
2. Kaupunginhallitus, 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Ulkomaisen obligaatiolainan liikkeeseenlas-

keminen. Kaupunginvaltuusto päätti 13.1. 
(ks. s. 67) laskea liikkeeseen ulkomaisen obli-
gaatiolainan. Lääninhallitus vahvisti ja hy-
väksyi päätöksen 4.2. Mainittu Yhdysvallois-
sa liikkeeseen laskettava laina on maksettava 
takaisin vain Yhdysvaltain dollareina. Lainan 
ehdoista, ostosopimuksesta ja maksuasiamies-
sopimuksesta käydään neuvotteluja eräiden 
sijoitustoimintaa suorittavien pankkiiriliik-
keiden (Emissiokonsortio) kanssa, joita edus-
tavat Harriman Ripley & Co. Incorporated, 
Kuhn, Loeb & Co. Incorporated, Lazard 
Frères & Co. ja Smith, Barney & Co. In-
corporated. Kaupunginhallitus päätti mm. 
seuraavaa: Kaupungin ja Emissiokonsor-
tion välinen ostosopimus hyväksyttiin eh-
dotuksen A mukaisessa muodossa; kau-
punginjohtaja, kaupunginlakimies, kaupun-
gin talousarviopäällikkö ja Suomen Tasaval-
lan New Yorkissa oleva pääkonsuli tai virkaa 
tekevä pääkonsuli tai kuka tahansa heistä 
valtuutettiin kaupungin puolesta allekirjoit-
tamaan ja luovuttamaan ostosopimus ehdo-
tuksen A mukaisessa muodossa sellaisin li-
säyksin ja muutoksin, jotka he tai joku heistä 
mahdollisesti on hyväksynyt. Ostosopimuk-
sen toteuttamiseksi päätettiin laskea liikkee-
seen Amerikan Yhdysvalloissa pääomamää-
rältään 10 milj. dollarin Amerikan Yhdysval-
tain laillista rahaa olevia Kaupungin 12 vuo-
den ulkomaisia obligaatioita vuodelta 1965, 
jotka päivätään v. 1965 ja erääntyvät v. 
1967 ja joiden korko erääntyy maksettavaksi 
puolivuosittain koron ollessa korkeintaan 
6.5 % vuodessa niiden nimellisarvosta. Emis-
siokonsortion tulee tar jota Obligaatiot ylei-
sölle alkuhintaan, joka on vähintään 97 % 
Obligaatioiden nimellisarvosta. Kaupungin-
johtaja, kaupunginlakimies, talousarviopääl-
likkö ja pääkonsuli tai kuka tahansa heistä 
valtuutetti in Kaupungin puolesta päät tä-
mään 

1) Obligaatioista puolivuosittain makset-

tava vuotuinen korko, joka on korkeintaan 
6.5 % vuodessa sanottujen Obligaatioiden ni-
mellisestä pääoma-arvosta, 

2) Emissiokonsortion suoritettavaksi tule-
va Obligaatioiden ostohinta, joka on vähin-
tään 93 % Obligaatioiden nimellisestä pää-
oma-arvosta, 

3) summa, joka Kaupungin on maksettava 
Emissiokonsortiolle t iettyjen kulujen kor-
vaukseksi sekä 

4) se alkuhinta, johon Emissiokonsortio 
tarjoaa Obligaatioita yleisölle ja joka on vä-
hintään 97 % Obligaatioiden nimellisestä 
pääoma-arvosta. 

Obligaatiot ovat liikkeeseen laskettuina 
voimassa olevia, Kaupunkia laillisesti sitovia, 
välittömiä, ehdottomia ja yleisiä sitoumuk-
sia, joiden ajallaan ja täsmällisesti tapahtu-
vasta pääoman ja koron maksamisesta ja joi-
hin liittyvien kaikkien velvoitusten ajallaan 
tapahtuvasta suorittamisesta Kaupungin ko-
ko maine luotonottajana on takuuna. Irving 
Trust Company -niminen pankki nimitetään 
Obligaatioita hoitavaksi maksuasiamieheksi. 
Tehtävästä tehdään ehdotuksen B mukainen 
maksuasiamiessopimus, jonka edellä mainitut 
viranhaltijat saavat hyväksyä. Obligaatiot 
ovat a) haltijaobligaatioita, joihin kuuluvat 
korkoliput ja jotka voidaan rekisteröidä pää-
oman suhteen ja jotka kukin ovat 1 000 dol-
larin määräisiä ja b) täysin rekisteriöitäviä, 
ilman korkolippuja olevia 25 000 dollarin tai 
sen kerrannaisten määräisiä obligaatioita. 
Obligaatioihin ja korkolippuihin tulee Kau-
punginjohtajan ja Kaupunginlakimiehen fak-
similenimikirjoitukset siihen katsomatta, on-
ko kumpikaan heistä ao. virassa silloin, kun 
heidän allekirjoitustaan käytetään tai silloin, 
kun Obligaatiot päivätään tai luovutetaan. 
Sen jälkeen kun Obligaatioihin on painettu 
Kaupungin sinetti, ne käsivaraisesti varmen-
taa Pääkonsuli tai joku muu henkilö, jonka 
Kaupunginjohtaja nimenomaan on valtuut-
tanut ja ne todistaa oikeaksi Maksuasiamie-
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henä toimiva Irving Trust Company -niminen 
pankki tai sen seuraaja. Kaupunginjohtaja, 
Kaupunginlakimies, Talousarviopäällikkö ja 
Pääkonsuli valtuutetaan kaksi yhdessä Kau-
pungin puolesta laatimaan asiakirja, jossa 
peruuttamattomasti nimitetään Maksuasia-
miessopimuksessa Kaupungin edustajaksi ni-
metty Maksuasiamies. Obligaatioita koskeva 
rekisteriöintiasiakirja laaditaan Kaupungin-
johtajan antamien ohjeiden mukaisesti. Li-
säksi valtuutetaan Kaupunginjohtaja, Kau-
punginlakimies, Talousarviopäällikkö ja Pää-
konsuli kaksi yhdessä kaupungin puolesta laa-
timaan valtakirja, jossa nimitetään Kaupun-
gin ja Kaupunginjohtajan lailliset asianhoita-
jat. Samaten heidät valtuutetaan Kaupungin 
puolesta suorittamaan kaikki tarvittavat toi-
menpiteet ja laatimaan kaikki asiakirjat, joita 
he saattavat pitää tarpeellisina, jotta Obligaa-
tiot täyttäisivät ao. arvopaperilakien edellyt-
tämät vaatimukset sekä esittämään New 
Yorkin arvopaperipörssille anomus pörssikel-
poisuuden saamiseksi Obligaatioille ja jättä-
mään anomus Obligaatioiden rekisteröimi-
seksi asianmukaisesti sekä lisäksi laatimaan 
kaikki ne todistukset ja asiakirjat Kaupungin 
ja/tai Kaupunginjohtajan puolesta, jotka tä-
män päätöksen tarkoitusperien toteuttami-
seksi katsotaan tarpeellisiksi. Kaupunginjoh-
taja Lauri Aho, kaupunginlakimies Seppo 
Ojala, talousarviopäällikkö Erkki Linturi ja 
ekonomi Jorma Aranko määrättiin käymään 
em. neuvottelut kaupungin puolesta (7.1. 35, 
35a §, 11.2. 403, 404 §, 25.2. 558 §, yjsto 13.4. 
5 747 §, 27.4. 5 808 §). 

Väestönsuojien rakentamiseen valtiolta otet-
tavat lainat. Kaupunginhallitus anoi 29.1. 
1964 sisäasiainministeriöltä 9 662 500 mk:n 
lainaa eräiden väestönsuojien rakentamis- ja 
perusparannuskustannuksiin. Ministeriö oli 
myöntänyt ainoastaan jäljempänä mainittuja 
väestönsuojia varten seuraavat lainat: 425 000 
mk Kanavapuiston kalliosuojan rakentamista 
varten, 520 000 mk Valpurinpuiston kallio-
suojan rakentamista varten, 52 700 mk Katri 
Valan puiston kalliosuojan perusparannus-

töitä varten, 25 100 mk Tiilimäen kalliosuo-
jan perusparannustöitä varten, 28 200 mk 
Klaarantien kalliosuojan perusparannuskus-
tannuksia varten sekä 105 000 mk Vuori-
kadun kalliosuojan perusparannustöitä var-
ten ja 33 750 mk Laajalahden kalliosuojan 
perusparannustöiden aiheuttamia kustan-
nuksia varten. Kaupunginhallitus päätti tyy-
tyä em. päätökseen. Ministeriö oli sittemmin 
kehottanut valtiokonttoria suorittamaan 
myönnettyjen lainojen ensimmäiset erät, jot-
ka olivat lainaehtojen mukaiset. Kaupungin-
hallitus hyväksyi em. lainojen lainaehdot 
seuraaviksi: 

1) Lainansaaja sitoutuu suorittamaan täs-
tä lainasta vuotuista korkoa viisi (5) prosent-
tia kulloinkin maksamatta olevalle pääomal-
le. Korko on suoritettava siitä lukien kun lai-
na tai osa siitä on nostettu ja se on makset-
tava valtiokonttorille vuosittain viimeistään 
lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisen 
vuosipäivänä. Lainan kuolettamisen alettua 
suoritetaan korko kuoletuksen maksamisen 
yhteydessä. Lainan kuolettaminen tapahtuu 
kymmenen vuoden kuluessa siten, että siitä 
maksetaan vuosittain kuoletusta kymmenes 
osa. Jos laina maksetaan yhdessä erässä, al-
kaa sen kuolettaminen lainan nostamista 
seuraavana kalenterivuonna. Jos laina mak-
setaan useammassa erässä, on ensimmäinen 
lyhennysmaksu suoritettava viimeisen erän 
nostamista seuraavana kalenterivuonna, kui-
tenkin viimeistään kolmantena kalenteri-
vuonna ensimmäisen lainaerän nostamisesta 
lukien. 

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

3) Työvoiman otossa rakennustyön suo-
rit tajan tulee olla yhteydessä asianomaisen 
työvoimapiirin päällikköön ja työssä tarvit-
tavina erikoisammattimiehinä on mahdolli-
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suuksien mukaan käytettävä saatavissa ole-
vaa paikallista työvoimaa. 

4) Väestönsuojaa, jonka rakentamisesta 
-aiheutuvia kustannuksia varten lainaa on 
myönnetty, saadaan käyttää rauhan aikana 
muuhun tarkoitukseen vain siten, että suoja 
voidaan tarvittaessa 24 tunnin kuluessa saat-
taa väestönsuojakäytön edellyttämään kun-
toon. 

5) Sisäasiainministeriöllä, valtiokonttorilla, 
lääninhallituksella ja asianomaisen kunnan 
väestönsuojeluviranomaisilla on oikeus valvoa 
rakennustyön tarkoituksenmukaista suoritta-
mista ja lainaehtojen noudattamista. 

6) Laina-ajan kuluessa on valtiokonttorilla 
oikeus vaatia tämä laina heti takaisin makset-
tavaksi, jos lainaehtoja ei noudateta, taikka 
jos lainavarojen käyttöön nähden ne edelly-
tykset, joilla laina on myönnetty, ovat olen-
naisesti muuttuneet (14.1. 97 §, 14.4. 1 045 §, 
16.12. 3 269 §, ks. s. 67). 

Kansaneläkelaitokselta v. 1958 saadun lai-
nan leimaveroa koskeva asia. Merkittiin tie-
doksi, että korkein hallinto-oikeus oli katso-
nut, ettei lääninhallituksen päätöksessä, jolla 
kaupunki oikeutettiin saamaan takaisin Kan-
saneläkelaitoksen myöntämästä lainasta lii-
kaa maksettu leimavero, ollut sellaista vir-
hettä, että päätös olisi purettava, kuten val-
tiotalouden tarkastusvirasto oli ehdottanut 
(21.10. 2 713 §). 

