
1. Kaupunginvaltuusto 

ja hautausavustuksiin 215 650 mk ja tp. vi-
ranhaltijain palkkoihin 31 230 mk (9.2.132 §). 

Teurastuspalkkioiden korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätt i korottaa teurastus-
palkkiot 25.4. lukien viranhaltijoille myön-
nettyjen yleiskorotusten mukaisella määrällä 
(8.6. 450 §, kunn.as.kok. n:o 51). 

Teurastamolaitoksen jätehuollon uudelleen 
järjestämiseksi tarpeellisen kaluston hankki-
miseen päätettiin käyt tää tukkuhallin lattia-
vaakojen uusimiseen merkitystä määrärahas-
ta 17 850 mk. Hankinnat käsittivät mm. 4 
kpl 7m3 :nPuhto-merkkisiä jätesäiliöitä (28.9. 
686 §). 

Kalatukkukeskuksen rakennustyöt päätet-

tiin aloittaa saatujen urakkatarjousten pe-
rusteella (28.9. 675 §). 

Keskuspesula 

Hankinnat. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
keskuspesulan käyt tämään v:n 1964 talous-
arvioon pesulakoneiden hankintaa varten 
merkitystä määrärahasta enintään 7 500 mk 
keskuspesulan lämpökeskuksen savukaasu-
analysaattorimittarin hankkimiseen (22.6. 
539 §). 

Samoista määrärahoista saatiin käyttää 
enintään 14 205 mk pyykinkuljetuslaatikoi-
den hankkimista varten (7.9. 632 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti ottaa 5 mmk:n obligaatiolainan, jonka 
takaisinmaksuaika on 25 vuotta, kahdesti 
vuodessa maksettava nimelliskorko 7.5 % ja 
emissiokurssi 100 %. Lainan korko ja kuole-
tus sidotaan viralliseen elinkustannusindek-
siin ns. puoli-indeksiehdon mukaisesti. Kau-
punginhallitus oikeutettiin vahvistamaan yk-
sityiskohtaiset lainaehdot. Laina hyväksyt-
tiin käytettäväksi sähkölaitoksen sähköase-
mien, muuntamoiden ja voima-asemien sekä 
vesilaitoksen ja satamien rakennuskustan-
nuksiin. Lääninhallitus vahvisti päätöksen 
1.10. (7.9. 572 §, 2.11. 764 §). 

Samaa tarkoitusta varten kaupunginval-
tuusto päät t i vielä ot taa eräiltä raha- ja va-
kuutuslaitoksilta 15 mmkrn osavelkakirjalai-
nan, siitä 5 mmk 15 v:n ja 10 mmk 25 v:n 
maksuajalla siten, että kaupungilla on oikeus 
konvertoida laina .15 v:n kuluttua sekä sillä 
ehdolla, et tä lainasta suoritetaan 8 %:n kor-
ko, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa, 
ja että kulloinkin erääntyvä korko ja kuole-
tus sidotaan elinkustannusindeksiin ns. puoli-
indeksiehdon mukaisesti. Kaupunginhallitus 
oikeutettiin vahvistamaan yksityiskohtaiset 

lainaehdot. Lääninhallitus vahvisti päätöksen 
30.6. (8.6. 429 §, 7.9. 561 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa valtiolta 
enintään 600 000 mk:n suuruisen lainan, jon-
ka maksuaika on 5 v:a pitempi, asuntolaino-
jen välittämiseksi omakotirakentajille asun-
totuotantolaissa edellytetyillä ehdoilla (30.11. 
848 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti ot taa v:n 1962 
talousarvioon kaupunginteatterin rakenta-
mista varten ja kertomusvuoden talousarvi-
oon kaukolämmitysverkon rakentamista var-
ten merkittyjen määrärahojen katteeksi Hel-
singin kaupungin lahjoitusrahastoilta, Hel-
singin kaupungin leski- ja orpoeläkekassalta 
sekä eräiltä muilta rahatoimiston hyväksy-
miltä lainanantajil ta yht. 2 mmk:n määräi-
sen osavelkakirjalainan, vuotuinen korko 
7 %, puoleksi elinkustannusindeksiin sidot-
tuna siten, et tä laina otetaan 1.2. alkaen lai-
nanantajien tar joamina erinä, jotka kaikki 
erääntyvät maksettaviksi 1.2.1971. Kaupun-
ginhallitus oikeutettiin hyväksymään muut 
lainaehdot (12.1. 28 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti , muut-
taen v. 1962 (ks. s. 103) tekemäänsä, lainan 
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ottamista Helsingin Työväen Säästöpankilta 
koskevaa päätöstä, ottaa ko. säästöpankilta 
1 mmk:n lainan 5 v:n maksuajoin ja niin että 
korko enintään 3 %:lla ylittää sen koron, jon-
ka pankki kulloinkin maksaa 6 kk:n irtisano-
misen varassa oleville talletuksille. Laina hy-
väksyttiin käytettäväksi kaupunginteatterin 
rakentamiseen. Kaupunginhallitus oikeutet-
tiin vahvistamaan yksityiskohtaiset laina-
ehdot (2.11. 769 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki 
ottaa 1.1.1966 lukien vastatakseen Aravan 
Helsingin maalaiskunnalle myöntämät, jäl-
jempänä mainituille Vuosaaressa sijaitsevien 
kiinteistöjen omistajille edelleen myönnetyt 
seuraavat asuntolainat: 

