
1. Kaupunginvaltu usto 

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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hasta 150 000 mk:n suuruisen lisälainan, 
korko 4.5 % ja maksuaika 10 v. Hoivatyyp-
piseen vanhainkotiin tulisi 122 hoitopaikkaa 
eli 30 paikkaa enemmän kuin alkuperäiseen 
suunnitelmaan oli sisältynyt (11.11. 821 §). 

Helsingin Sokeaintalo-Säätiölle päätettiin 
myöntää säätiön omistaman rakennuksen ik-
kunain uusimista ja saunan ja talopesulan 
rakentamista varten v:n 1967 ja 1969 talous-
arvioiden pääomamenoihin merkityistä ao. 
määrärahoista yht. 75 000 mk:n suuruinen 
laina, korko 4.5 % ja maksuaika 10 v. Kau-
punginhallitus oikeutettiin hyväksymään lai-
nan vakuudet ja vahvistamaan muut yksi-
tyiskohtaiset lainaehdot (11.11. 822 §). 

Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys 
Suomessa -nimiselle yhdistykselle myönnet-
tiin sen omistaman vanhainkodin uudistus- ja 
laajennustöitä varten v:n 1969 talousarvion 
ao. määrärahoista 300 000 mk:n suuruinen 
laina, korko 4% % ja maksuaika 20 v. Muut 
ehdot samat kuin edellä (16.12. 955 §). 

Lainojen takaaminen. Kaupunginvaltuusto 
vahvisti Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun 
uudisrakennuksen hankintakustannukset, joi-
hin sisältyvät kiinteät kalusteet, ilman koulu-
irtaimistoa, 9 mmk:ksi sekä oikeutti kaupun-
ginhallituksen antamaan täytetakauksen tai 
harkitsemiensa lainojen osalta kaupungin 
omavelkaisen takauksen Suomalaisen Yhteis-
koulun Osakeyhtiön pääomamäärältään enin-
tään 4 500 000 mk:aan nousevien, sanotun 
yhteiskoulun uudisrakennusta varten tarvit-
tavien rakennuslainojen ja niiden korkojen 
takaisin maksamisesta sillä ehdolla, että 
1) koulurakennus rakennetaan kaupungin-
hallituksen hyväksymien rakennuspiirustus-
ten, työselityksen ja kustannusarvion mukai-
sesti, 2) 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 8 100 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset, 
3) ettei kaupunki takaa valtion myöntämiä 

lainoja ja 4) että koulurakennus pidetään ta-
kauksen voimassaoloajan palovakuutettuna 
täydestä arvostaan. Lääninhallitus vahvisti 
24.4. valtuuston päätöksen (1.4. 243 §, 10.6. 
415 §). 

Valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen 
antamaan kaupungin omavelkaisen takauk-
sen Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön lai-
noille aikaisemmin myönnettyjen takausten 
lisäksi yhtiön Suomen Farmasiakunnan Elä-
kekassalta mahdollisesti saatavien, pääoma-
määrältään enintään 100 000 mk:aan nouse-
vien lainojen ja niiden korkojen takaisin mak-
samisesta sillä ehdolla, että taattavien laino-
jen vakuudeksi luovutetaan yhtiölle vuokra-
tun koulutontin vuokraoikeuteen ja vuokra-
alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä 
velkakirjoja, jotka pääomamäärältään naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 1 490 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset 
(9.12. 909 §). 

Kaupunginvaltuusto vahvisti Jakomäen 
yhteiskoulun uudisrakennuksen hankinta-
kustannuksiksi, joihin sisältyvät kiinteät ka-
lusteet, 4 500 000 mk sekä oikeutti kaupun-
ginhallituksen antamaan täytetakauksen tai 
harkitsemiensa lainojen osalta kaupungin 
omavelkaisen takauksen Jakomäen yhteis-
koulun kannatusyhdistyksen pääomamääräl-
tään enintään 4 050 000 mk: aan nousevien, 
koulun uudisrakennusta varten tarvittavien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 
maksamisesta mm. sillä ehdolla, että taatta-
vien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdis-
tykselle vuokrattavan koulutontin vuokra-
oikeuteen ja vuokra-alueella oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä velkakirjoja, jotka pää-
omamäärältään nauttivat parempaa etu-
oikeutta kuin ensimmäisten 4 050 000 mk:n 
jälkeiset kiinnitykset. Lääninhallitus vah-
visti 9.10. valtuuston päätöksen (16.9. 646 §, 
11.11. 818 §). 

Valtuusto päätti, muuttaen Kontulan Op-
pikouluyhdistyksen rakennuslainojen takaa-
misesta 25.6.1969 tekemäänsä päätöstä, vah-
vistaa yhdistyksen koulurakennuksen toisen 

111 



1. Kaupunginvaltu usto 

rakennusvaiheen, johon sisältyvät kiinteät 
kalusteet, hankintakustannuksiksi 1 707 988 
mk sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen an-
tamaan kaupungin täytetakauksen tai har-
kitsemiensa lainojen osalta omavelkaisen ta-
kauksen yhdistyksen pääomamäärältään 
enintään 1 537 190 mk:aan nousevien, yh-
distyksen koulurakennuksen toisen raken-
nusvaiheen rakentamista varten tarvittavien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 
maksamisesta mm. sillä ehdolla, että taatta-
vien lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdis-
tykselle vuokratun tontin vuokraoikeuteen ja 
vuokra-alueella oleviin rakennuksiin kiinni-
tet tyjä velkakirjoja, jotka pääomamääräl-
tään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 4 742 461 mk:n jälkeiset kiin-
nitykset. Lääninhallitus vahvisti 23.4. val-
tuuston sanotun päätöksen (1.4. 244 §, 17.6. 
486 §). Myöhemmin valtuusto päätti muuttaa 
ko. päätöstään siten, että taattavien lainojen 
vakuudeksi luovutetaan Kontulan Oppi-
kouluyhdistykselle vuokratun koulutontin 
vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin 
rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakir-
joja, jotka pääomamäärältään nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
5 251 461 mk:n jälkeiset kiinnitykset sekä 
että kaupungille luovutetaan 509 000 mk:n 
arvosta muilla lainanantajilla vakuutena ole-
via haltijavelkakirjoja, jotka pääomamääräl-
tään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 4 742 461 mk:n jälkeiset kiin-
nitykset, sitä mukaa kuin niitä lainananta-
jilta vapautuu, ellei yleis jaosto erityisistä 
syistä toisin päätä (28.10. 775 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa 
Maanviljelyslyseon Osakeyhtiön uudisraken-
nuksen hankintakustannukset kiinteine ka-
lusteineen 5 544 940 mk:ksi sekä oikeuttaa 
kaupunginhallituksen antamaan täytetaka-
uksen tai harkitsemiensa lainojen osalta kau-
pungin omavelkaisen takauksen Maanvilje-
lyslyseon Osakeyhtiön uudisrakennusta var-
ten tarvittavien, pääomamäärältään enin-
tään 4 990 400 mk:aan nousevien rakennus-

lainojen ja niiden korkojen takaisin maksami-
sesta sillä ehdolla, että taattavien lainojen 
vakuudeksi luovutetaan yhtiölle vuokratun 
koulutontin vuokraoikeuteen ja vuokra-
alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä 
haltijavelkakirjoja, jotka pääomamäärältään 
nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensim-
mäisten 4 990 400 mk:n jälkeiset kiinnityk-
set. Lääninhallitus vahvisti 26.5. päätöksen 
(29.4. 309 §, 2.9. 568 §). 