Kaupungin myöntämien lainojen lyhennys-
erien korottaminen rahanarvon alentuessa. 
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa eräille 
yhteisöille ja yhtiöille myönnettyjen lainojen 
lyhennyserien korotukset. Korotukset aiheu-
tuivat rahanarvon olennaisesta alenemisesta. 
Korotettuja lyhennys- ja vuotuiseriä oli nou-
datettava v:n 1966 alusta lukien. Korotukset 
eivät koskeneet lainoja Ls 222, Ls 224, Ls 226, 
Ls 237, 238, Ls 240—243, Ls 246, Ls 253, 
Lt 1399 ja Lt 1413 (11.11. 2 916 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että mikäli kaupunki saa Yhdysval-
t oista 10 milj:n dollarin määräisen obligaa-
liolainan, kaupunki myöntää valtiolle tili-

luottoa erinäisillä ehdoilla (18.3. 771 §, 12.8. 
2 049 §, 9.9. 2 331 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa 
rahatoimistoa maksamaan valtiokonttorille 
lainana 3 mmk Helsingin-Tuusulan moottori-
tien rakentamista varten. Laina on kertomus-
vuonna suoritettava erä siitä yht. 10 mmk:n 
lainasta, jonka kaupunki on v. 1964 tehdyn 
sopimuksen mukaan myöntänyt valtiolle ko. 
tarkoitusta varten. Lainasta on v. 1968— 
1971 kuoletettava 750 000 mk vuosittain ja 
on siitä suoritettava 7 % % :n vuotuinen kor-
ko. Mikäli em. sopimuksen 13) kohdassa mai-
nittuja ehtoja ei toteuteta, voidaan laina irti-
sanoa heti maksettavaksi. Lainasta ei makse-
ta leimaveroa (20.5. 1 405 §). 

Vielä kaupunki päätti myöntää valtiolle 
2 kk:n ajaksi 10 mmk:n tilapäisluoton, korko 
8 % (3.6. 1 564 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginval-
tuuston v. 1962 Finlands Svenska Söndags-
skolförbund -nimiselle yhdistykselle vanhain-
kodin rakentamista varten myöntämän 
300 000 mk:n suuruisen lainan lainaehdot 
mm. siten, että lainan maksuaika on 25 v. ja 
vuotuinen korko 4.5 %. Lainan pääoman ja 
koron ja mahdollisten viivästys- ja sakkokor-
kojen ynnä perimiskulujen maksamisen va-
kuudeksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa 
kaupungille 5.5.1964 asettamansa haltijavel-
kakirjat n:o 11—13, jokainen määrältään 
100 000 mk, vuotuinen korko 1 0 % . Velka-
kirjojen maksamisen vakuudeksi on 3.6.1964 
vahvistettu kiinnitys yhdistyksen omista-
maan, korttelissa n:o 29020 olevaan taloon ja 
tonttiin n:o 1 Matkamiehentien varrella. Täs-
tä lainasta annettu käteinen pantti on samalla 
kaikkien niiden muidenkin kaupungin saata-
vien vakuutena, joista yhdistys on vastuussa 
tai joutuu ennen pantin takaisin luovutta-
mista vastuuseen. Lainasta maksetaan raken- & 
nuksen ollessa vesikattovaiheessa 150 000 mk 
ja rakennuksen ollessa valmis 150 000 mk. 
Ennen lainaerän maksattamista on lainansaa-
jan osoitettava kiinteistöviraston antamalla 
todistuksella, että ao. rakennusvaihe on lop-
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puun suoritettu. Lainansaaja sitoutuu järjes-
tämään vanhainkotirakennukseen tilat vähin-
tään 100 vanhusta varten siten, että vanhain-
kodin tapaan suunniteltuun täysihoitolaosaan 
varataan hoitopaikkoja vähintään 28 van-
hukselle. Vanhainkotiin otetaan vain sellaisia 
65 v täyttäneitä, poikkeustapauksessa vähin-
tään 60 v:n ikäisiä vanhuksia, jotka viimeiset 
viisi vuotta ovat olleet Helsingissä henkikir-
joitettuina. Vanhainkodin täysihoitolaosaan 
otettavilta vanhuksilta, joiden tulee olla van-
hainkotihoidon tarpeessa olevia, ei vaadita 
rakennusrahoitusosuutta eikä muuta vastaa-
vaa hyvitystä. Täysihoitolaosaan hyväksymi-
nen tapahtuu yhteistoiminnassa huoltoviras-
ton kanssa. Täysihoitolaosassa hoidettavilta 
vanhuksilta perittävät hoitomaksut pidetään 
kohtuullisina ja vanhainkodin ns. vuokra-
osaston asunnoista perittävien vuokrien suh-
teen noudatetaan vastaavanlaatuisissa arava 
-taloissa hyväksyttyä vuokratasoa. Kaupun-
ki nimeää vanhainkodin johtokuntaan yhden 
varsinaisen jäsenen sekä tälle henkilökohtai-
sen varamiehen sekä yhden tilintarkastajan 
ja tälle varamiehen siihen saakka, kunnes 
kaupungin myöntämä laina on kokonaisuu-
dessaan maksettu takaisin. Kiinnitysten 
uudistamisesta aiheutuvat kustannukset 
maksaa lainansaaja (23.12. 3 337 §). 

Kovaosaisten Ystävät-yhdistykselle 16.6. 
(ks.s. 67) myönnetylle lainalle vahvistettiin 
mm. seuraavat lainaehdot: Laina on makset-
tava takaisin v. 1970—1989 siten, että kun-
kin vuoden touko- ja marraskuun viimeisenä 
päivänä suoritetaan 5 000 mk. Mikäli rahan-
arvo olennaisesti alenee, on lainanantajalla 
oikeus muuttaa kuoletuserien suorittamisai-
koja ja niiden suuruutta. Lainan pääoman 
ja koron ja mahdollisten viivästys- ja sakko-
korkojen ynnä perimiskulujen vakuudeksi 
lainansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 
Asunto Oy Wladimirinkatu 19 -nimisen yh-
tiön osakkeet n:o 7—14 ja 36—45. Lainasta 
annettu käteinen pantti on samalla kaupun-
gin myöntämien muidenkin lainojen pantti-
na, myös niiden, joista lainansaaja joutuu 

ennen pantin takaisin luovuttamista vastaa-
maan. Kiinteistön Kalevankatu 19 huoneis-
toihin on järjestettävä lisäasuntola n. 90 
miestä varten ja samalla järjestettävä mah-
dollisuuksien mukaan osasto sellaisille kaatu-
matautia sairastaville miehille, jotka eivät 
tarvitse sairaalahoitoa. Asuntolaan saadaan 
ottaa vain Helsingin kaupungissa henkikir-
joitettuja asunnon tarpeessa olevia henkilöi-
tä, joista kaupunki asuinkuntana on huolto-
apulain mukaan velvollinen huolehtimaan. 
Lainansaajan Kyläsaaren tontilla Vellamon-
katu 34 ylläpitämät yhteismajoitustilat on 
purettava viipymättä sen jälkeen, kun niiden 
asukkaat on saatu sijoitetuksi uuteen asunto-
laan tai muihin tiloihin, kuitenkin viimeis-
tään 1.5.1966 mennessä. Lainansaaja sitoutuu 
nyt ostettavissa huoneistoissa harjoitetta-
vassa toiminnassa noudattamaan kaupungin 
huoltolautakunnan antamia ohjeita. Revisio-
virastolla on oikeus tarkastaa lainansaajan 
tilejä sinä aikana, jolloin osakin kaupungin 
yhdistykselle myöntämästä lainasta on mak-
samatta (24.6 1 822 §). 

Kaupunginvaltuuston Mustalaislähetyk-
selle 17.11. (ks. s. 67) Kotimäen lastenkodin 
laajennustyön rahoittamista varten myöntä-
män 196 000 mk:n suuruisen lainan ehdot 
vahvistettiin mm. seuraaviksi: Laina on mak-
settava takaisin v. 1966—1995, korko 4.5 %. 
Lainan pääoman ja koron ja mahdollisten 
viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa kaupungille 15.12.1955 
päivätyt ja 3.1.1956 yhdistyksen omista-
maan, Sipoon kunnan Märtensbyn kylässä 
sijaitsevaan Kotimäki-nimiseen tilaan RN:o 
7122 kiinnitetyt haltijavelkakirjat n:o 1 ja 
3—7, kukin määrältään 10 000 mk; 25.11. 
1957 päivätyt ja 12.12.1957 yhdistyksen 
omistamaan, Kosken Hl. kunnan Hyväneu-
lan kylässä sijaitsevaan Päiväkumpu-nimi-
seen tilaan RN:o 31 kiinnitetyt haltijavelka-
kirjat n:o 1, 2 ja 5—8, kukin määrältään 
10 000 mk; 23.10.1946 päivätyt ja 5.11.1946 
yhdistyksen omistamaan, Kauniaisten kaup-
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palan Karvasbackan kylässä sijaitsevaan 
Villan 51 -nimiseen tilaan RN:o 263kiinnitetyt 
haltijavelkakirjat n:o 15—19, kukin määräl-
tään 5 000 mk, joiden vm. velkakirjojen va-
kuudeksi vahvistettu kiinnitys on viimeksi 
uudistettu 13.11.1965 sekä 18.10.1965 päivä-
tyt ja 15.11.1965 em. Villan 51 -nimiseen 
tilaan RN:o 263 kiinnitetyt haltijavelkakirjat 
n:o 20—25, kukin määrältään 10 000 mk. Yh-
distys sitoutuu varaamaan kaupungin käyt-
töön Kotimäen lastenkodissa 1.1.1966 alkaen 
vähintään 27 hoitopaikkaa ja viimeistään 1.1. 
1968 alkaen kaikki laitoksen 35 hoitopaikkaa 
sekä aikana 1.1.1966—1.1.1968 muista laitok-
sista aikaisemmin sovittujen paikkojen lisäksi 
8 hoitopaikkaa. Paikkavaraus on voimassa 
laina-ajan. Hoitomaksu määrätään siten, 
että siihen sisältyvät kohtuullisiksi katsotta-
vien ylläpitokustannusten lisäksi lainojen 
kuoletus- ja korkokustannukset. Lastenko-
dissa on noudatettava lastensuojelulautakun-
nan antamia ohjeita. Yhdistykselle päätet-
tiin luovuttaa lainan Lt 480 ylivakuutena 
ollut haltijavelkakirja n:o 7 (2.12. 3146 §, 
28.1. 255 §). 

Suoja-Pirtti yhdistykselle Solnantie 44:ssä 
suoritettavia korjaus- ja muutostöitä varten 
kaupunginvaltuuston 17.11. (ks.s. 67) myön-
tämän 65 000 mk:n lainan lainaehdot vahvis-
tettiin mm. seuraaviksi: Laina on maksettava 
takaisin 15 v:n aikana, vuotuinen korko 3 %. 
Lainan saaja sitoutuu ylläpitämään talossa 
Solnantie 44 alkoholistien hoitokotia, jossa 
on vähintään 22 hoitopaikkaa. Hoitokotiin 
saadaan ottaa ainoastaan helsinkiläisiä tai 
tarvittaessa sellaisia majoituksen tarpeessa 
olevia henkilöitä, joista kaupunki huoltoapu-
lain mukaan asuinkuntana on velvollinen 
huolehtimaan. Mikäli lainan kuoletuksia tai 
korkoja ei määräaikana makseta tai muita 
velkakirjan ehtoja täytetä, purkautuu yhdis-
tyksen ja kaupungin välillä 8.3. tehty vuokra-
sopimus heti ja yhdistykselle vuokratulla 
kaupungin omistamalla puistoalueella olevat 
rakennukset on välittömästi luovutettava 
kaupungille. Rakennuksiin tekemistään muu-

