
2. Ka upunginhallitus 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Saksan Liittotasavallasta otettavaa kuntalai-
naa koskeva asia. Kaupunkiliiton toimisto oli 
ilmoittanut, e t tä Suomen Teollisuus-Hypo-
teekkipankki Oy, Suomen Kiinteistöpankki 
Oy sekä Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki 
Oy olivat lähettäneet liikepankeille, säästö-
pankeille ja osuuskassoille ohjeet Saksan Liit-
totasavallasta kertomusvuonna otettavan 
kuntalainan hakemisesta. Lainoja myönne-
tään ensisijaisesti kuntien ja kuntainliittojen 
elinkeinotoiminnan kehitystä ja työllisyyden 
lisäämistä tarkoittavia investointeja varten, 
jolloin kysymykseen tulevat ensisijaisesti sa-
tamat , teollisuustalot ja -hallit, kunnallistek-
niikka, sähkö- ja vesilaitokset sekä ammatti-
koulut. Kaupunginjohtaja totesi, et tä lainan 
kokonaismäärä oli 60 000 000 DM ja on se 
lähinnä tarkoitettu niille kunnille ja kuntain-
liitoille, joilla ei ole mahdollisuutta saada lu-
paa yksin laskea liikkeelle vastaavanlaista 
lainaa. Huomioon ottaen edellä sanotun ja 
sen, että kaupungin lainatarpeen tyydyttämi-
nen edellyttäisi lähes koko summan osoitta-
mista kaupungille, ei kaupungin ilmeisesti 
kannata anoa osuutta tästä lainasta. Kau-
punkiliiton yleiskirje merkittiin tiedoksi 
(3.11. 3054 §). 

Valtiolle myönnetyn erään lainan järjestely. 
Kaupunginhallitus päätti, että heinäkuussa 
v. 1968 valtiolle myönnetystä 40 000 000 Sak-
san markan määräisestä lyhytaikaisesta luo-
tosta 20 000 000 Saksan markkaa vastaava 
osa muutetaan valuuttasidonnaiseksi kolmen 
vuoden lainaksi, jonka kaksi kertaa vuodessa 
(31.5. ja 30.11.) maksettava korko on 8 %, ja 
sanotun luoton muu osa muutetaan suomen-
markkamääräiseksi, lyhytaikaiseksi luotoksi, 
jonka korko on 7.5 % ja laina-aika 9 kk siten, 
et tä em. laina-ajat lasketaan 31.5.1969 lukien 
(27.5. 1552 §). 

Postisäästöpankin varoista myönnettäviä kor-
kotukilainoja vesihuoltotöitä varten sekä vesi-
huollon turvaamista kriisitilanteissa koskeva 
Kaupunkiliiton toimiston kiertokirje merkit-

tiin tiedoksi. Kun lainoja myönnettäessä ote-
taan huomioon kunnan taloudellinen kanto-
kyky ja Helsingin kaupunki kuuluu kanto-
kykyluokituksessa 10. eli korkeimpaan luok-
kaan, ei sillä ole mahdollisuuksia saada mai-
ni t tuja korkotukilainoja (19.5. 1458 §). 

Lyhytaikaisen luoton ottaminen. Kaupun-
ginhallitukselle myönnettiin oikeus ottaa v:n 
1970 aikana määräämillään ehdoilla tarvit-
taessa lyhytaikaista luottoa enintään 70 
mmk:n määrään saakka (22.12. 3542 §). 

Kaupungin rahasaatavien laskutus- ja peri-
misohjeiden vahvistaminen. Kaupunginhalli-
tus päätt i 

vahvistaa Helsingin kaupungin rahasaata-
vien laskutus- ja perimisohjeet (kunn. as. kok. 
n:o 132) käyttöön otettaviksi korvaamaan 
kaupunginhallituksen v. 1959 vahvistamat 
kaupungille tulevien maksujen perimistä kos-
kevat ohjeet siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen, 

kehottaa niitä virastoja ja laitoksia, joiden 
laskutus- ja perimistoiminta on laajaa tai 
yleisestä käytännöstä poikkeavaa, laatimaan 
kaupungin rahasaatavien laskutus- ja peri-
misohjeiden täydennykseksi sisäisiä ohjeita, 

kumota 27.1.1969 tekemänsä päätöksen 
kaupungin myöntämien lainojen viivästys- ja 
sakkokoron suuruudesta ja päättää, että lai-
noista perittävä viivästyskorko on 10 % kui-
tenkin niin, että se on aina 4 % varsinaista 
lainakorkoa korkeampi, mut ta ei ylitä 12 % 
laskettuna viivästyserälle paitsi niissä tapa-
uksissa, joissa maksamiseen on pyydet ty 
lykkäystä ennen eräpäivää ja joissa se on 
myönnetty, jolloin viivästyskorko on 8 % 
kuitenkin niin, että se on aina 2 % varsinaista 
lainakorkoa korkeampi, mut ta ei ylitä 12 % 
laskettuna viivästyserälle, 

kumota 28.5.1959 tekemänsä päätöksen 
viivästyskoron ja sakkokoron korkoprosen-
teista ja päättää, että kaupungin perimä vii-
västyskorko muiden maksujen kuin lainojen 
osalta on 10 % paitsi niissä tapauksissa, joissa 
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maksamiseen on pyydetty lykkäystä ennen 
eräpäivää ja joissa se on myönnetty, jolloin 
sovelletaan 8 %:n korkokantaa, 

määrätä, että yhtä markkaa pienemmät 
viivästyskorkoerät saadaan jät tää veloitta-
matta, 

kehottaa lauta- ja johtokuntia tarvittaessa 
tekemään ehdotuksen ohje- ja johtosääntöjen 
muuttamiseksi siten, että maksulykkäyksen 
myöntäminen siirretään lauta- tai johtokun-
nalle tahi virastolle taikka laitokselle, 

kehottaa talousarvion laatimista koskevan 
kaupunginhallituksen ohjeen yhteydessä lau-
ta- ja johtokuntia talousarvioehdotuksessaan 
esittämään määrärahat poistoja ja palautuk-
sia varten, sikäli kuin tähän on tarvetta, 

kumota 31.8.1967 tekemänsä päätöksen 
siltä osin kuin se koskee erääntyneistä mak-
suista muistutettaessa käyttöön määrättyä 
lomaketta Lv 293 ja kehottaa järjestelytoi-
mistoa saatujen kokemusten perusteella ke-
hittämään lomaketta siten, että virastot ja 
laitokset voisivat käyttää sitä sellaisenaan 
tai kehittää sen omia erityistarpeitaan vas-
taavaksi, 

kehottaa virastoja ja laitoksia tarvittaessa 
yhteistoiminnassa asiamiestoimiston ja ulos-
ottoviraston kanssa tutkimaan, esiintyykö 
niiden laskutuksessa ulosottokelpoisiksi ilman 
tuomiota tai päätöstä katsottavia maksuja, 

oikeuttaa rahatoimiston lähettämään mak-
samatta jääneet koiraverot ulosottoviraston 
perittäviksi kolmen ja puolen kuukauden ku-
luessa alkuperäisestä eräpäivästä sekä 

oikeuttaa rahatoimiston lähettämään mak-
samatta jääneet koiraverot sekä katu- ja vie-
märikorvaukset perittäviksi ilman maksu-
muistutusta (27.1. 261 §, 1.9. 2368 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v.1966 
(s. 311) tekemäänsä päätöstä, vahvistaa 1.5. 
1969 lukien noudatettaviksi seuraavat korko-
kannat : 

1) Kaupunginkassaan sijoitetuille lahjoi-
tusrahastojen sekä leski- ja orpoeläkekassan 
varoille hyvitetään talletuskorkona 4 %. 

2) Huoltokassan jäsenten kassassa oleville 

varoille hyvitetään korkoa 4 % (14.4. 1078 

Edelleen kaupunginhallitus päätti omasta 
puolestaan hyväksyä Keskinäisen Vakuu-
tusyhtiön Eläke-Varman myöntämien, kau-
pungin takaamien lainojen koron nostami-
sen 8 % %:ksi 1.1.1969 lukien toistaiseksi 
kaupungin takausten pysyessä näin muutet-
tujen lainaehtojen mukaisina voimassa. Sen 
sijaan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, 
ettei kaupunki suostu yhtiön kaupungille 
myöntämien lainojen eräpäivien siirtoon kuu-
kauden 1. päivästä kuukauden 20. päivään 
(30.6. 1963 §, 4.8. 2060 §). 

Suomen Kaupunkiliiton koulutuskeskuksen 
perustamishanke. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa Suomen Kaupunkiliiton koulutus-
toimikunnalle, 

että kaupunki suhtautuu edelleen myöntei-
sesti Kaupunkiliiton oman koulutuskeskuk-
sen perustamishankkeeseen, 

että kaupunginhallitus on valmis ehdotta-
maan v:n 1970 talousarvioon 750 000 mk:n 
suuruisen määrärahan korottoman lainan 
myöntämiseksi Kaupunkiliitolle sen suunnit-
telemaa koulutuskeskusta varten sillä ehdol-
la, että koulutuskeskus sijoitetaan riittävän 
lähelle Helsinkiä ja että kaupungilla on oikeus 
käyttää koulutuskeskuksen vapaata kapasi-
teettia omiin koulutustarkoituksiinsa sekä 
että koulutuskeskuksen lopullista paikkaa 
koskeva asia ja kustannusarvio saatetaan 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
edelleen olevansa valmis tekemään valtuus-
tolle esityksen kaupungin takauksen myön-
tämisestä koulutuskeskuksen rakentamista 
varten mahdollisesti tarvittaville lainoille 
(1.9. 2373 §). 

Lainaehtojen vahvistaminenym. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa Helsingfors Svenska 
Bostadsstiftelse -nimiselle säätiölle asuntolan 
rakentamiseksi helsinkiläisiä vanhuksia var-
ten myönnetylle 152 000 mk:n suuruiselle lai-
nalle seuraavat lainaehdot: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 1970-

370 



2. Ka upunginhallitus 

1988 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
4 000 mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, 
on lainanantajalla oikeus lyhentää laina-aikaa 
muuttamalla vastaavasti suorittamatta ole-
vien lyhennyserien lukumäärää ja suuruut-
ta. 

2) Lainansaaja suorittaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava em. päivinä, ensimmäisen kerran 30.11. 
1969. 

3) Lainan pääoman ja koron maksamisen 
sekä mahdollisten kaupunginhallituksen erik-
seen hyväksymien maksujen perimistä koske-
vien ohjeiden mukaisten viivästys- ja sakko-
korkojen ynnä perimiskulujen maksamisen 
vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa 
Helsingin kaupungille 3.12.1968 asettamansa, 
n:oilla 1 - 3 merkityt haltijavelkakirjat, mää-
rältään n:o 1 ja 2 kumpikin 50 000 mk ja 
nro 3 52 000 mk, kaikki 10 %:n korkoineen, 
joiden maksamisen vakuudeksi on 28.1.1969 
vahvistettu kiinnitys säätiölle vuokrasopi-
muksen nojalla kuuluvan tontin n:o 4 (Kyösti 
Kallion tien varrella) hallintaoikeuteen kort-
telissa n:o 42057 ja sanotulla tontilla oleviin 
vuokraajan omistamiin rakennuksiin. 

4) Asuntola rakennetaan kaupunginhalli-
tuksen hyväksymien rakennuspiirustusten ja 
kustannusarvion mukaisesti. 

5) Laina maksetaan siten, että 50 000 mk 
maksetaan, kun rakennustyöt on aloitettu, 
52 000 mk, kun rakennus on vesikattovai-
heessa ja 50 000 mk, kun rakennus on valmis. 
Lainansaajan on ennen kunkin lainaerän nos-
tamista osoitettava kiinteistöviraston talo-
osaston antamalla todistuksella, että asian-
omainen rakennusvaihe on saavutettu. 

6) Säätiö sitoutuu ottamaan asuntolaan 
asumaan helsinkiläisiä, ensi sijassa 65 vuotta 
täyttäneitä henkilöitä. Hoitoon ottaminen 
tapahtuu yhteistoiminnassa kaupungin huol-
tolautakunnan kanssa. 

7) Säätiö sitoutuu pitämään asuntolan 
vuokratason kohtuullisena. 