Valtuusto vahvisti Vuosaaren yhteiskoulun 
toisen rakennusvaiheen hankintakustannuk-
set kiinteine kalusteineen 3 030 000 mk:ksi 
sekä oikeutti kaupunginhallituksen antamaan 
täytetakauksen tai harkitsemiensa lainojen 
osalta kaupungin omavelkaisen takauksen 
Vuosaaren Oppikouluyhdistyksen pääoma-
määrältään enintään 2 727 000 mk:aan nou-
sevien, sanotun yhteiskoulun toista raken-
nusvaihetta varten tarvittavien rakennuslai-
nojen ja niiden korkojen takaisin maksami-
sesta sillä ehdolla, että taattavien lainojen 
vakuudeksi luovutetaan yhdistyksen omista-
maan koulukiinteistöön kiinnitettyjä haltija-
velkakirjoja, jotka pääomamäärältään nautti-
vat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
4 118 140 mk:n jälkeiset kiinnitykset. Läänin-
hallitus vahvisti päätöksen 3.7. (10.6. 418 §, 
2.9. 569 §). 

Kaupunginhallitus oikeutettiin antamaan 
kaupungin omavelkainen takaus Helsingin 
seudun opiskelija-asuntosäätiön opiskelija-
asuntohankkeen v:ien 1970 ja 1971 rakennus-
ohjelman enintään 525 000 mk:aan nousevien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 
maksamisesta sekä enintään 2 625 000 
mk:aan nousevien rakennusaikaisten laino-
jen ja niiden korkojen takaisin maksamisesta 
sillä ehdolla, että kaupungin osuus seudun 
kuntien takausten yhteismäärästä ei nouse 
yli 75 %:n, että taattavien lainojen vakuu-
deksi luovutetaan säätiölle vuokrattujen 
tonttien vuokraoikeuteen ja tonteille raken-
nettaviin rakennuksiin tai säätiön omista-
miin kiinteistöihin kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja, jotka nauttivat parempaa etuoikeutta 
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kuin ensimmäisten 100 %:n jälkeiset kiinni-
tykset laskettuina rakennusten ja kiinteistö-
jen hankintakustannuksista. Lääninhallitus 
vahvisti 3.7. valtuuston päätöksen (10.6. 
419 §, 2.9. 570 §). 

Valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen 
antamaan täytetakauksen tai harkitsemiensa 
lainojen osalta kaupungin omavelkaisen ta-
kauksen Ylioppilasterveysyhdistyksen pää-
omamäärältään enintään 2 mmk:aan nouse-
vien, sanotun yhdistyksen Ylioppilaiden Ter-
veystalon rakentamista varten tarvittavien 
rakennuslainojen ja niiden korkojen takaisin 
maksamisesta sillä ehdolla, että taattavien 
lainojen vakuudeksi luovutetaan yhdistyksen 
omistamaan, nyt rakennettavaksi tarkoitet-
tuun kiinteistöön kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
6 750 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset. Läänin-
hallitus vahvisti valtuuston päätöksen 26.5. 
(29.4. 308 §, 2.9. 567 §). 

Valtuusto päätti antaa kaupungin omavel-
kaisen takauksen Stadion Säätiön rahalaitok-
silta Helsingin Olympiastadionin kunnosta-
miseksi saamien, pääomamäärältään enintään 
800 000 mk:aan nousevien lainojen pääoman 
ja korkojen sekä viivästyskorkojen ja peri-
miskulujen maksamisen vakuudeksi. Kau-
punginhallitus oikeutettiin vahvistamaan yk-
sityiskohtaiset lainaehdot. Lääninhallitus 
vahvisti ko. päätöksen 24.9. (2.9. 575 §, 
28.10. 772 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 
8.12.1969 vahvistanut kaupunginvaltuuston 
12.11.1969 tekemän päätöksen, joka koski 
Ada Äijälän kouluosakeyhtiön kouluraken-
nuksen rakennuslainan takaamista (7.1. 18 §). 

Arava-asunto-osakeyhtiöiden lainojen yli-
määräinen lyhentäminen. Valtion asuntolai-
nan saaneiden, kaupungin lainoittamien 
asunto-osakeyhtiöiden velkakirjaehtoja pää-
tettiin muuttaa siten, että yhtiöiltä peritään 
velkakirjaehtojen mukaisten lyhennysten li-
säksi niiden kaupungilta saamaa rakennuslai-
naa samoja periaatteita noudattaen kuin yh-

tiöt maksavat ylimääräisesti takaisin valtiol-
ta saamaansa asuntolainaa. 20.3.1970 oli an-
nettu asetus, jolla asuntotuotantolakia muu-
tettiin siten, että asuntolainaa saaneiden 
asunto-osakeyhtiöiden osakkaille tuli mah-
dolliseksi maksaa takaisin valtiolle osakkei-
taan vastaava osuus yhtiön lainasta ja saada 
siten vapautus valtion asettamista, osakkei-
den omistukseen ja huoneiston hallintaan 
kohdistuvista rajoituksista. Tämän nojalla 
lakkaa myös kaupungin etuosto-oikeus, mikä 
huonontaa kaupungin asemaa lainanantaja-
na muiden osapuolten hyväksi. Edellä olevan 
perusteella rahatoimisto katsoi, että ko. yh-
tiöiden tulisi sitoutua maksamaan takaisin 
kaupungin myöntämää lainaa samoja peri-
aatteita noudattaen kuin yhtiöt maksavat 
ylimääräisesti takaisin valtiolta saamaansa 
asuntolainaa (2.9. 573 §). 

Kaupungin hallussa olevien lahjoitusrahas-
tojen uudelleen järjestely. Rahatoimiston il-
moituksen mukaan kaupungin hallussa oli 
paljon jo alkuaan pieniä ja rahanarvon takia 
merkityksensä menettäneitä lahjoitusrahas-
toja, joiden hoidosta aiheutunut työmäärä ei 
ollut oikeassa suhteessa niiden tuottamaan 
taloudelliseen hyötyyn. Niiden käyttämisestä 
annetut määräykset olivat myös aikaa myö-
ten käyneet osittain epätarkoituksenmukai-
siksi. Rahatoimisto katsoi, että rahastot voi-
taisiin suurelta osin yhdistää niiden käyttö-
tarkoitusta muuttamatta. Tarkoituksena oli 
yhdistää lähinnä kaikki pienet rahastot otta-
matta kuitenkaan rajaksi mitään kiinteätä 
markkamäärää. Rahastojen uudelleen järjes-
telyn yhteydessä rahatoimisto oli laatinut 
lahjoitusrahastojen hoito-ohjeet samoin kuin 
uudet ja yhdenmukaiset säännöt sekä yhdis-
tetyille että yhä erillisiksi jääville rahastoille. 
Rahastojen synnystä on maininta sääntöjen 
johtolauseessa. Sääntöjen mukaan rahastojen 
hallinto kuuluu kaupunginhallitukselle ja va-
rojen hoito sekä tilinpito rahatoimistolle. 
Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti kaupunginvaltuusto päätti, 

1) järjestää kaupungin hallussa olevat lah-
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joitusrahastot uudelleen hyväksymällä kau-
punginhallituksen mietinnön n:o 12 liitteissä 
1—75 esitetyt säännöt, 

2) kumota rahastoille aikaisemmin vahvis-
tetut, liitteiden a—f mukaiset säännöt, 

3) kumota kaikki rahastojen pääoman kar-
tuttamista, varojen sijoittamista ja käyttöä 
sekä ylijäämän jakoa koskevat päätökset, 

4) hyväksyä lahjoitusrahastojen hoito-
ohjeet liitteen I mukaisina sekä 

5) alistaa päätöksen kohdat 1—3 Uuden-
maan lääninhallituksen vahvistettaviksi 
(25.11. 862 §, khn mtö nro 12). 

