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toimiston, tilastotoimiston, tietojenkäsittely-
keskuksen ja neljän muun viraston tai laitok-
sen edustaja, 

määrätä, että neuvottelukunnan tehtävänä 
on 

1) käsitellä automaattiseen tietojenkäsit-
telyyn liittyviä periaatteellisia tai muuten 
laajakantoisia kysymyksiä ja tehdä niitä kos-
kevia esityksiä, 

2) antaa ohjeita kaupungin ATK-toimin-
nassa noudatettavista toimintaperiaatteista, 
yleisistä menettelytavoista ja järjestettävästä 
koulutuksesta sekä 

3) antaa lausuntonsa tietojenkäsittelykes-
kusten perustamisesta ja niiden konekannan 
oleellisesta muuttamisesta, 

määrätä, että neuvottelukunnan kustan-
nukset maksetaan komiteain ja toimikuntien 
menoihin varatuista määrärahoista, 

neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valit-
tiin v:ksi 1970-1971 järjestelypääll. Kari 
Bergholm sekä jäseniksi apul.kaup.rev. Lassi 
Lappalainen, kaup.kamr. Raimo Kaarlehto, 
yliaktuaari Osmo Viitaila, tietojenkäsittely-
keskuksen pääll. Reijo Mäkelä, puhtaanapito-
pääll. Heikki Saarento, os.pääll. Alpo Salo, 
os.pääll. Taito Yliaho ja talousjoht. Aarre 
Sinisalo. Neuvottelukunta oikeutettiin otta-
maan sihteeri ja kuulemaan asiantuntijoita 
(29.6. 1887 §). 

Henkilökunta. Kaupunginhallitus oikeutti 

tietoj enkäsittelykeskuksen suorittamaan 
suunnitteluryhmän esimiehelle Seppo Lanki-
selle v:lta 1969 pi tämättä olevasta kolmesta 
varsinaisesta lomapäivästä ja suunnitteluryh-
män esimiehelle Veijo Niemelle neljästä var-
sinaisesta lomapäivästä rahakorvauksen. 
Suunnittelija-ohjelmoija Timo Taurolle pää-
tettiin antaa ennen kertomusvuoden huhti-
kuun loppua vielä pi tämättä olevista vuosi-
lomapäivistä varsinaisena lomana niin monta 
päivää, et tä hän tulee saaneeksi vähintään 
vuosilomalain mukaisen loman ja et tä maini-
tun määrän ylittävistä varsinaisista lomapäi-
vistä saadaan maksaa rahakorvaus (20.4. 
1108 §). 

Yleisjaosto oikeutti rahatoimiston julkai-
semaan tietojenkäsittelykeskuksen päällikön 
tointa koskevan hakuilmoituksen erilliskuu-
lutuksin valtuuston v. 1969 päättämissä leh-
dissä ja siten, että hakijat saavat esittää omat 
palkkavaatimuksensa (yjsto 21.10. 7361 

Irtaimiston myynti. Yleisjaosto oikeutti 
tietojenkäsittelykeskuksen myymään Suo-
men Työnantajain Keskusliitolle reikäkort-
tien kuljetusvaunun kasetteineen 950 mk:n 
hinnasta (yjsto 18.2. 5332 §) sekä Suomen 
Pankille kaksi AWECO-äänenvaimentajaa 
200 mk:n kappalehinnasta. Jäljelle jäävät 12 
äänenvaimentajaa saatiin myydä eniten tar-
joaville ostajille (yjsto 6.5. 6063 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Obligaatiolainan lainaehtojen vahvistaminen. 
Kaupunginhallitus päätt i vahvistaa valtuus-
ton 4.2. tekemän päätöksen perusteella kau-
pungille v. 1970 otettavan obligaatiolainan 
lainaehdot seuraaviksi: 

Lainan määrä: 10 000 000 mk. 
Lainan tarkoitus: Lainavaroista käytetään 

3 000 000 mk Helsingin kaupungin sähkölai-
toksen Myllypuron voima-aseman rakenta-
misesta ja 7 000 000 mk kaupungin vesilai-

toksen Vanhankaupungin vedenpuhdistus-
laitoksen peruskorjauksesta aiheutuvien kus-
tannusten rahoittamiseen. 

Obligaatioiden nimellisarvot ja lukumää-
rät: 

Litt. A 10 000 mk, 200 kpl, yht . 2 000 000 mk 
Litt. B 1000 » 3 000 » » 3 000000 » 
Litt. C 500 » 8 000 » » 4 000000 » 
Litt . D 100 » 10000 » » 1000000 » 
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Liikkeeseenlaskeminen: Obligaatiot päivä-
tään 15.2.1970. 

Laina-aika: 10 vuotta. 
Lainan takaisin maksaminen: Vuosina 

1971-1980 helmikuun 15. päivänä suorite-
taan obligaatioihin liittyviä maksulippuja 
vastaan lyhennystä 10 % obligaatioiden al-
kuperäisestä nimellisarvosta. 

Lainan korko: 8 %:n vuotuinen korko 
maksetaan kerran vuodessa, nimittäin helmi-
kuun 15. päivänä maksulippuja vastaan, jot-
ka maksuliput sisältävät myös vuosittaisen 
lyhennyksen. Ensimmäisen kerran korko 
maksetaan helmikuun 15. päivänä 1971. 

Maksulippujen lunastus: Maksulippuja lu-
nastavat Helsingin kaupungin rahatoimisto, 
Helsingin Osakepankki, Kansallis-Osake-
Pankki, Oy Pohjoismaiden Yhdyspankki, 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ja 
Osuuskassojen Keskus Oy. 

Maksulippujen vanheneminen: Ellei erään-
tynyttä maksulippua ole esitetty lunastetta-
vaksi viiden (5) vuoden kuluessa sen erään-
tymispäivästä, on oikeus maksun saantiin 
sen osalta rauennut. 

Emissiokurssi: 100 %. 
Obligaatioiden hinnan suoritus: Obligaa-

tioiden nimellisarvon lisäksi ostaja suorittaa 
lähinnä erääntyvästä maksulipusta koron 
ostopäivään saakka. 

Myyntiaika: 15.2.1970-31.12.1971. 
Verovapaus: Näiden obligaatioiden korkoa 

ei katsota luonnollisen henkilön eikä jaka-
mattoman kuolinpesän veronalaiseksi tuloksi 
vuosilta 1970-1980 toimitettavissa valtion- ja 
kunnallisverotuksissa eikä obligaatioiden ar-
voa pidetä heidän veronalaisena omaisuute-
naan sanotuilta vuosilta toimitettavissa val-
tionverotuksissa (25.5. 1465 §, 21.12. 3548 §). 

Kansaneläkelaitoksen varoista Stiftelsen Lil-
lesgården -nimiselle säätiölle välitettävän lainan 
ehtojen vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti vahvistaa kansaneläkelaitokselta saa-
dulle, Stiftelsen Lillesgården -nimiselle sää-
tiölle vanhusten vuokratalon rakennuskus-
tannusten rahoittamista varten välitettäväksi 

tarkoitetulle 300 000 mk:n suuruiselle lainalle 
seuraavat lainaehdot: 

1) Lainansaaja sitoutuu maksamaan lai-
nan takaisin lainanantajalle tämän velkakir-
jan ehtoja noudattaen kahdesti vuodessa 
velkakirjaan liittyvän kuoletussuunnitelman 
mukaisesti suoritettavilla lyhennysmaksuilla 
korkoineen. Mikäli laina irtisanotaan aikai-
semmin maksettavaksi, lainansaaja sitoutu 
suorittamaan sen neljän (4) kuukauden ku-
luttua irtisanomisesta. 

2) Lainan vuotuinen korko on 4 %. 
3) Jollei maksua suoriteta eräpäivänä, on 

erääntyneelle maksulle suoritettava viiväs-
tyskorkona eräpäivästä maksupäivään las-
kettava, edellä mainitun korkoprosentin mu-
kainen korko lisättynä kahdella (2) prosentti-
yksiköllä. 

