä lisäksi oli annettava 
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kansakoulunopettajien Helena Mäntylän ja Fina Saarikosken yhteisvastuullinen ja oma-
velkainen takaus (20. 11.3 055 §); 

Ari ja Saara Paavilaiselle 270 000 mk.n laina, maksuaika 2 v, vuotuinen kuoletusmäärä 
135 000 mk ja aikaisemmin mainittujen ehtojen lisäksi siten, että lainan pääoman ja koron 
sekä indeksiehdon vakuudeksi oli kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi 
anojien omistamat Asunto-oy. Pajanväki -nimisen yhtiön osakkeet n:o 27648—28133, 
jotka oikeuttivat 49 m2:n suuruisen huoneiston hallintaan yhtiön omistamassa talossa. 
Lainan vakuudeksi oli lisäksi annettava teknikko Kalervo Paavilaisen ja aluemetsänhoit. 
Taito Rautavaaran yhteisvastuullinen ja omavelkainen takaus (11. 12. 3 284 §). 

Palomies Urpo Vihannolle v. 1957 (ks. s. 163) myönnetyn lainan yhteisvastuullisiksi ja 
omavelkaisiksi takaajiksi hyväksyttiin palomiehet Erkki Kemppainen ja Tauno Lilja 
(khn jsto 15. 1. 5 090 §). 

Anna ja Oiva Lemmetylle v. 1957 (ks. s. 162) myönnetyn 500 000 mk:n lainan ehtoja 
päätettiin muuttaa siten, että lainan ja koron takaisin maksamisen sekä indeksiehdon va-
kuudeksi oli kaupungille luovutettava Anna Lemmetyn omistamaan K 335 -nimiseen ti-
laan RN:o 793 Tapanilan kylässä ja tilalla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, 
joiden tuli nauttia parasta kiinnitysetuoikeutta ensimmäisten 500 000 mk:n osalta sekä 
100 000 mk:n osalta kiinnitysetuoikeutta ensimmäisten 70 000 mk:n kiinnitysten jälkeen 
ja että pantti velkakirjojen määrien vuoksi järjestely saatiin käytännössä toteuttaa siten, 
että kaupungin hallussa pidetään parasta etuoikeutta nauttiva 300 000 mk:n velkakirja 
sekä tämän jälkeen etuoikeutta nauttiva 500 000 mk:n velkakirja, mutta että jälkimmäi-
sen velkakirjan osalta kaupunki sitoutuu jälkipanttaukseen Vakuutusosakeyhtiö Pohjo-
lalle ko. velkakirjan ensimmäisten 200 000 mk:n jälkeen seuraavien 200 000 mk:n osalta. 
Kiinnitetty kiinteistö oli laina-aikana pidettävä palovakuutettuna täydestä arvostaan 
(27. 11. 3 146 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa maalari Toivo Luotolan ja tullivartija Unto Luoto-
lan suorittamaan 31. 12. 1957 erääntyneen 17 072 mk:n suuruisen lahjoitusrahastojen 
varoista heille myönnetyn lainan kuoletuserän viimeistään 30. 4., sillä ehdolla että maksa-
mattomalle erälle ja sille ehkä laskettavalle indeksikorotukselle suoritettaisiin 9 %:n korko 
erääntymispäivästä maksupäivään (20. 2. 637 §). 

Toivo ja Tuulikki Saarikoski oikeutettiin suorittamaan 1. 5. maksettavaksi erääntynyt 
55 000 mk:n suuruinen kuoletuserä 1.11. 1958 sekä loppuosa 55 000 mk 1.5. 1959 men-
nessä, sillä ehdolla että lainaan sovellettaisiin 27. 3. (ks. s. 159) tehdyn päätöksen mukaista 
indeksiehtoa. Maksamatta olevalle määrälle oli suoritettava 9 %:n vuotuinen korko erään-
tymispäivästä maksupäivään (khn jsto 19. 6. 5 946 §). 

Hra Elis Henrikssonille v. 1956 (ks. s. 154) myönnettyä 150 000 mk:n lainaa koskeva 
päätös päätettiin peruuttaa (16. 1. 254 §). 

Asuntorakennustoimintaa värien myönnettävät lainat. Kaupunginhallitus päätti vah-
vistaa v:n 1957 talousarvion tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan asuntoraken-
nustoiminnan tukemista varten varatusta määrärahasta viranhaltijain ja työntekijäin 
toimesta perustettujen jäljempänä mainittujen asunto-osakeyhtiöiden Aravan hyväksy-
mien rakennuskustannusten rahoitukseen määrätyt määrät seuraavasti: 

Asunto-oy. Ensikodin tie 6: lie mk mk 
Primäärilaina I:n rahoitusta varten 12 861 000 

» II:n » » 3 774 000 16 635 000 
Asunto-oy. Hämeentie 65:lle 
Primäärilaina I:n rahoitusta varten 15 195 000 

» II:n » » 1 530 000 16 725 000 
Asunto-oy. Violankatu 6:lle 
Primäärilaina I:n rahoitusta varten 16 854 000 

» II:n » » 6 796 000 23 650 000 
57 010 000 

myöntää em. tilillä olevasta siirtomäärärahasta asuntotuotantokomitean käytettä-
väksi 231 980 000 mk kaupungin Kiinteistö-oy. Siilitie 11—13 -nimisessä yhtiössä me: kit-
semien osakkeiden rahoitukseen; 
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varata em. tilillä myöntämättömänä olevan siirtomäärärahan jäännöksen asunto-
tuotantokomitean käytettäväksi sen toimesta perustettujen kiinteistöyhtiöiden sekä kau-
pungin palveluksessa olevien henkilöiden toimesta perustettujen yhtiöiden rakennuskus-
tannusten rahoitusta varten seuraavasti: 

Kaupungin toimesta perustetut kiinteistöyhtiöt: mk 
Kiinteistö-oy. Siilitie 5:n lainojen rahoitukseen 207 270 000 

» » 7:n » » 260 000 000 
» » 9:n » » 103 000 000 
» » 11—13:n » » 74 955 562 

645 225 562 

Kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden toimesta perustetut asunto-
osakeyhtiöt: 

Asunto-oy. Haavikkotie 15—17 lainojen rahoitukseen 28 500 000 
» Orioninkatu 10—12 » » 28 200 000 
» Ulvilantie 17 a:n » » 169 200 000 
» Porintie 9:n » » 127 500 000 
» Porintien Lämpökeskus Oy:n lainojen rahoitukseen 14 000 000 

367 400 000 

oikeuttaa asuntotuotantokomitean käyttämään 3-kohdassa mainittuja varoja ra-
kennusaikaisena luottona (2. 1. 66 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti vahvistaa kertomusvuoden vastaavalle tilille mer-
kitystä määrärahasta kaupungin toimesta perustettujen kiinteistöyhtiöiden sekä kau-
pungin palveluksessa olevien henkilöiden toimesta perustettujen asunto-osakeyhtiöiden 
Aravan hyväksymien rakennuskustannusten rahoitukseen kaupunginvaltuuston v. 1953 
(ks. s. 67) vahvistamilla korko- ja kuoletusehdoilla jäljempänä mainituille yhtiöille myön-
netyt rahoitusmäärät seuraavasti: 

Primääri- Primääri-
laina I laina II 

mk mk mk 
98 200 000 111 800 000 

138 180 000 134 120 000 
236 380 000 245 920 000 482 300 000 

I Kaupungin toimesta perustetut kiinteistöyhtiöt 
1. Kiinteistö-oy. Siilitie 5 
2. Kiinteistö-oy. Siilitie 7 

II Kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden 
toimesta perustetut asunto-osakeyhtiöt 

1. Asunto-oy. Ulvilantie 17a 99 836 000 57 434 000 
2. Asunto-oy. Porintie 9 74 000 000 43 495 000 
3. Porintien Lämpökeskus Oy 7 073 000 4 302 000 
4. Asunto-oy. Vellamonkatu 15 (vuoden 1957 

rakennusohjelma) 16 029 000 9 109 020 
5. Asunto-oy. Orioninkatu 10—12 18 732 000 5 688 000 
6. Asunto-oy. Haavikkotie 15—17 21213000 3142000 

236 883 000 123 170 020 360 053 020 
842 353 020 

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa 28. 3. 1956 (ks. s. 156) ja edellä seloste-
tuilla 2.1. tekemillään päätöksillä asuntotuotantokomitean käyttöön jäljempänä mainitut, 
seuraaville yhtiöille myönnetyt lainat: 
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I Kaupungin toimesta perustetut kiinteistöyhtiöt mk mk 
1. Kiinteistö-oy. Siilitie 5 207 270 000 
2. Kiinteistö-oy. Siilitie 7 260 000 000 467 270 000 

II Kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden toimesta 
perustetut asunto-osakeyhtiöt 

1. Asunto-oy. Ulvilantie 17a 169 200 000 
2. Asunto-oy. Porintie 9 127 500 000 
3. Porintien Lämpökeskus 14 000 000 
4. Asunto-oy. Vellamonkatu 15 (vuoden 1957 rakennus-

ohjelma) 27 200 000 
5. Asunto-oy. Orioninkatu 10—12 28 200 000 
6. Asunto-oy. Haavikkotie 15—17 28 500 000 394 600 000 

861 870 000 

valtuuttaa asuntotuotantokomitean kaupungin puolesta laatimaan lopulliset velka-
kirjat (30. 10. 2 855 §). 

Asuntotuotantokomitealle päätettiin myöntää em. määrärahoista Ruskeasuon kortte-
lin nro 726 tontille nro 13 perustettavana olevan Asunto-oy. Koroistentie 13 -nimisen 
yhtiön kerrostalon rakennuskustannusten rahoittamista varten kaupunginvaltuuston 
v. 1953 (ks. s. 67) vahvistamilla korko- ja kuoletusehdoilla määräraha, joka sai olla enin-
tään 40 % Aravan hyväksymistä lopullisista rakennuskustannuksista, sillä ehdolla että 
asuntotuotantokomitealla on oikeus nimetä rakennusaikana enemmistö yhtiön hallituksen 
jäsenistä. Lainaa voitiin käyttää myöskin rakennusaikaisena luottona ja oli asuntotuo-
tantokomitean tarvittaessa annettava yhtiölle teknillistä apua ja huolehdittava rakennus-
aikaisen luoton maksamisesta sopiviksi katsomissaan erissä (5. 6. 1 731 §). 

Asuntosäätiölle päätettiin kaupunginkassasta myöntää 40 mmkm laina seuraavilla 
ehdoillar 

lainapääomalle on säätiön suoritettava 9 %:n vuotuinen korko, 
laina on maksettava takaisin 28. 2. mennessä, 
säätiön on esitettävä rahatoimistolle ennen lainan nostamista Kansaneläkelaitoksen 

todistus siitä, että sen säätiölle myöntämä 50 mmkm suuruinen laina on nostettavissa 
10. 2. jälkeen ja 

säätiön on valtuutettava kaupunki nostamaan em. Kansaneläkelaitoksen myöntämistä 
50 mmkm suuruisesta lainasta 40 mmk (30. 1. 415 §). 

Oy. Mankala Ab:n lainat. Merkittiin tiedoksi, että Postisäästöpankki oli päättänyt 
jatkaa Oy. Mankala Abrlle myönnettyjen lainojen laina-aikaa kuudella kuukaudella 31. 12. 
1957 lukien, eli 30. 6. 1958 saakka. Lainoja oli kuitenkin em. aikoina lyhennettävä sovi-
tuilla määrillä (2. 1. 96 §, 31. 7. 2 110 §). 

Jääkenttä-säätiön lainat. Kaupunginhallitus päätti, että em. säätiötä varten tuloa 
tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset merkitty 10 mmkm laina 
saatiin suorittaa Jääkenttä-säätiölle velkakirjaa vastaan, johon oli otettava ainakin jäl-
jempänä mainitut ehdot r 

Laina myönnetään tekojääradan rakentamista varten säätiön kaupungilta vuokraa-
malle, Pallokentällä sijaitsevalle alueelle. 