Kunnallisverotus. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että Helsingin kaupungissa vrn 1970 
tuloista toimitettavassa kunnallisverotukses-
sa lapsivähennyksen suuruus on 650 mk lasta 
kohden ja perusvähennyksen korkein määrä 
1 600 mk (18.2. 104 §). 

Valtioneuvostolle päätettiin esittää, että 
v:n 1971 kunnallisveron ennakkoperinnässä 
määrätään Helsingin kaupungin osalta sovel-
lettavan ennakko veroäyrin hinnaksi 14 pen-
niä (28.10. 773 §). 

Vuoden 1969 talousarvioon oli merkitty 
20 mmk siirtona verontasausrahastosta. Tä-
mä siirto arvioitiin talousarviota laadittaessa 
tarvittavan veroäyrin lopullisen hinnan py-
syttämiseksi 13 penninä v. 1969. Vuoden 1968 
tuloista toimitetussa verotuksessa kertynyt 
äyrimäärä ylitti kuitenkin arvioidun määrän 
niin paljolti, että menojen ja tulojen tasapai-
no voitiin saavuttaa verontasausrahaston va-
roja käyttämättä. Mainittu erä tarvittaisiin 
ja olisi käytettävissä veroäyrin hinnan tasaa-
miseen myöhempinä vuosina. Tästä syystä 
kaupunginvaltuusto päätti, että ko. vuoden 
talousarvioon merkitty siirto verontasaus-
rahastosta jätetään kirjaamatta (18.2. 105 §). 

Talousarvioasetelman uusiminen ja tilisään-
nön muuttaminen. Tilisäännön 10 §:n mu-
kaan kaupungin talousarvio laaditaan kalen-
terivuodeksi kerrallaan valtuuston vahvista-
man yleisasetelman mukaisesti. Nykyisin 
käytössä oleva talousarvioasetelma perustui 
valtuuston v. 1961 tekemään päätökseen. 

Suoritelaskelmaan siirtymisen helpottami-
seksi ja talousarvioasetelman tekemiseksi en-
tistä luettavammaksi oli osoittautunut tar-
koituksenmukaiseksi uusia nykyinen talous-
arvioasetelma. Kuntien keskusjärjestöt aset-
tivat v. 1967 kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan, jonka tehtävänä oli 
laatia ehdotus kuntien talousarvio- ja kirjan-
pitojärjestelmän uusimiseksi siten, että ne 
olisivat asiasisällön, tilinpidon, laskentape-
rusteiden ja rahamenoja vastaavien palvelus-
määrien osalta vertailukelpoisia. Toimikun-
nan alustavan ehdotuksen uudeksi talous-
arvioasetelmaksi oli määrä valmistua vrn 
1972 loppuun mennessä. Uusi asetelma poik-
keaa käytössä olevasta mm. siten, että se si-
sältää 10 pääluokkaa, joista 8 ensimmäistä 
sisältävät sekä käyttötalouden menot että 
vastaavat tulot, 9. pääluokka rahoitusmenot 
ja -tulot sekä 10. pääluokka pääomamenot ja 
-tulot. Pääomamenot ja -tulot on lisäksi tar-
koitus jakaa eri pääluokkiin, joissa ne merki-
tään pääluokan loppuun sarakkeen ulkopuo-
lelle. Momenttien määrää on tarkoitus supis-
taa huomattavasti yhdistelemällä nykyisiä 
momentteja. Kaupunginhallituksen mielestä 
talousarvioasetelmaa uusittaessa olisi edet-
tävä vaiheittain siten, että ensimmäisessä vai-
heessa nykyinen pääluokka-, luku- ja mo-
mentti]'ako olisi säilytettävä entisellään. 
Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa kau-
pungin talousarvion yleisasetelman erillisenä 
liitteenä esitetystä mallista ilmenevän peri-
aatteen mukaiseksi; muuttaa tilisäännön 
13 §m, joka koski talousarvioon merkittäviä 
menoja ja tuloja; muuttaa tilisäännön 14 §m, 
joka koski käyttömenoja, -tuloja, pääoma-
menoja ja -tuloja sekä muuttaa tilisäännön 
16 §m, joka koski talousarvion menojen ja 
tulojen yhdistelmää ja vajausta tai ylijää-
mää jaoteltuna pääluokittain (17.6. 492 §, 
kunn. as. kok. nro 61). 

Vuoden 1971 talousarvioehdotus. Kaupun-
ginvaltuusto käsitteli kaupunginhallituksen 
ehdotuksen vrn 1971 talousarvioksi, joka hy-
väksyttiin eräin poikkeuksin. Samalla kau-
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punginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat 
toivomusponnet: 

1) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kau-
punginmuseon lisärakennuksen suunnittelun 
aloittamiseksi v. 1971 käyttäen tarkoitukseen 
esim. pääomamenojen talorakennustoimintaa 
varten merkityistä määrärahoista 100 000 
mk. Samalla kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunginhallitus asettaa erityisen toi-
mikunnan ko. lisärakennuksen suunnittelua 
ja rakentamista varten sekä että lisäraken-
nuksen palkkakysymys nopeasti selvitetään. 

2) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta tutkimaan ja esittämään toi-
menpiteitä, joilla voidaan poistaa esteitä ta-
varanjakelu- ja taksiliikenteen toiminnalta. 

3) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin normaalien hyviä käyttäyty-
mistapoja ja lainkuuliaisuutta noudattavien 
kansalaisten häiriintymättömän oleskelun ja 
liikkumisvapauden turvaamiseksi kaupungin 
alueella, erikoisesti kuitenkin puistoissa ja 
muilla yleisillä alueilla, varsinkin Helsingin 
rautatieaseman alueella ja asematunnelissa. 

4) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta tutkimaan, kuinka suuret kus-
tannukset aiheuttaisi Uimastadionin altaan 
veden lämmittäminen siten, että laitosta voi-
taisiin käyttää ilman kattamista avouimalana 
ympäri vuoden, ja antamaan selvityksestä 
saadun tuloksen valtuuston käsiteltäväksi. 

5) Ottaen huomioon pitkäaikaissairaiden 
hoitopaikkojen suuren vajauksen kaupungin-
valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta ryh-
tymään kiireellisiin toimenpiteisiin mainitun 
vajauksen poistamiseksi. 

6) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta suorituttamaan tutkimuksen 
kunnallisten kodinhoitajien ja kotiavustajien 
tarpeesta ottaen huomioon pitkäaikaissairai-
den ja vanhusten huollossa ja hoidossa tapah-
tuvan suuntauksen kotihoitoon päin, siksi 
myös muut kotisairaanhoito- ja kodinhoito-
aputoiminnan yhteisen työkentän asettamat 

vaatimukset sekä lapsiperheiden lisääntyneen 
kodinhoitoavun tarpeen. 

7) Valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta 
ensi vuoden aikana esittämään kaupungin-
valtuustolle ehdotuksen siitä, miten kansa-
koulujen puheopetustilanne voitaisiin kor-
jata. 

8) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta ryhtymään kiireellisesti toimen-
piteisiin Helsingin kaupungin suomenkielisen 
työväenopiston kuvataiteiden ja nimenomaan 
kuvanveiston opetuksen tarvitsemien lisätilo-
jen hankkimiseksi. 

9) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta tutkimaan omistamiensa koulu-
laisten kesävirkistykseen osoitettujen kesä-
siirtoloiden tehokkaampaa ja taloudellisem-
paa käyttöä ja niiden soveltuvuutta vanhus-
ten kesävirkistystarkoituksiin. 

Talousarvioehdotus palautettiin kunnallis-
lain 112 §:n mukaisesti kaupunginhallituk-
selle. Myöhemmin kaupunginvaltuusto päätti 
lopullisesti hyväksyä v:n 1971 talousarvion 
kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
(8.12. 900 §, 9.12. 951 §, 16.12. 979 §, khn mtö 
n:o 10, 15, 16 ja 17). 

Talousarvioehdotusta laadittaessa kaupun-
ginhallitus totesi, että kaupunginvaltuustossa 
oli tehty määrärahojen merkitsemistä talous-
arvioon edellyttäviä aloitteita seuraavasti: 

Vt Ehrnrooth ym. ehdottivat 10.6. teh-
dyssä aloitteessa, että v:n 1971 talousarvio-
ehdotukseen otettaisiin 9 500 mk:n suuruinen 
määräraha avustuksen myöntämiseksi Eläin-
tenhuoltoyhdistykselle eläintenhuoltoaseman 
ylläpitämistä varten. Kaupunginhallitus il-
moitti merkinneensä yhdistyksen avustamis-
ta varten yht. 13 000 mk, josta summasta 
10 000 mk oli tarkoitettu vuotuisavustuk-
seksi ja 3 000 mk v:n 1970 aikana syntynei-
den lyhytaikaisten velkojen maksamiseen. 

Vt Meltti ym. tekivät 17.6. aloitteen 
1 500 000 mk:n suuruisen määrärahan mer-
kitsemisestä v:n 1971 talousarvioon itäisen 
sairaalan rakennussuunnitelmien aloittami-
seksi. Kaupunginhallitus totesi, että talous-
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arvioehdotukseen oli merkitty 500 000 mk 
itäisen sairaalan suunnittelutöitä varten, 
mm. arkkitehtikilpailun järjestämiseen ja 
varsinaisen suunnittelutyön aloittamiseen. 

Vt Peltola ym. tekivät 17.6. aloitteen, että 
kaupunginhallitusta kehotettaisiin varaa-
maan v:n 1971 talousarvioon määräraha kaik-
kien valtionapuun oikeutettujen kodinhoita-
jien virkojen perustamiseksi kaupungin ko-
dinhoitotoimistoon sekä kotiavustajien palk-
kaamiseksi toimiston ehdotuksen mukaisesti. 
Kaupunginhallitus totesi, että talousarvio-
ehdotukseen sisältyi yksi uusi kodinhoidon 
valvojan, yksi uusi johtavan kodinhoitajan 
ja viisi uutta kodinhoitajan virkaa sekä viisi 
uutta kotiavustajan tointa. Vaikka kodinhoi-
tajien virkojen määrä ei vielä vastannutkaan 
valtionapuun oikeutettujen virkojen maksi-
mimäärää eikä tämän alan työntekijämäärä 
vielä tyydytäkään kysyntää, piti kaupungin-
hallitus kaupungin taloudelliset mahdollisuu-
det huomioon ottaen lisäystä tässä vaiheessa 
riittävänä. 

Vt Tuominen ym. esittivät 10.6. tekemäs-
sään aloitteessa, että kaupunginhallitusta ke-
hotettaisiin varaamaan taloussuunnitelmassa 
jo olevien, vanhusten talojen rakentamiseen 
varattujen määrärahojen lisäksi riittävä mää-
räraha vanhusten palvelutalojen kiireelliseen 
rakentamiseen ja suunnitteluun. Huoltolauta-
kunta korosti avo- eli kotihuoltotoimenpitei-
den tehostamisen merkitystä ja piti välttä-
mättömänä, että koko kaupungin alueelle 
saataisiin päiväkoti-palvelukeskusverkko. 
Lautakunta oli kuitenkin sitä mieltä, ettei 
tällä hetkellä ollut perusteltua syytä laajen-
taa palvelutalo-ohjelmaa edellyttäen, että 
lautakunnan v. 1968 esittämä rakennusohjel-
ma voidaan toteuttaa. Kaupunginhallitus 
totesi, ettei kaupungilla ole tavoitteeksi ase-
tetun 14 pennin äyrin hinnan puitteissa mah-
dollisuuksia laajentaa ainakaan v. 1971 aloit-
teessa tarkoitettua toimintaa. Eräisiin suun-
nittelukustannuksiin on talousarvioon mer-
kitty 300 000 mk:n suuruinen määrära-
ha. 

Vt Tuominen ym. olivat lisäksi tehneet 
17.6. aloitteen, että v:n 1971 talousarvioon 
merkittäisiin 35 000 mk vanhusten ja eläke-
läisten virkistystoimintaa varten. Kaupun-
ginhallitus totesi, että talousarvioehdotuk-
seen oli huoltotoimen pääluokkaan merkitty 
vanhusten kesävirkistystoimintaa varten 
45 000 mk ja lukuun Muut huoltotoimen me-
not, avustuksia varten merkittyihin määrä-
rahoihin 27 500 mk aloitteessa esitettyyn tar-
koitukseen. 

Vt Meltti ym. tekivät 10.6. aloitteen mää-
rärahan varaamisesta talousarvioon, jonka 
turvin koululasten päiväkodeissa voitaisiin 
järjestää koulunkäyntiin kypsymättömille 
oppivelvollisuusiän saavuttaneille entistä laa-
jemmassa määrin opetusta ja ohjausta. Vä-
himmäistavoitteena tulisi nykyisen 28 lapsen 
sijasta olla 50 lapsen kasvatuksen järjestämi-
nen. Lastentarhain lautakunta totesi mm., 
että ko. lasten ryhmä tarvitsee paitsi esiope-
tusta ja lääkärin valvontaa myös erityisväli-
neistöä. Koululasten päiväkodin askartelu-
määräraha lasta kohden on riittämätön tä-
män välineistön hankkimiseen. Arvioitu mää-
rärahantarve lasta kohden on 10 mk eli yht. 
500 mk. Muilta osin toiminta voidaan, mikäli 
koulunkäyntiin kypsymättömien lasten mää-
rä ei ylitä 50, järjestää esitettyjen määräraho-
jen puitteissa. Kaupunginhallitus totesi, että 
talousarvioehdotukseen sisältyi varaus mm. 
uusien laitosten toimintaa varten, josta mää-
rärahasta tarvittaessa voitaisiin rahoittaa 
aloitteessa tarkoitetun toiminnan laajenta-
minen. 