4) Velallinen sitoutuu huolehtimaan siitä, 
että asuinhuoneistosta peritään vuokraa enin-
tään 5.70 mk neliömetriltä kuukaudessa 
vuokratun asuinhuoneiston pinta-alan mu-
kaisesti laskettuna ja että tätä enimmäis-
vuokraa korotetaan vain elinkustannusindek-
sin nousua vastaavassa suhteessa. 

5) Vuokranantajan on vuokralaisia vali-
tessaan noudatettava kaupunginvaltuuston 
hyväksymiä yleisiä perusteita ottaen huo-
mioon, että vanhuksena pidetään vähintään 
65 vuotta täyt tänyttä henkilöä sekä kansan-
eläkelaissa tarkoitettua, vähintään 60 vuotta 
täyttänyttä yksinäistä naishenkilöä, joka saa 
vanhuudentukea tai työkyvyttömyyselä-
kettä. 

Vanhuksen kanssa samassa huoneistossa 
saa kuitenkin asua myös hänen aviopuolison-
sa sekä — tapauksissa, jotka asianomainen 
kaupungin viranomainen ratkaisee — hänen 
työkyvyttömyyseläkettä saava lähisukulai-
sensa tai erityisistä syistä jokin muukin hen-
kilö. Vuokralaisen fyysisen ja psyykkisen 
kunnon olisi oltava ainakin siinä määrin tyy-
dyttävä, että voidaan olettaa hänen kykene-
vän selviytymään jokapäiväisistä askareis-
taan yms. tehtävistään ilman ulkopuolista 
apua. 
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6) Vuokratalon valmistuttua velallinen 
toimittaa lainanantajalle selvityksen talon 
lopullisista rakennuskustannuksista ja raken-
nussuunnitelman noudattamisesta. 

Tiedot vuokratalon asukkaista ja asunnois-
ta perittävistä vuokrista velallinen toimittaa 
lainanantajalle vuosittain kunkin vuoden 
helmikuun loppuun mennessä. 

7) Lainan pääoman, koron ja viivästys-
koron samoin kuin mahdollisten kaupungin-
hallituksen erikseen hyväksymien rahasaata-
vien laskutus- ja perimisohjeiden mukaisten 
ja kulloinkin suuruudeltaan määräämien pe-
rimiskulujen maksamisen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa Helsingin kaupun-
gille 15.11.1968 asettamansa molla 3, 4 ja 7 
merkityt haltijavelkakirjat, määrältään jo-
kainen 100 000 mk, 10 %:n korkoineen, joi-
den maksamisen vakuudeksi on 27.11.1968 
vahvistettu kiinnitys säätiölle kuuluvan ton-
tin n:o 3 hallintaoikeuteen Tinasepäntien 
varrella Helsingin kaupungin 28. kaupungin-
osan korttelissa n:o 28249 ja tontilla oleviin 
rakennuksiin. 

Lainasta annettu käteinen pantti on sa-
malla kaikkien niiden muidenkin kaupungin 
saatavien vakuutena, joista säätiö on ny-
kyään vastuussa tai joutuu ennen pantin ta-
kaisin luovuttamista vastaamaan. Kaupun-
gilla on oikeus määrätä, minkä saatavan suo-
ritukseksi pantti on käytettävä. 

8) Kaupungilla on oikeus nimetä yksi jäsen 
säätiön hallitukseen ja tälle henkilökohtainen 
varamies ja yksi säätiön tilintarkastajista ja 
tälle henkilökohtainen varamies. 

9) Lainansaaja sitoutuu pitämään lainan 
vakuutena olevat rakennukset palovakuu-
tettuina niiden täydestä arvosta sinä aikana, 
jolloin laina tai osa siitä on kaupungille mak-
samatta. 

10) Kiinnitysten uudistamisesta aiheutu-
vat kustannukset maksaa lainansaaja. 

11) Velkakirjaan on lisäksi sisällytettävä 
tavanomaiset määräykset lainaehtojen lai-
minlyömisen ja lainan vakuuden arvon tun-
tuvan alenemisen varalta sekä lainanantajan 

oikeudesta käyttää panttia saatavan suori-
tukseen (21.12. 3545 §). 

Lyhytaikaisen luoton ottaminen. Kaupungin-
hallitukselle myönnettiin oikeus ottaa v:n 
1971 aikana määräämillään ehdoilla tarvit-
taessa lyhytaikaista luottoa enintään 70 
mmk:n määrään saakka (21.12. 3547 §). 

Postisäästöpankin varoista myönnettäviä 
korkotukilainoja vesihuoltotöitä varten kos-
keva Kaupunkiliiton toimiston kiertokirje 
merkittiin tiedoksi. Koska Helsingin kaupun-
ki kuuluu kantokykyluokituksessa 10. eli 
korkeimpaan luokkaan, ei sillä ole mahdolli-
suutta saada mainittuja lainoja (11.5. 1310 §). 

Eräiden kaupungille myönnettyjen lainojen 
koron nostaminen. Merkittiin tiedoksi, että 
Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekas-
san kaupungille myöntämien, v:n 1966 osa-
velkakirjalainaan sisältyvien, yht. 327 000 
mk:n suuruisten lainojen korko oli korotettu 
7 %:sta 8.5 %:iin ajaksi 1.1.-31.12.1970 
(23.2. 535 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa val-
tuuston v. 1966 tekemän päätöksen perusteel-
la Helsingin kaupungin lahjoitusrahastoilta 
kaupungille otettujen, yht. 195 000 mk:n 
suuruisten lainojen koron 7 %:sta 8 %:iin ta-
loudellisen kasvun turvaamisesta v. 1970 an-
netun lain voimassaoloajaksi eli ajaksi 
1.1.-31.12.1970 (23.2. 534 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Salaman 
ilmoituksen sen kaupungille 15.3.1961 myön-
tämän 200 000 mk:n suuruisen lainan ja 
9.5.1961 myöntämän 500 000 mk:n suuruisen 
lainan koron korottamisesta ja hyväksyä 
näistä lainoista maksettavaksi 8.5 %:n suu-
ruisen koron 1.6.1968 lukien (2.2. 293 §). 

Antolainoja koskevat asiat. Kaupunginhalli-
tus päätti, että kaupungin indeksiin sidotuis-
ta korollisista antolainoista peritään talou-
dellisen kasvun turvaamisesta v. 1970 anne-
tun lain voimassaoloajalta eli 1.1.-31.12.1970 
lisäkorkona yksi prosenttiyksikkö vuodessa ja 
että kaupungin korottomina myöntämistä in-
deksiehtoisista lainoista peritään lain voi-
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massaoloajan päättyessä 1 %:n suuniinen 
korko ajalta 1.1.-31.12.1970 (19.1. 144 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että mm. kau-
pungin myöntämien antolainojen samoin kuin 
asuntolainojen korko sekä huoltokassan jäse-
niltä perittävä tililuoton korko pysytetään 
toistaiseksi ennallaan ja että rahatoimisto 
noudattaa edelleen kaupunginhallituksen 
17.6.1968 rahatoimiston soveltamista korko-
kannoista tekemän päätöksen mukaisia kor-
kokantoja (25.5. 1464 §, 28.12. 3636 §). 

