
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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700 000 mk:n suuruinen laina välitettä-
väksi Helsingin Diakonissalaitos -nimiselle 
säätiölle helsinkiläisille vanhuksille ja eläke-
läisille rakennettavaa palvelutaloa varten 
(10.3. 180 §). 

Eräiden kaupungin ottamien lainojen lai-
naehtojen muuttaminen. Kaupunkiliiton toi-
misto totesi, että Suomen Pankin 21.5.1971 
antama korkosuositus oli johtanut raha- sekä 
muiden luottolaitosten korkojen muuttumi-
seen. Tämä oli aiheuttanut epätietoisuutta 
siitä, olisiko lainaehtojen muuttumisen vuok-
si kuntien kiinteäkorkoisten ottolainojen asia-

kirjat saatettava uudelleen lääninhallitusten 
vahvistettavaksi. Toimisto suositteli asiasta 
sisäasiainministeriön kanssa neuvoteltuaan, 
että kaupungit ja kauppalat korkoehtojen 
muuttamispäätöksissä rajoittuisivat luette-
lemaan vain ne lainat, joita lainaehtojen 
muutos koskee, ja saattaisivat nämä asia-
kirjat lääninhallituksen vahvistettaviksi. 
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä jäl-
jempänä olevassa taulukossa mainittujen 
lainojen korkoa koskevan muutoksen laina-
ehtoihin: 

Lainanan ta ja 

Kansaneläkelaitos 
» 

» 
» 

Keskin. Henki vak.-yhtiö 
Suomi-Salama 

» 

Vakuutusosakeyhtiö 
Pohjola 

Kaupungin-
va l tuus ton 

pää tös 

10.9.1958 
» 

» 
17.6.1970 

2.9.1970 

22,5.1957 

16.9.1970 

ennen 
korotusta 

8.5 
8.5 
8.5 
4.0 

8.5 9.5 
8.5 9.5 

8.5 9.5 

' % 

koro-
tuksen 
jälkeen 

Alku-
peräinen 

la inamäärä 
m k 

Jäl je l lä oleva 
l a inamäärä 

per 27.7.1971 
m k 

9 .25 3 000 000 500 000 
9 .25 1 000 000 199 840 
9 .25 1 000 000 199 840 
4.7 5 300 000 293 150 

500 000 
500 000 

750 000 

27 500 
45 000 

337 500 

Lääninhallitus vahvisti 23.9.1971 valtuus-
ton päätöksen (1.9. 496 §, 27.10. 640 §). 

Lainojen myöntäminen. Kaupunginvaltuus-
to päätti myöntää Samfundet Folkhälsan i 
svenska Finland -nimiselle yhdistykselle v:n 
1969 talousarvion pääomamenoihin sosiaali-
siin tarkoituksiin myönnettäviä halpakor-
koisia lainoja varten kaupunginvaltuuston 
käytettäväksi merkitystä siirtomäärärahasta 
248 000 mk:n lainan, korko 5.5 %, maksu-
aika 15 v, yhdistyksen omistaman lasten-
kodin yhden osaston muuttamista varten 
12-hoitopaikkaa käsittäväksi CP-lasten hoi-
to- ja päivähoito-osastoksi. Kaupunginhalli-
tus oikeutettiin hyväksymään lainan vakuu-
det ja vahvistamaan muut yksityiskohtaiset 
lainaehdot (15.12. 773 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupungin-
hallituksen myöntämään Helsingin Invali-
dien Yhdistykselle kertomusvuoden talous-
arvioon merkityn 500 000 mk:n suuruisen 
lainan ja Kiinteistö Oy Siilitie 14 -nimiselle 
yhtiölle 100 000 mk:n suuruisen lainan sekä 
hyväksymään lainojen vakuudet ja vahvis-
tamaan yksityiskohtaiset lainaehdot (10.2. 
89 §). 

Eräiden lainojen takaaminen. Kaupungin-
valtuusto päätti, että kaupunki antaa oma-
velkaisen takauksen Kansaneläkelaitoksen 
Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiölle van-
husten sairaskodin rakentamista varten 
myöntämän, pääomamäärältään enintään 
150 000 mk:aan nousevan lainan pääoman ja 
korkojen sekä mahdollisten perimiskulujen ja 
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viivästyskorkojen maksamisen vakuudeksi. 
Kaupunginhallitus oikeutettiin vahvistamaan 
yks^iskohtaiset takausehdot. Päätös alis-
tettiin lääninhallituksen vahvistettavaksi 
(27.10. 646 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen v. 
1970 Stadion-säätiön lainojen takaamisesta 
tekemäänsä päätöstä, oikeuttaa kaupungin-
hallituksen antamaan kaupungin omavel-
kaisen takauksen säätiön rahalaitoksilta Hel-
singin Olympiastadionin kunnostamiseksi 
mahdollisesti saamien, pääomamäärältään 
enintään 1 600 000 mk:aan nousevien laino-
jen pääoman sekä niiden korkojen, viivästys-
korkojen ja perimiskulujen maksamisen va-
kuudeksi sekä vahvistamaan yksityiskohtai-
set lainaehdot. Lääninhallitus vahvisti 10.3. 
em. päätöksen (10.2. 90 §, 21.4. 268 §). 