Vt Meltti ym. ehdottivat 17.6. tekemäs-
sään aloitteessa, että v:n 1971 talousarvioon 
varattaisiin riittävä määräraha, jonka puit-
teissa kansakoulun neljän ensimmäisen luo-
kan opetusohjelmia voitaisiin ryhtyä tuki- ja 
ryhmäopetuksineen toteuttamaan peruskou-
lun opetusohjelmien mukaisesti ja että aina-
kin Pakilan alueen kansakoulujen viidensien 
luokkien osalta voitaisiin siirtyä peruskoulu-
opetukseen. Kokeilumäärärahavarauksen tu-
lisi olla riittävän suuri, jotta ainakin yhden 
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luokan osalta voitaisiin aloittaa kunnallinen 
keskikoulu Siltamäessä. Suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokunnan mielestä ei Silta-
mäen koululla ollut vielä edellytyksiä kunnal-
lisen keskikoulun toiminnalle. Aiheellisempaa 
olisi tällä hetkellä kokeilun järjestäminen jos-
sakin oppikoulussa tarkoituksena selvittää 
niitä lukuisia pulmia, joita ns. korvaavan kou-
lun järjestäminen tuo tullessaan. Tällainen 
kokeilu täydentäisi mahdollisesti järjestettä-
vää Pakilan alueen kokeilua. Kaupunginhal-
litus totesi, että talousarvioon sisältyi 500 000 
mk:n suuruinen määräraha koulutoimen ke-
hittämistä ja laajentamista varten. Kun li-
säksi v:n 1970 talousarvioon merkitystä vas-
taavasta määrärahasta jää n. 300 000 mk 
käyttämättä, voitaneen varausta pitää riittä-
vänä kokeilutoiminnan aloittamiseen. 

Vt Aaltonen ym. tekivät 17.6. aloitteen, 
että v:n 1971 talousarvioon otettaisiin 50 000 
mk:n suuruinen määräraha kunnallisen kor-
kotuen myöntämiseksi ammattikouluissa 
opiskeleville. Ammattioppilaitosten johto-
kunta ilmoitti, että aloitteen tekemisen jäl-
keen olosuhteet olivat muuttuneet siten, että 
valtion tulo- ja menoarvioon oli merkitty 
määräraha korkotuen myöntämiseksi am-
mattikouluissa opiskeleville henkilöille. Joh-
tokunnan lausuntoon viitaten kaupunginhal-
litus ilmoitti, ettei talousarvioehdotukseen 
sisälly aloitteessa tarkoitettua määrärahaa. 

Vt Aaltonen ym. tekivät 17.6. aloitteen 
tarvittavan määrärahan ottamisesta talous-
arvioon ammattikurssien järjestämiseksi kes-
ki-iän ylittäneille työtä ja ammattitaitoa 
vailla oleville naisille. Kaupunginhallitus to-
tesi, että v:n 1971 talousarvioehdotukseen 
sisältyy kurssitoimintaa varten 650 000 mk:n 
suuruinen määräraha, joka on lähes 2.5-
kertainen kertomusvuoden määrärahaan ver-
rattuna. Ammattioppilaitosten toimesta on 
jatkuvasti järjestetty ammattikursseja, jotka 
ovat soveltuneet keski-ikäisille naisille. Vai-
keutena on kuitenkin ollut osanottajien saa-
minen kursseille. 

Vt Juhola ym. ehdottivat 1.4. tekemässään 

aloitteessa, että kaupunginhallitusta keho-
tettaisiin kiireellisesti harkitsemaan toimen-
piteitä opetuskeittiöksi sisustetun opetus-
bussin saamiseksi kotitalouslautakunnan 
käyttöön. Kaupunginhallitus ei pitänyt esi-
tetyn toiminnan aloittamista kaupungin ta-
louden nykynäkymät huomioon ottaen tar-
koituksenmukaisena. Talousarvioon ei ollut 
sisällytetty määrärahoja tähän tarkoituk-
seen. 

Vt Meltti ym. tekivät 17.6. aloitteen, jossa 
esitettiin 1 mmk:n määrärahan merkitsemistä 
talousarvioon Vallilaan rakennettavan kir-
jastotalon ja lääkäriaseman alustavia raken-
nussuunnitelmia varten. Yleisten töiden lau-
takunta totesi, ettei Vallilan kirjastotalon 
rakennusohjelmaan kuulunut aluelääkäriase-
man tarvitsemia tiloja, vaan että ne sisältyi-
vät Vallilan virastotalon huoneohjelmaan. 
Kaupunginhallitus totesi, että taloussuunni-
telmassa on Vallilan virastotalon rakentami-
nen ajoitettu vuosille 1974—1976 ja Vallilan 
kirjastotalo v:lle 1974. Huomioon ottaen 
vallitsevan työllisyystilanteen ja kaupungin 
muut investointitarpeet kaupunginhallitus 
ei pitänyt näiden investointien suunniteltua 
aikaisempaa suorittamista mahdollisena. Vi-
rastotalon suunnittelutyön aloittamista var-
ten talousarvioehdotukseen oli merkitty 
200 000 mk. 

Vt von Martensin ym. 29.4. tekemässä 
aloitteessa ehdotettiin, että kaupunginhalli-
tusta kehotettaisiin kiireellisesti ryhtymään 
toimenpiteisiin, ettei pilkkaamista, säädyttö-
myyttä ja yksipuolista poliittista propagan-
daa harjoiteta Bunkkeriteatterissa sekä siinä 
tapauksessa, ettei nykyinen Bunkkeriteatte-
rin johto välitä tästä, korvaamaan sen sellai-
sella johdolla, joka on vastuuseensa kasvanut. 
Kaupunginhallitus totesi, että Bunkkeriteat-
teria koskeva toiminta keväällä 1970 oli ko-
keiluluonteista ilman vakinaista organisaa-
tiota. Kokeilusta saadut kokemukset sekä 
aloitteessa esitetyt näkökohdat pyrittäisiin 
ottamaan huomioon toimintaa myöhemmin 
mahdollisesti jatkettaessa. 
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Kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.6. 
tekivät vt Meltti ym. aloitteen, että v:n 1971 
talousarvioon varattaisiin Bunkkeriteatteria 
varten määräraha, jolla pystytään palkkaa-
maan teatterille toiminnanjohtaja ja maksa-
maan siinä työskenteleville palkkio työstään. 
Musiikkilautakunta piti väestönsuojatilojen 
käyttöä teatteritoimintaa varten kannatetta-
vana seikkana. Kaupunginhallitus totesi, 
ettei aloitteessa tarkoitetusta toiminnasta ol-
lut riittäviä suunnitelmia kustannusarvioi-
neen. Tilojen käytön tehostamiseen tähtää-
viä suunnitelmia laadittiin parhaillaan niiden 
kokemusten perusteella, joita ko. toiminnasta 
kertomusvuoden keväällä saatiin. Erillisen 
määrärahan merkitsemiselle talousarvioon ei 
ollut riittäviä edellytyksiä. 

Vt Meltti ym. esittivät 17.6. tehdyssä aloit-
teessaan määrärahan varaamista talous-
arvioon tutkimuksen suorittamiseksi nuor-
ten, myös taiteilijaseuroihin kuulumattomien 
taiteenharjoittajien työskentely- ja asunto-
oloista. Tilastoneuvottelukunta ei pitänyt 
tarkoituksenmukaisena aloitteessa tarkoite-
tun pienen ryhmän oloja koskevaa tutkimus-
ta, koska vastikään oli tutkittu taiteilijaseu-
roihin kuuluvien taiteilijain olosuhteita ja 
lisäksi suoritettaisiin vuodenvaihteessa 1971 
väestönlaskenta sekä mahdollisesti erillinen 
nuorison asumistarvetta koskeva tutkimus, 
joista saataisiin tietoja nuorison olosuhteista. 
Kaupunginhallitus totesi, että talousarvioon 
sisältyi useita tutkimustoimintaan tarkoitet-
tu ja määrärahoja, joiden puitteissa aloittees-
sa tarkoitettu tutkimus voitaisiin suorittaa, 
jos sitä pidetään tarkoituksenmukaisena. 

