
2. Kaupunginhallitus 

työsopimussuhteessa olevalle henkilölle 1.6. 
lukien vuorotyölisää siten, että säännöllisessä 
iltavuorossa tehdyiltä työtunneilta makse-
taan 10 % asianomaisen saaman kuukausi-
palkan mukaisen yksinkertaisen tuntipalkan 
perusteella laskettuna ja että säännöllisessä 
yövuorossa tehdyiltä työtunneilta maksetaan 
20 % em. tavalla laskettuna. Rahatoimistoa 

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tie-
tojenkäsittelykeskuksen tietokoneiden vaih-
toon liittyvät hankinta-asiat ja saattamaan 
ne kaupunginhallituksen päätettäviksi (6.5. 
2215 §). 

J äsenmaksut. Tietokoneyhdistykselle pää-
tettiin suorittaa v:n 1967 jäsenmaksu 150 mk 
(yjsto 29.2. 5390 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Ulkomaisen obligaatiolainan liikkeelle laske-
minen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
kaupunginvaltuuston 29.5. liikkeelle lasket-
tavaksi päättämän 50 milj. Saksan markan 
määräistä ulkomaista obligaatiolainaa koske-
vat lainaehdot, merkintäsopimuksen ja mak-
supaikka- ja hoitosopimuksen. Siinä tapauk-
sessa, että kaupunki saisi kertomusvuoden 
heinäkuussa Länsi-Saksasta em. obligaatio-
lainan, saataisiin kaupungin kassavaroja si-
joittaa tilapäisesti valtiolle em. lainan mää-
rään saakka sidottuna Saksan markan ar-
voon ja korolla, joka kattaa kaupungin laina-
kustannukset ja muuten kaupunginjohtajan 
määräämillä ehdoilla (24.6. 2799 §, 1.7. 
2885 §). 

Lainan anominen Kansaneläkelaitokselta. 
Merkittiin tiedoksi, että Kansaneläkelaitos 
oli hylännyt kaupungin laina-anomuksen 
(6.4. 1048 §). 

Merkittiin tiedoksi Kansaneläkelaitoksen 
ilmoitus sen kaupungille myöntämien laino-
jen koron muuttamisesta (19.8. 3142 §). 

Kaupunginjohtajalle päätettiin ilmoittaa, 
että kaupunginhallituksella on kaupungin-
valtuuston päätöksen mukaisesti v. 1969 oi-
keus ottaa määrääminsä ehdoin tarvittaessa 
lyhytaikaista luottoa enintään 70 mmk:n mää-
rään saakka (23.12. 4442 §). 

Kaupungin myöntämien indeksiehtoisten lai-
nojen koron tarkistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti, että kaupungin indeksiin sidottujen 
antolainojen korko tarkistetaan 1.9. lukien 

siten, että lainoista peritään taloudellisen ke-
hityksen turvaamisesta v. 1968—1969 anne-
tun lain jäljellä olevan voimassaoloajan, kui-
tenkin kauintaan 31.12.1969 asti, lisäkorkona 
yksi prosenttiyksikkö vuodessa ja että kau-
pungin korottomina myöntämistä indeksi-
ehtoisista lainoista peritään 1 %:n suuruinen 
korko 1.9. lukien em. lain voimassaoloajan 
päättyessä, kuitenkin viimeistään 31.12.1969 
(5.8. 3003 §). 

Kaupungin myöntämien lainojen sakko- ja 
viivästyskorkojen vahvistaminen. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa kaupungin myöntä-
mien lainojen viivästyskoron suuruudeksi 
1.1.1969 lukien edelleen 8 % kuitenkin niin, 
että viivästyskorko on aina 2 % varsinaista 
lainakorkoa suurempi ja sakkokoron suu-
ruudeksi edelleen 10 % kuitenkin niin, että 
sakkokorko on aina 4 % varsinaista laina-
korkoa korkeampi ylimmän sovellettavan ko-
ron, viivästys- ja sakkokorko mukaan luet-
tuna ollessa kuitenkin korkeintaan 12 % 
vuodessa velan maksamattomalle pääomalle 
(30.12. 4493 §). 

Kaupungin ottamien eräiden lainojen 
koron korottaminen. Kaupunginhallitus päätti 
korottaa Helsingin kaupungin lahjoitus-
rahastojen kaupungille myöntämien, yht. 
195 000 mk:n määräisten lainojen koron 
7 %:sta 8 %:iin 1.9. lukien lainan jäljellä ole-
vaksi voimassaoloajaksi, kuitenkin kauintaan 
31.12.1969 saakka, koska myöskin huolto-
kassan myöntämien asunnonhankkimislaino-
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jen korko oli korotettu 1 %:lla (28.10. 3849 §). 
Merkittiin tiedoksi Helsingin kaupungin 

leski- ja orpoeläkekassan kaupungille myön-
tämien v:n 1966 osavelkakirjalainaan sisälty-
vien yht. 327 000 mk:n suuruisten lainojen 
koron muuttaminen 7 %:sta 8.5 %:iin ajalle 
1.4.1968—31.12.1969 (30.12. 4496 §). 

Merkittiin tiedoksi Suomi-yhtiön toimi-
henkilöiden Huolto-osuuskunnan kaupungille 
v. 1964 myöntämän 250 000 mk:n suuruisen 
lainan korkokannan muuttaminen 8 %:sta 
10 %:iin 10.4. lukien toistaiseksi (28.10. 
3848 §). 

Vielä merkittiin, että Keskinäinen Henki-
vakuutusyhtiö Suomi oli korottanut kaupun-
gille myöntämiensä osavelkakirjalainojen ko-
ron 8 y2 %:ksi 1.6. lukien toistaiseksi (30.9. 
3580 §). 

Kaupungin takaamien yksityisten oppilai-
tosten lainojen korkokannan muuttaminen. 
Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan 
hyväksyä jäljempänä mainittujen yksityisten 
oppilaitosten Rakennusalan työeläkekassalta 
saamien, kaupungin takaamien lainojen ko-
ron nostamisen 7 %:sta 7.5 %:iin seuraavasti: 
Myllypuron oppikouluyhdistys ja Rudolf 
Steiner -koulun kannatusyhdistys 1.1.1968 
lukien (27.1. 319 §, 22.1. 220 §); Kulosaaren 
Yhteiskoulun Oy ja Meilahden yhteiskoulu 
Oy 1.3. lukien (18.3. 818 §, 29.4. 2163 §); 
Kontulan Oppikouluyhdistys ja Yhtenäis-
kouluyhdistys 1.4. lukien (16.4. 2029 §). Myö-
hemmin päätettiin eräiden yksityistä oppi-
koulua ylläpitävien yhteisöjen ko. eläkekas-
salta saamien, kaupungin takaamien lainojen 
korko nostaa 7 y2 %:sta 8 % %-'iin 1.7. lu-
kien toistaiseksi kaupungin takausten py-
syessä muutettujen lainaehtojen mukaisina 
voimassa (5.8. 3004 §). 

Edelleen päätettiin jäljempänä mainittujen 
kaupungin takaamien lainojen korkoa korot-
taa seuraavasti kaupungin takausten pysyes-
sä muutettujen lainaehtojen mukaisina voi-
massa: Meijeri väen Eläkekassan Yhtenäis-
kouluyhdistykselle myöntämän lainan korko 
7 %:sta 9 %:iin 1.7. lukien (18.11. 4084 §); 

Svenska Kulturfonden -nimisen rahaston va-
roista Ab Svenska Köpmannaskolan -nimi-
selle yhtiölle myöntämän lainan korko 10 
%:ksi 10.4. lukien (23.12. 4441 §); Stiftelsen 
Brita Maria Renlunds Minne -säätiön Sam-
fundet Svenska Social- och Kommunalhög-
skolan -säätiölle myöntämän lainan korko 
10 %:ksi 10.4. lukien (23.12. 4440 §); yksi-
tyistä oppilaitosta ylläpitävien yhteisöjen 
Keskinäiseltä Henkivakuutusyhtiöltä Suo-
melta saamien lainojen korko 8 % %:ksi 1.6. 
lukien toistaiseksi (30.9. 3581 §) ja samoin 
yksityistä oppilaitosta ylläpitävien yhteisöjen 
Eläketurvakeskukselta saamien lainojen kor-
ko 8 % %'ksi toistaiseksi. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti hylätä Eläketurvakeskuk-
sen anomuksen viivästyskorkoa koskevan eh-
don sisällyttämisestä kaupungin takaussitou-
muksiin (2.12. 4237 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupunginhallitus 
oikeutti rahatoimiston maksamaan ennak-
kona aikaisemmin myönnetyn ennakon lisäksi 
enintään 1.448 mmk Vuosaari-Säätiön puo-
lesta Vuosaaren sillan ja siihen Vuosaaren 
puolelta liittyvän tien rakentamisesta aiheu-
tuneita velkoja ym. kustannuksia säätiön 
velkojille saatuaan säätiöltä yksilöidyt kirjal-
liset maksuasiakirjat ja todettuaan, että 
maksuperuste on syntynyt ennen 1.1.1967 ja 
että maksu sisältyy kaupunginvaltuustolle 
esitettyihin kokonaiskustannuksiin. Tämän 
samoin kuin aikaisemmin myönnetyn enna-
kon vakuudeksi säätiön oli luovutettava ra-
hatoimistolle vähintään kahden vuoden pank-
kitakaus. Kysymys vaaditun pankkitakauk-
sen mahdollisesti aiheuttamien kustannusten 
korvaamisesta säätiölle otettaisiin myöhem-
min erikseen käsiteltäväksi (15.1. 159 §, 
1.4. 968 §). 