Laina on koroton 15. 3. 1961 saakka, minkä jälkeen siitä on suoritettava 3 %:n vuo-
tuinen korko kunkin vuoden kesäkuun 30 ja joulukuun 31 päivänä. 

Laina on maksettava takaisin v. 1960—1979 yhtä suurin vuotuisin kuoletusmaksuin 
siten, että kunkin vuoden kesäkuun 30 ja joulukuun 31 päivänä suoritetaan 250 000 mk. 

Säätiön on pidettävä vuokra-alueella olevat rakennukset ja laitteet laina-aikana palo-
vakuutettuina täydestä arvostaan 

Jos alueella olevia rakennuksia tai laitteita lakataan käyttämästä edellä sanottuun tar-
koitukseen taikka jos lainansaaja laiminlyö koron tai kuoletuksen määräaikaisen suoritta-
misen taikka muutoin tavalla tai toisella rikkoo velkakirjan määräyksiä vastaan tahi jos 
alueella olevat rakennukset tai laitteet tulipalon johdosta vahingoittuvat, eikä palo vahin-
gonkorvausta ensi tilassa käytetä niiden kuntoonpanemiseen tai uudelleen rakentamiseen, 
tai jos rakennuksia tahi laitteita puretaan kaupungin suostumuksetta taikka jos niitä 
hoidetaan huonosti tai käytetään sillä tavalla, että palovahingon sattuessa ei niistä saada 
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täyttä korvausta, on kaupungilla oikeus vaatia koko maksamatta oleva laina korkoineen 
heti takaisin maksettavaksi (6. 3. 814 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin omavelkaisen takauksen Jää-
kenttä-säätiön pääomamäärältään enintään 15 mmk:aan nousevien lainojen ja niiden kor-
kojen takaisin maksamisen vakuudeksi seuraavilla ehdoilla: 

Indeksiehtöisten lainojen ollessa kysymyksessä takaus koskee vain alkuperäistä laina-
määrää. 

Takausten voimassaoloaikana on rakennukset pidettävä täyteen arvoonsa palovakuu-
tettuina 

Takaus annetaan vasta sisäasiainministeriön vahvistettua kaupunginvaltuuston 4. 6. 
(ks. s. 18) takauksen myöntämisestä tekemän päätöksen (3. 7. 2 033 §). 

Koulumatkailutoimisto Oy :n lainat. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Koulumatkailu-
toimisto Oy:lle myönnetyn 80 mmk:n lainan kiinnitysvakuudeksi 8. kaupunginosan kort-
telissa n:o 190 olevan tontin n:o 1 vuokraoikeuteen rakennuksineen kiinnitetyt, yhteensä 
80 mmk:n määräiset 10 %:n korkoa kasvavat haltijavelkakirjat, joilla on paras etuoikeus 
enintään 20 mmk:n määräisten velkakirjojen sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapito-
korvauksen vakuudeksi otettavien kiinnitysten jälkeen ja lisäksi seuraavilla ehdoilla: 

kuoletus maksetaan puolivuosittain, ensimmäisen kerran 30. 6. 1959 ja viimeinen erä 
30.6.1979, 

korko maksetaan puolivuosittain kunkin vuoden kesä- ja joulukuun viimeisenä päivä-
nä, ensimmäisen kerran 30. 6. ja viimeisen kerran viimeisen kuoletuserän maksamisen yh-
teydessä ja 

yhtiön on palovakuutettava rakennukset täydestä arvosta (16. 1. 243 §). 
Mustalaislähetyksen laina-anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti myöntää yhdis-

tykselle romaanilasten lastenkodin rakentamista varten 4.5 mmk:n lainan kaupunginval-
tuuston 15. 1. (ks. s. 17) tekemässä päätöksessä mainituilla ja kaupunginlakimiehen mai-
nitsemilla ehdoilla sekä lisäksi siten, että lainan vakuutena on pidettävä yhdistyksen Kos-
ken kunnan Hyväneulan kylässä omistamaan Päiväkumpu-nimiseen perintötilaan RN:o 
31 kiinnitettyjä 5 mmk:n velkakirjoja, jotka nauttivat parasta etuoikeutta ensimmäisten 
8 mmk:n kiinnitysten jälkeen, joten mainitun lainan vakuudeksi luovutettu, Sipoon kun-
nassa sijaisevaan Kotimäki-nimiseen tilaan kiinnitetty 1 mmk:n panttivelkakirja saatiin 
luovuttaa yhdistykselle (13. 2. 556 §, 4. 12. 3 224 §). 

Lainan antamista Helsingin Perheasunnot Oy.lle koskeva kysymys. Vt Kulosen ym. 
aloitteen johdosta, joka koski lämminvesilaitteiden asentamista taloihin Mäkelänkatu 
78—82, kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1959 talousarvioon 12 mmk:n 
määrärahan Helsingin Perheasunnot Oy:lle ko. tarkoitukseen käytettäväksi, siinä tapauk-
sessa että yhtiö anoisi mainittua lainaa (30. 1. 400 §). 

Lainojen myöntäminen yksityisille oppikouluille ja laitoksille uusien opetustilojen raken-
tamista varten. Tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan otsikossa mainittua tar-
koitusta varten merkitystä määrärahasta myönnettiin kaupunginvaltuuston v. 1957 (ks. 
s. 13) tekemän päätöksen mukaisesti Viipurin Realikouluosakeyhtiölle Maunulan yhteis-
koulun uudisrakennusta varten 10 mmk:n, Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy:lle Pohjois-
Haagan yhteiskoulun uudisrakennusta varten 10 mmk:n, Rudolf Steiner-koulun Kanna-
tusyhdistykselle Rudolf Steiner -koulun uudisrakennusta varten 8 mmk:n sekä Käpylän 
Yhteiskoulun Talo Oy:lle Käpylän yhteiskoulun lisärakennusta varten 8 mmk:n lainat 
kaupunginvaltuuston päättämillä ehdoilla kuitenkin siten, että lainojen korko ja kuoletus 
suoritetaan ensimmäisen kerran 30. 11. Lainaehtojen mukaista indeksikorotusta sovellet-
taessa käytetään vertailukohteena kertomusvuoden helmikuun kotimaisten tavarain tuk-
kuhintaindeksin pistelukua 2125. Lainan saajien on sitouduttava pitämään kouluraken-
nuksensa palovakuutettuina täydestä arvosta sinä aikana, kun laina tai osa siitä on maksa-
matta. Lainan saajien on ennen lainan nostamista osoitettava kiinteistöviraston talo-
osaston antamalla todistuksella, että niiden rakennuttama uudisrakennus on vähintään 
vesikattovaiheessa tai että lisärakennuksen rakentamisen ko. suunnitelmasta on toteutettu 
vähintään 50 % (17. 4. 1 250 §). 

Ranskalaisen koulun Kannatusosakeyhtiölle päätettiin myöntää 3 mmk:n suuruinen 
laina yhtiön koulurakennuksia varten seuraavilla ehdoilla: 

lainan kuoletusaika on 20 vuotta ja vuotuisten kuoletusmaksujen suuruus 150 000 mk; 
lainan korko määräytyy ja on se sekä lainan kuoletus suoritettava kaupunginvaltuus-
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ton 12. 3. (ks. s. 15) tekemän päätöksen mukaisesti ottaen huomioon, että korko ja kuo-
letus suoritetaan ensimmäisen kerran 30. 11.; 

laina sidotaan kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksiin pitäen perusindeksinä kerto-
musvuoden maaliskuun pistelukua; 

lainan saaja on velvollinen pitämään tontilla olevat rakennukset laina-aikana palo-
vakuutettuina täydestä arvostaan; 

kiinnitysten mahdollisesta uudistamisesta aiheutuvat kustannukset suorittaa lainan 
saa] a, 

lainan vakuudeksi on luovutettava yhtiön omistamaan korttelissa nro 183 Laivurin-
kadun varrella olevaan tonttiin nro 3a ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
113 milj. mkrn jälkeen kiinnitetyt velkakirjat; 

muiden lainaehtojen osalta on sovellettava kaupunginvaltuuston 12. 3. tekemän 
päätöksen määräyksiä sekä kaupunginlakimiehen 30. 5. päivättyyn kirjelmään liittyvän 
lainasopimusehdotuksen yksityiskohtaisia lainaehtoja (5. 6. 1 753 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että se takaus, jonka kaupunki on antanut Posti-
säästöpankin 26. 4. 1956 ko. yhtiölle myöntämän 10 mmkm lainan takaisin maksamisesta, 
pysytetään voimassa siitä huolimatta, että lainan kuoletusaika muutetaan siten, että 
ensimmäinen lyhennyserä suoritetaan 26. 4. 1959 ja muut vastaavasti puoli vuotta myö-
hemmin, jolloin viimeinen kuoletuserä erääntyy 26. 10. 1968 (27. 11. 3 161 §). 

Malmin Kaupalliset Oppilaitokset Oyrlle päätettiin myöntää em. määrärahoista kau-
punginvaltuuston v. 1957 (ks. s. 13) tekemän päätöksen mukaisesti Malmin kaupallisen 
keskikoulun rakentamista varten 6 mmkm laina kaupunginvaltuuston em. päätöksessä 
mainituilla ehdoilla, kuitenkin siten että lainojen korko ja kuoletus suoritetaan ensimmäi-
sen kerran 30. 11. Lainaehtojen mukaista indeksikorotusta sovellettaessa käytetään ver-
tailukohteena kertomusvuoden helmikuun kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin piste-
lukua 2125. Lainansaajien on sitouduttava pitämään koulurakennus täydestä arvostaan 
palovakuutettuna sinä aikana, jona laina tai osa siitä on maksamatta. Ennen lainan nos-
tamista on lainan saajan osoitettava talo-osaston antamalla todistuksella, että kouluraken-
nus on rakennettu vähintään vesikattovaiheeseen. Edelleen kaupunginhallitus päätti an-
taa kaupungin takauksen ko. koulurakennuksen rakennnuslainojen takaisin maksamisen 
vakuudeksi yhteensä 25 mmkraan nousevien lainojen osalta siten, että takaus annetaan 
täytetakauksena lukuun ottamatta 15 mmkm lainoja, joiden osalta takaus annetaan kau-
pungin omavelkaisena takauksena. Takaukset annetaan seuraavilla ehdoillar 

taattavien lainojen vakuudeksi on luovutettava yhtiön omistamaan, korttelin nro 
38062 tonttiin nro 1 ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääoma-
määrältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 50.9 mmkm jälkeen kiin-
nitetyt velkakirjat; 

indeksiehtöisten lainojen ollessa kysymyksessä takaus koskee vain alkuperäistä laina-
määrää; 

eri lainaerille takaussopimusta annettaessa on yhtiön esitettävä kiinteistöviraston to-
distus siitä, että rakennusten rakennusvaihe vastaa taattavan lainan edellyttämää etu-
oikeus j är j estystä; 

kaupungin antamien takausten voimassaoloaikana on koulurakennus pidettävä täy-
destä arvostaan palovakuutettuna; 

omavelkaisen takauksen edellytyksenä on lisäksi, että lainan antaja sitoutuu pitämään 
lainan vakuudeksi luovutetut, em. kiinteistöön kiinnitetyt haltijavelkakirjat hallussaan 
myös ensisijaisesti kaupungin lukuun panttina ja tälle kiinnityksen suojaamina luovu-
tettavaksi vakuudeksi niistä saamisista, koroista ja kuluista, joita kaupungille voi aiheu-
tua siinä tapauksessa, että se on takauksensa perusteella joutunut suorittamaan velallisen 
puolesta maksuja lainan antajalle; 

takaussitoumusten antamisen edellytyksenä on, että sisäasiainministeriö on vahvista-
nut kaupunginvaltuuston 7. 5. (ks. s. 20) tekemän päätöksen yhtiön rakennuslainojen 
takaamisesta ja että koulurakennuksen lopulliset rakennuspiirustukset, työselitykset ja 
kustannusarvio on saatettu kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi (24. 4. 1 343 §, 22. 5. 
1 608 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää Malmin Kaupalliset Oppilaitokset Oyrlle 
Keskinäiseltä Henkivakuutusyhtiöltä Suomelta ja Keskinäiseltä Henkivakuutusyhtiöltä 
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Salamalta kumpaiseltakin otettavien 7 mmk:n suuruisten rakennuslainojen sekä Vakuu-
tusosakeyhtiö Pohjolalta otettavan 6 mmk:n rakennuslainan osalta omavelkaisen takauk-
sen sekä anojan muiden, enintään 15 mmk:aan nousevien rakennuslainojen osalta kau-
pungin täytetakauksen kaupunginvaltuuston 18. 6. (ks. s. 20) päättämillä ehdoilla 
(31. 7. 2 117 §). 

