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saatua raastuvanoikeuden päätöksellä 8 kk:n ehdollisen tuomion yllytyksestä jatket-
tuun varkauteen teurastamoalueella. Sainio oli pyytänyt lautakunnan päätöstä ku-
mottavaksi, mutta mikäli niin ei voisi tapahtua, ainakin siten muutettavaksi, että 
valittaja voisi teurastamon alueella olevilla yleisillä markkinapaikoilla, varsinaista 
teurastamoa lukuun ottamatta, suorittaa jokapäiväistä työtään. Asiamiestoimisto oli 
huomauttanut, etteivät teurastamon järjestyssäännöt, jotka oli vahvistettu v. 1956, 
voineet koskea vihannestukkukeskusta, jota ei silloin ollut olemassakaan. Vihannes-
tukkukeskuksen v. 1958 vahvistetut järjestysmääräykset eivät sisältäneet rangais-
tus- tai muita seuraamuksia sen varalle, että joku syyllistyy rikokseen vihannestuk-
kukeskuksessa. Näin ollen ei pääsykiellon antaminen teurastamon järjestyssääntöjen 
em. momentissa tarkoitetulle henkilölle voinut olla valittajaa oikeudellisesti sitova, 
sikäli kuin oli kysymys pääsystä vihannestukkukeskuksen alueelle. Sen sijaan kun 
teurastamon asiakkaiden kanssa yleensä tehtiin sopimukset teurastamon käyttämi-
sestä, voitiin näihin sopimuksiin sisällyttää myös velvollisuus noudattaa teurastamon 
järjestyssääntöjä, jolloin lautakunnalla olisi oikeus antaa pääsykielto lihantukku-
myyntihalliin henkilölle, jonka esiintymistä siellä ei voitu pitää suotavana hänen te-
kemänsä rikoksen vuoksi. Kaupunginhallitus päätti kumota teurastamolaitoksen 
lautakunnan v. 1962 tekemän päätöksen siltä osin kuin se koski kauppias Sainion 
pääsemistä vihannestukkukeskukseen elinkeinoaan harjoittamaan, mutta hylätä va-
lituksen siltä osin, kuin se koski valittajan oikeutta päästä teurastamon eri osastoi-
hin, lähinnä lihantukkumyyntihalliin (25.4. 1 318 §). 

Teurastamolaitoksen 30-vuotisjuhlat. Yleisjaosto oikeutti teurastamolaitoksen 
lautakunnan järjestämään 20.9. laitoksen henkilökunnalle ja teurastamon alueella 
toimiville laitoksen käyttäjille kahvitilaisuuden laitoksen 30-vuotisen toiminnan joh-
dosta. Tilaisuuden järjestämistä varten myönnettiin 1 000 mk (yjsto 3.9. 6 624 §). 

Elintarvikekesk us 

Viranhaltijat. Yleisjaosto oikeutti elintarvikekeskuksen määräämään eräät vi-
ranhaltijat suorittamaan ylitöitä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (yjsto 1.10. 
6 832 §). 

Keskuspesula 

Irtaimistoa koskevat asiat. Yleisjaosto päätti, että keskuspesulassa oleva De 
Laval -merkkinen lämmönvaihdin saatiin siirtää kalustonsiirtona rakennusviraston 
katurakennusosastolle kertomusvuoden lopussa, jolloin keskuspesula saisi poistaa 
mainitun 17 940 mk:n arvoisen lämmönvaihtimen kantaomaisuudestaan (yjsto 
30.12. 7 515 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lyhytaikaisen lainan ottaminen kaupungille. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
kaupunginvaltuuston 30.10. (ks. s. 111) tekemän päätöksen mukaisesti kaupungille 
otettavalle 1 mmk:n osavelkakirjalainalle em. päätöksessä mainittujen ehtojen lisäksi 
mm. seuraavat lainaehdot: 
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Lainan pääoma ja kulloinkin erääntyvä korkoerä on sidottu viralliseen elinkus-
tannusindeksiin (vuoden 1951 lokakuun indeksi = 100) siten, että jos tarkistusin-
deksi on perusindeksiä suurempi, korotetaan kulloinkin erääntyvän korkoerän ja 
maksettavaksi erääntyneen pääoman perusmäärä yhdellä (1) prosentilla indeksin ku-
takin täyttä kahden (2) prosentin nousua kohden. Jos tarkistusindeksi on perusin-
deksiä pienempi, ei tätä indeksiehtoa sovelleta. Perusindeksinä pidetään sitä indeksi-
lukua, joka on laskettu kaksi (2) kuukautta ennen velkakirjan allekirjoittamispäivää 
sattuneelle kuukaudelle. 

Jos maksu viivästyy tai tapahtuu muulloin kuin mainittuina säännönmukaisina 
maksupäivinä, pidetään tarkistusindeksinä sitä elinkustannusindeksilukua, joka on 
laskettu kaksi (2) kuukautta ennen maksupäivää sattuvalle kuukaudelle. 

Tästä lainasta mahdollisesti menevän leimaveron ja muut kustannukset on lai-
nanottajan suoritettava. Lainanottajan on myös korvattava lainanantajalle velan 
mahdollisesta uloshausta johtuneet kustannukset (4.12. 3 361 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 30.10. (ks. 
s. 112) tekemän päätöksen mukaisesti kaupungille otettavalle 6 mmk:n osavelka-
kirjalainalle valtuuston päätöksessä mainittujen ehtojen lisäksi edellä selostetun 
mukaiset indeksi- ym. lainaehdot (12.12. 3 438 §). 

Kaupungin perimiä ja hyvittämiä korkoja koskevien päätösten voimassaoloajan jat-
kaminen. Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin muuttuvakorkoisten antolaino-
jen korkoa, huoltokassan tallettajille hyvitettävää korkoa, lahjoitusrahastojen sekä 
leski- ja orpoeläkekassan kaupunginkassaan sijoitettujen varojen korkoa ynnä piden-
netyn maksuajan korkoa ja sakkokorkoa koskevat voimassa olevat kaupunginhalli-
tuksen aikaisemmat päätökset pidetään toistaiseksi voimassa (30.5. 1 663 §). 

Lainat. Asuntosäästäjät- ja Suomalaisen Vanhainkoti- yhdistyksen toimesta 
yhteisesti perustetulle Kiinteistöosakeyhtiö Säästönummi -nimiselle yhtiölle päätet-
tiin myöntää 231 000 mk:n määräinen laina vanhusten huoltokodin rakentamista 
varten Myllypuron korttelin n:o 45129 tontille n:o 2. Lainan vuotuinen korko on 
4.5 % ja maksuaika 20 vuotta ja muuten ehdot ovat seuraavat: 

1) että em. vanhusten huoltoa palveleva koti rakennetaan kaupunginhallituksen 
hyväksymien piirustusten ja kustannusarvion mukaisesti siten, että rakennukseen 
varataan asunto- tai hoitotilat vähintään 77 vanhusta varten, 

2) että kotiin otetaan ainoastaan helsinkiläisiä 60 vuotta täyttäneitä vanhuksia 
ja näiden ohella sellaisia hoidon tarpeessa olevia henkilöitä, joista kaupunki huolto-
apulain mukaan asuinkuntana on velvollinen huolehtimaan, 

3) että hoitoon ottaminen tapahtuu yhteistoiminnassa huoltolautakunnan 
kanssa, 

4) että hoitomaksut pidetään kohtuullisina, 
5) ettei kaupunginhallituksen 1.10.1963 hyväksymää Kiinteistöosakeyhtiö 

Säästönummen yhtiöjärjestystä saada ilman kaupunginhallituksen suostumusta 
muuttaa sinä aikana, jolloin laina tai osa siitä on maksamatta, 

6) että kaupungilla on oikeus nimetä Kiinteistöosakeyhtiö Säästönummen halli-
tukseen yksi varsinainen jäsen ja tälle henkilökohtainen varamies sekä yksi tilin-
tarkastaja, 

7) että em. yhtiön osakkeet välittömästi rakennuksen valmistuttua kokonaisuu-
dessaan luovutetaan Suomalainen Vanhainkoti -yhdistykselle tai sen määräämälle, 
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8) että lainasumma suoritetaan vasta sitten, kun em. kiinteistöyhtiö on merkitty 
kaupparekisteriin ja yhtiön hallitus on asetettu, 

9) että em. lainan pääoman ja korkojen sekä mahdollisten, kaupunginhallituksen 
28.5.1959 hyväksymien maksujen perimistä koskevien ohjeiden mukaisten viiväs-
tys- ja sakkokorkojen ynnä perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa kaupungille asettamansa haltijavelkakirjat määrältään 231 000 mk 10 %:n 
korkoineen, joiden maksamisen vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys vuokrasopi-
muksen nojalla yhtiölle kuuluvan tontin n:o 2 korttelissa n:o 45129 vuokraoikeuteen 
ja sanotulla tontilla oleviin rakennuksiin siten, että kiinnityksellä on etuoikeus välit-
tömästi vuokranmaksun, kadun kunnossapitovelvollisuuden ja muiden kaupungille 
tulevien yleisten kustannusten suorittamisen vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten 
jälkeen (31.10. 3 026 §). 