Kehitysvammatuki 57 -nimiselle yhdistyk-
selle päätettiin myöntää 250 000 mk:n suu-
ruinen tilapäinen lisälaina kaupungin kassa-
varoista Kankurinmäen kesäsiirtola- ja hoito-
kodin uudisrakennus- ja muutostöitä varten 
4y2 %:n ko:olla kauintaan 9 kk:n ajaksi raha-
toimiston hyväksymää vakuutta vastaan ja 
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määräämän maksutaulukon mukaisesti (30.9. 
3582 §). 

Tapanilan Urheilutalosäätiölle päätettiin 
myöntää 100 000 mk:n laina mm. siten, että 
laina on maksettava takaisin 15 v:n aikana, 
jolloin kunkin vuoden touko- ja marraskuun 
viimeisenä päivänä on maksettava 3 571 mk, 
ensimmäisen kerran 31.5.1969. Viimeisen 
kuoletuserän suuruus on 3 583 mk. Vuotui-
nen korko on 4y2 %, joka maksetaan lainaa 
lyhennettäessä. Lainan pääoman ja koron 
sekä mahdollisten viivästys- ja sakko-
korkojen ynnä perimiskulujen suorittamisen 
vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa 
kaupungille 21.8. asettamansa, n:oilla 45—56 
merkityt haltijavelkakirjat, määrältään ku-
kin 10 000 mk 12 %:n korkoineen, joiden 
maksamisen vakuudeksi on 17.9.1968 vah-
vistettu kiinnitys Tapanilan Erä -yhdistyk-
selle 28.9.1953 tehdyn vuokra välikirjan no-
jalla kuuluvan maa-alueen vuokraoikeuteen 
Bamsas-nimisen tilan maasta RNro 12240 

Tapanilan kylässä ja vuokraajan omistamiin 
alueella oleviin rakennuksiin. Lainasta an-
nettu käteinen pantti on samalla kaikkien 
niiden muidenkin saatavien vakuutena, joista 
lainansaaja on kaupungille vastuussa tai jou-
tuu ennen pantin takaisin luovuttamista vas-
taamaan. Muut ehdot olivat tavanmukaiset 
(28.10. 3847 §). 

Helsingfors Segelsällskap -yhdistykselle 
päätettiin myöntää Liuskasaaren rakenteiden 
kunnostamista varten 65 000 mk:n määräinen 
laina mm. seuraavilla ehdoilla: laina on mak-
settava takaisin 15 v:n aikana siten, että kun-
kin touko- ja marraskuun viimeisenä päivänä 
maksetaan 2 300 mk, ensimmäisen kerran 
31.5.1969. Viimeisen kuoletuserän suuruus on 
2 900 mk. Lainan vuotuinen korko on 4 y2 %, 
joka maksetaan lainaa lyhennettäessä, en-
simmäisen kerran 30.11.1968. Lainan pää-
oman ja koron sekä mahdollisten viivästys- ja 
sakkokorkojen ynnä perimiskulujen maksa-
misen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja 
panttaa kaupungille 28.3.1967 asettamansa, 

n:olla 1—5 merkityt haltijavelkakirjat, joista 
n:ot 1—4 on jokainen määrältään 10 000 mk 
ja n:o 5 määrältään 15 000 mk sekä 20.3. 
asettamansa molla 6 ja 7 merkityt haltija-
velkakirjat, molemmat määrältään 5 000 mk, 
velkakirjat n:o 1—5 10 %:n ja n:o 6 ja 7 
12 %:n korkoineen ja jokaista velkakirjaa 
kohti enintään 200 mk perimiskuluja, joista 
velkakirjojen n:o 1—5 maksamisen vakuu-
deksi on 31.3.1967 ja velkakirjojen n:o 6 ja 7 
maksamisen vakuudeksi 26.3.1968 vahvistet-
tu kiinnitys yhdistykselle vuokrasopimuksen 
perusteella kuuluvan 14 285 m2:n suuruisen 
alueen hallintaoikeuteen Liuskasaaressa ja 
vuokra-alueella oleviin vuokraajan omista-
miin rakennuksiin. Kaupungilla on oikeus 
määrätä minkä saatavan maksamiseksi pant-
ti on käytettävä. Kiinnitysten uudistamisesta 
aiheutuvat kustannukset maksaa lainan 
saaja. Muut ehdot olivat tavanmukaiset 
(22.4. 2092 §). 

Vihreä-Valkoinen Tenniskerho -nimisen 
yhdistyksen ylläpitämän tenniskentän puku-
suojarakennusten rakennuskustannusten ra-
hoittamista varten myönnettiin 30 000 mk:n 
suuruinen laina siten, että laina on makset-
tava takaisin 20 v:n aikana kunkin vuoden 
marraskuun viimeisenä päivänä, ensimmäisen 
kerran 30.11.1973, vuotuinen lyhennyserä on 
2 000 mk. Lainan saajalla on oikeus lyhentää 
lainaa em. kuoletuseriä suuremmalla mää-
rällä ja maksaa se loppuun jo ennen laina-
ajan päättymistä. Lainan vuotuinen korko 
on 4.5 %, joka on maksettava vuosittain kun-
kin vuoden marrask. 30 p:nä, ensimmäisen 
kerran 30.11.1968. Lainan saaja sitoutuu pi-
tämään pukusuojarakennuksen tilat alku-
peräisessä käytössään ja varaamaan myös 
Urheiluseura Vesta ja Brändö Seglare nimi-
sille yhdistyksille tilaisuuden käyttää puku-
suojarakennuksen kokoushuonetiloja hyväk-
seen kohtuullista korvausta vastaan. Yhdis-
tyksen tenniskenttien ja pukusuojaraken-
nuksen tilojen käytöstä perimät maksut on 
pidettävä kohtuullisina ja vaadittaessa alis-
tettava urheilu- ja ulkoilulautakunnan vah-
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vistettaviksi. Muut ehdot olivat tavanmukai-
set 2. 33? §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa De 
Garnlas Vänner -yhdistyksen vanhainkotira-
kennuksen rakentamista varten myönnetylle 
300 000 mk:n suuruiselle kuoletuslainalle mm. 
seuraavat lainaehdot: laina on maksettava 
takaisin V; J972—1992 siten, että kunkin vuo-
den touko- ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan 7 500 mk, ensimmäisen kerran 
30.11.1972. Lainan vuotuinen korko on 3 %, 
joka niin ikään on suoritettava kunkin vuo-
den touko- ja marraskuun viimeisenä päi-
vänä, ensimmäisen kerran 31.5.1968. Lainan 
pääoman ja koron samoin kuin mahdollisten 
viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimisku-
lujen vakuudeksi lainan saaja luovuttaa ja 
panttaa kaupungille 7.12.1967 asettamansa 
haltijavelkakirjat n:o 1—6, kukin määrältään 
50 000 mk, joiden pääoman ja sille lasketta-
van 8 %:n vuotuisen koron maksamisen va-
kuudeksi on 16.12.1967 vahvistettu kiinnitys 
yhdistykselle vuokratun, n. 5 040 m2:n suu-
ruisen alueen hallinto-oikeuteen Tuomarin-
kylän kartano -nimisen tilan RN:o l645 maalla 
Tuomarinkylän kylässä sekä alueella oleviin 
rakennuksiin. Lainan saaja sitoutuu rakenta-
maan vanhainkodista vähintään 36 paikkaa 
käsittävän ja on vanhainkotiin otettava etu-
päässä helsinkiläisiä vanhuksia, joiden hoi-
toon ottaminen tapahtuu yhteistoiminnassa 
huoltolautakunnan kanssa. Muut lainaehdot 
olivat tavanmukaiset (22.1. 219 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti Raajarikkojen 
koulusäätiölle kaupunginvaltuuston 4.10. 
1967 myöntämälle 81 840 mk:n suuruiselle 
lainalle seuraavat lainaehdot: lainasta ei 
makseta lyhennyksiä eikä korkoa;' lainan 
saaja luovuttaa Ruskeasuolle rakennettavas-
ta aivovauriolasten kansakoulusta 7 oppilas-
paikkaa ja 4 paikkaa sen oppilasasuntolasta 
kaupungin käytettäväksi sellaisia aivovau-
riolapsia varten, jotka voivat omaksua kou-
lussa annettavan opetuksen ja joiden osalta 
sosiaaliministeriö on ilmoittanut vastaavansa 
varsinaisista koulutuskustannuksista inva-