Kaupunginhallitus päätti antolainojen lai-
naehtoja vastaisuudessa määrätessään muut-
taa korkojen, kuoletusten ja indeksikorotus-
ten eräpäivät kuukauden viimeiseksi päiväk-
si, soittimien hankintalainojen kyseessä ol-
lessa kuitenkin kuukauden 15 p:ksi, sekä 
oikeuttaa rahatoimiston lainansaajan suostu-
muksella perimään korkojen, kuoletusten ja 
indeksikorotusten maksusuoritukset nykyi-
sistä velkakirjaehdoista poikkeavasti kuukau-
den viimeisenä päivänä (29.6. 1888 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että 29.3.1949 
asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista 
annetun lain, 4.12.1953 annetun asuntotuo-
tantolain sekä 22.4.1966 annetun ja 19.1.1968 
muutetun asuntotuotantolain nojalla myön-
nettyjen omakotilainojen vakuusvelkakirjo-
jen kiinnitysten uudistaminen määrätään 
asiamiestoimiston tehtäväksi sekä että kiin-
teistövirastoa kehotetaan huolehtimaan em. 
velkakirjoja koskevien luetteloiden, joista 
ilmenevät mm. kiinnitysten vanhentumis-
ajat , toimittamisesta asiamiestoimistolle (15. 
6. 1748 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupunginhallitus 
päätti myöntää Helsingfors Svenska Bostads-
stiftelse -nimiselle säätiölle 98 000 mk:n suu-
ruisen lisälainan helsinkiläisten vanhusten 
asuntolan rakentamista varten, vuotuinen 
korko 4.5 %, maksuaika 20 v, ja muutoin 
kaupunginhallituksen 3.3.1969 hyväksymiä 
lainaehtoja soveltuvilta osin noudattaen sillä 
ehdolla, että lainan pääoman ja korkojen 
maksamisen vakuudeksi lainansaaja luovut-
taa kaupungille asettamiansa haltijavelka-

kirjoja, joiden maksamisen vakuudeksi on 
vahvistettu kiinnitys säätiölle vuokratun 
tontin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella 
oleviin rakennuksiin ja jotka nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
906 300 mk:n jälkeiset kiinnitykset. Asiamies-
toimistoa kehotettiin tekemään lopullinen 
lainasopimus (31.3. 914 §). 

Suoja-Pirtti yhdistykselle päätettiin myön-
tää alkoholistien hoitokodin rakentamista 
varten 252 000 mk:n suuruinen kuoletuslai-
na, korko 4.5 %, maksuaika 20 v, sekä yhdis-
tykselle aikaisemmin samaan tarkoitukseen 
kaupungin varoista myönnetyn lainan ehto-
jen mukaisin muin ehdoin kuitenkin siten, 
että kiinnitysvakuuden tulee nauttia parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 100 %:n 
jälkeiset kiinnitykset laskettuna hoitokodin 
lopullisista rakennuskustannuksista (12.10. 
2801 §). 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle pää-
tettiin myöntää 94 000 mk:n suuruinen laina 
iäkkäille miesalkoholisteille tarkoitetun hoi-
tokodin rakentamista varten seuraavilla 
ehdoilla: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 1971-
1980 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
4 700 mk. Mikäli rahanarvo oleellisesti ale-
nee, on lainanantajalla oikeus lyhentää laina-
aikaa muuttamalla vastaavasti suorittamat-
ta olevien lyhennyserien lukumäärää ja 
suuruutta. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on makset-
tava em. aikoina, ensimmäisen kerran 30.5. 
1971. 

3) Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten kaupunginhallituksen erikseen 
hyväksymien rahasaatavien laskutus- ja peri-
misohjeiden mukaisten ja kulloinkin suuruu-
deltaan määräämien viivästyskorkojen ja 
perimiskulujen maksamisen vakuudeksi lai-
nansaaja luovuttaa ja panttaa Helsingin kau-
pungille 18.1.1966 asettamansa n:oille 1 - 3 
merkityt haltijavelkakirjat, määrältään jo-
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kainen 100 000 mk, kaikki 10 %:n korkoineen 
ja jokaista velkakirjaa kohti enintään 500 
mk:n perimiskuluineen, joiden maksamisen 
vakuudeksi on 26.1.1966 vahvistettu kiinni-
tys säätiölle vuokrasopimuksen nojalla kuu-
luvan tontin n:o 1 Inarintien varrella vuok-
raoikeuteen 22. kaupunginosan korttelissa 
n:o 541 ja sanotulla tontilla oleviin vuok-
raajan omistamiin rakennuksiin. Mainitut 
haltijavelkakirjat n:o 1 - 3 ovat myös sää-
tiön 22.9.1966 päivätyllä velkakirjalla kau-
pungilta saaman, laskutustunnuksella Lt 
1483 merkityn lainan vakuutena. 

Lisäksi säätiö luovuttaa ja panttaa kau-
pungille em. maksujen suorittamisen vakuu-
deksi ko. vuokraoikeuteen kiinnitetyt, 40 000 
mk:n määräiset haltijavelkakirjat, jotka 
nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensim-
mäisten 347 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 

Lainasta annettu käteinen pantti on samal-
la kaikkien niiden muidenkin kaupungin saa-
tavien vakuutena, joista säätiö on nykyään 
vastuussa tai joutuu ennen pantin takaisin 
luovuttamista vastaamaan. Kaupungilla on 
oikeus määrätä, minkä saatavan suorituk-
seksi pantti on käytettävä. 

4) Lainansaaja sitoutuu järjestämään suo-
jakotiin vähintään 21 hoitopaikkaa ja käyt-
tämään sitä ikääntyneiden miesalkoholistien 
hoitokotina. 

5) Suojakotiin otetaan vain Helsingin kau-
pungissa henkikirjoitettuja asunnon tarpees-
sa olevia miehiä ja sellaisia asunnon tarpeessa 
olevia miehiä, joista kaupunki asuinkuntana 
on huoltoapulain tai muiden lakien säännös-
ten nojalla velvollinen huolehtimaan. 

6) Kaupungin huoltovirastolla on oikeus 
valvoa suojakodin toimintaa. 

7)-11 ) Muut ehdot olivat tavan-
omaiset (14.12. 3475 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsin-
gin Sokeat yhdistykselle 50 000 mk:n lainan 
yhdistyksen lyhytaikaisten luottojen maksa-
mista ja maksuvalmiuden parantamista var-
ten 15 v:n maksuajoin ja 4.5 %:n koroin eh-
dolla, että myönnetyn lainan vakuudeksi luo-

vutetaan yhdistyksen omistamaan, Laajasa-
lon kylässä sijaitsevaan Villingenäs-nimiseen 
tilaan RN:o l2 5 1 kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
100 %:n jälkeiset kiinnitykset kiinteistövi-
raston arvioimasta kiinteistön nykyarvosta 
ja että lainaan sovelletaan kaupunginhalli-
tuksen v. 1965 yhdistykselle myöntämän lai-
nan mukaisia lainaehtoja (7.12. 3414 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Sylvia-
koti yhdistykselle 300 000 mk:n suuruisen 
lainan kehitysvammaisten lasten opetus- ja 
työkodin rakentamisen rahoittamista varten 
seuraavilla ehdoilla: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 1971-
2000 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
5 000 mk. Mikäli rahanarvo olennaisesti ale-
nee, on lainanantajalla oikeus lyhentää laina-
aikaa muuttamalla vastaavasti suorittamatta 
olevien lyhennyserien lukumäärää ja suu-
ruutta. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 6 %:n vuo-
tuisen koron, joka niin ikään on maksettava 
em. aikoina, ensimmäisen kerran 30.5.1971. 

3) Lainan pääoman ja koron samoin kuin 
mahdollisten kaupunginhallituksen erikseen 
hyväksymien rahasaatavien laskutus- ja peri-
misohjeiden mukaisten ja kulloinkin suuruu-
deltaan määräämien viivästyskorkojen ja pe-
rimiskulujen maksamisen vakuudeksi Lah-
den kaupunki antaa omavelkaisen takauksen. 

4) Lainansaaja sitoutuu järjestämään ope-
tus- ja työkotiin 17 paikkaa Helsingin kau-
pungin lastensuojelulautakunnan käyttöön 
lainan voimassaoloajaksi. 

5) Kaupungin lastensuojelu virastolla on 
oikeus valvoa opetus- ja työkodin toimintaa. 

6)-8 ) Muut ehdot olivat tavan-
omaiset (28.12. 3638 §). 