Kaupunginvaltuuston 28.11.1962 (ks. s. 103) Suomen Pelastusarmeijan säätiölle 
myöntämän 90 000 mk:n lainan lainaehdot vahvistettiin tavanomaisten ehtojen lisäk-
si seuraaviksi: 

Laina on suoritettava takaisin 20 v:n maksuajalla 4 740 mk:n vuotuisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä suo-
ritetaan 2 370 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1964. Viimeisen kuoletuserän suuruus 
on 2 310 mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, on lainan antaja kuitenkin oikeu-
tettu vastaavasti suurentamaan jäljellä olevia lyhennyseriä. Korko, 3 %, suoritetaan 
myös em. päivinä. 

Vakuudeksi lainan saaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 25.4.1963 asettamansa 
haltijavelkakirjat kumpikin määrältään 50 000 mk, joiden vakuudeksi on 3.5.1963 
parhaalla etuoikeudella vahvistettu kiinnitys säätiön omistamiin Grönäng-nimiseen 
tilaan RN:o 8173 ja Grännäs-nimiseen tilaan RN:o 8139 Espoon kauppalan Bembölen 
kylässä. 

Säätiö sitoutuu varaamaan edellä tarkoitetusta vanhainkodistaan vähintään 30 
hoitopaikkaa helsinkiläisiä vanhuksia varten. 

Ennen lainan nostamista on lainan saajan esitettävä selvitys siitä, että sosiaali-
ministeriö sekä Espoon kauppalan palo- ja rakennustarkastaja ovat hyväksyneet 
vanhainkodin piirustukset (27.6. 2 002 §, 3.10. 2 719 §). 

Säätiölle v. 1962 myönnetystä 90 000 mk:n lainasta vielä nostamatta oleva osa 
päätettiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi (10.1. 174 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston v. 1962 (ks. s. 104) 
Asuntosäästäjät yhdistyksen ja Helsingin Vanhainsuojeluyhdistyksen toimesta yh-
teisesti perustetulle Kiinteistöosakeyhtiö Säästöhonka -nimiselle yhtiölle vanhusten 
huoltoa palvelevan kodin rakentamista varten myöntämälle lainalle valtuuston mää-
räämien ehtojen lisäksi mm. seuraavat lainaehdot: 

Laina on suoritettava takaisin 20 v:n maksuajalla 6 900 mk:n vuotuisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan 3 450 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1963. Mikäli rahanarvo oleellisesti 
alenee, on lainanantaja kuitenkin oikeutettu vastaavasti suurentamaan jäljellä ole-
via lyhennyseriä. Samaten on korko suoritettava em. päivinä. 

Viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimiskulujen suorittamisen vakuudeksi lai-
nansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille asettamansa haltijavelkakirjan määräl-
tään kolmetoistamiljoonaakahdeksansataatuhatta (13 800 000) vmk 10 %:n korkoi-
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neen, jonka maksamisen vakuudeksi on kiinnitys parhaalla etuoikeudella vahvistettu 
vuokrasopimuksen nojalla yhtiölle kuuluvan tontin n:o 18 vuokraoikeuteen Helsin-
gin kaupungin 28. kaupunginosan korttelissa n:o 28056 ja vuokraajan omistamiin 
tontilla oleviin rakennuksiin. 

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä Kiinteistöosakeyhtiö Säästöhongan halli-
tukseen yksi varsinainen jäsen ja tälle henkilökohtainen varamies sekä yksi tilintar-
kastaja. 

Vanhusten koti on rakennettava kaupunginhallituksen 1.11.1962 hyväksymien 
piirustusten ja kustannusarvion mukaisesti. 

Kaupunginhallituksen 20.12.1962 hyväksymää yhtiön yhtiöjärjestystä ei saa 
ilman kaupunginhallituksen suostumusta muuttaa sinä aikana kun laina tai osa siitä 
on maksamatta. 

Rakennettavaan vanhainkodin tapaan toimivaan vanhustenkotiin järjestetään 
vähintään 46 hoitopaikkaa, joihin otetaan ainoastaan helsinkiläisiä vähintään 65 
vuotta täyttäneitä vanhuksia, mukaan luettuina sellaiset hoidon tarpeessa olevat 
henkilöt, joista Helsingin kaupunki huoltoapulain mukaan asuinkuntana on velvolli-
nen huolehtimaan. Poikkeustapauksessa voidaan kotiin ottaa myös vähintään 60 
vuotta täyttänyt helsinkiläinen vanhus. 

Lainasumma suoritetaan vasta sitten, kun kiinteistöyhtiö on merkitty kauppa-
rekisteriin ja yhtiön hallitus on asetettu. 

Fil. maist. Martti Ilveskorven on luovutettava omistamansa Kiinteistöosakeyhtiö 
Säästöhongan osakkeet, 1998 kappaletta, Helsingin Vanhainsuojeluyhdistykselle tai 
sen määräämälle kolmen kuukauden kuluessa vanhustenkodin valmistumisesta (3.1. 
103 §). 

Helsingin Kristillisen Työväen Yhdistykselle ja Helsingin Kristillisen Työväen 
Naisjaostolle yhteisesti myönnetyn (ks. s. 113) 10 000 mk:n määräisen lainan laina-
ehdot vahvistettiin tavanomaisten ja edellä mainittujen lisäksi seuraaviksi: 

Laina on suoritettava takaisin kahdenkymmenen (20) vuoden aikana viidensadan 
(500) markan vuotuisin kuoletusmaksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan kaksisataaviisikymmentä (250) mark-
kaa, ensimmäisen kerran 31.5.1964. Vakuudeksi lainansaajat luovuttavat ja panttaa-
vat kaupungille omistamansa Asunto Oy Torkkelinkatu 11 -nimisen yhtiön osakkeet 
n:ot 1 ja 2, joista osake n:o 1 oikeuttaa yhtiön omistamassa talossa Torkkelinkatu 11 
olevan yhden huoneen, keittokomeron ja kylpyhuoneen, pinta-alaltaan 30 m2, käsit-
tävän huoneiston n:o 1 hallintaan sekä osake n:o 2 talon niin ikään ensimmäisessä 
kerroksessa olevan, edellä mainitun kokoisen huoneiston n:o 2 hallintaan. 

Yhdistykset sitoutuvat siihen, että em. Asunto Oy Torkkelinkatu 11 -nimisen 
yhtiön omistamaa kiinteistöä pääosiltaan käytetään sellaisena vanhusten asuntolana 
tai vanhainkotina, johon otetaan ainoastaan helsinkiläisiä vanhuksia (12.9. 2 512 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 19.6. (ks. s. 112) Oma-
koti Säätiölle myöntämän 100 000 mk:n lainan lainaehdot mm. seuraaviksi: 

Laina on suoritettava takaisin 3 v:n maksuajalla 30 000 mk:n vuotuisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan 15 000 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1964. Viimeisen kuoletuserän suu-
ruus on 25 000 mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, on lainan antaja kuitenkin 
oikeutettu vastaavasti suurentamaan jäljellä olevia lyhennyseriä. Korko, 3 %, suori-
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tetaan samaten em. päivinä. Vakuudeksi lainan saaja luovuttaa ja panttaa kaupun-
gille 7.9.1948 asetetun haltijavelkakirjan määrältään 5 000 mk, jonka maksamisen 
vakuudeksi on 16.9.1948 vahvistettu kiinnitys säätiön omistamiin tiloihin T.100h 

K. 17 RN:o l771 ja T. 100h K. 17 Vatten RN:o l828 Kulosaaren yksinäistaloa N:o 1 
tässä kaupungissa ja 3.8.1950 asetetut haltijavelkakirjat n:ot 1 — 10 määrältään ku-
kin 5 000 mk, joiden maksamisen vakuudeksi on 10.5.1950 vahvistettu kiinnitys em. 
kohteisiin sekä 20.6.1963 asetetut haltijavelkakirjat n:o 11 määrältään 5 000 mk ja 
n:ot 12—15 määrältään kukin 10 000 mk, joiden maksamisen vakuudeksi on vahvis-
tettu kiinnitys em. kohteisiin. 

Säätiö sitoutuu huolehtimaan siitä, että rakennettavaan hoivakotiin tulee vähin-
tään 80 hoitopaikkaa ja että hoivakotiin otetaan ainoastaan helsinkiläisiä. Muut 
ehdot ovat samat kuin edellä (27.6. 1 998 §). 

Säätiölle v. 1962 myönnetystä 300 000 mk:n lainasta nostamatta oleva osa pää-
tettiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi (10.1. 174 §). 

Helsingin Kansankonservatorion Säätiölle 19.6. myönnetyn 80 000 mk:n lainan 
lainaehdot vahvistettiin seuraaviksi: 

Laina on suoritettava takaisin 20 v:n maksuajalla 5 300 mk:n vuotuisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan 2 650 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1968. Viimeisen kuoletuserän suu-
ruus on 3 150 mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, on lainan antaja kuitenkin 
oikeutettu vastaavasti suurentamaan jäljellä olevia lyhennyseriä. 4 % % : n korko 
suoritetaan myöskin em. päivinä. 