lidihuoltolain nojalla; lainan saaja sitoutuu 
huolehtimaan lasten opetuksesta kansakoulu-
lainsäädännön mukaisesti ja heidän kuntou-
tuksestaan koulussa; lainan saaja varaa kau-
pungille oikeuden yhden edustajan valitsemi-
seksi säätiön isännistöön; kaupunki huoleh-
tii oppilaiden kuljettamisesta kouluun sekä 
oppilasasuntolassa asuvien täysihoitokustan-
nusten korvaamisesta, jos sosiaaliministeriö 
ei niitä suorita; mikäli koulun rakentamista 
varten saadaan valtionapua, sitoutuu lainan-
saaja lyhentämään kaupungin lainaa valtion-
avun sillä osalla, joka ylittää kaupungin va-
raamien oppilas- ja hoitopaikkojen rakenta-
miskustannusten ja ko. lainan erotuksen; 
lainan pääoman samoin kuin mahdollisten 
viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa kaupungille 12.12.1967 
asettamansa haltijavelkakirjan n:o 20 mää-
rältään 85 000 mk, jonka pääoman ja sille 
laskettavan 10 %:n vuotuisen koron maksa-
misen vakuudeksi on 21.12.1967 vahvistettu 
kiinnitys 16. kaupunginosan korttelissa n:o 
729 Kiskontien varrella sijaitsevan tontin 
n:o 3 yhdistykselle vuokrasopimuksen no-
jalla kuuluvaan hallintaoikeuteen ja vuokraa-
jan omistamiin tontilla oleviin rakennuksiin. 
Lainasta annettu käteinen pantti on samalla 
kaikkien niiden muidenkin saatavien vakuu-
tena, joista lainansaaja on kaupungille vas-
tuussa tai joutuu ennen pantin takaisin luo-
vuttamista vastaamaan; lainasopimus on 
voimassa 10 v ja jatkuu sen jälkeen viisivuo-
tiskausittain, mikäli sitä ei lainanantajan tai 
lainansaajan taholta kirjallisesti irtisanota 
vähintään vuotta ennen sopimuskauden päät-
tymistä. Muut lainaehdot olivat tavanmukai-
set (6.4. 1049 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginval-
tuuston 29.5. Marian Sairaskoti-Säätiölle 
myöntämälle 60 000 mk:n määräiselle lainalle 
mm. seuraavat lainaehdot: laina on makset-
tava takaisin 20 v:n aikana siten, että kunkin 
vuoden touko- ja marraskuun viimeisenä päi-
vänä maksetaan 1 500 mk, ensimmäisen ker-
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ran 31.5.1969; lainan vuotuinen korko on 
4.5 %, joka niin ikään on maksettava puoli-
vuosittain kunkin vuoden touko- ja marras-
kuun viimeisenä päivänä, ensimmäisen ker-
ran 31.5.1969; lainan pääoman ja koron sekä 
viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja 
panttaa kaupungille omistamansa Fastig-
hetsaktiebolaget Eol -nimisen yhtiön osak-
keet nro 67, 68 sekä 101—114, jotka oikeutta-
vat huoneiston nro 4 hallintaan talossa nro 5 
Luotsikadun varrella. Lainasta annettu kä-
teinen pantti on samalla kaikkien niiden mui-
denkin kaupungin saatavien vakuutena, jois-
ta yhdistys on vastuussa tai joutuu ennen 
pantin takaisin luovuttamista vastaamaan; 
lainansaaja sitoutuu käyttämään saamansa 
lainan lisähoitopaikkojen järjestämiseksi sai-
raskotiin. Uudet hoitopaikat käytetään hel-
sinkiläisten, lähinnä vanhusten hoitoon (30. 
12. 4488 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yht. 
50 000 mk erisuuruisten lainojen myöntämi-
seksi lOrlle kaupunginorkesterin soittajalle 
soittimien hankkimista varten mm. seuraa-
villa ehdoillar laina on maksettava takaisin 
v. 1968—1972 siten, että vuosittain kunkin 
kuukauden 15 pmä lainansaajalle kaupungilta 
tulevan palkanmaksun yhteydessä rahatoi-
miston huoltokassaosastoon pidätetään lai-
nan lyhennyksenä vähintään 100 mk. En-
simmäinen kuoletuserä erääntyy maksetta-
vaksi 15.6.1968. Lainansaaja maksaa lainasta 
4.5 %rn vuotuisen koron, joka maksetaan 
kunkin vuoden marraskuun 15 pmä, ensim-
mäisen kerran 15.11.1968. Lainan pääoman 
ja koron samoin kuin mahdollisten viivästys-
ja sakkokorkojen ynnä perimiskulujen va-
kuudeksi lainansaaja luovuttaa rahatoimis-
ton hyväksymän vakuuden. Jos lainansaaja 
laiminlyö lainan kuoletuksen tai koron mää-
räaikaisen maksamisen, on lainansaaja vel-
vollinen maksamaan erääntymispäivästä 
maksupäivään asti kaupunginhallituksen kul-
loinkin suuruudeltaan määräämät sakko- ja 
viivästyskorot sekä perimispalkkiot ja katso-

taan tällöin samoin kuin jos lainansaaja on 
muutoin rikkonut lainaehtoja, tai jos lainan-
saaja eroaa kaupungin palveluksesta tai myy 
soittimensa, jonka hankkimiseen hän on saa-
nut kaupungilta lainaa, velkamäärä kokonai-
suudessaan ilman eri irtisanomista maksetta-
vaksi erääntyneeksi ja on kaupunki tällöin 
oikeutettu heti uloshakemaan koko saata-
vansa mahdollisine sakko- ja viivästyskor-
koineen (27.1. 325 §). 

Työllisyyslainojen myöntäminen. Raken-
nusliike Vilho Aholan anottua, että sen toi-
mesta perustettava Kiinteistö-oy Ulappa-
saarentie 4 -niminen yhtiö vapautettaisiin luo-
vuttamasta vakuutta lainan indeksiehdon 
täyttämiseksi, kaupunginhallitus päätti, että 
kaikkien kaupungin myöntämien työllisyys-
lainojen indeksiehdon täyttämiseksi luovu-
tetut vakuudet vapautetaan siltä osin kuin 
ne koskevat taloudellisen kehityksen turvaa-
misesta vuosina 1968—1969 annetun lain voi-
maantulopäivän eli 10.4.1968 jälkeistä aikaa 
(9.9. 3402 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää jäljem-
pänä mainituin ehdoin seuraavat työllisyys-
lainat r 

Lainansaaja Laina-
aika 

Asunto-oy Ulappasaarentie 6 15 v 
Asunto-oy Kaarenjalka 4 ... 15 v 
Asunto-oy Vuorikumpu 15 v 
Laaturakenne Oy: 
Perustettavalle asunto-osa-

keyhtiölle 15 v 
» » 15 v 

Rakennustoimisto Matti 
Vuorela: 

Asunto-oy Torivoudintie 1... 10 v 

mk 

364 300 
860 000 
730 000 

161 000 
149 000 

250 000 

Yhteensä 2 514 300 

Lainat myönnetään seuraavilla yleisillä 
lainaehdoilla: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 19... 
—19... siten, että kunkin vuoden toukokuun 
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ja marraskuun viimeisenä päivänä suorite-
taan mk. 

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 vaatiessa 
lainan takaisin kuoletusajan kestäessäkin 
6 kuukauden irtisanomisajan jälkeen. 

2) Lainansaaja suorittaa lainasta seitse-
män ja puolen (7.5) prosentin vuotuisen ko-
ron, joka niin ikään on maksettava kunkin 
vuoden toukokuun ja marraskuun viimeisenä 
päivänä, ensimmäisen kerran kuun 

päivänä 19 
3) Laina sidotaan kotimaisten tavarain 

tukkuhintaindeksiin (1949 = 100) siten, että 
perusindeksinä pidetään sen kuukauden pis-
telukua, jonka aikana ensimmäinen lainaerä 
nostetaan, ja tarkistusindeksinä kutakin erä-
päivää (31.5. ja 30.11.) edeltäneen maaliskuun 
ja vastaavasti syyskuun pistelukua. Jos tar-
kistusindeksi on perusindeksiä suurempi, ko-
rotetaan kulloinkin erääntyvä korko- ja kuo-
letuserän perusmäärä yhdellä (1) prosentilla 
indeksin kutakin kahden (2) prosentin nou-
sua kohden. Jos tarkistusindeksi on perus-
indeksiä pienempi, ei indeksiehtoa 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 maksupäi-
vää sattuvalle kuukaudelle. 

Jos kotimaisten tavarain tukkuhintaindek-
sin laskeminen lopetetaan tai jos sen lasku-
perusteita muutetaan sillä tavoin, että indeksi 
saa olennaisesti toisen sisällön, eivätkä lai-
nanantaja ja lainansaaja voi sopia sen kor-
vaamisesta jollakin muulla tavoin, on molem-
milla oikeus irtisanoa laina heti takaisin mak-
settavaksi sen määräisenä kuin laina indeksin 
laskemisen loppuessa tai edellä mainitulla ta-
valla muuttuessa pääomansa ja korkonsa 
suhteen oli. 

4) Ennen lopullisen velkakirjan laatimista 
lainansaajan on esitettävä kaupunginhalli-
tuksen asiamiestoimistolle tarkka selvitys 
muusta rakennusaikaisesta rahoituksesta. Mi-
käli kaupungin myöntämä laina ylittää yh-
den kolmasosan (1/3) lopullisista kokonais-
kustannuksista, lyhentää lainansaaja heti 
kaupungin myöntämää lainaa vastaavasti. 

5) Lainamäärästä on neljännes (1/4) nos-
tettavissa 16.1.1968, kuitenkin aikaisintaan 
kolmen kuukauden kuluttua töiden alkami-
sesta, neljännes (1/4) 1.2.1968, kuitenkin ai-
kaisintaan neljän kuukauden kuluttua töiden 
alkamisesta, neljännes (1/4) 1.3.1968, kuiten-
kin aikaisintaan viiden kuukauden kuluttua 
töiden alkamisesta ja neljännes (1/4) 1.4.1968, 
kuitenkin aikaisintaan kuuden kuukauden 
kuluttua töiden alkamisesta. Mikäli kaupun-
gin rahoitusosuus jonkin erän maksattamisen 
aikaan ylittäisi kolmanneksen (1/3) siihen 
asti käytetystä rahoituksesta, siirtyy kysy-
myksessä olevan erän maksattaminen vas-
taavasti. 

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

9) Työt on aloitettava viimeistään 29.2. 
1968 ja niitä on jatkettava keskeytyksettä 
31.5.1968 saakka. 

10) Lainansaaja sitoutuu siihen, että töi-
den pääosa pyritään suorittamaan lokakuun 
1 päivän ja huhtikuun 30 päivän välisenä ai-
kana, että rahoituskohteena olevalla työ-
maalla käytetään ainoastaan helsinkiläistä 
työvoimaa, ellei kiinteistövirasto erityisistä 
syistä myönnä poikkeusta tästä ehdosta, ja 
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että rakennusaikana tarvittava uusi työvoi-
ma otetaan työvoimatoimikunnan kortiston 
välityksellä sen ollessa avoinna. 

