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tuuston käsiteltävänä oli 972 asiaa v. 1957, 979 asiaa v. 1958, v. 1959, jolloin uudel-
leenjärjestelyt jo alkoivat vaikuttaa, 878 asiaa sekä v. 1960 kaikkiaan 885 asiaa. 
Kaupunginvaltuusto katsoi eo. riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (29. 3. 
246 §). 

Kunnallisen tiedotuslehden perustamista koskeva vt Haran ym. aloite päätettiin 
lähettää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi (11. 10. 687 §). 

Dag Hammar skjöldin muiston säilyttämistä Helsingissä koskeva vt Modeenin ym. 
aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (11. 10. 686 §). 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Obligaatiolainan ottamista koskevan päätöksen vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi, 
että sisäasiainministeriö oli 23. 1. vahvistanut kaupunginvaltuuston v. 1960 (ks. s. 14) 
tekemän päätöksen ottaa kaupungille 1 000 mmk:n obligaatiolaina (15. 2. 104 §). 

Velkakirjalainan ottamista koskevan päätöksen muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti muuttaa 1 000 mmk:n osavelkakirjalainan ottamisesta v. 1960 (ks. s. 14) teke-
määnsä päätöstä siten, että lainan kuoletusaika on 250 mmk:n osalle 10 vuotta ja 
750 mmk:n osalle 25 vuotta, muiden lainaehtojen ja lainan käyttötarkoituksen py-
syessä entisellään. Sisäasiainministeriö oli 23. 1. ja 28. 4. vahvistanut kaupunginval-
tuuston ko. asiaa koskevat päätökset (29. 3. 229 §, 15. 2. 105 §, 17. 5. 339 §). 

Lainan ottaminen Postisäästöpankilta. Kaupunginvaltuusto päätti ottaa Posti-
säästöpankilta 100 mmk:n lainan, joka oli maksettava takaisin 30. 11.1970 mennessä, 
jonka korko oli korkeintaan 2.5 % yli Postisäästöpankin kulloinkin kuuden kuukau-
den irtisanomisen varassa oleville talletuksille maksaman koron ja joka oli 25-pro-
senttisesti sidottu elinkustannusindeksiin, Postisäästöpankin 4. 12. päivätyssä kir-
jelmässä tarkemmin mainituilla ehdoilla. Laina hyväksyttiin käytettäväksi sähkö-ja 
voimalaitosten investointimenoihin (20. 12. 876 §). 

Lainan ottaminen omakotirakennustoimintaa varten. Asuntolainojen välittämistä 
varten omakotirakentajille päätettiin ottaa valtiolta enintään 75 mmk:n suuruinen 
laina, maksuaika pitempi kuin viisi vuotta sekä v. 1953 annetussa ja v. 1959 muute-
tussa asuntotuotantolaissa edellytetyillä ehdoilla (6. 9. 539 §, kunn. as. kok. 1953/96, 
1959/60). 

Yhtenäis empien luotonanto ehtojen soveltaminen kaupungin lainanannossa. Vt 
Juthas ym. ovat asiaa koskevassa aloitteessaan huomauttaneet mm., että yhtiön, 
joka on saanut lainan asuntorakennustoimintaa varten talousarvioon merkitystä 
määrärahasta, on saamastaan lainasta kuoletettava vuosittain 4 %. Kuoletus alkaa 
vuoden kuluttua siitä, kun kaupunginhallitus on lainan myöntänyt, huolimatta siitä, 
ettei sitä ehkä ole kokonaisuudessaan vielä nostettukaan. Lainan kuoletus siis alkaa 
ennen rakennuksen valmistumista, ennen lainan viimeisen erän nostamista ja ennen 
kuin perustetun yhtiön vuokratulot sallivat kuoletuksen. Pankkien myöntämissä lai-
noissa alkaa kuoletus vasta vuoden kuluttua siitä, kun laina on kokonaisuudessaan 
nostettu. Asian parantamiseksi olivat aloitteentekijät ehdottaneet, että kaupungin-
hallitus kiireellisesti asettaisi komitean tarkistamaan ko. asian ja esittämään ehdo-
tuksen lainaehtojen yhdenmukaistamiseksi ja muuttamiseksi pankkien soveltamia 
ehtoja vastaaviksi. Rahatoimisto mainitsi antamassaan lausunnossa mm., että aloit-
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teentekijät tarkoittivat todennäköisesti kaupunginvaltuuston v. 1958 (ks. s. 79) 
päättämiä lainoja. Näiden lainojen ensimmäinen kuoletuserä erääntyi kaupungin-
hallituksen v. 1959 (ks. s. 201) tekemän päätöksen mukaan lainan myöntämistä seu-
raavan vuoden toukokuun 31 p:nä, jolloin ensimmäinen kuoletuserä saattoi erääntyä 
maksettavaksi ennen rakennuksen valmistumista ja ennen kuin laina oli kokonai-
suudessaan nostettu. Rahatoimisto ehdotti ko. lainaehtojen muuttamista siten, että 
ensimmäinen kuoletuserä erääntyisi maksettavaksi 3 kk:n kuluttua rakennuksen to-
dennäköisen valmistumispäivän jälkeen sattuvana eräpäivänä 31. 5. tai 30. 11., jol-
loin yhtiöille jäisi 3—9 kk:n pituinen aika rakennuksen valmistumisen jälkeen ennen 
kuin ensimmäinen kuoletuserä oli maksettava. Muille antolainoille rahatoimisto eh-
dotti määrättäväksi enintään neljä erääntymispäivää vuodessa. Lainojen indeksi-
ehdoissa olisi noudatettava yhdenmukaisuutta ainakin saman lainaryhmän osalta. 
Myöskin lainojen korkoja koskevat ehdot olisi tarkistettava samoin myös muut lai-
noja koskevat määräykset. Kiinteistölautakunta ja revisio virasto olivat puoltaneet 
rahatoimiston ehdotusta. Kaupunginhallitus oli ilmoittanut 10. 8. muuttaneensa 
lainaehtoja ehdotetulla tavalla. Samaten tulisi kaupunginhallitus vastaisuudessa 
lainaehtoja vahvistaessaan pyrkimään mahdollisimman suureen yhdenmukaisuuteen 
ja ottamaan huomioon eo. lausunnoissa mainitut seikat. Kaupunginvaltuusto katsoi 
edellä olevan riittäväksi selvitykseksi (1. 2. 99 §, 20. 9. 635 §). 