tos- ja korjaustöistä ei yhdistys ole oikeutettu 
saamaan kaupungilta korvausta. Jos lainan-
saaja laiminlyö kuoletuksen tai koron mää-
räaikaisen maksamisen, on lainansaaja vel-
vollinen maksamaan erääntymispäivästä 
maksupäivään kaupunginhallituksen v. 1959 
hyväksymissä, maksujen perimistä koskevis-
sa ohjeissa edellytetyt kaupunginhallituksen 
kulloinkin suuruudeltaan määräämät sakko-
ja viivästyskorot sekä perimispalkkiot ja kat-
sotaan tällöin, samoin kuin jos lainansaaja 
muutoin rikkoo lainaehtoja, jos rakennukset 
tulipalon johdosta vahingoittuvat eikä palo-
vakuutuskorvausta käytetä palaneiden ra-
kennusten kuntoonpanemiseen tai uudelleen 
rakentamiseen ja jos rakennuksia hoidetaan 
huonosti tai käytetään sillä tavalla, että palo-
vahingon sattuessa niistä ei saa täyt tä kor-
vausta, velkamäärä kokonaisuudessaan ilman 
eri irtisanomista maksettavaksi erääntyneek-
si, ja on kaupunki tällöin oikeutettu ilman eri 
irtisanomista heti uloshakemaan koko saata-
vansa mahdollisine sakko- ja viivästyskorkoi-
neen (25.11. 3 076 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginval-
tuuston 6.10. (ks. s. 67) tekemällä päätöksellä 
Vajaamielisten Tuki-yhdistykselle Kankurin-
mäen kesäsiirtola- ja hoitokodin uuden huol-
torakennuksen rakennustöiden loppuunsaat-
tamista varten myönnetylle 20 000 mk:n suu-
ruiselle lainalle mm. seuraavat lainaehdot: 
Laina on maksettava takaisin v. 1966—1985, 
vuotuinen korko 3 %. Lainan pääoman ja 
koron, viivästys- ja sakkokorkojen ynnä peri-
miskulujen suorittamisen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 14.12. 
1962 päivätyt haltijavelkakirjat n:o 4 ja 7, 
suuruudeltaan 10 000 ja 5 000 mk, joiden pää-
oman ja pääomalle laskettavan koron maksa-
misen vakuudeksi on 18.1.1963 vahvistettu 
kiinnitys Porvoon maalaiskunnan Illbyn 
kylässä sijaitsevaan yhdistyksen omistamaan 
Wäfvarsbacka I -nimiseen tilaan RN:o 88, 
sekä 23.8.1963 päivätyn 5 000 mk:n suurui-
sen haltijavelkakirjan n:o 14, jonka pääoman 
ja pääomalle laskettavan 10 %:n vuotuisen 
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koron maksamisen vakuudeksi on 30.8.1965 
vahvistettu kiinnitys em. Wäfvarsbacka I 
-nimiseen tilaan RN:o 88. Yhdistys sitoutuu 
luovuttamaan ko. kesäsiirtolan ja hoitokodin 
hoitopaikat lastensuojelu viraston valvontaan 
ja käytettäväksi sen antamien ohjeiden mu-
kaisesti. Lainansaajalle päätettiin luovuttaa 
takaisin lainan Ls 243 yli vakuutena oleva 
haltijavelkakirja n:o 7 (25.11. 3 073, 3 074 §). 

Kaupunginvaltuuston 8.9. (ks. s. 67) Laut-
tasaaren Vapaaehtoiselle Palokunnalle palo-
asemarakennuksen rakentamista varten 
myöntämälle 50 000 mk:n ja 50 %:sesti koti-
maisten tavarain tukkuhintaindeksiin sido-
tulle korottomalle lainalle vahvistettiin mm. 
seuraavat lainaehdot: Laina on maksettava 
takaisin v. 1985—2005. Lainan kulloinkin 
erääntyvät kuoletuserät sidotaan kotimaisten 
tavarain tukkuhintaindeksiin (1949=100) si-
ten, että perusindeksinä pidetään kertomus-
vuoden elokuun pistelukua 242 ja tarkistus-
indeksinä kutakin eräpäivää (31.5. ja 30.11.) 
edeltäneen maaliskuun sekä vastaavasti syys-
kuun pistelukua. Tarkistusindeksin ollessa pe-
rusindeksiä suurempi korotetaan kulloinkin 
erääntyvän kuoletuserän perusmäärä 1 %:lla 
indeksin kutakin 2 %:n nousua kohden. Jos 
tarkistusindeksi on perusindeksiä pienempi, 
ei tarkistusindeksiä sovelleta. Jos maksu 
viivästyy tai tapahtuu irtisanomisen perus-
teella muulloin kuin säännönmukaisina mak-
supäivinä, pidetään tarkistusindeksinä sitä 
pistelukua, joka on laskettu kaksi kuukautta 
ennen maksupäivää sattuvalle kuukaudelle. 
Jos kotimaisten tavarain tukkuhintaindeksin 
laskeminen lopetetaan tai jos sen laskuperus-
teita muutetaan sillä tavoin, että indeksi saa 
olennaisesti toisenlaisen sisällön, eivätkä 
lainanantaja ja lainansaaja voi sopia sen kor-
vaamisesta jollakin muulla tavalla, on mo-
lemmilla oikeus irtisanoa laina heti takaisin 
maksettavaksi sen määräisenä kuin laina in-
deksin laskemisen loppuessa tai em. tavalla 
muuttuessa pääomansa suhteen oli. Ellei 
maksueriä indeksikorotuksineen suoriteta 
erääntymispäivänä, on niistä erääntymispäi-

västä maksupäivään suoritettava viivästys-
tai sakkokorkoa sekä lisäksi perimispalkkio 
kulloinkin voimassa olevien kaupunginhalli-
tuksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. 
Mainittujen maksujen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 15.5. 
1964 päivätyt haltijavelkakirjat n:o 1—3, 
kukin määrältään 20 000 mk, joiden pääoman 
ja 10 %:n vuotuisen koron maksamiseksi on 
vahvistettu kiinnitys korttelin n:o 31107 
tonttiin n:o 11 Otavantien varrella (11.11. 
2 918 §). 

Kaupunginvaltuuston 18.11.1964 Töölön 
Urheilutalosäätiölle urheilutalon rakentamis-
ta varten myöntämän 2 mmk:n korottoman 
lainan lainaehdot vahvistettiin mm. seuraa-
viksi: Lainan maksuaika on 30 v ja on se käy-
tettävä Töölön urheilutalon rakentamiseen. 
Lainansaaja sitoutuu rakentamaan rakennuk-
sen tai rakennuksia, jossa on mm. uimahalli 
saunoineen ja uinninopetusaltaineen, kun-
touttamisosasto aputiloineen, urheilu- ja pal-
loiluhalli sekä ko. tiloja varten tarvittavat 
pukusuoja- ja huoltotilat yhteiseltä pinta-
alaltaan 3 085 m2. Tilat on pidettävä alkupe-
räisessä tarkoituksessaan kaikkien kaupunki-
laisten käytettävissä samojen periaatteiden 
mukaan kuin kaupunki pitää omia urheilu-
tilojaan. Kiinteistöä ja siinä olevia urheilulai-
toksia on hoidettava itsekannattavaisuuspe-
riaatteen mukaisesti siten, että vuosittain 
pystytään käyttökustannusten lisäksi maksa-
maan lainoille korot. Ylijäämä käytetään 
ensisijaisesti velkojen kuolettamiseen. Lai-
nansaaja on velvollinen määräaikana vuosit-
tain jättämään ehdotuksensa mainittujen 
tilojen käytöstä kunakin käyttökautena kan-
nettaviksi maksuiksi urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnalle, joka vahvistaa maksut. Käyttö-
kaudeksi luetaan 1.8. ja 31.7. välinen aika. 
Lainansaaja sitoutuu perimään vuokralle an-
tamistaan tiloista kohtuullisen vuokran, jon-
ka kiinteistölautakunta vahvistaa, jos kau-
punginhallituksen säätiön hallitukseen nimeä-
mä jäsen sitä vaatii. Töölön Urheilutalosää-
tiön säännöt on pysytettävä sellaisina, että 
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sääntöjen 3 §:ssä mainitun rakennuksen tai 
rakennusryhmän kuutiotilavuudesta jatku-
vasti puolet on urheilu- ja liikuntatilaa sekä 
kuntouttamisosaston tarvitsemaa tilaa niihin 
välittömästi kuuluvine hallinto- ja huolto-
tiloineen. Sääntöihin tehtävät muutokset on 
alistettava kaupunginhallituksen hyväksyt-
täviksi niin kauan kuin laina on maksamatta. 
Lainan pääoman, viivästys- ja sakkokorkojen 
ynnä perimiskulujen maksamisen vakuudeksi 
lainansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 
erikseen tehtävällä panttaussitoumuksella 
2 mmk:n pääoma-arvosta 15. kaupunginosan 
korttelin n:o 520 tontin n:o 4 vuokraoikeu-
teen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitet-
tyjä haltijavelkakirjoja, jotka nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 6.5 
mmk:n jälkeiset kiinnitykset. Lainasta mak-
setaan 1 mmk velkakirjan tultua allekirjoite-
tuksi ja 1 mmk rakennuksen tai rakennusryh-
män ollessa vesikatossa. Säätiön hallitukseen 
on nimettävä kaksi kaupungin nimeämää jä-
sentä ja näille varajäsenet sekä yksi tilintar-
kastaja ja tälle varamies (4.11. 2 844 §). 

Vihreä-Valkoinen Verkkopallo Kerho Hel-
singissä -nimiselle yhdistykselle 12.5. puku-
suo jarakennuksen rakentamista varten myön-
netylle (ks.s. 67) korottomalle 25 000 mk:n 
suuruiselle lainalle vahvistettiin mm. seuraa-
vat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin 20 v:n aika-
na. Lainansaaja sitoutuu pitämään pukusuo-
jarakennuksen tilat alun perin tarkoitetussa 
käytössä ja varaamaan myös Urheiluseura 
Vestalle ja Brändö Seglare-yhdistykselle tilai-
suuden käyttää ko. rakennuksen kokoushuo-
netiloja kohtuullista korvausta vastaan. Lai-
nasta maksetaan 15 000 mk pukusuojaraken-
nuksen ollessa vesikattovaiheessa ja loput 
rakennuksen valmistuttua. Ennen kumman-
kin erän maksattamista on lainansaajan osoi-
tettava urheilu- ja ulkoiluviraston antamalla 
todistuksella, että ao. rakennusvaihe on saa-
vutettu. Mikäli pukusuo jarakennuksen urhei-
lu- ja ulkoilulautakunnan hyväksymät lopul-
liset rakennuskustannukset jäävät 50 000 

mk:aa alhaisemmiksi, vähennetään lainamää-
rää siten, että laina on 50 % pukusuojaraken-
nuksen lopullisista rakennuskustannuksista. 
Tällöin muuttuvat myös lainan vuotuiset 
kuoletusmaksut vastaavasti. Tenniskenttien 
ja pukusuo jarakennuksen huonetilojen käy-
töstä perittävät maksut on pidettävä koh-
tuullisina ja on ne vaadittaessa alistettava 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan vahvistetta-
viksi. Mikäli pääoman kuoletuksia ei keho-
tuksen jälkeenkään ilmoitetussa määräajassa 
makseta, siirtyy pukusuo jarakennuksen omis-
tusoikeus välittömästi kaupungille ja v. 1945 
tehdyn, nykyisin kaupungin ja yhdistyksen 
välisen vuokrasopimuksen voimassaolo lak-
kaa. Kuoletuksen määräaikaista maksamista 
ym. koskevat ehdot ovat tavanmukaiset (2.12 
3 143 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Väinö 
Tannerin Säätiölle opiskelija-asuntolan raken-
tamista varten myönnettyä 300 000 mk:n 
lainaa koskevat ehdot seuraaviksi: 

1) Laina on maksettava takaisin 25 v:n 
maksuajalla 15 000 mk:n vuotuisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä suo-
ritetaan 7 500 mk, ensimmäisen kerran 31.5. 
1970. Edellyttäen, että laina voidaan siirtää 
rahalaitokseen, on lainansaaja kuitenkin vel-
vollinen maksamaan kaupungin niin vaatiessa 
lainan takaisin kuoletusajan kestäessäkin 
kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen. 
Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, on lai-
nanantajalla kuitenkin oikeus muuttaa kuo-
letuserien suorittamisaikoja ja niiden suu-
ruutta. 

2) Lainan korko on 4.5 %. 
3) Lainan korko on niin ikään suoritettava 

puolivuosittain toukokuun ja marraskuun 
viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 31.5. 
1965. 

4) Laina sidotaan kotimaisten tavarain 
tukkuhintaindeksiin (1949=100) siten, että 
perusindeksinä pidetään joulukuun 1964 pis-
telukua 240 ja tarkistusindeksinä kutakin 
eräpäivää (31.5. ja 30.11.) edeltäneen maalis-
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kuun ja vastaavasti syyskuun pistelukua. Jos 
tarkistusindeksi on perusindeksiä suurempi, 
korotetaan kulloinkin erääntyvä korko- ja 
kuoletuserän perusmäärä 1 % :11a indeksin 
kutakin 2 %:n nousua kohden.Jos tarkistus-
indeksi on perusindeksiä pienempi, ei indeksi-
ehtoa sovelleta. 