Vakuudeksi lainan saaja luovuttaa ja panttaa Helsingin kaupungille omistamansa 
Asunto-Oy Fredrikinkulma -nimisen yhtiön osakkeet n:o 1880—2210, jotka oikeutta-
vat hallitsemaan huoneistoja n:o 16, 17 ja 18 ja osakkeet n:o 2860—3024, jotka oike-
uttavat hallitsemaan huoneistoa n:o 24 sekä osakkeet n:o 2494—2595, jotka oikeutta-
vat hallitsemaan huoneistoa n:o 21 sanotun yhtiön omistamassa talossa n:o 34 Fred-
rikinkadun varrella. Tästä lainasta annettu pantti on samalla kaikkien niiden mui-
denkin Helsingin kaupungin saatavien vakuutena, joista säätiö on vastuussa tai jou-
tuu ennen pantin takaisin luovuttamista vastaamaan samoin kuin niiden omavel-
kaisten takausten vastavakuutena, jotka Helsingin kaupunki on antanut tai vastai-
suudessa tulee antamaan säätiön muilta lainanantajilta saamien lainojen pääoman 
korkoineen takaisin maksamisesta. 

Lainan saaja sitoutuu muuttamaan Helsingin Kansankonservatorion Säätiön 
sääntöjä siten, että Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä edustajansa säätiön hal-
lintokuntaan. 

Velkakirjaan on lisäksi sisällytettävä tavanmukaiset määräykset koron tai kuo-
letuksen määräaikana suorittamisen varalta samoin kuin muiden lainaehtojen rikko-
misen tai lainan vakuuden tuntuvan alenemisen varalta. Samoin on velkakirjaan 
otettava määräykset kaupungin oikeudesta käyttää panttia saatavansa suorittami-
seen (27.6. 1 994 §). 

Malmin Vapaaehtoiselle Palokunnalle paloaseman viimeistelytyötä varten myön-
netylle (ks. s. 113) 8 500 mk:n korottomalle lainalle hyväksyttiin mm. seuraavat lai-
naehdot: 

Lainan kuoletus alkaa 20 v:n kuluttua lainan myöntämisestä siten, että kunakin 
vuotena on puolivuosittain toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä suoritet-
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tava 212.50 mk, ensimmäisen kerran toukokuun 31 päivänä 1983 ja viimeisen kerran 
marraskuun 30 päivänä 2002. Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, on lainanantaja 
kuitenkin oikeutettu vastaavasti suurentamaan jäljellä olevia lyhennyseriä. 

Laina sidotaan siihen kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksiin, joka on laskettu 
ilman liikevaihtoveroa seuraavasti: Lainan perusindeksinä pidetään v:n 1963 syys-
kuun pistelukua 2418 ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää (31.5. ja 31.11.) edeltä-
neen maaliskuun ja vastaavasti syyskuun pistelukua. Jos tarkistusindeksi on perus-
indeksiä suurempi, korotetaan kulloinkin erääntyvä kuoletuserän määrä yhtä monel-
la prosentilla kuin luku kaksi (2) täysiä kertoja sisältyy indeksinnousua osoittavaan 
prosenttilukuun. Jos tarkistusindeksi on perusindeksiä pienempi, ei tätä indeksiehtoa 
sovelleta. 

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

Jos em. kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin laskeminen lopetetaan tai jos 
sen laskuperustetta muutetaan sillä tavoin, että indeksi saa oleellisesti toisen sisäl-
lön, eivätkä lainanantaja ja lainanottaja voi sopia sen korvaamisesta jollakin muulla 
tavalla, on molemmilla oikeus heti irtisanoa laina heti takaisin maksettavaksi sen 
määräisenä kuin laina indeksin laskemisen loppuessa tai em. tavalla muuttuessa pää-
omansa suhteen oli. 

Vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 2.7.1963 asettamansa 
n:olla 7 merkityn haltijavelkakirjan määrältään 10 000 mk 10 %:n korkoineen, jonka 
maksamisen vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys tämän kaupungin korttelissa n:o 
38116 sijaitsevaan tonttiin n:o 14 rakennuksineen. Tästä lainasta annettu pantti on 
samalla kaikkien niiden muidenkin Helsingin kaupungin saatavien vakuutena, joista 
allekirjoittanut yhdistys nykyään on vastuussa tai joutuu ennen pantin takaisin 
luovuttamista vastaamaan (7.11. 3 080 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 11.12. Stiftelsen för 
Allergiforskning-Allergiatutkimussäätiölle (ks. s. 113) myöntämän 80 000 mk:n lai-
nan lainaehdot tavanomaisten ehtojen lisäksi seuraaviksi: 

Laina on käytettävä sellaisten erääntyneiden sairaalatoiminnasta johtuneiden 
laskujen suorittamiseen, joiden siirtäminen voisi vaarantaa sairaalan toiminnan, kau-
punginhallituksen edustajien hyväksymällä tavalla. 

Laina on suoritettava takaisin kahden(2) kk:n kuluttua irtisanomisesta. 
Lainan saaja suorittaa lainasta 4 y2 %:n vuotuisen koron, joka on suoritettava 

puolivuosittain kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, en-
simmäisen kerran 31.5.1964. 

Tämä laina ja sen kulloinkin erääntyvä korko on sidottu viralliseen elinkustan-
nusindeksiin (vuoden 1951 lokakuun indeksi = 100) siten, että jos tarkistusindeksi 
on perusindeksiä suurempi, korotetaan kulloinkin erääntyvän korkoerän ja pääoman 
perusmäärä yhdellä (1) prosentilla indeksin kutakin täyttä kahden (2) prosentin nou-
sua kohden. Jos tarkistusindeksi on perusindeksiä pienempi, ei tätä indeksiehtoa so-
velleta. Perusindeksinä pidetään velkakirjan allekirjoituspäivää edeltäneen toisen 
kuukauden indeksilukua (lokakuu 1963 = 158) ja tarkistusindeksinä sitä elinkustan-
nusindeksilukua, joka on laskettu kaksi (2) kk ennen maksupäivää sattuvalle kuu-
kaudelle. 
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Vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa aikaisemmin muun lainan maksami-
sen vakuudeksi Helsingin kaupungille luovuttamansa tammikuun 10 päivänä 1962 
asettamansa kymmenen haltijavelkakirjaa n:o 29—38, määrältään kukin 50 000 mk 
10 prosentin vuotuisine korkoineen, joiden maksamisen vakuudeksi on tammikuun 
12 päivänä 1962 vahvistettu kiinnitys säätiön omistamaan taloon ja tonttiin n:o 1 
korttelissa n:o 635 Helsingin kaupungin 15. kaupunginosassa sekä Oy Pohjoismaiden 
Yhdyspankin hallussa ensisijaisella panttioikeudella olevat Asunto Oy Adler -nimi-
sen yhtiön osakkeet n:o 1100—1372. 

Tästä lainasta annetut edellä luetellut käteiset pantit ovat samalla kaikkien nii-
den muidenkin Helsingin kaupungin saatavien vakuutena, joista Stifteisen för Aller-
giforskning - Allergiatutkimussäätiö on nykyään vastuussa tai johtuu ennen pantin 
takaisin luovuttamista vastaamaan. Kaupunki on oikeutettu määräämään, minkä 
saatavan suoritukseksi pantteja on käytettävä. 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä tal.arviopääll. Erkki Linturin ja rev. 
Onni Wiherheimon valvomaan lainavarojen käyttämistä velkakirjan määräysten 
mukaisesti (28.11. 3 283 §, 19.12. 3 538 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Jääkenttä-säätiölle 400 000 mk:n suuruisen 
lainan jäähallin suunnittelua- ja rakentamista varten säätiön kaupungilta vuokraa-
malle, Pallokentällä sijaitsevalle alueelle. Laina myönnettiin mm. seuraavilla eh-
doilla: 

Lainasumma suoritetaan lainansaajalle siten, että 100 000 mk saadaan nostaa 
heti tämän velkakirjan tultua allekirjoitetuksi ja loput 300 000 mk sen jälkeen kun 
kaupunginhallitus on hyväksynyt jäähallin rakennusohjelman, kustannusarvion, 
rahoitussuunnitelman, ympärivuotisen käyttösuunnitelman ja vuosittaisen käyttö-
talousarvion, kaupunginhallituksen päättämissä erissä. 

Laina on maksettava takaisin v. 1964—1979 yhtä suurin 25 000 mk:n vuotuisin 
kuoletusmaksuin siten, että kunkin vuoden kesäkuun ja joulukuun viimeisenä päivä-
nä suoritetaan 12 500 mk, ensimmäisen kerran 30.6.1964. Mikäli rahan arvo oleelli-
sesti alenee, on lainanantaja kuitenkin oikeutettu vastaavasti suurentamaan jäljellä 
olevia lyhennyseriä. 

Lainasta suoritetaan 3 %:n vuotuinen korko em. päivinä, ensimmäisen kerran 
31.12.1963. 

