
1. Kaupu nginvaltu u sto 

olevan osan rakennustyön keskeyttäminen 
ollut kaupungin kokonaisedun kannalta eikä 
koeradan koko metrohankkeeseen kohdistu-
van ratkaisevan vaikutuksen vuoksi perus-
teltua. Kaupunginhallitus ilmoitti kaupunki-
suunnittelulautakunnan esittäneen marras-
kuussa 1970, 

että itäinen aluekeskus sijoitettaisiin Myl-
lypuron ja Puotinharjun väliselle alueelle, 

että itäisten kaupunginosien urheilukes-
kus sijoitettaisiin valtuuston päätöstä muut-
taen aluekeskuksen ja Herttoniemen teolli-
suusradan väliselle alueelle, 

että metrovarikko sijoitettaisiin Hertto-
niemen teollisuusradan länsipuolelle Vartio-
kylän teollisuusalueelle ja että metro lin-
jattaisiin varikkoalueen kautta aluekeskuk-
seen, 

et tä aluekeskuksen, urheilupuiston ja met-
ron suunnittelussa periaatteessa noudatettai-
siin aluekeskus vaihtoehtoa 5, 

et tä urheilukeskuksen suunnittelu käynnis-
tettäisiin pikaisesti urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnan toimesta sekä 

et tä Vartiokylän teollisuusalueen asema-
kaavaa päätettäisiin muuttaa. Esityksestä 
oli pyydetty ao. lautakuntien lausunnot. Kun 
kaikki lausunnot eivät vielä olleet saapuneet, 
ei kysymystä itäisen aluekeskuksen sijoi-
tuksesta ja metron suuntauksen mahdolli-
sesta tarkistamisesta alueella ollut vielä 
ratkaistu. Kaupunginhallitus katsoi kuiten-
kin, viitaten metrotoimikunnan lausuntoon, 
ettei metron koeradan työtä olisi aiheellista 
keskeyttää. Kaupunginvaltuusto katsoi lau-
sunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen joh-
dosta (10.2. 125 §). 

Metrotunnuksen valitsemisesta 21.4. teke-
mässään aloitteessa huomautti vt Larmola, 
että metrotunnusta koskevassa kilpailussa 
sijoituksetta jäänyt ehdotus »Myyrä» oli 
kaupungin asukkaiden keskuudessa saanut 
runsaasti kannatusta. Tämän vuoksi olisi 
kaupunginhallitusta kehotettava tutkimaan, 
voitaisiinko metrotunnus vahvistaa suunnit-
telukilpailussa esitetyn »Myyrä»-ehdotuksen 
mukaiseksi. Metrotoimikunta katsoi, että 
»Myyrä»-ehdotus, joka julkisuudessa oli saa-
nut huomiota osakseen, ei soveltunut viralli-
seksi metro tunnukseksi. Kaupunginhallitus 
ilmoitti päättäneensä 27.9. hyväksyä metro-
toimikunnan esityksestä tunnuskilpailun pal-
kintolautakunnan ensimmäiselle palkintosi-
jalle asettaman ehdotuksen »Tunnelissa» met-
rotunnukseksi. Toimikunta oikeutettiin päät-
tämään tunnuksen yksityiskohtaisista sovel-
lutuksista ja käyttötavoista, joihin sisältyi 
myös kirjainmerkin mahdollinen käyttö. 
Kaupunginvaltuusto katsoi lausunnot riit-
täväksi selvitykseksi aloitteen johdosta 
(27.10. 670 §). 

Puutavarakeskus 

Hankinnat. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
puutavarakeskuksen käyt tämään kertomus-
vuoden talousarvioon autotallin, pesu- ja 
pukuhuoneiden sekä puhdistusaineiden säi-
lytystilojen rakentamiseen puutavarakeskuk-
sen tarpeita varten merkitystä määrärahasta 
12 000 mk sahalaitteiden hankkimiseen 
(15.12. 788 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

Teurastamolaitos 

Teurastuspalkkioiden korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti korottaa työsuhteis-
ten teurastajien palkkiot 5.4. ja 1.9.1971 lu-

kien 11. pl:n peruspalkan mukaisia tarkistuk-
sia vastaavasti (5.5. 305 §, kunn. as. kok. 
n:o 77). 