Ylioppilasterveys-nimiselle yhdistykselle 
päätettiin antaa 350 000 mk:n määräinen lai-
na ylioppilaiden terveystalon rakentamista 
varten. Laina oli maksettava takaisin v. 1975 
-1984 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
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marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
17 500 mk. Lainan korko on 4.5 % ja on se 
maksettava em. aikoina, ensimmäisen kerran 
30.11.1970. Lainan pääoman ja koron sekä 
mahdollisten viivästyskorkojen ynnä peri-
miskulujen maksamisen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 19.6. 
1969 asettamansa molla 23-36 merkityt hal-
tijavelkakirjat, määrältään kukin 25 000 mk, 
kaikki 10 %:n korkoineen ja jokaista velkakir-
jaa kohti enintään 1 000 mk:n perimiskului-
neen, joiden maksamisen vakuudeksi on 
3.12.1969 vahvistettu kiinnitys yhdistyksen 
14. kaupunginosan korttelissa n:o 478 omis-
tamaan tonttiin n:o 2. Lainasta annettu kä-
teinen pantti on samalla kaikkien muidenkin 
ko. saatavien vakuutena. Kaupungilla on oi-
keus määrätä, minkä saatavan suoritukseksi 
pantti on käytettävä. Lainasta maksetaan 
175 000 mk, kun rakennuksen perustyöt on 
tehty ja 175 000 mk, kun rakennus on vesi-
kattovaiheessa. Terveystalo rakennetaan kau-
punginhallituksen hyväksymien piirustusten 
ja kustannusarvion mukaisesti. Tilien tarkas-
tamista, rakennusten palo vakuuttamista ym. 
koskevat ehdot olivat tavanmukaiset (16.3. 
759 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa 
kaupungin omavelkaisen takauksen Ylioppi-
lasterveys-yhdistyksen pääomamäärältään 
enintään 2 mmkraan nousevien, ylioppilaiden 
terveystalon rakentamista varten tarvitta-
vien rakennuslainojen ja niiden korkojen ta-
kaisin maksamisesta sillä ehdolla, 

että taattavien lainojen vakuudeksi luovu-
tetaan yhdistyksen omistamaan, nyt raken-
nettavaksi tarkoitettuun kiinteistöön kiinni-
tet tyjä haltijavelkakirjoja, jotka pääoma-
määrältään nauttivat parempaa etuoikeutta 
kuin ensimmäisten 6 750 000 mk:n jälkeiset 
kiinnitykset, 

ettei kaupunki takaa valtion myöntämiä 
lainoja ja 

että rakennus pidetään takauksen voimas-
saoloajan palovakuutettuna täydestä arvos-
taan (15.6. 1749 §). Kaupunginhallitus päätti 

omasta puolestaan hyväksyä terveystalon 
pääpiirustukset ja työselityksen ja vahvistaa 
rakennuksen hankintakustannukset 9 156 000 
mk:ksi (15.6. 1747 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kallio-
lan Kannatusyhdistykselle 60 000 mk:n lai-
nan uuden toimitalon rakennuskustannusten 
rahoittamista varten mm. seuraavilla eh-
doilla: 

1) Laina on maksettava takaisin v. 1972-
1979 siten, että kunkin vuoden toukokuun ja 
marraskuun viimeisenä päivänä suoritetaan 
3 750 mk, ensimmäisen kerran 31.5.1972. 
Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, lainan-
antajalla on oikeus muuttaa kuoletuserien 
suorittamisaikoja ja niiden suuruutta. 

2) Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka niin ikään on suori-
tettava em. aikoina, ensimmäisen kerran 
31.5.1970. 

3) Lainan pääoman ja koron sekä mahdol-
listen perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi lainansaaja luovuttaa ja panttaa kau-
pungille 13.10.1959 asettamansa, molla 1 -4 
merkityt haltijavelkakirjat pääomamääräl-
tään kukin 5 000 mk, joiden maksamisen va-
kuudeksi on 3.12.1959 vahvistettu kiinnitys 
yhdistyksen omistamaan, 12. kaupunginosan 
korttelissa n:o 365 Kalliolanrinteen varrella 
sijaitsevaan taloon ja tonttiin n:o 41 sekä 
25.4.1966 asettamansa n:oilla 145-197 (pa-
rittomat numerot) merkityt haltijavelka-
kirjat, pääomamäärältään kukin 20 000 mk 
ja n:oilla 148-196 (parilliset numerot) mer-
kityt haltijavelkakirjat pääomamäärältään 
kukin 10 000 mk, joiden maksamisen vakuu-
deksi on 7.6.1966 vahvistettu kiinnitys yh-
distyksen omistamaan taloon ja tonttiin. Lai-
nasta annettu käteinen pantti on samalla 
muidenkin saatavien vakuutena. Muut ehdot 
olivat tavanmukaiset (26.1. 229 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti myön-
tää Kalliolan Kannatusyhdistykselle 45 000 
mk:n suuruisen lainan Längbackan kartanon 
päärakennuksen kunnostamista varten asun-
nottomien nuorten asunnoiksi mm. sillä eh-
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dolla, että laina on maksettava takaisin v. 
1971-1975 siten, että em. määräpäivinä suo-
ritetaan 4 500 mk, ensimmäisen kerran 31.5. 
1971, että lainasta maksetaan 4.5 %:n vuo-
tuinen korko samoina aikoina kuin edellä, en-
simmäisen kerran 31.5.1971. Lainan pääoman 
ja koron samoin kuin mahdollisten perimis-
ym. kulujen maksamisen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa ja panttaa samat haltijavel-
kakirjat kuin edellä sekä lisäksi em. taloon ja 
tonttiin 7.12.1965 kiinnitetyn ja 3.12.1965 
asetetun haltijavelkakirjan n:o 75 määrältään 
20 000 mk. Haltijavelkakirjoista ovat muut 
paitsi n:o 75 kaupungin hallussa. Helsingin 
kaupungin lastensuojelulautakunta nimeää 
asuntoihin tulevat vuokralaiset. Perittävä 
vuokra määritellään lopullisesti vuosittain 
asuntotoiminnasta tehtävän tilinpäätöksen 
perusteella ja tästä lainasta aiheutuvat korot 
ja kuoletukset voidaan sisällyttää asunnoista 
perittävään vuokraan. Muut ehdot olivat ta-
vanmukaiset (14.12. 3479 §). 

Kaupunginorkesterin 8 soittajalle päätet-
tiin myöntää lainoja soitinhankintoja varten 
yht. 25 800 mk. Lainat myönnettiin mm. seu-
raavilla ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-1974 
siten, että vuosittain kunkin kuukauden 15 
p:nä lainansaajalle kaupungilta tulevan pal-
kanmaksun yhteydessä rahatoimiston huolto-
kassaosastoon pidätetään lainan lyhennykse-
nä vähintään 100 mk. Mikäli lainan pääoma 
ei tulisi em. ajassa maksetuksi kuoletuserän 
ollessa mainitun suuruinen, peritään v. 1974 
kuukausittain niin suuri erä, että laina tulee 
kokonaan maksetuksi ko. vuoden loppuun 
mennessä. Ensimmäinen kuoletuserä erään-
tyy 15.6.1970. Lainansaaja maksaa lainasta 
4.5 %:n vuotuisen koron, joka maksetaan 
vuosittain marraskuun 15 p:nä, ensimmäisen 
kerran 15.11.1970. Lainan pääoman ja koron 
samoin kuin mahdollisten viivästyskorkojen 
sekä perimiskulujen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa rahatoimiston hyväksymän vakuu-
den. Jos lainansaaja laiminlyö lainan kuole-
tuksen tai koron määräaikaisen maksamisen, 

on lainansaaja velvollinen maksamaan erään-
tymispäivästä maksupäivään asti kaupungin 
kulloinkin suuruudeltaan määräämät viiväs-
tyskorot sekä perimispalkkiot, ja katsotaan 
tällöin samoin kuin jos lainansaaja on muu-
toin rikkonut lainaehtoja vastaan tai jos lai-
nansaaja eroaa kaupungin palveluksesta tai 
myy soittimensa, jonka hankkimiseen hän on 
saanut kaupungilta lainaa, velkamäärä koko-
naisuudessaan ilman irtisanomista maksetta-
vaksi erääntyneeksi ja kaupunki on tällöin 
oikeutettu ilman eri irtisanomista uloshake-
maan koko saatavansa mahdollisine viiväs-
tyskorkoineen (16.3. 756 §). 