Aravan 15.4.1953 myöntämän, Gustav 
Wasenille edelleen myönnetyn ja alkuperäi-
seltä pääomamäärältään 8 000 mk:n suurui-
sen lainan, 

Aravan 1.12.1954 myöntämän, Toivo Kor-
piojalle edelleen myönnetyn ja alkuperäiseltä 
pääomamäärältään 4 500 mk:n suuruisen lai-
nan, 

Aravan 30.4.1958 myöntämän, Akseli 
Luukkoselle edelleen myönnetyn, alkuperäi-
seltä pääomamäärältään 9 000 mk:n suurui-
sen lainan, 

Aravan 27.4.1960 myöntämän, Lars Kank-
koselle edelleen myönnetyn ja alkuperäiseltä 
pääomamäärältään 8 500 mk:n suuruisen 
lainan, 

Aravan 27.4.1960 myöntämän, Stig-Olof 
Sillmanille edelleen myönnetyn ja alkuperäi-
seltä pääomamäärältään 8 500 mk:n suurui-
sen lainan sekä 

Aravan 28.4.1965 myöntämän, Aarne Mä-
höselle edelleen myönnetyn ja alkuperäiseltä 
pääomamäärältään 10 200 mk:n suuruisen 
lainan (6.4. 273 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, 1) että Kan-
saneläkelaitokselta anotaan 762 224 mk:n 
suuruinen laina kansaneläkelain 60 §:ssä ja 
kansaneläkeasetuksen 29 §:ssä määritellyin 
ehdoin Finlands Svenska Söndagsskolförbund 
-nimisen yhdistyksen vanhainkodin ja van-

husten asuintalon rakentamista varten 
sekä 

2) että kaupunki antaa omavelkaisen ta-
kauksen a) Omakoti Säätiön Kansaneläkelai-
tokselta hoiva- ja sairaskotityyppisen van-
hainkodin rakentamista varten mahdollisesti 
saaman, pääomamäärältään enintään 750 000 
mk:aan nousevan lainan pääoman ja korko-
jen sekä indeksikorotusten, viivästyskorko-
jen ja perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi ja b) Helsingin Valkonauhayhdistyksen 
Kansaneläkelaitokselta vanhainkodin raken-
tamista varten mahdollisesti saaman, pää-
omamäärältään enintään 771 000 mk:aan 
nousevan lainan pääoman ja korkojen sekä 
indeksikorotusten, viivästyskorkojen ja peri-
miskulujen maksamisen vakuudeksi. Kau-
punginhallitukselle myönnettiin oikeus vah-
vistaa yksityiskohtaiset laina- ja takaus-
ehdot. Lääninhallitus vahvisti 15.3. em. pää-
töksen. Ennen lainahakemuksen käsittelyä 
Kansaneläkelaitos pyysi kaupungin ilmoitus-
ta siitä, katsooko kaupunki tai yhdistys itse 
voivansa asumistukitoimenpitein tai muulla 
tavoin määrätä, että asunnoista perittäisiin 
vuokraa enintään 3 mk/m2/kk ja että vuok-
raa korotettaisiin enintään elinkustannusin-
deksin nousua vastaavassa suhteessa. Tie-
dustelun johdosta kaupunki ilmoitti vuokran 
Helsingin osalta liian alhaiseksi sekä että 
kaupunki ei tule ylläpitämään määrättyä 
vuokratasoa yksityisissä vanhusten vuokra-
taloissa. Sen sijaan kaupunki voi valvoa, että 
niiden taloutta hoidetaan taloudellisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti. Kansaneläkelaitos ei 
suostunut kaupungin lainanvälityspyyntöön 
esitetyssä muodossa, mikä merkittiin tie-
doksi. Kaupunginvaltuusto kehotti kaupun-
ginhallitusta esittämään Suomen Kaupunki-
liitolle, että liitto ryhtyisi toimenpiteisiin, jot-
ta Kansaneläkelaitoksen lainavaroja saatai-
siin lain ja asetuksen määräämin ehdoin myös 
Helsingin kaupungin yleishyödyllisten järjes-
töjen rakennuttamille vanhusten asuinta-
loille (9.2. 112 §, 20.4. 298 §, 7.9. 565 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupunginvaltuus-
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to päätti, että kaupunki sitoutuu huolehti-
maan niistä liikennelaitoksen Vartiokylän va-
rikon ja vesilaitoksen Herttoniemen päähuol-
tokeskuksen henkilökuntaa varten rakennet-
tavan Kiinteistö-oy Siilitie 14 -nimisen yhtiön 
tarvitsemista sekä ensisijaisista että raken-
nusaikaisista luotoista, joita ei saada rahalai-
toksilta. Samalla kaupunginvaltuusto päätti 
myöntää 900 000 mk kaupunginhallituksen 
käytettäväksi em. yhtiön tarvitsemiin sekä 
ensisijaisiin että rakennusaikaisiin luottoihin 
ja kaupungin osuuden rahoittamiseen yhtiön 
osakepääomasta (7.9. 611 §). 