Jos maksu viivästyy tai tapahtuu irtisa-
nomisen nojalla muulloin kuin em. säännön-
mukaisina maksupäivinä, pidetään tarkistus-
indeksinä sitä pistelukua, joka on laskettu 
kaksi kuukautta ennen maksupäivää sattu-
valle kuukaudelle. 

Jos kotimaisten tavarain tukkuhintaindek-
sin laskeminen lopetetaan tai jos sen lasku-
perusteita muutetaan sillä tavoin, että indeksi 
saa oleellisesti toisenlaisen sisällön, eivätkä 
lainanantaja ja lainanottaja voi sopia sen 
korvaamisesta jollakin muulla tavalla, on 
molemmilla oikeus irtisanoa laina heti takai-
sin maksettavaksi sen määräisenä kuin laina 
indeksin laskemisen loppuessa tai em. tavalla 
muuttuessa pääomansa ja korkonsa suhteen 
oli. 

5) Ellei maksueriä erääntymispäivänä suo-
riteta, lainansaajan on maksettava niille 
erääntymispäivästä maksupäivään asti vii-
västys- tai sakkokorkoa sekä lisäksi perimis-
palkkio kulloinkin voimassa olevien, kaupun-
ginhallituksen yksityisoikeudellisten maksu-
jen perimistä koskevien ohjeiden mukaisesti. 

6) Kaupungin edustajilla on oikeus tarkas-
taa asuntolan käyttöä ja säätiön hallintoa 
sekä kaupungin revisiovirastolla on oikeus 
tarkastaa säätiön tilejä sinä aikana, jolloin 
osakin kaupungin yhtiölle myöntämästä lai-
nasta on takaisin maksamatta. 

7) Lainan pääoman ja koron sekä indeksi-
ehdon täyttämisen samoin kuin viivästys- ja 
sakkokorkojen ynnä perimiskulujen suoritta-
misen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja 
panttaa kaupungille 2.6. 1964 asettamansa 
numeroilla 7—12 merkityt haltijavelkakirjat, 
määrältään kukin 50 000 mk, 10 %:n vuotui-
sine korkoineen ja kutakin velkakirjaa kohti 
enintään 500 mk:n perimiskuluineen ja 

10.2.1965 asettamansa n:olla 37 merkityn hal-
tijavelkakirjan, määrältään samoin 50 000 
mk, 10 %:n vuotuisine korkoineen ja enin-
tään 500 mk:n perimiskuluineen, joiden mak-
samisen vakuudeksi on 24.2.1965 vahvistettu 
kiinnitys säätiölle 13.5.1964 tehdyn vuokra-
sopimuksen nojalla kuuluvan tontin n:o 8 
Karstulantien varrella vuokraoikeuteen kau-
pungin 22. kaupunginosan korttelissa n:o 585 
ja sanotulla tontilla oleviin vuokraajan omis-
tamiin rakennuksiin. Indeksin mahdollisesti 
noustessa on rahatoimistolla oikeus vaatia 
lisävakuuksia. 

Tästä lainasta annettu käteinen pantti on 
samalla kaikkien niiden muidenkin kaupun-
gin saatavien vakuutena, joista Väinö Tan-
nerin Säätiö on nykyään vastuussa tai joutuu 
ennen pantin takaisin luovuttamista vastaa-
maan. Kaupungilla on oikeus määrätä, minkä 
saatavan suoritukseksi pantti on käytettävä. 

8) Lainansaajan on ennen lainan nosta-
mista osoitettava kiinteistöviraston talo-osas-
ton antamalla todistuksella, että asuntola-
rakennus on ainakin vesikattovaiheessa. 

9) Säätiö sitoutuu varaamaan etuoikeuden 
saada asuntolasta asunto sellaiselle määrälle 
helsinkiläisiä opiskelijoita, mikä vastaa Hel-
singin kaupungin rahoitusosuutta. 

10) Lainansaaja on velvollinen pitämään 
tontilla olevat rakennuksensa palovakuutet-
tuina niiden täydestä arvosta sinä aikana, 
jolloin laina tai osa siitä on maksamatta. 

11) Kiinnitysten mahdollisesta uudistami-
sesta aiheutuvat kustannukset suorittaa lai-
nansaaja. 

12) Lisäksi on velkakirjaan sisällytettävä 
tavanmukaiset määräykset lainaehtojen lai-
minlyömisen ja vakuuden arvon alentumisen 
varalta sekä kaupungin oikeudesta käyttää 
panttia saatavansa suoritukseen (11.3. 691 §). 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle yli-
oppilasasuntolan rakentamista varten kau-
punginvaltuuston 14.11.1962 tekemällä pää-
töksellä myönnetyn 800 000 mk:n lainan lai-
naehdot vahvistettiin seuraaviksi: 

1) Laina on maksettava takaisin 25 v:n 
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maksuajalla 40 000 mk:n vuotuisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä mak-
setaan 20 000 mk, ensimmäisen kerran 31.5. 
1967. Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, 
on lainanantajalla kuitenkin oikeus vastaa-
vasti suurentaa jäljellä olevia lyhennyseriä. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on suoritet-
tava puolivuosittain kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, en-
simmäisen kerran 31.5.1966. 

3) Lainan kulloinkin erääntyvät korko- ja 
kuoletuserät sidotaan viralliseen elinkustan-
nusindeksiin tavanomaisin indeksiehdoin. 

Jos maksu viivästyy tai tapahtuu muulloin 
kuin edellä mainittuina säännönmukaisina 
maksupäivinä, pidetään tarkistusindeksinä 
sitä elinkustannusindeksin pistelukua, joka 
on laskettu kaksi kuukautta ennen maksupäi-
vää sattuvalle kuukaudelle. Siinä tapaukses-
sa, että edellä sanotun elinkustannusindeksin 
laskeminen lopetetaan tai laskentaperusteita 
muutetaan, saatetaan kysymys indeksiehdon 
soveltamisessa käytettävistä laskentaperus-
teista Suomen Pankin taloustieteellisen tut-
kimuslaitoksen ratkaistavaksi, jota ratkaisua 
indeksiehdon toteuttamisessa tämän jälkeen 
noudatetaan. 

4) Edellä mainitun lainan pääoman, koron 
ja indeksiehdon täyttämisen vakuudeksi lai-
nansaaja luovuttaa ja panttaa Helsingin kau-
pungille 

a) 22.6.1954 asettamansa haltijavelkakir-
jan n: o 3, määrältään 100 000 mk 10 %:n kor-
koineen ja 100 mk:n perimiskuluineen, jonka 
velkakirjan maksamisen vakuudeksi on kiin-
nitys vahvistettu 29.6.1954 ja uudistettu 
29.11.1963 Helsingin yliopiston ylioppilas-
kunnan omistamiin Helsingin kaupungin 13. 
kaupunginosan korttelissa n:o 411 oleviin ta-
loihin ja tontteihin n:o 1 Leppäsuonkadun var-
rella ja n:o 13 Hietaniemenkadun varrella yh-
teisesti, joista ynnä eräästä muusta tontista 
on sittemmin muodostettu tontti n:o 15; 

b) 22.6.1954 asettamansa haltijavelkakir-

jan n:o 10, määrältään 100 000 mk 10%:n 
korkoineen ja 100 mk:n perimiskuluineen, 
jonka velkakirjan maksamisen vakuudeksi on 
kiinnitys vahvistettu 21.12.1954 ja uudistettu 
23.10.1964 edellä a) kohdassa mainittuihin 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omis-
tamiin taloihin ja tontteihin; 

c) 10.9.1963 asettamansa haltijavelkakir-
jan n:o 187, määrältään 50 000 mk 10 %:n 
korkoineen, jonka velkakirjan maksamisen 
vakuudeksi on 5.11.1963 vahvistettu kiinni-
tys Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
omistamaan Helsingin kaupungin 2. kaupun-
ginosan korttelissa n:o 96 olevaan taloon ja 
tonttiin n:o 9 Mannerheimintien varrella; 

d) 15.6.1964 asettamansa haltijavelkakir-
jat n:ot 195—200 ja 209—221, joista n:ot 
195—200 ovat jokainen määrältään 50 000 
mk ja n:ot 209—221 ovat jokainen määräl-
tään 20 000 mk, kaikki 10 %:n korkoineen ja 
enintään 100 mk:n perimiskuluineen, ja joi-
den vakuudeksi on 16.10.1964 vahvistettu 
kiinnitys Helsingin yliopiston ylioppilaskun-
nan omistamaan edellä c) kohdassa mainit-
tuun taloon ja tonttiin ja 

e) 15.12.1955 asettamansa haltijavelka-
kirjan n:o 142, määrältään 100 000 mk 10 %:n 
korkoineen, jonka velkakirjan maksamisen 
vakuudeksi on kiinnitys vahvistettu 19.12. 
1955 ja uudistettu 16.12.1965 Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunnan omistamaan edellä 
c) kohdassa mainittuun taloon ja tonttiin. 

Tästä lainasta annettu käteinen pantti on 
samalla kaikkien niiden muidenkin kaupun-
gin saatavien vakuutena, joista Helsingin yli-
opiston ylioppilaskunta nykyään on vastuus-
sa tai joutuu ennen pantin takaisin luovutta-
mista vastaamaan. Kaupungilla on oikeus 
määrätä, minkä saatavan suoritukseksi pantt i 
on käytettävä. 

6) Laina maksetaan rakennustyön edisty-
misen mukaan siten, että lainasta maksetaan 
300 000 mk, kun rakennuksen louhintatyöt 
on tehty, 300 000 mk kun rakennus on vesi-
kattovaiheessa ja loppuerä 200 000 mk, kun 
rakennus on valmis. Lainansaajan on ennen 
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kunkin lainaerän nostamista osoitettava 
kiinteistöviraston antamalla todistuksella, 
että ao. rakennusvaihe on saavutettu. 

Kohdat 5, 7—11 ovat samat kuin edellä 
(23.12. 3 340 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kiinnityk-
sen haltijana suostumuksensa siihen, että 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omis-
tamat korttelin n:o 411 tontit n:o 1, 13 ja 14 
muodostetaan yhdeksi tontiksi sillä ehdolla, 
että uuteen tonttiin saa olla entiseen tonttiin 
n:o 1 kaupungille 27.5.1946 vakuudeksi vah-
vistetun kolmen velkakirjan yhteisen pää-
oman, 2 595 000 vmk:n edelle vahvistettuja 
muita kiinnityksiä enintään 399 000 mk ja 
että tonttiin n:o 13 kaupungille 15.1.1951 va-
kuudeksi vahvistetun 9 426 000 vmk:n suu-
ruisen kiinnityksen edellä saa olla muita vah-
vistettuja kiinnityksiä enintään 1 118 224 mk 
(4.2. 338 §). 

Helsingin Ensi-Koti-yhdistykselle päätet-
tiin myöntää 15 000 mk:n laina äitien ja las-
ten asuntolan sekä lastenseimen rakentamista 
varten mm. seuraavilla ehdoilla: Laina on 
maksettava takaisin v. 1966—1989, vuotui-
nen korko 3 %. Lainan pääoman ja koron se-
kä mahdollisten viivästys- ja sakkokorkojen 
ynnä perimiskulujen suorittamisen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kau-
pungille 8.2.1965 asettamansa 15 000 mk:n 
suuruisen haltijavelkakirjan n:o 20, jonka 
pääoman ja pääomalle laskettavan 10 %:n 
vuotuisen koron maksamisen vakuudeksi on 
12.2.1965 vahvistettu kiinnitys 22. kaupun-
ginosan korttelin n:o 706 vuokratontin n:o 5 
hallintaoikeuteen ja vuokraajan omistamiin 
tontilla oleviin rakennuksiin. Rakennuksessa 
tulee toimia n. 25 hoitopaikkaa käsittävä las-
tenseimi, 30 vanhusten käyttöön tulevaa yk-
siötä sekä 13 äidin ja lapsen käyttöön tulevaa 
yksiötä. Lastenseimessä on varattava vähin-
tään puolet paikoista Ensi-Kodin ja sen asun-
tolan ulkopuolelta tuleville lapsille. Lasten-
seimeen saadaan sijoittaa ainoastaan Helsin-
gin kaupungista olevia lapsia kaupungin las-
tenseimien soveltamia periaatteita noudat-

taen. Vanhuksien käyttöön tuleviin yksiöihin 
saadaan ottaa ainoastaan helsinkiläisiä van-
huksia, mukaan luettuina sellaiset hoidon tar-
peessa olevat henkilöt, joista kaupunki huol-
toapulain mukaan asuinkuntana on velvolli-
nen huolehtimaan. Hoitoonottaminen tapah-
tuu yhteistoiminnassa huoltoviraston kanssa. 
Äitien ja lasten käyttöön tuleviin yksiöihin 
on otettava asumaan vain sellaisia äitejä lap-
sineen, jotka ovat olleet henkikirjoitettuja 
Helsingin kaupungissa ainakin kahtena asun-
nonsaantia edeltäneenä vuonna. Vuokria, 
korvauksia ym. koskevat ehdot ovat tavan-
mukaiset (29.4. 1 172 §). Yleisjaosto päätti 
sittemmin suostua siihen, että Ensi-Koti-yh-
distyksen kaupungilta saaman 244 000 mk:n 
lainan vakuutena oleva 100 000 mk:n suurui-
nen haltijavelkakirja n:o 9 saatiin palauttaa 
velalliselle sillä ehdolla, että yhdistys luovut-
taa sen tilalle saman suuruisen, yhdistykselle 
vuokratun tontin hallintaoikeuteen raken-
nuksineen kiinnitetyn haltijavelkakirjan n:o 
21, jonka tulee pääomamäärältään nauttia 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
1 082 870 mk:n jälkeiset kiinnitykset (yjsto 
15.6. 6 170 §, 13.7. 6 371 §). 