Vt Peltola ym. tekivät 17.6. aloitteen mää-
rärahan varaamiseksi talousarvioon elokuva-
teatterin vuokraamiseksi Suomen Elokuva-
arkistolle. Kaupunginhallitus totesi, että ta-
lousarvioon oli merkitty 5 000 mk avustuk-
sen myöntämiseksi Suomen Elokuva-arkisto 
-yhdistykselle. Erityisavustuksen myöntä-
mistä kaupunginhallitus ei ainakaan tässä 
vaiheessa pitänyt tarkoituksenmukaisena. 

Vt Tuominen ym. ehdottivat 10.6. teke-

mässään aloitteessa riittävän määrärahan va-
raamista talousarvioon nuorisohotellin suun-
nittelemiseksi Helsinkiin. Kaupunginhallitus 
totesi, että pääomamenoihin oli erinäisiä 
suunnittelukustannuksia varten merkitty 
300 000 mk:n suuruinen määräraha, jonka 
puitteissa on mahdollisuus suorittaa mm. 
aloitteessa tarkoitettua suunnittelua. Lisäksi 
kaupunginhallitus totesi varanneensa tontin 
yksityisen toimesta rakennettavaa nuoriso-
hotellia varten. 

Vt Antikainen ym. tekivät valtuuston ko-
kouksessa 27.5. aloitteen 3 500 000 mk:n suu-
ruisen määrärahan ottamisesta talousarvioon 
Myllypuron urheilukeskuksen rakentamista 
varten. Urheilu- ja ulkoilulautakunnan mie-
lestä piirustusten viimeistelytyöt olisi saatava 
aloittaa välittömästi, jolloin rakennustyöt 
voitaisiin aloittaa v:n 1971 alussa. Kaupun-
ginhallitus totesi, että sanotun urheilupuiston 
rakentaminen on ajoitettu taloussuunnitel-
massa vuosille 1972—1975. Huomioon ottaen 
vallitsevan korkeasuhdanteen ja talousarvion 
rahoitusnäkymät ei työn aloittaminen v. 1971 
olisi tarkoituksenmukaista. Talousarvioehdo-
tukseen oli kuitenkin merkitty suunnitelmien 
loppuun suorittamista ja alustavien töiden 
tekemistä varten 700 000 mk. 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.9. 
tekivät vt Jokinen ym. aloitteen, että kau-
punginhallitusta kehotettaisiin kiireellisesti 
ryhtymään toimenpiteisiin omakoti- ja pien-
talotonttien omistajilta perittävien katualue-
ja katumaakorvausten maksuunpano- ja pe-
rimistoimenpiteiden peruuttamiseksi sekä 
että kaupunginhallituksen tekemä päätös 
muutettaisiin siten, että kaupunki ei peri 
omakoti- ja pientalojen omistajilta rakennus-
lain 75 §:ssä mainittuja katualuekorvauksia. 
Kiinteistölautakunta ilmoitti v. 1969 anta-
neensa kaupunginhallitukselle lausunnon vt 
Jokisen ym. samansisältöisen aloitteen joh-
dosta. Lautakunta katsoi silloin, ettei olisi 
aihetta muuttaa asiasta aikaisemmin tehtyjä 
päätöksiä. Lautakunnan mielestä ei nytkään 
tulisi ryhtyä aloitteessa esitettyihin toimen-
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piteisiin. Kaupunginhallitus viittasi asiasta 
aikaisemmin esitettyyn sekä totesi, ettei kau-
pungin nykyinen taloudellinen tila suo mah-
dollisuutta luopua nykyisistä lakiin perustu-
vista tulolähteistä. 

Vt O. Laine ym. tekivät 10.6. aloitteen vä-
hintään 30 mmk:n suuruisen määrärahan va-
raamisesta talousarvioon kaupungin omaa 
asuntorakennustoimintaa varten. Asunto-
tuotantotoimikunta totesi mm., että v:n 1971 
alusta tulisi valtuuston edellyttämän asunto-
tuotantotavoitteen toteuttamiseksi varata 
vuosittain talousarvioon vähintään 16 mmk. 
Määräraha on riittävä vain sillä edellytyk-
sellä, että asuntohallitukselta sekä raha- ja 
vakuutuslaitoksilta saadaan muu rahoitus. 
Mikäli valtuuston v. 1969 päättämää kau-
pungin omaa asuntotuotantotavoitetta lisä-
tään, tulee kaupungin asuntorakennustoi-
minnan tukemiseen vuosittain myönnettävää 
määrärahaa vastaavasti lisätä. Kaupungin-
hallitus totesi, että talousarvioehdotukseen 
sisältyy asuntorakennustoiminnan tukemi-
seen tarkoitettuja määrärahoja yhteensä 
18 950 000 mk, josta on tarkoitettu kaupun-
gin omaan asuntotuotantoon 17 200 000 mk. 

Vt Tuomioja ym. esittivät 29.10.1969 teke-
mässään aloitteessa, että kaupunginhallitusta 
kehotettaisiin ryhtymään toimenpiteisiin n. 
60 mustalaisperheen asunto-ongelman ratkai-
semiseksi kahden vuoden erillisohjelmana si-
ten, että kaupungin vuokra-asunnoista va-
rattaisiin ensimmäisenä vuonna 20 vuokra-
asuntoa ja toisena vuonna 40 vuokra-asuntoa 
mustalaisperheille. Näihin asuntoihin perhei-
tä valittaessa olisi poikkeuksellisesti luovut-
tava siitä ehdosta, että hakijan on viimeiset 
10 v ollut oltava keskeytyksettä henkikir-
joissa Helsingin kaupungissa. Kiinteistölau-
takunta totesi, että sen toimesta oli tehty 
mustalaisten asuntotilanteen parantamiseksi 
kaupunginhallitukselle esitys. Asunnonjako-
toimikuntaa oli kehotettu kiireellisesti sijoit-
tamaan 10 mustalaisperhettä eräisiin kerto-
musvuonna valmistuviin asuntoihin, tai ellei 
niistä saada riittävästi asuntoja, muihin asun-

toihin siten, ettei samaan rakennukseen sijoi-
teta enempää kuin korkeintaan kaksi per-
hettä ja vähintään 45 m2:n suuruiseen huo-
neistoon. Lisäksi oli kiinteistölautakuntaa ke-
hotettu ostamaan vapailta markkinoilta koh-
tuuhintaisia huoneistoja tähän tarkoitukseen. 
Kiinteistövirastoa ja asunnonjakotoimikun-
taa kehotettiin myös edelleen jatkamaan toi-
menpiteitä asuinrakennusten osoittamiseksi 
mustalaisten asuntokäyttöön. Kiinteistövi-
rastoa kehotettiin kiireellisesti 15.9. mennessä 
hakemaan sosiaalihallitukselta avustusta val-
tion v:n 1970 tulo- ja menoarvioon merkitystä 
määrärahasta asuntojen hankkimiseksi mus-
talaisperheille. Kaupunginhallitus piti em. 
toimenpiteitä tässä vaiheessa riittävinä. 