Jos alueella olevia rakennuksia tai laitteita lakataan käyttämästä tässä päätök-
sessä edellytettyyn tarkoitukseen tahi jos lainansaaja laiminlyö koron tai kuoletuk-
sen määräaikaisen suorituksen taikka muuten tavalla tai toisella rikkoo tämän velka-
kirjan määräyksiä vastaan taikka jos alueella olevat rakennukset tai laitteet tulipa-
lon johdosta vahingoittuvat eikä palovahingonkorvausta ensi tilassa käytetä niiden 
kuntoonpanemiseen tai uudelleenrakentamiseen tahi jos rakennuksia tai laitteita 
puretaan kaupungin suostumuksetta tai jos niitä hoidetaan huonosti tai käytetään 
sillä tavalla, että palovahingon sattuessa niistä ei saada täyttä korvausta, on kau-
pungilla oikeus vaatia koko maksamatta oleva laina korkoineen heti takaisin makset-
tavaksi (17.1. 270 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä Jääkenttä-
säätiön esittämät jäähallin rakennusohjelman, kustannusarvion, rahoitussuunnitel-
man, ympärivuotisen käyttösuunnitelman ja vuosittaisen käyttötalousarvion sekä 
kehottaa rahatoimistoa suorittamaan säätiölle kertomusvuoden talousarvion yhtey-
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dessä myönnetystä 400 000 mk:n lainasta vielä maksamatta olevan osan (17.10. 
2 868 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan vahvistaa Kiinteistö Oy Helsingin-
katu 25 -nimisen yhtiön osakkeiden jyvityksen kauppa- ja teollisuusministeriön 
26.10.1961 vahvistamassa sanotun yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksessa esitetyllä 
tavalla kuitenkin sitten muutettuna, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainittu vastike-
kerroin on huoneiston nro 8 osalta 75. Samalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
kaupunginvaltuuston 14.6.1961 myöntämälle 500 000 mk:n lainalle mm. seuraavat 
lainaehdot: 

Laina on suoritettava takaisin vuosina 1968—1977 yhtä suurin 50 000 mk:n vuo-
tuisin kuoletusmaksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimei-
senä päivänä suoritetaan 25 000 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1968. 

Lainansaaja suorittaa lainasta vuotuista korkoa, joka 2.5 prosentilla ylittää sääs-
töpankkien kulloinkin 6 kk:n talletuksille hyvittämän talletuskoron. Korko on niin 
ikään suoritettava puolivuosittain em. päivinä, ensimmäisen kerran toukokuun 31 
päivänä 1964. 

Tämän lainan kulloinkin erääntyvät kuoletuserät ja korkoerät sidotaan viralli-
seen elinkustannusindeksiin (vuoden 1951 lokakuun indeksi = 100) tavalliseen ta-
paan. Perusindeksinä pidetään lokakuun 1963 indeksilukua 158 ja tarkistusindeksinä 
kutakin eräpäivää edeltäneen kuukauden indeksilukua (huhtikuu ja lokakuu). 

Jos maksu viivästyy tai tapahtuu muulloin kuin em. säännönmukaisina maksu-
päivinä, pidetään tarkistusindeksinä sitä elinkustannusindeksilukua, joka on laskettu 
kuukautta ennen maksupäivää sattuvalle kuukaudelle. 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsinginkatu 25 -nimisen yhtiön yhtiöjärjestys on pysytet-
tävä sellaisena, että kiinteistön kaikkiin urheilutiloihin oikeuttavat ja Urheiluhallit 
Oy:n merkitsemät Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n osakkeet muodostavat osake-
enemmistön sanotussa kiinteistöyhtiössä ja on sen osakkeiden jyvitykseen tai yhtiö-
järjestykseen tehtävät muutokset alistettava kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi. 
Urheiluhallit Oy ei saa sinä aikana kun sen kaupungilta saamat lainat tai osa 
niistä on maksamatta, luovuttaa urheilutiloihin oikeuttavia osakkeita kaupungin 
suostumuksetta kolmannelle. 

Urheiluhallit Oy:n johtokuntaan on tämän yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan 
valittava vähintään yksi kaupungin nimeämä varsinainen jäsen sekä tälle henkilö-
kohtainen varajäsen. 

Urheiluhallit Oy:n tilejä tarkastamaan on vuosittain valittava yksi kaupungin 
nimeämä tilintarkastaja sekä tälle henkilökohtainen varamies. 

Kiinteistöosakeyhtiö Helsinginkatu 25 -nimisen yhtiön johtokuntaan on sen yh-
tiöjärjestykseen sisällytettävän määräyksen mukaisesti valittava aina vähintään 
yksi Urheiluhallit Oy:n nimeämä jäsen. 

Urheiluhallit Oy:n omistamien osakkeiden perusteella kiinteistössä hallittavien 
urheilutilojen käytöstä määrää kaupungin urheilu- ja retkeilylautakunta samojen 
periaatteiden mukaan kuin kaupungin omista urheilulaitoksista, kuitenkin siten, 
että urheilutilojen käytöstä perittävää korvausta ei saa määrätä pienemmäksi kuin 
että se vastaa näiden tilojen hallitsemisesta ja ylläpidosta Urheiluhallit Oy:lle aiheu-
tuvia kustannuksia. 

Lainamäärän koron ja kaupunginhallituksen 28.5.1959 hyväksymien maksu-
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jen perimistä koskevien ohjeiden mukaisten sakko-, viivästys- ja perimiskulujen 
maksamisen vakuudeksi luovuttaa ja panttaa Urheiluhallit Oy kaupungille Kiin-
teistöosakeyhtiö Helsinginkatu 25 -nimisen yhtiön kiinteistön urheilutilojen hallin-
taan oikeuttavat osakkeet n:ot 1 — 11 000, jotka jo ovat yhtiön kaupungilta joulu-
kuun 2 päivänä 1960, lokakuun 3 päivänä 1961 ja maaliskuun 1 päivänä 1963 päivä-
tyillä velkakirjoilla saamien lainojen vakuutena sekä Kiinteistöosakeyhtiö Helsin-
ginkatu 25 -nimisen yhtiön suostumuksen nojalla sen vuokraoikeuteen 12. kaupungin-
osan korttelissa n:o 352 olevaan tonttiin n:o 2 ja sillä oleviin rakennuksiin maalis-
kuun 21 päivänä 1960 kiinnitetyn haltijavelkakirjan n:o 49 ja elokuun 24 päivänä 
1961 kiinnitetyt haltijavelkakirjat n:ot 102—110 sekä helmikuun 13 päivänä 1963 
kiinnitetyt haltijavelkakirjat n:ot 111 — 122, jotka vm. ovat ennestään yhtiön kau-
pungilta maaliskuun 1 päivänä 1963 päivätyllä velkakirjalla saaman 500 000 mk:n 
lainan vakuutena, määrältään jokainen 5 000 000 vmk, jotka velkakirjat samoin 
kuin edellä mainitut osakkeet ovat samalla kaikkien niiden muidenkin Helsingin 
kaupungin saatavien vakuutena, joista allekirjoittanut Urheiluhallit Oy on vastuussa 
ja joutuu ennen pantin takaisin luovuttamista vastaamaan. Kaupunki on oikeutettu 
määräämään, minkä saatavan suoritukseksi pantti on käytettävä. Lainansaaja sitou-
tuu kuitenkin siinä tapauksessa, että kaupunki katsoisi lainan vakuuden olevan riit-
tämättömän peittämään indeksikorotusten johdosta ehkä kasvanutta lainamäärää, 
toimittamaan kaupungille tämän vaatiman lisävakuuden lainan heti maksettavaksi 
tapahtuvan irtisanomisen uhalla. 

Lainansaaja sitoutuu jatkamaan uimahallitoimintaa nykyisen käytännön mu-
kaisesti (28.11. 3 279 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 20.2. Urheiluhallit 
Oy:lle Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25 -nimisen yhtiön omistamassa rakennuksessa 
olevien urheilutilojen kalustamisesta ja kuntoonpanemisesta johtuvien lyhytaikais-
ten velkojen maksamista varten myöntämälle 500 000 mk:n korottomalle lainalle 
mm. seuraavat ehdot: 

Laina on suoritettava takaisin v. 1968—1987 yhtä suurin 25 000 mk:n vuotuisin 
kuoletusmaksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä 
päivänä suoritetaan 12 500 mk, ensimmäisen kerran 31.5. 1968, Tämän lainan kulloin-
kin erääntyvät kuoletuserät sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin (vuoden 
1951 lokakuun indeksi = 100) tavanomaisesti. Perusindeksinä pidetään tammikuun 
1963 indeksilukua 150 ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää edeltäneen kuukau-
den indeksilukua (huhtikuu ja lokakuu). 

Jos maksu viivästyy tai tapahtuu muulloin kuin em. säännönmukaisina maksu-
päivinä, pidetään tarkistusindeksinä sitä elinkustannusindeksilukua, joka on laskettu 
kuukautta ennen maksupäivää sattuvalle kuukaudelle. Siinä tapauksessa, että edellä 
sanotun elinkustannusindeksin laskeminen lopetetaan tai laskentaperusteita muute-
taan, saatetaan kysymys indeksiehdon soveltamisessa käytettävistä laskentaperus-
teista Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen ratkaistavaksi, jota rat-
kaisua indeksiehdon toteuttamisessa tämän jälkeen noudatetaan. 

Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25 -nimisen yhtiön yhtiöjärjestys on pysytettävä 
sellaisena, että kiinteistön kaikkiin urheilutiloihin oikeuttavat ja Urheiluhallit Oy:n 
merkitsemät Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n osakkeet muodostavat osake-enem-
mistön sanotussa kiinteistöyhtiössä ja on sen osakkeiden jyvitykseen tai yhtiöjärjes-
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tykseen ehkä tehtävät muutokset aina alistettava kaupunginhallituksen hyväksyt-
täväksi. Urheiluhallit Oy ei saa sinä aikana kun sen kaupungilta saamat lainat tai 
osa niistä on maksamatta, luovuttaa urheilutiloihin oikeuttavia osakkeita kaupungin 
suostumuksetta kolmannelle. 

Kaupungin edustusta yhtiön johtokunnassa ym. ja urheilutilojen käytön määrää-
mistä koskevat ehdot ovat samat kuin edellisen asian osalta on sovittu. 