Suomen Moottoriveneklubi -nimiselle yh-
distykselle päätettiin antaa 10 000 mk:n suu-
ruinen laina veneiden talvisäilytysalueen 
kunnostamista varten mm. seuraavilla eh-
doilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-1977 
siten, että kunkin vuoden touko- ja marras-
kuun viimeisenä päivänä maksetaan 666 mk, 
ensimmäisen kerran 30.11.1970, jolloin ly-
hennyserä on 676 mk. Lainansaaja maksaa 
lainasta 4.5 %:n vuotuisen koron, joka on 
suoritettava em. aikoina, ensimmäisen kerran 
30.11.1970. Lainan pääoman ja koron sekä 
mahdollisten viivästyskorkojen sekä peri-
miskulujen maksamisen vakuudeksi lainan-
saaja luovuttaa rahatoimiston hyväksymän 
pankkitakauksen. 

Muut ehdot olivat samat kuin edellä (11.5. 
1311 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiin-
teistö-oy Siilitie 14 -nimiselle yhtiölle kau-
pungin kassavaroista 30 000 mk:n tilapäis-
lainan, korko 8 %, kauintaan 30.6.1971 saak-
ka sillä ehdolla, että yhtiö luovuttaa lainan 
vakuudeksi korttelin n:o 43160 tonttiin n:o 1 
ja omistamiinsa tontilla oleviin rakennuksiin 
10.7.1967 kiinnitetyn, 30 000 mk:n suuruisen 
haltijavelkakirjan (16.3. 806 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä Kontu-
lan ostokeskuksen kaupungin käyttöön tule-
vien tilojen rakentamista varten myönnetyn, 
640 000 mk:n lainan lainansaajaksi Kontulan 
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Palvelutalo Oy -nimisen yhtiön (14.9. 2499 §). 
Lainaehtojen vahvistaminen. Kaupungin-

hallitus päätti vahvistaa Helsingin Sokeain-
talo-Säätiölle valtuuston 11.11.1970 teke-
mällä päätöksellä myönnetylle 75 000 mk:n 
suuruiselle lainalle mm. seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1971-1979 
siten, että em. määräpäivinä suoritetaan 
4 411 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1971. 
Viimeinen kuoletuserä on suuruudeltaan 
4 424 mk. Mikäli rahanarvo olennaisesti ale-
nee, lainanantajalla on oikeus muuttaa kuo-
letuserien suorittamisaikoja ja niiden suu-
ruutta. Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n 
vuotuisen koron, joka on suoritettava em. 
aikoina, ensimmäisen kerran 31.5.1971. Lai-
nan pääoman ja koron sekä mahdollisten 
perimiskulujen maksamisen vakuudeksi lai-
nansaaja luovuttaa ja panttaa Helsingin kau-
pungille 10.11.1970 asettamansa haltijavelka-
kirjat n:o 1-3, 4 ja 5 määrältään n:ot 1 - 3 
kukin 20 000 mk, n:o 4 10 000 mk ja n:o 
5 5 000 mk, joiden pääoman ja pääomalle 
laskettavan 10 %:n vuotuisen koron sekä 
velkakirjaa kohti enintään 300 mk:n mää-
räisten perimiskulujen maksamisen vakuu-
deksi on 20.11.1970 vahvistettu kiinnitys 
säätiön omistamaan 11. kaupunginosan kort-
telin n:o 331 tonttiin n:o 11 ja sillä olevaan 
säätiön omistamaan rakennukseen. Raken-
nusten palovakuuttamista, kiinnitysten 
uudistamista ym. koskevat ehdot olivat ta-
vanomaiset (7.12. 3418 §). 

Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiölle val-
tuuston 11.11.1970 myöntämälle lisälainalle 
vahvistettiin seuraavat lainaehdot: 

Laina on maksettava takaisin v. 1971-1979 
siten, että kunkin vuoden touko- ja marras-
kuun viimeisenä päivänä suoritetaan 8 823 
mk, ensimmäisen kerran 30.11.1971. Viimei-
nen suorituserä on 8 832 mk. Lainansaaja 
maksaa lainasta 4.5 %:n koron, joka on 
myös suoritettava em. aikoina, ensimmäisen 
kerran 31.5.1971. Lainan pääoman ja koron 
samoin kuin mahdollisten muiden kulujen 
maksamisen vakuudeksi lainansaaja luovut-

taa ja panttaa kaupungille 25.8.1969 asetta-
mansa haltijavelkakirjat n:o 10 määrältään 
100 000 mk ja n:o 11 määrältään 50 000 mk, 
joiden pääoman ja sille laskettavan 10 %:n 
vuotuisen koron maksamisen vakuudeksi on 
19.10.1970 vahvistettu kiinnitys säätiölle 
vuokrasopimuksen nojalla kuuluvan kortte-
lin n:o 34126 tontin n:o 10 hallintaoikeuteen 
ja vuokraajan tontilla oleviin rakennuksiin. 
Lainasta annettu pantti on samalla muiden-
kin saatavien vakuutena. 

Kaupungilla on oikeus nimetä yksi säätiön 
hallituksen jäsenistä ja tälle henkilökohtainen 
varamies samoin kuin yksi säätiön tilintar-
kastajista ja tälle henkilökohtainen varamies. 
Lainansaaja sitoutuu siihen, että vanhainko-
tiin otetaan ainoastaan 65 v täyttäneitä hel-
sinkiläisiä sekä lisäksi sellaisia hoidon tar-
peessa olevia vanhuksia, joista kaupunki 
huoltoapulain mukaan asuinkuntana on vel-
vollinen huolehtimaan ja että hoitoon otta-
minen tapahtuu yhteistoiminnassa huolto-
lautakunnan kanssa. 

Vanhainkodin hoitomaksut on pidettävä 
kohtuullisina. 

Muut ehdot olivat tavanmukaiset (23.11. 
3229 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Marian 
Sairaskoti Säätiölle vanhusten sairaskodin 
laajentamista varten myönnetylle 120 000 
mk:n suuruiselle lainalle mm. seuraavat lai-
naehdot: 

Laina on maksettava takaisin 20 v:n mak-
suaikana siten, että kunkin vuoden touko-
ja marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
3 000 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1970. 
Mikäli rahanarvo olennaisesti alenee, lai-
nansaajalla on oikeus muuttaa kuoletuserien 
suorittamisaikoja ja niiden suuruutta. Lai-
nansaaja maksaa lainasta 4.5 %:n vuotuisen 
koron em. aikoina, ensimmäisen kerran 
30.11.1970. Lainan pääoman ja koron ym. 
kulujen maksamisen vakuudeksi lainansaaja 
luovuttaa ja panttaa kaupungille omista-
mansa Fastighets-Aktiebolaget Eol -nimisen 
yhtiön osakkeet n:o 1-14, jotka oikeuttavat 
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hallitsemaan huoneistoa n:o 1 talossa n:o 
5 Luotsikadun varrella. Lainasta annettu kä-
teinen pantti on samalla kaikkien niiden 
muidenkin kaupungin saatavien vakuutena, 
joista säätiö nykyään on vastuussa tai jou-
tuu ennen pantin takaisin- luovuttamista 
vastaamaan. Lainansaaja sitoutuu käyttä-
mään saamansa lainavarat lisäpaikkojen 
järjestämiseen sairaskotiin. Uudet hoitopai-
kat käytetään helsinkiläisten, lähinnä van-
husten hoitoon. Hoitomaksuja, hoitoon otta-
mista ym. koskevat ehdot olivat samat kuin 
edellä (2.2. 295 §). 