Käyttöomaisuus ym. Kaupunginval tuusto 
oikeutti teurastamolaitoksen käy t t ämään v:n 
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1970 talousarviossa määrätystä osoituksesta 
poiketen käyttöomaisuuden poistoihin 
483 780 mk (24.2. 161 §) sekä käyttämään 
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samoin talousarviossa määrätystä osoituk-
sesta poiketen laitoksen tp. viranhaltijain 
palkkoihin 41 350 mk (27.1. 69 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Obligaatiolainan liikkeelle laskeminen. Kau-
punginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituk-
sen laskemaan liikkeelle v:ien 1971-1972 
aikana koti- ja/tai ulkomaisia obligaatiolai-
noja enintään 80 000 000 mk vastaavan 
määrän, jolloin lainojen nimelliskorko on 
enintään 9 %, laina-aika 12-20 v, alkuperäi-
nen liikkeellelaskuhinta yleisölle vähintään 
97 % ja myyntihinta välittäjille vähintään 
94.5 %. Kaupunginhallitus valtuutettiin 
vahvistamaan obligaatiolainojen lopulliset 
ehdot oikeuksin myös valtuuttaa määrää-
mänsä henkilö tai henkilöt vahvistamaan lo-
pulliset ehdot ja suorittamaan kaikki ne 
toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä ob-
ligaatioiden liikkeelle laskemiseksi ja myy-
miseksi tai liittyvät niihin. Lainavarat hy-
väksyttiin käytettäviksi v:ien 1971-1973 
talousarvioihin sähkölaitoksen, vesilaitoksen 
ja satamalaitoksen sekä metron rakennus-
töiden samoin kuin lisä- ja perusparannus-
töiden rahoittamiseen. Lääninhallitus vah-
visti 4.5. valtuuston päätöksen. Kaupungin-
hallitus ilmoitti sittemmin, että sen puolesta 
oli 28.10.1971 allekirjoitettu S. G. Warburg 
& Co Limited -nimisen pankkiiriliikkeen 
johtaman pankkikonsortion kanssa sopimus 
US $ 15 000 000 suuruisen obligaatiolainan 
liikkeelle laskemisesta. Lainan vuotuinen 
korko on 8 % % ja erääntyy maksettavaksi 
puolivuosittain. Laina-aika on 15 vuotta. 
Kerran vuodessa suoritettavat kuoletuserät 
alkavat v:n 1973 marraskuussa. Obligaatiot 
on rekisteröity Lontoon pörssissä. Obligaa-
tioiden liikkeellelaskuhinta yleisölle on 99.5 
%. Lainan liikkeelle laskemiseen on saatu 
18.10.1971 Suomen Pankin ja 21.10.1971 

valtioneuvoston lupa (7.4. 242 §, 9.6. 378 §, 
24.11. 715 §). 

Lainojen ottaminen eri tarkoituksiin. Kau-
punginvaltuusto päät t i ottaa valtiolta enin-
tään 5 400 000 mk:n suuruisen lainan 5 v 
pitemmällä maksuajalla kunnan välityksellä 
ja vastuulla myönnettäviä asuntolainoja 
varten asuntotuotantolaissa edellytetyin eh-
doin (24.3. 210 §, 15.12. 772 §). 

Postipankilta päätettiin ottaa Haagan 
ammattikoulun rakennuskustannusten ra-
hoittamista varten 229 000 mk:n suuruinen 
korkotukilaina ja Käpylän erikoisammatti-
koulun rakennuskustannusten rahoittamista 
varten 900 000 mk:n suuruinen korkotuki-
laina. Lainat suoritetaan takaisin Postipan-
kille 50 yhtä suurena eränä puolivuosittain 
31.3. ja 30.9. tapahtuvin lyhennyksin. Korko 
on 5 %. Lainoihin sovelletaan lisäksi Posti-
pankin 6.5. 1971 päivättyyn kirjeeseen liitty-
vissä velkakirjoissa mainit tuja muita ehtoja 
samoin kuin niitä ehtoja, joista valtionavus-
tusten ja lainojen sekä korkotukilainojen 
työllisyysehdoista 4.9.1969 annetussa valtio-
neuvoston päätöksessä on säädetty (9.6. 
381 §). 

Kansaneläkelaitokselta päätettiin anoa seu-
raavat lainat kansaneläkelain 60 §:ssä ja 
kansaneläkeasetuksen 29 §:ssä määritellyin 
ehdoin ja siten, e t tä kaupunginhallitus vah-
vistaisi yksityiskohtaiset lainaehdot: 

400 000 mk:n suuruinen laina välitettäväk-
si Oulunkylän seurakunnan siirtolayhdistyk-
selle tai sen toimesta asuntolaa hoitamaan 
perustettavalle säätiölle helsinkiläisille eläk-
keensaajille rakennettavaa asuintaloa varten 
(15.9. 543 §). 
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