Vakuudeksi luovuttaa ja panttaa Urheiluhallit Oy Helsingin kaupungille Kiin-
teistö Oy Helsinginkatu 25 -nimisen yhtiön kiinteistön urheilutilojen hallintaan 
oikeuttavat osakkeet, jotka jo ovat yhtiön kaupungilta joulukuun 2 päivänä 1960 
ja lokakuun 3 päivänä 1961 päivätyillä velkakirjoilla, määriltään kumpikin 
100 000 000 vmk, saamien lainojen vakuutena sekä Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25 
-nimisen yhtiön suostumuksen nojalla sen vuokraoikeuteen 12. kaupunginosan kort-
telissa n:o 352 olevaan tonttiin n:o 2 ja sillä oleviin rakennuksiin helmikuun 13 päi-
vänä 1963 kiinnitetyt haltijavelkakirjat n:o 111 — 122, määrältään jokainen 50 000 
mk eli yhteensä haltijavelkakirjoja 600 000 mk:n pääoma-arvosta, jotka velkakirjat 
samoin kuin em. osakkeet ovat samalla kaikkien niiden muidenkin Helsingin kau-
pungin saatavien vakuutena, joista allekirjoittanut Urheiluhallit Oy on vastuussa 
tai joutuu ennen pantin takaisin luovuttamista vastaamaan. Kaupunki on oikeutettu 
määräämään, minkä saatavan suoritukseksi pantti on käytettävä. 

Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n kiinteistöllä on varattava tilaa vähintään 30 
auton paikoituspaikkaa varten. 

Lainansaaja sitoutuu jatkamaan uimahallitoimintaa nykyisen käytännön mu-
kaisesti (28.2. 735 §). 

Kaupunginvaltuuston 6.2. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL -nimiselle 
yhdistykselle uimahallitoiminnan jatkamista varten Helsingissä myöntämälle 
500 000 mk:n korottomalle lainalle kaupunginhallitus vahvisti seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v:na 1968—1987 yhtä suurin 25 000 mk:n vuotui-
sin kuoletusmaksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä 
päivänä suoritetaan 12 500 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1968. Mikäli rahan arvo 
oleellisesti alenee, on lainanantaja kuitenkin oikeutettu vastaavasti suurentamaan 
jäljellä olevia lyhennyseriä. 

Tämän lainan kulloinkin erääntyvät kuoletuserät sidotaan viralliseen elinkustan-
nusindeksiin (v:n 1951 lokakuun indeksi = 100) tavalliseen tapaan. Perusindeksinä 
pidetään joulukuun 1962 indeksilukua 150 ja tarkistusindeksinä kutakin eräpäivää 
edeltäneen kuukauden indeksilukua (huhtikuu ja lokakuu). 

Vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille erikseen tehtävällä 
panttaussitoumuksella Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan korttelissa n:o 64 
omistamaansa tonttiin n:o 10 ja tontilla oleviin rakennuksiin 600 000 mk:n arvosta 
kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensim-
mäisten 1 000 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 

Lainansaaja sitoutuu jatkuvasti pitämään uimahallia, joka on kaikkien kaupunki-
kilaisten käytettävissä, samoin kuin pitämään muut kiinteistössä sijaitsevat liikun-
tatilat urheilukäytössä. Kuitenkin lainansaaja on oikeutettu laajentamaan omaan 
käyttöönsä tarkoitettuja toimistotiloja liikuntatilojen kustannuksella, jos se lainan-
saajan oman tarpeen vuoksi on välttämätöntä ja jos liikuntatilojen pinta-ala ei täl-
löin uimahallin ja tennishallin osalta vähene. 
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Uimahallista on varattava kaupungissa toimiville kouluille sekä poliisille ja palo-
kunnalle päivittäin harjoitusvuoroja nykyisen käytännön mukaisesti. 

Lainansaaja on velvollinen vuosittain heinäkuun kuluessa jättämään perustellun 
ehdotuksensa seuraavan käyttökauden aikana uimahallin ja liikuntatilojen käytöstä 
kannettaviksi maksuiksi urheilu- ja retkeilylautakunnalle, joka vahvistaa maksut 
itsekannattavaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon varsinaiset kulut sekä 
korot ja kuoletukset. Käyttökaudeksi luetaan aika elokuun 1 päivästä heinäkuun 31 
päivään. 

Maksujen viivästymistä, kiinteistön palo vakuuttamista ym. koskevat ehdot 
ovat samat kuin edellä (14.2. 575 §). 

Suomen Metsästysyhdistykselle Viikinmäen ampumaradan I rakennusvaiheen 
viimeistelytöiden kustannusten suorittamista varten myönnetyn (ks. s. v:n 1962 
kert. s. 104) 20 000 mk:n suuruisen lainan lainaehdot vahvistettiin mm. seuraaviksi: 

Laina on suoritettava takaisin 15 v:n maksuajalla 1 332 mk:n vuotuisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan 666 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1963. Viimeisen kuoletuserän suuruus 
on 686 mk. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 4 y2 prosentin vuotuisen koron, joka niin ikään on 
suoritettava puolivuosittain em. päivinä, ensimmäisen kerran 31.5.1963. 

Edellä mainitun lainan pääoman ja koron sekä mahdollisten kaupunginhallituk-
sen 28.5.1959 hyväksymien maksujen perimistä koskevien ohjeiden mukaisten vii-
västys- ja sakkokorkojen ynnä perimiskulujen suorittamisesta sitoutuu vähintään 
kaksi (2) kaupunginhallituksen yleisjaoston hyväksymää juriidista tai fyysistä hen-
kilöä yhteisvastuulliseen omavelkaiseen takaukseen. 

Velkakirjaan on lisäksi sisällytettävä tavanmukaiset määräykset koron tai kuole-
tuksen määräaikana suorittamisen laiminlyönnin varalta samoin kuin muiden laina-
ehtojen rikkomisen tai lainan vakuuden tuntuvan alenemisen varalta. 

Em. lainan takaajiksi yleisjaosto hyväksyi Urlus-Säätiön ja Helsingin Ampuma-
ratasäätiön (14.2. 572 §, yjsto 25.6. 6 279 §). 

Tapanilan urheilutalon lopullista kunnostamista varten Tapanilan Urheilutalo-
säätiölle v. 1962 (ks. s. 104) myönnetyn lainan lainaehdot vahvistettiin seuraaviksi: 

Laina on suoritettava takaisin 20 v:n maksuajalla 2 500 mk:n vuotuisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan 1 250 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1966. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 4 y2 prosentin vuotuisen koron, joka niin ikään on 
suoritettava puolivuosittain em. päivänä, ensimmäisen kerran 31.5.1963. 

Vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille kuusi n:oilla 31—36 
merkittyä haltijavelkakirjaa määrältään kukin 1 000 000 vmk 10 %:n korkoineen, 
joiden maksamisen vakuudeksi on 5.12.1962 vahvistettu kiinnitys Tapanilan Erä 
-nimiselle yhdistykselle 28.9.1953 tehdyn vuokravälikirjan nojalla kuuluvan maa-
alueen vuokraoikeuteen Bamsas-nimisen tilan maasta RN:o 12240 Tapanilan kylässä 
Helsingin kaupungissa ja vuokraajan omistamiin alueella oleviin rakennuksiin. 

Muut lainaehdot ovat samat kuin edellä (3.1. 88 §). 
Helsingin Partiopoikapiirille sen omistaman Kiljavan leiri-ja koulutuskeskuksen 

saunan rakennustöiden loppuun saattamista varten myönnetyn 8 000 mk:n lainan 
lainaehdot vahvistettiin mm. seuraaviksi: 
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Laina on suoritettava takaisin 15 v:n maksuajalla 532 mk:n vuotuisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan 266 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1963. Viimeisen kuoletuserän suuruus 
on 286 mk. 

Vakuudeksi luovuttaa Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö erikseen 
tehtävällä panttaussitoumuksella 52 kpl Kymin Osakeyhtiön osakkeita, 375 kpl 
Rauma-Repola Oy:n osakkeita ja 37 kpl Oy Tampellan osakkeita, mitkä osakkeet 
talletetaan Kansailis-Osake-Pankin notariaattiosastoon kaupungin lukuun. 

Korko- ja muut ehdot ovat samat kuin edellä (31.1. 411 §). 
Kone Osakeyhtiölle päätettiin myöntää kaupunginkassasta sen satamalaitoksen 

kanssa 13.8.1962 tekemän sopimuksen mukaisten nosturitoimitusten rahoittamiseksi 
581 209 mk:n suuruinen laina ajaksi 2.8.—30.9. sillä ehdolla, että lainasta suoritet-
taisiin korkoa 7 %, mikä oli maksettava lainaa nostettaessa, ja että yhtiö antaisi 
pankkitakauksen lainan takaisin maksamisen vakuudeksi (1.8. 2 063 §). 

Kaupunginhallitus päätti siirtää Vajaamielisten Tuki -nimiselle yhdistykselle 
v. 1962 myönnetystä 20 000 mk:n suuruisesta lainasta vielä käyttämättä olevan osan 
kertomusvuonna käytettäväksi (10.1. 174 §); samaten kaupunginhallitus päätti siir-
tää Finlands Svenska Söndagsskolförbund -nimiselle yhdistykselle korttelin n:o 29020 
tontille n:o 1 suunnitellun vanhainkodin rakentamista varten myönnetyn 300 000 
mk:n suuruisen lainan kertomusvuonna käytettäväksi alkuperäiseen tarkoitukseensa 
(10.1. 187 §). 