Vuosaari-Säätiölle päätettiin myöntää 
550 000 mk:n suuruinen koroton, 50-prosentti-
sesti viralliseen rakennuskustannusindeksiin 
sidottu laina Vuosaaren sillan ja sen Vuosaa-
ren puoleisen liityntätien rakentamisen lop-
puun suorittamista varten. Laina myönnet-
tiin siihen saakka, kunnes rakennustyön ra-
hoittamista koskeva kysymys on lopullisesti 
selvitetty, kuitenkin kauintaan 10 v:ksi, kau-
punginhallituksen tarkemmin määräämillä 
ehdoilla (25.5. 370 §). 

Stifteisen Sjukhemmet i Helsingfors -nimi-
selle säätiölle päätettiin myöntää 180 000 
mk:n suuruinen laina, vuotuinen korko 3 %, 
maksuaika 20 v, säätiön Eläintarhan huvila-
alueella n:o 6 ylläpitämän vanhainkodin käy-
tössä olevan rakennuksen kunnostamista var-
ten ja muuten kaupunginhallituksen hyväk-
symillä ehdoilla (5.10. 703 §). 

Helsingin Ensi-Koti yhdistykselle päätet-
tiin myöntää yhdistyksen toimesta tontille 
Lemunkuja 3 rakennetun asuntola- ja lasten-
seimirakennuksen rakennuskustannusten ra-
hoittamista varten 40 000 mk:n suuruinen 
laina kaupunginhallituksen hyväksymää va-
kuutta vastaan 3 %:n vuotuisin koroin siten, 
että laina on maksettava takaisin v. 1966— 
1989. Kaupunginhallitus oikeutettiin mää-
räämään muut lainaehdot (9.3. 215 §). 

Kristillisten Orpokotien Kannatusyhdis-
tykselle päätettiin myöntää 27 000 mk:n suu-
ruinen koroton lisälaina yhdistyksen suunnit-
teleman talous-, hallinto- ja kotikuntaraken-

nuksen rakennuskustannuksia varten sekä 
kolmen uuden hoitopaikan varausmaksuna 
sillä ehdolla, että yhdistys sitoutuu luovutta-
maan omistamastaan Päivölä-nimisestä las-
tenkodista lastensuojelu viraston käytettä-
väksi yhden hoitopaikan yhdistykselle myön-
nettyjen yht. 75 000 mk:aan nousevien laino-
jen kutakin yhtä viidettätoista osaa vastaan 
niin pitkäksi aikaa kuin ko. lainojen osat ovat 
takaisin maksamatta (7.9. 575 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä v. 
1962 (ks. s. 103) tekemällään päätöksellä 
Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistykselle 
myöntämänsä lainan jäljellä olevan osan siir-
tämisen Miina Sillanpään Säätiön vastatta-
vaksi sanottua lainaa koskevan velkakirjan 
mukaisilla ehdoilla (9.3. 198 §). 

Yksityisille oppikouluille uusien opetustilo-
jen rakentamista varten myönnettävien lainojen 
lainaehtojen muuttaminen. Kaupunginval-
tuusto päätti muuttaa v. 1965 (ks. s. 68) yksi-
tyisille oppikouluille uusien opetustilojen ra-
kentamista varten myönnettävien lainojen 
lainaehdoista tekemänsä päätöksen 1) kohdan 
seuraavaksi: 

1) Lainamäärän suuruutta harkittaessa on 
otettava huomioon rakennettavien opetustilo-
jen suuruus, rakentamisen tarpeellisuus, ra-
hoitustarve ja käytettävissä oleva määrä-
raha. Lainaa voidaan samalle anojalle myön-
tää enintään 15 % rakennuskustannuksista. 
Lainaa ei kuitenkaan myönnetä anojalle, jon-
ka uudis- tai lisärakennuksen rakennustyöt 
on saatettu siihen vaiheeseen, että uudis- tai 
lisärakennus on otettu tahi olisi voitu ottaa 
tarkoitettuun käyttöön ennen laina-anomuk-
sen tekemistä (25.5. 368 §). 