Helsingin Sokeat-yhdistykselle päätettiin 
myöntää 30 000 mk:n suuruinen laina uuden 
myymälän avaamisesta aiheutuneiden kus-
tannusten suorittamista varten mm. seuraa-
villa ehdoilla: Laina on maksettava takaisin 
15 v:n maksuajalla, vuotuinen korko 3 %. 
Lainan pääoman ja koron sekä mahdollisten 
viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja 
panttaa kaupungille 21.5.1959 asettamansa 
haltijavelkakirjat n:o 1—5, jokainen määräl-
tään 500 000 vmk (5 000 mk) 10 %:n korkoi-
neen, joiden maksamisen vakuudeksi on 29.5. 
1959 vahvistettu kiinnitys yhdistyksen omis-
tamaan, Laajasalon kylässä olevaan Villinge-
näs-nimiseen tilaan RN:o l251, ja lisäksi yh-
distyksen nimissä olevan Helsingin Suomalai-
sen Säästöpankin säästötilin vastakirjan n:o 
133642, määrältään 5 500 mk, jonka yhdistys 
ko. tarkoituksessa siirtää kaupungille. Muut 
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2. Kaupunginhalli tus, 

ehdot ovat samat kuin edellä (13.5. 
1 317 §). 

Kodittomien Tuki -nimiselle yhdistykselle 
myönnettiin 7 2 000 mk:n suuruinen laina tyt-
töjen suojakodiksi tarvittavan huoneiston os-
tamista ja kunnostamista varten mm. sillä 
ehdolla, että laina suoritetaan takaisin v. 
1968—1979, vuotuinen korko 3 %. Lainan 
pääoman ja koron sekä mahdollisten sakko- ja 
viivästyskorkojen ynnä perimiskulujen suo-
rittamisen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa 
ja panttaa kaupungille omistamansa Kiin-
teistö Oy Iso-Roobertinkatu 15 -nimisen yh-
tiön osakkeet nro 121—152, jotka oikeuttavat 
ko. talossa olevan huoneiston n:o 15 A 3—4 
hallintaan, sekä omistamansa Asunto Oy Vi-
ronkatu 6 -nimisen yhtiön osakkeet n:o 74— 
78 ja 79, jotka oikeuttavat ko. talossa olevien 
huoneistojen n:o 19a ja 19b hallintaan. Suoja-
kodissa tulee olla vähintään 24 majoituspaik-
kaa ja saadaan siihen ottaa ainoastaan helsin-
kiläisiä tai tarvittaessa sellaisia majoituksen 
tarpeessa olevia henkilöitä, joista kaupunki 
huoltoapukin mukaan asuinkuntana on vel-
vollinen huolehtimaan. Muut ehdot olivat 
tavanomaiset (4.2. 324 §). 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle päätet-
tiin myöntää 86 000 mk:n määräinen laina 
Sipoon kunnan Massbyn kylässä sijaitsevan 
leiri- ja kurssikeskuksen päärakennuksen ra-
kentamista varten mm. sillä ehdolla, että lai-
na maksetaan takaisin 15 v:n maksuajalla, 
vuotuinen korko 4 y2 %, että lainansaaja 
lainan pääoman ja koron sekä mahdollisten 
viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen vakuudeksi luovuttaa ja panttaa 
kaupungille 9.8.1954 asettamansa haltija-
velkakirjat n:o 1—3, kukin määrältään 
10 000 mk 8 %:n korkoineen, joiden maksa-
misen vakuudeksi on 27.8.1954 vahvistettu ja 
30.4.1964 uudistettu kiinnitys Massbyn ky-
lässä olevaan säätiön omistamaan Tomtebo 
-nimiseen tilaan RNro 4284, sekä 6.5.1959 aset-
tamansa haltijavelkakirjat nro 1 ja 2, kumpi-
kin määrältään 30 000 mk 8 %m korkoineen, 
joiden maksamisen vakuudeksi on 25.5.1959 

vahvistettu kiinnitys Tampereen II kaupun-
ginosan 17. korttelissa olevaan taloon ja tont-
tiin nro 52c ja joka kiinnitys on kuoletettu 
26.3.1965, mikäli se koskee Asunto Oy Näsi-
linnankatu 16 -nimisen asunto-osakeyhtiön 
omistamaa kolmea neljäsosaa (3/4) ko. kiin-
teistöstä. Lainansaaja sitoutuu järjestämään 
leiri- ja kurssikeskuksessa leirejä myös sää-
tiön ulkopuolisia nuoria ja lapsia varten, 
käyttämään aluetta rakennuksineen helsin-
kiläisten viikonloppu- ja lomanviettopaikka-
na ja vuokraamaan aluetta rakennuksineen 
myös muille aatteellisille järjestöille. Muut 
ehdot ovat tavanomaiset (30.9. 2 531 §). 

Helsingin kaupungin Rakennusosakeyhtiö 
nro 4 -nimiselle yhtiölle myönnettiin 100 000 
mkrn laina yhtiön omistaman asuintalon kor-
jaamista varten mm. sillä ehdolla, että laina 
suoritetaan takaisin v. 1966—1979, että vuo-
tuinen korko on 4.5 %, että lainan pääoman 
ja koron sekä mahdollisten viivästys- ja sak-
kokorkojen ynnä perimiskulujen suorittami-
sen vakuudeksi luovutetaan ja pantataan 
kaupungille 10 kpl 20.1.1965 päivättyjä hal-
tijavelkakirjoja nro 29—38, kukin määräl-
tään 10 000 mk, joiden pääoman ja sille las-
kettavan 10 %m vuotuisen koron maksami-
sen vakuudeksi on 23.1.1965 vahvistettu kiin-
nitys 22. kaupunginosan korttelin nro 585 
tontin nro 45 Mäkelänkadun varrella hallinta-
oikeuteen ja vuokraajan tontilla omistamiin 
rakennuksiin. Muut ehdot ovat tavanmukai-
set (11.3. 687 §). 

Käpylän Ravirata Oyrlle päätettiin myön-
tää 80 000 mkrn suuruinen laina Käpylän 
ravirata-alueen ja sen laitteiden kunnosta-
mista varten mm. sillä ehdolla, että laina suo-
ritetaan takaisin v. 1970—1974, vuotuinen 
korko 7 %, että lainan kulloinkin erääntyvät 
kuoletuserät korkoineen sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin (v:n 1951 lokakuun 
indeksi = 100) tavanmukaisilla ehdoilla, pe-
rusindeksinä pidetään v:n 1964 joulukuun in-
deksilukua 174 ja tarkistusindeksinä kutakin 
eräpäivää edeltäneen toisen kuukauden in-
deksilukua (maaliskuu ja syyskuu), että lai-
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nansaaja sitoutuu toiminnassaan noudatta-
maan urheilu- ja ulkoilulautakunnan ohjeita, 
että lainansaaja luovuttaa lainan pääoman ja 
koron sekä mahdollisten viivästys- ja sakko-
korkojen ynnä perimiskulujen vakuudeksi 
jonkin pankin antaman, rahatoimiston hy-
väksymän omavelkaisen takaussitoumuksen. 
Muut ehdot ovat samat kuin edellä (18.2.492 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsin-
gin Taidehallin Säätiölle 25 000 mk:n määräi-
sen lainan taidehallissa suoritettavia perus-
korjaus- ja kunnostamistöitä varten mm. seu-
raavilla ehdoilla: Laina on maksettava takai-
sin v. 1966—1980, vuotuinen korko 4y2 %• 
Lainan pääoman ja koron sekä mahdollisten 
viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen suorittamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa kaupungille 25.3.1965 
asettamansa 30 000 mk:n määräisen haltija-
velkakirjan, jonka pääoman ja sille lasketta-
van 8 %:n vuotuisen koron maksamisen va-
kuudeksi on 25.5.1965 vahvistettu kiinnitys 
säätiön 13. kaupunginosan korttelissa n:o 401 
omistamaan tonttiin n:o 3 Nervanderinkadun 
varrella (28.10. 2 773 §). 

Onnitalo-Säätiölle päätettiin myöntää 
225 000 mk:n suuruinen laina vanhainkodin 
rakentamista varten Tammisaloon mm. seu-
raavilla ehdoilla: Laina on maksettava takai-
sin 20 v:n aikana, vuotuinen korko on 3 %. 
Mainitun lainan pääoman ja koron sekä mah-
dollisten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä pe-
rimiskulujen suorittamisen vakuudeksi lai-
nansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 
13.10.1964 asettamansa haltijavelkakirjat 
n:o 3—5, joista n:o 3 ja 4 ovat kumpikin 
määrältään 100 000 mk ja n:o 5 on 50 000 mk, 
kaikki 10 %:n korkoineen. Haltijavelkakirjo-
jen vakuudeksi on 19.12.1964 vahvistettu 
kiinnitys korttelin n:o 44037 tontin n:o 4 
vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuk-
siin. Vanhainkotiin on varattava asunto- tai 
hoitotilat vähintään 50 vanhusta varten. 
Asuntolaan otetaan ainoastaan 65 v täyttä-
neitä helsinkiläisiä tavanmukaisilla ehdoilla 
(11.3. 690 §). 

Allergiatutkimussäätiölle päätettiin suorit-
taa kaupunginvaltuuston v. 1963 (ks. s. 113) 
myöntämästä 80 000 mk:n lainasta vielä 
maksamatta oleva erä 10 824 mk (14.1. 95 §). 
Myöhemmin yleisjaosto päätti, että Allergia-
sairaalalle 1.1.1966 suoritettavasta ensimmäi-
sen vuosineljänneksen hoitomaksuennakosta 
saatiin vähentää tunnuksella Lt 1399 merki-
tyn lainan 30.11. erääntyvä 8 067 mk:n suu-
ruinen korko ja 10 620 mk:n suuruinen kuole-
tuserä sekä tunnuksella Ls 255 merkityn lai-
nan 30.11. erääntyvä 1 800 mk:n suuruinen 
korko ja 108 mk:n suuruinen indeksikorotus, 
eli yhteensä 20 595 mk 8 %:n vuotuisine vii-
västyskorkoineen eräpäivästä maksupäivään 
(yjsto 30.11. 7 295 §). 

Lainojen siirtäminen, lainaehtojen muutta-
minen ym. Yleisjaosto päätti, että poliisi-
konst. Matti Tapanaiselle v. 1943 päivättyä 
velkakirjaa vastaan myönnetty 400 mk:n 
suuruinen LM-laina saatiin siirtää Tapanaisen 
oikeudenomistajien, lesken Selma Tapanaisen 
ym. yhteisesti vastattavaksi (yjsto 23.11. 
7 250 §). 