8) Säätiö sitoutuu järjestämään rakennet-

tavaan asuntolaan tilat vähintään 37 van-
husta varten. 

9) Kaupungilla on oikeus nimetä säätiön 
asettamaan asuntolan johtokuntaan yksi jä-
sen ja tälle henkilökohtainen varamies sekä 
yksi tilintarkastaja ja tälle henkilökohtainen 
varamies. 

10) Lainansaaja sitoutuu pitämään lainan 
vakuutena olevat rakennukset palovakuutet-
tuina niiden täydestä arvosta sinä aikana, jol-
loin laina tai osa siitä on kaupungille maksa-
matta. 

11) Kiinnitysten uudistamisesta aiheutu-
vat kustannukset maksaa lainansaaja. 

12) Velkakirjaan on sisällytettävä myös 
tavanmukaiset määräykset lainaehtojen lai-
minlyömisen ja vakuuden tuntuvan alenemi-
sen varalta sekä lainansaajan oikeudesta 
käyttää panttia saatavansa suoritukseen. 

Asiamiestoimistoa kehotettiin tekemään 
lopullinen lainasopimus (3.3. 649 §). 

Suoja-Pirtti yhdistykselle alkoholistien hoi-
tokodin rakentamista varten myönnetylle 
450 000 mk:n lainalle vahvistettiin mm. seu-
raavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1973—· 
1992 siten, että kunkin vuoden touko-mar-
raskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
11 250 mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti ale-
nee, on lainanantajalla oikeus lyhentää laina-
aikaa muuttamalla vastaavasti suorittamat-
ta olevien lyhennyserien lukumäärää ja 
suuruutta. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava kunkin vuoden touko- ja marraskuun 
viimeisenä päivänä, ensimmäisen kerran 
30.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron maksamisen 
sekä mahdollisten kaupunginhallituksen erik-
seen hyväksymien maksujen perimistä kos-
kevien ohjeiden mukaisten viivästys- ja 
sakkokorkojen ynnä perimiskulujen maksa-
misen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja 
panttaa kaupungille yhdistykselle 30.9.1967 
päivätyn ja 20.8.1968 muutetun vuokrasopi-
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muksen nojalla kuuluvaan, n. 4 500 m2:n 
suuruisen maa-alueen hallintaoikeuteen Fat-
tiggärden-nimisen tilan RN:o 7620 maalla 
Tapanilan kylässä ja yhdistyksen omistamiin 
ko. vuokra-alueella oleviin rakennuksiin kiin-
nitetyt, 450 000 mk:n määräiset haltijavelka-
kirjat, jotka nauttivat parempaa etuoikeut-
ta kuin ensimmäisten 90 %:n kiinnitysten 
jälkeiset kiinnitykset laskettuina kaupungin-
hallituksen hyväksymistä hankintakustan-
nuksista. 

Lainamäärästä on 100 000 mk nostetta-
vissa sen jälkeen, kun rakennustyöt on aloi-
tettu, 100 000 mk, kun rakennuksen sokkeli 
on valettu, 100 000 mk, kun ensimmäisen 
kerroksen seinät ja välikatto on valettu ja 
150 000 mk, kun rakennus on vesikatossa. 

Lainansaaja sitoutuu järjestämään raken-
nettavaan hoitokotiin vähintään 100 mies-
ten hoitopaikkaa. 

Muut ehdot ovat samat kuin edellä (3.3. 
648 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti antaa kau-
pungin omavelkaisen takauksen Suoja-Pirtti 
yhdistyksen pääomamäärältään enintään 
1 200 000 mk:aan nousevien, Tapanilan ky-
lään suunnitellun em. hoitokodin rakenta-
misesta aiheutuvien lainojen ja niiden kor-
kojen sekä viivästyskorkojen ja perimiskulu-
jen maksamiseksi sillä ehdolla, 

että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhdistykselle vuokratun tontin 
vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin 
rakennuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka 
pääomamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 1 500 000 mk:n 
jälkeiset kiinnitykset. Muut ehdot ovat sa-
mat kuin edellä. 

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi Ark-
kitehtitoimisto Hyvärinen & Harlon laatimat 
Suoja-Pirtti yhdistyksen alkoholistien hoito-
kodin 2.5.1968 päivätyt pääpiirustukset ja 
16.9.1969 laaditun kustannusarvion sekä työ-
selityksen. Hoitokodin rakennusvaiheen ajak-
si nimettiin sen hallitukseen kaupungin 
edustajaksi tal.pääll. Kauko Oittinen, ra-

kennustoimikuntaan rak.mest. Teuvo Paanu-
la sekä molempien varamieheksi konttori-
pääll. Wäinö Leinonen (13.10. 2826 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kau-
punginvaltuuston 6.9.1967 Pakilan sairas-
ja vanhainkotisäätiölle sairas- ja vanhainko-
din rakentamista varten myöntämälle, 
405 000 mk:n suuruiselle lainalle mm. seu-
raavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1971 — 
1988 siten, että kunkin vuoden touko-, mar-
raskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
11 250 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1971. 
Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, lainan-
saajalla on oikeus muuttaa kuoletuserien 
suorittamisaikoja ja niiden suuruutta. 

Lainansaaja maksaa lainasta 3 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on suoritettava 
em. aikoina, ensimmäisen kerran 31.5.1970. 

Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten kaupunginhallituksen erikseen 
hyväksymien rahasaatavien laskutus- ja 
perimisohjeiden mukaisten ja kulloinkin suu-
ruudeltaan määräämien viivästyskorkojen 
ynnä perimiskulujen maksamisen vakuudeksi 
lainansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 
25.8.1969 asettamansa haltijavelkakirjat n:o 
5-7, kukin määrältään 100 000 mk ja n:o 8 
määrältään 500 000 mk, joiden pääoman ja 
sille laskettavan 10 %:n vuotuisen koron 
maksamisen vakuudeksi on n:on 5 osalta 
25.8.1969 ja n:ojen 6-8 osalta 22.12.1969 
vahvistettu kiinnitys säätiölle vuokrasopi-
muksen nojalla kuuluvaan korttelin n:o 
34126 tontin n:o 10 hallintaoikeuteen ja 
tontilla oleviin rakennuksiin. Lainasta annet-
tu pantti on samalla kaikkien niiden mui-
denkin saatavien vakuutena, joista lainan-
saaja on nykyisin kaupungille vastuussa tai 
joutuu ennen pantin takaisin luovuttamista 
vastaamaan. Kaupungilla on oikeus määrätä, 
minkä saatavan suoritukseksi pantti on 
käytettävä. 

Lainansaajalla on oikeus nostaa tästä lai-
nasta ja tänä päivänä allekirjoitetulla velka-
kirjalla saamastaan 350 000 mk:n suuruisesta 
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lainasta yhteensä korkeintaan 250 000 mk 
silloin kun rakennuksen pohjatyöt on suori-
tet tu loppuun, yhteensä korkeintaan 350 000 
mk, kun rakennus on vesikattovaiheessa, 
ja 155 000 mk, kun rakennuksessa on ikku-
nat asetettu paikoilleen (29.12. 3659 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
säätiölle uuden sairas- ja vanhainkodin ra-
kentamista varten myönnetylle 350 000 mk:n 
suuruiselle lisälainalle mm. seuraavat laina-
ehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1971 — 
1990 siten, että kunkin vuoden touko-mar-
raskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 8 750 
mk, ensimmäisen kerran 31.5.1971. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on suoritet-
tava em. päivinä, ensimmäisen kerran 31.5. 
1970. 

Lainan vakuuksia ym. koskevat ehdot oli-
vat samat kuin edellä (29.12. 3660 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupungin omavelkaisen takauksen säätiön 
pääomamäärältään enintään 1 200 000 mk: 
aan nousevien, vanhusten uuden sairas- ja 
vanhainkodin rakentamista varten tarpeellis-
ten lainojen pääoman ja korkojen sekä mah-
dollisten perimiskulujen ja viivästyskorko-
jen maksamisen vakuudeksi mm. sillä eh-
dolla, 

että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan säätiölle vuokratun Pakilan kort-
telin n:o 34126 tontin n:o 10 vuokraoikeu-
teen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinni-
te t tyjä haltijavelkakirjoja, jotka nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
2 628 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset, 

ettei kaupunki takaa valtion myöntämiä 
lainoja (23.6. 1892 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Antin-
kodin Kannatusyhdistyksen suunnitteleman 
vanhusten sairas- ja hoivakotirakennuksen 
3.10., 11. ja 13.11.1968 päivätyt, arkkiteh-
tien Pentti Miikkulaisen ja Mauno Haimin 
laatimat rakennuspiirustukset n:o 1 - 9 sekä 
1 912 000 mk:aan päätyvän kustannusar-

vion ja vahvistaa yhdistykselle vanhusten 
sairas- ja hoivakodin rakentamista varten 
myönnetylle 380000 mk:n määräiselle lai-
nalle seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1969-
1988 siten, että kunkin vuoden touko-mar-
raskuun viimeisenä päivänä maksetaan 9 743 
mk, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

Lainansaaja maksaa lainasta 3 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
em. aikoina, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä viivästys-
ja sakkokorkojen ynnä perimiskulujen suo-
rittamisen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa 
ja panttaa kaupungille 16.1.1969 asettamansa 
n:oilla 6-9 merkityt haltijavelkakirjat, kukin 
suuruudeltaan 100 000 mk, joiden maksa-
misen vakuudeksi on 21.1.1969 vahvistettu 
kiinnitys yhdistykselle kuuluvaan korttelin 
n:o 39090 tontin n:o 10 hallintaoikeuteen 
sekä vuokramiehen tontilla oleviin rakennuk-
siin. Kiinnityksen uudistamisesta aiheutu-
neet kustannukset maksaa lainansaaja. 

Laina maksetaan rakennustyön edistymi-
sen mukaan siten, että 100 000 mk maksetaan 
kun työt on aloitettu, 100 000 mk kun A 
siiven perustukset on valettu, 100 000 mk 
kun B ja C siiven perustukset on valettu ja 
80 000 mk kun koko rakennus on harjakor-
keudessa. Lainansaajan on ennen lainaerien 
nostamista osoitettava kiinteistöviraston 
tontti-osaston antamalla todistuksella, että 
ao. rakennusvaihe on saavutettu. 

Muut ehdot olivat tavanmukaiset (10.3. 
708 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Kansaneläkelaitok-
sen Antinkodin Kannatusyhdistykselle myön-
tämän 180 000 mk:n ja pääomamäärältään 
enintään 820 000 mk:aan. nousevien raken-
nuslainojen ja niiden korkojen sekä viivästys-
koron ja perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi sillä ehdolla, 

että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhdistyksen omistamaan vanhus-
ten sairas- ja hoivakotiin kiinnitettyjä vel-
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kakirjoja, jotka pääomamäärältään naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 1 720 800 mk:n jälkeiset kiinnitykset, 

että vanhusten sairas- ja hoivakodin ra-
kennukset on kaupungin takauksen voimas-
saoloaikana pidettävä täydestä arvostaan 
palovakuutettuna (21.4. 1144 §, 28.4. 1231 §). 
Kaupunginhallitus päätti myöhemmin muut-
taa em. päätöksiään siten, ettei yhdistyksen 
Kansaneläkelaitokselta mahdollisesti saaman 
lainan osalta takausehtoihin sisällytetä mää-
räystä lainanantajan velvollisuudesta valvoa 
em. rakennusten palovakuuttamista. Samalla 
kaupunginhallitus päätti suostua järjeste-
lyyn, jonka mukaan Antinkodin Kannatus-
yhdistyksen Kansallis-Osake-Pankilta saa-
ma, kaupungin takaama 100 000 mk:n suu-
ruinen laina siirtyy Vakuutusosakeyhtiö 
Pohjolalle kaupungin takauksen pysyessä 
edelleen voimassa (6.10. 2756 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti suostua 
siihen, että Antinkodin Kannatusyhdistyk-
selle kaupungin varoista myönnetyn 380 000 
mk:n lainan vakuudeksi luovutettu 100 000 
mk:n määräinen haltijavelkakirja n:o 9 vaih-
detaan samaan kohteeseen kiinnitettyihin, 
yhteismäärältään 80 000 mk:n määräisiin 
haltijavelkakirjoihin n:o 2-5. Samalla kau-
punginhallitus päätti muuttaa lainaehdoista 
edellä 10.3. tekemäänsä päätöstä lainaehto-
jen 1) kohdan osalta siten, että laina on 
maksettava takaisin v. 1970-1988 niin, että 
kunkin vuoden touko-marraskuun viimei-
senä päivänä maksetaan 10 000 mk, ensim-
mäisen kerran 31.5.1970 (25.8. 2310 §). 

