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Kalatukkukeskuksen myyntitoiminta päätet-
tiin aloittaa arkisin klo 6.30 (12.10. 2788 

Rakennustyöt. Kaupunginhallitus oikeutti 
teurastamolaitoksen lautakunnan käyttä-
mään eräitä kalatukkukeskuksen rakennus-
töitä varten kertomusvuoden talousarvioon 
merkit tyjä siirtomäärärahoja (5.5. 1340 §, 
19.10. 2840 §). 

Piirustusten hyväksyminen. Kaupungin-
hallitus hyväksyi arkkit. Seppo Kasasen laa-
timat kalatukkukeskusen talonmiehen 
asuinhuoneiston piirustukset (14.9. 2525 §). 

Keskuspesula 

Viranhaltijat. Keskuspesulan johtajalle 
Tuure Lehdolle myönnettiin palkatonta työ-
lomaa 1.1. lukien toistaiseksi ja kauintaan 
v:n 1968 loppuun (4.1. 64 §, 14.12. 3418 §). 

Keskuspesulan eräät pesuapulaiset olivat 
valittaneet lääninhallitukselle palkkaustensa 
tarkistamista koskevasta kaupunginhallituk-
sen kielteisestä päätöksestä. Lääninhallituk-
sen hylättyä valituksen olivat asianomaiset 
valittaneet siitä korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Tälle annettavassa selityksessä keho-
tettiin asiamiestoimistoa esittämään valitus 
hylättäväksi asiasta aikaisemmin esite-
tyillä perusteilla (9.3. 778 §, 1.6. 1667 §, 
6.7. 2078 §). 

Päivystyksen järjestäminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että keskuspesulan konemes-
tarin, konemestarin apulaisen ja alikonemes-
tarin (korjausmies) kesken saadaan järjestää 

lyhennetyillä työviikoilla viikonlopuksi va-
rallaolovuorot kaupunginvaltuuston v. 1946 
tekemän päätöksen kohdan 1) c mukaan ja 
siten, et tä valvontaa suorittavat henkilöt 
varalla ollessaan voivat valita olinpaikkansa 
vapaasti, mut ta ovat velvolliset ilmoitta-
maan työpaikkaansa, missä he ovat tavat ta-
vissa puhelimitse, sekä tarvittaessa saapu-
maan noin tunnin kuluessa laitokseen, ja 
että varallaoloaika alkaa perjantaisin klo 
15.30 ja ja tkuu maanantaihin klo 7 saak-
ka, eli kestää yhteensä 63.5 tuntia (25.5. 
1576 §). 

Kalusto. Yleisjaosto päätti, että Koskelan 
sairaskodin pyykinkuljetustrukki ja yhdek-
sän kuljetusvaunua saatiin siirtää keskus-
pesulan omistukseen korvauksetta huolto-
laitosten johtokunnan esittämin ehdoin (yjsto 
14.2. 5367 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Toiminnan laajentaminen. Kaupunginhal-
litus kehotti kaupunginkansliaa yhdessä jär-
jestelytoimiston ja rahatoimiston kanssa neu-
vottelemaan Helsingin ympäristökuntien 
kanssa yhteistoiminnan aikaansaamisesta 
ATK-palvelusten alalla (24.8. 2261 §). 

Huoneisto. Tietojenkäsittelykeskusta var-
ten päätettiin varata n. 1 000 m2:n suuruinen 
tila Dagmarinkadun kalliosuojasta käytettä-
väksi keskuksen sijoituspaikkana poikkeus-
tilanteen aikana. Rakennusvirastoa kehotet-
tiin huolehtimaan huonetilojen järjestämises-
tä keskuksen tarpeita vastaavaksi (4.1. 67 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuuston 
talousarviokäsittelyn yhteydessä 13.12. hy-
väksymän 7) toivomusponnen johdosta kau-
punginhallitus päätt i ilmoittaa kaupungin-
johtajalle, et tä kaupunginhallituksella on 

v. 1968 oikeus ottaa määräämillään ehdoilla 
ja tarvittaessa myös indeksiehdolla lyhyt-
aikaista luottoa enintään 50 mmk:n määrään 
saakka (21.12. 3466 §). 

Työllisyyslainojen myöntäminen. Kaupun-
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ginhallitus päätti myöntää eräille asunto-
osakeyhtiöille työllisyyden ylläpitämiseksi 
v:n 1967 ja 1968 talousarvioihin merkittyjen 
määrärahojen puitteissa työllisyyslainoja yht. 
4.74 7 mmk ensisijaisesti asuntojen rakenta-
mista varten. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että v. 1968 myönnetään em. lainan-
saajille lisälainaa sekä eräille muille anojille 
yht. 8.50 5 mmk samoin ehdoin edellyttäen, 
että työllisyys- ja rahoitustilanne niin vaati-
vat sekä että kaupunginhallituksella on käy-
tettävänä vastaava määräraha. Myöhemmin 
myönnettiin samaan tarkoitukseen vielä 
5.104 mmk:n lainat. Ne myönnettiin seuraa-
villa ehdoilla: 

1) Lainaa on lyhennettävä kahdesti vuo-
dessa toukokuussa ja marraskuussa. 

Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, voi 
lainanantaja muuttaa lainan kuoletuserien 
suorittamisaikoja ja niiden suuruutta. 

Edellyttäen, että laina voidaan siirtää ra-
halaitokseen, on lainansaaja kuitenkin vel-
vollinen maksamaan kaupungin niin vaaties-
sa lainan takaisin kuoletusajan kestäessäkin 
6 kk:n irtisanomisajan jälkeen. 

2) Lainakorko on 7% %• 
3) Laina sidotaan kotimaisten tavarain 

tukkuhintaindeksiin (1949 — 100) siten, että 
perusindeksinä pidetään vuoden 1967 loka-
kuun pistelukua ja tarkistusindeksinä kuta-
kin eräpäivää (31.5. ja 30.11.) edeltäneen 
maaliskuun ja vastaavasti syyskuun piste-
lukua. Jos tarkistusindeksi on perusindeksiä 
suurempi, korotetaan kulloinkin erääntyvä 
korko- ja kuoletuserän perusmäärä yhdellä 
(1) prosentilla indeksin kutakin kahden (2) 
prosentin nousua kohden. Jos tarkistusin-
deksi on perusindeksiä pienempi, ei indeksi-
ehtoa sovelleta. 

Jos maksu viivästyy tai tapahtuu irtisano-
misen nojalla muulloin kuin edellä mainit-
tuina säännönmukaisina maksupäivinä, pide-
tään tarkistusindeksinä sitä pistelukua, joka 
on laskettu kaksi kuukautta ennen maksu-
päivää sattuvalle kuukaudelle. 

Jos kotimaisten tavarain tukkuhintaindek-

sin laskeminen lopetetaan tai jos sen lasku-
perusteita muutetaan sillä tavoin, että in-
deksi saa olennaisesti toisen 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 edellä maini-
tulla tavalla muuttuessa pääomansa ja kor-
konsa suhteen oli. 

4) Ennen lopullisen velkakirjan laatimista 
lainansaajan on esitettävä kaupunginhallituk-
sen asiamiestoimistolle tarkka selvitys muus-
ta rakennusaikaisesta rahoituksesta. Mikäli 
kaupungin myöntämä laina ylittää yhden 
kolmasosan (1/3) lopullisista kokonaiskus-
tannuksista, lyhentää lainansaaja heti kau-
pungin myöntämää lainaa vastaavasti. 

5) Lainamäärästä on kolmannes (1/3) nos-
tettavissa 1.10.1967, kuitenkin aikaisintaan 
töiden alkaessa, kolmannes (1/3) 1.11.1967, 
kuitenkin aikaisintaan kuukauden kuluttua 
töiden alkamisesta ja kolmannes (1/3) 1.12. 
1967, kuitenkin aikaisintaan kahden kuu-
kauden kuluttua töiden alkamisesta. Mikäli 
kaupungin rahoitusosuus jonkin erän mak-
sattamisen aikaan ylittäisi kolmanneksen 
(1/3) siihen asti käytetystä rahoituksesta, 
siirtyy kysymyksessä olevan erän maksatta-
minen vastaavasti. 

6) Lainansaajan on kiinteistöviraston to-
distuksella ennen ensimmäisen erän nosta-
mista osoitettava, että rahoituskohteena ole-
vat työt on aloitettu, sekä ennen toisen ja 
kolmannen erän nostamista, että työt jatku-
vat ja ovat edistyneet koko siihenastista ra-
hoitusta vastaavasti. 

7) Kiinteistövirastolla on oikeus valvoa 
lainaehtojen noudattamista. 

8) Revisio virastolla on oikeus tarkastaa 
lainansaajan tilejä sinä aikana, jolloin osakin 
kaupungin myöntämästä lainasta on maksa-
matta. 

9) Lainansaaja sitoutuu siihen, että töiden 
pääosa pyritään suorittamaan lokakuun 1 p:n 
ja huhtikuun 30 p:n välisenä aikana, että 
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rahoituskohteena olevalla työmaalla käyte-
tään ainoastaan helsinkiläistä työvoimaa, 
ellei kiinteistövirasto erityisistä syistä myön-
nä poikkeusta tästä ehdosta ja että raken-
nusaikana tarvittava uusi työvoima otetaan 
työttömyyskortiston välityksellä sen ollessa 
avoinna. 