Rakennuslainojen myöntäminen yksityisille oppikouluille. Kaupunginhallitus päät-
ti myöntää v:n 1962 ja 1963 talousarvioiden pääomamenoihin lainojen myöntämistä 
varten yksityisille oppikouluille uusien opetustilojen rakentamista varten merkityis-
tä määrärahoista kaupunginvaltuuston v. 1958 tekemässä päätöksessä mainituilla 
ehdoilla seuraavat lainat: 

Mannerheimintien Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiölle 100 000 mk sanotun 
yhteiskoulurakennuksen III rakennusvaiheen rahoittamista varten ja Pohjois-Hel-
singin Yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle 50 000 mk yhteiskoulun koulurakennuk-
sen rakentamista varten. Lainojen korko ja kuoletus suoritetaan ensimmäisen kerran 
30.11.1964. Lainaehtojen mukaista indeksikorotusta sovellettaessa käytetään vertai-
lukohteena huhtikuun 1963 kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 
2405. Lainansaajien on sitouduttava pitämään koulurakennuksensa palovakuutet-
tuna täydestä arvostaan sinä aikana kun laina tai osa siitä on maksamatta. Lainan-
saajien on ennen lainan nostamista osoitettava kiinteistöviraston talo-osaston anta-
malla todistuksella, että uudisrakennuksen kysymyksessä ollessa rakennus on vä-
hintään vesikattovaiheessa ja lisätilojen rakentamisen kysymyksessä ollessa suun-
nitelmasta on toteutettuna vähintään 50 % (27.6. 1 992 §). 

Samalla kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin omavelkaisen takauksen 
aikaisemmin Mannerheimintien Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiön lainoille annet-
tujen takausten lisäksi yhtiön pääomamäärältään enintään 370 000 mk:aan nouse-
vien rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, 

1) että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhtiölle vuokratun 18. kau-
punginosan korttelin n:o 625 tontin n:o 1 vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella olevaan 
rakennukseen kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 1 980 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset, 
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2) että kaupunki ei takaa valtion myöntämiä lainoja, 
3) että indeksiehtoisten lainojen kyseessä ollessa takaus koskee vain alkuperäistä 

lainamäärää sekä 
4) että koulurakennus on kaupungin takauksen voimassaoloajan pidettävä täy-

destä arvostaan palovakuutettuna (8.8. 2 137 §). 
Samaten kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä Pohjois-Helsin-

gin yhteiskoulun koulurakennuksen 13.5. ja 30.5. päivätyt, arkkit. M. Enkovaaran 
laatimat rakennuspiirustukset, työselitykset ja 1.836 mmk:aan päättyvän kustan-
nusarvion sekä antaa kaupungin omavelkaisen takauksen Pohjois-Helsingin Yhteis-
koulun Kannatusyhdistyksen pääomamäärältään enintään 1 652 400 mk: aan nouse-
vien rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, että 
taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdistykselle vuokratun koulutontin 
vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, 
jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
1 652 400 mk:n jälkeiset kiinnitykset. Muut ehdot ovat samat kuin edellä (17.10. 
2 869 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää em. määrärahoista kaupunginvaltuus-
ton v. 1958 päättämillä ehdoilla Vartiokylän Oppikouluyhdistykselle 100 000 mk:n 
lainan Vartiokylän yhteiskoulun koulurakennuksen rakentamista varten ja Svensk 
Förening i Äggelby -nimiselle yhdistykselle 100 000 mk:n lainan Oulunkylän ruotsin-
kielisen yhteiskoulun koulurakennuksen laajentamista varten. Lainojen korko ja 
kuoletus suoritetaan ensimmäisen kerran 31.5.1964. Lainaehtojen mukaista indeksi-
korotusta sovellettaessa käytetään vertailukohteena kertomusvuoden tammikuun 
kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin pistelukua 2 379. Lainan saajien on sitou-
duttava pitämään koulurakennuksensa palovakuutettuna täydestä arvostaan sinä 
aikana kun laina tai osa siitä on maksamatta. Lainan saajien on ennen lainan nosta-
mista osoitettava kiinteistöviraston talo-osaston antamalla todistuksella, että uudis-
rakennuksen kysymyksessä ollessa rakennus on vähintään vesikattovaiheessa ja 
lisätilojen rakentamisen ollessa kysymyksessä suunnitelmasta on toteutettuna 50 % 
(7.3. 811 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin omavelkaisen takauksen 
Vartiokylän Oppikouluyhdistyksen pääomamäärältään enintään 1 411 200 mk:aan 
nousevien rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta mm. sillä eh-
dolla että taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan kaupungin yhdistykselle 
vuokraaman koulutontin vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitet-
tyjä velkakirjoja, jotka nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 1411 200 
mk:n jälkeiset kiinnitykset (21.2. 653 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että Vartiokylän oppikouluyhdis-
tys luovuttaa ja panttaa kaupungille kaupunginhallituksen 7.3. myöntämän 100 000 
mk:n lainan indeksiehdon täyttämisen vakuudeksi korttelissa n:o 45206 sijaitsevan 
yhdistykselle vuokratun tontin n:o 3 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin 
kiinnitetyt, yhteensä 25 000 mk:n määräisen haltijavelkakirjan n:o 27 siten, että vel-
kakirjan määrästä on 15 000 mk ensisijaisella panttioikeudella em. indeksiehdon 
vakuutena (1.8. 2 062 §). 

Yleisjaosto päätti suostua em. tontin vuotuisen vuokranmaksun, enintään 32 000 
mk:n sekä kadun vuotuisen kunnossa- ja puhtaanapitokorvauksen, enintään 2 000 
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mk:n, maksamisen vakuudeksi 9.8.1962 vahvistetun kiinnityksen etuoikeusjärjes-
tyksen muuttamiseen siten, että se nauttii parasta etuoikeutta heti 5.1., 2.2. ja 27.4. 
vahvistettujen, yht. 1.45 mmk:n määräisten kiinnitysten jälkeen (yjsto 24.9. 6 767 §). 

Svensk Förening i Äggelby -nimiselle yhdistykselle 7.3. myöntämänsä 100 000 
mk:n lainan vakuudeksi kaupunginhallitus hyväksyi yhdistyksen omistamaan kou-
lukiinteistöön kiinnitetyn 10 000 mk:n haltijavelkakirjan n:o 5, joka nauttii parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 1.549mmk:n jälkeiset kiinnitykset (13.6. 1 831 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin omavelkaisen takauksen Venäläisen 
Koulun Kannatusosakeyhtiön pääomamäärältään enintään l . i mmk:aan nousevien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta mm. sillä ehdolla, että 
taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhtiön valtiolta vuokraaman kouluton-
tin vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 
jotka pääomamäärältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 2.0 9 
mmk:n jälkeiset kiinnitykset (28.2. 730§, 21.11. 3 223 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa suostumuksensa siihen, että Venäläisen 
Koulun Kannatusosakeyhtiön Postisäästöpankilta saaman kaupungin takaaman 
80 000 mk:n lainan vakuudeksi annettavien kiinnitettyjen velkakirjojen n:o 4 ja 5, 
määrältään kumpikin 50 000 mk, ylivakuudeksi j äävä osa 20 000 mk saadaan pan-
tata yhtiön Keskinäiseltä Vakuutusyhtiöltä Kansalta saaman 120 000 mk:n lainan 
vakuudeksi (30.5. 1 664 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lauttasaaren Yhteiskoulun Kannatusyhdis-
tykselle v. 1953 myönnetyn 3 milj. vmk:n lainan indeksikorotuksen edellyttämäksi 
lisävakuudeksi, lainaa koskevan velkakirjan määräyksestä poiketen, sanotun yhdis-
tyksen omistamaan koulukiinteistöön kiinnitetyt haltijavelkakirjat n:o 1/1953 ja 
1/1956, kumpikin määrältään 1 000 000 vmk sekä määrätä, että indeksikorotusta 
varten vastaisuudessa luovutettavien lisävakuuksien tulee nauttia parempaa etu-
oikeutta kuin 75 %:n jälkeiset kiinnitykset laskettuna koulukiinteistön arvosta, jon-
ka kiinteistövirasto kulloinkin erikseen määrää. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että sen v. 1956 tekemän päätöksen mukainen täytetakaus pidetään edelleen voimas-
sa Lauttasaaren Yhteiskoulun Kannatusyhdistyksen Vakuutusosakeyhtiö Pohjolal-
ta saaman lainan maksamattomalta osalta siitä huolimatta, että yhtiö luovuttaa 
takaussitoumuksessa mainitut haltijavelkakirjat n:o 1/1953 ja 6/1956, määrältään 
kumpikin 1 000 000 vmk, velallisen suostumuksen mukaisesti rahatoimistolle käy-
tettäväksi kaupungin myöntämän lainan lisävakuutena (19.12. 3 531 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan suostua siihen, että Rudolf Steiner-
koulun Kannatusyhdistyksen Postisäästöpankilta saaman, kaupungin takaaman lai-
nan ylivakuutena oleva haltijavelkakirja n:o 7 luovutetaan lainan saajalle kaupun-
gin takauksen pysyessä muuttumattomana voimassa (27.6. 1 995 §). 