11) Lainan vakuudeksi lainansaaja luovut-
taa rahatoimiston hyväksymän pankkita-
kauksen tai asianomaiseen tonttiin tahi sen 
vuokraoikeuteen ynnä tontilla oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jot-
ka nauttivat parempaa etuoikeutta kuin en-
simmäisten 75 %:n kiinnitysten jälkeiset 
kiinnitykset laskettuina kaupunginhallituk-
selle lainahakemuksen yhteydessä esitetyistä 
hankintakustannuksista. Mikäli kiinnitysva-
kuutta käytetään, lainansaaja sitoutuu mak-
samaan kiinnitysten uudistamisesta mahdol-
lisesti aiheutuvat kustannukset. 

12) Tontilla olevat rakennukset on pidet-
tävä täydestä arvosta palovakuutettuina 
koko sinä aikana, jolloin osakin kaupungin 
myöntämästä lainasta on takaisin maksamat-
ta. 

13) 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. 

Asiamiestoimistoa kehotettiin tekemään 
lopulliset lainasopimukset. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti muuttaa 11.5., 12.10., 
23.11. ja 30.11.1967 myöntämiensä työllisyys-
lainojen määräämisperusteita siten, että pe-
rusindeksinä pidetään sen kuukauden koti-
maisten tavarain tukkuhintaindeksin piste-
lukua, jonka aikana ensimmäinen lainaerä 
nostetaan (15.1. 160 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 
muuttaa 11.5.1967 ja 15.1.1968 tekemiään 
työllisyyslainojen myöntämistä koskevia pää-
töksiä siten, että Asunto-oy Ulappasaarentie 
6 -nimiselle yhtiölle myönnettyä 1 035 300 
mk:n lainaa käsitellään Kiinteistö-oy Ulappa-
saarentie 6 -nimiselle yhtiölle myönnettynä, 
määrältään alennettuna, 900 000 mk:n lai-
nana seuraavin ehdoin: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 1971— 
1992 siten, että v:ien 1971—1980 toukokuun 
ja marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
19 800 mk ja· v:ien 1981—1992 toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
24 750 mk. 

Lainansaaja sitoutuu vaadittaessa maksa-
maan lainan takaisin kolmen (3) kuukauden 
kuluttua irtisanomisesta. 

2) Lainansaaja suorittaa lainasta 8.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava kunkin vuoden toukokuun ja marras-
kuun viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 
marraskuun 30 päivänä 1968. 

3) Ennen lopullisen velkakirjan laatimista 
lainansaajan on esitettävä kaupunginhalli-
tuksen asiamiestoimistolle tarkka selvitys 
muusta rakennusaikaisesta rahoituksesta. 

4) Lainamäärästä on neljännes (1/4) nos-
tettavissa 1.9.1968 kuitenkin aikaisintaan 
kuukauden kuluttua töiden alkamisesta, nel-
jännes (1/4) 1.10.1968, kuitenkin aikaisintaan 
kahden kuukauden kuluttua töiden alkami-
sesta, neljännes (1/4) 1.11.1968 kuitenkin ai-
kaisintaan kolmen kuukauden kuluttua töi-
den alkamisesta ja neljännes (1/4) 1.12.1968 
kuitenkin aikaisintaan neljän kuukauden ku-
luttua töiden alkamisesta. 

5), 6), 7) 
8) Työt on aloitettava aikaisintaan kulu-

van vuoden syyskuun 1 päivänä, mutta kui-
tenkin viimeistään marraskuun 30 päivänä 
1968 ja pyrittävä pitämään keskeytyksettä 
käynnissä toukokuun 31 päivään 1969 saak-
ka. 

9), 10), 11) 
12) Kaupungilla on oikeus osoittaa pu-

heena olevilla lainavaroilla rakennettavaan 
vuokrataloon kaupungin rahoitusosuutta vas-
taava määrä vuokralaisia. 

13) Jos lainansaaja laiminlyö koron tai 
kuoletuksen määräaikaisen suorituksen, on 
lainansaaja velvollinen maksamaan eräänty-
mispäivistä maksupäivään asti kaupungin-
hallituksen erikseen hyväksymissä maksujen 
perimistä koskevissa ohjeissa edellytetyt kau-
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punginhallituksen kulloinkin suuruudeltaan 
määräämät sakko- tai viivästyskorot sekä pe-
rimispalkkiot ja katsotaan tällöin tai mikäli 
lainansaaja muutoin on rikkonut lainan mää-
räyksiä vastaan tai jos rakennukset tulipalon 
johdosta vahingoittuvat eikä palovahingon-
korvausta käytetä palaneiden rakennusten 
kuntoonpanemiseen tai uudelleen rakentami-
seen, taikka jos rakennukset puretaan kau-
pungin suostumuksetta tai jos niitä hoide-
taan huonosti tai käytetään sillä tavalla, että 
palovahingon sattuessa niistä ei saa täyttä 
korvausta tai jos kaupunki katsoo rakennus-
ten arvon muuten alentuneen niin, että lai-
nanantajan vakuus sen kautta tuntuvasti ale-
nee, velkamäärä korkoineen kokonaisuudes-
saan, samoin kuin pantattujen haltijavelka-
kirjojen sisältö korkoineen, jos kaupunki niin 
haluaa, ilman irtisanomista heti maksetta-
viksi erääntyneeksi, ja on kaupunki tällöin 
oikeutettu ilman eri irtisanomista heti ulos-
hakemaan koko saatavansa korkoineen tä-
män velkakirjan nojalla joko lainansaajalta, 
takauksen antaneelta pankilta tai suoraan 
panttivelkakirjojen nojalla ja lainansaajaa 
enempää kuulematta parhaaksi katsomallaan 
tavalla ja laissa säädettyä menettelyä nou-
dattamatta muuttamaan pantin rahaksi sekä 
käyttämään kertyvät varat niin hyvin pää-
oman kuin maksamattomien korkojen ja kau-
pungille mahdollisesti aiheutuvien kulujen 
joko lyhentämiseksi tai kokonaisuudessaan 
suorittamiseksi (17.6. 2730 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Asunto-
oy Mellunhirvelle, Asunto-oy Mellunsudelle, 
Asunto-oy Mellunporolle, Asunto-oy Mellun-
vasalle, Asunto-oy Mellunnäädälle, Asunto-oy 
Mellunkarhulle ja Rakennus Oy:lle yhteisesti 
4.912 mmk:n suuruisen työllisyyslainan seu-
raavilla ehdoilla: 

1) Lainasta on maksettava takaisin 404 000 
mk v:n 1970 marraskuun viimeisenä päivänä. 
Vuosina 1969—1982 maksetaan lainasta ta-
kaisin 4 508 000 mk siten, että kunkin vuoden 
toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan 161 000 mk. Mikäli rahanarvo 

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

Edellyttäen, että laina voidaan siirtää ra-
halaitokseen, ovat lainansaajat kuitenkin vel-
volliset maksamaan kaupungin niin vaatiessa 
lainan takaisin kuoletusajan kestäessäkin 
6 kk:n irtisanomisajan jälkeen. 

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. 

3) Laina sidotaan kotimaisten tavarain 
tukkuhintaindeksiin (1949 = 100) siten, että 
perusindeksinä pidetään sen kuukauden pis-
telukua, jonka aikana ensimmäinen lainaerä 
nostetaan ja tarkistusindeksinä kutakin erä-
päivää (31.5. ja 30.11.) edeltäneen maalis-
kuun ja vastaavasti syyskuun pistelukua. 
Jos tarkistusindeksi on perusindeksiä suu-
rempi, korotetaan kulloinkin erääntyvä kor-
ko- ja kuoletuserän perusmäärä 1 %:lla in-
deksin kutakin 2 %:n nousua kohden. Jos 
tarkistusindeksi on perusindeksiä pienempi, 
ei indeksiehtoa sovelleta. 

Jos maksu viivästyy tai tapahtuu irtisano-
misen nojalla muulloin kuin edellä mainittui-
na säännönmukaisina maksupäivinä, pide-
tään tarkistusindeksinä sitä pistelukua, joka 
on laskettu kaksi kuukautta ennen maksu-
päivää sattuvalle kuukaudelle. Jos kotimais-
ten tavarain tukkuhintaindeksin laskeminen 
lopetetaan tai jos sen laskuperusteita muute-
taan sillä tavoin, että indeksi saa olennaisesti 
toisen sisällön, eivätkä lainanantaja ja lai-
nansaajat voi sopia sen korvaamisesta jolla-
kin muulla tavalla, on molemmilla oikeus 
irtisanoa laina heti takaisin maksettavaksi 
sen määräisenä kuin laina indeksin laskemisen 
loppuessa tai edellä mainitulla tavalla muut-
tuessa pääomansa ja korkonsa suhteen oli. 
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4) Ennen lopullisen velkakirjan laatimista 
lainansaajien on esitettävä kaupunginhalli-
tuksen asiamiestoimistolle tarkka selvitys 
muusta rakennusaikaisesta rahoitukses-
ta. 

5) Lainamäärästä on neljännes (1/4) nos-
tettavissa 23.1.1968, kuitenkin aikaisintaan 
kolmen kuukauden kuluttua töiden alkami-
sesta, neljännes (1/4) 1.2.1968, kuitenkin ai-
kaisintaan neljän kuukauden kuluttua töiden 
alkamisesta, neljännes (1/4) 1.3.1968 kuiten-
kin aikaisintaan viiden kuukauden kuluttua 
töiden alkamisesta ja neljännes (1/4) 1.4.1968, 
kuitenkin aikaisintaan kuuden kuukauden 
kuluttua töiden alkamisesta. 