10) Lainan vakuudeksi lainansaaja luo-
vuttaa rahatoimiston hyväksymän pankki-
takauksen tai asianomaiseen tonttiin tahi 
sen vuokraoikeuteen ynnä tontilla oleviin ra-
kennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, 
jotka nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 75 %:n kiinnitysten jälkeiset 
kiinnitykset laskettuina kaupunginhallituk-
selle lainahakemuksen yhteydessä esitetyistä 
hankintakustannuksista. Mikäli kiinnitys-
vakuutta käytetään, lainansaaja sitoutuu 
maksamaan kiinnitysten uudistamisesta mah-
dollisesti aiheutuvat kustannukset. 

11) Tontilla olevat rakennukset on pidet-
tävä täydestä arvosta palovakuutettuina 
koko sinä aikana, jolloin osakin kaupungin 
myöntämästä lainasta on takaisin maksa-
matta. 

12) Lainaehtoihin on lisäksi sisällytettävä 
tavanmukaiset määräykset lainaehtojen lai-
minlyömisen samoin kuin lainan vakuuden 
tuntuvan alenemisen varalta. Lisäksi on lai-
naehtoihin otettava määräykset kaupungin 
oikeudesta käyttää panttia saatavansa suo-
rittamiseen (11.5. 1379 §, 12.10. 2766 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 
muuttaa eo. päätöstään siten, että Asunto 
Oy Mellunhirvelle, Asunto Oy Mellunsudelle, 
Asunto Oy Mellunporolle ja Rakennus Oy:lle 
myönnettyjä yht. 2 . 3 0 5 mmk:n lainoja käsi-
tellään yhtiöille myönnettynä yhteisenä lai-
nana seuraavin ehdoin: 

1. Lainasta on maksettava takaisin 221000 
mk v:n 1970 marraskuun viimeisenä päivänä. 
Vuosina 1969—1982 maksetaan lainasta ta-
kaisin 2.0 84 mmk siten, että kunkin vuoden 
toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan 74 430 mk, 30.11.1982 makset-
tava erä on kuitenkin 74 390 mk. Mikäli ra-

hanarvo olennaisesti alenee, voi lainanantaja 
muuttaa lainan kuoletuserien suoritusaikoja 
ja niiden suuruutta. 

Mikäli rakennustyö jää jonkin yhtiön 
osalta suorittamatta loppuun ennen 31.12. 
1969, on laina sen osalta maksettava välittö-
mästi takaisin. 

2. Lainansaajat suorittavat lainasta 7.5 
%:n vuotuisen koron, joka on maksettava 
kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun 
viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 
31.5.1968. 

4. Ennen lopullisen velkakirjan laatimista 
lainansaajien on esitettävä kaupunginhalli-
tuksen asiamiestoimistolle tarkka selvitys 
muusta rakennusaikaisesta rahoituksesta. 

5. Lainamäärästä on kolmannes (1/3) nos-
tettavissa 1.10.1967, kuitenkin aikaisintaan 
töiden alkaessa, kolmannes (1/3) 1.11.1967, 
kuitenkin aikaisintaan kuukauden kuluttua 
töiden alkamisesta ja kolmannes (1/3) 1.12. 
1967, kuitenkin aikaisintaan kahden kuu-
kauden kuluttua töiden alkamisesta. 

6. Lainansaajien on kiinteistöviraston to-
distuksella ennen ensimmäisen erän nosta-
tamista osoitettava, että rahoituskohteena 
olevat työt on aloitettu, sekä ennen toisen ja 
kolmannen erän nostamista, että työt jatku-
vat ja että vähintään edellistä erää vastaava 
osa rakennustöistä on suoritettu. 

7. 8, 9. 
10. Lainan vakuudeksi lainansaajat luo-

vuttavat rahatoimiston hyväksymän pankki-
takauksen, joka voidaan kunkin yhtiön ra-
kennuksen valmistuttua vaihtaa sen osalta 
asianomaiseen tonttiin kiinnitettyihin hal-
tijavelkakirjoihin, jotka nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 70 %:n kiin-
nitysten jälkeiset kiinnitykset laskettuina 
kaupunginhallitukselle lainahakemuksen yh-
teydessä esitetyistä hankintakustannuksista. 
Mikäli kiinnitysvakuutta käytetään, lainan-
saajat sitoutuvat maksamaan kiinnitysten 
uudistamisesta mahdollisesti aiheutuvat kus-
tannukset. 
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11. 
12. Lainansaajat sitoutuvat siihen, että 

kaupunginhallituksen 11.5.1967 tekemässä 
päätöksessä mainittu, yhteismäärältään 2.0 84 
mmk:n suuruinen, yhtiökohtaisesti Asunto 
Oy Mellunhirvelle, Asunto Oy Mellunsudelle 
ja Asunto Oy Mellunporolle myönnetty laina 
muutetaan kunkin asunto-osakeyhtiön ra-
kennusten valmistuttua asianomaisen yhtiön 
lainaksi tässä velkakirjassa mainituin ehdoin 
ja siten, että lainat on maksettava takaisin 
v. 1969—1982. Rakennus Oy:lle kaupungin-
hallituksen edellä mainitulla päätöksellä 
myönnetty 221 000 mk:n lainan maksavat 
kaikki allekirjoittaneet yhtiöt takaisin kau-
pungille tämän velkakirjan 1. kohdan mukai-
sesti v. 1970. 

13 . 
Muut ehdot olivat samat kuin edellä. 
Mainituille yhtiöille sekä Asunto Oy Mel-

lunvasalle, Asunto Oy Mellunnäädälle ja 
Asunto Oy Mellunkarhulle v. 1968 ehdollisesti 
luvattuihin lainoihin sovelletaan vastaavia 
lainaehtoja, mikäli lainalupauksen edelly-
tykset täyttyvät (21.9. 2569 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti muuttaa 
työllisyyslainojen myöntämisestä 11.5. teke-
määnsä päätöstä siten, että Asunto Oy Kaa-
renjalka 5 -nimiselle yhtiölle myönnettyä 
330 000 mk:n lainaa käsitellään Kiinteistö 
Oy Kaarenjalka 5 -nimiselle yhtiölle myön-
nettynä lainana seuraavin ehdoin: 

Laina on maksettava takaisin v. 1969— 
1993 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
6 600 mk. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 7.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on maksetta-
va kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun 
viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 31.5. 
1968. 

Lainamäärästä on kolmannes nostettavissa 
1.10.1967, kuitenkin aikaisintaan töiden al-
kaessa, kolmannes 1.11.1967, kuitenkin aikai-
sintaan kuukauden kuluttua töiden alkami-
sesta ja kolmannes 1.12.1967, kuitenkin ai-

kaisintaan kahden kuukauden kuluttua töi-
den alkamisesta. 

Muut lainaehdot ovat samat kuin edellä. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että Asun-
to Oy Kaarenjalka 5 -nimiselle yhtiölle v. 
1968 ehdollisesti luvattu laina annetaan 
Kiinteistö Oy Kaarenjalka 5 -nimiselle yh-
tiölle ja että siihen sovelletaan edellä selos-
tet tuja lainaehtoja, mikäli lainalupauksen 
edellytykset täyttyvät. Asuntokeskuskunta 
Haka oli nim. ilmoittanut, ettei se voinut 
nykytilanteessa aloittaa ko. rakennushan-
ketta asunto-osakeyhtiömuotoisena, mutta 
kylläkin kiinteistöosakeyhtiömuotoisena ara-
vavuokratalona (12.10. 2765 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 12.10. 
työllisyyslainojen myöntämisestä tekemäänsä 
päätöstä siten, että Asunto Oy Isokaari 42 
-nimiselle ja Lehtisaaren kortteliin n:o 30205/1 
perustettaville asunto-osakeyhtiöille myön-
nettyjen työllisyyslainojen laina-ajat ovat 
10 v (26.10. 2886 §). 

Helsingin uudet asuntolat Oy:lle myön-
nettiin kaupunginhallituksen 11.5. hyväksy-
mien lainaehtojen mukainen 100 000 mk:n 
työllisyyslaina, laina-aika 10 v, siten että 
miesten asuntolaan Kaarlenkatu 7 otetaan 
vain kodittomia helsinkiläisiä, että majoitus-
toiminnassa noudatetaan huoltolautakunnan 
antamia ohjeita ja että laina on maksettava 
takaisin, jos huoneiston käyttötarkoitus 
muuttuu (23.11. 3175 §). 

Kiinteistö Oy Ulappasaarentie 4 -nimiselle 
perusteilla olevalle yhtiölle myönnettiin kau-
punginhallituksen 11.5. hyväksymien työlli-
syyslainaehtojen mukainen 1.3 mmk:n laina, 
maksuaika 10 v (30.11. 3245 §). 

Kaupungin myöntämien lainojen lyhennys-
erien korottaminen. Kaupunginhallitus päätti 
vahvistaa rahatoimiston rahan arvon alen-
tumisen vuoksi esittämät kaupungin anta-
mien lainojen kuoletusten korotukset sekä 
määrätä näin korotetut lyhennys- ja vuotuis-
maksut noudatettaviksi v:n 1968 alusta lu-
kien (26.10. 2885 §). 

Lainojen myöntäminen eri tarkoituksiin. 
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Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Puisto-
lan Vapaaehtoiselle Palokunnalle palokunta-
talon lämmityslaitteiden korjausta varten 
myönnetylle 4 500 mk:n suuruiselle lainalle 
seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1968— 
1982 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
150 mk. Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, 
on lainanantajalla kuitenkin oikeus muuttaa 
kuoletuserien maksamisaikoja ja niiden suu-
ruutta. 