Lainan myöntäminen Marian Sairaskoti-Säätiölle. Kaupunginvaltuusto päätti 
myöntää tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan asuntorakennustoiminnan 
tukemiseen kaupunginhallituksen käytettäväksi merkityistä määrärahoista Marian 
Sairaskoti-Säätiölle 12 mmkrn lainan, korko 3 %, maksuaika 20 vuotta, kaupungin-
hallituksen hyväksymiä vakuuksia vastaan lähinnä vähävaraisia vanhuksia varten 
tarkoitetun sairaskodin perustamiseksi sillä ehdolla, 

1) että hankittavaan huoneistoon perustetaan vähintään 25 hoitopaikkaa käsit-
tävä sairaskoti, 

2) että kaupunginhallitus hyväksyy sairaskodin perustamista varten ostettavan 
huoneiston hankintakustannukset samoinkuin sairaskodin piirustukset, 

3) että sairaskotiin otetaan ainoastaan helsinkiläisiä vanhuksia ja että hoitoon 
ottaminen tapahtuu yhteistoiminnassa huoltolautakunnan kanssa, 

4) että hoitomaksut pidetään kohtuullisina, 
5) että kaupungilla on oikeus nimetä yksi säätiön tilintarkastajista ja tälle hen-

kilökohtainen varamies sekä 
6) että laina erääntyy kokonaisuudessaan heti maksettavaksi, ellei em. ehtoja 

noudateta. 
Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksy-

mään muut lainaehdot (31.5. 409 §, ks. s. 194). 
Lainan myöntäminen Töölön lasten ja vanhusten siirtolayhdistykselle. Em. määrä-

rahoista myönnettiin Töölön lasten ja vanhusten siirtolayhdistykselle yhdistyksen 
omistaman 1. kaupunginosan korttelin n:o 23 tontilla n:o 1 sijaitsevaan kiinteistöön 
perustetun vanhainkodin ja vanhusten asuntolan lyhytaikaisten lainojen maksa-
mista varten 5 mmk:n laina, vuotuinen korko 3 % ja maksuaika 20 vuotta, siten 
että lainasta kuoletetaan vuosittain 250 000 mk ja sillä ehdolla, että 

1) lainan vakuudeksi luovutetaan lainasummaa vastaava määrä em. kiinteistöön 
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kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, joilla on parempi etuoikeus kuin ensimmäisten 
40 mmk:n jälkeen vahvistetuilla kiinnityksillä, 

2) että yhdistys rakentaa em. talonsa kolme alinta kerrosta asuntolamaisesti 
varsinaiseksi vanhainkodiksi ja kaksi ylintä kerrosta vanhusten asunnoiksi, 

3) että yhdistys huolehtii siitä, että vanhainkotiin otetaan yksinomaan helsinki-
läisiä vanhuksia ja 

4) että hoitomaksujen taso pysyy kohtuullisena (18. 1. 42 §). 
Pelastakaa Lapset yhdistykselle päätettiin em. määrärahoista myöntää 10 mmk:n 

laina korttelin n:o 29100 tontille n:o 1 perustettavan lastenkodin rakennuskustan-
nusten rahoittamista varten, vuotuinen korko 4 % ja maksuaika 20 vuotta sekä li-
säksi sillä ehdolla, 

1) että yhdistys luovuttaa lastensuojelulautakunnan käyttöön 20 vuoden ajaksi 
10 hoitopaikkaa sanotusta lastenkodista lastensuojelu viraston ja yhdistyksen kesken 
kulloinkin sovittavaa kohtuullista hoitomaksua vastaan sekä 

2) että lainan vakuudeksi luovutetaan lainasummaa vastaava määrä em. tontin 
vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, 
joilla on etuoikeus välittömästi ensimmäisten 20.7 mmk:n määräisten kiinnitysten 
jälkeen. Kaupunginhallitus oikeutettiin vahvistamaan muut lainaehdot (18. 1. 41 §, 
26. 4. 317 §, ks. s. 193). 

Keski-Helsingin Valkonauha -nimiselle yhdistykselle kaupunginvaltuusto myönsi 
samoista määrärahoista 3 mmk:n lainan, vuotuinen korko 3 % ja kuoletusaika 20 
vuotta, kaupunginhallituksen hyväksymiä vakuuksia vastaan yhdistyksen omista-
maa huoltokotikiinteistöä rasittavien velkojen maksamista varten sillä ehdolla, että 
yhdistys jatkaa ylläpitämäänsä hoitotoimintaa entisessä laajuudessaan ensi sijassa 
helsinkiläisten hyväksi (6. 9. 540 §, ks. s. 193). 

Lainan myöntäminen Asuntosäästäjät-yhdistykselle. Kaupunginvaltuusto päätti 
myöntää Asuntosäästäjät-yhdistyksen ja Vanhusten Turva -yhdistyksen toimesta 
perustettavalle kiinteistöyhtiölle korttelin n:o 28319 tontille n:o 2 suunnitellun van-
husten asuntolan rakennuskustannusten rahoittamista varten kaupunginhallituksen 
hyväksymiä vakuuksia vastaan 16 mmk:n suuruisen lainan, vuotuinen korko 4 y2 %, 
kuoletusaika 20 vuotta, sekä lisäksi sillä ehdolla, 

1) että asuntolan rakentamisessa ja hallinnossa noudatetaan em. tontin luovut-
tamista koskevan kaupunginvaltuuston 26. 4. 1961 (ks. s. 191) tekemän päätöksen 
1)—5) kohdissa määrättyjä ehtoja, 

2) että lainasumma suoritetaan vasta sitten, kun kiinteistöyhtiö on asianmukai-
sesti perustettu ja merkitty osakerekisteriin, 

3) että asuntolasta vanhuksille luovutettavista asunnoista peritään rakennus- ja 
ylläpitokustannuksia vastaava kohtuullinen vuokra sekä 

4) että laina voidaan irtisanomisaikaa noudattamatta määrätä maksettavaksi 
kokonaisuudessaan, mikäli lainaehtoja ei noudateta. 

Kaupunginvaltuusto päätti samalla oikeuttaa kaupunginhallituksen vahvista-
maan muut lainaehdot (31. 5. 406 §). 

Helsingin Kaupunkilähetykselle kaupunginvaltuusto päätti myöntää em. määrä-
rahoista 10 mmk:n lainan yhdistyksen Asunto-oy. Puotilantie 6:sta ostamaan osake-
huoneistoon suunnitellun, 15 hoitopaikkaa käsittävän lastenkodin perustamista var-
ten, vuotuinen korko 3 %, kuoletusaika 25 vuotta sekä lisäksi sillä ehdolla, 
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1) että yhdistys sitoutuu luovuttamaan lastensuojelulautakunnan käyttöön 25 
v:n ajaksi lastenkodin hoitopaikat lautakunnan ja yhdistyksen kesken kulloinkin so-
vittavaa sellaista hoitomaksua vastaan, jossa on otettu huomioon kaupungin myön-
tämän lainan vuotuiset kuoletus- ja korkoerät, mutta ei yhdistyksen perustamiskus-
tannuksiin sijoittaman oman pääoman korkoa eikä kuoletusta, 

2) että yhdistys luovuttaa lainapääoman ja sen korkojen maksamisen vakuudeksi 
em. huoneistoon oikeuttavat osakekirjat, 

3) että lainasta saadaan suorittaa yhdistykselle heti 7 mmk ja loppuosa 3 mmk 
sen jälkeen, kun rakennus on valmistunut ja lastenkotihuoneisto on asianmukaisella 
tavalla hyväksytty tarkoitukseensa (31. 5. 408 §, ks. s. 190). 