6)—12 ) 
13) Lainansaajat sitoutuvat siihen, että 

kaupunginhallituksen 1968 pöytäkirjan 
... §:n kohdalla tekemässä päätöksessä mai-
nittu, yhteismäärältään 4 508 000 mk:n suu-
ruinen, yhtiökohtaisesti Asunto-oy Mellun-
hirvelle, Asunto-oy Mellunsudelle, Asunto-oy 
Mellunporolle, Asunto-oy Mellunvasalle, 
Asunto-oy Mellunnäädälle ja Asunto-oy Mel-
lunkarhulle myönnetty laina muutetaan kun-
kin asunto-osakeyhtiön rakennusten valmis-
tuttua asianomaisen yhtiön lainaksi tässä 
velkakirjassa mainituin ehdoin ja siten, että 
lainat on maksettava takaisin v. 1969—1982. 
Rakennus Oy:lle em. kaupunginhallituksen 
päätöksellä myönnetyn 404 000 mk:n lainan 
maksavat kaikki allekirjoittaneet yhtiöt ta-
kaisin kaupungille tämän velkakirjan 1. koh-
dan mukaisesti v. 1970. 

14 ) (22.1. 221 §). 
Kiinteistö-oy Kaarenjalka 5 -nimiselle yh-

tiölle päätettiin myöntää 771 000 mk:n suu-
ruinen työllisyyslaina mm. seuraavilla eh-
doilla: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 1969— 
1993 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
15 420 mk. 

2) Lainansaaja suorittaa lainasta 7.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava kunkin vuoden toukokuun ja marras-

kuun viimeisenä päivänä, ensimmäisen ker-
ran 31.5.1968. 

3)—9), 11), 13) 
10) Lainan vakuudeksi lainansaaja luo-

vuttaa rahatoimiston hyväksymän Keskinäi-
sen Vahinkovakuutusyhtiö Kansan antaman 
takaussitoumuksen tai asianomaiseen tont-
tiin tahi sen vuokraoikeuteen ynnä tontilla 
oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavel-
kakirjoja, jotka nauttivat parempaa etuoi-
keutta kuin ensimmäisten 75 %:n kiinnitys-
ten jälkeiset kiinnitykset laskettuina kau-
punginhallitukselle lainahakemuksen yhtey-
dessä esitetyistä hankintakustannuksista. 
Mikäli kiinnitysvakuutta käytetään, lainan-
saaja sitoutuu maksamaan kiinnitysten uu-
distamisesta mahdollisesti aiheutuvat kus-
tannukset. 

12) Kaupungilla on oikeus osoittaa ko. 
lainavaroilla rakennettavaan vuokrataloon 
kaupungin rahoitusosuutta vastaava määrä 
vuokralaisia (22.1. 222 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää seuraa-
vat työllisyyslainat: 

Lainansaaja Laina 
aika 

Laina-
määrä 
mk 

Helsingin Asuntokeskuskun-
ta Hakan toimesta perus-
tettava yhtiö: 

Asunto-oy Kaarenjalka 2 ... 15 v 1 300 000 
Keskus-Sato Oy:n toimesta 

perustettava yhtiö: 
Asunto-oy Rudolfintie 15 ... 15 v 1 154 700 
Rakennustoimisto Matti 

Vuorela Ky:n toimesta pe-
rustettava yhtiö: 

Perustettava Asunto-oy Pu-
kinmäki/K 37 028 15 v 570 000 

Yhteensä 3 024 700 

1) Laina on maksettava takaisin vuosina 
19...—19... siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä suo-
ritetaan mk. 
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Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, voi 
lainanantaja muuttaa lainan kuoletuserien 
suorittamisaikoja ja niiden suuruutta. 

Lainansaaja sitoutuu vaadittaessa maksa-
maan lainan takaisin kolmen (3) kuukauden 
kuluttua irtisanomisesta. 

2) Lainansaaja suorittaa lainasta 8.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on maksetta-
va kunkin vuoden toukokuun ja marraskuun 
viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 

kuun päivänä 19.... 
3) Ennen lopullisen velkakirjan laatimista 

lainansaajan on esitettävä kaupunginhalli-
tuksen asiamiestoimistolle tarkka selvitys 
muusta rakennusaikaisesta rahoituksesta. 
Mikäli kaupungin myöntämä laina ylittää yh-
den neljäsosan (1/4) lopullisista kokonaiskus-
tannuksista, lyhentää lainansaaja heti kau-
pungin myöntämää lainaa vastaavasti. 

4 ) _ 9 ) 
10) Lainan vakuudeksi lainansaaja luo-

vuttaa rahatoimiston hyväksymän pankki-
takauksen tai ao. tonttiin tahi sen vuokra-
oikeuteen ynnä tontilla oleviin rakennuksiin 
kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 75 %:n kiinnitysten jälkeiset kiinnitykset 
laskettuina kaupunginhallitukselle lainahake-
muksen yhteydessä esitetyistä hankintakus-
tannuksista. Mikäli kiinnitysvakuutta käy-
tetään, lainansaaja sitoutuu maksamaan 
kiinnitysten uudistamisesta mahdollisesti ai-
heutuvat kustannukset. 

11), 12) 
Lainaehtoihin oli lisäksi otettava määräys 

siitä, että asunnonjakotoimikunnalla on oi-
keus osoittaa asukkaat mainitun lainan tur-
vin rakennettaviin taloihin (1.7. 2876 §, 26.8. 
3213 §). 

Kiinteistö-oy Kontulankaan 4 -nimiselle 
perusteilla olevalle yhtiölle päätettiin myön-
tää 695 000 mk:n suuruinen työllisyyslaina 
seuraavilla ehdoilla: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 1971— 
1992 siten, että v:ien 1971—1980 toukokuun 
ja marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 

13 900 mk ja v:ien 1981—1992 toukokuun 
ja marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
17 375 mk. Lainansaaja sitoutuu maksamaan 
lainan takaisin kolmen (3) kuukauden kulut-
tua irtisanomisesta. 

2) Lainansaaja suorittaa lainasta 8.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava kunkin vuoden toukokuun ja marras-
kuun viimeisenä päivänä, ensimmäisen ker-
ran 30.11.1968. 

3)—13) (17.6. 2731 §). 
Kaupunginhallitus päätti lähettää yhtiön 

asuntolainahakemuksen asuntohallitukselle 
mahdollisia toimenpiteitä varten ja omasta 
puolestaan puoltaa hakemusta (12.8. 3123 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti muut-
taa 17.6. tekemäänsä päätöstä siten, että 
Kiinteistö-oy Kontulankaan 4 -nimiselle yh-
tiölle myönnettyä 695 000 mk:n suuruista 
lainaa käsitellään Asunto-oy Kontulankaan 2 
-nimiselle yhtiölle myönnettynä työllisyys-
lainana, maksuaika 15 v ja muuten samoin 
ehdoin kuin edellä (14.10. 3710 §). 

Kiinteistö-oy Matalasalmenkatu 9 a -nimi-
selle yhtiölle myönnettiin 500 000 mk:n suu-
ruinen työllisyyslaina kaupungin 1.7. hyväk-
symien yleisten työllisyyslainaehtojen mu-
kaisesti. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että v. 1969 yhtiölle myönnetään 1.4 mmk:n 
suuruinen lisälaina samoilla ehdoilla ja sillä 
edellytyksellä, että rahoitustilanne niin vaa-
tii sekä että kaupunginhallituksella on käy-
tettävänä vastaava määräraha (21.10. 3792 §). 

Maalausliike Vanhatalo -nimiselle toimi-
nimelle päätettiin teollisuusmaalaamoraken-
nuksen rakentamista varten myöntää 120 000 
mk:n työllisyyslaina 10 v:n maksuajalla ja 
kaupunginhallituksen 1.7. hyväksymien työl-
lisyyslainaehtojen mukaisesti (21.10. 3793 §). 

Erään kassavarantolainan nostaminen. Kau-
punginhallitus päätti nostaa Keskinäiseltä 
Henkivakuutusyhtiöltä Suomelta 300 000 mk 
kassavarantolainana, joka aikanaan siirret-
täisiin Kiinteistö-oy Kontulankaan 7 -nimi-
selle yhtiölle, jolloin samalla perittäisiin kau-
pungin vakuutusyhtiölle maksama korko 
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sekä mahdolliset muut lainakustannukset 
(27.5. 2471 §). 

Lainaehtojen muuttaminen. Kaupunginhal-
litus päätti muuttaa kaupunginvaltuuston 
17.11.1965 Mustalaislähetykselle myöntä-
mälle lainalle 2.12.1965 vahvistamiensa laina-
ehtojen 4) kohtaa siten, että yhdistys oikeu-
tetaan luovuttamaan sanotussa kohdassa 
mainitut Kotimäen lastenkodin 8 hoitopaik-
kaa lastensuojelu viraston käyttöön viraston 
määräämässä järjestyksessä 1.1.1970 jälkeen 
sillä ehdolla, että lastensuojelu virastolle va-
rataan oikeus pitää yhdistyksen omistamassa 
laitoksessa sijoitettuna yhteensä vähintään 
40 lasta (18.3. 817 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaen huol-
tokassan asunnonhankkimislainojen laina-
ehdoista 15.10.1964 tekemäänsä päätöstä in-
deksiehdon ja koron osalta, että huoltokassan 
jäsenille 9.4.1968 jälkeen myönnettäviä asun-
nonhankintalainoja ei sidota indeksiin ja että 
korko on 8 %. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että lainoja myönnettäessä on käy-
tettävä ehdotettua mallin n:o 1 mukaista 
velkakirjaa (17.6. 2728 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 19.12. 
1963 tekemäänsä Allergiatutkimussäätiölle 
myönnetyn lainan lainaehtojen vahvistamista 
koskevaa päätöstä siten, että lainaehtojen 
2. kohta on seuraavan sisältöinen: 

2) Laina on suoritettava takaisin kahden 
(2) kk:n irtisanomisajoin, kuitenkin viimeis-
tään viiden (5) v:n maksuajalla kuuden-
toistatuhannen (16 000,—) mk:n vuotuisin 
kuoletusmaksuin siten, että kunkin vuoden 
toukokuun ja marraskuun viimeisenä päivänä 
suoritetaan kahdeksantuhatta (8 000,—) mk, 
ensimmäisen kerran 31.5.1969. Mikäli rahan-
arvo olennaisesti alenee, voi lainanantaja 
muuttaa lainan kuoletuserien suorittamis-
aikoja ja niiden suuruutta (14.10. 3709 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 12.10. 
ja 26.10.1967 työllisyyslainojen myöntämi-
sestä tekemiänsä päätöksiä siten, että Lehti-
saaren kortteliin n:o 3025/1 perustettavalle 
asunto-osakeyhtiölle myönnettyä 562 000 

mk:n lainaa käsitellään Asunto-oy Lehtisaa-
ren Salpa -nimiselle yhtiölle myönnettynä 
lainana (19.2. 542 §). 