Lainan pääoman ja indeksikorotuksen 
samoin kuin mahdollisten kaupunginhalli-
tuksen erikseen hyväksymien maksujen pe-
rimistä koskevien ohjeiden mukaisten ja 
kulloinkin suuruudeltaan määräämien vii-
västys- ja sakkokorkojen ynnä perimiskulu-
jen maksamisen vakuudeksi lainansaaja luo-
vuttaa ja panttaa Helsingin kaupungille 

a) kaksi 23.7.1951 päivättyä numeroilla 
12 ja 13 merkittyä haltijavelkakirjaa, jotka 
ennestään ovat lainansaajan kaupungilta 
3.8.1951 päivätyllä velkakirjalla saaman lai-
nan vakuutena, kumpikin määrältään 2 100 
m.k, joiden maksamisen vakuudeksi on 25.7. 
1951 vahvistettu ja 21.6.1961 uudistettu kiin-
nitys yhdistykselle 2.5.1949 tehdyn vuokra-
sopimuksen nojalla kuuluvan 3 350 neliömet-
rin suuruisen maa-alueen hallintaoikeuteen 
Us 282 -nimisen tilan RN:o 627 ja Us 349 
-nimisen tilan RN:o 6206 maalla Tapanilan 
kylässä tässä kaupungissa sekä yhdistyksen 
omistamiin sanotulla vuokra-alueella oleviin 
rakennuksiin sekä 

b) lainansaajan omistaman Helsingin Pu-
helinyhdistyksen osuustodistuksen n:o 55245. 

Lainasta annetut käteispantit ovat samalla 
niiden muidenkin saatavien vakuutena, joista 
lainansaaja on nykyään kaupungille vastuus-
sa tai joutuu ennen panttien takaisin luovut-
tamista vastaamaan. Kaupungilla on oikeus 
määrätä, minkä saatavan suoritukseksi pan-
tit on käytettävä. 

Indeksin noustessa rahatoimisto on oikeu-
tettu vaatimaan lisävakuutta. 

Muut lainaehdot olivat tavanomaiset (14. 
12. 3397 §). 

Helsingin Diakonissalaitos -nimiselle sää-
tiölle päätettiin myöntää seuraavat lainat: 
1.5 mmk lastenkodin rakentamista varten 
mm. seuraavilla ehdoilla: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 1969— 
1990 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
34 100 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1969 ja 
viimeisen kerran 30.11.1990. Viimeisen erän 
suuruus on 33 700 mk. Mikäli rahanarvo 
olennaisesti alenee, on lainanantajalla kuiten-
kin oikeus muuttaa kuoletuserien suoritta-
misaikoja ja niiden suuruutta. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava puolivuosittain kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, en-
simmäisen kerran 30.11.1967. 

3) Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten kaupunginhallituksen 28.5.1959 
hyväksymien maksujen perimistä koskevien 
ohjeiden mukaisten ja kulloinkin suuruudel-
taan määräämien viivästys- ja sakkokorko-
jen ynnä perimiskulujen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa Helsingin kau-
pungille 9.1.1967 asettamansa haltijavelka-
kirjat n:o 1, 2 ja 3, kukin määrältään 500 000 
mk, joiden pääoman ja pääomalle lasketta-
van 10 %:n vuotuisen koron maksamisen va-
kuudeksi on 21.1.1967 vahvistettu kiinnitys 
säätiölle vuokrasopimuksen nojalla kuulu-
vaan tontin n:o 2 Sylvesterintien varrella 
Helsingin kaupungin 46. kaupunginosan 
korttelissa n:o 46153 hallintaoikeuteen ja 
tontilla oleviin vuokraajan omistamiin ra-
kennuksiin. Tästä lainasta annettu käteinen 
pantti on samalla kaikkien niiden muidenkin 
saatavien vakuutena, joista lainansaaja on 
nykyisin Helsingin kaupungille vastuussa tai 
joutuu ennen pantin takaisin luovuttamista 
vastaamaan. Kaupungilla on oikeus määrätä, 
minkä saatavan suoritukseksi pantti on käy-
tettävä. 

4) Lainansaaja sitoutuu varaamaan lasten-
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kodin hoitopaikat laina-aikana yksinomaan 
Helsingin kaupungin lastensuo j elutoimen 
käyttöön. 

5) Mikäli lainansaaja saa lastenkodin ra-
kentamista varten valtionapua, sitoutuu lai-
nansaaja lyhentämään kaupungilta saamaan-
sa lainaa valtionavun sillä osalla, joka ylittää 
rakennuskustannusten ja kaupungin myön-
tämien lainojen erotuksen. 

6) Mikäli lastenkotirakennuksen rakennus-
kustannukset jäävät kaupunginhallituksen 
hyväksymän kustannusarvion osoittamaa 
määrää pienemmäksi, vähennetään laina-
määrää vastaavasti. 

7) Lainansaajalla on oikeus nostaa lainasta 
375 000 mk heti, 375 000 mk, kun rakennuk-
sen pohjatyöt on suoritettu, 375 000 mk, kun 
rakennus on vesikattovaiheessa sekä loput eli 
375 000 mk, kun lastenkotirakennus on val-
mis. Ennen kolmen viimeisen erän maksatta-
mista lainansaajan on kiinteistöviraston talo-
osaston todistuksella osoitettava, että raken-
nustyöt ovat kunkin erän maksattamisen 
edellytyksenä olevassa vaiheessa. 

8) Lastenkodin hoitomaksut on pidettävä 
kohtuullisina. Niitä määrättäessä on otet-
tava huomioon lainan korot ja kuoletukset 
(16.2. 505 §); 

sekä lisäksi vielä lastenkodin rakentamista 
varten 737 000 mk:n suuruinen lisälaina 
seuraavilla ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970— 
1991 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
16 750 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1970 ja 
viimeisen kerran 30.11.1991. Mikäli rahan-
arvo olennaisesti alenee, on lainanantajalla 
kuitenkin oikeus muuttaa kuoletuserien suo-
rittamisaikoja ja niiden suuruutta. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
puolivuosittain kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä, ensimmäisen 
kerran 30.11.1967. 

Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten kaupunginhallituksen 28.5.1959 

hyväksymien maksujen perimistä koskevien 
ohjeiden mukaisten ja kulloinkin suuruudel-
taan määräämien viivästys- ja sakkokorko-
jen ynnä perimiskulujen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 14.4. 
1967 asettamansa haltijavelkakirjat n:o 4 ja 
5, kumpikin määrältään 500 000 mk, joiden 
pääoman ja pääomalle laskettavan 10 %:n 
vuotuisen koron maksamisen vakuudeksi on 
2.5.1967 vahvistettu kiinnitys säätiölle vuok-
rasopimuksen nojalla kuuluvaan em. kiin-
teistöön samoilla ehdoilla. 

Lainansaajalla on oikeus nostaa lainasta 
184 250 mk heti, 183 250 mk, kun rakennuk-
sen pohjatyöt on suoritettu, 184 250 mk, kun 
rakennus on vesikattovaiheessa sekä loput 
eli 184 250 mk, kun lastenkotirakennus on 
valmis. Ennen kolmen viimeisen erän mak-
sattamista lainansaajan on kiinteistöviraston 
talo-osaston todistuksella osoitettava, että 
rakennustyöt ovat kunkin erän maksattami-
sen edellytyksenä olevassa vaiheessa. 

Muut lainaehdot ovat samat kuin edellä 
(22.6. 1904 §). 

Kaupunginvaltuuston 19. 4. Vanhusten 
Turva -nimiselle yhdistykselle vanhusten vir-
kistys- ja kuntouttamistarkoituksia varten 
käytettävän kiinteistön ostamista ja kunnos-
tamista varten myöntämälle 200 000 mk:n 
kuoletuslainalle vahvistettiin mm. seuraavat 
lainaehdot: 

1) Laina on maksettava takaisin 20 v:n 
maksuajalla siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä mak-
setaan 5 000 mk, ensimmäisen kerran 30.11. 
1967. Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, on 
lainanantajalla kuitenkin oikeus muuttaa -
kuoletuserien maksamisaikoja ja niiden suu-
ruutta. 

2) Lainasta maksetaan 3 %:n vuotuinen 
korko, joka suoritetaan puolivuosittain tou-
kokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, 
ensimmäisen kerran 30.11.1967. 

3) Lainan pääoman ja koron sekä mahdol-
listen kaupunginhallituksen 28.5.1959 hy-
väksymien maksujen perimistä koskevien oh-
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jeiden mukaisten ja kulloinkin suuruudel-
taan määräämien viivästys- ja sakkokorko-
jen ynnä perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa kaupungille Si-
poon kunnan Östersundomin kylässä olevassa 
Karhusaaressa sij aitsevaan, yhdistyksen omis-
tamaan kiinteistöön kiinnitettyjä haltija-
velkakirjoja, jotka nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 425 000 mk:n 
jälkeiset kiinnitykset. Väliaikaiseksi vakuu-
deksi, joka myöhemmin vaihdetaan em. kiin-
nitettyihin haltijavelkakirjoihin, yhdistys 
luovuttaa kaupungille Kansallis-Osake-Pan-
kin antaman, rahatoimiston hyväksymän 
omavelkaisen takaussitoumuksen. 