Lainojen takaaminen. Merkittiin tiedoksi, 
että lääninhallitus oli 9.12. ja 21.12.1965 an-
tamillaan päätöksillä vahvistanut Kulosaa-
ren Yhteiskoulun Osakeyhtiön ja Stiftelsen 
Botby svenska samskola -nimisen säätiön ra-
kennuslainojen takaamista koskevat kau-
punginvaltuuston päätökset (12.1. 27 §, 26.1. 
66 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Kon-
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tulan Oppikouluyhdistyksen suunnitteleman 
koulurakennuksen ensimmäisen vaiheen han-
kintakustannuksiksi kiinteine kalusteineen, 
kouluirtaimistoa lukuun ottamatta, 3 566 648 
mk ja oikeuttaa kaupunginhallituksen anta-
maan kaupungin täytetakauksen tai harkit-
semiensa lainojen osalta kaupungin omavel-
kaisen takauksen yhdistyksen pääomamää-
rältään enintään 3 209 900 mk:aan nousevien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 
maksamisesta sillä ehdolla, että kaupungin-
hallitus hyväksyy kouluraknnuksen lopulli-
set rakennuspiirustukset ja kustannusarvion, 
että taattavien lainojen vakuudeksi luovute-
taan yhtiölle vuokratun koulutontin vuokra-
oikeuteen ja alueella oleviin rakennuksiin 
kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamää-
rältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 3 209 900 mk:n jälkeiset kiinni-
tykset. Takausta ei anneta valtion myöntä-
mille lainoille. Indeksiehtöisten lainojen ky-
symyksessä ollessa takaus koskee vain alku-
peräistä lainamäärää. Täytetakaus rajoite-
taan korkojen osalta puolen vuoden maksa-
mattomaan korkoon. Lääninhallitus vah-
visti päätöksen 1.10. (7.9. 573 §, 2.11. 
765 §). 

Kaupunginvaltuusto vahvisti Myllypuron 
Oppikouluyhdistyksen uuden kouluraken-
nuksen hankintakustannuksiksi kiinteine ka-
lusteineen 3 316 020 mk sekä oikeutti kau-
punginhallituksen antamaan kaupungin täy-
tetakauksen tai harkitsemiensa lainojen osal-
ta omavelkaisen takauksen pääomamääräl-
tään enintään 2 984 400 mk:aan nousevien, 
yhdistyksen koulurakennuksen rakentamista 
varten tarvittavien rakennuslainojen ja nii-
den korkojen takaisin maksamisesta sillä eh-
dolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhdistykselle vuokratun Mylly-
puron korttelin n:o 45146 tontin n:o 5 vuok-
raoikeuteen ja alueella oleviin rakennuksiin 
kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamää-
rältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 2 984 400 mk:n jälkeiset kiin-
nitykset. Muut ehdot ovat samat kuin edellä. 

Lääninhallitus vahvisti päätöksen 1.10. (7.9. 
574 §, 2.11. 766 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Hel-
singin Uusi Yhteiskoulu Oy:n uuden koulu-
rakennuksen hankintakustannuksiksi kiintei-
ne kalusteineen 3.44 5 mmk sekä oikeuttaa 
kaupunginhallituksen antamaan kaupungin 
täytetakauksen tai harkitsemiensa lainojen 
osalta omavelkaisen takauksen pääomamää-
rältään enintään 3 100 500 mk:aan nousevien, 
yhtiön koulurakennuksen rakentamista var-
ten tarvittavien rakennuslainojen ja niiden 
korkojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, 
että taattavien lainojen vakuudeksi luovute-
taan yhtiölle vuokratun Pihlajamäen kortte-
lin n:o 38023 koulutontin n:o 2 vuokraoikeu-
teen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinni-
tettyjä velkakirjoja, jotka pääomamääräl-
tään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 3 100 500 mk:n jälkeiset kiin-
nitykset. Muut ehdot ovat samat kuin edellä. 
Lääninhallitus vahvisti päätöksen 11.5. (20.4. 
301 §, 8.6. 428 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki 
antaa omavelkaisen takauksen Trygga Äld-
ringsbostäder -nimisen säätiön Kansaneläke-
laitokselta vanhainkodin rakentamista varten 
mahdollisesti saaman, pääomamäärältään 
enintään 250 000 mk:aan nousevan lainan 
pääoman ja korkojen sekä indeksikorotusten, 
viivästyskorkojen ja perimiskulujen maksa-
misen vakuudeksi. Kaupunginhallitus oikeu-
tettiin vahvistamaan yksityiskohtaiset ta-
kausehdot. Lääninhallitus vahvisti päätöksen 
19.11. (5.10. 704 §, 14.12. 883 §). 

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyh-
distyksen ylläpitämän Lauttasaaren yhteis-
koulun lisärakennuksen hankintakustannuk-
siksi kiinteine kalusteineen vahvistettiin, 
kouluirtaimistoa lukuun ottamatta, 4.5 mmk. 
Kaupunginhallitus oikeutettiin antamaan 
kaupungin täytetakaus tai harkitsemiensa 
lainojen osalta kaupungin omavelkainen ta-
kaus yhdistyksen pääomamäärältään enin-
tään 4.0 5 mmk:aan nousevien, Lauttasaaren 
yhteiskoulun lisärakennuksen rakentamiseksi 
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tarvittavien rakennuslainojen ja niiden kor-
kojen takaisin maksamisesta sillä ehdolla, 
että taattavien lainojen vakuudeksi luovute-
taan yhdistyksen omistamaan, korttelissa 
n:o 31107 olevaan taloon ja tonttiin n:o 10 
kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka pää-
omamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 1.2 6 mmk:n jäl-
keiset kiinnitykset, sekä yhtiön kaupungilta 
vuokraamaan, korttelissa n:o 31084 olevan 
tontin n:o 7 vuokraoikeuteen ja tontilla ole-
viin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
4.0 5 mmk:n jälkeiset kiinnitykset. Muut eh-
dot ovat tavanmukaiset. Lääninhallitus vah-
visti 30.6. em. päätöksen (8.6. 430 §, 7.9. 
562 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 
21.12.1965 vahvistanut kaupunginvaltuuston 
päätöksen, jolla oli muutettu Yhtenäiskoulu-
yhdistyksen lainojen takaamisesta 23.5.1962 
ja 16.6.1965 tehtyjä päätöksiä (12.1. 26 §). 