Edelleen päätettiin antaa suostumus siihen, että jäljempänä mainittujen Karja-
lan Yhteiskouluosakeyhtiölle aikanaan myönnettyjen kaupungin takaamien lainojen 
lainanantajat saavat, kaupungin antamien takausten pysyessä edelleenkin voimassa, 
luovuttaa yhtiön vapaaseen käyttöön lainojen lyhennysten vuoksi ylivakuudeksi 
muodostuneet haltijavelkakirjat seuraavasti: Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Sala-
ma, velkakirjat n:o 28, 30 ja 32; Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, velkakirjat 
n:o 31 ja 33; Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, velkakirjat n:o 111 ja 112, laina n:o 3929; 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, velkakirjat n:o 85 ja 86, laina n:o 4595; Helsingin Suo-
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malainen Säästöpankki, velkakirjat nro 104 ja 195; Postisäästöpankki, velkakirjat 
n:o 42-48, laina n:o 846 ja velkakirjat n:o 49, 89 ja 90, laina n:o 847 (22.5. 1 585 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa suostumuksensa siihen, että Oulunkylän Yhteis-
koulun Kiinteistö Oy:n Keskinäiseltä Henkivakuutusyhtiöltä Suomelta ja Postisääs-
töpankilta saamien kaupungin takaamien lainojen ylivakuutena olevat haltijavelka-
kirjat n:o 79 -83 ja 93 -95 luovutetaan yhtiön vapaaseen käyttöön kaupungin takauk-
sen pysyessä silti voimassa (22.5. 1 586 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että Postisäästöpankin Yhtenäis-
kouluyhdistykselle 13.3.1962 päivätyllä velkakirjalla antamasta, alunperin 7 000 000 
vmkrn määräisestä lainasta, josta kaupunki oli v. 1962 sitoutunut omavelkaiseen ta-
kaukseen, 7.9. maksettavaksi erääntynyt 3 500 mk:n määräinen lyhennysmaksu saa-
tiin suorittaa pankille tasan jaettuna jäljellä olevien lyhennysmaksujen yhteydessä 
takauksen pysyessä muuttumattomana voimassa (25.4. 1 297 §). 

Lainojen takaamista koskevat asiat. Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Helsingin Kansankonservatorion Säätiön lisätilojen hankki-
miseksi Helsingin Kansankonservatoriolle ottamien, pääomamäärältään enintään 
80 000 mk:aan nousevien lainojen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta sillä 
ehdolla, että takausten vakuutena saadaan käyttää kaupungin säätiölle myöntämien 
lainojen vakuutena jo ennestään olevia Asunto-oy Fredrikinkulma -nimisen yhtiön 
osakkeita n:o 1880-2210, 2860-3024 ja 2494-2595. Muut ehdot olivat tavanmukaiset 
(8.8. 2 133 §). 

Kaupunginhallitus päätti uudistaa kaupunginvaltuuston v. 1943 tekemään pää-
tökseen perustuvan kaupungin omavelkaisen takauksen Hakan asunto-osakeyhtiö 
Joukolantie 3 -nimisen yhtiön valtiolta saaman lainan ja sen korkojen maksamisesta 
lainan jäljellä olevan pääoman ja sen korkojen osalta (3.1. 95 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin puolesta Luottovälitys Oy:lle annettu 
Ab Svenska Köpmannaskolan nimisen yhtiön 150 000 mk:n lainaa koskeva omavel-
kainen takaus pysytetään edelleen voimassa ko. lainan siirryttyä Henkivakuutus-
osakeyhtiö Verdandille (14.2. 570 §). 

Merkittiin tiedoksi Kansaneläkelaitoksen ilmoitus Mankala Oy:n lainojen takaus-
ten raukeamisesta (28.2. 731 §). 

Eräiden kiinnitysten etuoikeusjärjestyksen muuttaminen. Yleisjaosto päätti hyväk-
syä Kiinteistöosakeyhtiö Säästöhongalle korttelista n:o 28056 vuokrattua tonttia 
n:o 18 koskevan, kaupungille suoritettavan vuokramaksun, enintään 7 000 mk:n 
sekä kadun vuotuisen kunnossapito- ja puhtaanapitokorvauksen, enintään 1 000 
mk:n maksamisen vakuudeksi em. tonttiin ja sillä oleviin rakennuksiin vahvistettu-
jen kiinnitysten etuoikeuden muutettavaksi siten, että näitä paremmalla etuoikeu-
della on vain 10.1.1963 parhaalla etuoikeudella kaupungin velkasaatavan vakuu-
deksi vahvistettu 138 000 mk:n kiinnitys (yjsto 5.2. 5 304 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää Aravalle, että Helsingin Työväen Säästöpankin 
putkiasent. Vilho Helmiselle ja hänen vaimolleen Eva Helmiselle myöntämän 6 500 
mk:n suuruisen lainan vakuudeksi saataisiin vahvistaa kiinnitys Helmisten Tapani-
lan kylässä omistamaan Puistola 23 -nimiseen tilaan RN:o 2218 aravalainaa parem-
malla etuoikeudella (24.10. 2 937 §). 

Eräiden haltijavelkakirjojen jättäminen uudelleen kiinnittämättä. Kaupunginhalli-
tus oikeutti rahatoimiston jättämään tunnuksilla Ls 165, Lt 422, Lt 451 ja Lt 453 
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merkittyjen lainojen ylivakuutena olevat haltijavelkakirjat uudelleen kiinnittämättä 
ja luovuttamaan ne velallisille sekä samoin jättämään tunnuksilla Lt 438, Lt 440-
449, Lt 572, Lt 573 ja Lt 954 merkittyjen lainojen ylivakuutena olevat haltijavelka-
kirjat uudelleen kiinnittämättä ja luovuttamaan ne valtiokonttorille säilytettäviksi; 
luovuttamaan tunnuksella Ls 181 merkityn lainan ylivakuutena olevat haltijavelka-
kirjat velallisille sekä jättämään tunnuksilla Lt 526, Lt 574, Lt 576-579, Lt 774 ja 775 
merkittyjen lainojen ylivakuutena olevat haltijavelkakirjat uudelleen kiinnittämättä 
ja luovuttamaan ne valtiokonttorin säilytettäviksi; luovuttamaan Stifteisen Lesches 
Äldringshem -nimiselle säätiölle sen kaupungilta saaman lainan Ls 204 ylivakuu-
tena olevat haltijavelkakirjat n:o 36-39, yhteisarvoltaan 20 000 mk. Ylivakuutta 
arvosteltaessa oli otettava huomioon lainojen jäljellä oleva pääoma, enintään 
ensinnä erääntyvä korkomäärä sekä perimiskulut (22.5. 1 587 §, 10.10. 2 800 §, 3.1. 
89 §). 

Eräiden lainojen lainaehtojen muuttaminen. Valtioneuvosto oli 28.12.1962 teke-
mällään päätöksellä alentanut asutuslainojen vuotuisia maksuja ja niistä suoritetta-
via korkoja. Asunto-oy Mannerheimintie 71 oli huomauttanut, että kaupunginval-
tuusto oli v. 1953 päättänyt myöntää rintamamiestaloille lainoja samoilla ehdoilla 
kuin valtiokin. Yhtiö pyysi, että kaupungin myöntämän lainan ehdot muutettaisiin 
kertomusvuoden alusta valtion ehtoja vastaaviksi. Kaupunginhallitus katsoi, että 
kaupungin omista varoistaan yhtiölle myöntämän lainan lainaehdot ovat kaupungin-
valtuuston v. 1953 tekemän päätöksen mukaiset eivätkä ole sidottuja niihin muutok-
siin, joita valtiovallan taholta on tehty valtion varoista myönnettyjen asunto-osake-
yhtiölainojen lainaehtoihin, minkä vuoksi kaupunginhallitus päätti hylätä anomuk-
sen (4.4. 1 082 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa sopimaan Suomen Kuk-
kasrahaston kanssa Bygnadsaktiebolaget Enen -nimisen yhtiön osakkeiden n:o 
121-140 kauppahintaa koskevan, 12.2.1963 päivätyn velkakirjan mukaisten laina-
ehtojen muuttamisesta siten, että velka kuoletetaan v. 1964-1968, vuosittain loka-
kuussa suoritettavin yhtä suurin lyhennysmaksuin (12.12. 3 437 §). 

Eräiden lainojen maksaminen takaisin. Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa suoritta-
maan Heinäsuontien ojan perkaukseen myönnetyn maanparannuslainan maksetta-
vaksi erääntyneen korko- ja kuoletuserän 17.97 mk sekä lainan suorittamatta olevan 
osan 290.51 mk 3 %:n korkoineen 6.11.1962 lukien (yjsto 2.7. 6 316 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan Asunto-osakeyhtiö »W.W.» 
-nimisen yhtiön ja sen osakkeenomistajien kesken v. 1959 tehdystä sopimuksesta poi-
keten suorittamaan hissin hankkimiseksi yhtiön taloon otetusta lainasta jäljellä ole-
van kaupungin osuuden 1 200 mk korkoineen kertamaksuna (16.5. 1 496 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin sekä Rinnekoti-Säätiön ja Helsingin 
Diakonissalaitoksen kesken v. 1959 tehdyn sopimuksen perusteella Rinnekoti-Sää-
tiölle lainoina suoritetut ennakkorahoituserät, yhteiseltä arvoltaan 640 000 mk pois-
tetaan kaupungin kantaomaisuudesta. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
rahatoimistoa palauttamaan em. lainoja vastaavat velkakirjat Ls218, määrältään 
540 000 mk ja Ls 230, vastaavasti 100 000 mk, Rinnekoti-Säätiölle mitätöityinä 
(3.10. 2 721 §). 