Mannerheimin Lastensuojeluliitolle 13.2. 
1964 myönnetyn 300 000 mk:n lainan laina-
ehtoja päätettiin muuttaa siten, että perus-
indeksiksi määrätään lokakuun 1964 elinkus-
tannusindeksin pisteluku 173 (28.1. 256 §). 
Yleisjaosto päätti, että liitolle myönnetyn lai-
nan Lt 1451 vakuudet saatiin väliaikaisesti 
järjestää siten, että yhdistys luovuttaa lainan 
vakuudeksi 300 000 mk:n arvosta 11. kau-
punginosan korttelissa n:o 308 omistamaansa 
tonttiin n:o 17 ja tontilla oleviin rakennuksiin 
parhaalla etuoikeudella kiinnitettyjä velka-
kirjoja sekä antaa lisäksi väliaikaiseksi va-
kuudeksi 30 000 mk:n määräisen, rahatoimis-
ton hyväksymän pankkitakauksen (yjsto 
7.7. 6 338 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä Sam-
fundet Svenska social- och kommunalhög-
skolan -nimiselle yhdistykselle kaupungin-
valtuuston 17.6.1964 myöntämän lainan pe-
rusindeksin pisteluvuksi 2665 pisteluvun 2663 
sijasta (22.4. 1 105 §). Edelleen kaupungin-
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hallitus päätti antaa suostumuksensa siihen, 
että em. yhdistyksen Henkivakuutusyhtiö 
Verdandilta saaman, kaupungin takaaman 
150 000 mk:n lainan vakuutena oleva haltija-
velkakirja n:o 14 luovutetaan yhdistykselle 
sillä ehdolla, että lainaa lyhennetään vähin-
tään 50 000 mk:11a, jolloin kaupungin takaus 
pysyy lainan muilta osilta edelleen muuttu-
mattomana voimassa (17.6. 1751 §). 

Työkeskus Toimelan Tukiyhdistyksen va-
kuutuslaitoksilta saamien kaupungin takaa-
mien lainojen v. 1964 maksetun koron ja 
4.5 %:n suuruisen koron välisen erotuksen 
maksamista varten yleisjaosto myönsi 1 603 
mk:n suuruisen avustuksen (yjsto 5.1. 5 013§). 

Kaupunginhallitus oikeutti rahatoimiston 
jättämään seuraavilla tunnuksilla merkitty-
jen lainojen ylivakuutena olevat haltijavelka-
kirjat uudelleen kiinnittämättä (velallisten 
nimet mainittu suluissa): Ls 202 (Helsingin 
poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys), Lt 953 
(Asunto Oy Lumikintie 7), Lt 789 ja Lt 790 
(Kiinteistö-oy Siilitie 1), sekä Ls 210 (Frun-
timmersföreningen i Helsingfors), Lt 720 
(Näyttelijäntie 5 ja 7), Lt 722 (Asunto Oy 
Kivalterintie 17 ja 19), Lt 724 (Asunto Oy 
Hiihtomäentie 16), Lt 957 (Asunto Oy Prins-
sintie 4) ja Lt 783 (Asunto Oy Aitio) ja luo-
vuttamaan ne velallisille sekä luovuttamaan 
tunnuksella Lt 783, Lt 789 ja Lt 790 merkit-
tyjen lainojen ylivakuutena olevat haltija-
velkakirjat valtiokonttorin säilytettäväksi. 
Ylivakuutta arvosteltaessa oli otettava huo-
mioon lainojen jäljellä oleva pääoma, ensinnä 
erääntyvä korkomäärä ja perimiskulut (28.10. 
2 774 §, 26.5. 1 484 §). 

Kiinteistö-oy Säästöturva -nimiselle yh-
tiölle päätettiin luovuttaa v. 1961 myönnetyn 
160 000 mk:n määräisen, tunnuksella Lt 1396 
merkityn lainan vakuutena oleva haltijavel-
kakirja n:o 4, määrältään 10 000 mk (yjsto 
7.7. 6 339 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, 
että Svensk Förening i Äggelby -nimisen yh-
distyksen Pohjoismaiden Yhdyspankilta saa-
man 75 000 mk:n lainan, Helsingin Osakepan-

kilta saaman 50 000 mk:n lainan ja Luotto-
välitys Oy:ltä saaman ja sittemmin Henki-
vakuutusosakeyhtiö Verdandille siirretyn 
100 000 mk:n lainan osalta kaupungin myön-
tämät takaukset saatiin siirtää yhdistyksen 
Helsingin Säästöpankilta saaman 225 000 
mk:n lainan vakuudeksi sillä ehdolla, että em. 
aikaisemmat lainat maksetaan ja että lainan-
antaja käyttää myöntämänsä lainan vakuu-
tena olevat haltijavelkakirjat n:ot 4, 8, 11 ja 
12 sekä antaa niiden osalta kaupungille jälki-
panttauksen (3.6. 1 562 §). 

Kiinteistö-oy Säästömajalle myönnettiin 
oikeus suorittaa 31.5. maksettavaksi eräänty-
nyt lainan Lt 1440 korko- ja kuoletuserä, 
3 875 mk, viimeistään 31.8. niin että viiväs-
tyskorko on 8 % (yjsto 8.6. 6 121 §). 

Yksityisille oppikouluille myönnettävien lai-
nojen vakuudet. Kaupunginhallitus päätti, 
että yksityisille oppikouluille kaupungin va-
roista myönnettävien lainojen indeksiehdon 
vakuudeksi luovutettavien haltijavelkakirjo-
jen tulee nauttia parempaa etuoikeutta kuin 
kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituk-
sen vahvistaman kunkin rakennusvaiheen 
kustannusarvion enintään 15 %:lla korotetun 
määrän jälkeiset kiinnitykset (30.12. 3 403 §). 

Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kannatus-
yhdistykselle päätettiin kaupunginvaltuuston 
24.2. (ks. s. 68) päättämillä ehdoilla myöntää 
50 000 mk:n laina, jonka vakuudeksi saatiin 
vaihtoehtoisesti hyväksyä myös pankkita-
kaus. Lainaehtoihin olisi lisäksi sisällytettävä 
palo vakuuttamista, lainaehtojen laiminlyö-
mistä ja kaupungin oikeutta käyttää panttia 
saatavansa suorittamiseen koskevat ehdot 
(25.3. 822 §). Myöhemmin kaupunginhallitus 
suostui siihen, että em.kannatusyhdistyksen 
Keskinäiseltä Vakuutusyhtiöltä Tarmolta ja 
Eläke-Varmalta saamien lainojen vastaavasti 
1.4. ja 1.6. erääntyneiden korko- ja lyhennys-
erien maksut siirretään suoritettaviksi koulu-
rakennuksen vuokra-arvon perusteella tule-
van valtionavustuksen maksattamisen ajan-
kohtaan, kauintaan kuitenkin kertomusvuo-
den loppuun (3.6. 1 560 §, 7.10. 2 587 §). 
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Yleisjaosto päätti, että kannatusyhdistyk-
selle myönnetään oikeus suorittaa jäljempänä 
mainittujen lainojen erääntyneet korko-, kuo-
letus- ja indeksikorotukset viimeistään 31.5. 
1966 sillä ehdolla, että erääntyneille maksuille 
suoritettaisiin 10 %:n sakkokorko eräpäiväs-
tä maksupäivään sekä mahdollinen indeksi-
korotus: tunnuksella Lt 1436 merkityn lai-
nan 31.5. erääntynyt korko 1 739 mk, kuole-
tus 1 250 mk ja indeksikorotus 149 mk sekä 
lainan 30.11. erääntynyt korko 1 706 mk, 
kuoletus 1 250 mk ja indeksikorotus 147 mk, 
tunnuksella Lt 1438 merkityn lainan 31.5. 
erääntynyt korko 3 764 mk, kuoletus 1 250 mk 
ja indeksikorotus 250 mk sekä lainan 30.11. 
erääntynyt korko 1 706 mk, kuoletus 1 250 
mk ja indeksikorotus 118 mk sekä tunnuksella 
Lt 1450 merkityn lainan 30.11. erääntynyt 
korko 1 750 mk (yjsto 7.7. 6 335 §, 21.12. 
7 432 §). 

Kaupunginvaltuuston 24.2. päättämillä eh-
doilla kaupunginhallitus myönsi Stiftelsen 
Botby svenska samskola -nimiselle säätiölle 
ja Kulosaaren Yhteiskoulun Oy:lle kummalle-
kin 100 000 mk:n lainan uusien oppikoulu-
tilojen rakentamista varten. Palovakuutta-
mista ym. koskevat ehdot olivat tavanmukai-
set (18.11. 2 991 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupungin omavelkaisen takauksen Kulosaa-
ren Yhteiskoulun Oy:lle pääomamäärältään 
enintään 1 163 610 mk:aan nousevien Kulo-
saaren Yhteiskoulun lisärakennuksen raken-
tamisesta aiheutuvien lainojen ja niiden kor-
kojen maksamisesta mm. sillä ehdolla, että 
taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan 
yhtiölle vuokratun koulutontin vuokraoikeu-
teen ja vuokra-alueella oleviin rakennuksiin 
kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka pää-
omamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 1.915 mmk:n jäl-
keiset kiinnitykset (23.12. 3 338 §). 

Yleisjaosto päätti, että Kulosaaren Yhteis-
koulun Oy saa sopia kaupungin antamien ta-
kausten n:o 9—1, 9—8 ja 9—7 osalta lainan-
antajansa kanssa 1.6. ja 1.7. erääntyneiden 

lyhennyserien indeksikorotusten ja lyhennys-
erien maksamisesta viimeistään kertomus-
vuoden loppuun mennessä, takauksen py-
syessä maksunlykkäyksestä huolimatta voi-
massa. Yhtiölle päätettiin lisäksi luovuttaa 
ylivakuutena olevat haltijavelkakirjat seu-
raavasti: takauksen n:o 9—9 velkakirjat n:o 51 
ja 52, takauksen n:o 9—2 velkakirja n:o 11, 
takauksen n:o 9—1 velkakirja n:o 24, ta-
kauksen n:o 9—3 velkakirja n:o 20—23 sekä 
takauksen n:o 9—8 velkakirjat n:o 44 ja 45, 
kuitenkin niin, että kaupungin takaus pysyy 
muuttumattomana voimassa (yjsto 7.7. 6 340 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kau-
punginvaltuuston 24.2. päättämillä ehdoilla 
Vartiokylän Oppikouluyhdistykselle ja Etelä-
Kaarelan Oppikouluyhdistykselle kummalle-
kin 10 0000 mk:n lainan, joiden vakuudeksi 
saatiin hyväksyä vaihtoehtoisesti myös pank-
kitakaukset (26.5. 1 487 §). Lisäksi kaupun-
ginhallitus päätti antaa jo aikaisemmin myön-
nettyjen takausten lisäksi kaupungin oma-
velkaisen takauksen Vartiokylän Oppikoulu-
yhdistyksen pääomamäärältään enintään 
526 500 mk:aan nousevien II rakennusvai-
heen rakennuslainojen ja niiden korkojen ta-
kaisin maksamisesta sillä ehdolla, että taat ta-
vien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdis-
tykselle vuokratun koulutontin vuokraoikeu-
teen ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä 
velkakirjoja, jotka pääomamäärältään naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 1 937 700 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 
Muut ehdot olivat tavanmukaiset (26.5. 
1 489 §). 

Postisäästöpankille päätettiin antaa kau-
pungin suostumus em. yhdistyksen pankilta 
saamien ja kaupungin takaamien lainojen ly-
hennyserien maksamisen lykkäämiseen ta-
kausten pysyessä muuttumattomana voi-
massa (11.3. 688 §). 

Yleisjaosto päätti suostua siihen, että Var-
tiokylän Oppikouluyhdistyksen kaupungilta 
saaman 100 000 mk:n lainan vakuutena oleva 
2 500 000 vmk:n määräinen kiinnitetty hal-
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tijavelkakirja n:o 27 palautetaan takaisin ve-
lalliselle sillä ehdolla, että yhtiö luovuttaa sen 
tilalle vakuudeksi haltijavelkakirjat n:o 44— 
46, kukin määrältään 5 000 mk sekä esittää 
rahatoimistolle velkakirjan n:o 27 palautta-
mista koskevan Postisäästöpankin kirjallisen 
suostumuksen (yjsto 15.6. 6 172 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa omavelkai-
sen takauksen Etelä-Kaarelan Oppikouluyh-
distyksen pääomamäärältään enintään 2.4 3 
mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja nii-
den korkojen takaisin maksamisesta mm. sillä 
ehdolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhdistykselle vuokratun koulu-
tontin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella 
oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakir-
joja, jotka pääomamäärältään nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 2.43 
mmk:n jälkeiset kiinnitykset (26.5. 1 491 §). 