Yhtenäiskouluyhdistyksen koulurakennuk-
sen hankintakustannusten nousun takia kau-
punginvaltuusto päätti muuttaa 16.6.1965 
(ks. s. 70) tekemäänsä päätöstä ja vahvistaa 
Yhtenäiskouluyhdistyksen koulurakennuksen 
toisen rakennusvaiheen hankintakustannuk-
siksi kiinteine kalusteineen 1 319 200 mk sekä 
oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan 
kaupungin täytetakauksen tai harkitsemiensa 
lainojen osalta omavelkaisen takauksen yh-
distyksen lainoille aikaisemmin myönnettyjen 
takausten lisäksi pääomamäärältään enin-
tään 1 187 200 mk:aan nousevien, ko. koulu-
rakennuksen toisen rakennusvaiheen toteut-
tamiseksi tarvittavien rakennuslainojen ja 
niiden korkojen takaisin maksamisesta sillä 
ehdolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhdistykselle vuokratun Käpy-
län korttelin n:o 856 tontin n:o 3 vuokra-
oikeuteen ja alueella oleviin rakennuksiin 
kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääoma-
määrältään nauttivat parempaa etuoikeutta 
kuin ensimmäisten 1 967 700 mk:n jälkeiset 

kiinnitykset ja muuten tavanmukaisilla eh-
doilla. Lääninhallitus vahvisti 30.3. mainitun 
päätöksen (9.3. 197 §, 20.4. 299 §). 

Takausasian käsittelemiseksi yhtenä ko-
konaisuutena kaupunginvaltuusto päätti vie-
lä muuttaa 1.12.1965 ja 9.3.1966 tekemiään 
päätöksiä ja vahvistaa Yhtenäiskouluyhdis-
tyksen koulurakennuksen toisen rakennusvai-
heen hankintakustannuksiksi kiinteine ka-
lusteineen 1 319 200 mk sekä oikeuttaa kau-
punginhallituksen antamaan kaupungin täy-
tetakauksen tai harkitsemiensa lainojen osalta 
omavelkaisen takauksen yhdistyksen pää-
omamäärältään, enintään 1 967 200 mk:aan, 
mihin sisältyvät yhdistyksen lainoille aikai-
semmin myönnetyt takaukset, nousevien ra-
kennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 
maksamisesta sillä ehdolla, että taattavien 
lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdistyk-
selle vuokratun em. tontin vuokraoikeuteen 
ja alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä 
velkakirjoja, jotka pääomamäärältään naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 1967 700 mk:n jälkeiset kiinnitykset ja 
muuten aikaisemmilla ehdoilla. Lääninhalli-
tus vahvisti päätöksen 21.7. (22.6. 477 §, 7.9. 
563 §). 

Muuttaen 9.9.1964 Kalliolan Kannatus-
yhdistyksen rakennuslainojen takaamisesta 
tekemäänsä päätöstä kaupunginvaltuusto oi-
keutti kaupunginhallituksen antamaan kau-
pungin täytetakauksen tai harkitsemiensa 
lainojen osalta kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen yhdistyksen pääomamäärältään 
enintään 1.3 8 mmk:aan nousevien rakennus-
lainojen ja niiden korkojen takaisin maksami-
sesta sillä ehdolla, että taattavien lainojen 
vakuudeksi luovutetaan yhdistyksen omista-
maan, Alppiharjun korttelin n:o 365 tontille 
n:o 41 rakennettavaan kiinteistöön kiinnitet-
tyjä velkakirjoja, jotka pääomamäärältään 
nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensim-
mäisten 2.788 mmk:n jälkeiset kiinnitykset. 
Lääninhallitus vahvisti päätöksen 29.4. (6.4. 
269 §, 25.5. 365 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginvaltuusto 
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päätti, että Helsingin kaupungissa v:n 1966 
tuloista toimitettavassa kunnallisverotukses-
sa lapsivähennyksen suuruus on 650 mk lasta 
kohden ja perusvähennyksen korkein määrä 
1 200 mk (30.11. 847 §). 

Valtioneuvostolle päätettiin esittää, että 
v:n 1967 kunnallisveron ennakkoperinnässä 
Helsingin kaupungin osalta sovellettavan en-
nakkoveroäyrin hinnaksi määrättäisiin 13 p 
(19.10. 735 §). 