4) Laina maksetaan yhdistykselle vasta 
sitten, kun sen ja Kisakalliosäätiön välinen 
Sipoon kunnan Östersundomin kylässä Kar-
husaaressa sijaitsevan kiinteistön kauppa on 
tehty ja ehdolla, että kiinteistön kauppa-
hinta on enintään 450 000 mk (1.6. 1640 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginval-
tuuston 5.4. Sokeain Lomaliitto -nimiselle 
yhdistykselle lomakoti Onnelan pääraken-
nuksessa olevan keittiön kunnostamista var-
ten myöntämän 15 000 mk:n suuruisen lainan 
lainaehdot mm. seuraaviksi: 

1) Laina on maksettava takaisin 15 v:n 
maksuajalla 1 000 mk:n suuruisin kuoletus-
maksuin siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
maksetaan 500 mk, ensimmäisen kerran 
30.11.1967. Mikäli rahanarvo oleellisesti ale-
nee, on lainanantajalla kuitenkin oikeus 
muuttaa kuoletuserien maksamisaikoja ja 
niiden suuruutta. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 4% %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava puolivuosittain kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, en-
simmäisen kerran 31.5.1967. 

3) Edellä mainitun lainan pääoman ja ko-
ron samoin kuin mahdollisten kaupunginhal-
lituksen 28.5.1959 hyväksymien, maksujen 
perimistä koskevien ohjeiden mukaisten ja 
kulloinkin suuruudeltaan määräämien vii-

västys- ja sakkokorkojen ynnä perimiskulu-
jen maksamisen vakuudeksi lainansaaja luo-
vuttaa ja panttaa kaupungille 17.10.1966 
asettamansa molla 4—6 merkityt haltijavel-
kakirjat, jokainen määrältään 5 000 mk 
10 %:n vuotuisine korkoineen ja kutakin vel-
kakirjaa kohti enintään 100 mk:n perimisku-
luineen, joiden maksamisen vakuudeksi on 
22.10.1966 vahvistettu kiinnitys yhdistyksen 
omistamaan Tuusulan kunnan Kirkonkylässä 
olevaan Onnela -nimiseen tilaan RN:o 24. 
Lainasta annettu käteinen pantti on samalla 
kaikkien niiden muidenkin saatavien vakuu-
tena, joista lainansaaja on nykyään kaupun-
gille vastuussa tai joutuu ennen pantin takai-
sin luovuttamista vastaamaan. Kaupungilla 
on oikeus määrätä, minkä saatavien suori-
tukseksi pantti on käytettävä. 

Muut ehdot ovat tavanmukaiset (27.4. 
1222 §). 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsin-
gin osastolle nuorisokotihuoneiston vaihdosta 
aiheutuvien kustannusten suorittamista var-
ten myönnetylle 20 000 mk:n suuruiselle kuo-
letuslainalle vahvistettiin mm. seuraavat lai-
naehdot: 

1. Laina on maksettava takaisin 15 v:n 
maksuajalla siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä mak-
setaan 660 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1968. 
Viimeisen kuoletuserän suuruus on kuitenkin 
860 mk. 

2. Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
koron, joka niin ikään on maksettava puoli-
vuosittain kunkin vuoden toukokuun ja mar-
raskuun viimeisenä päivänä, ensimmäisen 
kerran 31.5.1968. 

3. Lainan pääoman ja koron sekä mahdol-
listen kaupunginhallituksen erikseen hyväk-
symien, kulloinkin voimassa olevien ohjei-
den mukaisten viivästys- ja sakkokorkojen 
ynnä perimiskulujen maksamisen vakuudeksi 
lainansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 
Osakeyhtiö Vilhola -nimisen yhtiön osakkeet 
n:o 30—34, jotka oikeuttavat hallitsemaan 
huoneistoa n:o 6 talossa n:o 18 Mikonkadun 

360 



2. Kaupunginhallit as 

varrella tässä kaupungissa. Lainasta annettu 
käteinen pantti on samalla kaikkien niiden 
muidenkin kaupungin saatavien vakuutena, 
joista yhdistys on nykyään vastuussa tai jou-
tuu ennen pantin takaisin luovuttamista vas-
taamaan. Kaupungilla on oikeus määrätä, 
minkä saatavan suoritukseksi pantti on käy-
tettävä. 

4. Yhdistys sitoutuu ylläpitämään huo-
neistossa Korkeavuorenkatu 6 A vähintään 
12 hoitopaikkaa käsittävää nuorisokotia, jo-
hon otetaan yksinomaan Helsingin kaupun-
gin lasten suojelu viraston sijoittamia tyttöjä. 

5. Jos nuorisokodin toiminta syystä tai toi-
sesta lakkautetaan, on lainan pääoma korkoi-
neen maksettava heti kaupungille. 

6. Kaupungin lastensuojelu virastolla on 
oikeus valvoa nuorisokodin toimintaa (28.9. 
2621 §). 

Kehitysvammatuki 57 -nimiselle yhdistyk-
selle myönnettiin 400 000 mk:n suuruinen 
tilapäinen laina Kankurinmäen kesäsiirtolan 
ja hoitokodin uudisrakennus- ja muutostöitä 
varten, korko 4.5 %, laina-aika 18 kk raha-
toimiston hyväksymää vakuutta vastaan 
(30.11. 3246 §). 

Vajaaliikkeisten Kunto -nimiselle yhdis-
tykselle lastentarhahuoneiston korjaamista 
varten v. 1966 myönnetylle 14 550 mk:n suu-
ruiselle lainalle vahvistettiin mm, seuraavat 
lainaehdot: 

1) Laina on maksettava takaisin 10 v:n 
maksuajalla siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
maksetaan 725 mk, ensimmäisen kerran 
30.11.1967. Viimeisen kuoletuserän määrä 
on kuitenkin 775 mk. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 3 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava toukokuun ja marraskuun viimeisenä 
päivänä, ensimmäisen kerran 30.11.1967. 

3) Lainansaaja sitoutuu harjoittamaan ta-
lossa Raisiontie 11 vajaaliikkeisten aivovau-
riolasten lastentarhatoimintaa kaupungin ja 
yhdistyksen välillä 7.2.1962 tehdyn sopimuk-
sen mukaisesti. 

Muut ehdot ovat tavanmukaiset (29.6. 
1975 §). 

Kaupunginvaltuuston 22.2. Kansankonser-
vatorion Säätiölle lisätilojen hankkimista 
varten myöntämälle 50 000 mk:n suuruiselle 
lainalle vahvistettiin mm. seuraavat laina-
ehdot: 

1) Laina on maksettava takaisin 20 v:n 
maksuajalla siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä mak-
setaan 1 650 mk, ensimmäisen kerran 31.5. 
1972. Viimeisen kuoletuserän suuruus on kui-
tenkin 2 150 mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti 
alenee, on lainanantaja kuitenkin oikeutettu 
vastaavasti suurentamaan jäljellä olevia ly-
henny seriä. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava puolivuosittain kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, en-
simmäisen kerran 30.11.1967. 

3) Lainan pääoman ja koron sekä mah-
dollisten, kaupunginhallituksen 28.5.1959 hy-
väksymien maksujen perimistä koskevien oh-
jeiden mukaisten viivästys- ja sakkokorkojen 
ynnä perimiskulujen maksamisen vakuudeksi 
lainansaaja panttaa kaupungille omistamansa 
Asunto Oy Fredrikinkulma -nimisen yhtiön 
osakkeet n:o 2494—2595, jotka oikeuttavat 
hallitsemaan huoneistoa n:o 21, ja osakkeet 
n:o 2860—3024, jotka oikeuttavat hallitse-
maan huoneistoa n:o 24 yhtiön omistamassa 
talossa n:o 34 Fredrikinkadun varrella ja jot-
ka osakkeet jo ovat kaupungin hallussa sää-
tiön kaupungilta 8.7.1963 päivätyllä velka-
kirjalla saaman 80 000 mk:n määräisen lainan 
vakuutena. Lisäksi säätiö jälkipanttaa kau-
pungille mainitun asunto-osakeyhtiön osak-
keet n:o 1880—2210, jotka oikeuttavat hal-
litsemaan huoneistoja n:o 16, 17 ja 18 yhtiön 
omistamassa edellä mainitussa talossa ja jot-
ka osakkeet nyt ovat säätiön Kansallis-Osake-
Pankilta 15.7.1960 saaman, nykyiseltä mää-
rältään 14 000 mk:n lainan vakuutena. Vielä 
säätiö jälkipanttaa kaupungille em. asunto-
osakeyhtiön osakkeet n:o 3056—3152, jotka 
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oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa n:o B 26 
yhtiön omistamassa edellä mainitussa talossa 
ja jotka osakkeet ovat säätiön Helsingin Työ-
väen Säästöpankilta saaman 40 000 mk:n 
määräisen lainan vakuutena. 

Lainasta annetut pantit ovat samalla kaik-
kien niiden muidenkin Helsingin kaupungin 
saatavien vakuutena, joista säätiö nykyään 
on vastuussa tai joutuu ennen panttien takai-
sin luovuttamista vastaamaan samoin kuin 
niiden omavelkaisten takausten vastavakuu-
tena, jotka Helsingin kaupunki on antanut 
tai vastaisuudessa tulee antamaan säätiön 
muilta lainansaajilta saamien lainojen pää-
oman korkoineen takaisin maksamisesta 
(25.5. 1544 §). 