Yhtenäiskouluyhdistykselle päätettiin kau-
punginvaltuuston 24.2. päättämillä ehdoilla 
myöntää 150 000 mk:n suuruinen laina uusien 
oppikoulutilojen rakentamista varten ja muu-
ten tavanmukaisilla ehdoilla (17.6. 1 753 §). 

Yleis jaosto päätti, että kaupunki antaa 
kiinnityksen haltijana suostumuksensa siihen, 
että Yhtenäiskouluyhdistys saa muuttaa 24. 
kaupunginosan korttelin n:o 856 tontin n:o 3 
hallintaoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuk-
siin vahvistettujen kiinnitysten etuoikeutta 
siten, että velkakirjat n:o 16—21 ovat etu-
oikeusjärjestyksessä peräkkäin sekä siten, 
että velkakirjat nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin 330 000 mk:n jälkeiset kiinni-
tykset sekä ko. alueen vuotuisen vuokramak-
sun ja kadun kunnossa- ja puhtaanapitokor-
vauksen vakuudeksi vahvistetun kiinnityk-
sen sekä indeksiehdon vakuudeksi annetun 
velkakirjan n:o 15 etuoikeutta siten, että vel-
kakirjat nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
2 mmk:n jälkeiset kiinnitykset (yjsto 12.10. 
6 929 §). 

Ranskalaisen Koulun Kannatusosakeyhti-
ölle myönnetyn lainan Lt 1077 vakuutena 
olevat haltijavelkakirjat n:o 73—75 ja 113, 
kukin arvoltaan 10 000 mk päätettiin vaihtaa 

samaa sarjaa oleviin, saman suuruisiin pa-
rempaa etuoikeutta nauttiviin haltijavelka-
kirjoihin n:o 41—43 (7.10. 2 586 §). 

Kaupungin suostumus päätettiin antaa sii-
hen, että Ranskalaisen Koulun Kannatus-
osakeyhtiölle luovutetaan 7. kaupunginosan 
korttelin n:o 183 tonttiin n:o 3a kiinnitetyn, 
maksamattoman kauppahinnan vakuutena 
olleet velkakirjat n:o 114—130, kukin mää-
rältään 1 milj. vmk sillä ehdolla, että yhtiö 
luovuttaa ko. tonttiin paremmalla etuoikeu-
della kiinnitetyt saman suuruiset velkakirjat 
n:o 44—60 (yjsto 12.10. 6 928 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa suostu-
muksensa siihen, että Postisäästöpankki luo-
vuttaa yhtiölle myöntämänsä alkuperäiseltä 
pääomamäärältään 10 milj. vmk:n suuruisen 
lainan, jonka maksamisesta kaupunki on 
mennyt täytetakaukseen, jäljellä olevan pää-
oman ylivakuutena olevat, koulukiinteistöön 
kiinnitetyt haltijavelkakirjat n:o 32—37 lai-
nansaajalle kaupungin takauksen pysyessä 
muuttumattomana voimassa (11.11. 2 919 §). 

Yleis jaosto päätti, että kaupunki sitoutuu 
säilyttämään Tehtaanpuiston Yhteiskoulun 
omistamaan 6. kaupunginosan korttelin n:o 
219 taloon ja tonttiin n:o 17 kiinnitettyjä hal-
tijavelkakirjoja n:o 49—63 ja 66—85 Kansal-
lis-Osake-Pankin Erottajan konttorin lukuun 
ja luovuttamaan velkakirjat pankille sen jäl-
keen, kun kaupungin omat saatavat ovat tul-
leet suoritetuiksi (yjsto 30.11. 7 296 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa suostu-
muksensa siihen, että Rudolf Steiner-Koulun 
Kannatusyhdistyksen Keskinäiseltä Vakuu-
tusosakeyhtiöltä Kalevalta ja Postisäästö-
pankilta saaman, kaupungin takaaman lainan 
ylivakuutena olevat velkakirjat n:o 19 ja 6 
luovutetaan lainansaajalle kaupungin taka-
uksen pysyessä muuttumattomana (14.1. 
94 §, 17.6. 1 750 §). 

Yleis jaosto oikeutti Venäläisen Koulun 
Kannatusosakeyhtiön suorittamaan tunnuk-
sella Lt 1437 merkityn lainan 31.5. eräänty-
neen 5 344 mk:n ja 30.11. erääntyneen 3 074 
mk:n suuruiset korko- ja kuoletusmaksut ja 
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indeksikorotuksen viimeistään 30.11. ja 31.12. 
sillä ehdolla, että mainituille erille suorite-
taan vastaavasti 10 %:n ja 8 %:n suuruinen 
sakkokorko eräpäivästä maksupäivään (yjsto 
15.6. 6 171 §, 23.11. 7 238 §). Edelleen yleis-
jaosto päätti, että yhdistyksen avustamiseen 
kertomusvuoden talousarvioon merkityn 
määrärahan maksattaminen keskeytetään 
toistaiseksi ja että ko. määrärahasta suorite-
taan Oy Pohjoismaiden Yhdyspankille 11 700 
mk yhtiön lainojen korkoja, jotka se on jättä-
nyt maksamatta aikanaan ja joiden maksami-
seen kaupunki on sitoutunut lainojen omavel-
kaisena takaajana (yjsto 7.7. 6 334 §). 

Vielä yleisjaosto päätti, että kaupunki 
suorittaa Venäläisen Koulun Kannatusosake-
yhtiön jäljempänä mainituilta pankeilta saa-
mien lainojen maksamatta olevat korko- ja 
kuoletuserät, joiden maksamiseen kaupunki 
on sitoutunut omavelkaisena takaajana seu-
raavasti: Helsingin Työväen Säästöpankille 
yht. 41 914 mk (yjsto 7.9. 6 659 §), Kansallis-
Osake-Pankille yht. 23 625 mk, Postisäästö-
pankille yht. 26 819 mk ja Rakennusalan 
Työeläkekassalle 3 361 mk (yjsto 6.10. 6 857 §, 
2.11. 7 098 §), Keskinäiselle Vahinko vakuu-
tusyhtiölle Kansalle yht. 29 145 mk (yjsto 
28.12. 7 491 §) ja Helsingin Osakepankille 
yht. 5 600 mk. Samalla yleisjaosto päätti, 
että kaupunginvaltuuston 7.4. yhdistykselle 
lastentarhan ylläpitämistä varten myönne-
tystä 20 000 mk:n avustuksesta maksamatta 
oleva 10 000 mk:n erä käytetään kaupungin 
takausten perusteella suoritetuista korko- ja 
lyhennyseristä muodostuneen yhdistyksen 
velan lyhentämiseen (yjsto 14.12. 7 377 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa suostu-
muksensa Roihuvuoren Oppikouluyhdistyk-
sen yksityisiltä rahalaitoksilta saamien, kau-
pungin takaamien lainojen maksuajan piden-
tämiseen yhdellä vuodella ja vastaisuudessa 
erääntyvien lyhennyserien siirtämiseen sa-
moin yhdellä vuodella kaupungin takausten 
pysyessä edelleen voimassa. Yhdistykselle 
kaupungin varoista myönnettyjen lainojen 
kertomusvuonna erääntyvien lyhennyserien 

ja indeksikorotusten maksamiseen myönnet-
tiin lykkäystä yksi vuosi erääntymispäivästä 
lukien sillä ehdolla, että erille suoritettaisiin 
8 %:n viivästyskorko eräpäivästä maksupäi-
vään ja velkakirjaehtojen mukainen indeksi-
korotus (1.7. 1 882 §). 

Osakkeiden myyminen ja hankkiminen. Kau-
pungin lahjoitusrahastojen omistuksessa ole-
vat Oy Helsingin Panttilainakonttori -nimi-
sen yhtiön 1 830 osaketta päätettiin myydä 
Postisäästöpankille hintaan, joka on vähin-
tään 32 mk/kpl (28.1. 258 §). 

Pohjoismaiden Yhdyspankin osakkeiden 
merkitsemistä ja siitä menevän leimaveron 
suorittamista varten myönnettiin 2 891 mk 
(4.2. 326 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus vah-
visti veroäyrin hinnaksi v:n 1964 tuloista 
11.75 penniä (16.9. 2 391 §). 

Veroviraston v. 1964 kunnallisveron kanto-
tilityksestä verotuslain 116 §:n mukaan teke-
mien, yht. 558 189 mk:n vähennysten kirjaa-
mista varten myönnettiin tarvittava määrä-
raha (yjsto 16.2. 5 303 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjoh-
tajan v:n 1965 aikana myöntämään valtiolle 
kertomusvuoden veroennakkojen maksussa 
lykkäystä enintään 20 mmk:n määrälle, kui-
tenkin kauintaan kolmen kuukauden ajaksi 
sekä kertomusvuoden joulukuussa suoritetta-
valle verovarojen kantotilitykselle ja v. 1966 
suoritettaville etumaksuille lykkäystä enin-
tään 20 mmk:n määrälle, kuitenkin kauintaan 
viiden kuukauden ajaksi kerrallaan ja sillä 
ehdolla, että ko. erille suoritetaan vähintään 
8 %:n korko (21.1. 190 §, 14.4. 1 046 §, 4.11. 
2 850 §). 

Suomen Kaupunkiliitolle päätettiin esittää, 
että se ryhtyisi toimenpiteisiin kunnallishalli-
tuksesta kaupungissa annetun asetuksen 
53 §:n 1 mom:n muuttamiseksi siten, et tä 
aatteellinen yhteisö, yhtymä, laitos tai sää-
tiö, joka on verovelvollinen vain kiinteistö- ja 
liiketuloistaan, vapautettaisiin verovelvolli-
suudestaan sellaisten kiinteistöjen tai kiin-
teistönosien osalta, joita käytetään valtion -
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apua nauttivan oppilaitoksen toimintaan 
(10.6. 1 671 §). 

Kymin kihlakunnanoikeus oli tuominnut 
Toivo ja Eino Hallikaisen sakkorangaistuk-
seen jatketusta ryhtymisestä ulosotonalai-
seen tavaraan ja velvoitti heidät yhteisvas-
tuullisesti Helsingin kaupungille maksamaan 
v:n 1956 kunnallisveron jäämän veronlisäyk-
sineen ja korkoineen sekä oikeudenkäynti-
kulut. Toivo Hallikainen oli valittanut pää-
töksestä Itä-Suomen hovioikeuteen, joka oli 
katsonut, etteivät Hallikaiset olleet ryhty-
neet ulosmitattuun tavaraan ja hylännyt 
kaupungin korvausvaatimukset. Kaupungin-
hallitus päätti tyytyä päätökseen (11.3. 
693 §). 

Työnantajan kansaneläke- ja lapsilisämak-
sujen tilittäminen. Lapsilisä- ja kansaneläke-
maksujen suorittamista koskevan kaupungin 
valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus 
oli katsonut, että kaupunkia on pidettävä yh-
tenä työnantajana, joten harkittaessa kysy-
mystä veronlisäyksen määräämisestä maksu-
jen tilityksen myöhästymisen perusteella olisi 
otettava lukuun valtion postisiirtotilillä kau-
pungin puolesta suoritettuina samanaikaises-
ti olevien erien yhteismäärä. Korkein hallin-
to-oikeus kumosi lääninoikeuden valituksen-
alaisen päätöksen ja palautti sen lääninoikeu-
den ilmoituksetta uudelleen käsiteltäväksi. 
Lääninhallitus oli 26.2. antamallaan päätök-
sellä alentanut kaupungin maksettavan ve-
ronlisäyksen valituskirjelmässä esitettyyn 
määrään. Kaupunginhallitus päätti tyytyä 
lääninhallituksen päätökseen (26.5. 1483 §, 
v:n 1963 kert. s. 359). 

V:n 1964 tilinpäätös. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä kaupungin v:n 1964 tilin-
päätöksen (8.4. 975 §). 

V :n 1966 talousarviota koskevat ilmoituk-
set merkittiin tiedoksi (2.9. 2 261 §, 11.11. 
2 882 §). 

V:n 1966 talousarvioehdotusten laatimista 
sekä talousarvion ja tilisäännön määräysten 
noudattamista koskevat kiertokirjeet päätet-
tiin lähettää kaikille lauta- ja johtokunnille 

sekä virastoille ja laitoksille (25.2. 557 §, 
30.12. 3 402 §). 