Koiraveron suuruuden määrääminen. Kau-
punginvaltuusto määräsi Helsingin kaupun-
gissa kannettavan koiraveron suuruudeksi 
60 mk, jollaisena se ensimmäisen kerran oli 
maksuunpantava v. 1967 niille, joilla v. 1966 
on ollut koira (19.10. 736 §). 

V:n 1967 talousarvio. Kaupunginvaltuusto 
käsitteli kaupunginhallituksen ehdotuksen 
v:n 1967 talousarvioksi, joka hyväksyttiin 
eräin muutoksin. Talousarvioehdotus palau-
tettiin kunnallislain 112 §:n mukaisesti kau-
punginhallitukselle. Myöhemmin kaupungin-
valtuusto hyväksyi talousarvion kaupungin-
hallituksen uuden ehdotuksen mukaisena 
(13.12. 879 §, 14.12. 918 §, 21.12. 923 §, khn 
mtö nro 15, 19, 20 ja 21). 

Talousarvioehdotusta laatiessaan kaupun-
ginhallitus oli todennut, että kaupunginval-
tuustossa oli tehty seuraavat aloitteet määrä-
rahojen merkitsemiseksi talousarvioon eri 
tarkoituksia varten: 

Vt Meltti ym. tekivät 20.4. aloitteen, että 
kaupunginvaltuusto varaisi 500 000 mk:n 
määrärahan v:n 1967 talousarvioon suunnit-
telua ja alustavia toimenpiteitä varten poli-
klinikka- ja sairaalarakennuksen aikaansaa-
miseksi kaupungin itäosia varten. Kaupun-
ginhallituksen ilmoituksen mukaan on talous-
arvioehdotukseen merkitty Itäistä sairaalaa 
varten 500 000 mk:n määräraha sekä samoin 
ko. alueen erikoislääkäripoliklinikkaa varten 
500 000 mk:n määräraha. Suunnittelutyöt 
ovat vireillä ja poliklinikan rakennustöihin 
päästäneen jo v:n 1967 syksyllä. Itäisen sai-
raalan suunnittelutyö kestää sen sijaan useita 

vuosia ja voidaan rakennustyöt aloittaa aikai-
sintaan v. 1971. 

Vt Järvinen ym. tekivät 23.2. aloitteen tut-
kimuksiin ja toimenpiteisiin ryhtymisestä 
nuorten henkilöiden asuntokysymyksen rat-
kaisemiseksi ns. nuorisohotellin pohjalta. 

Vt Kihlberg ym. ehdottivat 9.3. tekemäs-
sään aloitteessa, että talousarvioon asunto-
tuotannon tukemiseen vastaisuudessa otetta-
vista varoista taikka erillisestä määrärahasta 
varattaisiin vuosittain vähintään 500 000 mk 
rintamamiesten, invalidien, sotaleskien ja 
-orpojen oman asunnon hankkimisen rahoit-
tamista varten heille henkilökohtaisesti myön-
nettävinä lyhytaikaisina lainoina, joiden kor-
ko olisi enintään y2 % säästöpankkien maksa-
maa ylintä talletuskorkoa suurempi sekä kuo-
letusaika enintään 10 v. 

Vt Hautalan ym. 8.6. tekemässä aloitteessa 
ehdotettiin 25 mmk:n suuruisen määrärahan 
varaamista v:n 1967 talousarvioon käytettä-
väksi pääasiallisesti perheille tarkoitettujen 
vuokra-asuntojen rakentamiseen. Vielä eh-
dotettiin rakennustuotannon lisäämiseksi teh-
tyjen suunnitelmien tarkistamista. 

Kaupunginhallitus viittasi aloitteiden joh-
dosta kaupunginvaltuuston 20.4. (ks. s. 66) 
hyväksymään kaupungin omaa asuntotuo-
tantoa koskevaan kokonaisohjelmaan. Tämä 
päätös oli otettu huomioon asuntomäärä-
rahoja talousarvioehdotukseen merkittäessä. 
Vt Järvisen ym. aloitteessa tarkoitettu toi-
minta soveltuu paremmin yksityisten järjes-
töjen kuin kaupungin hoidettavaksi. Kau-
punki voi osallistua toiminnan kehittämiseen 
luovuttamalla tarkoitukseen mahdollisuuk-
siensa mukaan sopivia tontteja. Asuntotuo-
tantoon varattujen määrärahojen käyttämi-
nen vt Kihlbergin ym. ehdottamalla tavalla 
ei kaupunginhallituksen mielestä ollut tarkoi-
tuksenmukaista. Talousarvioehdotukseen ei 
myöskään ole voitu kaupungin talouteen koh-
distuvan suuren paineen vuoksi ottaa erillistä 
määrärahaa. Talousarvioehdotukseen on 
asuntotuotantoa varten merkitty määräraho-
ja yht. 15 887 200 mk. 
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Vt Järvisen ym. tekemän aloitteen johdos-
ta, jossa ehdotettiin erityisen määrärahan va-
raamista talousarvioon kaupungin alueella 
rauhantyötä tekevien järjestöjen työn tuke-
miseksi, kaupunginhallitus totesi, että talous-
arvioehdotukseen liittyy erillinen luettelo 
niistä avustuksista, jotka on katsottu tarkoi-
tuksenmukaisiksi. Yhteismäärärahojen jaka-
minen on tätä tarkoitusta varten asetettujen 
toimikuntien ja lautakuntien asia. Näistä 
määrärahoista voidaan myöntää avustuksia 
myös rauhantyötä tekeville järjestöille, mi-
käli se katsotaan kunnan toimivaltaan 
kuuluvaksi ja muuten tarkoituksenmukai-
seksi. 