Eräiden lainojen maksuajan pidentäminen. Yleisjaosto teki kertomusvuonna pää-
töksiä, jotka koskivat eräiden lainojen erääntyneiden kuoletus- ja korkoerien maksu-
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ajan pidentämistä määrätyillä ehdoilla (yjsto 8.1. 5 071 §, 12.2. 5 334 §, 18.6. 6 227 §, 
2.7. 6 317, 6 326 §, 6.8. 6 445 §, 26.11. 7 248 §). 

Kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden v:n 1962 osinko. Merkittiin tiedoksi ra-
hatoimiston ilmoitus, että kaikki muut kaupungin omistamat kiinteistöyhtiöt olivat 
suorittaneet 4.5 %:n osingon osakepääomilleen v:lta 1962, paitsi Maunulan Kansan-
asunnot, joka oli suorittanut osinkoa 4 %:n mukaan. Antamassaan selityksessä yhtiö 
oli huomauttanut edellyttäneensä, että yhtiö voisi nostaa vuokrat 3 mk:sta 3.25 mk: 
aan neliöltä. Arava ei ollut kuitenkaan suostunut ehdotukseen, vaan oli määrännyt 
vuokraksi 3.11 mk/m2. Lisäksi olivat yhtiön verot nousseet talousarviossa edellyte-
tystä 85 000 mk:sta 110 000 mk:aan, joten yhtiön v:n 1962 tulokseksi ei ollut voitu 
saada niin suurta voittoa, että sillä olisi voitu suorittaa kaupunginhallituksen edellyt-
tämä osinko (31.10. 3 008 §). 

Sosiaalimenoja v. 1961 koskeva sosiaalisen tutkimuslaitoksen ilmoitus merkittiin 
tiedoksi. Sosiaalimenot olivat koko maassa ko. vuonna yht. 148 mrd. vmk, mikä mer-
kitsi 11.6 % nettokansantulosta sekä 33 200 vmk asukasta kohden. Menot olivat 
edellisestä vuodesta kasvaneet 12 % (7.3. 814 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa veroäyrin hinnaksi v:n 
1962 tuloista 11.5 penniä (5.9. 2 416 §). 

Merkittiin tiedoksi, että v:lta 1961 maksuunpannun kunnallisveron lopullinen 
määrä oli 2 062 367 387 äyriä (7.2. 490 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohta-
jan toimenpiteen 7 mmk:n maksunlykkäyksen myöntämisestä valtiolle 28.6. eräänty-
västä kunnallisveron etumaksusta 20.7. saakka niin että korko on 7 % % sekä oikeut-
taa rahatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kertomusvuoden heinäkuun aika-
na tarvittaessa myöntämään valtiolle kunnallisverojen etumaksujen maksamisessa 
enintään 10 mmk:n maksunlykkäyksiä kauintaan yhden kuukauden ajaksi niin että 
korko on vähintään 7 % % (20.6. 1 890 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti antaa suostumuksensa siihen, että 28.9. 
erääntyvästä 10 mmk:n ennakosta 5 mmk suoritettaisiin 11.10. ja 5 mmk 14.11., lyk-
käysajan korko 7 y2 %, että 28.10. erääntyvästä veroennakkojen etumaksusta siir-
rettäisiin 5 mmk maksettavaksi 16.11. ja 5 mmk maksettavaksi 20.11. sekä 28.11. 
erääntyvästä veroennakkojen etumaksusta 5 mmk maksettavaksi 10.12. ja 5 mmk 
maksettavaksi 20.12. sekä 28.12. erääntyvästä etumaksusta 10 mmk maksettavaksi 
20.1.1964. Maksunlykkäykset myönnettiin sillä ehdolla, että lykätyille erille suoritet-
taisiin vähintään 8 %:n korko (26.9. 2 639 §, 17.10. 2 870 §, 21.11. 3 228 §). 

Kaupungin v:n 1962 tilinpäätös. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rahatoimis-
ton laatiman kaupungin v:n 1962 tilinpäätöksen (28.3. 1 033 §, 4.4. 1 094 §). 

V:n 1964 talousarvio. V:n 1964 talousarvion käsittelyä koskevat ilmoitukset mer-
kittiin tiedoksi (5.9. 2 409 §, 14.11. 3 127 §). 

V:n 1964 talousarvioehdotusten laatimista sekä talousarvion ja tilisäännön mää-
räysten noudattamista koskevat kiertokirjeet päätettiin lähettää kaikille lauta- ja 
johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille (28.2. 734 §, 21.11. 3 227 §, 19.12. 3 536 §). 

Talousarvion valmistelutyötä varten merkitty 2 500 mk:n suuruinen neuvottelu-
palkkio päätettiin jakaa kaup. siht. Lars Johansonin ja talousarviopääll. Erkki Lin-
turin kesken siten, että kumpikin saa 1 250 mk (yjsto 3.9. 6 610 §). 

Rahoitustasetta, tilien asemaa ja talousarvion toteutumista koskevat rahatoimiston 
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2. Kaupu nginh allitus 

ilmoitukset merkittiin tiedoksi (3.1. 96 §, 9.5. 1 425 §, 8.8. 2 138 §, 31.10. 3 011 §, 
28.11. 3 285 §, yjsto 3.9. 6 605 §, 1.10. 6 809 §). 

Väestön määrää koskeva poliisilaitoksen henkikirjoitustoimiston ilmoitus merkit-
tiin tiedoksi. Tämän ilmoituksen mukaan oli kaupungin henkikirjoitetun väestön 
määrä kertomusvuoden alussa 477 110 henkilöä, näistä Suomen kansalaisia: miehiä 
209 477 ja naisia 264 321 ja ulkomaiden kansalaisia: miehiä 1 825 ja naisia 1 478. Vä-
kiluvun lisäys oli yhteensä 9 739 henkilöä (7.11. 3 062 §). 

Luottovakuutuksia koskeva asia. Kaupunginhallitus oli v. 1960 (ks. s. 196) päättä-
nyt, ettei Rakentajain Takaus Oy:n antamaa takausta ollut hyväksyttävä sellaisissa 
rakennustöissä, joihin tultaisiin saamaan valtionapua. Vakuutusosakeyhtiö Raken-
tajain Takaus, joka oli merkitty kaupparekisteriin 31.12.1960, oli sittemmin ilmoit-
tanut jatkavansa em. yhtiön toimintaa. Kun kaupunginhallituksen em. päätöstä 
eräissä tapauksissa oli tulkittu siten, että ne koskisivat myös Vakuutusosakeyhtiö 
Rakentajain Takaus -yhtiötä, oli tämä pyytänyt, että se katsottaisiin takausten 
antajana samanarvoiseksi muiden vakuutusyhtiöiden kanssa. Kaupunginhallitus 
päätti todeta, ettei kaupunginhallituksen 19.5.1960 tekemä päätös koskenut Vakuu-
tusosakeyhtiö Rakentajain Takaus -nimistä vakuutusyhtiötä (28.3. 1 008 §). 

Suomen Kaupunkiliiton jäsenmaksu. Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan 
kaupungin kertomusvuoden jäsenmaksun, 148 503 mk, kahtena yhtä suurena eränä 
tammikuun ja helmikuun loppuun mennessä. Kaupunkiliitolle olisi samalla ilmoitet-
tava, että kaupungin asukasluku v:n 1962 henkikirjoituksen mukaan oli 464 071 Suo-
men kansalaisoikeudet omaavaa henkilöä (yjsto 2.1. 5 012 §). 

12. Muut asiat 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. Rakennusvirastoa kehotettiin koristamaan kau-
pungin kustannuksella Senaatintori tervapadoin ja havupylväin 6.12. n. klo 17. o o 
järjestettävää kansalaisjuhlaa varten ja toimittamaan kaupungin kustannuksella 
Tuomiokirkon portaille puhujakoroke sekä valonheittimet puhujaa ja kuoronjohta-
jaa varten. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle päätettiin luovuttaa 46 kannetta-
vaa Suomen lippua tankoineen ja kantohihnoineen. Ylioppilaskunnan käyttöön han-
kituissa soihduissa poltetusta valopetroolista ja puuvillajätteestä sekä soihtujen la-
taamisesta aiheutuneet laskut yht. 506 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (yjsto 22.1. 5 174 §, 26.11. 7 222 §). 

Uudenvuoden vastaanotto. Helsinki-Seuralle päätettiin korvata uudenvuoden vas-
taanoton järjestämisestä v. 1962 aiheutuneet kulut 1 582 mk (yjsto 15.1.5 137 §, 12.3. 
5 540 §). 

Kaupunginhallitus valitsi kaupungin edustajiksi jäsenet tai tilintarkastajat sel-
laisten yhdistysten, säätiöiden ja laitosten johtokuntiin ym., joiden hallintoelimiin 
lain, asetuksen tai sääntöjen nojalla oli valittava tai nimettävä kaupungin edustajat. 
Ks. kunn.kalenterin ao. laitoksen nimen kohdalta. 

Finlands Svenska Söndagsskolförbund -nimisen yhdistyksen toimesta rakennettavan 
vanhainkodin johtokuntaan nimettiin kaupungin edustajaksi reht. Leo Backman, 
varalle rov. Axel Palmgren sekä tilintarkastajaksi kaup.rev. Sigfrid Törnqvist, va-
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