Vt O. Laine ym. esittivät 21.1. tekemäs-
sään aloitteessa toimenpiteisiin ryhtymistä 
asuntolan perustamiseksi häädetyille helsin-
kiläisille perheille tilapäistä majoitusta var-
ten. Lastensuojelulautakunnan mielestä olisi 
suhtauduttava tietyin varauksin aloitteessa 
esitettyihin asuntolaratkaisuihin, joissa on-
gelmaperheitä kerätään suuremmiksi jou-
koiksi lyhytaikaistakin asumista varten. 
Asuntotuotantotoimikunta yhtyi lastensuo-
jelulautakunnan kantaan ja katsoi, että 
asunto-oloja olisi pyrittävä parantamaan py-
syvillä ratkaisuilla. Kaupunginhallitus totesi, 
että talousarvioehdotukseen sisältyi 19 mmk, 
jonka turvin voidaan toteuttaa valtuuston 
hyväksymä asuntotuotanto-ohjelman mukai-
nen rakennusohjelma. 

Vt Palmroth teki 15.1.1969 aloitteen, että 
tutkittaisiin, mitä mahdollisuuksia olisi Hel-
singin satamaradan kallioleikkauksen osit-
taiselle kattamiselle henkilöautojen paikoi-
tustilojen lisäämiseksi sekä myönteisessä ta-
pauksessa hankkeen toteuttamiseksi kiireelli-
sesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta totesi, 
että pysäköintitasojen rakentaminen vaatisi 
melko suuria kustannuksia, mikä ei olisi tar-
koituksenmukaista erillään keskustan kaa-
voitus- ja niihin liittyvistä pysäköintilaitos-
ym. suunnitelmista. Kaupunginhallitus to-
tesi, että Kantakaupungin parhaillaan käyn-
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nissä olevan kaavarunkosuunnittelun yhtey-
dessä laaditaan kokonaissuunnitelma myös 
liikenneväylien, pysäköintipaikkojen ja py-
säköintilaitosten sijoittamiseksi Helsingin-
niemelle. Tällöin tutkitaan myös aloitteessa 
ehdotetun tilan mahdollinen käyttäminen. 

Vt Heilala ym. esittivät valtuuston koko-
uksessa 17.9.1969 tekemässään aloitteessa, 
että annettaisiin tutkia, mitä mahdollisuuk-
sia olisi suorittaa ns. rantaradan kattaminen 
välillä Mannerheimintie—Runeberginkatu ja 
käyttää katosta paikoitusalueena. Kaupun-
ginhallitus viittasi vt Palmrothin aloitteen 
johdosta lausuttuun. 

Edelleen tekivät vt Heilala ym. 17.9.1969 
aloitteen tutkimuksen suorittamiseksi siitä, 
olisiko mahdollisuuksia rakentaa yksityisen 
pääoman avulla liikennetunneli Etelärannan 
seutu viita Kruunuvuoren selän alitse Laaja-
saloon. Kaupunkisuunnittelulautakunta to-
tesi mm., että tunneli- ja siltakustannusten 
vuoksi väli Liisankatu—Laajasalo maksaisi 
noin 160 mmk v:n 1967 hintatason mukaan. 
Rakennushanke on niin suurisuuntainen, että 
sen toteuttaminen yksityisen yrityksen toi-
mesta ei liene mahdollista. Kaupunginhallitus 
totesi, että aloitteessa tarkoitetun tunnelin 

rakentamisen mahdollinen toteuttaminen on 
niin kaukaisen tulevaisuuden asia, ettei sen 
suhteen ole tarkoituksenmukaista tehdä mi-
tään päätöksiä tässä vaiheessa. 

Lisäksi tekivät vt Heilala ym. 17.9.1969 
aloitteen, että kaupunginhallitus antaisi tut-
kia, olisiko mahdollista rakentaa ensi tilassa 
liikennetunneli Mannerheimintien alitse Kai-
vokadun ja Simonkadun risteyksessä. Kau-
punkisuunnittelulautakunnan mielestä tilan-
ne jalankulun osalta oli ko. risteyksessä pa-
rantunut liikennevalojen uusien järjestelyjen 
johdosta. Kaupunginhallitus totesi, että ja-
lankulkutunnelin rakentaminen risteykseen 
riippui metrosuunnitelman toteuttamisesta 
ja Kampin alueen tulevista järjestelyistä. 
Kustannuksiltaan kalliin väliaikaisratkaisun 
toteuttaminen ei tässä vaiheessa olisi tarkoi-
tuksenmukaista. 

Esittämiinsä selvityksiin viitaten kaupun-
ginhallitus esitti, etteivät vtt Aaltosen, Anti-
kaisen, Ehrnroothin, Heilalan, Jokisen, Juho-
lan, O. Laineen, von Martensin, Meltin, 
Palmrothin, Peltolan, Tuomiojan ja Tuomisen 
edellä selostetut aloitteet antaisi aihetta toi-
menpiteisiin (khn mtö nro 10). 
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Talousarvion pääluokkien ja osastojen loppusummat sekä menojen ja tulojen lisäyk-
set (+) ja vähennykset (—) v:een 1970 verrattuna käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä: 

Menot 

Varsinaiset menot 
V. 1971 

mk mk 

01 Yleinen kunnallishallinto 32 859 885 + 6 854 168 
02 Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 47 270 293 + 3 086 884 
03 Terveydenhoito 25 675 520 + 2 605 706 
04 Sairaanhoito 178 124 940 + 9 835 335 
05 Sosiaaliset tehtävät 201 649 062 + 12 564 424 
06 Opetustoimi 97 674 633 + 5 357 767 
07 Sivistystoimi 45 257 364 + 4 033 582 
08 Yleiset työt 98 620 532 + 9 653 557 
09 Kiinteistötoimi ja kaupunkisuunnittelu 49 575 845 + 4 330 340 
10 Satamalaitos 46 969 296 + 4 994 897 

11/10 Sähkölaitos 161 800 000 + 18 750 000 
11/20 Vesilaitos 43 620 000 + 1 819 000 
11/30 Kaasulaitos 20 851 000 — 4 458 000 
11/40 Liikennelaitos 115 485 000 + 9 910 000 
11/50 Metrotoimisto 5 929 000 + 5 929 000 
11/60 Puutavarakeskus 10 820 200 + 1 371 450 
12/01 Teurastamolaitos 4 321 200 + 426 400 
12/10 Elintarvikekeskus 7 105 371 — 975 064 
12/20 Keskuspesula .5 040 159 + 166 963 
12/30 Tietojenkäsittelykeskus 3 691 418 + 299 537 
13 Rahoitusmenot 

Kunnallisverojen poistot 8 000 000 ib — 

Muut rahoitusmenot 88 543 072 + 11 196 822 

Yhteensä 1 298 883 790 + 113 185 832 

Pääomamenot 

14 Pääomamenot 382 342 106 + 24 383 587 

Kaikkiaan 1 681 225 896 + 137 569 419 
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Tulot 