Stifteisen Trygga Äldringsbostäder -nimiselle 
säätiölle vanhainkodin rakentamista varten 
myönnetylle, yht. 237 000 mk:n suuruiselle 
lainalle vahvistettiin seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1971-
1988 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
6 583 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1971. 
Viimeisen lyhennyserän suuruus on kuiten-
kin 6 595 mk. Mikäli rahanarvo olennaisesti 
alenee, lainanantajalla on oikeus muuttaa 

kuoletuserien suorittamisaikoja ja niiden suu-
ruutta. 

Lainansaaja maksaa lainasta 3 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on suoritettava 
em, päivinä, ensimmäisen kerran 31.5.1970. 

Lainan pääoman ja koron, viivästyskorko-
jen sekä perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kau-
pungille 17.12.1969 asettamansa haltijavel-
kakirjat n:o 1-3, kukin määrältään 50 000 
mk, n:o 4 ja 5 kumpikin määrältään 20 000 
mk ja n:o 6 määrältään 48 000 mk, joiden 
pääoman ja pääomalle laskettavan 10 %:n 
vuotuisen koron maksamisen vakuudeksi 
on 19.12.1969 vahvistettu kiinnitys säätiölle 
vuokrasopimuksen nojalla kuuluvan kort-
telin n:o 29018 tontin n:o 2 hallintaoikeuteen 
ja vuokraajan tontilla oleviin rakennuksiin. 
Lainasta annettu käteinen pantti on samalla 
kaikkien niiden muidenkin saatavien vakuu-
tena, joista lainansaaja on nykyisin kaupun-
gille vastuussa tai joutuu ennen pantin ta-
kaisin luovuttamista vastaamaan. Kaupun-
gilla on oikeus määrätä, minkä saatavan suo-
ritukseksi pantti on käytettävä. 

Lainansaaja sitoutuu rakentamaan van-
hainkodista vähintään 39 paikkaa käsittävän. 

Hoidokkien ottamista, hoitomaksuja ja 
palovakuutusta koskevat ehdot ovat samat 
kuin edellä. 

Lainansaajalla on oikeus nostaa lainasta 
79 000 mk heti, 79 000 mk kun rakennuksen 
pohjatyöt on suoritettu ja 79 000 mk kun 
rakennus on vesikattovaiheessa. Ennen lai-
naerien maksattamista on lainansaajan talo-
osaston todistuksella osoitettava, että ra-
kennustyöt ovat kunkin erän maksattamisen 
edellytyksenä olevassa vaiheessa (29.12. 3661 
§). Kaupunginhallitus myönsi säätiölle van-
hainkodin rakentamisajan pidennystä v:n 
1970 loppuun, jonka jälkeen uutta rakennus-
ajan pidennystä ei enää myönnetä (24.3. 
882 §, 29.12. 3688 §). 

Miina Sillanpään Säätiö -nimiselle sää-
tiölle myönnetylle 60 000 mk:n suuruiselle 
lainalle vahvistettiin seuraavat lainaehdot: 
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Laina on maksettava takaisin kymmenen 
(10) vuoden maksuajalla siten, että kunkin 
vuoden touko- ja marraskuun viimeisenä 
päivänä maksetaan 3 000 mk, ensimmäisen 
kerran 30.11.1969. Mikäli rahanarvo oleelli-
sesti alenee, on lainanantajalla oikeus ly-
hentää laina-aikaa muuttamalla vastaavasti 
suorittamatta olevien lyhennyserien luku-
määrää ja suuruutta. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka on maksettava em. 
aikoina, ensimmäisen kerran 31.5.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa kaupungille seuraavat 
omistamansa Asunto Oy Amos -nimisen 
asunto-osakeyhtiön osakkeet: 

1) n:o 106-108, jotka oikeuttavat hallitse-
maan 74 m2:n suuruista huoneistoa n:o 
A 1 yhtiön omistamassa talossa n:o 12 
(Kasarmikadun varrella); 
2) n.:o 42-46, jotka oikeuttavat hallitse-
maan 166 m2:n suuruista huoneistoa n:o 
9 edellä 1) kohdassa mainitussa talossa 
(Tarkk'ampujankatu 1) ja 
3) n:o 103-105, jotka oikeuttavat hallitse-
maan 77.5 m2:n suuruista huoneistoa 
n:o 14 edellä 1) kohdassa mainitussa ta-
lossa (Tarkk'ampujankatu 1). 
Edellä 2) ja 3) kohdissa mainitut osakkeet 

n:o 42-46 ja 103-105 ovat jo kaupungin 
hallussa kaupungin säätiölle 16.5.1962 päi-
vätyllä ja 28.3.1966 muutetulla velkakirjalla 
antaman lainan vakuutena. Lainasta annet-
tu käteinen pantti on samalla kaikkien niiden 
muidenkin kaupungin saatavien vakuutena, 
joista säätiö on nykyään vastuussa tai joutuu 
ennen pantin takaisin luovuttamista vas-
taamaan. Kaupungilla on oikeus määrätä 
minkä saatavan suoritukseksi pantti on 
käytettävä. 

Helsingin kaupungin revisiovirastolla on 
oikeus tarkastaa lainansaajan tilejä sinä 
aikana, jolloin osakin kaupungin säätiölle 

myöntämästä lainasta on takaisin maksamat-
ta (3.3. 656 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa val-
tuuston 25.6. Kehity sv ammatuki 57 -nimiselle 
yhdistykselle myöntämälle lainalle seuraavat 
lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1998 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
12 500 mk. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava puolivuosittain kunkin vuoden touko-
ja marraskuun viimeisenä päivänä, ensim-
mäisen kerran 30.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä viivästys-
ja sakkokorkojen ynnä perimiskulujen mak-
samisen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja 
panttaa Helsingin kaupungille 

1) 14.12.1962 päivätyt haltijavelkakirjat 
n:o 4-7 pääomamäärältään n:o 4 ja 5 
kumpikin 10 000 mk sekä n:o 6 ja 7 kum-
pikin 5 000 mk, kaikki 10 %:n korkoineen 
ja jokaista velkakirjaa kohti enintään 
300 mk:n perimiskuluineen, joiden maksa-
misen vakuudeksi on 18.1.1963 vahvistettu 
kiinnitys Porvoon maalaiskunnan Illbyn 
kylässä sijaitsevaan, yhdistyksen omista-
maan Wäfvarsbacka I -nimiseen tilaan 
RN:o 88. 
2) 23.8.1965 päivätyn haltijavelkakirjan 
n:o 14 pääomamäärältään 5 000 mk 10 %:n 
korkoineen ja enintään 300 mk:n perimis-
kuluineen, jonka maksamisen vakuudeksi 
on 30.8.1965 vahvistettu kiinnitys edellä 
1) kohdassa mainittuun Wäfvarsbacka I 
nimiseen tilaan RN:o 88 ja 
3) 25.10.1968 päivätyt haltijavelkakirjat 
n:o 15-34 ja 36-53 pääomamäärältään 
n:o 15-24 jokainen 5 000 mk, n:o 25-34 
jokainen 10 000 mk ja 36-53 jokainen 
30 000 mk, kaikki 10 %:n korkoineen ja 
jokaista velkakirjaa kohti enintään 200 
mk:n perimiskuluineen, joiden maksami-
sen vakuudeksi on 28.10.1968 vahvistettu 
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kiinnitys edellä 1) kohdassa mainittuun 
Porvoon maalaiskunnan Illbyn kylässä 
sijaitsevaan Wäfvarsbacka I -nimiseen 
tilaan RN:o 88 ja samassa kylässä sijaitse-
vaan Kankurinmäki-nimiseen tilaan RN:o 
815. 
Yhdistys sitoutuu varaamaan laitoksen 

kaikki hoitopaikat lastensuojelutoimen käyt-
töön sekä vakinaista että tarvittaessa tila-
päistä hoitoa varten. 

Lainansaajalla on oikeus velkoa lainan 
vuotuisia kuoletus- ja korkoeriä vastaava 
määrä lastensuojelulautakunnalta käyttöme-
nojen perusteella virallisesti vahvistetun hoi-
tomaksun lisäyksenä ylimääräisenä hoito-
maksuna. 

Yhdistys sitoutuu maksamaan kaupungin 
yhdistykselle aikaisemmin myöntämien lai-
nojen Ls 243, Lt 1462, Lc 4 ja Lc 6 vielä 
maksamatta olevat erät tämän lainan nos-
tamisen yhteydessä kaupungille takaisin. 

Muut ehdot olivat tavanomaiset (18.8. 
2203 §). 

Stiftelsen Lillesgärden -nimiselle säätiölle 
asuintalon rakentamiseksi helsinkiläisiä eläk-
keensaajia varten myönnetylle, 207 000 mk:n 
suuruiselle lainalle vahvistettiin seuraavat 
lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1992 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
4 500 mk. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava em. aikoina, ensimmäisen kerran 31.5. 
1969. 

Lainan pääoman ja koron maksamisen 
sekä mahdollisten viivästys- ja sakkokor-
kojen ynnä perimiskulujen maksamisen va-
kuudeksi lainansaaja luovuttaa kaupungille 
Helsingin Säästöpankin antaman pankki-
takuun, joka voidaan säätiön asuintalon val-
mistuttua vaihtaa asianomaisen tontin (kort-
telin n:o 28249 tontti n:o 3) vuokraoikeuteen 
ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyi-
hin haltijavelkakirjoihin, jotka nauttivat 

parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
1 042 200 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 

Laina maksetaan siten, että 50 000 mk 
maksetaan, kun rakennuksen perustustyöt 
on tehty, 100 000 mk, kun rakennus on vesi-
kattovaiheessa ja 57 000 mk, kun rakennus 
on valmis. 

Säätiö sitoutuu vuokraamaan asuintalosta 
asuntoja helsinkiläisille eläkeläisille, lähinnä 
vanhuksille. Vuokraus tapahtuu yhteistoi-
minnassa kaupungin huoltolautakunnan 
kanssa. 

Muut ehdot ovat tavanmukaiset (27.1. 
262 §). Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 
muuttaa eo. päätöstään ja hyväksyä lainan 
vakuudeksi korttelin n:o 28249 tontin n:o 3 
vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jot-
ka nauttivat parempaa etuoikeutta kuin en-
simmäisten 1 042 200 mk:n jälkeiset kiinni-
tykset (8.4. 1004 §). 

Valtuuston A -klinikkasäätiölle 12.11. myön-
tämälle 300 000 mk:n suuruiselle lainalle 
vahvistettiin seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1979 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
15 000 mk. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava puolivuosittain em. aikoina, ensimmäi-
sen kerran 31.5.1970. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästyskorkojen ja perimiskulujen mak-
samisen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa 
ja panttaa Helsingin kaupungille Asunto Oy 
Merimiehenkatu 31 -nimisen yhtiön osak-
keet n:o 175-204, jotka oikeuttavat hallit-
semaan 320 m2:n suuruista myymälähuoneis-
toa n:o IV yhtiön omistamassa talossa n:o 
31 Merimiehenkadun varrella. 

Nuorisoaseman huoneiston muutos- ja 
korjaustyöpiirustukset on esitettävä lasten-
suo jeluvirast on hyväksyttäväksi. 

Nuorisoasema saadaan ottaa käyttöön sen 
jälkeen, kun lastensuojelu virasto on sen 
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hyväksynyt. Lainan panttia ym. koskevat 
ehdot olivat tavanomaiset (24.11. 3272 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Urhei-
luhallit Oy :lle valtuuston 26.2. uimahalli- ja 
muiden kuntourheilutilojen rakentamiseksi 
Kontulan ostoskeskuksen alueelle myöntä-
män 500 000 mk:n suuruisen lainan laina-
ehdot seuraaviksi: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1989 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
13 150 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1970. 
Viimeisen eli 31.5.1989 maksettavan erän 
suuruus on kuitenkin 13 450 mk. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on maksetta-
va puolivuosittain em. päivinä, ensimmäisen 
kerran 31.5.1970. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa kaupungille Osuusliike Elannon 
antaman omavelkaisen takaussitoumuksen. 
Takaussitoumus voidaan urheilutilojen val-
mistuttua vaihtaa Kontulan Palvelu Oy:n 
osakkeisiin n:o 1-480, jotka oikeuttavat 
hallitsemaan korttelin n:o 47021 tontille 
n:o 1 rakennettavan talon pohjakerroksen 
huoneistoa n:o 1, pinta-alaltaan 1 335 m2. 