Suomen Pelastusarmeijan säätiölle myönnettiin samoista määrärahoista Äitikoti. 
Väinölän muuttamisesta sosiaaliministeriön hyväksymien piirustusten mukaiseksi, 
20 hoitopaikkaa käsittäväksi vanhainkodiksi aiheutuvien kustannusten suorittamista 
varten 4.5 mmk:n laina, vuotuinen korko 3 % ja kuoletusaika 20 vuotta sekä lisäksi 
sillä ehdolla, 

1) että säätiö luovuttaa lainan maksamisen vakuudeksi 11. kaupunginosan kort-
telin n:o 26 Alppikadun varrella olevaan tonttiin nro 25 kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja 5 mmkrn määräisesti siten, että niillä on parempi etuoikeus kuin kiinteistöön 
ensimmäisten 45 .42 8 mmk:n jälkeen vahvistetuilla kiinnityksillä, 

2) että säätiö sitoutuu varaamaan em. vanhainkodista 15 hoitopaikkaa helsinki-
läisiä vanhuksia varten siten, että vähintään 10 hoitopaikkaa varataan huoltolauta-
kunnan osoittamia vanhuksia varten, 

3) että lainasumma saadaan nostaa muutostöiden edistymisen mukaisina, kau-
punginhallituksen tarkemmin määrääminä erinä. 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen vahvistamaan lainaehdot 
(31.5. 410 §, ks. s. 189). 

Brändö Seglare -nimisen yhdistyksen toimesta Hyljesaaren rantaan hankitun 
ponttoonilaiturin hankintakustannusten peittämistä varten kaupunginvaltuusto 
myönsi em. määrärahoista 500 000 mk:n lainan, korko 2 % yli säästöpankkien kul-
loinkin kuuden kuukauden talletuksille hyvittämän talletuskoron, maksuaika 10 
vuotta, sekä lisäksi sillä ehdolla, 

1) että yhdistys luovuttaa lainan pääoman, koron ja indeksikorotuksen maksa-
misen sekä muiden velkakirjassa määrättyjen velvoitusten täyttämisen vakuudeksi 
kaupunginhallituksen hyväksymän määrän Hyljesaaren vuokraoikeuteen rakennuk-
sineen parhaalla etuoikeudella kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, 

2) että yhdistys antaa urheilu- ja retkeilylautakunnalle sen tarpeelliseksi katso-
mat selvitykset em. laiturin rakentamisesta ja laiturin käytöstä saaduista kokemuk-
sista. 

Kaupunginvaltuusto päätti samalla oikeuttaa kaupunginhallituksen vahvista-
maan muut lainaehdot (31. 5. 407 §). 

Helsingin Kansanteatteri Oy :lle ja Helsingin Työväenteatterin Kannatusyhdistyk-
selle kaupunginvaltuusto päätti myöntää samoista määrärahoista yhteisesti ja yhteis-
vastuullisesti 12 mmk:n suuruisen lainan, vuotuinen korko 3 %, ja muuten sillä eh-
dolla, että lainamäärä käytetään ko. teattereiden vuokra-, vekseli- ja tilivelkojen 
maksamiseen sekä että myönnetystä lainasta maksetaan takaisin kalenterivuosittain 
1.2 mmk korkoineen, ensimmäisen kerran 31. 12. 1962 (12. 4. 275 §, ks. s. 198). 
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Urheiluhallit Oy:Ile myönnettävä laina. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Ur-
heiluhallit Oy:lle Kiinteistö Oy. Helsinginkatu 25:n toimesta rakennettavien urheilu-
tilojen rakennuskustannusten rahoittamista varten 50 mmk:n lainan, vuotuinen kor-
ko 2.5 % yli säästöpankkien kulloinkin kuuden kuukauden talletuksille hyvittämän 
koron, maksuaika 15 vuotta, kaupunginhallituksen hyväksymiä vakuuksia vastaan 
ja sillä ehdolla, että lainasumma nostetaan vasta v:n 1962 kuluessa sekä muuten kau-
punginhallituksen hyväksymillä ehdoilla. Lisäksi kaupunginvaltuusto kehotti kau-
punginhallitusta merkitsemään v:n 1962 talousarvioehdotukseen em. lainan suoritta-
mista varten tarvittavat varat (14. 6. 476 §, ks. s. 199). 

Lainan myöntäminen Suomalaiselle Pursiseuralle, ks. s. 75. 
Suomen Sokeain Hierojain Yhdistykselle kaupunginvaltuusto päätti myöntää 

tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Edeltä arvaamattomia pää-
omamenoja varten kaupunginvaltuuston käytettäväksi merkityistä määrärahoista 
l . i mmk:n korottoman lainan, kuoletusaika 10 vuotta, yhdistyksen Kasarmikatu 
14:ssä sijaitsevan hieroma- ja fysikaalisen hoitolaitoksen muutos- ja korjaustöiden 
suorittamista varten. Laina myönnettiin kaupunginhallituksen hyväksymää vakuut-
ta ja ehtoja vastaan (31. 5. 411 §, ks. s. 195). 

Pakinkylän VPK.lle myönnettiin em. määrärahoista 500 000 mk:n koroton laina 
uuden paloasemarakennuksen rakennustöiden loppuun suorittamista varten. Maksu-
aika 40 vuotta siten, että kuoletus alkaa 20 vuoden kuluttua lainan myöntämisestä 
sekä muuten kaupunginhallituksen vahvistamilla lainaehdoilla (14. 6.474 §, ks. s. 195). 

Malmin Liiketalo Oy :lle myönnettävä laina. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa 
kaupunginhallituksen myöntämään Oy. Alkoholiliike Ab:n toimesta perustettavalle 
Malmin Liiketalo Oy:lle rakennusaikaisena lainana 27 mmk kaupunginhallituksen 
lähemmin määrättävillä ehdoilla. Laina myönnettiin em. määrärahoista kuitenkin 
siten, että se myöhemmin käytettäisiin kaupungin maksettavan osakepääoman suo-
rittamiseen (1. 3. 143 §, ks. s. 199). 