Varsinaiset tulot 
V. 1971 

mk mk 
01 Yleinen kunnallishallinto 1 327 112 + 127 920 
02 Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 7 553 314 + 1 504 817 
03 Terveydenhoito 3 096 950 + 215 130 
04 Sairaanhoito 54 022 397 + 5 919 635 
05 Sosiaaliset tehtävät 36 022 130 + 3 731 463 
06 Opetustoimi 25 845 284 + 2 727 500 
07 Sivistystoimi 6 939 032 + 535 279 
08 Yleiset työt 28 599 926 + 142 049 
09 Kiinteistötoimi ja kaupunkisuunnittelu 53 346 546 + 4 821 521 
10 Satamalaitos 49 250 000 + 6 755 000 

11/10 Sähkölaitos 181 800 000 + 15 950 000 
11/20 Vesilaitos 44 685 000 + 5 400 000 
11/30 Kaasulaitos 18 549 000 — 5 228 000 
11/40 Liikennelaitos 115 485 000 + 9 910 000 
11/50 Metrotoimisto 5 858 620 + 5 858 620 
11/60 Puutavarakeskus 10 853 000 + 1 363 000 
12/01 Teurastamolaitos 4 402 000 + 470 000 
12/10 Elintarvikekeskus 6 575 000 + 69 000 
12/20 Keskuspesula 5 204 570 + 209 967 
12/30 Tietojenkäsittelykeskus 3 042 449 ± — 

13 Rahoitustulot 
Kunnallisverot 724 293 412 + 51 498 739 
Muut rahoitustulot 169 054 663 + 11 795 988 

Yhteensä 1 555 805 405 + 129 005 628 

Pääomatulot 

14 Pääomatulot 125 420 491 + 8 358 727 

Kaikkiaan 1 681 225 896 + 137 364 355 

Toimikunnan asettamisesta kehittämään 10-
vuotistaloussuunnitelmaa tekivät vt Sänki-
aho ym. aloitteen v. 1969. Siinä mainittiin, 
että Helsingin kaupungin taloussuunnitel-
massa vuosiksi 1970—1979 on ehdotettu 
eräitä tärkeitä toimenpiteitä, jotka olisi 
viipymättä suoritettava. Esimerkkeinä mai-

nittiin kaupungin suunnittelussa laiminlyöty 
maankäytön ja taloussuunnittelun kiinteäm-
pi yhdistäminen, kaupungin suunnitelmien 
koordinoiminen muiden yksiköiden suunnitel-
miin, koko taloussuunnittelun uudistaminen 
ym. Lisäksi olisi syytä kymmenvuotistalous-
arviossa pyrkiä tietynlaiseen synteesiin koko 
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kunnallistaloudesta ja sen vuorovaikutus-
suhteiden kartoittamiseen muuhun taloudel-
liseen toimintaan. Nykyinen kymmenvuo-
tistalousarvio, jossa pääosiltaan on ainoas-
taan selitetty eri hallinnonhaarojen tarpeet 
tulevaisuudessa, kun lähtökohdaksi on valit-
t u vain kunkin hallinnonhaaran omat vaati-
mukset, ei palvele suurestikaan muodollista 
päätöksentekoa suorittavia elimiä. Valtuus-
ton ja valtuutettujen aseman parantamiseksi 
olisi syytä luoda taloussuunnittelun yhtey-
dessä käyttökelpoinen valvontajärjestelmä, 
millä voitaisiin kontrolloida tehtyjen suun-
nitelmien toteuttamista ja vastaavasti muut-
taa olosuhteiden mukaan tehtyjä suunni-
telmia. Tämän vuoksi kaupunginhallitusta 
olisi kehotettava kiireellisesti perustamaan 
toimikunta, jonka jäsenistössä olisi otettu 
huomioon myös valtuuston edustus, kehittä-
mään kymmenvuotistaloussuunnitelmaa pa-
remmin todellisia suunnittelumenetelmiä vas-
taavaksi. Kaupunginhallitus oli pääpiirteit-
täin yhtynyt näkökohtiin pitkän tähtäyksen 
suunnittelun kehittämisestä. Edelleen kau-
punginhallitus totesi, että vuosiksi 1972— 
1981 laadittavassa uudessa kymmen vuotis-
suunnitelmassa pyritään entistä kiinteäm-
pään yhteistyöhön maankäyttöä ja talous-
suunnittelua hoitavien suunnittelulohkojen 
kesken. Tähän suo entistä paremmat mah-
dollisuudet v:n 1970 yleiskaavaehdotus, jossa 
esitetään maankäytön jakautuma v:n 1980 
tilanteen mukaisesti. Asuntotuotanto-ohjel-
maa laadittaessa ja toteutettaessa kiinnite-
tään erityistä huomiota virastojen ja laitos-
ten sekä asuntotuotantokomitean väliseen 
yhteistyöhön erilaisten palvelutilojen, kuten 
lastentarha-, kerho-, nuoriso ym. palvelu-
tilojen sijoittamiseksi asuintalojen yhteyteen. 
Kaupungin suunnitelmien koordinoiminen 
muiden yksiköiden, kuten valtakunnan, seu-
dun tai naapurikuntien suunnitelmiin on 

valtion ja seudun osalta käynnissä tätä var-
ten erikseen asetetuissa elimissä. Erilaisten 
ehdotusten testaamista ja koko taloussuun-
nittelun uudistamista koskevan esityksen 
osalta kaupunginhallitus totesi, että mm. 
yleiskaavatyön tarkistuksen ja eräiden suu-
rehkojen suunnitteluprojektien yhteydessä 
on tarkoitus kehittää lähinnä taloudellisten 
vertailumenetelmien tekniikkaa. Koko kun-
nallistaloutta koskevan synteesin luomiseksi 
on parhaillaan suunnitteilla tutkimus (ns. 
elinkeinotutkimus), jossa tarkastellaan kau-
pungin kunnallistalouden ja elinkeinoelämän 
välisiä taloudellisia vuorovaikutuksia. Aloit-
teessa mainitun valvontajärjestelmän luomi-
sen kannalta taloussuunnitelma on lähinnä 
kaupunginhallituksen käytössä oleva suun-
nittelu- ja johtamisväline, sillä mm. kunnallis-
laissa ei tunneta pitkän tähtäyksen suunni-
telmaa. Valtuuston jäsenet voivat saada 
taloussuunnitelman toteuttamisesta infor-
maatiota mm. vuotuisista talousarvioista, 
joissa erikseen esitetään taloussuunnitelmaa 
koskevat vertailuluvut. Lisäksi voidaan val-
tuuston jäsenille tarvittaessa järjestää muu-
takin informaatiota. Lisätietojen hankkimi-
sen tarpeellisuuden osalta kaupunginhallitus 
yhtyi aloitteentekijöihin, mutta totesi sa-
malla, että tällaisia tietoja on hankittu eri 
hallinnonhaarojen tarpeisiin varsin runsaasti. 
Toimikunnan asettamista ja sen kokoonpa-
noa koskevalta osalta kaupunginhallitus to-
tesi, että taloussuunnittelutoimikunnassa on 
jo otettu huomioon valtuuston edustus, sillä 
siihen kuuluvat sekä valtuuston puheenjoh-
taja, molemmat varapuheenjohtajat, kau-
punginjohtaja, viisi apulaiskaupunginjohta-
jaa, kahdeksan valtuutettua sekä kolme 
kaupunginhallituksen vuosijäsentä. Kaupun-
ginvaltuusto katsoi lausunnon riittäväksi 
selvitykseksi aloitteen johdosta (18.3. 228 
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