Lainojen maksujärjestelyt ym. Yleisjaosto 
päätti myöntää Helsingin Yliopistollisel-
le Keskussairaalaliitolle maksunlykkäystä 
3 305 218 mk:n suuruiselle ennakon palautuk-
selle kauintaan 31.1.1969 saakka, vuotuinen 
korko 8 % 31.10. lukien maksupäivään saak-
ka (yjsto 30.10. 7300 §). 

Yleisjaosto päätti, että Kalliolan Kanna-
tusyhdistyksen tunnuksella Lc 3 merkityn 
lainan 30.6.1967 erääntynyt 67 000 mk:n suu-
ruinen loppuerä saatiin suorittaa viimeistään 
31.12.1968, vuotuinen viivästyskorko 8 % 
erääntymispäivästä maksupäivään. Lainan-
vakuutena olevat haltijavelkakirjat n:o 1—4 
ja 148 luovutettaisiin yhdistykselle vasta lai-
nan tultua kokonaisuudessaan takaisin mak-
setuksi (yjsto 17.5. 6036 §). 

Kalliolan Kannatusyhdistys oli sittemmin 
anonut kaupungin suostumusta kaupungin 
takaamien lainojen maksujärjestelyjä varten. 
Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan 
suostua siihen, että Kalliolan Kannatusyh-
distys suorittaa: 

Helsingin Työväen Säästöpankilta saaman-
sa, kaupungin takaaman 120 000 mk:n suu-
ruisen lainan n:o 615983 lyhennyserät yh-
teensä 12 000 mk, jotka erääntyvät joulu-
kuussa 1967 ja kesäkuussa 1968 yhden erän 
erääntyessä joulukuussa 1968, laina-ajan 
puitteissa v:n 1969 kesäkuun ja v:n 1981 ke-
säkuun välisenä aikana ja 

Suur-Helsingin Osuuskassalta saamansa, 
kaupungin takaaman 60 000 mk:n suuruisen, 
numerolla 11487 merkityn lainan 15.8.1968 
erääntyneen 6 000 mk: n suuruisen lyhennys-
erän varsinaisen laina-ajan puitteissa 2 000 
mk:n suuruisina erinä 15.8. vuosina 1969— 
1971 varsinaisten lyhennysmaksujen yhtey-
dessä sekä 

Osuuskassa Yhteistuelta saamansa, kau-
pungin takaaman 50 000 mk:n suuruisen nu-
merolla 83 merkityn lainan 15.6.1968 erään-
tyneen 2 500 mk:n lyhennyserän ja 15.12.1968 
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erääntyneen 2 500 mk:n lyhennyserän laina-
ajan puitteissa varsinaisten lyhennyserien 
yhteydessä 15.6. ja 1.11.1976 kaupungin 
takausten pysyessä näin muutettujen laina-
ehtojen mukaisina voimassa (30.12. 4494 §). 

Valtiovarainministeriön anomuksesta yleis-
jaosto päätti, että 30.11.1969 erääntyvä 
2 mmk:n lyhennyserä valtiolle v. 1962 myön-
netystä 8 mmk:n lainasta Helsingin—Jor-
vaksen moottoritien rakentamista varten ja 
samana päivänä erääntyvä 2.5 mmk:n lyhen-
nyserä valtiolle v. 1964 myönnetystä 10 
mmk:n lainasta Helsingin—Tuusulan moot-
toritien rakentamista varten saatiin suorittaa 
maaliskuun loppuun mennessä v. 1970 sillä 
ehdolla, että erääntyneille erille suoritetaan 
8 %:n viivästyskorko eräpäivästä maksupäi-
vään. Merkittiin tiedoksi, että valtiovarain-
ministeriö oli päättänyt 5.9. muuttaa sanotut 
lainaehdot em. tavalla (yjsto 28.8. 6822 §, 
11.9. 6919 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleis jaosto teki-
vät kertomusvuonna eräitä päätöksiä, jotka 
koskivat lykkäyksen myöntämistä eräiden 
erääntyneiden korko- ja kuoletuserien mak-
samisessa (yjsto 29.2. 5408 §, 6.6. 6211 §, 
4.7. 6467 §, 27.12. 7739 §, 7740 §); lainojen 
eräpäivän muuttamista (16.4. 2022 §); hal-
tijavelkakirjojen jättämistä uudelleen kiin-
nittämättä ja luovuttamista valtiokonttorille 
(27.5. 2467 §, 25.11. 4163 §); eräiden yliva-
kuutena olleiden haltijavelkakirjojen luovut-
tamista takaisin (1.4. 967 §, 2.12. 4238 §). 
Rakennuskonepaja Oy:n vaatimuksen joh-
dosta Rakennustoimi Oy:n puolesta asetetun 
130 000 mk:n omavelkaisen takauksen pa-
lauttamisesta kaupunginhallitus päätti, että 
vaatimukseen ei suostuta (16.9. 3449 §). 

Lainojen myöntäminen yksityisille oppikou-
luille. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
Rudolf Steiner-koulun toisen rakennusvai-
heen kustannusarvioksi kiinteine kalustei-
neen, kouluirtaimistoa lukuun ottamatta, 
2 . 7 0 3 mmk ja Puotinharjun yhteiskoulun 
kustannusarvioksi kiinteine kalusteineen kou-
luirtaimistoa lukuun ottamatta 3 332 000 

mk sekä myöntää kaupunginvaltuuston v. 
1965 ja 1966 tekemissä päätöksissä mainituin 
ehdoin uusien opetustilojen rakentamista 
varten seuraavat lainat: Pohjois-Helsingin 
Yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle 80 000 
mk, Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdis-
tykselle 55 000 mk, Lauttasaaren yhteiskou-
lun kannatusyhdistykselle 240 000 mk, Puo-
tinharjun Oppikouluyhdistykselle 500 000 
mk, Kontulan oppikouluyhdistykselle 210000 
mk, Myllypuron oppikouluyhdistykselle 
170 000 mk, Etelä-Kaarelan Oppikoulu-
yhdistykselle 145 000 mk ja Helsingin Uusi 
Yhteiskoulu Oy:lle 50 000 mk. Lainojen va-
kuudeksi tuli antaa ao. koulukiinteistöön 
kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja. Lainaehtoi-
hin oli sisällytettävä tavanmukaiset mää-
räykset rakennusten palovakuuttamisesta, 
lainaehtojen laiminlyömisen varalta sekä 
kaupungin oikeudesta käyttää panttia saata-
vansa suorittamiseen (27.1. 323 §, 18.3. 
820 §, 5.8. 2999 §). 

Lainojen takaaminen, vakuudet ym. Kau-
punginhallitus päätti, muuttaen v. 1965 Ete-
lä-Kaarelan Oppikouluyhdistyksen rakennus-
lainojen takaamisesta tekemäänsä päätöstä, 
antaa kaupungin omavelkaisen takauksen 
oppikouluyhdistyksen pääomamäärältään 
enintään 2 723 400 mk:aan nousevien raken-
nuslainojen ja niiden korkojen takaisin mak-
samisesta (20.5. 2397 §). Kaupunginhallituk-
sen 5.8. myöntämän 145 000 mk:n määräisen 
lainan vakuudeksi 50 000 mk:n osalta hyväk-
syttiin Kansallis-Osake-Pankin antama pank-
kitakaus (2.9. 3275 §). Tunnuksilla Lt 1464 ja 
Lt 1474 merkittyjen lainojen indeksiehtojen 
täyttämisen vakuutena olevat kiinnitetyt hal-
tijavelkakirjat n:o 174 ja 195, yhteismääräl-
tään 20 000 mk, saatiin vaihtaa samansuurui-
siin ja samaan kohteeseen kiinnitettyihin hal-
tijavelkakirjoihin n:o 300 ja 301, jotka nautti-
vat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
2.892 mmk:n jälkeiset kiinnitykset (yjsto 
28.6. 6398 §). 