Lainojen takaaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
vahvistaa Arkadian yhteislyseon koulutalon lisäkerroksen hankintakustannuk-

siksi kiinteine kalusteineen 30 mmk, 
oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin täytetakauksen tai harkit-

semiensa lainojen osalta kaupungin omavelkaisen takauksen Ada Äijälän Koulu-
osakeyhtiön pääomamäärältään enintään 15 mmk:aan nousevien rakennuslainojen 
ja niiden korkojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, 

1) että lopulliset rakennuspiirustukset, työselitykset ja kustannusarvio aliste-
taan kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi, 

2) että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan Ada Äijälän Kouluosake-
yhtiön omistamaan, 13. kaupunginosan korttelissa n:o 419 olevaan taloon ja tonttiin 
n:o 28 kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 30 mmk:n jälkeiset kiinnitykset, 

3) että kaupunki ei takaa valtion myöntämiä lainoja sekä 
4) että indeksiehtoisten lainojen kysymyksessä ollessa takaus koskee vain alku-

peräistä lainamäärää. 
Sisäasiainministeriö vahvisti 23. 3. kaupunginvaltuuston päätöksen (1.3. 156 §, 

12. 4.264 §). 
Kaupunginvaltuusto päätti 
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vahvistaa Yhtenäiskouluyhdistyksen koulukiinteistön ensimmäisen rakennusvai-
heen kustannuksiksi kiinteine kalusteineen 77 mmk sekä 

oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen 
Yhtenäiskouluyhdistyksen pääomamäärältään enintään 69 mmkiaan nousevien ra-
kennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta, sillä ehdolla, 

1) että lopulliset rakennuspiirustukset, työselitys ja kustannusarvio alistetaan 
kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi, 

2) että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdistykselle vuokratun 25. 
kaupunginosan korttelin n:o 856 tontin n:o 2 vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella ole-
viin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 69 mmk:n jälkeiset kiinnitykset, 

3) ettei takausta anneta valtion myöntämille lainoille sekä 
4) että indeksiehtoisten lainojen kysymyksessä ollessa takaus koskee vain alku-

peräistä lainamäärää. 
Sisäasiainministeriö vahvisti 19. 7. em. päätöksen (14. 6. 466 §, 6. 9. 519 §). 
Edelleen kaupunginvaltuusto päätti 
vahvistaa Tekniska Läroverket i Helsingfors -nimisen oppilaitoksen lisäkerrosten 

rakennuskustannuksiksi 154 mmk, 
oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen 

Tekniska Läroverket i Helsingfors -nimisen säätiön pääomamäärältään enintään 
70 mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisinmaksamisesta 
sillä ehdolla, 

1) että lopulliset rakennuspiirustukset, työselitys ja kustannusarvio alistetaan 
kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi, 

2) että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan Tekniska Läroverket i Hel-
singfors -nimisen säätiön omistamaan, 13. kaupunginosassa sijaitsevaan tonttiin n:o 
8 + 1 0 korttelissa n:o 436 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka pääomamäärältään 
nauttivat parasta etuoikeutta välittömästi ensimmäisten 35 mmk:n määräisten kiin-
nitysten jälkeen, 

3) että kaupunki ei takaa valtion myöntämiä lainoja sekä 
4) että indeksiehtoisten lainojen kysymyksessä ollessa takaus koskee vain alku-

peräistä lainamäärää. 
Sisäasiainministeriö vahvisti 31.5. kaupunginvaltuuston em. päätöksen (26.4. 

316 §, 14. 6.442 §). 
Samaten kaupunginvaltuusto päätti 
vahvistaa Ab. Svenska Köpmannaskolan -nimisen yhtiön rakennuttaman kaup-

pakoulurakennuksen hankintakustannuksiksi kiinteine kalusteineen 122 310 500 mk, 
oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin täytetakauksen tai kau-

punginhallituksen harkitsemien lainojen osalta kaupungin omavelkaisen takauksen 
yhtiön pääomamäärältään enintään 50 mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja nii-
den korkojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, 

1) että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhtiölle vuokratun, 15.kau-
punginosan korttelissa n:o 520 olevan tontin n:o 10 vuokraoikeuteen ja vuokra-
alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamäärältään 
nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 110 mmk:n jälkeiset kiinnitykset 

2) että takausta ei anneta valtion myöntämille lainoille sekä 
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3) että indeksiehtoisten lainojen kysymyksessä ollessa takaus koskee vain alku-
peräistä lainamäärää. 

Päätös alistettiin sisäasiainministeriön vahvistettavaksi (20. 12. 877 §). 
Vielä kaupunginvaltuusto päätti 
vahvistaa Kiinteistö Oy. Ehrensvärdin osakekannan hankintahinnaksi 110 mmk 

sekä sanotun yhtiön omistaman koulukiinteistön muutostöiden kustannuksiksi 
2.157 mmk, 

oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin täytetakauksen tai kau-
punginhallituksen harkitsemien lainojen osalta kaupungin omavelkaisen takauksen 
Tehtaanpuiston Yhteiskoulu Oy:n pääomamäärältään enintään 75 mmk:aan nouse-
vien lainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, 

1) että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan Kiinteistö Oy. Ehrensvärdin 
omistamaan korttelin n:o 219 tonttiin n:o 17 ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä 
velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensim-
mäisten 80 mmk:n jälkeen kiinnitetyt velkakirjat, 

2) että takausta ei anneta valtion myöntämille lainoille sekä 
3) että indeksiehtoisten lainojen kysymyksessä ollessa takaus koskee vain alku-

peräistä lainamäärää. 
Päätös alistettiin sisäasiainministeriön vahvistettavaksi (29. 11. 801 §). 
Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Roihuvuoren Oppikouluyhdistyksen raken-

nuslainojen takaamisesta v. 1960 (ks. s. 19) tekemiään päätöksiä siten, että yhdistyk-
sen koulukiinteistön I ja II rakennusvaiheen hankintakustannuksiksi rakennuksineen 
ja kiinteine kalusteineen vahvistetaan 227. l mmk sekä 

oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin täytetakauksen tai kau-
punginhallituksen harkitsemien lainojen osalta kaupungin omavelkaisen takauksen 
yhdistyksen pääomamäärältään enintään 204 mmkiaan, johon sisältyvät aikaisem-
min myönnetyt 153mmk:n takaukset, nousevien rakennuslainojen ja niiden korkojen 
takaisin maksamisesta sillä ehdolla, 

1) että lopullinen kustannusarvio alistetaan kaupunginhallituksen hyväksyttä-
väksi, 

2) että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdistykselle vuokratun 
korttelin n:o 43207 tontin n:o 1 vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin rakennuk-
siin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 204 mmk:n jälkeen kiinnitetyt velkakirjat, 

3) ettei takausta anneta valtion myöntämille lainoille sekä 
4) että indeksiehtoisten lainojen ollessa kyseessä takaus koskee vain alkuperäistä 

lainamäärää. 
Sisäasiainministeriö vahvisti ko. päätöksen 1. 7. (31. 5. 405 §, 6. 9. 518 §). 
Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Helsingin Kauppiaitten Yhdistyksen raken-

nuslainojen takaamisesta v. 1960 (ks. s. 20) tekemänsä päätöksen 2) takausehtoa si-
ten, että taattavien lainojen vakuudeksi luovutettavien kiinnitettyjen velkakirjojen 
tulee pääomamäärältään nauttia parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 40 mmk:n 
jälkeen kiinnitetyt velkakirjat. Sisäasiainministeriö vahvisti 14. 2. em. päätöksen 
(18. 1. 40 §, 15.3. 175 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 17. 1. vahvistanut kaupungin-
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valtuuston päätöksen, joka koski Helsingin Kansankonservatorion Säätiön lainojen 
takaamista (15. 2. 106 §, v:n 1960 kert. s. 17). 