Stiftelsen Lillesgärden -nimiselle säätiölle 
valtuuston 26.11.1969 myöntämälle 93 000 
mk:n suuruiselle lisälainalle vahvistettiin 
lainaehdot mm. seuraavasti: 

Laina on maksettava takaisin v. 1970-
1990 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
2 325 mk, ensimmäisen kerran 30.11.1970. 
Lainansaaja suorittaa lainasta 4.5 %:n vuo-
tuisen koron em. aikoina, ensimmäisen ker-
ran 30.11.1970. Lainan pääoman ja koron 
sekä mahdollisten muiden kulujen maksa-
misen vakuudeksi lainansaaja luovuttaa ja 
panttaa kaupungille 15.11.1968 asettamansa, 
n:olla 6 merkityn haltijavelkakirjan määräl-
tään 100 000 mk 10 %:n korkoineen, jonka 
maksamisen vakuudeksi on 27.11.1968 vah-
vistettu kiinnitys säätiölle kuuluvan kort-
telin n:o 28249 tontin n:o 3, Tinasepäntien 
varrella, hallintaoikeuteen ja tontilla oleviin 
rakennuksiin. Lainan panttia, asuntojen 
vuokraamista, hallituksen jäsenyyttä ym. 
koskevat ehdot olivat tavanmukaiset (27.4. 
1170 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Helsin-
gin Ensi Koti -yhdistykselle myönnettyjen 
lainojen Lt 1457 ja Lt 1478 lainaehtojen 
kohdat 4 sekä lainan Lt 1441 lainaehtojen 
kohdan 5 seuraavasti: »Rakennuksessa tulee 
olla n. 25 hoitopaikkaa käsittävä lastenseimi, 
20 vanhusten käyttöön tulevaa yksiötä sekä 
23 äidin ja lapsen käyttöön tulevaa yksiötä.» 
Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa 

lainojen Lt 1457 ja Lt 1478 lainaehtojen 
kohdan 5 sekä lainan Lt 1441 lainaehtojen 
kohdan 6 kuulumaan seuraavasti: »Lasten-
seimestä varataan n. 20 paikkaa asuntolassa 
asuvien äitien lapsille» (7.12. 3413 §). 

Lainojen takaaminen. Kaupunginhallitus 
päätti antaa kaupungin omavelkaisen takauk-
sen Stadion-Säätiön pääomamäärältään enin-
tään 800 000 mk:aan nousevien, Helsingin 
Olympiastadionin kunnostamiseen tarvitta-
vien lainojen, niiden korkojen ja viivästys-
korkojen sekä perimiskulujen maksamisesta 
sillä ehdolla, ettei kaupunki takaa valtion 
myöntämiä lainoja ja että Helsingin Olym-
piastadion pidetään takauksen voimassaolo-
ajan palovakuutettuna täydestä arvostaan 
(23.11. 3223 §). 

Maksulykkäyksen myöntäminen eräänty-
neille lainoille ym. Kaupunginhallitus ja sen 
yleisjaosto tekivät kertomusvuonna eräitä 
päätöksiä, jotka koskivat lykkäyksen myön-
tämistä eräiden kuoletuserien maksamisessa 
(yjsto 14.1. 5097 §, 4.2. 5284 §, 25.2. 5442 §, 
11.3. 5556 §, 27.5. 6297 §, 17.6. 6453 §, 29.7. 
6746 §, 11.11. 7581 §, 16.12. 7886 §, 22.12. 
7947, 7948 §); eräiden korkojen perimättä 
jättämistä (yjsto 7.1. 5046 §); eräiden yli va-
kuutena olevien haltijavelkakirjojen luovut-
tamista lainansaajalle (1.6. 1565 §, 17.8. 
2181 §, 21.9. 2585 §); eräiden haltijavelka-
kirjojen jättämistä uudelleen kiinnittämättä 
(1.6. 1562 §, 23.11. 3222 §); eräiden kiinnitet-
tyjen haltijavelkakirjojen etuoikeusjärjes-
tyksen muuttamista (yjsto 2.12. 7744 §) ja 
eräiden lainojen irtisanomista (15.6. 1746 §, 
yjsto 28.1. 5226 §). 

Oppikoululainojen myöntäminen. Ilmoitet-
tiin, että kaupunginhallituksella on oikeus 
myöntää v:n 1971 talousarvion ao. määrä-
rahasta oppikoululainojen myöntämistä kos-
kevien päätösten ehdoista ja edellytyksistä 
poiketen harkintansa mukaan lainoja oppi-
koulutilojen rakentamista sekä ensimmäisten 
vuosien toimintaa varten (21.12. 3547 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kerto-
musvuoden talousarvion pääomamenoihin ao. 
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tarkoitukseen merkityistä määrärahoista val-
tuuston 24.2.1965 ja 25.5.1966 päättämillä 
ehdoilla 400 000 mk:n suuruisen lainan Suo-
malaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle uuden 
koulurakennuksen rakentamista varten ja 
Kontulan Oppikouluyhdistykselle 256 000 
mk:n suuruisen lainan koulun toisen raken-
nusvaiheen kustannuksia varten. Lainaeh-
toihin oli sisällytettävä tavanmukaiset mää-
räykset rakennusten palovakuuttamisesta, 
lainaehtojen laiminlyönnin varalta sekä kau-
pungin oikeudesta käyttää panttia saatavan-
sa suoritukseen (16.3. 755 §). 

Lisäksi myönnettiin seuraavat lainat: Ete-
lä-Kaarelan oppikouluyhdistys 120 000 mk, 
Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy 230 000 mk, 
Kontulan Oppikouluyhdistys 230 000 mk, 
Kulosaaren Yhteiskoulun Oy 70 000 mk, 
Lauttasaaren Yhteiskoulun Kannatusyhdis-
tys 200 000 mk, Myllypuron Oppikouluyhdis-
tys 200 000 mk, Pohjois-Helsingin Yhteis-
koulun Kannatusyhdistys 180 000 mk, Puo-
tinharjun Oppikouluyhdistys 250 000 mk, 
Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys 
250 000 mk ja Yhtenäiskouluyhdistys 70 000 
mk. Lainoille lasketaan 6 %:n korko ja nii-
den vakuudeksi tulee antaa koulukiinteis-
töön kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jotka 
nauttivat parempaa etuoikeutta kuin ensim-
mäisten 100 %:n jälkeiset kiinnitykset las-
kettuna koulurakennuksen hankintahinnas-
ta tahi rahatoimiston hyväksymä pankki-
takaus tai muu reaalivakuus. Muut ehdot 
olivat tavanmukaiset (6.4. 977 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Lautta-
saaren Yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle 
kertomusvuoden talousarvioon uimahallin 
rakennuskustannusten rahoittamista varten 
merkityn, 150 000 mk:n määräisen lainan 
seuraavilla ehdoilla: 

Laina on maksettava takaisin v. 1975-
1989 siten, että kunkin vuoden touko- ja 
marraskuun viimeisenä päivänä maksetaan 
5 000 mk. Lainansaaja maksaa lainasta 4.5 
%:n vuotuisen koron, joka niin ikään on 

maksettava em. aikoina, ensimmäisen ker-
ran marraskuun 30 p:nä 1970. 