Lainansaaja on velvollinen vuosittain hei-
näkuun kuluessa jättämään perustellun ehdo-
tuksensa uimahallin ja muiden kuntourheilu-
tilojen käytöstä kunakin käyttökautena kan-
nettaviksi maksuiksi kaupungin urheilu- ja 
ulkoilulautakunnalle, joka vahvistaa sanotut 
maksut. Käyttökaudeksi luetaan aika elo-
kuun 1 päivästä heinäkuun 31 päivään. 
Ehdotus ensimmäiseltä käyttökaudelta pe-
rittäviksi maksuiksi on kuitenkin jätettävä 
urheilu- ja ulkoilulautakunnalle kuukautta 
ennen uimahalli- ja kuntourheilutilojen käyt-
töön ottamista. 

Urheiluhallit Oy: n hallitukseen on valitta-
va vähintään yksi Helsingin kaupungin ni-
meämä henkilö ja tälle henkilökohtainen 
varamies. 

Rahanarvon alenemista, panttia ym. kos-
kevat ehdot ovat samat kuin edellä (1.9. 
2370 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä Kontulan 
Ostoskeskukselle myönnetyn lainan lainan-
saajaksi Kontulan Palvelukeskus Oy -nimisen 
yhtiön ja vahvistaa sanotulle yhtiölle kau-
pungin käyttöön tulevien tilojen rakentamis-
ta varten myönnetylle 640 000 mk:n suurui-
selle lainalle seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1983 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
22 800 mk. Viimeisen eli 30.11.1983 maksetta-
van erän suuruus on kuitenkin 24 400 mk. 
Lainansaaja sitoutuu vaadittaessa maksa-
maan lainan takaisin kolmen (3) kuukauden 
kuluttua irtisanomisesta. 

Lainansaaja suorittaa lainasta 8.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on maksetta-
va em. päivinä, ensimmäisen kerran 
31.5.1969. 

Ennen lopullisen velkakirjan laatimista lai-
nansaajan on esitettävä kaupunginhallituk-
sen asiamiestoimistolle tarkka selvitys muus-
ta rakennusaikaisesta rahoituksesta. Mikäli 
kaupungin myöntämä laina ylittää neljäsosan 
(1/4) lopullisista kokonaiskustannuksista, ly-
hentää lainansaaja heti kaupungin myöntä-
mää lainaa vastaavasti. 

Lainamäärästä on neljännes (1/4) nostet-
tavissa 1.3.1969, kuitenkin aikaisintaan 1 
kk:n kuluttua töiden alkamisesta, neljännes 
(1/4) 1.4.1969, kuitenkin aikaisintaan 2 kk:n 
kuluttua töiden alkamisesta, neljännes (1/4) 
1.5.1969, kuitenkin aikaisintaan 3 kk:n ku-
luttua töiden alkamisesta ja neljännes (1/4) 
1.6.1969, kuitenkin aikaisintaan 4 kk:n ku-
luttua töiden alkamisesta. Mikäli kaupungin 
rahoitusosuus jonkin erän maksattamisen ai-
kaan ylittäisi neljänneksen (1/4) siihen asti 
käytetystä rahoituksesta, siirtyy kysymyk-
sessä olevan erän maksattaminen vastaa-
vasti. 

Lainan vakuudeksi lainansaaja luovuttaa 
rahatoimiston hyväksymän Osuusliike Elan-
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non antaman takaussitoumuksen, joka voi-
daan rakennettavan liiketalon valmistuttua 
vaihtaa ao. tontin vuokraoikeuteen ynnä 
tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyihin 
haltijavelkakirjoihin, jotka nauttivat parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 75 %:n 
kiinnitysten jälkeiset kiinnitykset laskettui-
na kaupunginhallitukselle lainahakemuksen 
yhteydessä esitetyistä hankintakustannuk-
sista. Mikäli kiinnitysvakuutta käytetään, 
lainansaaja sitoutuu maksamaan kiinnitys-
ten uudistamisesta mahdollisesti aiheutuvat 
kustannukset. 

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka sitou-
tuu perustamaan Kontulan Palvelukeskus 
Oy -nimisen yhtiön, joka rakentaa liiketalon 
korttelin n:o 47021 tontille n:o 1 ja jonka 
rakentamiseen lainavarat on käytettävä. 
Osuuskunta huolehtii siitä, että perustettava 
yhtiö sitoutuu välittömästi perustamisensa 
jälkeen vastaamaan tästä lainasta. 

Lainansaaja suostuu siihen, että kaupunki 
merkitsee kaupunginhallituksen 10.2.1969 
tekemän päätöksen mukaisesti Kontulan 
Palvelukeskus Oy:n osakkeet n:o 751-1000, 
mitkä oikeuttavat edellä mainitussa liike-
talossa sijaitsevan, n. 485 m2:n suuruisen 
huoneiston hallintaan ja osakkeet n:o 661-
750, jotka oikeuttavat sanotussa liiketalossa 
sijaitsevan n. 190 m2:n suuruisen huoneiston 
hallintaan. 

Muut ehdot olivat tavanomaiset (17.3. 
782 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupungin kassa-
varoista päätettiin Sylvia-koti yhdistykselle 
myöntää 17 hoitopaikan varaamiseksi kau-
pungille 300 000 mk:n suuruinen tilapäinen 
laina, korko 6 %, uuden kehitysvammaisten 
lasten opetus- ja työkodin rakentamista var-
ten Lahden kaupungin alueelle kauintaan 
v:n 1970 loppuun Lahden kaupungin omavel-
kaista takausta vastaan. Lainaerien maksa-
tus tapahtuu yhdistyksen anomuksen mukai-
sesti (23.6. 1891 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsin-
gin Diakonissalaitos -nimiselle säätiölle v:n 

1967 talousarvion pääomamenoihin merki-
tyistä ao. määrärahoista 263 000 mk:n suu-
ruisen lisälainan lastenkodin rakentamista 
varten ja vahvistaa sille sekä kaupunginhal-
lituksen 16.2.1967 myöntämälle 1 500 000 
mk:n määräiselle lainalle ja kaupunginhalli-
tuksen 22.6.1967 myöntämälle 737 000 mk:n 
määräiselle lainalle eli yhteensä 2 500 000 
mk:n lainalle, mainittuja päätöksiä vastaa-
vasti muuttaen, seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1969-
1995 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
48 076 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1969 
ja viimeisen kerran 31.5.1995. Viimeisen 
erän suuruus on 48 124 mk. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
puolivuosittain em. päivinä, ensimmäisen 
kerran 31.5.1969. Edellä mainitun kahden 
velkakirjan perusteella nostetuista lainaeristä 
maksettava korko suoritetaan tämän velka-
kirjan voimaantulemiseen saakka sanotuissa 
velkakirjoissa olevan korkoehdon mukaises-
ti. 

Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten viivästys- ja sakkokorkojen 
ynnä perimiskulujen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa Helsingin kaupungille 
9.1.1967 asettamansa haltijavelkakirjat n:o 
1-3, kukin määrältään 500 000 mk, joiden 
pääoman ja pääomalle laskettavan 10 %:n 
vuotuisen koron maksamisen vakuudeksi on 
21.1.1967 vahvistettu kiinnitys säätiölle 
vuokrasopimuksen nojalla kuuluvaan kortte-
lin n:o 46153 tontin n:o 2 (Sylvesterintien var-
rella) vuokraoikeuteen ja vuokraajan omista-
miin tontilla oleviin rakennuksiin sekä 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 em. tontin hal-
lintaoikeuteen sekä vuokraajan tontilla ole-
viin rakennuksiin. 

Lainansaaja sitoutuu varaamaan lasten-
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kodin hoitopaikat yksinomaan Helsingin kau-
pungin lastensuojelutoimen käyttöön. 

Muut ehdot olivat tavanmukaiset (8.4. 
1001 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kerto-
musvuoden talousarvion pääomamenoihin 
merkityistä ao. määrärahoista kaupungin-
orkesterin soittajille lainoja soitinhankintoja 
varten yht. 39 500 mk. Lainat myönnettiin 
seuraavin yleisin lainaehdoin: 

Laina on maksettava takaisin v. 1969-1972 
siten, että vuosittain kunkin kuukauden 
15 p:nä lainansaajalle kaupungilta tulevan 
palkanmaksun yhteydessä huoltokassaosas-
toon pidätetään lainan lyhennyksenä vähin-
tään 100 mk. Kuoletuserän suuruus on 
kuitenkin ... mk, jos lainan pääoma ei tulisi 
em. ajassa loppuun maksetuksi kuoletuserän 
ollessa ensiksi mainitun suuruinen. Ensim-
mäinen kuoletuserä erääntyy maksettavaksi 
15.6.1969. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka on maksettava vuosittain 
kunkin vuoden marraskuun 15 p:nä, ensim-
mäisen kerran 15.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten viivästys- ja sakkokorkojen yn-
nä perimiskulujen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa rahatoimiston hyväksymän va-
kuuden. 

Jos lainansaaja laiminlyö lainan kuoletuk-
sen tai koron määräaikaisen maksamisen, on 
lainansaaja velvollinen maksamaan eräänty-
mispäivästä maksupäivään asti kaupungin-
hallituksen määräämät sakko- ja viivästys-
korot sekä perimispalkkiot ja katsotaan täl-
löin, samoin kuin jos lainansaaja on muutoin 
rikkonut lupaehtoja vastaan 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 ilman eri irtisanomista uloshake-
rnaan koko saatavansa mahdollisine sakko- ja 
viivästyskorkoineen (3.3. 652 §). 

Helsingin Meriveneilijät yhdistykselle pää-
tettiin kertomusvuoden talousarvion pää-
omamenoihin Vallilan venekerhoa varten 
merkityistä määrärahoista myöntää 27 000 
mk:n suuruinen laina veneiden talvisäilytys-
alueen kunnostamista varten seuraavilla eh-
doilla: 

Laina on maksettava takaisin 10 v:n 
maksuajalla siten, että kunkin vuoden touko-
ja marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
1 350 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1969. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on suoritettava 
puolivuosittain kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä, ensimmäi-
sen kerran 31.5.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa kaupungille yhdistyksen hallituk-
sen varsinaisten jäsenten sekä yhdistyksen 
rahastonhoitajan, satamakapteenin ja jäsen-
kirjurin antaman, rahatoimiston hyväksymän 
omavelkaisen takaussitoumuksen. 

Veneiden talvisäilytysalueen kunnostamis-
ta koskeva suunnitelma j a kustannusarvio on 
alistettava urheilu- ja ulkoilulautakunnan 
hyväksyttäväksi ennen lainan nostamista. 

Yhdistyksen tilien valvontaa ja koron ja 
kuoletuksen laiminlyömistä koskevat ehdot 
ovat samat kuin edellä (17.2. 511 §). 

Helsingin Moottorivenekerholle päätettiin 
kertomusvuoden ao. määrärahoista myöntää 
36 000 mk:n suuruinen laina veneiden talvi-
säilytysalueen kunnostamista varten seuraa-
villa ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin 10 v:n mak-
suajalla siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
1 800 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on suoritettava 
puolivuosittain em. päivinä, ensimmäisen 
kerran 30.11.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
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kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa kaupungille Asunto Oy 
Siltavoudintie 4 -nimisen asunto-osakeyhtiön 
osakkeet n:o 7568-7630, jotka oikeuttavat 
hallitsemaan 31.5 m2:n suuruista huoneistoa 
n:o F 19 yhtiön omistamassa talossa n:o 4 
Siltavoudintien varrella; Helsingin Puhelin-
yhdistyksen osuustodistukset nro 185071, 
164560, 164753, 135631, 91355, 164752 ja 
62172 sekä seuraavat Kansallis-Osake-Pankin 
osakkeet: sarja A 17984-17986 ja 98691-
98692, sarja B 3270, sarja C 60130 ja sarja E 
1880-1882. 