Ab Lilla Teatern -nimiselle yhtiölle talossa 
Yrjönkatu 30 sijaitsevan teatterihuoneiston 
teatterikaluston lunastamista varten myön-
netylle 65 000 mk:n suuruiselle kuoletuslai-
nalle vahvistettiin mm. seuraavat lainaehdot: 

1. Laina on maksettava takaisin v. 1968— 
1973 siten, että v. 1968—1972 maksetaan 
kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun 
viimeisenä päivänä 5 900 mk ja v:n 1973 
toukokuun viimeisenä päivänä 6 000 mk. 
Mikäli rahan arvo olennaisesti alenee, on lai-
nanantajalla kuitenkin oikeus muuttaa kuo-
letuserien suorittamisaikoja ja niiden suu-
ruutta. 

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

puolivuosittain toukokuun ja marraskuun 
viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 
31.5.1968 (24.8. 2268 §). 

Helsingin uudet asuntolat Oy:lie helsinki-
läisten miesten asuntolana käytettävän kiin-
teistön ostamista ja kunnostamista varten 
myönnetylle 200 000 mk:n suuruiselle kuole-
tuslainalle vahvistettiin mm. seuraavat laina-
ehdot: 

1. Laina on maksettava takaisin v. 1968— 
1977 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
10 000 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1968. 
Mikäli rahan arvo olennaisesti alenee on lai-

nanantajalla kuitenkin oikeus muuttaa kuo-
letuserien suorittamisaikoja ja niiden suu-
ruutta. 

2. Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava puolivuosittain kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, en-
simmäisen kerran 31.5.1968. 

3. Edellä mainitun lainan pääoman ja ko-
ron samoin kuin mahdollisten viivästys- ja 
sakkokorkojen ynnä perimiskulujen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kau-
pungille Koulumatkailutoimisto Oy -nimisen 
yhtiön 20.1.1958 tunnustamat haltijavelka-
kirjat n:o 10 ja 11, jotka ennestään ovat sa-
notun yhtiön kaupungilta saaman lainan va-
kuutena, kumpikin määrältään 100 000 mk, 
joiden pääoman ja pääomalle laskettavan 
10 %:n vuotuisen koron maksamisen vakuu-
deksi on 30.1.1958 vahvistettu kiinnitys sa-
notulle yhtiölle 11.9.1957 tehdyn vuokra-
sopimuksen nojalla kuuluvan tämän kau-
pungin VIII kaupunginosan korttelissa n:o 
190 Linnankadun varrella sijaitsevan tontin 
n:o 1 vuokraoikeuteen ja vuokramiehen tällä 
tontilla omistamiin rakennuksiin. Tästä lai-
nasta annettu käteinen pantti on samalla 
niiden muidenkin saatavien vakuutena, joista 
lainansaaja on nykyään kaupungille vastuus-
sa tai joutuu ennen pantin takaisin luovutta-
mista vastaamaan. Kaupungilla on oikeus 
määrätä, minkä saatavan suoritukseksi pantti 
on käytettävä. 

Kiinteistön palovakuuttamista, tilien val-
vontaa ym. koskevat ehdot ovat tavanmu-
kaiset (5.10. 2686 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti Kaihon Partio-
tyttöpiirille retkeily- ja koulutuspaikan han-
kinta- ja rakennuskustannuksia varten myön-
netylle 20 000 mk:n suuruiselle lainalle mm. 
seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1968— 
1982 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
670 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1968. Vii-
meinen eli 30.11.1982 maksettava erä on 
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570 mk. Edellyttäen, että laina voidaan siir-
tää rahalaitokseen, on lainansaaja kuitenkin 
velvollinen maksamaan kaupungin niin vaa-
tiessa lainan takaisin kuoletusajan kestäessä-
kin kuuden kuukauden irtisanomisajan jäl-
keen. 

Lainan korko on 4.5 % vuodessa. 
Lainan korko on niin ikään maksettava 

puolivuosittain toukokuun ja marraskuun 
viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 
31.5.1968. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä peri-
miskulujen maksamisen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 1.2. 
1960 asettamansa pääomamäärältään 5 000 
mk:n suuruisen n:olla 2 merkityn haltija-
velkakirjan sekä 3.11.1966 asettamansa pää-
omamäärältään 18 000 mk:n suuruisen halti-
javelkakirjan, joiden molempien maksamisen 
vakuudeksi on vastaavasti 10.2.1960 ja 8.11. 
1966 vahvistettu kiinnitys Pornaisten pitäjän 
Laukkosken kylässä sijaitsevaan Tiensuu-
nimiseen tilaan RN:o 1339. Tästä lainasta 
annettu käteinen pantti on samalla kaikkien 
niiden muidenkin kaupungin saatavien va-
kuutena, joista lainansaaja on vastuussa tai 
joutuu ennen pantin takaisin luovuttamista 
vastaamaan. Kaupungilla on oikeus mää-
rätä, minkä saatavan suoritukseksi pantti on 
käytettävä (24.8. 2266 §). 

Pojista Miehiä yhdistyksen Nummen kun-
nan Leppäkorven kylässä omistaman leiri-
alueen päärakennuksen rakennustöiden lop-
puun suorittamista varten myönnetylle 
20 000 mk:n suuruiselle lainalle vahvistettiin 
mm. seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1968— 
1982 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
670 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1968. Vii-
meinen eli 30.11.1982 maksettava erä on 
570 mk. 

Lainan korko on 4.5 % vuodessa. 
Lainan korko on niin ikään maksettava 

puolivuosittain toukokuun ja marraskuun 

viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 
31.5.1968. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä peri-
miskulujen maksamisen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 15.9. 
1952 asettamansa pääomamäärältään 5 000 
mk:n suuruisen haltijavelkakirjan, jonka 
maksamisen vakuudeksi on 24.5.1962 vah-
vistettu kiinnitys Nummen kunnan Leppä-
korven kylässä sijaitsevaan Vuoristola-ni-
miseen tilaan RN:o 511 sekä 30.11.1963 aset-
tamansa molla 2—4 merkityt haltijavelka-
kirjat, pääomamäärältään kukin 5 000 mk, 
joiden viimeksi mainittujen vakuudeksi on 
18.12.1963 vahvistettu kiinnitys Nummen 
kunnan Leppäkorven kylässä sijaitsevaan 
Vuoristola-nimiseen tilaan RN:o 511 sekä 
samassa kunnassa ja kylässä sijaitsevaan 
Vuoristola II -nimiseen tilaan RN:o 515. 

Lainansaaja on velvollinen pitämään Vuo-
ristola ja Vuoristola II nimisillä tiloilla olevat 
rakennuksensa palovakuutettuina niiden täy-
destä arvosta sinä aikana, jolloin laina tai 
osa siitä on maksamatta. 

Velkakirjan muut ehdot ovat tavanmu-
kaiset (30.11. 3244 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti Kalliolan Kan-
natusyhdistykselle uuden toimitalon raken-
nustöiden rahoittamista varten myönnetylle 
140 000 mk:n suuruiselle lisälainalle mm. seu-
raavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1972— 
1982 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
6 370 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1972. 
Viimeinen eli 30.11.1982 maksettava erä on 
6 230 mk. Edellyttäen, että laina voidaan 
siirtää rahalaitokseen, on lainansaaja kuiten-
kin velvollinen maksamaan kaupungin niin 
vaatiessa lainan takaisin kuoletusajan kes-
täessäkin kuuden kuukauden irtisanomisajan 
jälkeen. Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, 
on lainanantajalla kuitenkin oikeus muuttaa 
kuoletuserän suorittamisaikoja ja niiden 
suuruutta. 
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Lainan korko on 7 % vuodessa. 
Lainan korko on niin ikään maksettava 

puolivuosittain toukokuun ja marraskuun 
viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 
30.11.1967. 

Laina sidotaan kotimaisten tavarain tuk-
kuhintaindeksiin (1949 — 100) siten, että 
perusindeksinä pidetään huhtikuun 1967 
pistelukua ja tarkistusindeksinä kutakin erä-
päivää (31.5. ja 30.11.) edeltäneen maalis-
kuun ja vastaavasti syyskuun pistelukua. 

Lainan pääoman ja koron sekä indeksieh-
don täyttämisen samoin kuin viivästys- ja 
sakkokorkojen ynnä perimiskulujen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kau-
pungille 25.4.1966 asettamansa nioilla 145, 
147, 149, 151, 153 ja 189 merkityt haltija-
velkakirjat, pääomamäärältään kukin 20 000 
mk sekä samana päivänä asettamansa n loilla 
150, 152, 154 ja 158 merkityt haltijavelkakir-
jat, pääomamäärältään kukin 10 000 mk, joi-
den kaikkien maksamisen vakuudeksi on 
7.6.1966 vahvistettu kiinnitys yhdistyksen 
omistamaan, Helsingin kaupungin 12. kau-
punginosan korttelissa n:o 365 Kalliolanrin-
teen varrella sijaitsevaan taloon ja tonttiin 
n:o 41. Tästä lainasta annettu käteinen pantti 
on samalla kaikkien niiden muidenkin kau-
pungin saatavien vakuutena, joista Kalliolan 
Kannatusyhdistys on vastuussa tai joutuu 
ennen pantin takaisin luovuttamista vastaa-
maan. Kaupungilla on oikeus määrätä minkä 
saatavan suoritukseksi pantti on käytettävä. 
Indeksin mahdollisesti noustessa rahatoimis-
tolla on oikeus vaatia lisävakuutta. 