Talousarvion valmistelutyötä varten myön-
netty 5 000 mk:n neuvottelupalkkio päätet-
tiin jakaa siten, että kaup.siht. Sulo Helle-
vaara saisi 300 mk, tal.arviopääll. Erkki Lin-
turi 2 700 mk ja apul.tal.arviopääll. Unto Val-
tanen 2 000 mk (yjsto 19.10. 6 976 §). Talous-
arviosuunnitelmaan liittyvästä piirustustyös-
tä päätettiin suorittaa 165 mk (yjsto 7.7. 
6 315 §). 

Vuosien 1966—1975 talousssuunnitelma. 
Kaupunginhallitus asetti v. 1956 investointi-
toimikunnan, jonka tuli laatia pitkän tähtä-
yksen sijoitusohjelma kulloinkin viideksi 
vuodeksi. Toimikunta oli laatinut sijoitus-
ohjelmat vuosiksi 1958—1963 ja 1962—1966. 
Vuosien 1966—1970 sijoitusohjelmaa suunni-
teltaessa havaittiin olevan tarpeellista kehit-
tää kaupungin talouden pitkäjännitteistä 
suunnittelua siten, että se käsittäisi koko 
kaupungin talouden. Kaupunginhallitus päät-
tikin v. 1964 laajentaa toimikunnan tehtävän 
koko kaupungin talouden käsittäväksi en-
nakkosuunnitteluksi sekä muuttaa toimi-
kunnan nimen taloussuunnittelutoimikun-
naksi. Toimikunnan saatua valmiiksi vuosiksi 
1966—1975 laatimansa taloussuunnitelman 
kaupunginhallitus päätti merkitä sen tiedoksi 
ja kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia 
sekä virastoja ja laitoksia suunnittelemaan 
vastaisen toimintansa mahdollisuuksiensa 
mukaan suunnitelmassa esitettyjen näkökoh-
tien ja taloudellisten mahdollisuuksien puit-
teissa (23.9. 2 460 §). 

Kertomusvuoden talousarvion ja tilisään-
nön noudattamista koskevissa ohjeissa oli 
erityisesti tehostettu sitä, että kaupungin 
talouden hoitaminen ja vuosittaisten talous-
arvioiden laatiminen tuottaisi entistä suurem-
pia vaikeuksia nykyisen veroäyrin hinnan 
puitteissa. Kaupunginjohtaja oli myös toden-
nut, että saamistaan ohjeista huolimatta lau-
ta- ja johtokunnilta oli tullut runsaasti ylitys-
anomuksia, jotka usein olivat olleet puutteel-
lisesti ja heikosti perusteltuja. Edellä olevan 
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johdosta kaupunginhallitus päätti, että kai-
kille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja lai-
toksille sekä virastopäälliköille ja talouden-
hoidosta vastuussa oleville muille henkilöille 
lähetettäisiin kirje, jonka sisällöstä mainitta-
koon seuraavaa: 

Kaupungin taloudellinen tilanne. Helsingin 
kaupungin taloussuunnitelma vuosiksi 1966 
—1975 valmistui 10.9.1965. On tärkeätä, 
että lauta- ja johtokuntien jäsenet, virasto-
päälliköt ja taloudenhoidosta vastuussa ole-
vat muut henkilöt perehtyvät tähän talous-
suunnitelmaan. Jot ta veroäyrin hinta ja sen 
mahdollinen nousu voitaisiin pysyttää talous-
suunnitelman puitteissa, on jo kuluvana 
vuonna noudatettava mahdollisimman suurta 
sääst ä väisy y 11 ä. 

Tulot. Kaupungin perimät maksut ovat 
useassa tapauksessa jääneet jälkeen yleisestä 
hintakehityksestä. Niiden taso olisi aika ajoin 
otettava tarkistettavaksi. Monet kaupungin 
palvelukset tarjotaan edelleen joko ilmaiseksi 
tai vähäistä korvausta vastaan. Kaupungin 
monipuolistuva palvelu ja toiminta edellyt-
tävät myös uusien tulolähteiden syntymistä. 
Virastojen ja laitosten on harkittava näitä 
seikkoja omalta osaltaan ja tehtävä niitä kos-
kevia esityksiä a o. elimille. 

Talousarvion ja tilisäännön määräykset. 
Kaupunginhallitus on todennut, ettei kun-
nallislain 113 §:n ja tilisäännön 19 §:n mää-
räyksiä eikä kaupunginhallituksen viimeksi 
antamia vuoden 1965 talousarvion ja tilisään-
nön määräysten noudattamista koskevia oh-
jeita ole kaikilta osin tarkoin noudatettu ja 
ettei niitä monessa tapauksessa edes tunneta. 
Tämän vuoksi kaupunginhallitus kiinnittää 
kaikkien kaupungin viranomaisten vakavaa 
huomiota sanottuihin säännöksiin ja ohjei-
siin. 

Määrärahojen ylitykset. Määrärahojen yli-
tyksiä on vältettävä ja toiminta on järjestet-
tävä hyväksytyn toimintasuunnitelman ja 
tämän toteuttamista varten myönnettyjen 
määrärahojen puitteissa. Toiminnan laajen-
taminen ei ole sallittua, ellei se voi tapahtua 

jo myönnettyä määrärahaa käyttäen tai ellei 
siihen ole ennakolta saatu lupaa ja tarvitta-
vaa määrärahaa. Määrärahan ylityspyynnön 
esittäminen saa tulla kysymykseen vain sil-
loin, kun toiminnan laajentaminen tai suun-
nitelmista poikkeaminen on ehdottoman 
välttämätöntä tai kun ylitys aiheuttaa aina-
kin vastaavasti ylituloja. Lauta- ja johto-
kuntien on vastaisuudessa vaadittava alai-
siltaan virastoilta ja laitoksilta entistä täy-
dellisemmät perustelut ylitysanomuksiin. 

Määrärahojen käytöstä vastuussa olevat hen-
kilöt. Kaupunginhallitus haluaa tässä yhtey-
dessä erityisesti painottaa seuraavien henki-
löiden keskeistä ja tärkeää osuutta talousar-
vion toteuttamisessa ja säästöjen aikaansaa-
misessa. 

Virastojen ja laitosten taloudenhoidosta 
vastuussa olevien henkilöiden ts. talousjohta-
jien, talouspäälliköiden, taloudenhoitajien ja 
kamreerien sekä käyttötoiminnan ylimpien 
vastuuhenkilöiden tulee valvoa ja seurata 
jatkuvasti määrärahojen käyttöä sekä hyvis-
sä ajoin ennen määrärahan mahdollista lop-
pumista tai sen loppuosan sitomista ilmoittaa 
asiasta viraston tai laitoksen johdolle. 

Virastopäälliköiden on pidettävä kaikessa 
toiminnassaan etusijalla kaupungin kokonais-
etua. Heidän tulee samalla kiinnittää huomio-
ta kaupungin taloudelliseen asemaan koko-
naisuudessaan sekä välttää omalla alallaan 
sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, joista 
saattaa aiheutua kaupungin taloudelle uusia 
rasituksia. Uusien toimintamuotojen aloitta-
minen saa tapahtua vain, mikäli siihen on 
talousarviossa myönnetty varoja. Toimintaa 
on virastoissa ja laitoksissa tehostettava ja si-
ten pyrittävä saamaan aikaan säästöjä. 

Kaikkien virastopäälliköiden tulee jatku-
vasti kiinnittää huomiota käyttötalousmeno-
jen kurissa pitämiseen. 

Kaupungin rakennus- ja korjaustoiminnas-
sa on kiinnitettävä entistä enemmän huo-
miota rakennusten korjausten ja erilaisten 
urakoiden kustannusarvioiden laatimiseen, 
jotta huolellisen ennakkosuunnittelun ja tu t -
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kimuksen avulla estetään työn suorituksen 
aikana ilmenevien yllättävien lisätöiden ai-
heuttamat määrärahojen ylitykset. Myös 
rakennusten kunnossapidossa on noudatet-
tava tarkkaa harkintaa ja taloudellisuutta 
(4.11. 2 843 §). 

Rahoitustasetta, Ulien asemaa ja talousarvion 
toteutumista koskevat rahatoimiston ilmoi-
tukset merkittiin tiedoksi (7.1. 40 §, 13.5. 
1 318 §, 5.8. 1 983 §, 4.11. 2 846 §, 2.12. 3 144§, 
yjsto 8.6. 6 123 §, 7.7. 6 333 §, 7.9. 6 658 §, 
6.10. 6 860 §). 

Väestön määrää koskeva poliisilaitoksen 
lienkikirjoitustoimiston ilmoitus merkittiin 
tiedoksi. Ilmoituksen mukaan oli kaupungin 

henkikirjoitetun väestön määrä kertomus-
vuoden alussa 494 796 henkilöä, näistä Suo-
men kansalaisia: miehiä 218 072 ja naisia 
273 310 sekä ulkomaiden kansalaisia: miehiä 
1 903 ja naisia 1 511. Väkiluvun lisäys oli yh-
teensä 7 374 henkilöä (30.9. 2 532 §). 

Jäsenmaksut. Suomen Kaupunkiliiton ker-
tomusvuoden jäsenmaksu, 203 283 mk, pää-
tettiin suorittaa liitolle ja samalla ilmoittaa, 
et tä v:n 1964 henkikirjoituksen mukaan kau-
pungin asukkaista oli Suomen kansalaisia 
484 008 henkilöä (yjsto 19.1. 5 082 §). 

Luottotieto-yhdistyksen kertomusvuoden 
jäsenmaksun suorittamista varten myönnet-
tiin 350 mk (yjsto 2.3. 5 404 §). 

12. Muut asiat 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. Yleisjaos-
to hyväksyi sen toimenpiteen, että Senaatin-
tori oli kaupungin kustannuksella koristettu 
tervapadoilla ja havupylväillä 6.12. järjes-
tet tyä kansalaisjuhlaa varten, että Tuomio-
kirkon portaille oli kaupungin kustannuksella 
järjestetty puhujakoroke sekä valonheittimet 
puhujaa ja kuoronjohtajaa varten sekä et tä 
ylioppilaskunnan käyttöön oli korvauksetta 
luovutet tu 47 Suomen lippua tankoineen ja 
kantohihnoineen (yjsto 7.12. 7 331 §). 

Vuonna 1964 järjestet tyyn kansalaisjuh-
laan toimitettujen soihtujen kuljetuskustan-
nuksia varten myönnettiin 210 mk (yjsto 
23.3. 5 567 §). 

Uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjes-
tämisestä 31.12.1964 aiheutuneita kustan-
nuksia varten päätettiin Helsinki-Seuralle 
myöntää 1 631 mk (yjsto 10.2. 5 239 §). 

Kahvitarjoilun järjestäminen asevelvolli-
suuskutsuntojen yhteydessä. Kaupunginhalli-
tus päätti, että Helsingissä vuosittain järjes-
tettävien asevelvollisten kutsuntojen yhtey-
dessä järjestetään kaupungin kustannuksella 
kahvitarjoilu kutsuntoihin osallistuville (11. 
11. 2 915 §). 

Jäsenten valitseminen eri johtokuntiin. Kau-
punginhallitus valitsi kaupungin edustajiksi 
jäsenet tai t i l intarkastajat sellaisten yhdis-
tysten, säätiöiden ja laitosten johtokuntiin 
ym., joiden hallintoelimiin lain, asetuksen tai 
sääntöjen perusteella on valittava kaupungin 
edustaja. Ks. Kunnalliskalenteria ao. laitok-
sen nimen kohdalta. 

Jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen 
niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien 
johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla 
on osakkeita tai osuuksia tai joille se on myön-
tänyt lainoja, ks. kunnalliskalenteri s. 449— 
457. 

Edustajien valitseminen asunto-osakeyhtiöi-
den ym. yhtiökokouksiin. Seuraavien yhtiöi-
den, joissa kaupungilla oli osakkeita tai joille 
se oli myöntänyt lainaa, kokouksiin määrät-
tiin kaupungin edustaja: Asunto-oy Aleksis 
Kiven katu 40 ja Asunto-oy Pengertalo 32 
(yjsto 28.9. 6 837 §); Oy Antinkatu 39 (yjsto 
23.2. 5 374 §); Oy Arkadiankatu 20 ja Asunto-
oy Harjutori 6a (yjsto 23.2. 5 373 §, 7.12. 
7 342 §, 14.12. 7 389 §); Kiinteistö-oy Iso 
Roobertinkatu 15, Asunto-oy Mechelininkatu 
21 (yjsto, 16.3. 5 540, 5 541 §, 7.12. 7 342 §); 

269; 