Samaten merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön ilmoitus Töölön Yhteiskoulu 
Oy:n rakennuslainojen takaamista koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen vah-
vistamisesta (18. 1. 25 §, v:n 1960 kert. s. 18). 

Verontasausrahaston kartuttaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupungin-
hallituksen ylittämään v:n 1960 talousarvion pääluokkaan Poistot, palautukset ja 
siirrot verontasausrahastoon kuuluvaa määrärahaa Siirto verontasausrahastoon 
enintään 600 mmk verontasausrahaston kartuttamista varten (29. 3. 243 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginvaltuusto päätti, että kertomusvuoden tuloista toi-
mitettavassa kunnallisverotuksessa lapsivähennyksen suuruus on 40 000 mk lasta 
kohden ja perusvähennyksen korkein määrä 120 000 mk (13. 12. 854 §). 

Valtioneuvostolle päätettiin ehdottaa, että v:n 1962 kunnallisveron ennakkope-
rinnässä Helsingin kaupungin osalta sovellettavan ennakkoveroäyrin hinnaksi mää-
rättäisiin 12 mk (25. 10. 717 §). 

Perus- ja lapsivähennyksen korottamisesta kunnallisverotuksessa olivat vt Saas-
tamoinen ym. tehneet aloitteen, jossa ehdotettiin, että kaupunginvaltuusto kehot-
taisi kaupunginhallitusta tekemään esityksen Kaupunkiliitolle, niin että eduskun-
nassa perus- ja lapsivähennykset saataisiin korotetuiksi. Kaupunginhallitus ilmoitti, 
että 30.12.1960 annetulla lailla oli perusvähennyksen määrä korotettu 80 000 mkrsta 
120 000 mk:aan. Valtuusto katsoi ko. lausunnon riittävän selvitykseksi aloitteen 
johdosta (1.2. 93 §). 

V:n 1960 tilinpäätös. Kaupunginvaltuusto päätti, että v:n 1960 talousarvion 
Lainavarat-osaston momentille »Eräiltä vakuutuslaitoksilta kaupunginvaltuuston 
17.6.1959 otettavaksi päättämä laina» merkityistä lainatuloista saamatta jäänyt 
610 mmk:n erä saataisiin mainitun vuoden tilinpäätöksen yhteydessä jättää tuloksi 
kirjaamatta (18.1. 52 §). 

Talousarvioasetelman uusiminen sekä kaupunginhallituksen johtosäännön ja tili-
säännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 

1) vahvistaa kaupungin talousarvion yleisasetelman kaupunginhallituksen mie-
tinnön nro 5 liitteenä 2 olevan ehdotuksen mukaiseksi, 

2) muuttaa kaupunginhallituksen johtosäännön 3 §m 5) kohdan, joka koski 
talousarvion laatimista sekä 

3) muuttaa tilisäännön 16 §:n 3 momentin, joka koski talousarvion liitteitä. 
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavan toivomusponnenr »Vahvis-
taessaan kaupungin talousarvion yleisasetelman kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunginhallitus tarvittaessa sisällyttää valtuustolle jätettävään talousarvio-
ehdotukseensa tärkeimpien määrärahojen perustelut kaupunginhallituksen sopivaksi 
katsomalla tavalla» (29.3. 233 §, khn mtö nro 5, kunn. as. kok. nro 30, 33). 

V :n 1962 talousarvioehdotus on laadittu em. kaupunginvaltuuston päätöksen mu-
kaisesti. Uusi talousarvioasetelma poikkeaa entisestä pääluokkien ja osastojen luku-
määrään nähden sekä eri virastojen ja laitosten sijoittamisessa niihin. Jaossa on 
noudatettu Kaupunkiliiton v. 1960 hyväksymää malliasetelmaa lukuun ottamatta 
sitä, että terveydenhoidon ja sairaanhoidon sekä opetus- ja sivistystoimen ehdotet-
tua yhdistämistä samaan pääluokkaan ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Uusi 
talousarvioasetelma ei sisällä perusteluja samassa määrin kuin aikaisemmin, joten 
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kaupunginvaltuusto vastaisuudessa vapautuu uuden järjestelmän ansiosta käsittele-
mästä yhä laajenevan talouden vähempimerkityksisiä yksityiskohtia. V:n 1962 
talousarvioehdotusta laadittaessa on myös otettu huomioon kaupunginvaltuuston 
v. 1959 (ks. s. 66) tekemä päätös, joka koskee kaupungin omistamien rakennusten 
hallinnon ja hoidon uudelleen järjestämistä. Päätöksen mukaan on rakennusten ja 
muiden tilojen kunnossapitoon tarvittavat varat merkitty niiden isännöitsijöinä toi-
mivien hallintokuntien käyttöön, joiden hallinnossa ko. tilat ovat. 

Yleinen hintataso on kertomusvuoden aikana pysynyt suurin piirtein ennallaan. 
Elinkustannusindeksi on v:n 1960 marraskuusta lähtien jatkuvasti osoittanut piste-
lukua 140. Sen sijaan yleinen ansiotaso on kohonnut enemmän kuin solmitut työ-
ehtosopimukset olisivat edellyttäneet, mikä nähtävästi tulee aiheuttamaan lievää 
hintojen nousua, koska tuottavuus ei kuitenkaan voi nousta samassa määrin kuin 
suhdannenousun aikaisemmassa vaiheessa. Ilmeisenä voidaan silti pitää, että kor-
keasuhdanne jatkuu maassamme vielä jonkin aikaa, joskin hitaasti heiketen; 

V:n 1962 talousarvioehdotuksen loppusumma on 67 116.7 mmk, mikä on 13.1% 
eli 7 751.1 mmk kertomusvuoden talousarvioehdotuksen loppusummaa suurempi. 
Kun verontasausrahastoon siirrettävä summa on 985,3 mmk kertomusvuoden vas-
taavaa lukua suurempi, on talousarvion todellinen lisäys 11.4%. Tämä lisäys aiheu-
tuu kaupungin tehtävien ja toiminnan laajenemisesta. Myös uuden asetelman edellyt-
tämä bruttoperiaate korottaa jossain määrin talousarvion loppusummaa. Tästä 
n. 12.6 mmk on nk. tilityseriä, jotka ovat eri laitosten keskeisiä kirjanpidollisia suo-
rituksia. Kunnallisverotuksella on arvioitu koottavan 23 077 mmk, eli 14. l % 
enemmän kuin kertomusvuonna. Nousuun on ollut syynä paitsi pääomamenojen 
lisääntyminen, ehdotettu 500 mmk:n ylimääräinen siirto verontasausrahastoon sekä 
lainojen saannin vaikeutuminen. 