Yleis jaosto oikeutti rahatoimiston vaihta-
maan Myllypuron oppikouluyhdistykselle 
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myönnettyjen lainojen Lt 1498 ja Lt 1504 
indeksiehdon täyttämisen vakuutena olevat 
kiinnitetyt haltijavelkakirjat n:o 141, 147— 
149 ja 154—160, yhteismäärältään 75 000 mk, 
haltijavelkakirjoihin n:o 164—174, yhteis-
määrältään 110 000 mk (yjsto 25.4. 5864 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä Malmin Kau-
palliset Oppilaitokset Oy:lle myydyn 7 189.6 
m2:n suuruisen osan korttelin n:o 38067 ton-
tista n:o 2 rakennus velvollisuuden täyttämi-
sen vakuudeksi tonttiin kiinnitetyt 108 000 
mk:n määräiset haltijavelkakirjat parhaalla 
etuoikeudella ensimmäisten 1.2 mmk:n suu-
ruisten kiinnitettyjen velkakirjojen jälkeen 
ja tontinosan maksamattoman kauppahinnan 
suorittamisen vakuudeksi 144 000 mk:n mää-
räiset haltijavelkakirjat parhaalla etuoikeu-
della em. kiinnitettyjen velkakirjojen jälkeen 
(yjsto 9.5. 6004 §). Kiinteistölautakunnalle 
päätettiin lähettää yhtiölle myydyn oppi-
koulutontin maksamatonta kauppahintaa 
koskeva asiamiestoimiston lausunto. Lauta-
kuntaa kehotettiin laatimaan velkakirja 
käyttäen indeksiehdon osalta samaa muotoa 
kuin on käytetty ns. valtalain aikana työlli-
syyden ylläpitämiseen myönnettyjä lainoja 
koskeviin velkakirjoihin (yjsto 24.7. 6625 §). 

Muuttaen Meilahden Yhteiskoulu Oy:n 
rakennuslainojen takaamisesta v. 1964 teke-
määnsä päätöstä kaupunginhallitus päätti 
antaa kaupungin omavelkaisen takauksen 
yhtiön pääomamäärältään enintään 1.3 5 
mmk:aan nousevien rakennuslainojen ja nii-
den korkojen takaisin maksamisesta mm. sillä 
ehdolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhtiön omistamaan koulukiin-
teistöön kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pää-
omamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 2.7 5 mmk:n jäl-
keiset kiinnitykset (5.8. 2998 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Pohjois-Helsingin 
yhteiskoulun kannatusyhdistyksen pääoma-
määrältään enintään 481 570 mk:aan nouse-
vien, koulun toisen rakennusvaiheen toteutta-
miseksi tarvittavien rakennuslainojen ja nii-

den korkojen takaisin maksamisesta mm. si-
ten, että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhtiölle vuokratun koulutontin 
vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin 
rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjo-
ja, jotka pääomamäärältään nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin 2 431 570 mk:n jäl-
keiset kiinnitykset (26.2. 623 §). Yhdistyk-
selle myönnettyjen, tunnuksilla Lt 1436 ja 
Lt 1438 merkittyjen lainojen indeksiehdon 
täyttämisen vakuutena olevat kiinnitetyt 
haltijavelkakirjat n:o 83 ja 84, yhteismääräl-
tään 20 000 mk, päätettiin vaihtaa samaan 
kohteeseen kiinnitettyihin saman suuruisiin 
haltijavelkakirjoihin, jotka nauttivat parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 2 726 742 
mk:n jälkeiset kiinnitykset (17.6. 2732 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Puotinharjun oppi-
kouluyhdistyksen pääomamäärältään enin-
tään 3.00 6 mmk:aan nousevien, yhdistyksen 
koulurakennuksen rakentamista varten tar-
vittavien rakennuslainojen ja niiden korkojen 
takaisin maksamisesta mm. sillä ehdolla, että 
taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan 
yhdistykselle vuokratun koulutontin vuokra-
oikeuteen ja alueella oleviin rakennuksiin 
kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pääomamää-
rältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 3 006 000 mk:n jälkeiset kiinni-
tykset (3.1. 36 §, 21.10. 3794 §). 

Muuttaen Rudolf Steiner-koulun rakennus-
lainojen takaamisesta 30.3.1967 tekemäänsä 
päätöstä kaupunginhallitus päätti antaa kau-
pungin omavelkaisen takauksen yhdistyksen 
pääomamäärältään enintään 2 432 700 
mk:aan nousevien, koulun toisen rakennusvai-
heen toteuttamiseksi tarvittavien rakennus-
lainojen ja niiden korkojen takaisin maksami-
sesta tavanmukaisilla ehdoilla ja lisäksi siten, 
että taattavien lainojen vakuudeksi luovute-
taan yhdistykselle vuokratun koulutontin 
vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin 
rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka 
pääomamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 3.09 7 mmk:n jäl-
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keiset kiinnitykset (12.2. 488 §). Yleisjaosto 
oikeutti Rudolf Steiner-koulun kannatus-
yhdistyksen suorittamaan tunnuksella Lt 
1086 merkityn lainan 31.5. erääntyneen 
1 575 mk:n suuruisen korkoerän ja 2 000 mk:n 
suuruisen lyhennyserän viimeistään 30.9. 
mennessä sekä lainan v. 1969 erääntyvät kak-
si 2 000 mk:n suuruista lyhennyserää viimeis-
tään 30.11.1970 ja 31.5.1971 ja tunnuksella 
Lt 1497 merkityn lainan 31.5. erääntyneen 
13 125 mk:n suuruisen korkoerän viimeistään 
30.9. mennessä, sakkokorko 10 % eräänty-
mispäivästä maksupäivään (14.10. 3711 §, 
yjsto 29.2. 5409 §, 28.6. 6397 §, 4.12. 7586 §). 

Yleisjaosto suostui siihen, että Helsingin 
Uusi Yhteiskoulu Oy saisi suorittaa yhtiön 
kaupungilta saamien lainojen Lt 1489, Lt 1503 
ja Lt 1521 30.11. erääntyneet 28 000 mk:n 
suuruiset korkoerät 1 300 mk:n suuruisine 
indeksikorotuksineen viimeistään 28.2.1969, 
viivästyskorko 8 % eräpäivästä maksupäi-
vään (29.4. 2165, yjsto 4.12. 7587 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua Kontu-
lan Oppikouluyhdistykselle myönnettyjen 
lainojen Lt 1502, Lt 1520 ja 1522 maksamisen 
vakuutena olevan haltijavelkakirjan n:o 64, 
määrältään 50 000 mk, vaihtamiseen samaan 
kohteeseen kiinnitettyihin, yht. 50 000 mk:n 
määräisiin haltijavelkakirjoihin n:o 76—80 
(19.8. 3143 §). Yleisjaosto myönsi yhdistyk-
selle maksunlykkäystä em. lainojen 30.11. 
erääntyneille yht. 29 400 mk:n suuruisille 
korkoerille 1 050 mk:n suuruisine indeksi-
korotuksineen kauintaan 28.2.1969 saakka, 
viivästyskorko 8 % erääntymispäivästä mak-
supäivään (yjsto 11.12. 7633 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti suostua 
jäljempänä mainittujen oppikoulujen raken-
tamista varten eräiltä rahalaitoksilta saatu-
jen lainojen lyhennyserien maksu järjestelyi-
hin kaupungin takausten pysyessä ennallaan, 
eräiden yli vakuutena olevien haltijavelkakir-
jojen palauttamiseen sekä haltijavelkakirjo-
jen etuoikeusjärjestyksen muuttamiseen ja 
jälkipanttaamiseen: Kontulan Oppikou-
luyhdistys (1.7. 2877 §, yjsto 24.7. 6627, 

6641 §); Kulosaaren Yhteiskoulu Oy (16.12. 
4364 §); Lauttasaaren yhteiskoulun kanna-
tusyhdistys (23.12. 4443 §); Meilahden yh-
teiskoulu Oy (17.6. 2727 §, 23.12. 4439 §); 
Myllypuron oppikouluyhdistys (yjsto 1.2. 
5216 §, 13.11. 7424 §); Pohjois-Helsingin yh-
teiskoulun kannatusyhdistys (3.1. 37 §, 27.1. 
317 §, 13.5. 2309 §, 9.12. 4313 §, 23.12. 
4438 §, yjsto 28.6. 6399 §, 24.7. 6640 §); 
Roihuvuoren Oppikouluyhdistys (27.1. 318 §); 
Tehtaanpuiston Yhteiskoulu (16.4. 2021 §); 
Yhtenäiskouluyhdistys (29.4. 2164 §); Aktie-
bolaget Svenska Köpmannaskolan (7.10. 
3651 §); Samfundet Svenska social- och kom-
munalhögskolan (1.7. 2878 §) ja Brändö Skol-
förening (14.10. 3715 §). 

Lahjoitusrahastojen varojen sijoittaminen 
ym. Kaupunginhallitus päätti, että lahjoitus-
rahastojen vapautuvia varoja saatiin toistai-
seksi sijoittaa kaupunginvaltuuston v. 1966 
tekemän päätöksen mukaisen obligaatiolai-
nan merkitsemiseen (17.6. 2735 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin lahjoitusrahas-
tojen yhdistämis- ja uudelleenjärjestelyehdo-
tuksen yhteydessä tekemään esitys Alex. ja 
Axel Ärts Gäva tili Helsingfors stad -nimisen 
rahaston säännöiksi (27.1. 326 §, ks. s. 45). 

Osakkeiden merkitseminen ym. Helsingin 
Kyllästyslaitokselle päätettiin ilmoittaa, että 
kaupunki on halukas merkitsemään tarjotut 
490 uutta osaketta ja tarvittaessa myös 80 
osaketta mahdollisesti merkitsemättä jää-
vistä osakkeista hintaan 150 mk/kpl. Tarkoi-
tusta varten myönnettiin 85 500 mk (13.5. 
2311 §). 

Yleisjaosto päätti, ettei kaupunki käytä 
yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeut-
taan Strömberg Oy:n myydessä Kymi Oy:lle 
yhden Palace Hotel Oy:n osakkeen (yjsto 
11.7. 6568 §). 