Yksityisille oppikouluille myönnettäviä lai-
noja koskevat asiat. Kaupunginvaltuusto päät-
ti muuttaa v. 1965 yksityisille oppikouluille 
uusien opetustilojen rakentamista varten 
myönnettävien lainojen lainaehdoista teke-
mänsä päätöksen kohdat 3 ja 7 seuraaviksi: 

3) Laina-aika on 20 vuotta, joista viisi 
ensimmäistä vuotta ovat kuoletuksista va-
paita. Kuolettaminen tapahtuu 15 viimeisen 
vuoden aikana yhtä suurin vuotuismaksuin. 
Edellyttäen, että laina voidaan siirtää raha-
laitokseen, on lainansaaja kuitenkin velvolli-
nen maksamaan kaupungin niin vaatiessa 
lainan takaisin kuoletusajan kestäessäkin 
6 kuukauden irtisanomisajan jälkeen. 

7) Lainasta saadaan uudisrakennuksen ky-
symyksessä ollessa maksattaa myönnettä-
vissä olevan enimmäislainamäärän kolman-
nesta vastaava osa, kun rakennuksen perus-
tustyöt on tehty, kolmannesta vastaava 
osa, kun rakennus on vesikattovaiheessa, ja 
loput, kun rakennus on valmis. Lisätilojen 
rakentamisen kysymyksessä ollessa voidaan 
käyttää samaa maksatusmenettelyä suunni-
telman vastaavasti edistyessä. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeutti kau-
punginhallituksen myöntämään kertomus-
vuoden talousarvion pääomamenoihin mer-

kityistä ao. määrärahoista tämän päätöksen 
ehdoista ja edellytyksistä poiketen harkin-
tansa mukaan lainoja oppikoulutilojen ra-
kentamista sekä ao. koulujen ensimmäisten 
vuosien toimintaa varten. Kaupunginhallitus 
oikeutettiin myöntämään lainat ja antamaan 
tarkemmat määräykset yksityiskohtaisista 
lainaehdoista (27.1. 55 §). 

Stiftelsen Botby svenska samskola -nimi-
selle säätiölle päätettiin myöntää kertomus-
vuoden talousarvion ao. määrärahoista 
500 000 mk:n suuruinen laina uusien opetus-
tilojen rakentamista varten valtuuston erik-
seen vahvistamin yleisin oppikoululainaeh-
doin ja lisäksi sillä ehdolla, että uudisraken-
nuksen luokkahuoneet vuokrataan toistai-
seksi kaupungin ruotsinkielisten kansakou-
lujen käyttöön (24.2. 146 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupungin-
hallituksen antamaan kaupungin omavel-
kaisen takauksen Munkkiniemen yhteiskou-
lun Kannatusyhdistyksen Vakuutus Oy Poh-
jolalta mahdollisesti saamien, pääomamää-
rältään enintään 100 000 mk:aan nousevien 
lainojen ja niiden korkojen takaisin maksami-
sesta seuraavilla ehdoilla, 

1) että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhdistykselle vuokratun koulu-
tontin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella 
oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakir-
joja, jotka pääomamäärältään nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 90' 
%:n jälkeiset kiinnitykset laskettuna kiin-
teistöviraston määrittelemästä kouluraken-
nuksen jälleenhankinta-arvosta, 

2) ettei kaupunki takaa valtion mahdolli-
sesti myöntämiä lainoja ja 

3) että koulurakennus pidetään palova-
kuutettuna täydestä arvostaan takauksen 
voimassaoloajan. 

Päätös alistettiin lääninhallituksen vahvis-
tettavaksi (24.11. 717 §). 

Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n 
rahalaitoksilta saamien, enintään 100 000 
mk:aan nousevien lainojen ja niiden korko-
jen takaisin maksamisesta päätettiin antaa 
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kaupungin omavelkainen takaus 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 1 380 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset. 
Lääninhallitus vahvisti 5.2. valtuuston pää-
töksen (13.1. 19 §, 10.3. 177 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Hel-
singin Suomalaisen Yhteiskoulun uudisra-
kennuksen hankintakustannuksiksi, joihin 
sisältyvät kiinteät kalusteet, mutta ei koulu-
irtaimisto, 12 700 000 mk sekä oikeuttaa 
kaupunginhallituksen antamaan aikaisem-
min myöntämiensä takausten lisäksi täyte-
takauksen tai harkitsemiensa lainojen osalta 
kaupungin omavelkaisen takauksen yhtiön 
pääomamäärältään enintään 3 500 000 
mk: aan nousevien, sanotun yhteiskoulun 
uudisrakennusta varten tarvittavien raken-
nuslainojen ja niiden korkojen takaisin mak-
samisesta mm. sillä ehdolla, että taattavien 
lainojen vakuudeksi luovutetaan yhtiölle 
vuokratun koulutontin vuokraoikeuteen ja 
vuokra-alue elia oleviin rakennuksiin kiinni-
tettyjä haltijavelkakirjoja, jotka pääoma-
määrältään nauttivat parempaa etuoikeutta 
kuin ensimmäisten 11 430 000 mk:n jälkeiset 
kiinnitykset. Lääninhallitus vahvisti pää-
töksen 19.4. (24.3. 211 §, 26.5. 333 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen Myl-
lypuron Oppikouluyhdistyksen rakennuslai-
nojen takaamisesta 7.9.1966 tekemäänsä 
päätöstä, 

vahvistaa yhdistyksen koulurakennuksen 
hankintakustannuksiksi kiinteine kalustei-
neen 3 800 000 mk sekä 

oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan 
kaupungin täytetakauksen tai harkitsemien-
sa lainojen osalta omavelkaisen takauksen 
yhdistyksen pääomamäärältään enintään 
3 420 000 mlcaan nousevien lainojen ja nii-
den korkojen maksamisesta mm. sillä ehdolla, 

että taattavien lainojen vakuudeksi luo-

vutetaan yhdistykselle vuokratun 45. kau-
punginosan (Myllypuro) korttelin n:o 45146 
tontin n:o 5 vuokraoikeuteen ja vuokra-
alueella oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä 
velkakirjoja, jotka pääomamäärältään naut-
tivat parempaa etuoikeutta kuin ensimmäis-
ten 3 420 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset, 

että indeksiehtöisten lainojen kysymyk-
sessä ollessa takaus koskee vain alkuperäistä 
lainamäärää ja 

että täytetakaus rajoitetaan korkojen osal-
ta puolen vuoden maksamattomaan korkoon. 
Lääninhallitus vahvisti valtuuston päätöksen 
8.10. (15.9. 544 §, 24.11. 716 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen v. 
1967 tekemäänsä päätöstä, vahvistaa Pukin-
mäen yhteiskoulun tuki ry:n kouluraken-
nuksen ensimmäisen rakennusvaiheen han-
kintakustannuksiksi kiinteine kalusteineen 
3 050 000 mk sekä oikeuttaa kaupunginhalli-
tuksen antamaan kaupungin täytetakauksen 
tai harkitsemiensa lainojen osalta omavelkai-
sen takauksen pääomamäärältään enintään 
2 745 000 mk:aan nousevien, yhdistyksen 
koulurakennuksen rakentamista varten tar-
vittavien rakennuslainojen ja niiden korko-
jen takaisin maksamisesta mm. siten, että 
taattavien lainojen vakuudeksi luovutetaan 
yhdistykselle vuokratun koulutontin vuokra-
oikeuteen ja vuokra-alueella oleviin raken-
nuksiin kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja, jot-
ka pääomamäärältään nauttivat parempaa 
etuoikeutta kuin ensimmäisten 2 745 000 
mk:n jälkeiset kiinnitykset. Lääninhallitus 
vahvisti päätöksen 2.7. (9.6. 382 §, 1.9. 
495 §). 

Muuttaen Jakomäen yhteiskoulun kanna-
tusyhdistyksen rakennuslainojen takaami-
sesta v. 1970 tekemäänsä päätöstä kaupun-
ginvaltuusto päätti vahvistaa koulun uudis-
rakennuksen hankintakustannuksiksi kiin-
teine kalusteineen 5 400 000 mk sekä oi-
keuttaa kaupunginhallituksen antamaan kau-
pungin täytetakauksen tai harkitsemiensa 
lainojen osalta omavelkaisen takauksen 
yhdistyksen pääomamäärältään enintään 
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4 860 000 mk:aan nousevien lainojen ja nii-
den korkojen takaisin maksamisesta sillä 
ehdolla, että taattavien lainojen vakuudeksi 
luovutetaan yhdistykselle vuokratun koulu-
tontin vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella 
oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä velkakir-
joja, jotka pääomamäärältään nauttivat pa-
rempaa etuoikeutta kuin ensimmäisten 
4 860 000 mk:n jälkeiset kiinnitykset. Muut 
ehdot olivat tavanmukaiset. Päätös alistet-
tiin lääninhallituksen vahvistettavaksi (27.10. 
«645 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 
vahvistanut jäljempänä mainittujen oppi-
koulujen rakennuslainojen takaamisesta teh-
dyt valtuuston päätökset seuraavasti: Kon-
tulan Oppikouluyhdistyksen lainoista v. 1970 
tehdyn päätöksen 26.11.1970 ja Kulosaaren 
yhteiskoulun Oy:n lainoista v. 1970 tehdyn 
päätöksen 29.1.1971 (13.1. 18 §, 24.2. 137 §). 