Lainan pääoman ja koron sekä mahdollis-
ten muiden kulujen maksamisen vakuudeksi 
lainansaaja luovuttaa ja panttaa kaupungille 

a) 4.7.1966 asettamansa n:oilla 38, 48, 58, 
86 ja 87 merkityt haltijavelkakirjat, määräl-
tään kukin 10 000 mk, kaikki 12 %:n kor-
koineen ja kutakin velkakirjaa kohti enin-
tään 300 mk:n perimiskuluineen, joiden mak-
samisen vakuudeksi on 12.7.1966 vahvistettu 
kiinnitys yhdistykselle vuokrasopimuksen 
nojalla kuuluvan korttelin n:o 31084 tontin 
n:o 7, Isokaaren varrella, hallintaoikeuteen 
ja yhdistyksen tontilla omistamiin raken-
nuksiin ja 

b) 22.9.1966 asettamansa n:oilla 370-379 
merkityt haltijavelkakirjat, määrältään ku-
kin 10 000 mk, kaikki 12 %:n korkoineen ja 
kutakin velkakirjaa kohti enintään 300 mk:n 
perimiskuluineen, joiden maksamisen va-
kuudeksi on 3.10.1966 vahvistettu kiinnitys 
em. vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin ra-
kennuksiin. Lainansaaja sitoutuu pitämään 
uimahallin yleisön käytettävissä kohtuulli-
sessa määrin kaupungin urheilu- ja ulkoilu-
viraston kanssa sovittavina aikoina. Lainan-
saaja sitoutuu pitämään uimahallin sisään-
pääsymaksut kohtuullisina. 

Lainan käteistä panttia, tilien valvontaa 
ym. koskevat ehdot olivat tavanmukaiset 
(29.6. 1886 §). 

Yleisjaosto oikeutti rahatoimiston maksa-
maan Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdis-
tykselle kertomusvuoden talousarvioon mer-
kityn, yht. 32 000 mk:n suuruisten korkojen 
ja kuoletusten maksamiseen tarkoitetun avus-
tuksen, kuitenkin siten että kaupungin yhdis-
tykselle myöntämistä lainoista 30.11.1969 
erääntynyt 24 336 mk:n suuruinen korko-
ja indeksikorotussaatava kuitataan 12 %:n 
viivästyskorkoineen avustusmäärästä makse-
tuksi (yjsto 28.1. 5213 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Maanviljelyslyseon 
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Oy:n uudisrakennusta varten tarvittavien, 
pääomamäärältään enintään 4 990 400 mk: 
aan nousevien rakennuslainojen ja niiden kor-
kojen takaisin maksamisesta mm. sillä ehdol-
la, että taattavien lainojen vakuudeksi luovu-
tetaan yhtiölle vuokratun koulutontin vuok-
raoikeuteen ja vuokra-alueella oleviin ra-
kennuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, 
jotka pääomamäärältään nauttivat parem-
paa etuoikeutta kuin ensimmäisten 4 990 400 
mk:n jälkeiset kiinnitykset (22.6. 1827 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Kontulan Oppi-
kouluyhdistyksen pääomamäärältään enin-
tään 1 537 190 mk:aan nousevien, yhteis-
koulun toista rakennusvaihetta varten tar-
vittavien rakennuslainojen ja niiden korko-
jen takaisin maksamisesta mm. sillä ehdolla: 

että taattavien lainojen vakuudeksi luo-
vutetaan yhdistykselle vuokratun kouluton-
tin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella ole-
viin rakennuksiin kiinnitettyjä haltijavelka-
kirjoja, jotka pääomamäärältään nauttivat 
parempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
5 251 461 mk:n jälkeiset kiinnitykset sekä 

että kaupungille luovutetaan 509 000 mk:n 
arvosta muilla lainanantajilla vakuutena 
olevia haltijavelkakirjoja, jotka pääomamää-
rältään nauttivat parempaa etuoikeutta kuin 
ensimmäisten 4 742 461 mk:n jälkeiset kiin-
nitykset, sitä mukaa kuin niitä lainananta-
jilta vapautuu, ellei kaupunginhallituksen 
yleisjaosto erityisistä syistä toisin päätä. 
Muut ehdot olivat tavanmukaiset. Samalla 
kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan 
hyväksyä Kontulan yhteiskoulun toisen ra-
kennusvaiheen hankintakustannuksiksi, joi-
hin sisältyvät kiinteät kalusteet, mutta ei 
kouluirtaimistoa, 1 707 988 mk (14.12. 
3477 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupungin 
omavelkaisen takauksen Suomalaisen Yhteis-
koulun Oy:n pääomamäärältään enintään 
4 500 000 mk:aan nousevien, yhteiskoulun 
uudisrakennuksen rakennuslainojen ja niiden 
korkojen takaisinmaksamisesta mm. sillä 

ehdolla, 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 
(3.8. 2000 §). 

Vuosaaren Oppikouluyhdistyksen pääoma-
määrältään enintään 2 727 000 mk:aan nou-
sevien rakennuslainojen ja niiden korkojen 
takaisin maksamisesta päätettiin antaa kau-
pungin omavelkainen takaus mm. sillä eh-
dolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhdistyksen omistamaan koulu-
kiinteistöön kiinnitettyjä haltijavelkakirjo-
ja, jotka pääomamäärältään nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
4 118 140 mk:n jälkeiset kiinnitykset (3.8. 
1999 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto teki-
vät kertomusvuonna eräitä päätöksiä, jotka 
koskivat oppikoulujen rakennuslainojen mak-
sujärjestelyjä (23.2. 528 §, 6.4. 978 §, 2.11. 
3018 §, 23.11. 3219 §, yjsto 1.4. 5721 §, 2.12. 
7745 §, 16.12. 7887 §, 22.12. 7949 §); eräiden 
ylivakuutena olevien haltijavelkakirjojen luo-
vuttamista takaisin lainansaajille (26.1. 220 
§, 16.2. 443 §, 9.3. 687 §, 16.3. 758 §, 23.3. 
843, 844 §, 11.5. 1314 §, 25.5. 1469 §, 29.6. 
1885, 1890 §, 3.8. 2001 §, 2.11. 3018 §, 9.11. 
3074 §, 23.11. 3220 §) sekä kiinnitysten etu-
oikeusjärjestyksen muuttamista (yjsto 7.10. 
7231 §). 

Eräiden osakkeiden myynti. Kaupungin-
hallitus oikeutti rahatoimiston myymään 
kaupungin keskushallinnon omistuksessa ole-
vat Pohjoismaiden Yhdyspankin osakkeet, 
546 kpl, lahjoitusrahastoille kaupanteko-
päivän pörssikurssiin (23.11. 3221 §). 

Allergiatutkimussäätiölle myydyn tontin 
kauppahinnan siirtäminen Helsingin yli-
opistollisen keskussairaalaliiton vastattavaksi. 
Kaupunginhallitus päätti siirtää em. liiton 
vastattavaksi 15. kaupunginosan korttelin 
n:o 635 tontin n:o 1 maksamattoman kaup-
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pahinnan eli 31.10.1955 päivätyn velkakirjan 
määrän, 185 250 mk, velkakirjan mukaisine 
velvoitteineen ja ehtoineen sekä kaupungin-
valtuuston v. 1969 tekemän päätöksen mu-
kaisine ehtoineen huomioon ottaen, että 21.8. 
1962 ja 21.12.1963 päivättyjen velkakirjojen 
mukaiset lainat on suoritettu (4.5. 1243 §). 

Tililuoton myöntäminen Pohjoismaisten 
Rakennuspäivien Suomen edustajistolle. Kau-
punginhallitus oikeutti rahatoimiston avaa-
maan em. edustajiston käyttöön luotollisen 
tilin, jolta myönnettävän luoton ylärajaksi 
vahvistettiin 35 000 mk ja vuotuiseksi ko-
roksi 8 %. Käytetyt varat oli maksettava 
takaisin viimeistään 31.7.1971. Luoton va-

kuudeksi oli rahatoimistolle luovutettava 
Keskus-Sato Oy:n ja Helsingin Asuntokes-
kuskunta Hakan omavelkaiset takaukset 
(2.3. 619 §). 