Yhdistys sitoutuu varaamaan etuoikeuden 
saada toimitaloon tulevasta ylioppilasasun-
tolasta asunto sellaiselle määrälle helsinkiläi-
siä opiskelijoita, mikä vastaa Helsingin kau-
pungin rahoitusosuutta. 

Viivästys-, sakkokorkoa ja perimispalkkio-
ta, palovakuuttamista ym. koskevat muut 
ehdot ovat tavanmukaiset (29.6. 1978 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus oikeutti 
rahatoimiston luovuttamaan kannatusyhdis-
tykselle sen kaupungilta saamien lainojen yli-

vakuutena olevat haltijavelkakirjat n:o 1—4 
ja 148, yhteismäärältään 30 000 mk, sen jäl-
keen kun yhdistys on suorittanut tunnuksella 
Ls 223 merkityn lainan loppuun (24.8. 2263 §, 
yjsto 11.7. 6436 §). Lisäksi yleisjaosto oi-
keutti yhdistyksen suorittamaan tunnuksella 
Lc 3 merkityn lainan 30.6. erääntyneen 
67 000 mk:n suuruisen loppuerän viimeistään 
30.6.1968, viivästyskorko 8 % erääntymis-
päivästä maksupäivään (yjsto 11.7. 6435 §, 
27.12. 7617 §). 

Helsingin Ilmailuyhdistykselle uuden pur-
jelentokonehallin rakentamista varten Lento-
keskus Nummelaan myönnetylle 15 000 mk:n 
suuruiselle lainalle vahvistettiin seuraavat 
lainaehdot: 

1) Laina on maksettava takaisin neljän 
vuoden maksuajalla siten, että kunkin vuo-
den toukokuun ja marraskuun viimeisenä 
päivänä maksetaan 1 875 mk, ensimmäisen 
kerran 31.5.1968. Mikäli rahanarvo olennai-
sesti alenee, on lainanantajalla kuitenkin oi-
keus muuttaa kuoletuserien maksamisaikoja 
ja niiden suuruutta. 

2) Lainasta maksetaan 4.5 %:n vuotuinen 
korko, joka suoritetaan niin ikään puolivuo-
sittain toukokuun ja marraskuun viimeisenä 
päivänä, ensimmäisen kerran 30.11.1967. 

3) Lainan pääoman ja koron maksamisen 
ja mahdollisten viivästys- ja sakkokorkojen 
ynnä perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa kaupungille kon-
suli Olavi A. Raution, apul.joht. Lennart 
Poppiuksen, hienomek. Erkki Kantosen ja 
varat. Ilkka Äijälän 11.8.1967 antaman oma-
velkaisen takaussitoumuksen. 

Tilien valvontaa sekä koron ja kuoletuksen 
maksamista koskevat ym. ehdot ovat tavan-
mukaiset (31.8. 2365 §). 

Helsingin—Tuusulan moottoritien raken-
tamista varten valtiolle myönnetylle 2 mmk:n 
suuruiselle lainalle vahvistettiin seuraavat 
lainaehdot: 

1) Tämä laina on v. 1967 valtiolle suoritet-
tava erä siitä yhteensä 10 mmk:n lainasta, 
jonka Helsingin kaupunki on valtion ja kau-
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pungin välillä 24.2.1964 tehdyn sopimuksen 
mukaisesti myöntänyt valtiolle Tuusulantien 
moottoritieksi rakentamista varten Helsingin 
kaupungin alueella. 

2) Laina on suoritettava takaisin siten, 
et tä lainapääomasta kuoletetaan v. 1968— 
1971 kunakin vuonna 500 000 mk. Kuoletus-
erät on suoritettava vuosittain viimeistään 
30.11. 

3) Lainansaaja suorittaa lainasta 7.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään suoritetaan 
vuosittain 30.11., ensimmäisen kerran 30.11, 
1967. 

4) Siinä tapauksessa, etteivät valtion ja 
kaupungin kesken Tuusulantien rakentami-
sesta moottoritieksi Helsingin kaupungin 
alueella 24.2.1964 tehdyn sopimuksen 13) 
kohdassa mainitut ehdot toteudu, voidaan 
laina irtisanoa heti maksettavaksi langen-
neeksi, jos kaupunki niin haluaa. 

5) Tästä lainasta ei makseta leimaveroa 
(11.5. 1378 §). 

Lainojen maksujärjestelyt ym. Kaupungin-
hallitus myönsi Allergiatutkimussäätiölle lyk-
käystä kaupungin myöntämien lainojen v. 
1966 erääntyneiden kuoletuserien sekä sopi-
muksen mukaisen hyvityserän maksamiseen 
31.3. saakka. Sairaalavirasto oikeutettiin suo-
rittamaan säätiölle sopimuksen mukaisesti 
2.1. maksettava hoitomaksuennakko siten, 
että siitä ensin vähennettäisiin yleisjaoston 
20.12.1966 tekemän päätöksen mukaisesti 
kaupungin myöntämien lainojen korkoja sekä 
indeksikorotus 8 %:n vuotuisine viivästys-
korkoineen eräpäivästä maksupäivään. Toi-
mitusjohtaja Reino Oksanen ja apul.kaup. 
siht. Kurt Söderholm määrättiin neuvottele-
maan Allergiatutkimussäätiön ja kaupungin 
väliseen sopimukseen liittyvistä kysymyk-
sistä (12.1. 125 §). 

Myöhemmin yleisjaosto päätti myöntää 
säätiölle lykkäystä tunnuksella Lt 1399 mer-
kityn lainan v. 1966 erääntyneiden, yht. 
21 240 m.k:n suuruisten kuoletuserien maksa-
mista varten 30.11. saakka sillä ehdolla, että 
säätiö suorittaa kuoletuserille 10 %:n vuotui-

sen viivästyskoron 1.4. lukien maksupäivään 
saakka sekä mahdollisesta indeksin noususta 
aiheutuvan indeksikorotuksen sekä sanotun 
lainan 31.5. erääntyvän 10 620 mk:n suurui-
sen kuoletus- ja 7 430 mk:n suuruisen korko-
erän sekä tunnuksella Ls 255 merkityn lainan 
31.5. erääntyvän 1 800 mk:n suuruisen korko-
erän ja sen indeksikorotuksen maksamista 
varten 30.11, saakka sillä ehdolla, että säätiö 
suorittaa määrille 8 %:n viivästyskoron sa-
moilla ehdoilla kuin edellä (yjsto 16.5. 
5997 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti hyväksyä sen 
toimenpiteen, että rahatoimisto oli 9.12. kui-
tannut Allergiatutkimussäätiölle myönnetty-
jen lainojen Lt 1399 ja Ls 255 erääntyneet, 
33 402 mk:n suuruiset lyhennys-, korko-, in-
deksikorotus- ja sakkokorkoerät Allergiasai-
raalalle maksettavia potilasmaksuja vastaan. 
Samalla yleisjaosto oikeutti rahatoimiston 
kuittaamaan säätiölle myönnetyn lainan 
Lt 1399 erääntyneet ja maksamatta olevat, 
yht. 31 119 mk:n suuruiset lyhennyserät sekä 
näille laskettavan 10 %:n suuruisen sakko-
koron 9.12. lukien maksupäivään saakka seu-
raavia Allergiasairaalalle maksettavia poti-
lasmaksuja vastaan (yjsto 27.12. 7619 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto teki-
vät kertomusvuonna joukon päätöksiä, jotka 
koskivat lainojen siirtämistä (9.11. 3038 §, 
yjsto 10.1. 5090 §); lainaehtojen muuttamista 
(6.7. 2101 §, 14.12. 3396 §); haltijavelkakirjo-
jen etuoikeusjärjestyksen muuttamista (2.3. 
669 §, yjsto 23.5. 6045 §); lainojen ylivakuu-
tena olevien haltijavelkakirjojen luovutta-
mista (18.5. 1455 §, 16.11. 3091 §, 30.11. 
3242 §) ja lykkäyksen myöntämistä eräiden 
lainojen erääntyneiden korko- ja kuoletus-
erien maksamisessa (yjsto 21.2. 5384 §, 4.4. 
5667 §, 13.6. 6232 §, 4.7. 6391 §, 10.10. 
6995 §, 31.10. 7159 §, 27.12. 7618 §). 

Yleisjaosto päätti kumota 13.12.1966 (ks. 
s. 318) tekemänsä päätöksen ja hyväksyä 
kaupunginhallituksen 10.11.1966 tekemällä 
päätöksellä Stiftelsen S jukhemmet i Helsing-
fors -nimiselle säätiölle myönnettyä lainaa 

365 



2. Kaupunginhallit as 

koskevan, lainasopimuksen 3. kohdassa edel-
lytetyn korjaussuunnitelman sekä sen 192 760 
mk:aan päättyvän kustannusarvion. Säätiölle 
myönnettiin oikeus suorittaa kaupungilta 
saamillaan lainavaroilla myös enintään 16 000 
mk:aan nousevat vesijohtotyöt (yjsto 10.1. 
5085 §, 2.5. 5891 §). 