Helsingin Käsityönopettajaopiston Säätiön koulurakennuksen autotallitilojen raken-
tamista varten myönnettiin 27 mmk:n laina kaupunginvaltuuston em. ehtojen lisäksi sillä 
ehdolla, että lainan kuoletuserät on suoritettava vuosittain 30. 6. ja 31. 12., jolloin samalla 
on suoritettava mahdollinen indeksikorotus. Ensimmäinen kuoletuserä on kuitenkin suo-
ritettava vasta 31. 12. 1959. Korko mahdollisine indeksikorotuksineen on suoritettava 
vastaavina aikoina, ensimmäisen kerran 30. 6. Laina ja sen kulloinkin erääntyvä korko ja 
kuoletus sidotaan viralliseen kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksiin ja pidetään perus-
indeksinä v:n 1957 joulukuun pistelukua 2122 ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää 
edeltäneen toukokuun ja vastaavasti marraskuun pistelukua. Tarkistusindeksin ollessa 
perusindeksiä suurempi korotetaan kulloinkin erääntyvä korko- ja kuoletuserän perus-
määrä indeksin nousua vastaavalla prosenttimäärällä. Tarkistusindeksin ollessa perus-
indeksiä pienempi ei indeksiehtoa sovelleta. Maksun tapahtuessa muulloin kuin säännön-
mukaisina maksupäivinä, pidetään tarkistusindeksinä viimeistä tiedossa olevaa indeksin 
pistelukua. Jos indeksin laskeminen lopetettaisiin ja laskuperusteita olennaisesti muutet-
taisiin eikä sen korvaamisesta muulla tavalla voida sopia, on molemmilla osapuolilla oikeus 
irtisanoa laina heti takaisin maksettavaksi sen määräisenä kuin laina indeksin laskemisen 
loppuessa tai em. tavalla muuttuessa oli. Lainan saaja on velvollinen pitämään kiinteis-
töön kuuluvat rakennukset laina-aikana täydestä arvostaan palovakuutettuina sekä suo-
rittamaan kiinnitysten mahdollisesta uudistamisesta aiheutuvat kustannukset. Lainan 
vakuudeksi on luovutettava lainansaajalle vuokratun 11. kaupunginosan korttelin n:o 322 
tontin n:o 34 vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä hal-
tijavelkakirjoja 30 mmkin arvosta, joiden tulee nauttia parasta kiinnitysetuoikeutta en-
simmäisten 60 mmk:n kiinnitysten jälkeen (13. 2. 557 §). 

Myöhemmin yleisjaosto päätti, että em. tontin yhteensä enintään 1.3 5 mmk:n suurui-
sen vuotuisen vuokramaksun sekä kadun kunnossa- ja puhtaanapitokorvausten vakuu-
deksi vahvistetuilla kiinnityksillä on paras etuoikeus heti 200 mmk:n määräisten ensim-
mäisten kiinnitysten jälkeen (khn jsto 19. 2. 5 284 §, 16. 5. 5 741 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti suostua siihen, että säätiölle myönnetyn 27 mmk:n raken-
nuslainan vakuudeksi vahvistettujen yhteensä 3 mmk:n määräisten kiinnitysten etuoi-
keusjärjestystä muutettaisiin siten, että ne nauttivat parasta etuoikeutta ensimmäisten 
150 mmk:n määräisten kiinnitysten jälkeen (khn jsto 26. 3. 5 476 §). Vielä muutettiin 
mainittujen kiinnitysten etuoikeusjärjestystä siten, että ne nauttivat parasta etuoikeutta 
heti 250 mmk:n määräisten ensimmäisten kiinnitysten jälkeen (khn jsto 31. 7. 6 105 §) ja 
myöhemmin, että ne nauttivat parasta etuoikeutta ensimmäisten 267.3 mmk:n määräisten 
kiinnitysten jälkeen (khn jsto 11. 12. 6 802 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin täytetakauksen Käsityönopettaja-
opiston säätiön 87.5 mmkrn rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta 
siten, että takaus annetaan täytetakauksena lukuunottamatta 15 mmk:n lainoja, joiden 
osalta kaupungin takaus oli jo annettu omavelkaisena takauksena. 

Takaukset annetaan seuraavilla ehdoilla: 
taattavien lainojen vakuudeksi on luovutettava 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; 

indeksiehtoisten lainojen ollessa kysymyksessä takaus koskee vain alkuperäistä laina-
määrää; 

eri lainaerille takaussopimusta annettaessa on säätiön esitettävä kiinteistöviraston to-
distus siitä, että rakennuksen rakennusvaihe vastaa taattavan lainan edellyttämää etu-
oikeus j är j est ystä; 

kaupungin antamien takausten voimassaoloaikana on koulurakennus pidettävä täy-
destä arvostaan palovakuutettuna; 

omavelkaisen takauksen edellytyksenä on lisäksi, että lainanantaja sitoutuu pitämään 
lainan vakuudeksi luovutetut, em. kiinteistöön kiinnitetyt haltijavelkakirjat hallussaan 
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myös ensisijaisesti kaupungin lukuun panttina ja tälle kiinnityksen suojaamina luovutet-
tavaksi vakuudeksi niistä saamisista, koroista ja kuluista, joita kaupungille voi aiheutua 
siinä tapauksessa, että se on takauksensa perusteella joutunut suorittamaan velallisen 
puolesta maksuja lainanantajalle; 

ennen takausten antamista on säätiön luovutettava kaupunginvaltuuston 29. 8. 1956 
(ks. s. 16) säätiölle myöntämän 24 mmk:n lainan vakuudeksi edellä tarkoitettuun kiin-
teistöön kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka nauttivat parasta kiinnitysetuoikeutta ensim-
mäisten 176 mmk:n kiinnitysten jälkeen; 

takaussopimuksia annettaessa on osoitettava, että sisäasiainministeriö on vahvistanut 
kaupunginvaltuuston 26. 3. (ks. s. 20) tekemän päätöksen säätiön rakennuslainojen takaa-
misesta (6. 3. 811 §, 8. 5. 1 485 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että kaupungin täytetakaus, joka on annettu Hel-
singin Käsityönopettajaopiston Säätiön Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalta saaman 5 mmk:n 
lainan takaisin maksamisesta, pysytetään voimassa siitä huolimatta, että lainan vakuu-
tena oleva kiinnitys muutetaan koskemaan parhaalla etuoikeudella ensimmäisten 162 
mmk:n kiinnitysten jälkeen olevia kiinnityksiä (12. 6. 1 851 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti, että kaupungin myöntämä takaus, joka oli annettu 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan sekä Keskinäisten Henkivakuutusyhtiöiden Salaman ja 
Suomen em. säätiölle myöntämien lainojen takaisin maksamisen vakuudeksi, pysytettäi-
siin edelleenkin voimassa siitä huolimatta, että lainan kuoletuserät suoritetaan vuotta 
myöhemmin (7. 8. 2 166 ). 

Lainojen takaaminen. Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy:n 90 mmkrn rakennuslainojen 
ja niiden korkojen takaisin maksamisesta päätettiin antaa kaupungin takaus siten, että 
se annetaan 25 mmkrn lainojen osalta omavelkaisena takauksena sekä 65 mmkrn lainojen 
osalta täytetakauksena. Takaukset annettiin seuraavilla ehdoilla: 

Taattavien lainojen vakuudeksi on luovutettava yhtiölle vuokratun korttelin nro 29135 
tontin n:o 1 vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
90 mmkrn jälkeen kiinnitetyt velkakirjat. 

Indeksiehtoisten lainojen ollessa kysymyksessä takaus koskee vain alkuperäistä laina-
määrää. 

Omavelkaisen takauksen edellytyksenä on lisäksi, että lainanantaja sitoutuu pitämään 
lainan vakuudeksi luovutetut, em. kiinteistöön kiinnitetyt haltijavelkakirjat hallussaan 
myös ensisijaisesti kaupungin lukuun panttina ja tälle kiinnityksen suojaamina luovutet-
tavaksi vakuudeksi niistä saamisista, koroista ja kuluista, joita kaupungille voi aiheutua 
siinä tapauksessa, että se on takauksensa perusteella joutunut suorittamaan velallisen 
puolesta maksuja lainanantajalle. 

Takausten antamisen edellytyksenä on myös, että sisäasiainministeriö on vahvistanut 
kaupunginvaltuuston 29. 1. (ks. s. 19) yhtiön rakennuslainojen takaamisesta tekemän 
päätöksen (6. 2. 481 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin täytetakauksen em. yhteis-
koulun 149.5 mmkrn rakennuslainojen vakuudeksi siten, että mainittuun määrään sisältyy 
aikaisemmin myönnetyt 90 mmkrn takaukset. Lainojen vakuudeksi on luovutettava em. 
tonttiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka nauttivat pääomamäärältään parasta kiinnitys-
etuoikeutta heti tontin vuokranmaksun sekä kadun kunnossa- ja puhtaanapitokustannus-
ten vakuudeksi otettujen kiinnitysten jälkeen. Indeksiehtoisten lainojen ollessa kysy-
myksessä takaus koskee vain alkuperäistä lainamäärää. Takausten voimassaoloaikana on 
koulurakennus pidettävä täydestä arvostaan vakuutettuna (21. 8. 2 227 §). 

Viipurin Realikoulu Oyrn anomuksesta kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin 
takauksen koulun 135 mmkrn rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta 
siten, että takaus annetaan 20 mmkrn lainojen osalta omavelkaisena sekä 115 mmkrn 
lainojen osalta täytetakauksena, joka annetaan samoilla ehdoilla kuin edellä ja lisäksi siten, 
että taattavien lainojen vakuudeksi on luovutettava yhtiölle vuokratun, korttelissa nro 
28221 olevan tontin nro 1 vuokraoikeuteen ja alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä 
velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
135 mmkrn jälkeen kiinnitetyt velkakirjat. Takauksen antamisen edellytyksenä on myös, 
että sisäasiainministeriö vahvistaa kaupunginvaltuuston ko. asiaa koskevan päätöksen 
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{ks. s. 19). Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä koulurakennuksen lopulliset raken-
nuspiirustukset, työselitykset ja kustannusarvion (6. 2. 485 §). 

Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistyksen rakennuttaman koulurakennuksen 50 
mmk:aan nousevien rakennuslainojen takaisin maksamisen vakuudeksi päätettiin antaa 
kaupungin takaus siten, että se annetaan täytetakauksena lukuunottamatta 15mmk:n 
lainoja, joiden osalta se annetaan kaupungin omavelkaisena takauksena. Paitsi aikaisem-
min mainittuja ehtoja myönnettiin takaukset seuraavilla ehdoilla: 

taattavien lainojen vakuudeksi on luovutettava yhdistykselle vuokratun 18. kaupun-
ginosan korttelissa n:o 625 olevan tontin n:o 3 vuokraoikeuteen ja alueella oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parasta kiinnitys-
etuoikeutta heti tontin vuokramaksun sekä kadun kunnossa- ja puhtaanapitokustannus-
ten vakuudeksi otettujen kiinnitysten jälkeen; 

eri lainaerille takaussitoumusta annettaessa on yhdistyksen esitettävä kiinteistöviras-
ton todistus siitä, että rakennusvaihe vastaa taattavan lainan edellyttämää etuoikeusjär-
jestystä (19. 6. 1 920 §). 