Vt Mehto ym. ehdottivat aloitteessaan lii-
kennejärjestelyjen suorittamista Eläintar-
hantien ja Runeberginkadun risteyksessä, 
Nurmijärventien ja Muurimestarintien ris-
teyksessä, Vihdintien ja Kaupintien risteyk-
sessä, Hämeentien ja Pääskylänkadun ris-
teyksessä sekä Kulosaaren sillalta tulevan 
tunneliväylän suulla sekä että ainakin Kuu-
kiventien ja Aksel Lindbergin tien välinen 
osa Laajasalontietä pian oikaistaisiin, leven-
nettäisiin ja varustettaisiin jalkakäytävällä 
ja että Linnanrakentajantien ja Abraham 
Wetterin tien yhtymäkohtaan sopivaan paik-
kaan asennettaisiin kertomusvuoden syksyyn 
mennessä liikennevalot. Kaupunginhallitus 
totesi, että liikennejärjestelyihin ja liikenne-
valojen asentamiseen tarkoitettuja määrä-
rahoja oli tuntuvasti korotettu. Osa aloit-
teessa mainituista järjestelyistä oli jo suori-
tettu ja Mannerheimintien liikenteen paran-
tamista tarkoittava suunnitelma saataneen 
valmiiksi v:n 1967 aikana ja voitaneen toteut-
taa v. 1968. Laajasalon- ja Koirasaarentien 
leventämis- ja parantamissuunnitelmat olivat 
vireillä, mutta voitaisiin toteuttaa vasta ase-
makaavoituksen valmistumisen jälkeen. Lin-
nanrakentajantien ja Henrik Borgströmin 
tien välille tullaan kiireellisesti rakentamaan 
väliaikainen jalkakäytävä ja pysäkkikoroke. 
Linnanrakentajantien liikenteen järjestely oli 
suunnitteilla. Jalankulkijoiden turvallisuu-

den parantamiseksi suoritettaisiin ko. ris-
teyksessä lähiaikoina eräitä järjestelyjä. 

Painonappiperiaatteella toimivien liikenne-
valojen asentamista Auroran sairaalan edus-
talle koskevan vt Melinin ym. aloitteen joh-
dosta kaupunginhallitus totesi Nordenskiöl-
dinkadun liikenteen järjestelyn kytkeytyvän 
osittain Mannerheimintien liikenteen järjeste-
lyihin ja osittain keskusurheilupuiston lii-
kenne- ja pysäköintijärjestelyihin, jotka jo 
ovat suunnitteilla. Liikennevalojen asentami-
sessa oli pyritty siihen, että vaarallisimpiin 
risteyksiin saataisiin liikennevalot ensimmäi-
sinä. Aloitteessa ehdotettuun kohtaan olisi 
asennettava täydelliset risteys valot, koska 
Pohj. Stadionintien risteys on välittömästi 
jalankulkijoiden ylityskohdan vieressä. 

Vt Hakulinen ym. olivat aloitteessaan eh-
dottaneet, että ennen talousarvion käsittelyä 
tai sen yhteydessä esitettäisiin selvitys 1) on-
ko ja mitä mahdollisuuksia saada valtiolta 
työllisyyslainaa metron rakentamiseksi edel-
lyttäen, että alityöllisyysalueiden työnteki-
jöitä käytettäisiin metron rakentamiseen ja 
että työvoimaviranomaisten kanssa olisi kii-
reellisesti käytävä asiaa koskevat neuvotte-
lut, 2) onko käyty neuvotteluja ulkomaisen 
lainan, teknillisen avun sekä kaluston hank-
kimiseksi. Neuvottelut olisi käytävä joko 
Neuvostoliiton tai jonkin muun metron raken-
tamisesta kiinnostuneen maan kanssa. Kau-
punginhallitus totesi, että kaupunginvaltuus-
to oli v. 1965 (ks. s. 53) tehnyt metroasiaa 
koskevan päätöksen. Sen täytäntöönpanon 
yhteydessä kaupunginhallitus oli asettanut 
toimikunnan valmistelemaan julkisen hen-
kilöliikenteen kehittämistä pitkällä tähtäyk-
sellä. Kun toimikunnan työ vielä oli kesken 
ja kun kaupunginvaltuusto ei vielä ollut teh-
nyt lopullista päätöstä metron rakentami-
sesta, ei aloitteessa tarkoitettuja neuvotte-
luja ole voitu käydä. 

Esittämiinsä selvityksiin viitaten kaupun-
ginhallitus oli ehdottanut, etteivät v t t Haku-
lisen, Hautalan, Järvisen, Mehdon, Melinin ja 
Meltin edellä selostetut aloitteet antaisi ai-
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hetta enempiin toimenpiteisiin (khn mtö 
n:o 15). 