Muut ehdot olivat tavanomaiset (24.3. 
843 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Suomen 
Metsästysyhdistykselle v:n 1967 talousarvioon 
merkitystä ao. määrärahasta 90 000 mk:n 
suuruisen lainan Viikinmäen ampumarata-
alueen rakentamista varten mm. seuraavilla 
ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-1976 
siten, että kunkin vuoden touko- ja marras-
kuun viimeisenä päivänä maksetaan 6 428 
mk, ensimmäisen kerran 31.5.1970. Viimeisen 
kuoletuserän suuruus on kuitenkin 6 436 mk. 
Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, on lainan-
antajalla kuitenkin oikeus muuttaa kuoletus-
erien maksamisaikoja ja niiden suuruutta. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
em. päivinä, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

Mikäli lainapääoman kuoletuksia ja kor-
koja ei kehotuksen jälkeen ilmoitetussa mää-
räaj assa makseta, ampumaradan rakennusten 
ja laitteiden omistusoikeus siirtyy välittö-
mästi kaupungille ja 22.10.1956 tehdyn kau-
pungin ja yhdistyksen välisen vuokrasopi-
muksen voimassaolo lakkaa (15.9. 2529 §). 

Sibelius-Akatemian Opiskelijain Asuntola-
säätiölle myönnettiin kertomusvuoden talous-
arvion pääomamenoihin merkityistä ao.mää-
rärahoista oppilasasuntolan rakentamista 
varten 100 000 mk:n suuruinen laina mm. 
seuraavilla ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-1993 

siten, että kunkin vuoden touko- ja marras-
kuun viimeisenä päivänä maksetaan 2 080 
mk. Viimeisen, 30.11.1993 maksettavan kuo-
letuksen suuruus on kuitenkin 2 240 mk. 

Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
em, päivinä, ensimmäisen kerran 30.11. 
1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä peri-
miskulujen suorittamisen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa Helsingin kau-
pungille 13.2.1969 asettamansa haltijavelka-
kirjan n:o 12, suuruudeltaan 100 000 mk, 
jonka maksamisen vakuudeksi on 26.3.1969 
vahvistettu kiinnitys säätiölle kuuluvaan, 
korttelin n:o 29073 tontin n:o 9 hallintaoikeu-
teen sekä vuokramiehen tontilla oleviin ra-
kennuksiin. 

Laina on nostettavissa, kun 4. kerroksen 
katto on valettu. Lainansaajan on ennen lai-
nan nostamista osoitettava kiinteistöviraston 
antamalla todistuksella, että em. rakennus-
vaihe on saavutettu (11.8. 2139 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Va-Ho 
Oy :lle jäteöljyn hävityslaitoksen rakentamista 
varten 465 000 mk:n lainan v:n 1969 talous-
arvioon merkitystä ao. määrärahasta seuraa-
villa ehdoilla: 

1) Va-Ho Oy maksaa kaupungille 25 v:n 
ajan korvauksena kaupungin ja yhtiön väli-
sen, 28.4.1969 tehdyn jäteöljyn ja öljyjättei-
den hävittämistä koskevan sopimuksen mu-
kaisesti 10 % perimistään em. sopimuksessa 
mainituista bruttovastaanottomaksuista. Nä-
mä maksut suoritetaan kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä, en-
simmäisen kerran 31.5.1970. Maksut otetaan 
täysimääräisinä huomioon lainan korkona ja 
lyhennyksenä siihen asti, kunnes laina on ta-
kaisin maksettu, minkä jälkeen kertyvät erät 
jäävät tuloksi kaupungille. 

Vastaanottotuloista riippumatta Va-Ho Oy 
sitoutuu maksamaan lainan takaisin v:sta 
1979 alkaen siten, että kunkin vuoden touko-
kuun ja marraskuun viimeisenä päivänä mak-
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setaan 15 500 mk, kunnes laina on tullut 
kokonaan takaisin maksetuksi. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 7 %:n vuo-
tuisen koron, joka on maksettava kunkin 
vuoden toukokuun j a marraskuun viimeisenä 
päivänä, ensimmäisen kerran 30.11.1969. 

3) Lainan pääoman ja koron maksamisen 
sekä mahdollisten viivästys- ja sakkokorko-
jen ynnä perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kau-
pungille 15.1.1965 asettamansa nrolla 1 mer-
kityn haltijavelkakirjan, määrältään 40 000 
mk, 10 %:n korkoineen ja 200 mk:n perimis-
kuluineen ja 3.3.1969 tunnustamansa molla 
1 - 5 merkityt haltijavelkakirjat, määrältään 
nro 1 -4 jokainen 100 000 mk ja nro 5 25 000 
mk 10 %:n korkoineen ja jokaista velkakirjaa 
kohti enintään 1 000 mk m perimiskuluineen, 
joista n:olla 1 merkityn 40 000 mkrn määräi-
sen velkakirjan maksamisen vakuudeksi on 
3.2.1965 vahvistettu kiinnitys Va-Ho Oyrlle 
1.6.1964 päivätyn vuokrasopimuksen nojalla 
kuuluvan maa-alueen hallintaoikeuteen Jäs-
pilä-nimisen tilan RNro 2284 maalla Keravan 
kauppalan Alikeravan kylässä ja maa-alueella 
oleviin vuokraajan omistamiin rakennuksiin 
ja edellä mainittujen 3.3.1969 päivättyjen 
nrolla 1 - 5 merkittyjen velkakirjojen maksa-
misen vakuudeksi on 27.3.1969 vahvistettu 
kiinnitys em. vuokraoikeuteen rakennuksi-
neen ja samana päivänä irtaimistokiinnitys 
Va-Ho Oym em. maa-alueella omistaman ke-
miallista teollisuutta harjoittavan teollisuus-
laitoksen koneisiin, johtoihin, kalustoon, työ-
aseisiin ynnä muihin käyttövälineisiin sekä 
laitoksen raaka- ja tarveaineisiin samoin kuin 
täysi- ja puolivalmisteisiin. 

4) Lainamäärästä on 130 000 mk nostetta-
vissa kun velkakirja sekä kaupungin ja yh-
tiön välinen jäteöljyn ja öljyjätteiden hävit-
tämistä koskeva sopimus on allekirjoitettu; 
230 000 mk on nostettavissa, kun maansiirto-
töihin on sijoitettu 30 000 mk, rakennuksen 
rakennustöihin 50 000 mk, säiliöihin 10 000 
mk, vedenkäsittelylaitteistoon 20 000 mk ja 
ölj ynkäsittelylaitteistoon 20 000 mk; 45 000 

mk on nostettavissa, kun em. erien lisäksi 
rakennustöihin on sijoitettu 50 000 mk, säi-
liöihin 30 000 mk, polttouuniin 80 000 mk, 
vedenkäsittelylaitteistoon 20 000 mk, ölj yn-
käsittelylaitteistoon 30 000 mk ja vesijohto-
ja viemäritöihin 20 000 mk sekä 60 000 mk 
on nostettavissa kun em. erien lisäksi veden-
käsittelylaitteistoon on sijoitettu 10 000 mk, 
ölj ynkäsittelylaitteistoon 10 000 mk, sähkö-
töihin 5 000 mk, aitauskuluihin 4 000 mk, 
sekalaiseen kalustoon 16 000 mk ja käyttö-
kuluihin 60 000 mk ja kun tavaran vastaan-
otto on aloitettu. 

5) Lainansaajan on ennen ensimmäisen 
lainaerän nostamista esitettävä rakennus-
viraston puhtaanapito-osastolle asiakirjat, 
joista selviää, että yhtiö on tilannut jäte-
Öljyn hävityslaitoksen koneistot ja laitteet. 
Ennen toisen, kolmannen ja neljännen laina-
erän nostamista lainansaajan on osoitettava 
puhtaanapito-osaston antamalla todistuk-
sella, että edellä 4) kohdassa mainitut raha-
summat on sijoitettu ja että rakennustyöt 
ovat vastaavasti edistyneet. 

6) Lainansaaja sitoutuu noudattamaan 
kaupungin ja yhtiön välillä 28.4.1969 tehdyn 
jäteöljykysymyksen järjestämistä koskevan 
sopimuksen määräyksiä. 

7) Kaupungin revisio virastolla on oikeus 
tarkastaa lainansaajan tilejä sinä aikana, jol-
loin osakin kaupungin myöntämästä lainasta 
on maksamatta. 

8) Lainansaaja sitoutuu pitämään lainan 
vakuutena olevat rakennukset ja irtaimiston 
laitteineen palovakuutettuina niiden täydestä 
arvosta sinä aikana, jolloin laina tai osa siitä 
on kaupungille maksamatta. 

9) Kiinnitysten uudistamisesta aiheutuvat 
kustannukset maksaa lainansaaja. 

10) Velkakirjaan on lisäksi sisällytettävä 
tavanmukaiset määräykset lainaehtojen lai-
minlyömisen ja vakuuden arvon tuntuvan 
alenemisen varalta, sekä lainanantajan oi-
keudesta käyttää panttia saatavansa suori-
tukseen (5.5. 1293 §). 

Kiinteistö Oy Matalasalmenkatu 9a -nimi-
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selle yhtiölle myönnettiin kertomusvuoden ta-
lousarvioon työllisyyden turvaamiseen mer-
kitystä määrärahasta 1 400 000 mk:n suu-
ruinen lisälaina työllisyyslainana, maksuaika 
15 v, kaupunginhallituksen 1.7.1968 hyväk-
symien yleisten työllisyyslainaehtojen mukai-
sesti kuitenkin siten, että lainaehtojen 4. koh-
ta muutetaan seuraavaksi: 

4) Lainamäärästä on neljännes (%) nos-
tettavissa 1.2.1969, kuitenkin aikaisintaan 
kuukauden kuluttua töiden alkamisesta, nel-
jännes (%) 1.3.1969, kuitenkin aikaisintaan 
kahden kuukauden kuluttua töiden alkami-
sesta, neljännes (%) 1.4.1969, kuitenkin ai-
kaisintaan kolmen kuukauden kuluttua töi-
den alkamisesta ja neljännes (%) 1.5.1969, 
kuitenkin aikaisintaan neljän kuukauden 
kuluttua töiden alkamisesta. Mikäli kaupun-
gin rahoitusosuus jonkin erän maksattamisen 
aikaan ylittäisi neljänneksen (%) siihen asti 
käytetystä rahoituksesta, siirtyy kysymyk-
sessä olevan erän maksattaminen vastaavasti 
(20.1. 186 §). 

Helsingin uudet asuntolat Oy :lle päätettiin 
myöntää kertomusvuoden talousarvioon mer-
kityistä ao. määrärahoista 80 000 mk:n mää-
räinen laina talossa Pengerkatu 35 sijaitsevan 
huoneiston kunnostamista varten miesten 
asuntolaksi mm. seuraavilla ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1969-1973 
siten, että kunkin vuoden touko- ja marras-
kuun viimeisenä päivänä maksetaan 8 888 
mk, ensimmäisen kerran 30.11.1969. Viimei-
sen kuoletuserän suuruus on kuitenkin 8 896 
mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti alenee, on 
lainanantajalla oikeus suurentaa jäljellä ole-
via lyhennyseriä. 

Lainansaaja maksaa lainasta 5 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
puolivuosittain kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä, ensimmäisen 
kerran 31.5.1969. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten viivästys- ja sakkokorkojen ynnä perimis-
kulujen suorittamisen vakuudeksi lainansaaja 

luovuttaa ja panttaa kaupungille omistaman-
sa Bostads Ab Melior -nimisen asunto-osake-
yhtiön osakkeet n:o 78-83, jotka oikeuttavat 
hallitsemaan viisi huonetta, kotiapulaisen 
huoneen ja keittiön käsittävää, 158 m2:n suu-
ruista huoneistoa yhtiön omistamassa talossa 
Telakkakatu 1. 

Lainansaaja sitoutuu ryhtymään kiireelli-
siin toimenpiteisiin kiinteistön Pengerkatu 35 
muuttamiseksi n. 250 vuodesijaa käsittäväksi 
miesten yhteisasuntolaksi, mihin kunnostus-
toimenpiteisiin sisältyvät mm. palo-, tervey-
denhoito- ja poliisiviranomaisten vaatimat 
korjaus- ja muutostyöt. 