Kaupungin täytetakaus päätettiin antaa Käpylän Yhteiskoulun Talo Oy:n koulu-
rakennuksen lisärakennuksen rakennuslainojen takaisin maksamisen vakuudeksi 34 mmk:n 
lainojen osalta siten, että takaus annetaan täytetakauksena 2 mmk:n lainojen osalta sekä 
omavelkaisena takauksena 32 mmk:n lainojen osalta. Taattavien lainojen vakuudeksi on 
luovutettava yhtiölle vuokratun Käpylän korttelissa n:o 899 olevan tontin n:o 1 vuokra-
oikeuteen ja alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka nauttivat pää-
omamäärältään parasta etuoikeutta heti tontin vuokramaksun sekä kadun kunnossapito-
ja puhtaanapitokustannusten vakuudeksi otettujen kiinnitysten jälkeen. Muut ehdot oli-
vat samat kuin edellä (14. 8. 2 191 §). 

Mannerheimintien Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiön rakennuslainojen takaamisesta 
v. 1957 (ks. s. 167) tehtyä kaupunginhallituksen päätöstä päätettiin muuttaa siten, että 
kaupungin takaus annetaan Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Salaman ko. yhtiölle 
myöntämän 7 mmk:n sekä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen yhtiölle myöntä-
män 7 mmk:nlainojen osalta kaupungin omavelkaisena takauksena (19. 6. 1 919 §}. 

Rahatoimenjohtajan esityksestä yleisjaosto päätti, että Herttoniemen Yhteiskoulun 
Kiinteistöosakeyhtiölle myönnetyn 10 mmk:n lainan kiinnitysvakuus saatiin muuttaa 
siten, että lainan vakuudeksi hyväksytään yhtiölle vuokratun korttelin n:o 43125 tontin 
n:o 1 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, 
joilla on paras etuoikeus yhtiön 89 mmk:n määräisten ensimmäisten kiinnitysten jälkeen 
(khn jsto 5. 2. 5 217 §). Vielä päätettiin anojan 1 mmk:n suuruisten kadun kunnossa- ja 
puhtaanapitokorvausten vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen etuoikeusjärjestystä muut-
taa siten, että kiinnityksellä on paras etuoikeus 99 mmk:n määräisten ensimmäisten 
kiinnitysten jälkeen (khn jsto 19. 2. 5 285 §). 

Brändö Skolförening -nimisen yhdistyksen anomuksesta kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa asiamiestoimistolle, että se takaus, jonka kaupunki oli antanut Eläke-Varma 
-nimisen vakuutusyhtiön em. yhdistykselle myöntämän 5 mmk:n lainan maksamisen va-
kuudeksi, pysyy edelleen voimassa niistä muutoksista huolimatta, joita lainan korossa 
mahdollisesti tapahtuu (27. 2. 721 §). 

Työkeskus Toimelan Tukiyhdistyksen lainojen takaamisesta kaupunginhallitus päätti, 
että sen omavelkaisen takauksen vakuudeksi, jonka kaupunki oli antanut yhdistyksen 
enintään 16 mmk:aan nousevien lainojen pääomien ja korkojen takaisin maksamisesta oli 
kaupungille luovutettava ensisijaiseksi käteispantiksi yhdistyksen omistamat Asunto-oy. 
Albertinmäki -nimisen yhtiön osakkeet (2. 4. 1 130 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti sitoutua siihen, että kaupunki säilyttää yhdistyksen 
lainojen takaamisen vakuudeksi käteispantiksi jätetyt em. yhtiön osakkeet, sikäli kuin 
niitä ei tarvittaisi suorituksen saamiseen niistä maksuista, joihin kaupunki takauksen pe-
rusteella on voinut joutua, myös Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen ja Keskinäi-
sen Henkivakuutusyhtiön Salaman sekä Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan työkeskukselle 
myöntämien lainojen lisävakuutena. Samalla kaupunki sitoutui olemaan myöntämättä 
lisää luottoa tai takauksia em. osakkeita vastaan sekä olemaan luovuttamatta niitä hal-
lustaan ilman em. vakuutusyhtiöiden suostumusta (22. 5. 1 602 §). 

Helsingin Diakonissalaitoksen vakuuden hyväksyminen. Yleisjaosto hyväksyi kaupun-
ginhallituksen kokouksessaan 26.6. (ks.s. 217) Helsingin Diakonissalaitokselle myöntämän 
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54 mmk:n lainan vakuudeksi parasta etuoikeutta nauttivan kiinnityksen Espoon kunnan 
Luukin kylässä sijaitsevan Rinne II -nimiseen tilaan RN:o l5 4 kuitenkin siten, että laina 
saadaan väliaikaisesti maksattaa valtiot, tri Sigfrid Törnqvistin, dipl.ins. Alpo Lipan ja 
sosiaalineuvos Paavo Mustalan antamaa yhteisvastuullista takausta vastaan (khn jsto 
27. 6. 6 011 §). 

Vanhojen automiesten asunto-osakeyhtiölle myönnetyn tilapäislainan indeksikorotusten 
suorittamista varten myönnettiin 226 957 mk korot ja lainakustannukset pääluokan ao. 
määrärahoista Kuoletusten kurssitappiot ja lainojen indeksikorotukset (28. 8. 2 325 §, 
30. 10. 2 871 §). 

Suomen Punaisen Ristin lainojen vakuudet. Opetus- ja sairaala-asiain johtajan esityk-
sestä kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että 14. kaupunginosan korttelin n:o 479 
talo ja tontti Topeliuksenkatu 5:ssä vapautetaan kaupungin Suomen Punaiselle Ristille 
myöntämän 6.7 mmk:n lainan ja sopimuksessa mainittujen ehtojen täyttämisen vakuu-
deksi 23. 3. 1931 vahvistetusta kiinnityksestä, 

yhdistyksen omistama em. talo ja tontti vapautetaan kaupungin Suomen Punaiselle 
Ristille myöntämän 234 000 mk:n lainan ja lainaehtojen täyttämisen vakuudeksi 23. 3. 
1931 vahvistetusta kiinnityksestä ja 

talo ja tontti Topeliuksenkatu 5:ssä vapautetaan kaupungin Suomen Punaiselle Ristille 
myöntämän lainan maksamatta olevan, 8.7 mmk:n suuruisen määrän ja muiden laina-
ehtojen täyttämisen vakuudeksi 6. 5. 1946 vahvistetusta kiinnityksestä. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että em. kiinnitysten vapauttamisen ehtona on, 
että Suomen Punainen Risti viimeistään 28. 2. jättää kaupunginhallituksen asiamiestoi-
mistolle em. lainojen pääomien, korkojen ja mahdollisten ulosottokulujen maksamisen 
vakuudeksi vähintään 30 mmk:n arvosta pörssissä noteerattuja arvopapereita nykyisen 
pörssikurssin mukaan tai yleisjaoston hyväksymän muun vakuuden. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomen Punai-
selle Ristille myönnettyjen lainojen lainaehtoja muutetaan siten, että Suomen Punaisen 
Ristin on maksettava lainamäärät kaupungille viimeistään 1.3. 1968 sekä suoritettava 
lainojen maksamattomille pääomille 5 %:n vuotuinen korko, joka maksetaan puolivuo-
sittain 30.6. ja 31.12. (26. 2. 673 §). 

Myöhemmin yleisjaosto päätti suostua siihen, että Suomen Punainen Risti luovuttaisi 
pörssissä noteerattujen, em. arvopapereiden tilalle VII kaupunginosan korttelissa n:o 102 
omistamaansa taloon ja tonttiin n:o 8—10 Etelärantatien varrella 27. 6. 1957 kiinnitetyt 
haltijavelkakirjat n:o 1 määrältään 10 mmk ja n:o 6 määrältään 3 mmk sekä 15. 10. 1957 
kiinnitetyn velkakirjan n:o 7 määrältään 3 mmk (khn jsto 31. 7. 6 132 §). 

Eräiden kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muuttaminen. Kirvesmies Toivo Malmströ-
mille päätettiin luovuttaa huonointa etuoikeusjärjestystä nauttiva velkakirja niistä pantti-
velkakirjoista, jotka asianomainen oli antanut v. 1955 (ks. s. 150) hänelle lahjoitusrahas-
tojen varoista myönnetyn lainan vakuudeksi (7. 8. 2 168 §). 

Rva Elsa Wallin oikeutettiin hakemaan kiinnitys korttelin n:o 28318 tonttiin n:o 2 
rautatiehallituksen anojalle ja hänen miehelleen myöntämän 150 000 mk:n lainan takaisin 
maksamisen vakuudeksi siten, että ko. lainan vakuudeksi vahvistetulla kiinnityksellä on 
etuoikeus ennen kaupungille katumaan arvon korvauksen sekä kadun ja viemärin rakenta-
misesta aiheutuvien kustannusten vakuudeksi vahvistettuja, yhteensä 1.2 mmk:n kiinni-
tyksiä (khn jsto 15. 10. 6 471 §). 

Yleisjaosto päätti, että korttelissa n:o 30102 olevan, Asunto-oy. Ulvilantie 8 -nimisen 
yhtiön omistaman tontin n:o 1 maksamattoman kauppahinnan vakuutena oleva 1 mmk:n 
määräinen haltijavelkakirja n:o 1 saatiin vaihtaa samaan tonttiin kiinnitettyyn 1 mmk:n 
haltijavelkakirjaan n:o 17 (khn jsto 12. 2. 5 236 §). 

Aravalle päätettiin esittää, että autonkulj. Oiva Hippeläiselle myönnettyjen 1.2 5 
mmk:n rakennuslainojen takaisin maksamisen vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten 
edellä saisi olla hänen Tuomarinkylän kylässä omistamansa K. 47 T. 7 -nimisen tilan 
RN:o l 508 maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi vahvistettu 133 000 mk:n mää-
räinen kiinnitys (khn jsto 25. 6. 5 986 §), että levyseppä Thure Ojaselle myönnettyjen 
rakennuslainojen kiinnitysten edellä saisi olla Etelä-Kaarelan kylässä sijaitsevan K. 
33069 T. 4 -nimisen tilan RN:o 8208 maksamattoman kauppahinnan vakuutena oleva 
50 400 mk:n määräinen kiinnitys (khn jsto 31. 7. 6 117 §), että työnjoht. Reino Tikkaselle 
v. 1957 Tapanilan kylässä sijaitsevalle Tikkala I -nimiselle tilalle RN:o 243 rakennettavaa 
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omakotitaloa varten myönnetty, alkuaan 800 000 mk:n suuruinen asuntolaina katsottaisiin 
myönnetyksi Tikkala II -nimiselle tilalle RN:o 244 rakennettavaa omakotitaloa varten 
(khn jsto 26.2.5 321 §). 

Eräiden lainojen maksuajan pidentäminen. Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, 
että Käpylän Yhteiskoulun Talo Oy:lle myönnetyn 8 mmk:n lainan 30. 11. maksettavaksi 
erääntynyt, yhteensä 226 445 mk:n suuruinen korko- ja kuoletuserä suoritettaisiin 17. 4. 
(ks. s. 167) vahvistetuista lainaehdoista poiketen 30. 5. 1959 (27. 11. 3 163 §). 

Lauttasaaren yhteiskoulu oikeutettiin suorittamaan 31. 12. 1957 erääntyneen lainansa 
kuoletus, korko ja indeksikorotus 28. 2. mennessä sillä ehdolla, että erääntyneille erille 
suoritettaisiin 9 %:n korko erääntymispäivästä maksupäivään (16. 1. 252 §). 