Urheiluhallit Oy:n osakekirjan lahjoittami-
nen kaupungille. Urheiluopistosäätiö oli il-
moittanut lahjoittavansa kaupungille Ur-
heiluhallit Oy:n osakekirjan n:o 033, nimel-
lisarvoltaan 100 mk. Lahjoituksen tarkoituk-
sena on täyttää yhtiön yhtiöjärjestyksen 
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7 §:ssä mainittu ehto. Pykälän mukaan yh-
tiön asioita hoitaa hallitus, johon varsinai-
nen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan 
vähintään 3 ja enintään 7 varsinaista ja 2 
varajäsentä siten, että kaupunkia niin kauan 
kuin se on osakkaana edustaa hallituksessa 
1 varsinainen ja 1 varajäsen. Kaupunki ei 
tähän mennessä ole ollut yhtiön osakas. Yh-
tiölle kaupungin varoista myönnettyjen lai-
nojen lainaehdoissa on määräys, että kau-
pungin edustaja on valittava yhtiön halli-
tukseen. Näiden määräysten välisen ristirii-
dan poistamiseksi on eräs yhtiön perustaja-
jäsenistä lahjoittanut kaupungille 1 osakkeen. 
Osakkeen omistus ei aiheuta kaupungille vel-
voituksia. Kaupunginhallitus päätti kiitolli-
sena ottaa vastaan Urheiluhallit Oy:n osake-
kirjan n:o 033 (20.5. 2398 §). 

Valtalain vaikutusta kuntien talouteen kos-
keva Kaupunkiliiton kiertokirje merkittiin 
tiedoksi sekä päätettiin lähettää tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaikille 
lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja lai-
toksille (20.5. 2400 §, 17.6. 2733 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus vah-
visti veroäyrin hinnaksi v:n 1967 tuloista 13 p 
(9.9. 3400 §). 

Yleisjaosto myönsi 3 377 540 mk v. 1962 
toimitettujen kunnallisverojen jälkiverotuk-
sien lopputilitystä varten (yjsto 14.8. 6728 §, 
11.9. 6927 §); 695 mk v:n 1967 kunnallisvero-
jäämän pienentämiseksi 27 mk:lla ja v:n 1967 
kantotilityksen yhteydessä liikaa suoritetun 
668 mk:n palauttamiseksi valtiolle (yjsto 9.5. 
5983 §) ja 2 001 092 mk v:n 1967 kantotili-
tyksestä vähennettyjen kunnallisverojen pa-
lautusten kirjaamista varten sekä 276 035 mk 
palautusten korkojen kirjaamista varten 
(yjsto 11.1. 5067 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjoh-
tajan myöntämään valtiolle lykkäyksiä ker-
tomusvuonna ja v. 1969 suoritettavista vero-
varojen ennakkomaksuista (13.5. 2314 §, 26.8. 
3217 §, 12.12. 4357 §). 

Merkittiin tiedoksi veroviraston ilmoitus, 
että v:lta 1967 toimitetussa verotuksessa 

määrättiin kaupungille yht. 3 798 992 304 
veroäyriä, jotka jakaantuvat seuraavasti: 
kiinteistötulot 158 703 395 äyriä, liike- ja 
ammattitulot 580 158 340 äyriä, henkilö-
kohtaiset tulot 3 053 710 342 äyriä, veron-
korotus 6 420 227 äyriä (2.12. 4236 §). 

Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa suoritta-
maan Oy Lignarius Ltd Co:n konkurssipesän 
toimitsijamiehelle, asianajaja Erkki Kuitu-
selle kaupungille erehdyksessä maksetun v:n 
1957 kunnallisveron veronlisäyksineen, eli 
752 mk (yjsto 6.6. 6212 §). 

Yleisjaosto myönsi rahatoimiston käytet-
täväksi 784 mk Semtrans Oy:n v:n 1957 kun-
nallisveron alentamiseksi 384 mk:lla ja v:n 
1958 kunnallisveron alentamiseksi 400 mk:lla 
sekä n. 426 mk koron suorittamiseksi em. pää-
omalle (yjsto 6.6. 6213 §). 

Kaupungin v:n 1967 tilinpäätös. Kaupun-
ginhallitus hyväksyi rahatoimiston laatiman 
kaupungin v:n 1967 tilinpäätöksen (6.4. 
1051 §). 

Kaupungin v:n 1969 talousarvioehdotuksen 
käsittelyjärjestystä koskeva ilmoitus merkit-
tiin tiedoksi (19.8. 3141 §). 

Vuoden 1969 talousarvioehdotusten laati-
mista sekä talousarvion ja tilisäännön mää-
räysten noudattamista koskevat kiertokirjeet 
päätettiin lähettää kaikille lauta- ja johtokun-
nille, virastoille ja laitoksille sekä rakennus-
toimikunnille (26.2. 621 §, 30.12. 4491 §). 

Talousarvion noudattamisen valvonnan te-
hostamiseksi päätettiin kaikille lauta- ja joh-
tokunnille lähettää kirje ja kehottaa niitä 
huolehtimaan siitä, 

1) että kaikessa kaupungin toiminnassa 
noudatetaan taloudellisuutta ja säästäväi-
syyttä ja että toiminta mukautetaan vuoden 
1968 talousarviossa edellytettyihin taloudelli-
siin puitteisiin, 

2) että toimenpiteistä päätettäessä on aina 
ensin varmistauduttava, riittääkö käytettä-
vissä oleva määräraha tarkoitettuun toimen-
piteeseen ja koko vuoden toimintaa varten, 

3) että määrärahojen ylityksiä on kaikin 
keinoin vältettävä ja 
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4) että tulojen määrää ja kertymistä on 
seurattava sekä niiden perintää tehostettava. 
Tulojen kasvun hidastuessa olisi pyrittävä 
vastaaviin menosäästöihin. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
lauta- ja johtokunnille, että mahdolliset 
määrärahojen ylitykset on entistä tarkemmin 
perusteltava ja että niihin tullaan kiinnittä-
mään entistä suurempaa huomiota (19.2. 
540 §). 

Taloudenhoidon tehostamiseksi päätettiin 
kaikille virastoille ja laitoksille lähettää seu-
raava kirje. 

Vuoden 1968 talousarvion toteuttamisesta 
käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että 
varsinaisten tulojen määrä, mukaanluettuna 
verotulot, jää arvioitua pienemmäksi. Sen 
sijaan menojen kasvu on ollut arvioitua suu-
rempi. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että 
menotaloudessa ryhdytään johdonmukaisesti 
noudattamaan tiukan pidättyvää linjaa me-
nojen kasvun hillitsemiseksi ja eräiden meno-
jen supistamiseksi. Tämän toteuttamiseksi 
virastojen ja laitosten on tarkistettava käy-
tettävissä olevien määrärahojen määrä sekä 
laadittava vuoden 1968 viimeistä vuosinel-
jännestä varten sellainen määrärahojen käyt-
tösuunnitelma, jonka avulla saadaan aikaan 
määrärahojen säästöjä ja vältetään niiden 
mahdolliset ylitykset. 

Menosäästöjen aikaansaamiseksi on tar-
peen, että virastot ja laitokset suorittavat 
kalusto- ym. hankintojensa uudelleen arvioin-
nin. Tähän perustuen suoritetaan vain ne 
hankinnat, joista on tehty sitovat tilaukset 
tai jotka ovat ao. viraston tai laitok-

sen toiminnalle ehdottoman välttämättö-
mät. 

Toiminnan laajentamista ja uusien toimin-
tojen aloittamista on kaikin keinoin vältet-
tävä ja pyrittävä hoitamaan vain perustehtä-
vään kuuluvat toiminnat. Erityisesti uusien 
virkojen ja toimien perustamisesta on pidät-
täydyttävä. Vastaavasti on noudatettava 
mitä suurinta pidättyvyyttä, kun lisätyövoi-
maa palkataan työmäärärahoilla, kuitenkin 
niin että työllisyysnäkökohdat tulevat huo-
mioon otetuiksi. 

Jotta kaupunginhallitus voisi todeta viras-
tojen ja laitosten ryhtyneen toimenpiteisiin 
menojen hillitsemiseksi ja menosäästöjen ai-
kaansaamiseksi sekä mitkä ovat mainittujen 
toimenpiteiden vaikutukset, on kaikkien 
virastojen ja laitosten lähetettävä kaupungin-
kansliaan 15.10.1968 mennessä talousarvion 
mukaisesti tileittäin jaoiteltu esitys siitä, mi-
ten paljon ne katsovat pystyvänsä saamaan 
aikaan menosäästöjä kertomusvuoden talous-
arvion osalta. Samoin on esitettävä laskelma 
tilien ylityksistä, joita ei ole mahdollista te-
hostetuista säästämistoimenpiteistä huoli-
matta välttää. Jokaiseen em. tiliin on liitet-
tävä lyhyt perustelu (16.9. 3451 §). 

Talousarvion valmistelupalkkiona päätettiin 
myöntää tal.arviopääll. Erkki Linturille 3 500 
mk ja tutkimussiht. Veikko Tattarille 
2 500 mk (yjsto 13.11. 7427 §). 

Väestön määrä. Merkittiin tiedoksi Tilas-
tollisen päätoimiston ilmoitus, että Helsingin 
kaupungin henkikirjoitettu väestö oli 1.1. 
1968 yht. 522 307 henkilöä joista Suomen 
kansalaisia 518 816 henkilöä ja ulkomaiden 
kansalaisia 3 491 henkilöä (21.10. 3788 §). 

12. Muut asiat 

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. Senaatin-
torilla itsenäisyyspäivänä vietettävää kansa-
laisjuhlaa varten päätettiin tori kaupungin 
kustannuksella koristaa tervapadoin ja havu-

pylväin. Tuomiokirkon portaille päätettiin 
järjestää puhujakoroke sekä valonheittimet 
puhujaa ja kuoronjohtajaa varten. Ylioppi-
laskuntien käyttöön päätettiin juhlaa varten 
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