Veroäyrien lukumäärän on laskettu v. 1962 olevan eri tulolajien osalta yhteensä 
1 903 356 000, eli keskim. 5.2 % enemmän kuin kertomusvuoden verotuksessa ker-
tyvä määrä. V:n 1962 veroäyrien on laskettu jakautuvan seuraavasti: henkilökoh-
taiset tulot 1 463 360 500 äyriä, liike- ja ammattitulot 353 999 100 äyriä ja kiinteistö-
tulot 85 996 400 äyriä. V. 1959 annetun ennakkoperintälain mukaan suorittaa valtio 
kunnille 96 % siitä määrästä, joka saadaan, kun sovellettava ennakko veroäyrin 
hinta kerrotaan verovuotta edeltäneenä vuotena toimitetussa verotuksessa kunnalle 
kertyneiden veroäyrien lukumäärällä. Milloin ennakon perusteeksi pantavaa tuloa 
on lain 39 §:n perusteella määrätty korotettavaksi tai alennettavaksi, korotetaan tai 
alennetaan kiinteistö-, liike- tai ammattituloista pantujen veroäyrien perusteella 
kunnalle ja seurakunnalle suoritettavaa etumaksua vastaavasti. Milloin henkilökoh-
taisista tuloista määrättävien veroäyrien määrän voidaan kunnassa arvioida vero-
vuodelta toimitettavassa verotuksessa lisääntyvän tai alenevan ainakin 5 %, koro-
tetaan tai alennetaan ko. tuloista pantujen veroäyrien perusteella suoritettavaa etu-
maksua vastaavasti. Tästä johtuu, etteivät kunnat voi ennakkoperinnässä käyttää 
muuta lukua kuin laissa määrättyä 96 %. Kaupunginhallitus on laatinut talous-
arvioehdotuksen 12 mk:n veroäyrin hinnan mukaan. Veroäyrin hintaa osoittavassa 
laskelmassa on todettu, että v. 1962 lopullisesti taksoitettava määrä, 21 664 610 027 
mk, on 1 412 351 467 mk pienempi kuin talousarvioon merkittyjen menojen ja mui-
den kuin verotulojen erotus. Verotulojen osuus talousarvion loppusummasta on 
34.8 % sen oltua v:n 1961 talousarviossa 34.6 %. 
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V:n 1962 talousarvion varsinaisten menojen loppusumma on 50 410.6 mmk, mikä 
on 5 245.6 mmk, eli 11.6 % suurempi kuin kertomusvuoden talousarviossa. Palkka-
menojen yhteissumma on 13 136.6 mmk, mihin sisältyvät varaukset sekä uusia vaki-
naisia että tilapäisiä virkoja varten. Sosiaalisia avustuksia varten on talousarvioon 
merkitty 781.6 mmk, eli 48.6 mmk enemmän kuin kertomusvuonna, koska kaupungin-
hallituksen mielestä on pyrittävä tukemaan yksityistä toimintaa, etenkin jos siten 
täytetään kaupungin omassa toiminnassa todettavia puutteita. Opetustoimen alaan 
kuuluvia avustuksia harkitessaan kaupunginhallitus on noudattanut kouluavustus-
toimikunnan suosituksia. Teattereiden ym. taidelaitosten ja yhdistysten avustuksia 
on yleensä korotettu 5 %, eräissä tapauksissa n. 10 %, jopa enemmänkin. Yleisen 
kunnallishallinnon menot ovat n. 1 065 mmk, eli 13.4 % enemmän kuin kertomus-
vuonna. Tietojenkäsittelykeskus esiintyy ko. talousarvioehdotuksessa ensimmäisen 
kerran omana lukunaan ja ovat sen menot 73 mmk. Oikeudenhoidon sekä järjestys-
ja suojelutehtävien kustannusten on arvioitu nousevan n. 12.7 %, mihin mm. vai-
kuttaa se, että kaupungin osuus poliisilaitoksen rahallisiin menoihin nousee n. 29 
mmkilla sekä että v. 1962 toimeenpannaan kahdet valtiolliset vaalit. Ko. pääluok-
kaan kuuluvien tulojen, joihin uuden asetelman mukaan lasketaan myös tuulaaki-
tulot, on arvioitu nousevan n. 3.6 %. Terveydenhoidon kustannukset osoittavat n. 
13.7 %:n lisäystä, mikä lisäys johtuu mm, kaupungin asukasluvun kasvun aiheutta-
mien uusien laitosten perustamisesta. Nettomenot ovat 625.9 mmk. Terveydenhoidon 
tulot on laskettu 130.2 mmkiksi, joista valtionapuja 92.3 mmk. Tulot ovat kertomus-
vuoteen verraten nousseet 13.3 %. Sairaanhoidon menot ovat lisääntyneet 11.2 % 
ja tulot 4.6 % kertomusvuoteen verrattuna. Sairaanhoidon menojen lisäys aiheutuu 
mm. kaupungin osuudesta Helsingin yliopistollisen keskussairaalan käyttömenoihin, 
mikä osuus v. 1962 on arvioitu 216.6 mmk kertomusvuoden menoja suuremmiksi. 
Hesperian sairaalan osalta on menojen lisäys 107.2 mmk, sairaala valmistui lopulli-
sesti syksyllä v. 1961. Sosiaalitoimi, joka ensimmäisen kerran esiintyy yhtenäisenä 
pääluokkana ja osastona, osoittaa menojen osalta 501 mmk:n eli 9.1 %:n lisäystä, 
tulojen lisäyksen ollessa 0.0 3 %. Koko hallinnonalan nettomenojen määrä on 4 737.5 
mmk. Huoltotoimen kustannusten nousu on 10.9%, lastensuojelutoimen 10.3% 
ja lastentarhain 11.2%. Opetustoimen kustannusten nousu on n. 197 mmk, eli 
5.7 % ja sen tulot 17.5 mmk, eli 2.2 %. Kansakoululakiin 1.7. tehdyn muutoksen 
johdosta on kansakoulutoimen valtionapu noussut entisestä 25 %:sta 33 %:iin. 
Kansakoulujen oppilasmäärä oli kertomusvuoden syksyllä 33 549, eli 667 vähemmän 
kuin syksyllä 1960. Näistä oli ruotsinkielisiä 3 132. Sivistystoimen kustannusten on 
laskettu nousevan 10.5 % eli 104.2 mmk ja tulojen 81.9 % eli 94.8 mmk. Tulojen 
nousuun vaikuttaa suurelta osalta 1.4.1962 voimaan tuleva uusi kirjastolaki, jonka 
mukaan valtio suorittaa kaupungille kirjastojen todellisista hyväksyttävistä kuluista 
yhden kolmasosan. Yleisten töiden osalta menot ovat nousseet 672. l mmk eli 
20.8 %. Tulojen nousu arvioitiin 372.9 mmk:ksi, mikä merkitsee 43.1 %:n nousua. 
Koko hallinnonalan nettomenoiksi on merkitty 2 667.8 mmk, mikä on 12.6 % suu-
rempi kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöjen menojen lisäys on 2.1 % ja tulojen 
12.9 % eli 197.8 mmk, joka pääasiassa aiheutuu perittävien vuokrien kohoamisesta. 
Satamalaitoksen menojen oletetaan nousevan 1.7 % ja tulojen 21.9 % eli 407.4 
mmk. Liikelaitosten, joita ovat kaasu-, sähkö- ja vesilaitos, liikennelaitos sekä puu-
tavara- ja polttoainetoimisto, menot ja tulot ovat aikaisemmasta poiketen merkitty 
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talousarvioehdotukseen bruttolukuja käyttäen. Koko hallinnonalan menot osoitta-
vat nousua 7.8 % ja tulot 8.4 %. Nettotulos osoittaa ylijäämää 1 644.7 mmk. Lii-
kennelaitoksen on laskettu tuottavan tappiota 30.8 mmk. Mikäli laitoksen käyttö-
omaisuudelle laskettaisiin sama 6 %:n korko kuin muillekin liikelaitoksille, näyt-
täisi tulos vajausta 511.8 mmk. Muu liikeluonteinen toiminta käsittää teurastamo-
laitoksen, elintarvikekeskuksen ja keskuspesulan. Mainitun hallinnonalan netto-
tulos osoittaa n. 51 mmk:n vajausta, joka pääasiassa johtuu yleisen teurastamon 
toiminnan supistumisesta ja tulojen vähenemisestä. Pääomamenot ovat kertomus-
vuoteen verrattuna nousseet 17.6 %. Pääomamenojen rahoittamiseen on talousarvio-
ehdotuksen mukaan käytettävä verovaroja n. 9 126 mmk. Vastedes otettavista lai-
noista on em. tarkoitukseen osoitettu 1 000 mmk lähinnä vesi- ja sähkölaitoksen 
investointeihin sekä lisäksi erikseen 100 mmkin laina Kaupunginteatterin rakenta-
mista varten. 