Munkkiniemen Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiölle myönnettiin oikeus suorittaa 
30. 6. maksettavaksi erääntynyt yhteensä 307 812 mk:n nimellisarvoinen korko- ja kuole-
tusmaksu viimeistään 30. 9., viivästyskorko 9 % eräpäivästä maksupäivään. Lisäksi oli 
mainituille eriHe suoritettava velkakirjan mukainen indeksikorotus (khn jsto 4. 7. 6 065 §). 

Asunto-oy. Merimiehenkatu 12 -niminen yhtiö oikeutettiin suorittamaan kaupungilta 
saamansa lainan 12. 10. erääntyneen, yhteensä 511 812 mk:n korko- ja kuoletuserä vii-
meistään 12. 4. 1959, sillä ehdolla että erälle suoritettaisiin 11 %:n viivästyskorko erä-
päivästä maksupäivään (11. 12. 3 298 §), 

Mustalaislähetykselle myönnettiin oikeus suorittaa 31. 12. 1957 erääntynyt lainansa 
100 000 mk:n kuoletus ja 37 000 mk:n suuruinen korko 31.3., sillä ehdolla että summalle 
suoritettaisiin 9 %:n korko erääntymispäivästä maksupäivään (16. 1. 257 §). 

Suomen Matkailijayhdistykselle päätettiin myöntää lykkäystä v. 1947 myönnetystä 
12 mmk:n lainasta, v. 1949 myönnetystä 6 mmk:n lainasta sekä v. 1950 myönnetystä 7 
mmk:n lainasta jäljellä olevasta, yhteensä 19 mmk:n suuruisesta loppuerästä v. 1957 
maksettavaksi erääntyneen 1 mmk:n lyhennyserän suorittamiseen 31.8. saakka (6.2. 
492 §). 

Vielä myönnettiin erinäisin ehdoin maksunlykkäystä seuraaville henkilöille heidän 
saamiensa lainojen maksettavaksi erääntyneiden määrien suorittamisessa seuraavasti: 
hra Arnold Bellmanille 31. 10. maksettavaksi erääntyneen 21012 mk:n korko- ja kuoletus-
erän maksamisessa 31. 12. saakka (khn jsto 30. 10. 6 552 §); vahtimest. Aune Eklundille 
31. 10. maksettavaksi erääntyneen 19 951 mk:n korko- ja kuoletuserän maksamisessa 
15. 1. 1959 saakka (khn jsto 11. 12. 6 795 §); lasinleikk. Esa Elorannalle maksettavaksi 
erääntyneiden korko- ja kuoletuserien maksamisessa kertomusvuoden loppuun, jonka jäl-
keen maksuerille ei enää myönnettäisi lykkäystä (khn jsto 3. 9. 6 255 §); juustomest. 
Selim Hailalle 31. 12. 1957 maksettavaksi erääntyneen 34 125 mk:n korko- ja kuoletus-
erän maksamisessa 30. 4. saakka (khn jsto 12. 2. 5 240 §); valtiot, maist. Arvi Hallbergille 
30. 4. maksettavaksi erääntyneen 30 023 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksami-
sessa 5. 7. saakka (khn jsto 16. 5. 5 734 §); sepänapul. Veikko Halosen kuolinpesälle 30. 4. 
maksettavaksi erääntyneen 25 266 mk:n korko- ja kuoletuserän suorittamisessa 31. 10. 
saakka (khn jsto 16.5.5 733 §); hra Reino Hannukalle 30. 4. maksettavaksi erääntyneen 
24 975 mk:n, 31. 10. maksettavaksi erääntyneen 24 246 mk:n sekä 30. 4. 1959 maksetta-
vaksi erääntyneen 23 382 mk:n korko- ja kuoletuserien maksamisessa vastaavasti 31. 8. 
1958, 28. 2. ja 30. 6. 1959 saakka (khn jsto 23. 4. 5 622 §, 26. 11. 6 722 §); hra Valtteri 
Ilamalle 31. 10. 1957 maksettavaksi erääntyneen 21 600 mk:n sekä 31. 10. maksettavaksi 
erääntyneen 20 376 mk:n korko- ja kuoletuserien maksamisessa vastaavasti 31. 3. 1958 
ja 31. 1. 1959 saakka (khn jsto 15. 1. 5 084 §, 12. 11. 6 628 §); rva Karin Itkoselle 30. 4. 
maksettavaksi erääntyneen 17 062 mk:n ja 31. 10. maksettavaksi erääntyneen 16 555 
mk:n korko- ja kuoletuserien maksamisessa vastaavasti 31.5. ja 3. 12. saakka (khn jsto 
16. 5. 5 735 §, 19. 11. 6 672 §); hra Kaarlo Jäntille 31.12. maksettavaksi erääntyneen 
30 865 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 1. 3. 1959 saakka (khn jsto 
26. 11.6 723 §); rva Eila Karjalaiselle 31. 10. maksettavaksi erääntyneen 31 373 mk:n 
korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 12. saakka (khn jsto 12. 11. 6 627 §); rva Martta 
Karppiselle 30. 11. maksettavaksi erääntyneen 51 826 mk:n suuruisen korko- ja kuoletus-
erän maksamisessa 31.3. 1959 saakka (khn jsto 19. 11.6 670 §); hra Toivo Kekkiselle 
30. 4. maksettavaksi erääntyneen 31 219 mk:n korko- ja kuoletuserän maksamisessa 
30.6. saakka (khn jsto 2. 5. 5 656 §); hra Johan Koposelle 31. 12. 1957 maksettavaksi 
erääntyneen yhteensä 13 031 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 3. 
saakka (khn jsto 12. 2. 5 239 §); hra Kaarlo Laaksoselle 30. 4. maksettavaksi erääntyneen 
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24 975 mk:n.korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 7. saakka (khn jsto 23. 4. 5 623 §); 
hra Väinö Lahdelle 30. 10. 1957 ja 30. 4. 1958 maksettavaksi erääntyneiden 42 922 mk:n 
suuruisten korko- ja kuoletuserien maksamisessa 31. 10. saakka (khn jsto 21. 5. 5 779 §); 
rva Hanna Lahtiselle 30. 4. maksettavaksi erääntyneen 21 141 mk:n suuruisen korko- ja 
kuoletuserän maksamisessa 1.6. saakka (khn jsto 2. 5. 5 653 §); liikemies Väinö Lind-
grenille 1.10. maksettavaksi erääntyneen 48 533 mk:n maanvuokran maksamisessa 15. 12. 
saakka (khn jsto 19. 11. 6 671 §); hra Harry Londenille 30. 4. maksettavaksi erääntyneen 
yhteensä 24 975 mk:n korko- ja kuoletuserän maksamisessa 30. 6. saakka (khn jsto 9. 4. 
5 549 §); hra Vilho Martikaiselle 30. 4. maksettavaksi erääntyneen 17 227 mk:n korko- ja 
kuoletuserän maksamisessa 31.12. saakka (khn jsto 21. 5. 5 778 §); hra Rafael Meri-
paadelle 31. 12. 1957 maksettavaksi erääntyneen 32 800 mk:n ja 31. 12. 1958 maksetta-
vaksi erääntyneen 30 865 mk:n korko- ja kuoletuserien maksamisessa vastaavasti 1.3. 
1958 ja 1.4. 1959 saakka (khn jsto 22. 1. 5 135 §, 17. 12. 6 856 §); hra Heikki Metsäaholle 
31. 12. 1957 maksettavaksi erääntyneen 32 800 mk:n ja 30. 6. maksettavaksi erääntyneen 
31 980 mk:n korko- ja kuoletuserien maksamisessa vastaavasti 31. 3. ja 30. 9. saakka 
(khn jsto 12. 2. 5 238 §, 4. 7. 6 062 §); hra Harald Mustosen 30. 6. maksettavaksi erään-
tyneen 26 400 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 30. 9. saakka (12. 6. 
1 845 §); hra Nikolai Männyksen 30. 4. ja 31. 10. maksettavaksi erääntyneiden 21 000 
mk:n ja 20 376 mk:n suuruisten korko- ja kuoletuserien maksamisessa vastaavasti 31. 7. 
ja 31. 12. saakka (khn jsto 28. 5. 5 808 §, 12. 11. 6 629 §); rva Dagmar Nyholmille 30. 6. 
erääntyneen 32 070 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 12. saakka 
(khn jsto 2. 7. 6 034 §); hra Olof Olmille 31. 12. 1957 erääntyneen 27 675 mk:n suuruisen 
korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 3. saakka (khn jsto 8. 1. 5 040 §); hra Paavo 
Pertamolle ja hänen vaimolleen Meri Pertamolle 31. 12. 1957 maksettavaksi erääntyneen, 
yhteensä 34 125 mk:n korko- ja kuoletuserän maksamisessa 28. 2. saakka (khn jsto 22. 1. 
5 136 §); ups. opp. Tauno Perttulalle 31. 5. maksettavaksi erääntyneen 35 756 mk:n korko-
ja kuoletuserän maksamisessa 31. 10. saakka (khn jsto 4. 6. 5 850 §); varastotyöntekijä 
Vilho Pylväläiselle kertomusvuoden lokakuussa erääntyneen 12 430 mk:n korko- ja kuole-
tuserän maksamisessa 28. 2. 1959 saakka (khn jsto 5. 11. 6 591 §); rva Tyyni Rannalle 
30. 4. erääntyneen 17 575 mk:n korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31. 10. saakka (khn 
jsto 2. 7. 6 035 §); hra Allan Raskille 31. 12. 1957 maksettavaksi erääntyneen 32 800 
mk:n ja 30. 6. 1958 maksettavaksi erääntyneen 31 980 mk:n korko- ja kuoletuserien 
maksamisessa vastaavasti 30. 5. ja 30. 9. saakka (khn jsto 5. 2. 5 211 §, 2. 7. 6 033 §); 
hra Rolf Sarangalle 30. 4. maksettavaksi erääntyneen 30 000 mk:n ja 31. 10. maksetta-
vaksi erääntyneen 45 940 mk:n korko- ja kuoletuserien maksamisessa vastaavasti 30. 6. 
ja siten, että 31. 10. suoritettaisiin 15 940 mk ja loput 30 000 mk 31. 12. (khn jsto 7. 5. 
5 705 §, 30. 10. 6 553 §); hra Eino Sarkamalle 30. 6. erääntyneen 33 250 mk:n korko- ja 
kuoletuserän maksamisessa siten, että erääntymispäivänä suoritettaisiin 20 000 mk ja 
13 250 mk:n maksamisessa 31.8. saakka sekä 31. 12. erääntyneen 32 112 mk:n suuruisen 
korko- ja kuoletuserän maksamisessa siten, että erääntymispäivänä suoritettaisiin 16 112 
mk ja 16 000 mk:n maksamisessa 31. 3. 1959 saakka (khn jsto 2. 7. 6 036 §,17. 12. 6 851 §); 
rotatiopainaja Väinö Simpasen oikeudenomistajalle Helga Simpaselle 1. 10. 1957 makset-
tavaksi erääntyneen 15 255 mk:n korko- ja kuoletuserän maksamisessa 31.8. saakka 
(khn jsto 19. 2. 5 283 §); fakt. Erkki Sinervolle 31. 10. maksettavaksi erääntyneen 34 862 
mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän maksamisessa 28. 2. 1959 saakka (khn jsto 22. 10. 
6 508 §); rva Meeri Sinivuorelle 30. 4. erääntyneen 20 625 mk:n suuruisen korko- ja kuole-
tuserän maksamisessa 31. 10. saakka (khn jsto 4. 6. 5 851 §); komisario Erik Snellmanille 
28. 7. maksettavaksi erääntyneen 46 750 mk:n korko- ja kuoletuserän maksamisessa 1.10. 
saakka (khn jsto 31. 7. 6 112 §); postivirk. Birger Stählbergille 30. 4. maksettavaksi erään-
tyneen 36 000 mk:n suuruisen kuoletuserän maksamisessa 31. 10. saakka ja silloin erään-
tyvän 36 000 mk:n kuoletuserän maksamisessa 1. 3. 1959 saakka (khn jsto 12. 2. 5 241 §); 
hra Valter Wileniukselle 31. 12. erääntyneen 32 112 mk:n suuruisen korko- ja kuoletus-
erän suorittamisessa siten, että erääntymispäivänä maksettaisiin 17 112 mk ja loppuerän 
15 000 mk:n maksamisessa 1. 2. 1959 saakka (khn jsto 17. 12. 6 857 §); hra Reino Väisäselle 
31. 10. 1957 maksettavaksi erääntyneen, yhteensä 28 975 mk:n, 30. 4. 1958 maksettavaksi 
erääntyneen, yhteensä 28 212 mk:n ja 31. 10. 1958 maksettavaksi erääntyneen, yhteensä 
27 389 mk:n korko- ja kuoletuserät kaikki 30. 4. 1959 (khn jsto 11. 12. 6 796 §); perämies 
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Matti Ylöselle 31. 10. erääntyneen 33 671 mk:n suuruisen korko- ja kuoletuserän suorit-
tamisessa 15. 12. saakka (khn jsto 30. 10.6 551 §). 