Lainojen myöntäminen yksityisille oppikou-
luille ym. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
kaupunginvaltuuston v. 1965 ja 1966 teke-
missä päätöksissä mainituin ja muuten ta-
vanmukaisin ehdoin uusien opetustilojen ra-
kentamista varten seuraavat lainat: Helsin-
gin Uusi Yhteiskoulu Oy:lle 550 000 mk, Ru-
dolf Steiner-koulun kannatusyhdistykselle 
350 000 mk, Kontulan oppikouluyhdistyk-
selle 425 000 mk, Myllypuron oppikouluyh-
distykselle 397 000 mk ja Lauttasaaren yh-
teiskoulun kannatusyhdistykselle 230 000 mk 
(23.2. 573 §, 10.8. 2132 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 
1966 tekemäänsä päätöstä antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Helsingin Uusi Yh-
teiskoulu Oy:n pääomamääriltään enintään 
3.92 4 mmk:aan nousevien, yhtiön koulura-
kennuksen rakentamista varten tarvittavien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 
maksamisesta mm. sillä ehdolla, että taatta-
vien lamojen vakuudeksi luovutetaan yh-
tiölle vuokratun korttelin n:o 38023 koulu-
tontin n:o 2 vuokraoikeuteen ja vuokra-alu-
eella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
3.92 4 mmk:n jälkeiset kiinnitykset. Yh-
tiölle myönnettiin myöhemmin oikeus kau-
pungilta saamiensa lainojen vakuutena ole-
via velkakirjojen etuoikeusjärjestyksen muut-
tamiseen (25.5. 1543 §, 24.8. 2264 §, 28.12. 
3539 §, yjsto 19.9. 6815 §). 

Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistyk-
selle päätettiin antaa kaupungin omavelkai-
nen takaus pääomamäärältään enintään 
2.2 5 mmk:aan nousevien, koulun toisen ra-
kennusvaiheen toteuttamiseksi tarvittavien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 

maksamisesta mm. sillä ehdolla, että taatta-
vien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdis-
tykselle vuokratun koulutontin vuokraoikeu-
teen ja vuokra-alueella oleviin rakennuksiin 
kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääoma-
määrältään nauttivat parempaa etuoikeutta 
kuin ensimmäisten 2 914 200 mk:n jälkeiset 
kiinnitykset (30.3. 949 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Kontulan Oppikou-
luyhdistykselle pääomamäärältään enintään 
3 209 900 mk:aan nousevien rakennuslainojen 
ja niiden korkojen takaisin maksamisesta 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 
3 209 900 mk:n jälkeiset kiinnitykset. Lisäksi 
myönnettiin yhdistykselle oikeus kaupungin 
takaaman lainan vakuuden vaihtamiseen 
(4.1. 34 §, 10.8. 2129 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v.1966 
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdis-
tyksen rakennuslainojen takaamisesta teke-
määnsä päätöstä, antaa kaupungin omavel-
kaisen takauksen yhdistyksen pääomamää-
rältään enintään 4.617 mmk:aan nousevien 
yhteiskoulun lisärakennuksen rakentamiseksi 
tarvittavien rakennuslainojen ja niiden kor-
kojen takaisin maksamisesta mm. sillä eh-
dolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhdistyksen omistamaan, kort-
telissa n:o 31107 olevaan taloon ja tonttiin 
n:o 10 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka 
pääomamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 1.2 6 mmk:n 
määräiset kiinnitykset, sekä yhtiön kaupun-
gilta vuokraaman korttelin n:o 31084 tontin 
n:o 7 vuokraoikeuteen ja vuokramaalla ole-
viin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
4.617 mmk:n jälkeiset kiinnitykset (28.9. 
2622 §). 

366 



2. Kaupunginhallit as 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kau-
punginvaltuuston v. 1965 ja 1966 tekemissä 
päätöksissä mainituilla ehdoilla Yhtenäis-
kouluyhdistykselle Helsingin Yhtenäiskou-
lun koulurakennuksen II rakennusvaiheen 
rakennuskustannusten rahoittamista varten 
48 000 mk:n lisälainan tavanmukaisilla eh-
doilla. Lisäksi kaupunginhallitus päätti suos-
tua yhtiön kaupungilta saamien lainojen va-
kuutena olevien haltijavelkakirjojen etu-
oikeusjärjestyksen muuttamiseen sekä yhdis-
tyksen Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalta, Kes-
kinäiseltä Henkivakuutusyhtiöltä Salamalta 
ja Postisäästöpankilta saamien lainojen kuo-
letuserien maksuaikojen pidentämiseen, kau-
pungin takausten pysyessä muuttumattomi-
na sekä eräiden pankkien myöntämien laino-
jen ylivakuutena olevien haltijavelkakirjojen 
palauttamiseen (9.3. 732 §, 20.4. 1144 §, 25.5. 
1540 §, 10.8. 2127 §, 23.11. 3173, 3174 §, 
yjsto 23.5. 6042 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti suostua 
jäljempänä mainittujen oppikoulujen raken-
tamista varten eräiltä rahalaitoksilta saatu-
jen lainojen lyhennyserien maksujärjestelyi-
hin kaupungin takausten pysyessä ennallaan, 
eräiden ylivakuutena olevien haltijavelka-
kirjojen palauttamiseen sekä haltijavelka-
kirjojen etuoikeusjärjestyksen muuttami-
seen: Etelä-Kaarelan Oppikouluyhdistys (4.1. 
33 §, 13.4. 1079 §); Meilahden Yhteiskoulu 
Oy (19.1. 185 §, 7.12. 3329 §); Pohjois-Hel-
singin Yhteiskoulun Kannatusyhdistys (9.2. 
417 §, 20.4. 1143 §, yjsto 8.8. 6554 §); Mäke-
länrinteen Yhteiskoulun Kannatusyhdistys 
(19.1. 186 §); Vartiokylän Oppikouluyhdis-
tys (13.4. 1080 §); Myllypuron Oppikoulu-
yhdistys (24.8. 2265 §, 7.12. 3330 §) ja Stif-
telsen Botby Svenska Samskola (1.6. 1641 §, 
10.8. 2128 §). 

Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa suoritta-
maan kaupungin kassavaroista Venäläisen 
Koulun Kannatusosakeyhtiön Keskinäiseltä 
Vahinkovakuutusyhtiöltä Kansalta saamien 
kaupungin takaamien lainojen seuraavat 
maksut: 120 000 mk:n määräisen lainan 

maksamatta jääneen 7 %:n koron ajalta 
1.1.—31.12.1966, yht. 6 720 mk sekä v. 1966 
maksamatta jääneen lyhennyserän 12 000 mk 
ja 40 000 mk:n määräisen lainan ajalta 1.12. 
1965—31.11.1966 maksamatta jääneen 7 %:n 
koron, yht. 2 240 mk sekä sanotun lainan 
v. 1966 erääntyneen, maksamatta jääneen ly-
hennyserän 4 000 mk ja ko. koulun Pohjois-
maiden Yhdyspankilta saaman 100 000 mk:n 
määräisen lainan ajalta 20.6.—20.12.1966 
maksamatta jääneen koron 3 763 mk siten, 
että korko- ja lyhennyserien takaisin perimi-
sestä päätettäisiin myöhemmin (yjsto 3.1. 
5016 §, 17.1. 5134 §). 

Valtiolta päätettiin periä kaupungilla 31. 
12.1966 Venäläisen Koulun Kannatusosake-
yhtiöltä olleet saatavat korkoineen mainit-
tuun päivään saakka, eli yht. 418 172 mk. 
Kertomusvuonna kaupungille mahdollisesti 
syntyvien vastaavien saatavien perimisestä 
päätettäisiin erikseen (yjsto 14.3. 5518 §). 

Yleisjaosto päätti, muuttaen 7.7. ja 14.12. 
1965 sekä 25.1.1966 tekemiään päätöksiä, 
siltä osin kuin niissä oli avustusten maksatta-
minen Helsingin Suomalais-Venäläisen Kou-
lun Kannatusyhdistykselle keskeytetty tai 
käytetty yhdistykselle merkittyjä avustuksia 
kaupungin Venäläisen Koulun Kannatus-
osakeyhtiöltä olevien kaupungin saatavien 
lyhentämiseen, että yhdistykselle maksetaan 
v. 1965—1966 pidätetyt avustukset, yht. 
141 051 mk (yjsto 28.3. 5637 §). 

Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa peri-
mään Venäläisen Koulun Kannatusosake-
yhtiöltä kaupungin kertomusvuonna synty-
neen 261 522 mk:n suuruisen saatavan ja 
6 %:n koron tämän saatavan 255 348 mk:n 
suuruiselle osalle esitetyn laskelman mukai-
sesti. Saatavien perimisen jälkeen saatiin 
suorittaa koulua varten kertomusvuoden ta-
lousarvioon merkitty avustus (yjsto 16.5. 
5998 §). 