Kiinteistön vuokrasopimus päättyy 6 kk:n 
kuluttua jommalta kummalta puolelta tapah-
tuvan irtisanomisen johdosta. 

Yhtiö vastaa yksin suorittamiensa korjaus-
ja muutostöiden sekä asuntolan ylläpitokus-
tannuksista. 

Asuntolaan otetaan huoltoviraston kanssa 
sovittavien periaatteiden mukaisesti vain 
helsinkiläisiä sekä toispaikkakuntalaisia tila-
päisesti yksinomaan huoltoviraston esityk-
sestä, ei kuitenkaan ensisuojan tarpeessa ole-
via asunnottomia alkoholisteja. 

Yhtiö sitoutuu pitämään asukkailta perit-
tävän vuorokausimaksun kohtuullisena. 

Lainan panttia ym. koskevat ehdot olivat 
tavanmukaiset (10.2. 422 §). 

Helsingin seutukaavaliitolle päätettiin 
myöntää 120 000 mk:n suuruinen tilapäinen 
lisäluotto, korko 8 %, liiton käytössä olevalle 
luotolliselle tilille jo kertyneen 518 326 mk:n 
suuruisen velkasaldon lisäksi. Luotto on mak-
settava takaisin liiton saatua valtion osuuden 
seutukaavoituksesta v:lta 1968 aiheutuneista 
kustannuksista, kuitenkin viimeistään 31.12. 
1969 (8.9. 2456 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Koti-
apukeskukselle Helsingin Koti aputoimi ston 
käyttöön kolmen vuoden ajaksi 40 000 mk:n 
tililuoton ja oikeuttaa rahatoimiston avaa-
maan mainitun tilin 31.10.1969. Samalla kau-
punginhallitus päätti, että tililuotosta veloi-
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tetaan 8 % vuotuinen korko laskettuna luo-

ton kulloisellekin velkamäärälle (27.10. 2951 

§)· 
Kansaneläkelaitokselle annettavassa lau-

sunnossaan kaupunginhallitus päätti puoltaa 
225 000 mk:n määräisen mahdollisimman hal-
pakorkoisen lainan myöntämistä Vanhain-
kotiyhdistys Betanialle Pihlajamäkeen raken-
nettavan vanhainkodin rakennuskustannus-
ten rahoittamiseen. Mikäli yhdistykselle 
myönnettäisiin sanottu laina, olisi kaupun-
ginhallitus valmis esittämään valtuustolle 
kaupungin takauksen myöntämistä lainan 
takaisin maksamisen vakuudeksi (11.8. 
2132 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Kansaneläkelaitos 
oli 3.10.1969 hylännyt Finlands Svenska 
Söndagsskolförbund -nimisen yhdistyksen 
laina-anomuksen (20.10. 2907 §). 

Vanhusten Turva -yhdistyksen rakennuslai-
nojen takaaminen. Kaupunginhallitus päätti 
antaa kaupungin omavelkaisen takauksen 
Vanhusten Turva -yhdistyksen ylläpitämän, 
Paanumäen Vanhainkoti Oy :n rahalaitoksilta 
mahdollisesti vanhainkodin laajentamista 
varten saamien, pääomamäärältään enintään 
280 000 mk:aan nousevien lainojen pääoman 
ja korkojen sekä viivästyskorkojen ja perimis-
kulujen maksamisen vakuudeksi mm. sillä 
ehdolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan Paanumäen Vanhainkoti Oy:lle 
vuokratun korttelin n:o 28319 tontin n:o 2 
Suursuontien varrella vuokraoikeuteen ja 
tontilla oleviin, rakennuksiin kiinnitettyjä 
haltijavelkakirjoja, jotka nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 986 400 mk:n 
jälkeiset kiinnitykset ja että Paanumäen 
Vanhainkoti Oy ryhtyy pitämään omaa, täy-
sin erillistä kirjanpitolain mukaista kirjan-
pitoa. Rakentamista, valtion myöntämien lai-
nojen takaamista sekä palo vakuuttamista 
koskevat ehdot olivat tavanmukaiset (23.6. 
1893 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupungin omavelkaisen takauksen Vanhus-
ten Turva -yhdistyksen omistaman Kunto-

kallion virkistys- ja kuntouttamislaitoksen ra-
kennusten kunnostustöitä varten rahalaitok-
silta mahdollisesti saamien, pääomamääräl-
tään enintään 100 000 mk:aan nousevien lai-
nojen pääoman ja korkojen sekä viivästys-
korkojen ja perimiskulujen maksamisen va-
kuudeksi sillä ehdolla, että taattavien laino-
jen vakuudeksi luovutetaan yhdistyksen 
omistaman Kuntokallion virkistys- ja kun-
touttamislaitoksen tonttiin ja rakennuksiin 
kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 602 254 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 
Muut ehdot olivat tavanomaiset (23.6. 
1894 §). 

Lainojen maksujärjestelyt ym. Kaupungin-
hallitus päätti suostua Föreningen för upp-
rätthållande av en hemsysterskola på Hind-
hår gård -nimiselle yhdistykselle myönnetyn, 
laskutustunnuksella Lt 1442 merkityn lainan 
siirtämiseen Samfundet Folkhälsan i Svenska 
Finland -nimisen yhdistyksen vastattavaksi 
ja hyväksyä lainan maksamisen vakuudeksi 
15 400 mk:n määräiset siirronsaajayhdistyk-
sen omistamaan Ljungheda-nimiseen tilaan 
kiinnitetyt, parasta etuoikeutta nauttivat 
haltijavelkakirjat (20.1. 188 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää Allergiatutki-
mussäätiölle maksulykkäystä laskutunnuk-
sella Lt 1399 merkityn lainan 31.5. ja 30.11. 
1969 erääntyneelle, 12 240 mk:n suuruiselle 
lyhennyserälle ja laskutustunnuksella Ls 255 
merkityn lainan 31.5. ja 30.11.1969 eräänty-
neelle, 8 000 mk:n suuruiselle lyhennyserälle 
1 280 mk:n indeksikorotuksineen 31.3.1970 
saakka sillä ehdolla, että säätiö suorittaa ly-
hennyserille 10 %:n vuotuisen koron 30.11. 
19.69 saakka ja sen jälkeen 8 %:n viivästys-
koron eräpäivästä maksupäivään. Samalla 
yleisjaosto oikeutti rahatoimiston kuittaa-
maan Allergiasairaalalle toukokuulta 1969 
maksettavaa 47 057 mk:n suuruista hoito-
laskua vastaan 31.5.1969 erääntyneet yh-
teensä 10 348 mk:n suuruiset korko- ja in-
deksikorotuserät sekä näille erille laskettavan 
10 %:n suuruisen sakkokoron eräpäivästä 
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kuittauspäivään (yjsto 18.6. 6342 §, 12.12. 
7623 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua maksu-
järjestelyyn, jonka mukaan Kalliolan Kanna-
tusyhdistys suorittaa 

Postisäästöpankilta saamansa, kaupungin 
takaaman alkuaan 140 000 mk:n suuruisen 
lainan n:o 18719 maksamatta olevan, 119 030 
mk:n suuruisen pääoman lyhennyserät laina-
aikaa pidentämällä siten, että v. 1969-1971 
lainaa lyhennetään 2 330 mk puolivuosittain 
ja v:sta 1972 lukien lainaa lyhennetään 
4 660 mk puolivuosittain paitsi viimeistä ly-
hennystä, joka suoritetaan 4 860 mk:n mää-
räisenä 19.5.1983 ja 

Helsingin Työväen Säästöpankilta saa-
mansa, kaupungin takaaman alkuaan 120 000 
mk:n suuruisen lainan n:o 615983 maksamat-
ta olevan 110 000 mk:n suuruisen pääoman 
lyhennyserät laina-aikaa pidentämällä siten, 
että v. 1969-1971 lainaa lyhennetään 2 000 
mk puolivuosittain ja v:sta 1972 lukien 
4 000 mk puolivuosittain, viimeisen kerran 
kesäkuussa 1984 sekä 

Osuuskassa Yhteistuelta saamansa, kau-
pungin takaaman alkuaan 50 000 mk:n suu-
ruisen lainan n:o 83 maksamatta olevan 
45 000 mk:n suuruisen pääoman lyhennys-
erät laina-aikaa pidentämällä siten, että 
v. 1969-1971 lainaa ei lyhennetä ja v:sta 
1972 lukien lyhennys on puolivuosittain 
2 500 mk, viimeisen kerran 15.12.1980, kau-
pungin takausten pysyessä lainojen osalta 
näin muutettujen lainaehtojen mukaisina 
voimassa (8.9. 2454 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää Kalliolan Kan-
natusyhdistykselle maksulykkäystä lasku-
tunnuksella Lc 3 merkityn lainan 30.6.1967 
erääntyneelle 50 000 mk:n suuruiselle loppu-
erälle 31.12.1969 saakka sillä ehdolla, että 
yhdistys suorittaa loppuerälle 9 %:n vuo-
tuisen viivästyskoron 10.6.1969 lukien mak-
supäivään saakka (yjsto 2.7. 6429 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto teki-
vät kertomusvuonna eräitä päätöksiä, jotka 
koskivat lykkäyksen myöntämistä eräiden 

lainojen kuoletuserien maksamisessa (24.11. 
3270 §, yjsto 8.1. 5029 §, 5.3. 5494, 5495 §, 
18.6. 6341 §, 2.7. 6428, 6430 §, 11.7. 6489 §, 
15.10. 7186 §); eräiden lainaehtojen muutta-
mista (27.5. 1544 §, 20.10. 2919 §); eräiden 
työllisyyslainojen vakuuden hyväksymistä 
ja lainaehtojen muuttamista (27.1. 271 §, 
25.8. 2311 §); lainojen vakuuksien vaihtamis-
ta (22.9. 2615 §) sekä eräiden ylivakuutena 
olevien haltijavelkakirjojen luovuttamista 
lainansaajalle (12.5. 1371 §, 24.11. 3265, 
3273 §). 

Lainojen myöntäminen yksityisille oppikou-
luille. Kaupunginhallitus päätti, että kau-
pungin myöntämien oppikoululainojen in-
deksiehdon täyttämisen vakuudeksi luovute-
tut vakuudet vapautetaan lainansaajien 
käyttöön siltä osin, kuin ne koskevat talou-
dellisen kehityksen turvaamisesta v. 1968 ja 
1969 annetun lain voimaantulopäivää eli 
10.4.1968 ja sen jälkeistä aikaa ja että raha-
toimisto oikeutetaan luovuttamaan yliva-
kuudet lainansaajille tai takauksista kysy-
myksen ollen takaisin takaajille (29.12. 
3656 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää v:ien 
1968 ja 1969 talousarvioiden pääomamenoi-
hin merkityistä ao. määrärahoista kaupun-
ginvaltuuston 24.2.1965 ja 25.5.1966 teke-
missä päätöksissä mainituilla ehdoilla seu-
raavat lainat: 

mk 

Yhtenäiskouluyhdistys 90 000 
Pohjois-Helsingin yhteiskoulun kan-

natusyhdistys 170 000 
Lauttasaaren yhteiskoulun kanna-

tusyhdistys 50 000 
Malmin Kaupalliset Oppilaitokset Oy 80 000 
Puotinharjun Oppikouluyhdistys ... 230 000 
Rudolf Steiner -koulun kannatus-

yhdistys 90 000 
Myllypuron oppikouluyhdistys 210 000 
Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy 220 000 
Kontulan Oppikouluyhdistys 80 000 
Etelä-Kaarelan oppikouluyhdistys .. 80 000 
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Lainojen vakuudeksi tulee antaa ao. koulu-
kiinteistöön kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, 
jotka nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 100 %:n jälkeiset kiinnitykset 
laskettuna koulurakennuksen hankintahin-
nasta, rahatoimiston hyväksymä pankkita-
kaus tai reaalivakuus. 