Talousarvioehdotusta laatiessaan kaupunginhallitus totesi, että kaupunginval-
tuustossa oli tehty eräitä määrärahojen merkitsemistä talousarvioon koskevia aloit-
teita: 

Vt Nurminen ym. olivat v. 1959 tehneet aloitteen Marian sairaalan vanhan kirur-
gisen osaston kiireellisestä uudelleen rakentamisesta. Kaupunginvaltuusto oli v:n 
1960 talousarvioon merkinnyt 10 mmk mainittua työtä varten, kertomusvuoden 
talousarviossa oli ko. tarkoitukseen varattu 50 mmk ja v:n 1962 talousarvioehdotuk-
sessa 20 mmk:n lisämääräraha. Koko saneeraustyön kustannukset oli arvioitu 80 
mmk:ksi. 

Vt Vanhanen ym. olivat 29.3. tehneet aloitteen 1 500 mmk:n määrärahan merkit-
semiseksi v:n 1962 talousarvioon asuntotuotantoa varten, josta summasta 200 mmk 
käytettäisiin asuntojen rakentamiseksi häädetyille ja 200 mmk asuntojen rakenta-
miseksi vanhuksille. Kaupunginhallitus ilmoitti merkinneensä Maunulan vanhusten 
asuntolan töiden loppuun suorittamista varten 23.2 mmk ja uuden asuntolan suun-
nittelua ja alustavia kustannuksia varten 10 mmk. 

Vt Meltti ym. olivat 17.5. tehneet aloitteen 20 mmk:n määrärahan merkitsemisestä 
pohjoiseen kaupunginosaan rakennettavan sairaala- ja poliklinikkarakennuksen 
suunnittelu- ja valmistelutöitä varten. Kaupunginhallitus oli aloitteen johdosta huo-
mauttanut, että v:n 1962—1966 investointiohjelmassa on kaupungin omiin sairaa-
loihin suunniteltu sairaansijojen lisäyksiä ainoastaan mielitautisairaaloihin sekä 
pitkäaikaisesti sairaiden potilaiden hoitolaitoksiin. Tarvittavat sisätautien ja kirur-
gisten tautien lisäsairaansijat saadaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
ko. tautien vastaavasta sairaalasta, jonka oli tarkoitus valmistua v. 1965—1966. 
Kaupunginhallitus ei sen vuoksi ole katsonut aiheelliseksi merkitä määrärahaa aloit-
teessa ehdotettuun tarkoitukseen. Mikäli sairaalan suunnittelutyöt kuitenkin v:n 
1962 aikana osoittautuisivat tarpeellisiksi, voitaisiin tarkoitukseen käyttää yleisten 
töiden lautakunnan käytettäväksi merkittyä, ulkopuolisen suunnittelutyövoiman 
palkkaamiseen tarkoitettua 20 mmk:n määrärahaa. 

Vt Kauhanen ym. olivat v. 1961 tehneet aloitteen 50 mmk:n määrärahan varaa-
miseksi keinojääradan suunnittelua ja alustavia töitä varten. Urheilu- ja retkeily-
toimisto on neuvotellut asiasta eri palloilualan järjestöjen kanssa. Kaupunginhallitus 
ei katsonut olevan aiheellista kaupungin puolesta puuttua asiaan, koska toistaiseksi 
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ei ollut tarkkaa suunnitelmaa kentän sijoituspaikasta ja koska asiaa jo tutkittiin 
järjestöjen toimesta. 

Esittämiinsä selvityksiin viitaten kaupunginhallitus oli ehdottanut, etteivät 
vtt Kauhasen, Meltin, Nurmisen ja Vanhasen ym. aloitteet antaisi aihetta toimen-
piteisiin. 

Teattereiden ja oopperan avustusten ehdoksi asetettiin kuten aikaisemminkin, 
että Ruotsalainen Teatteri ja Helsingin Kansanteatteri antaisivat vähintään 25, 
Kansallisteatteri ja Helsingin Työväenteatteri vähintään 10 sekä Suomen Kansallis-
ooppera vähintään 8 kansannäytöstä, niin että lippujen hinnat ovat vähintään puolta 
huokeammat kuin tavallisten näytäntöjen. 

Edelleen kaupunginhallitus oli ehdottanut, että orkesteri- ja kuoroyhdistysten 
avustusten ehdoksi asetettaisiin, että niiden edustamat orkesterit ja kuorot esiin-
tyisivät kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa talousarviovuoden aikana kerran 
korvauksetta ja muulloin kaupunginhallituksen kussakin eri tapauksessa kohtuulli-
seksi katsomaa korvausta vastaan. 