Talousarvion pääluokkien ja osastojen lop-

pusummat sekä menojen ja tulojen lisäykset 
(-f) ja vähennykset (—) v:een 1966 verrattu-
na käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä: 

Menot V. 1967 

Varsinaiset menot mk mk 

01 Yleinen kunnallishallinto 19 468 593 + 484 485 
02 Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 30 685 993 + 1 473 120 
03 Terveydenhoito 15 462 292 + 1 424 371 
04 Sairaanhoito 114 610 025 + 14 541 390 
05 Sosiaaliset tehtävät 118 378 086 + 12 953 437 
06 Opetustoimi 64 803 591 + 9 493 778 
07 Sivistystoimi 23 684 503 + 3 348 087 
08 Yleiset työt 69 490 828 + 5 766 318 
09 Kiinteistötoimi ja kaupunkisuunnittelu 30 987 933 + 6 184 885 
10 Satamalaitos 35 954 032 + 5 778 862 
11 Sähkölaitos 101 500 000 + 9 800 000 
11 Vesilaitos 32 720 000 + 5 072 000 
11 Kaasulaitos 22 430 200 — 2 941 100 
11 Liikennelaitos 80 750 000 + 3 526 000 
11 Puutavara- ja polttoainetoimisto 9 348 000 + 1 540 150 
12 Teur ast amolait o s 3 335 690 + 177 190 
12 Elintarvikekeskus 7 453 172 + 641 203 
12 Keskuspesula 3 775 950 + 247 400 
12 Tietojenkäsittelykeskus 2 329 634 + 2 329 634 
13 Kunnallisverojen poistot 5 0C0 000 — 3 862 500 
13 Muut rahoitusmenot 86 882 658 + 26 996 542 

Yhteensä 879 051 180 +111 778 852 

Pääomamenot 

14 Pääomamenot 309 456 279 + 8 235 807 

Kaikkiaan 1 188 507 459 +120 014 659 
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Tulot v. 1967 

Varsinaiset tulot m k mk 

01 Yleinen kunnallishallinto 910 700 — 2 179 830 
02 Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät .. 9 416 026 + 477 789 
03 Terveydenhoito 2 015 359 + 140 038 
04 Sairaanhoito 32 468 910 + 3 026 024 
05 Sosiaaliset tehtävät 21 780 831 + 2 099 140 
06 Opetustoimi 15 128 139 + 2 342 392 
07 Sivistvstoimi 3 672 086 + 369 886 
08 Yleiset työt 24 589 259 + 3 440 469 
09 Kiinteistötoimi 38 592 623 + 7 690 058 
10 Satamalaitos 37 700 000 + 2 420 000 
11 Sähkölaitos 126 230 000 + 15 130 000 
11 Vesilaitots 35 975 000 + 2 470 000 
11 Kaasulaitos 21 561 980 — 2 470 390 
11 Liikennelaitos 74 225 000 + 12 625 000 
11 Puutavara- ja polttoainetoimisto 9 377 000 + 1 546 750 
12 Teurastamolaitos 3 036 000 + 120 000 
12 Elinarvikekeskus 7 547 000 + 695 153 
12 Keskuspesula 3 862 290 + 323 475 
12 Tiet o j enkäsit t elykeskus 2 288 600 + 2 288 600 
13 Kunnallisverot 471 839 559 + 21 187 154 
13 Muut rahoitustulot 171 502 717 + 37 186 981 

Yhteensä 1 113 719 079 + 115 578 909 

Pääomatulot 

14 Pääomatulot 74 788 380 + 2 282 370 

Kaikkiaan 1 188 507 459 +117 861 279 

12. Muut asiat 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginvaltuusto 
antoi kertomusvuonna lausuntonsa 46 ano-
muksesta, jotka koskivat Suomen kansalais-
oikeuksien myöntämistä yhteensä 62 henki-
lölle. Anomukset koskivat yhtä Englannin 
kansalaista, kahta Intian kansalaista, kolmea 
Itävallan kansalaista, yhtä Kanadan kansa-
laista, 12 kansalaisuutta vailla olevaa, kahta 
Kreikan kansalaista, 10 Neuvostoliiton kan-
salaista, yhtä Norjan kansalaista, yhtä Rans-

kan kansalaista, kuut ta Ruotsin kansalaista, 
viittä Saksan kansalaista, 11 Saksan liitto-
tasavallan kansalaista, yhtä Tanskan kansa-
laista, yhtä Turkin kansalaista, yhtä Vene-
zuelan kansalaista, kolmea ent. Venäjän kan-
salaista ja yhtä Vietnamin kansalaista (12.1. 
29 §, 26.1. 69 §, 9.2. 111 §, 23.3. 235 §, 6.4. 
267 §, 20.4. 300 §, 25.5. 367 §, 7.9. 568 §, 28.9. 
650 §, 5.10. 702 §, 2.11. 768 §, 16.11. 823 §, 
30.11. 849 §, 21.12. 921 §). 
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