Vääpeli Alpo Tuovista kehotettiin viipymättä suorittamaan rahatoimistoon v:n 1957 
tonttivuokrasta maksamatta oleva määrä 18 000 mk, korko 11 % (khn jsto 22. 1. 5 137 §). 

Sosiaaliministeriölle päätettiin ilmoittaa, että kiinteistölautakunta oli päättänyt irti-
sanoa rappari Huugo Palkosaarelle Marttilan omakotialueen korttelin n:o 6 tontilla n:o 2 
olevan rakennuksen rakentamista varten myönnetyn omakotilainan suorittamatta olevan 
määrän 25 280 mk heti maksettavaksi (khn jsto 29. 1. 5 186 §). 

Asuntolainat. Yleisjaosto teki kertomusvuonna joukon päätöksiä, jotka koskivat 
Aravalle tehtäviä esityksiä eräiden asuntolainojen siirtämisestä tai postponoimisesta. 

Eräiden tonttien kauppahinnan maksuajan pidentäminen. Taitorakennus Oy:n ano-
muksesta yleisjaosto oikeutti anojan suorittamaan 12. 12. 1957 maksettavaksi erääntyneen 
korttelin n:o 30032 tonttien n:o 2 ja 7 sekä korttelin nro 30037 tontin nro 18 kauppahinnasta 
maksamatta olevan 1 1.72 5 mmkrn loppuerän 31.1. mennessä, sillä ehdolla että maksamat-
ta olevalle määrälle suoritettaisiin 9 %rn korko erääntymispäivästä maksupäivään (khn 
jsto 8. 1. 5 045 §). Huomioon ottaen vaikean työttömyystilanteen yleisjaosto päätti 
myöhemmin oikeuttaa yhtiön maksamaan em. kauppahinnan loppuerän siten, että siitä 
suoritettaisiin 5 mmk 31. 3. mennessä ja loput 6.72 5 mmk 31. 7. mennessä, sillä ehdolla 
että maksamatta oleville määrille suoritettaisiin 11 %rn korko erääntymispäivästä maksu-
päivään (khn jsto 19. 2. 5 292 §). 

Asunto-oy. Poutamäentie 7 -niminen yhtiö oikeutettiin suorittamaan 26. 3. maksetta-
vaksi erääntynyt korttelin nro 46044 tontin nro 2 kauppahinnan 8. 3 8 5 mmkrn suuruinen osa 
26. 6. mennessä, sillä ehdolla että anoja suorittaa maksamatta olevalle määrälle 10 %rn 
koron erääntymispäivästä maksupäivään sekä että ostaja suorittaa 26. 3. myyntiehtojen 
mukaisen koron koko maksamatta olevalle pääomalle 26. 9. 1957—31.3. 1958 väliseltä 
ajalta (khn jsto 26. 2. 5 322 §). 

Perimispalkkioiden korottaminen. Kaupunginhallitus päätti, että perimispalkkio, joka 
peritään laiminlyödyn maksun perimisen yhteydessä, korotetaan 1. 9. lukien 200 mkrksi 
(3. 7. 2 030 §). 

Eräiden puolustuslaitoksen ja kaupungin välisten tilitysten tasoittaminen. Kaupungin-
hallitus oikeutti rahatoimiston tasaamaan tileillä »huoltorahat asevelvollisten ym. omai-
sille» ja »sotainvalidien ja heidän sekä kadonneiden ja kaatuneiden omaisten väliaikaiset 
huoltorahat» olevat saamiset tilillä »Kruununkassa» olevaa ylijäämää vastaan sekä tulout-
tamaan erotuksen 389 824 mk kaupungille (3. 7. 2 032 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus päätti, että vrn 1957 tulojen perusteella kertomus-
vuonna perittävät kunnallisverot saadaan perimispaikoissa ottaa vastaan ilman säädettyä 
lisämaksua vielä 5 prää kuhunkin verolippuun merkittyä eräpäivää myöhemmin (30. 10. 
2 868 §). 

Kertomusvuoden kunnallisveron kannantapäivät vahvistettiin 5.—18. 11. väliseksi 
ajaksi (28. 8. 2 318 §). 

Kertomusvuoden kunnallisveron ennakkokannanta päätettiin suorittaa neljässä erässä 
siten, että I erän kantoaika olisi 15. — 28. 2. välisenä aikana, II erän 16. — 28. 5. välisenä 
aikana, III erän 15.—28.8. välisenä aikana ja IV erän 15.—28. 11. välisenä aikana 
(30. 1. 414 §). 

Vrn 1959 kunnallisveron ennakkokannanta päätettiin myös toimittaa neljässä erässä, 
joiden kantoajat vahvistettiin seuraaviksir I erä 16.—28.2. 1959, II erä 15.—28.5. 
1959, III erä 15. —28. 8. 1959 ja IV erä 16. — 28. 11. 1959 (20. 11. 3 058 §). 

Vrn 1957 veroäyrin hinnaksi vahvistettiin 12r 50 mk (7. 8. 2 165 §). 
Merkittiin tiedoksi, että vrn 1957 tuloista määrättyjen veroäyrien lopullinen tarkistettu 

lukumäärä jakaantui seuraavastir kiinteistötulosta 62 381 312 äyriä, elinkeino- ja ammatti-
tulosta 294 096 941 äyriä sekä palkka- ja muusta edellä mainitsemattomasta tulosta 
1 120 291 792 äyriä eli yhteensä 1 476 770 045 äyriä. Em. tarkistetut luvut oli myös 
ilmoitettu lääninhallituksen tietoon (16. 10. 2 728 §, 6. 11. 2 924 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rahatoimiston väliaikaisesti ylittämään verojen 
jälkiperintää varten merkittyä määrärahaa enintään 1 mmkrlla verojen jälkiperinnän 
tehostamista varten (23. 9. 2 553 §). 

Veroasiain muutoksenhakumenettelyn nopeuttamista koskeva Helsingin Kauppa-
kamarin ilmoitus merkittiin tiedoksi (20. 11.3 056 §). 
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Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön ilmoitus, että kertomusvuoden I vuosinel-
jänneksen veroennakko suoritetaan Helsingin kaupungille siten, että siitä maksetaan puo-
let 31. 3. ja loput, jolle suoritetaan 7 % vuotuinen korko 31.3. lukien maksupäivään, kah-
dessa erässä 22. 4. mennessä (6. 3. 823 §). 

Valtiovarainministeriön esityksestä kaupunginhallitus päätti suostua lykkäämään val-
tion kaupungille maksettavan veroennakon suorittamista sillä ehdolla, että valtio suorit-
taa em. ennakoista viimeistään 19. 6. 500 mmk, viimeistään 30. 6. 1 mrd mk ja viimeistään 
19. 7. loppuerän sekä että maksuajan pidennystä saaneille määrille suoritetaan 7 %:n 
vuotuinen korko (12. 6. 1 855 §). 

Myöhemmin merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli 8. 9. päättänyt myön-
tää kaupungille 1 mrd mk:n lainan niitä kunnallisveron ennakkopidätysmääriä vastaan, 
jotka valtio kertomusvuoden III neljänneksen aikana perii kaupungin puolesta, makset-
tavaksi siten, että 10. 9. suoritetaan 1/3 lainamäärästä, 30. 9. samoin 1/3 ja loppuerä 
19. 10., sillä ehdolla että kaupunki suorittaa 7 %:n vuotuisen koron mainitulle laina-
määrälle (11.9. 2 436 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli määrännyt, että sen 3. 3. antamia 
määräyksiä olisi noudatettava siksi, kunnes kunta olisi ilmoittanut v:lta 1957 toimitet-
tuun taksoitukseen perustuvan lopullisen veroäyrimäärän ja että lääninhallitus sen jälkeen 
saisi maksaa kunnalle toistaiseksi kertomusvuoden aikana vuosineljänneksittäin 90 % 
siitä määrästä, joka saatiin, kun verovelvollisilla v. 1957 olleita, asuinpaikan mukaan tak-
soitettavia tuloja vastaava veroäyrimäärä kerrottiin voimassa olevalla ennakkoveroäyrin 
hinnalla. Lääninhallituksen tuli v:n 1957 taksoitukseen perustuvan lopullisen veroäyri-
in äärän ilmoittamisen jälkeen laskea, mihin määrään sitä ennen kertomusvuoden aikana 
suoritetut vuosineljännesmaksut nousisivat, laskettuna eo. määräysten mukaan sekä ottaa 
huomioon uuden laskelman mukaisten jo suoritettujen vuosineljännesmaksujen välinen 
erotus lähinnä seuraavalla kerralla suoritettavan vuosineljännesmaksun lisäyksenä tai 
vähennyksenä. Eo. tiedoituksen johdosta rahatoimenjohtaja oli viitannut Kaupunkiliiton 
toimiston 28. 9. 1957 päivättyyn kirjeeseen, jossa oli ilmoitettu valtiovarainministeriön 
päättäneen, että viimeistään kertomusvuoden viimeisen neljänneksen osuuden maksami-
sen yhteydessä ennakkoperintälain 53 §:ssä tarkoitettu prosenttiluku määrättäisiin 100 
%:ksi kertomusvuoden ennakkovero-osuuksia suoritettaessa, jolloin aikaisempien neljän-
neksien maksuosuudet tasoitettaisiin samaa prosenttilukua perusteena käyttäen. Kun 
prosenttiluvun määrääminen ministeriön nyt tekemän päätöksen perusteella jäisi toistai-
seksi avoimeksi, kaupunginhallitus päätti pyytää Suomen Kaupunkiliiton hallitusta kään-
tymään valtiovarainministeriön puoleen toimenpiteisiin ryhtymiseksi niin, että ko. minis-
teriön 28. 9. 1957 antamia ohjeita noudattaen ennakkovero-osuudet suoritettaisiin kun-
nille kertomusvuoden viimeisen vuosineljänneksen yhteydessä 100°/o:n mukaan (12.6. 
1 848 §). 

Kuntien ennakkoveroprosentin määräämistä koskeva Kaupunkiliiton toimiston yleis-
kirje merkittiin tiedoksi (6. 3. 822 §). 

Ennakkovero-osuuksien suorittamista koskeva Kaupunkiliiton toimiston kiertokirje, 
jossa ilmoitettiin valtiovarainministeriön suostuneen veroennakko-osuuksien maksamiseen 
kunnille 100 %:n mukaisesti merkittiin tiedoksi (3. 7. 2 039 §, 18. 12. 3 351, 3 358 §). 