Samaten kaupunginhallitus oli ehdottanut, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi 
selonteon väkijuomayhtiön voittovarojen käytöstä. 

Vielä kaupunginhallitus oli ehdottanut, että sille myönnettäisiin oikeus talous-
arviovuonna ottaa määräämillänsä ehdoilla ja tarvittaessa myös indeksiehdolla 
lyhytaikaista luottoa, jonka ylimmäksi rajaksi määrättäisiin 3 000 mmk, että kau-
punginvaltuusto oikeuttaisi lauta- ja johtokunnat momenttien puitteissa tarpeen 
vaatiessa muuttamaan v:n 1962 talousarviossa ja sen liitteissä esitettyä osamäärä-
rahojen jakoa varsinaisten menojen osalta, ei kuitenkaan sairauslomasijaisten palk-
kaamiseen tarkoitetun osamäärärahan osalta ilman kaupunginhallituksen erikseen 
antamaa lupaa, että kaupunginhallitus oikeutettaisiin muuttamaan talousarvion 14. 
pääluokan kokonaismäärärahojen jakoa määrärahaa käyttävän viranomaisen esi-
tyksestä kuitenkin siten, että sähkö-, vesi- ja kaasulaitoksen määrärahoja koskeva 
oikeus annettaisiin teollisuuslaitosten lautakunnalle ja ettei ko. pääluokkaan kuulu-
via siirtomäärärahoja saisi käyttää ilman kaupunginhallituksen suostumusta. 

Sen jälkeen kun kaupunginhallitus oli 16.11. käsitellyt loppuun edellä seloste-
tun talousarvioehdotuksen v:ksi 1962 kaupunginvaltuusto hyväksyi sen eräin muu-
toksin. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet: 

1) Hyväksyessään talousarvioehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyttää kau-
punginhallituksen huolehtivan siitä, että Puotilaan rakennettavan vanhusten asun-
tolan piirustus- ja suunnittelutyöt saadaan niin ajoissa valmiiksi, että asukkaat 
pääsevät asumaan vanhusten asuntolaan v:n 1963 syksyllä. 

2) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta kiirehtimään kroonisesti 
sairaitten hoitoa koskevan periaatepäätöksen tekemistä sekä ryhtymään kaikkiin 
asian vaatimiin toimenpiteisiin näiden sairaiden hoitopaikkatilanteessa vallitsevan 
kestämättömän tilanteen pikaiseksi korjaamiseksi. 

3) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta asettamaan komitean 
viivytyksettä tutkimaan syöpäsairaiden hoidon järjestämistä ja tekemään siitä ehdo-
tuksen kaupunginvaltuustolle. 

4) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpitei-
siin kesä virkistysmäärärahojen lisäämiseksi, jotta äitien ja lasten kesävirkistystoi-
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minta saataisiin kaupungin toimesta edelleen kehitetyksi ja laaj annetuksi vastaa-
maan tosiasiallista tarvetta. 

5) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta mahdollisuuksiensa mu-
kaan kiirehtimään sen vanhainkodin valmisteluja, jota varten talousarvioehdotuk-
sen pääomamenoihin oli merkitty 10 mmk. Samalla kaupunginhallituksen olisi teh-
tävä ehdotus tarvittavien rakennusmäärärahojen myöntämisestä siten, että koti 
saataisiin käyttökuntoon v:n 1963 kuluessa. 

Kunnallislain 112 §:n mukaisesti talousarvioehdotus palautettiin kaupungin-
hallitukselle, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen 
ehdotuksen (12.12. 835 §, 20.12. 875 §m khn mtö n:o 15, 16, 17 ja 31). 

Talousarvion rakenteen muuttamisen takia ei kertomusvuoden talousarvion ja 
v:n 1962 talousarvioehdotuksen välistä vertailua ole voitu suorittaa. 

Eri liikelaitosten keskinäiset taloudelliset suhteet. Vt Hakulinen ym. olivat v. 1960 
tehneet aloitteen, missä ehdotettiin, että kaupunginhallitus asettaisi toimikunnan 
joka selvittäisi eri liikelaitosten keskinäiset taloudelliset suhteet, määrittelisi niiden 
maksamat korot sekä tarkistaisi voimassa olevat poistomenetelmät. Samalla aloit-
teentekijät olivat viitanneet kaupunginvaltuuston v. 1957 (ks. s. 24) tekemään, 
ko. asiaa koskevaan päätökseen sekä siihen samana vuonna (ks. s. 96, 168) tehtyyn 
epäedulliseen muutokseen. Teollisuuslaitosten lautakunta oli ilmoittanut pitävänsä 
ko. kaupunginvaltuuston päätöksen sisältämää periaatetta terveen liiketaloudellisen 
menettelyn mukaisena, sikäli kuin se koski käyttöomaisuuden arvioimista jälleen-
hankintahintaan poistoja ja korkoja laskettaessa. Samoin piti kaupunginhallituk-
sella olla harkinnanvaraa korkoa määriteltäessä. Lautakunnan käsityksen mukaan 
kuuluu kunkin laitoksen johdon varsinaisiin tehtäviin mahdollisesti tarvittavien 
esityksien tekeminen poistoaikojen ja poistosuunnitelmien muutoksista. Lautakunta 
ei puoltanut toimikunnan asettamista. Liikennelaitoksen lautakunnan mielestä oli 
järjestelytoimisto se elin, jonka tuli tarvittaessa tutkia ko. asioita. Liikennelaitos-
komitea oli ilmoittanut työnsä aikana ainakin osittain selvittelevänsä ko. kysymyk-
siä liikennelaitoksen osalta. Kaupunginhallitus huomautti kaupunginvaltuuston 
v. 1960 ( s. 101) päättäneen, ettei liikennelaitoksen tileissä kertomusvuoden alusta 
oteta käyttöomaisuuden korkoa huomioon menoeränä. Laitoksen tulos omakustan-
nuslaskelmien mukaan on kuitenkin ilmoitettava. Kaupungin liikelaitosten talou-
denhoidossa noudatettavat yleiset periaatteet olivat kaupunginhallituksen mielestä 
täysin ajanmukaisia. Liikennelaitoksessa sovellettua menettelyä olisi kaupungin-
hallituksen mielestä sen sijaan vielä tarkistettava. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. 
lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (20.9. 637 §). 

Testamenttilahjoitus. Kaupunginvaltuusto päätti kiitollisena ottaa vastaan ins. 
Nikolai Russoffin testamenttaaman omaisuuden ja kehottaa kaupunginhallitusta 
ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin kaupungin etujen valvomiseksi asiassa sekä 
testamentatun omaisuuden tulouttamiseksi kaupungille (6.9. 513 §). 

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 

Maistraatti. Kaupunginvaltuusto päätti asettaa ehdolle maistraatin asemakaava-
ja rakennusasiain käsittelyä varten tarvittavan lisäjäsenen toimeen kolmivuotis-
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