Kantokykyluokihis. Merkittiin tiedoksi 
Kaupunkiliiton toimiston ilmoitus v:n 1971 
kantokykyluokituslaskelmista (23.11. 3225 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginhallitus vah-
visti veroäyrin hinnaksi v:n 1969 tuloista 
13 p (7.9. 2431 §). 

Merkittiin tiedoksi veroviraston ilmoitus, 
että v:lta 1968 toimitetussa verotuksessa 
määrättiin Helsingin kaupungille yht. 
4 163 316 022 veroäyriä, jotka jakaantuivat 
seuraavasti: 

Äyriryhmä 

Kiinteistötulot 
Liike- ja ammattitulot 
Henkilökohtaiset tulot 
Veronkorotus 

Äyrien 
lukumäärä 

kpl 

170 443 360 
627 642 018 

3 359 269 034 
5 961 610 

4 163 316 022 

Osuus 
koko 

äyrimäärästä 

4 . 0 9 % 

15 .08 » 

80.6 9 » 

0.14 » 

100.oo % (12.1. 67 §). 

Yleisjaosto myönsi 543 963 mk rahatoimis-
ton käytettäväksi v. 1962-1964 toimitettu-
jen kunnallisverojen jälki verotuksen ja veron-
oikaisujen poistoja ja palautuksia varten 
(yjsto 23.9. 7113 §). 

Samaten yleisjaosto myönsi rahatoimiston 
käytettäväksi 2 440 136 mk kantotilitykses-
sä vähennettyjen kunnallisverojen palau-
tusten ja 490 339 mk palautusten korkojen 
kirjaamista varten (yjsto 14.1. 5095 §). 

Kemijoki Oy:lle suoritettavaa veronpalau-
tusta varten yleisjaosto myönsi 633 mk (yjsto 
14.1. 5099 §). 

Kaupungin v:n 1969 tilinpäätös. Kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä rahatoimiston 
laatiman kaupungin v:n 1969 tilinpäätöksen 
(6.4. 979 §). 

Kaupungin v:n 1971 talousarvioehdotuksen 
käsittelyjärjestystä koskevat ilmoitukset 
merkittiin tiedoksi (31.8. 2324 §, 13.10. 
2848 §). 

Kaupungin v:n 1971 painettu talousarvio-
ehdotus ja siihen liittyvät täydennykset hy-
väksyttiin yksimielisesti (2.11. 2996 §, 16.11. 
3114 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää ehdo-
tuksen mukaisen, v:n 1971 talousarvioehdo-
tusten laatimista koskevan kiertokirjeen kai-
kille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja 
laitoksille (23.2. 529 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää v:n 1971 
talousarvion ja tilisäännön määräysten nou-
dattamista koskevan kiertokirjeen kaikille 
lauta- ja johtokunnille, virastoille ym. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti muuttaen 
yleisjaoston v. 1958 tekemää päätöstä, että 
laskentatoimeen liittyvien koneiden ja kone-
yhdistelmien hankintaa koskevista esityk-
sistä on pyydettävä rahatoimiston lausunto 
ja niiden tilaaminen on suoritettava hankin-
tatoimiston välityksellä. Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti, kumoten v. 1959 tekemänsä 
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kaupungin lomakerationalisoinnin järjestä-
mistä koskevan päätöksen, siirtää jatkuva-
luonteisen lomakesuunnittelun, yleislomak-
keiden valvonnan ja lisäämisen sekä lomake-
yhdysmiesverkon hoidon ja kehittämisen jär-
j estely toimistolta hankintatoimistolle 1.1. 
1971 alkaen (28.12. 3635 §). 

Rahoitustasetta ja talousarvion toteutumista 
koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi 

(12.1. 72 §, 11.5. 1313 §, 10.8. 2082 §, 7.12. 
3417 §, yjsto 3.6. 6337 §, 1.7. 6554 §, 9.9. 
6990 §, 7.10. 7230 §). 

Väestön määrä. Merkittiin tiedoksi tilastol-
lisen päätoimiston ilmoitus, et tä Helsingin 
kaupungin henkikirjoitettu väkiluku oli 1.1. 
1970 yht. 523 677 henkilöä, joista ulkomai-
den kansalaisia 3 288 henkilöä (21.12. 3542 

12. Muut asiat 

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Senaa-
tintorilla itsenäisyyspäivänä järjestettävää 
kansalaisjuhlaa varten päätettiin tori kau-
pungin kustannuksella koristaa tervapadoin 
ja havupylväin. Tuomiokirkon portaille pää-
tettiin järjestää puhujakoroke ja valonheitti-
met ja kovaäänislaitteet puhujaa ja kuoron-
johtajaa varten. Helsingin yliopiston ylioppi-
laskunnan käyttöön luovutettiin kansalais-
juhlaa varten korvauksetta 53 Suomen lippua 
tankoineen ja kantohihnoineen (yjsto 25.11. 
7673 §). 

Kansalais j uhlan j är j estely toimikunnalle 
myönnettiin 2 000 mk juhlan järjestämistä 
varten (yjsto 11.11. 7577 §). 

Uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjes-
tämisestä 31.12.1969 Senaatintorilla aiheutu-
neita kustannuksia varten myönnettiin Hel-
sinki-Seuralle 2 093 mk (yjsto 21.1. 5148 §). 

Luonnonsuojeluvuoden tuliviestin luovutus-
tilaisuus. Kaupunginhallitus päätti , et tä kau-
punki ja luonnonsuo jeluvuoden toimikunta 
saavat yhdessä järjestää 6.9.1970 luonnon-
suojelu vuoden tuliviestin antamistilaisuuden 
Kaivopuiston kalliolla. Samalla kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä tiedotuspäällikön 
esityksen tilaisuuden ohjelmaksi sekä myön-
tää tarkoitukseen enintään 6 500 mk (17.8. 
2184 §). 

Kansalaisuushakemukset. Kaupunginhalli-
tus antoi kertomusvuonna lausuntonsa 58 
kansalaisuushakemuksesta, jotka koskivat 

1 Alankomaiden kansalaista, 3 Amerikan 
Yhdysvaltain kansalaista, 1 Bulgarian kan-
salaista, 1 ent. Eestin kansalaista, 1 Englan-
nin kansalaista, 1 Irakin kansalaista, 2 Ison 
Britanian kansalaista, 1 Israelin kansalaista, 
1 Jordanian kansalaista, 1 Jugoslavian kan-
salaista, 1 Kanadan kansalaista, 5 kansalai-
suutta vailla olevaa, 1 Kreikan kansalaista, 
9 Neuvostoliiton kansalaista, 1 Pakistanin 
kansalaista, 1 Portugalin kansalaista, 2 Puo-
lan kansalaista, 1 Ranskan kansalaista, 
2 Rhodesian kansalaista, 1 Ruotsin kansa-
laista, 1 Saksan demokraattisen tasavallan 
kansalaista, 7 Saksan liittotasavallan kansa-
laista, 1 Thaimaan kansalaista, 1 Tsekkoslo-
vakian kansalaista, 2 Turkin kansalaista, 
3 Unkarin kansalaista, 3 ent. Venäjän kansa-
laista ja 3 Yhdistyneiden Arabitasavaltain 
kansalaista (23.2. 530 §, 2.3. 620 §, 13.4. 
1040 §, 11.5. 1315 §, 19.5. 1383 §, 29.6. 1883, 
1895 §, 21.9. 2584 §, 5.10. 2729 §, 16.11. 
3150 §, 30.11. 3324 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakun-
taan valittiin kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntoja varten kaupungin edustajiksi 
ajaksi 1.-19.9. huoltotark. Ossi Heiskanen, 
varalle huoltotark. Heikki Gröndahl sekä 
ajaksi 20.9.-9.10. apul.joht. Aarre Lampinen, 
varalle Aarno Huhtala. Lastensuojeluviras-
toa ja huoltovirastoa kehotettiin myöntä-
mään em. henkilöille virkavapautta vastaa-
vaksi ajaksi. Palkkalautakunnalle päätetti in 

352 




