
1. Kaupunginvaltu usto 

teen hoitaminen monista tehostamisyrityk-
sistä huolimatta oli jatkuvasti vaikeutunut, 
mikä osaltaan johtui puutteellisesta yhteis-
työstä päättävien elinten ja liikenneyritysten 
välillä. Yhteistyö katsottiin välttämättö-
mäksi ja sen käytännöllistä toteuttamista 
varten olisi perustettava yhdistys, joka toi-
misi paikallisliikenteen kehittämisen ja edis-
tämisen yleisten edellytysten hyväksi ja to-
teuttaisi tarkoitustaan tekemällä paikallis-
liikennettä koskevia esityksiä, tutkimalla lii-
kennekaluston standardisoimiseen ja liiken-
teen hoidon rationalisointiin liittyviä kysy-
myksiä yhtenäistämällä tilastoja ym. Yhdis-
tyksen varsinaisen jäsenistön muodostaisivat 
toistaiseksi kuitenkin vain Helsingin, Tampe-

reen ja Turun kaupungit, mut ta yhdistyk-
seen voisi kuulua myös kannattajajäseniä. 
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu oli neu-
votteluissa sovittu 400 mk:ksi vuodelta. Kau-
punginvaltuusto päätti, että kaupunki liittyy 
jäseneksi perustettavaan Suomen Paikallis-
liikenneliitto -nimiseen liittoon. Samalla kau-
punginvaltuusto päätti hyväksyä perustetta-
van liiton sääntöluonnoksen ja oikeuttaa 
kaupunginhallituksen hyväksymään sääntöi-
hin pienehköjä muutoksia sekä liikennelaitok-
sen toimimaan liiton perustamista koskevissa 
asioissa kaupungin puolesta sekä edustamaan 
liiton toiminnassa Helsingin kaupunkia (30.9. 
705 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Teurastuspalkkioiden korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätt i korottaa teurastus-
palkkiot 6.4.1970 alkaneen palkanmaksukau-
den alusta siten, että niihin sovelletaan palk-
kojen yleiskorotuspäätöstä. Kun peruspalk-
koihin sisällytettiin ko. yleistarkistuksessa 
ns. järjestelyprosentti, päädyttiin neuvotte-
luissa siihen, että teurastuspalkkioita oli 
korotettava tämän mukaisesti. Teurastus-
palkkioihin lisättäisiin teurastamolaitoksen 
määräämästä ajankohdasta lukien korvauk-
sena laitokselle sen yleismenoista 25 % teu-
rastuspalkkioista (29.4. 312 §, kunn. as. kok. 
n:o 42). 

Teurastamolaitoksen alueella oleva mai-
dontarkastamon rakennus oli siirretty 1.1. 
1969 kiinteistölautakunnan hallinnosta teu-
rastamolaitoksen lautakunnan hallintoon. 
Tämän rakennuksen käyttöomaisuuden kor-
koja ja poistoja ei v:n 1969 talousarviossa ol-
lut osattu ot taa huomioon. Kaupunginval-
tuusto oikeutti teurastamolaitoksen käyttä-
mään v:n 1969 talousarviossa teurastamolai-
toksen kohdalle merkitystä osoituksesta poi-

keten käyttöomaisuuden korkoihin yht. 
758 200 mk ja poistoihin yht. 467 100 mk 
(18.2. 113 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Kaupungin liittyminen A TK-instituutin 
Kannatusyhdistyksen jäseneksi. Tietokone-
yhdistyksen toimesta oli tu tki t tu opistotasoi-
sen ATK-opetuksen tarpeellisuutta ja kehit-
tämismahdollisuuksia. Tietokoneyhdistyksen 
hallitus oli asettanut toimikunnan suunnit-
telemaan ja valmistelemaan erityisen ATK-
instituutin perustamista. Insti tuutin tehtä-
vänä olisi ensisijaisesti opistotasoisen erikois-
koulutuksen sekä tehokkaan jatko- ja täy-
dennyskoulutuksen antaminen tietojenkäsit-
telyn suunnittelu- ja ohjelmointitehtäviin. 
Tämä instituutti tulisi toimimaan kaksivuoti-
sena ensisijaisesti ylioppilaspohjaisena opis-
tona. ATK-instituutin Kannatusyhdistyksen 
perustavassa kokouksessa päätettiin, et tä jä-
senen perusmaksu v. 1970 olisi 500 mk, jonka 
lisäksi tietokoneistojen halti jat maksavat li-
sämaksun, joka vastaa 1.2 % jäsenen käy-
tössä 1.1.1970 olleen tietokoneiston yhden 
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käyttövuoron kuukausivuokrasta jokaiselta 
alkavalta 10 000 mk:lta. Lisämaksun ylä-
rajaksi asetettiin 3 000 mk. Kaupunginval-