Uudenmaan läänin tulo- ja omaisuusverotuksen tarkastuslautakunnan pyydettyä 
lausuntoa Osuusliike Elannon verovalituksen johdosta, joka koski verovelvollisen oikeutta 
tehdä arvonpoistoja rakennuksen korottamisoikeudesta kaupungille suoritetusta kor-
vauksesta, kaupunginhallitus päätti ko. tarkastuslautakunnalle ilmoittaa, ettei kaupunki 
katsonut olevansa velvollinen antamaan pyydettyä lausuntoa (9. 1. 162 §). 

Koiraveron korottaminen. Kaupunginhallitus päätti pyytää Suomen Kaupunkiliittoa 
ryhtymään toimenpiteisiin koiraveron suorittamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttami-
seksi siten, että kaupungeissa ja kauppaloissa maksettavan koiraveron ylärajaa korotet-
taisiin sopivaksi katsottuun määrään (30. 4. 1 425 §, kunn. as. kok. n:o 179 §). 

Ruoholahden Liha Oy :n akordi. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Ruoholahden Liha 
Oy:n akordiehdotuksen siten, että kaupungin etuoikeudettomille saataville suoritettaisiin 
kertakaikkisena maksuna 10 % ja että kaupungin etuoikeutetut verosaatavat verolisäyk-
sineen maksettaisiin täysimääräisinä, jolloin kaupunki suostuisi palauttamaan mahdolli-
sesti liikaa nostamansa määrät siinä tapauksessa, että todelliset verosaatavat v:lta 
1957 ja 1958 jäisivät pienemmiksi kuin kaupungille akordisopimuksen perusteella suori-
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tetut määrät. Kaupungin suostumus akordiin annetaan sillä ehdolla, että yhtiön muut 
velkojat hyväksyvät akordin (27. 3. 1 070 §). 

Valtionapuja koskevien ilmoitusten tekeminen. Kaupunginhallitus päätti uudelleen huo-
mauttaa lauta- ja johtokunnille, rakennustoimikunnille ja komiteoille sekä laitoksille, 
että niiden on vuosittain 15. 1. mennessä toimitettava kaupunginhallitukselle kiertokirjeen 
175/24. 1. 1957 mukainen määräaikaisluettelo vuoden aikana haettavista valtionavuista, 
minkä lisäksi kaupunginhallitukselle on viipymättä ilmoitettava uusien valtionapujen 
saantimahdollisuudesta. Edelleen kehotettiin kaikkia kassa- ja tilivirastoja lähettämään 
rahatointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle ilmoitukset kaikista niille lähetetyistä 
valtionavuista. Lauta- ja johtokuntien, rakennustoimikuntien ja komiteoiden sekä laitos-
ten tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ne ovat ensisijaisesti vastuussa siitä, että valtion-
apuja koskevat selvitykset lähetetään kaupunginhallitukselle niin täsmällisinä ja niin 
hyvissä ajoin, että valtionavut voidaan kaupunginhallituksen toimesta anoa määrä-
aikoina (9. 1. 178 §). 

Kaupungin v:n 1957 tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatoimiston 
laatiman kaupungin v:n 1957 tilinpäätöksen (27. 3. 1 054 §). 

Talousarvio. Kertomusvuoden talousarvion ja tilisäännön määräysten noudattamista 
koskeva kiertokirje päätettiin lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja lai-
toksille sekä rakennustoimikunnille. Samalla huomautettiin, että kiertokirje on jaettava 
myös lauta- ja johtokuntien jäsenille (2. 1. 89 §, ks. s. 6 ja 154). 

V:n 1959 talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestystä koskeva ilmoitus merkittiin tie-
doksi (23.9.2 551 §). 

V:n 1959 talousarvioehdotuksen kolmannessa lukemisessa rahatointa johtava apulais-
kaupunginjohtaja oli pyytänyt pöytäkirjaan merkittäväksi, että talousarvioehdotuksen 
tulopuolella oli otettu huomioon sähkötariffien mahdollinen, n. 10 %:n korotus. Ellei 
kaupunginvaltuusto hyväksyisi mainittujen maksujen korottamista, olisi menopuolella 
olevia määrärahoja vastaavasti vähennettävä, varsinkin koska talousarvioehdotukseen 
ei ollut merkitty määrärahaa kertomusvuoden vajauksen peittämistä varten. Talousarvio-
ehdotukseen ei kolmannen lukemisen yhteydessä kuitenkaan voitu kaupunginhallituksen 
aikaisemmin hyväksymän käsittelyjärjestyksen mukaan tehdä muutoksia muuten kuin 
yksimielisillä päätöksillä. Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi v:n 1959 talous-
arvioehdotuksen esityksen mukaisesti (13. 11. 3 013 §). 

V:n 1959 talousarvion laatimista koskeva kiertokirje päätettiin lähettää kaikille lauta-
ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille (20. 2. 648 §). 

Ko. talousarvion valmistelutehtävien suorittamisesta myönnettiin kaup.siht. Lars 
Johansonille 80 000 mk ja apul.kaup.siht. Seppo Ojalalle 120 000 mk tarkoitusta varten 
merkityistä määrärahoista (khn jsto 2. 7. 6 039 §). 

Tilinpäätöskertomuksen menoja osoittavat vertailevat tilinpäätöstaulukot päätettiin 
vastaisuudessa laatia rahatoimiston 17. 1. tekemän ehdotuksen mukaisesti. Samalla oli 
tilinpäätöskertomuksista poistettava siirtyneiden ja sidottujen määrärahojen taulukot 
ja siihen lisättävä palovakuutettua omaisuutta koskeva taulukko. Rahatointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja oikeutettiin päättämään tilinpäätöskertomukseen mahdollisesti 
tarpeellisiksi osoittautuvista pienehköistä muutoksista (30. 1. 408 §). 

Talousarvion tarkastamiskomitean mietinnön aiheuttamat toimenpiteet. V. 1957 (ks. s. 
26) olivat vt Modeen ym. tehneet aloitteen komitean asettamiseksi tutkimaan talousarvion 
varsinaisten menojen tarkistamista, jolloin olisi myös tutkittava mitä mahdollisuuksia 
olisi supistaa näitä menoja sekä miten vastaiset liian nopeat menolisäykset olisivat estet-
tävissä. Kaupunginhallitus oli 2. 1. (ks. s. 132) asettanut mainitun komitean, jonka mie-
tinnön johdosta kaupunginhallitus myöhemmin päätti 

1) talousarvion tarkistamiskomitean 1) ponnen johdosta pyytää kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriötä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta valtiovallan 
taholta suotaisiin kaupungille vapaammat mahdollisuudet työttömyystyökohteita valit-
taessa siten, että nämä työt voitaisiin järjestää entistä tarkoituksenmukaisemmin ja kau-
pungin taloudellisia etuja vastaavasti sekä että valtio ei keskeyttäisi omia töitään sellai-
sissa tapauksissa, jolloin tämä toimenpide merkitsisi vain työttömien sijoittamista valtion 
töistä kaupungin työttömyystöihin, 

2) komitean 2) ponnen johdosta kehottaa kaupunginjohtajaa harkitsemaan erillisen 
esityksen tekemistä finanssisihteerin viran perustamisesta kaupunginkansliaan, minkä 
12 — Kunnall. kert. 1958, I osa 
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ohella kaupunginhallitus päätti ottaa kaupungin korjaustöiden uudelleen organisointia 
koskevan esityksen yhteydessä käsiteltäväkseen myös kysymyksen erityisen henkilön 
palkkaamisesta kaupunginkansliaan lähinnä talousarvion yhteydessä tarvittavia teknillis-
luontoisia selvityksiä varten, 

3) komitean 3) ponnen johdosta antaa vuoden 1960 talousarvion valmistelua koske-
vassa kiertokirjeessään kaupungin eri hallintoelimille ohjeet siitä, että määrärahoja pää-
omamenoihin ehdotettaessa on samalla esitettävä selvitys sijoitusmenon aiheuttamasta 
varsinaisten menojen lisäyksestä, 

4) komitean 4) ponnen johdosta kehottaa kiinteistölautakuntaa kiireellisesti selvittä-
mään, paljonko varsinaisen Kantakaupungin piirissä on kaupungille tai yksityisille kuulu-
villa alueilla käyttämätöntä rakennusalaa sekä tekemään suunnitelman näiden alueiden 
entistä tehokkaampaan käyttöön ottamisesta, 

5) komitean 5) ponnen johdosta ottaa kysymyksen varastoon ostamisesta vallitsevaa 
markkinatilannetta silmällä pitäen käsiteltäväkseen kaupungin hankintatoimen uudel-
leen järjestelyn yhteydessä, 

6) komitean 6) ponnen johdosta kehottaa rahatoimistoa tekemään kaupunginhalli-
tukselle ehdotuksensa kaupungin hallintoelimille annettaviksi ohjeiksi kaupungille perit-
täviä maksuja koskevista maksuehdoista erityisesti maksuaikaa silmällä pitäen ja huo-
mioon ottaen, että vastaavanlaisissa tapauksissa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan 
samanlaista menettelyä, 

7) komitean 7) ponnen johdosta kehottaa kaupungin yhteistoimintakomiteaa harkitse-
maan toimenpiteitä, joilla kaupungin eri elinten välistä yhteistoimintaa tehostamalla voi-
taisiin aikaansaada säästöjä palkkamenoissa, koneiden ja laitteiden hankinnoissa sekä 
huoneistomenoissa ja että tällöin erityisesti kiinnitettäisiin huomiota siihen, että jo raken-
nustöiden suunnitteluvaiheessa tutkittaisiin kaikki ne eri tarkoitukset, joita rakennus voi 
tyydyttää, 

8) komitean 8) ja 9) ponsien johdosta kehottaa järjestelytoimistoa yhteistoiminnassa 
sairaalaviranomaisten kanssa harkitsemaan, miten kustannuksia voitaisiin vähentää 
suorittamalla sellaisia työnjakoa koskevia järjestelyjä, että korkeatasoisen koulutuksen 
saanutta henkilökuntaa ei käytettäisi sen koulutusta vastaamattomien tehtävien suoritta-
miseen, harkitsemaan, mitä muuten olisi tehtävä sairaalakustannusten vähentämiseksi 
kiinnittämällä tällöin huomiota erityisesti sairauslomakustannusten alentamiseen sekä 
selvittämään, miten sairaaloiden henkilökunnan lukumäärä voitaisiin saattaa oikeaan 
suhteeseen hoitopaikkoihin nähden, 

9) komitean 10) ponnen johdosta asettaa 5-jäsenisen komitean harkitsemaan kysy-
mystä siitä, miten kaupungin eri virastojen ja laitosten vuosilomasijaisten määrää voitai-
siin vähentää, valita komitean puheenjohtajaksi vt Järnefeltin sekä jäseniksi vtt Ehrn-
roothin, Haran, Laineen ja Vuokon ynnä oikeuttaa komitean ottamaan itselleen sihteerin 
ja kuulemaan asiantuntijoita, 

10) komitean 11) ponnen johdosta kehottaa hankintatoimistoa tekemään kaupungin-
hallitukselle ehdotuksen kaupungin eri virastojen ja laitosten normikalustoiksi sekä kehot-
taa kaikkia hallintoelimiä kiinnittämään talousarvioehdotustensa valmistelussa erityistä 
huomiota siihen, ettei laitoksille hankittavien kalustojen määrässä ja laadussa noudateta 
liian korkeata vaatimustasoa, 

11) komitean 12) ponnen johdosta ottaa asian käsiteltäväkseen ao. hallintoelinten 
annettua asiassa lausuntonsa, 

12) komitean 14) ponnen johdosta ottaa asian käsiteltäväkseen satamalautakunnan 
ja yleisten töiden lautakunnan annettua asiassa lausuntonsa, 

13) komitean 15) ponnen johdosta kehottaa palkkalautakuntaa antamaan kaupungin-
hallitukselle selvityksen virka-asuntojen jakamisen voimassa olevista perusteista sekä 
mahdollisuuksista virka-asuntojen myöntämisen rajoittamiseen vain välttämättömiksi 
katsottavissa tapauksissa, 