Lainaehtoihin on sisällytettävä tavanmu-
kaiset määräykset rakennusten palovakuut-
tamisesta, lainaehtojen laiminlyömisen va-
ralta sekä kaupungin oikeudesta käyttää 
panttia saatavansa suoritukseen (3.3. 647 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Kontulan Oppi-
kouluyhdistyksen pääomamäärältään enin-
tään 1 424 300 mk:aan nousevien yhteiskou-
lun toista rakennusvaihetta varten tarvitta-
vien rakennuslainojen ja niiden korkojen ta-
kaisin maksamisesta mm. seuraavilla eh-
doilla: 

että taattavien lainojen vakuudeksi luovu-
tetaan yhdistykselle vuokratun tontin vuok-
raoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jot-
ka pääomamäärältään nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 4 629 571 
mk:n jälkeiset kiinnitykset. Koulurakennuk-
sen rakentamista, valtion myöntämien laino-
jen takaamista ja palovakuutusta koskevat 
ehdot ovat tavanmukaiset. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti omasta puolestaan hyväk-
syä koulun toisen rakennusvaiheen hankinta-
kustannuksiksi, joihin sisältyvät kiinteät ka-
lusteet, ilman kouluirtaimistoa, 1 582 590 mk 
(29.12. 3662 §). Yleisjaosto päätti, että Kon-
tulan Oppikouluyhdistykselle myönnetään 
maksulykkäystä laskutustunnuksilla Lt 1502 
ja Lt 1520 merkittyjen lainojen 31.5.1969 
erääntyneille, yht. 30 812 mk:n suuruisille 
korkoerille 1 115 mk:n indeksikorotuksineen 
31.12.1969 saakka sillä ehdolla, että yhdistys 
suorittaa erääntyneille erille 12 %:n sakko-
koron eräpäivästä maksupäivään (yjsto 25.6. 
6396 §, 22.10. 7251 §). Myöhemmin yleisjaosto 
päätti vielä myöntää oppikouluyhdistykselle 
maksulykkäystä laskutustunnuksilla Lt 1502, 

Lt 1520, Lt 1522 ja 1546 merkittyjen lainojen 
30.11.1969 erääntyneille 22 312 mk:n, 8 500 
mk:n, 425 mk:n ja 887 mk:n eli yht. 32 125 
mk:n korkoerille, lainan Lt 1502 osalta 1 115 
mk:n indeksikorotuksineen 31.12.1969 saakka 
sillä ehdolla, että yhdistys suorittaa 12 %:n 
viivästyskoron eräpäivästä maksupäivään 
(yjsto 17.12. 7677 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Pukinmäen yhteis-
koulun tuki -yhdistyksen pääomamäärältään 
enintään 2 095 700 mk:aan nousevien, koulun 
ensimmäistä rakennusvaihetta varten tarvit-
tavien rakennuslainojen ja niiden korkojen 
takaisin maksamisesta sillä ehdolla, että taat-
tavien lainojen vakuudeksi luovutetaan yh-
distykselle vuokratun koulutontin vuokra-
oikeuteen ja vuokra-alueella oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jot-
ka pääomamäärältään nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 2 095 700 
mk:n jälkeiset kiinnitykset. Muut ehdot ovat 
tavanmukaiset (1.12. 3348 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaen 26.2. 
1968 tekemäänsä päätöstä antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Pohjois-Helsingin 
yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle pääoma-
määrältään enintään 558 000 mk:aan nouse-
vien, koulun toista rakennusvaihetta varten 
tarvittavien rakennuslainojen ja niiden kor-
kojen takaisin maksamisesta mm. sillä eh-
dolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhdistykselle vuokratun koulu-
tontin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella 
oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä haltija-
velkakirjoja, jotka pääomamäärältään naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 2 508 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti suostua 
koulun rakentamista varten eräiltä rahalai-
toksilta saatujen lainojen maksujärjestelyi-
hin kaupungin takauksen pysyessä muutet-
tujen lainaehtojen mukaisina voimassa kui-
tenkin sillä ehdolla, että yhdistys suorittaa 
sille 3.3.1969 myönnetystä, vielä nostamatta 
olevasta lainasta kaupungin myöntämien ja 
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takaamien, lainojen maksettavaksi eräänty-
neet lyhennyserät lainasopimusten mukaisina 
viivästys-, sakko- ym. korkokuluineen ja in-
deksikorotuksineen (27.5. 1545 §, 25.8. 
2313 §, 10.11. 3143 §). Yleisjaosto päätti 
myöntää koulun kannatusyhdistykselle mak-
sulykkäystä lainojen Lt 1436 ja Lt 1438 
31.5.1965, 30.11.1965, 31.5.1966, 30.11.1966, 
31.5.1967, 30.11.1967, 31.5.1968 ja 30.11.1968 
erääntyneille, yht. 21 650 mk:n suuruisille 
lyhennyserille ja 237 mk:n suuruisille indeksi-
korotuksille 31.5.1969 saakka sillä ehdolla, 
että erääntyneille erille suoritetaan 10 %:n 
sakkokorko eräpäivästä 31.12.1968 saakka 
ja 12 %:n sakkokorko 1.1.1969 lukien maksu-
päivään saakka (yjsto 22.1. 5150 §). 

Karjalan Yhteiskouluosakeyhtiölle päätet-
tiin myöntää maksulykkäystä laskutustun-
nuksella Lt 1414 merkityn lainan 30.11.1969 
ja 31.5.1970 erääntyville, 3 075 mk:n suurui-
sille lyhennyserille kauintaan 31.8.1970 asti 
sillä ehdolla, että lainan saaja suorittaa erään-
tyville erille 10.5 %:n koron erääntymispäi-
västä maksupäivään (yjsto 12.11. 7403 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Svensk För-
ening i Åggelby -nimisen yhdistyksen nosta-
maan Ömsesidiga Försäkringsbolaget Svensk-
Finland -nimiseltä vakuutusyhtiöltä Oulun-
kylän ruotsalaisen yhteiskoulun 13.-14.3. 
1969 tapahtuneen tulipalon johdosta suori-
tettavan korvauksen sillä ehdolla, että kor-
vaus käytetään uuden rakennuksen raken-
nuskustannuksiin ja vanhan rakennuksen 
korjaustöihin v. 1969-1970 kaupungin yhdis-
tykselle myöntämän, laskutustunnuksella 
Lt 1421 merkityn lainan ja yhdistyksen eri 
rahalaitoksilta saamien lainojen maksamisen 
vakuudeksi annettujen kaupungin takausten 
pysyessä edelleen muuttumattomina voimas-
sa (28.4. 1230 §). 

Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiön kaupun-
gilta saaman 100 000 mk:n lainan v. 1969 
erääntyvien lyhennyserien maksaminen pää-
tettiin siirtää yhdellä vuodella laina-ajan pi-
dentyessä vastaavasti (7.1. 44 §). 

Puotinharjun Oppikouluyhdistykselle kau-

pungin varoista myönnetyn, tunnuksella Lt 
1524 merkityn 500 000 mk:n suuruisen lainan 
indeksiehdon täyttämisen vakuutena olevat 
haltijavelkakirjat n:o 101-108 päätettiin va-
pauttaa yhdistyksen käyttöön käytettäviksi 
kaupungin varoista yhdistykselle 3.3.1969 
myönnetyn lainan osavakuutena (24.3. 844 §). 
Yleisjaosto päätti suostua siihen, että Puotin-
harjun Oppikouluyhdistys muuttaa yhdis-
tykselle vuokratun korttelin n:o 45063 tontin 
n:o 1 vuotuisen vuokranmaksun ja kadun 
vuotuisen kunnossapito- ja puhtaanapitokor-
vauksen suorittamisen vakuudeksi em. kou-
lutontin vuokraoikeuteen rakennuksineen 
kaupungille vahvistetun kiinnityksen etu-
oikeutta siten, että kiinnitys nauttii parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 3 058 000 
mk:n jälkeiset kiinnitykset (yjsto 5.11. 7340 §, 
3.12. 7574 §). Koulun eräiden lainojen 30.11. 
erääntyneille, yht. 31 025 mk:n suuruisille 
korkoerille myönnettiin maksulykkäystä 
28.2.1970 saakka sillä ehdolla, että määrälle 
suoritetaan 12 %:n viivästyskorko (yjsto 
17.12. 7678 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti suostua 
jäljempänä mainittujen oppikoulujen raken-
tamiseen eräiltä rahalaitoksilta saatujen lai-
nojen lyhennyserien maksujärjestelyihin kau-
pungin takausten pysyessä ennallaan, eräiden 
yli vakuutena olevien haltijavelkakirjojen pa-
lauttamiseen ja eräiden haltijavelkakirjojen 
vaihtamiseen: Rudolf Steiner -koulun kanna-
tusyhdistys (7.1. 45 §, 17.3. 783 §,3.11. 3057 
§); Karjalan Yhteiskouluosakeyhtiö (22.12. 
3538 §); Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy 
(12.5. 1372 §, 27.5. 1546 §, 22.12. 3537 §); 
Töölön Yhteiskoulu Oy (20.1. 187 §); Lautta-
saaren yhteiskoulun kannatusyhdistys (3.2. 
350 §, 21.4. 1143 §); Yhtenäiskouluyhdistys 
(16.6. 1829 §); Roihuvuoren Oppikouluyhdis-
tys (18.8. 2202 §) ja Vartiokylän Oppikoulu-
yhdistys (8.4. 1010 §). 

Asunto-osakeyhtiöiden lainojen lyhentäminen 
ym. Kaupunginhallitus oikeutti rahatoimis-
ton ottamaan vastaan asunto-osakeyhtiöiltä, 
joiden yhtiöjärjestyksissä on määrätty osak-
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kaan oikeudesta maksaa lainaosuuttaan yh-
tiölle, velkakirjaehdoista poiketen lainojen 
ylimääräisiä lyhennyksiä laina-ajan pysyessä 
velkakirjaehtojen mukaisina ja tämän jäl-
keen maksettavien lyhennyserien määräy-
tyessä jäljellä olevan lainapääoman ja laina-
ajan mukaan (10.11. 3144 §). 

Kaupunginhallitus päätti vapauttaa Mau-
nulan Kansanasunnot Oy:n suorittamasta 
osinkoa kaupungille v:n 1967 osalta ja kehot-
taa yhtiötä järjestämään taloutensa siten, 
että v:n 1968 maksamaton osinko suoritetaan 
myöhempinä vuosina (1.9. 2372 §). 

Vanhusten asunto-oloja edistävään rakennus-
toimintaan tarkoitettujen laina-anomusten kä-
sittelyä koskeva asia. Kaupunginhallituksen 
v. 1962 asettama vanhusten asuntokomitea 
oli saanut valmiiksi toisen mietintönsä, joka 
sisälsi ehdotukset toimenpiteistä uusien asun-
tojen hankkimiseksi vanhuksille. Mietintö oli 
j ätetty kaupunginhallitukselle 11.1.1967. Täs-
sä mietinnössään komitea totesi, etteivät 
vanhusten asuntotilanteen helpottamista kos-
kevat toimenpiteet, mm. väliaikaisen asumis-
tuen suorittaminen vanhuksille, kunnes val-
tion toimesta aikaansaatava asumistukijär-
jestelmä toteutetaan, olleet osoittautuneet 
riittäviksi. Vanhusten talojen tarve on niin 
suuri, ettei niiden rakentaminen pelkästään 
kuntien toimesta ja kuntien oman rahoituk-
sen turvin ole mahdollista. Helsingissä on näi-
den asuntojen lisätarve arvioitu tällä hetkellä 
n. 5 000:ksi ja v:een 1975 mennessä 8 000:ksi. 
Kansaneläkelain muuttamisesta v. 1964 an-
netulla lailla on kuitenkin tehty mahdolliseksi 
saada Kansaneläkelaitokselta varoja mm. 
vanhusten asunto-oloja edistävään toimin-
taan. Kaupungin toimesta oli tähän mennessä 
anottu lainaa Finlands Svenska Söndagsskol-
förbund -nimisen liiton Etelä-Haagaan suun-
nitteleman yhdistetyn vanhainkodin ja van-
husten asuntolan rakentamista varten. Kan-
saneläkelaitos oli kuitenkin hylännyt ano-
muksen siitä syystä, ettei kaupunki eikä em. 
yhdistys olleet voineet antaa Kansaneläkelai-
tokselle sen vaatimaa takuuta siitä, ettei ta-