tuusto päätti, et tä kaupunki liittyy ATK-
instituutin Kannatusyhdistyksen jäseneksi 
v:n 1971 alusta lukien (14.10. 730 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Obligaatiolainan ottaminen. Kaupungin-
valtuusto päätt i ot taa 10 mmkrn obligaatio-
lainan, jonka takaisinmaksuaika on 10 v, 
kerran vuodessa maksettava nimelliskorko 
8 % ja emissiokurssi 100 %. Kaupunginhalli-
tus oikeutettiin vahvistamaan yksityiskoh-
taiset lainaehdot sekä hyväksymään lainan 
käytettäväksi sähkölaitoksen, vesilaitoksen 
ja satamalaitoksen investointikohteiden ra-
kennuskustannuksiin. Lääninhallitus vah-
visti 25.2. valtuuston päätöksen (4.2. 83 §, 
1.4. 241 §). 

Lainojen ottaminen. Valtuusto päätti, että 
Kansaneläkelaitokselta otetaan 300 000 mk:n 
suuruinen laina kansaneläkelain 60 §:ssä ja 
kansaneläkeasetuksen 29 §:ssä määritellyin 
sekä Kansaneläkelaitoksen 31.7.1970 päivä-
tyssä, kaupunginhallitukselle osoitetussa kir-
jeessä edellytetyillä ehdoilla välitettäväksi 
Stiftelsen Lillesgärden -nimiselle säätiölle 
Tinasepäntie 48:aan rakennetun vuokratalon 
rakennuskustannusten rahoittamista varten. 
Samalla valtuusto oikeutti kaupunginhalli-
tuksen myöntämään lainan em. säätiölle ja 
vahvistamaan yksityiskohtaiset lainaehdot. 
Lääninhallitus vahvisti 24.9. valtuuston pää-
töksen (17.6. 491 §, 2.9. 572 §, 28.10. 771 §). 

Postipankilta päätettiin ot taa seuraavat 
korkotukilainat, jotka suoritetaan takaisin 
viitenäkymmenenä yhtä suurena eränä puoli-
vuosittain 31.3. ja 30.9., korko 5 %: Käpylän 
erikoisammattikoulun rakentamista varten 
670 500 mk:n suuruinen laina ja Haagan am-
mattikoulun rakentamista varten 1 mmk:n 
suuruinen laina. Lainoihin sovelletaan lisäksi 
Postipankin 18.12.1969 ja 3.7.1970 päivät-
tyyn kirjeeseen liittyvissä velkakirjoissa mai-
ni t tu ja muita ehtoja samoin kuin niitä ehtoja, 

joista valtionavustusten ja -lainojen sekä 
korkotukilainojen työllistämisehdoista 4.9. 
1969 annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
on säädetty. Lääninhallitus vahvisti 12.2. 
valtuuston 21.1.1970 tekemän päätöksen 
(21.1. 48 §, 18.3. 207 §, 2.9. 574 §). 

Kaupunginvaltuusto päät t i ottaa valtiolta 
enintään 2 997 000 mk:n suuruisen lainan, 
maksuaika pitempi kuin 5 v, kunnan väli-
tyksellä ja vastuulla myönnettäviä henkilö-
kohtaisia asunto- ja lisälainoja sekä omakoti-
lainoja varten asuntotuotantolaissa edelly-
tetyillä ehdoilla (27.5. 370 §). 

Valtuusto päätti, että kaupunki ottaa vas-
tatakseen Kansallis-Osake-Pankin Kiinteistö 
Oy Toinen linja 7 -nimiselle yhtiölle myöntä-
män, alkuaan 1 mmk:n suuruisen lainan, josta 
oli jäljellä pääomaa 833 350 mk, siten e t tä 
lainasta suoritetaan vuosittain 11.6. ja 11.12. 
korkoa indeksilisineen 4 % yli pankin kulloin-
kin maksaman talletuskoron eli nykyisin 
8.5 % ja lyhennystä 33 330 mk, paitsi viimei-
senä lyhennysmaksuna 33 430 mk sekä Va-
kuutusosakeyhtiö Pohjolan Kiinteistö Oy 
Toinen linja 7 -nimiselle yhtiölle myöntämän, 
alkuaan 750 000 mk:n suuruisen lainan, josta 
oli jäljellä pääomaa 412 500 mk, siten e t tä 
lainasta suoritetaan vuosittain 1.6. ja 1.12. 
korkoa 8.5 % ja lyhennystä 37 500 mk, mo-
lemmat 9 %:n indeksikorotuksin. Läänin-
hallitus vahvisti 9.10. valtuuston eo. päätök-
sen (16.9. 645 §, 11.11. 817 §). 

Lainojen myöntäminen eri tarkoituksiin. 
Kaupunginvaltuusto päätt i myöntää Pakilan 
sairas- ja vanhainkotisäätiölle vanhusten 
huoltolaitoksen uudisrakennuksen loppuun 
saattamista varten v:n 1967 talousarvion 
pääomamenoihin merkitystä ao. määrära-
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