14) komitean 16) ponnen johdosta kehottaa ao. hallintoelimiä perimään kaupungin 
omistamia rakennuksia vuokrattaessa niistä kulloinkin vallitsevaa hintatasoa vastaavan 
korvauksen sekä kehottaa kiinteistölautakuntaa ynnä urheilu- ja retkeilylautakuntaa 
tekemään kaupunginhallitukselle erillisen selvityksen siitä, onko kesämökkien pitämisestä 
kaupungin maalla perittäviä voimassa olevia korvauksia tarkistettava, 
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15) komitean 17) ponnen johdosta kehottaa suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokuntia harkitsemaan mahdollisuuksia kansakoululuokkien oppilasmäärien 
korottamiseen sekä kansakoulukustannusten vähentämiseen yleensä, 

16) komitean 18) ponnen johdosta kehottaa ammattiopetuslaitosten johtokuntaa 
selvittämään ja tekemään kaupunginhallitukselle esityksen siitä, voitaisiinko vallitsevaa 
ammattiopetustilojen puutetta helpottaa kehittämällä yhteistoimintaa teollisuusyritysten 
kanssa siten, että myös nämä osallistuisivat ammattiopetuksesta aiheutuviin kustannuk-
siin sekä että samalla tutkittaisiin mahdollisuudet ammattioppilasmäärän lisäämiseen 
käytettävissä olevien opetustilojen ja opettajavoiman puitteissa, 

17) komitean 19) ponnen johdosta kehottaa kiinteistölautakuntaa tekemään kaupun-
ginhallitukselle kiireellisesti esityksen kiinteistöviraston asemakaava- ja tonttiosastojen 
töiden jouduttamisesta ja tehostamisesta, 

18) komitean 20) ponnen johdosta kehottaa liikennelaitosten lautakuntaa harkitse-
maan esityksen tekemistä siitä, voitaisiinko liikennelaitoksen taloudellista asemaa niiden 
toimenpiteiden lisäksi, joihin jo on ryhdytty tai joita on valmisteltu, parantaa tutkimalla 
mahdollisuuksia henkilökunnan tehokkaampaan käyttöön, 

19) komitean 21) ponnen johdosta kehottaa teollisuuslaitosten lautakuntaa pidät-
täytymään kaasulaitoksen laajentamista tarkoittavista töistä siksi ajaksi, kun kysymys 
kaasulaitoksen tuotannon markkinoimisesta on ratkaisematta, 

20) komitean 22) ponnen johdosta kehottaa rahatointa johtavaa apulaiskaupungin-
johtajaa tekemään kaupunginhallitukselle esityksen käyttörahaston sääntöjen muutta-
misesta siten, että rahaston enimmäismäärä olisi 4 mrd mk sekä edelleen tekemään esi-
tyksen verontasausrahaston sääntöjen muuttamisesta siten, että veroäyrin hinnan pyö-
ristyksestä aiheutuvasta säästöstä ainakin puolet siirrettäisiin ilman eri päätöstä veron-
tasausrahastoon sekä että palautuvat siirtomäärärahat, mikäli käyttörahaston enimmäis-
määrä on täytetty, samoin ilman eri päätöstä siirrettäisiin verontasausrahastoon, minkä 
ohella kaupunginhallitus päätti kehottaa rahatointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa 
selvittämään kysymyksen erityisen eläkerahaston perustamisesta kaupungin maksettavia 
eläkkeitä varten, 

21) komitean 23) ponnen johdosta tehdä Suomen Kaupunkiliiton hallitukselle esityk-
sen voimassa olevan kunnallislain muuttamisesta siten, että veroäyrin hinnan laskemis-
menettely saatettaisiin paremmin vastaamaan aktiivisen finanssipolitiikan asettamia 
vaatimuksia sekä 

22) komitean 24) ponnen johdosta kehottaa rahatointa johtavaa apulaiskaupungin-
johtajaa harkitsemaan esityksen tekemistä voimassa olevan verolainsäädännön muutta-
miseksi siten, että kunta, jossa palkkatulo on ansaittu, saisi verottaa osan tästä tulosta 
niissäkin tapauksissa, että asianomainen asuu toisen kunnan piirissä. 

Asiasta oli lähetettävä kirjelmä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle ja Suo-
men Kaupunkiliiton hallitukselle sekä ilmoitettava kaupungin kaikille lauta- ja johto-
kunnille sekä virastoille ja laitoksille ynnä komiteaan valituille henkilöille (18. 9. 2 497 §, 
khn mtö n:o 31). 

Menojen supistaminen ja säästäväisyyden noudattaminen. Otsikossa mainittua asiaa 
koskevassa esityksessään oli rahatoimenjohtaja huomauttanut, että kertomusvuoden 
talousarviota laadittaessa oli oletettu v:n 1957 tulojen perusteella määrättävien veroäyrien 
lukumäärän nousevan n. 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myöhemmin oli kuitenkin 
todettu verotulojen jäävän odotettua pienemmiksi. Kun lisäksi devalvaatio ja työttö-
myyden aiheuttamat menot tulisivat erittäin raskaasti rasittamaan kaupungin taloutta, 
olisi kaupungin kaikkien viranomaisten pyrittävä supistamaan menoja siten, että vain 
välttämättömät tarpeet tyydytettäisiin. Lisäksi olisi pidättäydyttävä tekemästä esityk-
siä, jotka aiheuttaisivat kaupungille jatkuvia, pysyväisluontoisia menoja. Mainitunlaisia 
esityksiä tehtäessä tulisi kaupunginhallitus vastaisuudessa lähettämään ne 2. 1. (ks. s. 132) 
asettamalleen em. komitealle lausuntoa varten. Erikoisesti kaupunginhallitus korosti sitä, 
että talousarvio sisältää menotalouden enimmäissuunnitelman, jonka puitteisiin virasto-
jen ja laitosten on sopeutettava suunnitelmansa. Lisäksi on huomattava, että kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen käyttövarat on tarkoitettu sellaisia uusia tarpeita 
varten, joita ei voida siirtää seuraavaan talousarviovuoteen. Myöskin määrärahojen ylit-
tämistä on vältettävä sekä käyttövarojen ja muidenkin määrärahojen käytössä on pyrit-
tävä aikaansaamaan säästöjä. Kaupunginhallitus päätti lähettää kaikille lauta- ja johto-
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kunnille sekä virastoille ja laitoksille eo. selostuksen mukaisen kiertokirjeen. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, että ne kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset, joiden toteut-
taminen merkitsee kaupungille jatkuvaa, pysyväisluontoista menoa, lähetetään talous-
arvion tarkistamiskomitealle lausunnon antamista varten (13. 2. 555 §). 

Koska kaupungin kassatilanne kertomusvuoden aikana oli erittäin arveluttavasti 
heikentynyt, päätti kaupunginhallitus myöhemmin vielä kehottaa kaikkia lauta- ja johto-
kuntia, virastoja ja laitoksia noudattamaan mahdollisimman suurta säästäväisyyttä mää-
rärahojen käytössä. Vaikka talousarvioon on määrättyä tarkoitusta varten merkitty 
määräraha, ei se edellyttänyt, että rahat olisi kokonaisuudessaan käytettävä, vaan päin-
vastoin loppuvuodesta olisi pyrittävä suunnittelemaan menot siten, että tilivuoden tulok-
seksi jäisi säästöä. Em. ei kuitenkaan tarkoittanut työllisyyden turvaamiseen merkittyjä 
määrärahoja. Tällainen määrärahojen säästäminen olisi välttämätöntä senkin vuoksi-
että kaupungin tulot lamakauden vuoksi tulisivat jäämään oletettua pienemmiksi. Sääs, 
täväisyyteen pyrittäessä olisi mm. virkojen tultua avoimiksi harkittava, voitaisiinko ne 
ainakin toistaiseksi jättää täyttämättä. Myöskin erikoispalkkiot olisi pyrittävä supista-
maan mahdallisimman vähiin yms. 

Kassatilanteen vahvistamiseksi olisi saatavat yleensä perittävä mahdollisimman pian, 
eikä valtionapuja koskevia tilauksia ollut jätettävä määräajan viimeiseen päivään, vaan 
olisi asiakirjat korkotappioiden välttämiseksi toimitettava ao. virastoon mahdollisimman 
ajoissa. Edelleen olisi vältettävä sellaisia hankintoja, jotka eivät olleet välttämättömiä 
ym. Edellä mainitun selostuksen mukainen kiertokirje päätettiin lähettää kaikille lauta-
ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille (4. 9. 2 383 §). 

Väkijuomayhtiön v.lta 1956 kaupungille myöntämän vuosivoiton osuuden käytön hyväk-
symistä koskeva sosiaaliministeriön ilmoitus merkittiin tiedoksi (16. 10. 2 735 §). 

Kaupungin väkiluku. Merkittiin tiedoksi Tilastollisen päätoimiston kirjelmä, missä 
ilmoitettiin, että kaupungin henkikirjoitetun väestön määrä oli 1. 1. ollut yhteensä 431 049 
henkilöä, joista Suomen kansalaisia 427 644 ja ulkomaiden kansalaisia 3 405 (4. 9. 2 390 §). 

Kaupungin tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat rahatoimiston ilmoituk-
set merkittiin tiedoksi (2. 1. 88 §, 30. 4. 1 428 §, 31. 7. 2 114 §, 6. 11. 2 921 §, 27. 11. 
3 162 §, khn jsto 22. 1. 5 117 §, 2. 4. 5 514 §, 9. 4. 5 542 §, 28. 5. 5 813 §, 25. 6. 5 995 §, 2. 7. 
6 025 §, 27. 8. 6 235 §, 24. 9. 6 365 §, 30. 10. 6 547 §). 

Kassatilannetta koskeva rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ilmoitus mer-
kittiin tiedoksi (21. 8. 2 230 §). 

Liikelaitosten vuosivoitot tai -tappiot. Kaupunginhallitus päätti, että liikelaitosten 
vuosivoitot on siirrettävä kaupunginkassaan ja vuositappiot korvattava tilivuotta seu-
raavan vuoden tammikuun 1 p:stä lukien (12. 6. 1 853 §). 

Helsingin maalaiskunnan v. 1957 maksamien, maalaiskunnan ennen 1.1. 1946 myöntä-
mien, eläkkeiden kaupungin osuuden suorittamista varten myönnettiin 209 160 mk eri-
näisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Myönnetyt eläkkeet ja apurahat 
(16. 1.253 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Kaupunkiliitolle päätettiin suorittaa 9 835 812 mk kaupungin 
v:n 1959 jäsenmaksuna. Maksu oli suoritettava 28. 2. 1959 käyttäen tarkoitukseen em. 
pääluokkaan kuuluvia määrärahoja Jäsenmaksut. Samalla päätettiin liitolle ilmoittaa, 
että kaupungin asukasluku kertomusvuoden henkikirjoituksen mukaan oli 427 644 
henkilöä (khn jsto 17. 12. 6 842 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatin ilmoitus työjärjestyksensä vahvistamisesta merkittiin tiedoksi. Saffiäliä 
päätettiin lääninhallitukselle esittää, että kaupunginhallitukselle vastaisuudessa varattai-
siin tilaisuus antaa lausunto maistraatin työjärjestyksen muutoksista ennen niiden hyväk-
symistä (26. 6. 1 948 §, kunn. as. kok. n:o 89). 

Maistraatin kirjaamossa suoritettavia rakennus- ja muutostöitä varten myönnettiin 
415 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 
Kiinteistölautakuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että työt saataisiin ko. määrärahalla 
loppuun suoritetuiksi, koska tarkoitukseen ei myönnettäisi lisää määrärahoja (2. 1. 52 §). 

Sattuneen laskuvirheen oikaisemista varten myön lettiin 3 060 mk (khn jsto 5. 2. 
5 207 §). 