lossa asuvilta vanhuksilta peritä vuokraa 
enempää kuin 3mk/m2/kk. Kansaneläkelaitos 
ei myöskään ollut suostunut Stiftelsen Lilles-
gärden -nimisen säätiön anomukseen lainan 
saamisesta helsinkiläisille eläkkeensaajille ra-
kennetun asuintalon rakennuskustannuksia 
varten. Kansaneläkelaitoksen asettama enim-
mäisvuokraa koskeva ehto ei vastannut Hel-
singin kaupungissa vallitsevaa kustannusta-
soa silloinkaan, kun tontin hankintahintaa ei 
otettu huomioon rakennuskustannuksena. 
Asuntohallitus, jonka vahvistamia vuokria 
on pidettävä tosiasiallista kustannustasoa 
vastaavina, oli vahvistanut kaupungin Kon-
tulaan rakennuttamien kerrostalojen, joissa 
asuntojen keskipinta-ala on n. 50 m2, vuokrat 
4.15-4.75 mk:ksi/m2/kk. Näidenkin vuokrien 
määräämisen edellytyksenä on ollut halpa-
korkoisen asuntotuotantolainan. huomattavan 
suuri osuus rahoituksesta. Kun tämä vuokra-
taso on nimenomaan asuntotuotannon tuke-
miseen erikoistuneen valtion viranomaisen 
hyväksymä, ei Kansaneläkelaitoksen määrää-
mää vuokrarajaa voida pitää Helsingissä val-
litsevan rakennuskustannustason mukaisena 
silloinkaan, kun tonttien hankintakustan-
nuksia ei oteta huomioon. Koska varsin suuri 
osa Kansaneläkelaitoksen varoista saadaan 
Helsingin kaupungista perittävistä sosiaali-
turvamaksuista ja kun Helsingin kaupunki 
suorittaa korkeimman osuuden kansaneläk-
keiden tukiosakustannuksista ja kun kau-
punki myös itse jatkuvasti rakentaa vanhus-
ten asuintaloja, on pidettävä välttämättö-
mänä ja oikeudenmukaisena, että Kansan-
eläkelaitos vastaisuudessa tehokkaasti tukee 
lainoilla Helsingin kaupunkiin perustettavien 
vanhusten huoltolaitosten ja erityisesti van-
husten asuintalojen rahoitusta. Kaupungin-
hallitus päätti lähettää sosiaali- ja terveys-
ministeriölle, Suomen Kaupunkiliiton halli-
tukselle ja Kansaneläkelaitokselle edellä esi-
tetyn mukaisen kirjeen (8.12. 3421 §). 

Kuntien yleisiä rahoitusavustuksia koskeva 
sisäasiainministeriön kirjelmä merkittiin tie-
doksi. Kirjelmä koski vaikeassa taloudellises-
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sa asemassa oleville kunnille myönnettäviä 
rahoitusavustuksia. Valtion talousarvioon oli 
tarkoitukseen merkitty 7 mmk (12.5. 1373 §). 

Vakauttamislakiin ja hintasäännöstelyyn 
liittyviä kysymyksiä koskeva Kaupunkiliiton 
yleiskirje merkittiin tiedoksi. Kysymykset 
koskivat maan- ja tontinvuokrien perimistä 
ja huoneen vuokrasäännöstelyä v. 1969 sekä 
korkomääräyksiä velaksiannossa (3.3. 651 §). 

Hintavalvontapäätöstä koskeva Kaupunki-
liiton toimiston yleiskirje merkittiin tiedoksi 
ja lähetettiin mahdollisia toimenpiteitä var-
ten kaikille lauta- ja johtokunnille sekä viras-
toille ja laitoksille. Tiedotus koski hintoja ja 
maksuja, mm. vuokrattavia tontteja sekä 
katu- ja viemärikorvauksia (8.9. 2453 §). 

Kuntien kantokykyluokituksen vahvistamista 
v:ksi 1969 ja 1970 koskevat Suomen Kaupun-
kiliiton ja Uudenmaan lääninhallituksen il-
moitukset merkittiin tiedoksi. Kaupungin 
kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja 
laitoksille päätettiin lähettää tiedoksi kanto-
kykyluokituksen vahvistamista koskeva pää-
tös sekä luettelo ao. kunnista (7.1. 46 §, 
22.12. 3539 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus vah-
visti veroäyrin hinnaksi v:n 1968 tuloista 13 p 
(1.9. 2369 §). 

Yleisjaosto myönsi 260 521 mk saamatta 
jääneiden, v. 1963 toimitettujen kunnallis-
veron jälkiver otusten ja veronoikaisujen 
poistoja ja palautuksia varten (yjsto 6.8. 
6649 §); 2 029 234 mk kantotilityksistä vä-
hennettyjen kunnallisverojen palautusten 
kirjaamista varten ja 325 086 mk palautusten 
korkojen kirjaamista varten (yjsto 5.2. 
5253 §, 26.2. 5405 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 12.12. 
1968 tekemäänsä päätöstä, oikeuttaa kaupun-
ginjohtajan myöntämään valtiolle v. 1969-
1970 suoritettavista verovarojen tilityksistä 
kuukausittain enintään 40 mmk:n lykkäyk-
siä, kuitenkin kauintaan kuuden kuukauden 
ajaksi kerrallaan ja sillä ehdolla, että lykät-
täville erille suoritetaan korkoa vähintään 
6.5 %:n mukaan. Samalla kaupunginhallitus 

oikeutti kaupunginjohtajan v:ien 1969 ja 1970 
aikana päättämään harkintansa mukaan kau-
pungin kassavarojen tilapäisestä sijoittami-
sesta (29.9. 2674 §). 

Kaupungin v:n 1968 tilinpäätös. Kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä kaupungin v:n 
1968 tilinpäätöksen (8.4. 1002 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa viras-
toille ja laitoksille pitäneensä eräitä v:n 1968 
talousarviota koskevia ylitysoikeusesityksiä 
myöhään tehtyinä. Virastoja ja laitoksia pää-
tettiin samalla kehottaa nopeuttamaan keski-
näistä laskutustaan sekä tehostamaan meno-
jen tarkkailua määrärahojen mahdollisten 
ylitysten selvittämiseksi siten, että niistä 
voidaan tehdä esitykset vuosittain viimeis-
tään seuraavan vuoden tammikuun loppuun 
mennessä (3.3. 653 §). 

Merkittiin tiedoksi ilmoitus toimenpiteistä 
valtuuston 11.12.1968 talousarviokäsittelyn 
yhteydessä hyväksymän toisen toivomuspon-
nen johdosta. Toivomusponsi koski kaupun-
kisuunnitteluun kuuluvien eri alojen suun-
nittelutyön nopeuttamista (20.1. 203 §, 
v:n 1967 kert. s. 130). 

Vuosien 1970-1979 taloussuunnitelma. Kau-
punginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuo-
siksi 1970-1979 laaditun taloussuunnitelman 
ja kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja 
johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia suun-
nittelemaan vastaisen toimintansa mahdolli-
suuksien mukaan taloussuunnitelmassa esi-
tettyjen näkökohtien ja taloudellisten edelly-
tysten puitteissa (27.10. 2952 §). 

Yleisjaosto oikeutti taloussuunnittelutoi-
mikunnan maksamaan 1.10. lukien tal.arvio-
pääll. Erkki Linturille toimikunnan ensim-
mäisen sihteerin tehtävien hoitamisesta 1 300 
mk/kk ja tutkimussiht. Veikko Tattarille toi-
mikunnan toisen sihteerin tehtävien hoita-
misesta 650 mk/kk (yjsto 24.9. 7009 §). 

Vuoden 1970 talousarvioehdotusten laatimis-
ta koskeva kiertokirje päätettiin lähettää kai-
kille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä 
virastoille ja laitoksille (17.2. 508 §). 

Kaupungin v:n 1970 talousarvioehdotuksen 
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suunniteltu käsittelyjärjestys merkittiin tie-
doksi (25.8. 2314 §, 14.10. 2863 §). 

Taloudenhoidon tehostamista ja v:n 1970 ta-
lousarvion ja tihsäännön määräysten noudat-
tamista koskevat ohjeet päätettiin lähettää 
kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 
ja laitoksille (27.10. 2953 §, 29.12. 3655 

Avustuksensaajille päätettiin ilmoittaa 
niille talousarviossa myönnetyistä avustuk-
sista sekä pyytää niitä suunnittelemaan v:n 

1970 toimintansa huomioon ottaen, ettei kau-
pungilla ole mahdollisuuksia lisäavustuksen 
myöntämiseen (22.12. 3542 §). 

Väestön määrä. Merkittiin tiedoksi tilas-
tollisen päätoimiston ilmoitus, e t tä Helsingin 
kaupungin henkikirjoitettu väkiluku oli 1.1. 
1969 yht. 525 628 henkilöä, joista ulkomaiden 
kansalaisia 3 510 henkilöä (6.10. 2750 §). 

Tilastotoimiston ilmoitus kaupungin henki-
kirjoitetusta väestöstä 1.1.1969 kaupungin-
osittain merkittiin tiedoksi (6.10. 2763 §). 

12· Muut asiat 

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Senaa-
tintorilla järjestettävää, itsenäisyyspäivänä 
vietettävää kansalaisjuhlaa varten päätettiin 
tori kaupungin kustannuksella koristaa ter-
vapadoin ja havupylväin. Tuomiokirkon pää-
portaille päätettiin järjestää puhujakoroke 
sekä valonheittimet ja kovaäänislaitteet pu-
hujaa ja kuoronjohtajaa varten. Ylioppilas-
kunnan käyttöön päätettiin kansalaisjuhlaa 
varten korvauksetta luovuttaa 52 Suomen 
lippua tankoineen ja kantohihnoineen (yjsto 
3.12. 7567 §). 

Kansalais j uhlan j är j estelytoimikunnalle 
myönnettiin 2 000 mk:n suuruinen avustus 
kertomusvuoden itsenäisyyspäivän kansalais-
juhlan järjestämiseksi Messuhallissa (yjsto 
22.10. 7250 §). 

Uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjes-
tämisestä 31.12.1968 aiheutuneita kustan-
nuksia varten myönnettiin Helsinki-Seuralle 
2 062 mk (yjsto 5.3. 5464 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakun-
taan valittiin kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntoja varten kaupungin edustajiksi 
ajaksi 1.-20.9. huoltotark. Kalle Lomma ja 
varalle huoltotark. Heikki Gröndahl sekä 
ajaksi 21.9.-10.10. apul.joht. Aarre Lampi-
nen ja varalle huoltotark. Aarno Huhtala. 
Lastensuojeluvirastoa ja huoltovirastoa ke-
hotettiin myöntämään mainituille henkilöille 

virkavapautta vastaavaksi ajaksi. Palkka-
lautakunnalle päätettiin esittää, e t tä heille 
myönnettäisiin täydet palkkaedut ko. tarkoi-
tukseen myönnetyn virkavapauden ajaksi. 
Lastensuojelu virastolle ja huolto virastolle 
myönnettiin oikeus palkata, mikäli se osoit-
tautuu tarpeelliseksi, sijaiset kutsuntalauta-
kuntaan määrätyille henkilöille näiden virka-
vapausajaksi (1.9. 2374 §). 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginhallitus 
päätt i antaa poliisilaitokselle sen pyytämät 
lausunnot Suomen kansalaisuusoikeutta kos-
kevista hakemuksista. 

Paanumäen Vanhainkoti Oy:n hallitukseen 
nimettiin kaupungin edustajiksi kertomus-
vuodeksi tal.arviopääll. Erkki Linturi ja va-
ralle kansliasiht. Jorma Salonen sekä tilin-
tarkastajaksi kaup.rev. Einar Lehto (yjsto 
22.1. 5162 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalani-
ton liittovaltuuston kokoukselle päätettiin esit-
tää, et tä liiton v:n 1970 tilien ja hallinnon tar-
kastamista varten valittaisiin vuositilintar-
kastajiksi apul.kaup.rev. Lassi Lappalainen 
ja varalle rev. Hemmo Arjanne (27.10. 
2963 §). 

Paikallissairaalain Liiton vuosikokoukseen 
nimettiin kaupungin edustajaksi apul.kaup. 
siht. Kurt Söderholm. Hänen tuli ehdottaa 
yhdistyksen johtokuntaan v:ksi 1970 kau-
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