Antinkodin lainahakemuksesta annettava 
lausunto. Kansaneläkelaitos oli pyytänyt 
kaupunginhallituksen lausuntoa Antinkodin 
Kannatusyhdistyksen sille tekemästä 412 500 
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mk:n suuruisesta lainahakemuksesta. Huolto-
lautakunta totesi, että yhdistyksen tarkoi-
tuksena oli rakentaa vanhusten sairas- ja 
hoivakoti kaupungilta vuokraamalleen ton-
tille. Huoltolaitoksen rakennuskustannukset 
ovat 1.65 5 mmk, eli 23 643 mk hoitopaikkaa 
kohti, joita laitokseen tulee 70. Kun kaupun-
gin omien hoitopaikkojen lisäämiseen tähtää-
vät toimenpiteet eivät yksinomaan riittäneet 
poistamaan hoitopaikkojen tarvetta, on kau-
pungin edun mukaista, että yksityiset järjes-
töt perustavat vanhusten hoitokoteja. Kau-
punginvaltuusto päätti 8.2. antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen yhdistyksen Kan-
saneläkelaitokselta ko. tarkoitusta varten 
mahdollisesti saaman, enintään 412 500 mk:n 
suuruisen lainan vakuudeksi. Lisäksi kau-
punginvaltuusto oli päättänyt myöntää yh-
distykselle 280 000 mk:n suuruisen lainan 
vanhusten sairas- ja hoivakodin rakentamista 
varten erinäisillä ehdoilla. Kaupunginjohta-
jan mielestä olisi Kansaneläkelaitoksen osal-
listuminen kodin rakentamisen rahoittami-
seen erittäin suotavaa. Kaupunki tulisi mak-
sattamaan myöntämänsä lainan vasta sen 
jälkeen, kun suunnitelmille olisi saatu lää-
kintöhallituksen hyväksyminen. Kaupungin-
hallitus päätti antaa lausunnon Kansaneläke-
laitokselle huoltolautakunnan lausunnon mu-
kaisesti (9.3. 733 §). 

Kaupungin tulorakennetta ja nettomenojen 
kehitystä koskeva tutkimus päätettiin lähettää 
kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 
ja laitoksille sekä kehottaa niitä seuraamaan 
tulorakenteen ja verovaroin katettavan me-
no-osuuden kehitystä omalta osaltaan sekä 
ilmoittamaan kaupunginhallitukselle rahoi-
tusosuuksissa tapahtuvista muutoksista ja 
ryhtymään toimenpiteisiin tarpeellisten muu-
tosten aikaansaamiseksi (22.3. 871 §). 

Hintasulkua ja sen lieventämistä koskevat 
sosiaaliministeriön päätökset merkittiin tie-
doksi. Vahvistusta ei ole tarpeen hakea 
muille kuin seuraaville maksuille: sähkö-, 
vesi- ja kaasumaksut, parturi- ja kampaamo-
maksut, jalkineiden korjausmaksut, yleisten 

saunojen maksut, pesu-, silitys- ja prässäys-
maksut, elokuvateattereiden pääsymaksut, 
henkilökuljetusmaksut raitiotie- ja linjalii-
kenteessä. Muihin hyödykkeiden hintoihin 
nähden oli noudatettava valtioneuvoston 
v. 1958 hintojen sekä maksujen valvonnasta 
ja säännöstelystä antaman päätöksen yleisiä 
määräyksiä (1.11. 2964 §, 16.11. 3090 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus vah-
visti veroäyrin hinnaksi v:n 1966 tuloista 
13 p (31.8. 2367 §). 

Yleisjaosto myönsi rahatoimistolle 365 002 
mk tilillä kunnallisverojen poistot ja palau-
tukset olevasta siirtomäärärahasta saamatta 
jääneitä v:n 1961 jälkiverotusten poistoja ja 
palautuksia varten (yjsto 12.9. 6762 §). 

Edelleen yleisjaosto myönsi v. 1966 myön-
nettyjen määrärahojen lisäksi rahatoimiston 
käytettäväksi 29 418 mk v:n 1966 ao. määrä-
rahoista kantotilityksistä vähennettyjen kun-
nallisverojen palautusten poistamista varten 
ja 165 mk palautusten korkojen poistamista 
varten (yjsto 10.1. 5075 §). 

Merkittiin tiedoksi veroviraston ilmoitus 
v:n 1965 tileissä poistetuista veroista (19.10. 
2824 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjoh-
tajan myöntämään valtiolle kertomusvuoden 
joulukuussa suoritettavista verojen kanto- ja 
välitilityksistä ja v. 1968 suoritettavista etu-
maksuista enintään 10 mmk:n lykkäyksiä, 
kuitenkin kauintaan kuuden kuukauden 
ajaksi kerrallaan ja sillä ehdolla, että lykät-
täville erille suoritetaan korkoa vähintään 
8 %:n mukaan (16.11. 3092 §). 

Yleisjaosto päätti, että korkeimman oikeu-
den v. 1965 Otto Karmeelle tuomitsema va-
hingonkorvausvelvollisuus, jonka mukaan 
hän on velvollinen suorittamaan kaupungille 
24 278 mk 5 %:n korkoineen 1.3.1962 lukien 
ja oikeudenkäyntikuluja 400 mk, saatiin suo-
rittaa siten, että asianomainen maksaa kuu-
kausittain 15.7. lukien 5 000 mk, kunnes täysi 
maksu on suoritettu (yjsto 4.7. 6390 §). 

Vuosiksi 1968—1977 laadittu taloussuunni-
telma merkittiin tiedoksi. Kaikkia lauta- j a 
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johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia keho-
tettiin suunnittelemaan vastainen toimintan-
sa mahdollisuuksien mukaan taloussuunni-
telmassa esitettyjen näkökohtien ja taloudel-
listen edellytysten puitteissa (19.10. 2821 §). 

Kaupungin v:n 1966 tilinpäätös päätettiin 
hyväksyä (6.4. 1005 §). 

Kaupungin v:n 1967 ja 1968 talousarvion ja 
tilisäännön määräysten noudattamista koske-
vat kiertokirjeet päätettiin lähettää kaikille 
lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitok-
sille sekä rakennustoimikunnille (4.1. 29 §, 
21.12. 3473 §). 

Kaupungin v:n 1968 talousarvioehdotuksen 
käsittelyjärjestystä koskeva ilmoitus merkit-
tiin tiedoksi (24.8. 2270 §). 

Vuoden 1968 talousarvioehdotuksen laati-
mista koskevat ohjeet päätettiin lähettää 
kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 
ja laitoksille (2.3. 666 §). 

Talousarvio- ja laskentajärjestelmien yhden-
mukaistamista koskeva aloite päätettiin tehdä 
kunnallisille keskusjärjestöille yhteisesti Es-
poon kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan 
kanssa (9.3. 730 §). 

Rahoitustasetta, tilien asemaa ja talousarvion 
toteutumista koskevat ilmoitukset merkittiin 

tiedoksi (4.1. 26 §, 11.5. 1377 §, 10.8. 2124 §, 
9.11. 3037 §, 7.12. 3331 §, yjsto 30.5. 6117 §, 
5.9. 6715 §, 3.10. 6924 §). 

Väestön määrä. Merkittiin tiedoksi tilas-
tollisen päätoimiston ilmoitus, että Helsingin 
kaupungin henkikirjoitettu väestö oli 1.1. 
1967 yht. 516 472 henkilöä, joista Suomen 
kansalaisia 512 996 henkilöä ja ulkomaiden 
kansalaisia 3 476 henkilöä (31.8. 2364 §). 

Takaussitoumus. Rahatoimiston ilmoituk-
sen mukaan oli rakennusviraston ent. lakaisija 
Pentti Haapalainen syyllistynyt väärinkäy-
töksiin erästä huoltokassalle annettavaa ta-
kaussitoumusta koskevassa asiassa. Yleis-
jaosto kehotti asiamiestoimistoa tekemään 
asiasta rikosilmoituksen ja vaatimaan mah-
dollisessa oikeudenkäynnissä asianomaiselle 
rangaistusta sekä hänen tuomitsemistaan 
korvaamaan kaupungille kaupungin saatava 
ja asiasta aiheutuneet kulut (yjsto 12.9. 
6779 §). 

Jäsenmaksu. Suomen Kaupunkiliitolle pää-
tettiin suorittaa kertomusvuoden jäsenmak-
suna 251 935 mk sekä ilmoittaa samalla, että 
v:n 1966 henkikirjoituksen mukaan kaupun-
gin asukkaista oli Suomen kansalaisia 
503 870 henkilöä (yjsto 17.1. 5121 §). 

12. Muut asiat 

Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlallisuu-
det. Kaupunginhallitus päätti , 

että kaupunki suorittaa jäähallin luovut-
tamisesta Suomen itsenäisyys juhlavuoden 
1967 neuvottelukunnan käyttöön itsenäisyys-
juhlavuoden valtakunnallisen pääjuhlan jär-
jestämistä varten Jääkenttäsäätiölle 15 000 
mk:n suuruisen kokonaiskorvauksen, 

että rakennusvirastoa kehotetaan huoleh-
timaan kaupungin kustannuksella anomuk-
sen mukaisesti tervapatojen hankkimisesta, 
jäähallin sisäkoristelun suorittamisesta enin-
tään 6 000 mk:n suuruisin kustannuksin, jää-

hallin koripallokentän kääntöpuolen maalaa-
misesta, jäähallin lavasteiden yms. rakenta-
mista varten tarvi t tavan puutyöryhmän luo-
vuttamisesta ja valonheittimien hankkimi-
sesta jäähallia varten, 

että rakennusvirastoa kehotetaan järjes-
tämään juhlaliputus 6.12. Mannerheimintiellä 
Erot tajal ta Messuhallille, Aleksanterinkadul-
la Mannerheimintieltä Senaatintorille, Pit-
källäsillalla ja Siltasaarenkadulla Pitkältäsil-
lalta Hämeentielle, 

että rakennusvirastoa kehotetaan huoleh-
timaan tilapäisten rakennelmien ym. poista-
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