Lahjoitusrahastot. Kaupunginvaltuusto 
päätti v. 1970 kaupungin hallussa olevien 
lahjoitusrahastojen uudelleen järjestelystä. 
Lääninhallitus vahvisti 2.8.1971 valtuuston 
päätöksen (15.9. 541 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Milja 
Kortesluoman 31.3.1955 tekemän testamen-
tin perusteella kaupungille tulleesta omaisuu-
desta Milja Kortesluoman rahasto -nimisen 
lahjoitusrahaston ja vahvistaa sille seuraavat 
säännöt: 

Milja Kortesluoman rahasto -nimisen lah-
joitusrahaston säännöt. 

1 § 

Rahaston nimi on Milja Kortesluoman ra-
hasto. 

2 § 

Rahaston peruspääoma on 27 851.81 mark-
kaa 30.11.1970. 

3 § 

Rahastoa kartutetaan lisäämällä vuosit-
tain pääomaan puolet rahaston varojen yli-
jäämästä. Kaupunginhallituksella on oikeus, 

mikäli syytä ilmenee, päättää, että rahaston 
pääomaan lisätään enemmän kuin puolet 
ylijäämästä. 

4 § 

Rahaston varojen ylijäämästä jaetaan 
vuosittain huoltolautakunnan hallintojaoston 
päätöksen mukaan enintään puolet yhteis-
kunnallista huoltoa saavien henkilöiden ta-
loudellisen aseman tukemiseen ja auttami-
seen. Nämä avustukset eivät saa vaikuttaa 
vähentävästi heidän kaupungilta mahdolli-
sesti saamiinsa muihin avustuksiin. 

5 § 

Rahaston hallinto kuuluu kaupunginhalli-
tukselle ja rahaston varojen hoito rahatoi-
mistolle. Rahaston varat sijoitetaan kau-
punginhallituksen yleis jaoston määräämällä 
tavalla pitäen silmällä tuottoa ja rahanar-
von säilymistä. 

6 § 

Rahaston varojen hoidosta on vuosittain 
tehtävä tili, josta näkyvät rahaston pääoma 
vuoden alussa, sen tulot, menot ja rahaston 
tarkoitukseen käytetyt varat kuluneena 
vuonna sekä rahaston pääoma vuoden lo-
pussa (10.3. 179 §). 

Kunnallisverotus. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että Helsingin kaupungissa kerto-
musvuoden tuloista toimitettavassa kunnal-
lisverotuksessa lapsivähennyksen suuruus on 
650 mk lasta kohden ja perusvähennyksen 
korkein määrä 2 000 mk (10.2. 88 §). 

Valtioneuvostolle päätettiin esittää, että 
v:n 1972 kunnallisveron ennakkoperinnässä 
määrätään Helsingin kaupungin osalta so-
vellettavan veroäyrin hinnaksi 14 p (13.10. 
606 §). 

Vuosittaisiin talousarvioihin merkitään ra-
hoitustuloihin talousarviovuoden arvioitu 
kunnallisveron tuotto bruttomääräisenä. Kun 
kunnallisveroista kuitenkin jää lopullisesti 
perimättä 1.7-2 % kunnallisveron määrästä, 
on rahoitusmenoihin varattava vastaava 
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määräraha kunnallisveron poistoja ja pa-
lautuksia varten. Näihin tarvittava lisämää-
räraha olisi n. 18.5 mmk. Vuoden 1970 tilin-
päätöstä valmisteltaessa oli todettu, että 
vuoden tuloksen kärsimättä ko. tarkoituk-
seen voitaisiin myöntää 15 mmk:n ylitys-
oikeus. Kaupunginvaltuusto oikeutti ylittä-
mään v:n 1970 talousarvion ao. tilillä ole-
vaa määrärahaa 15 mmk:11a (10.3. 193 §). 

Vuoden 1972 talousarvio. Kaupunginval-
tuusto päätti hyväksyä lopullisesti v:n 1972 
talousarvion kaupunginhallituksen ehdotuk-
sen mukaisesti. Samalla kaupunginvaltuusto 
päätti hyväksyä seuraavat toivomusponnet, 
joissa valtuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta: 

1) tutkituttamaan mahdollisuuksia käyt-
tää Tervalammen tilan 

1) maa-aloja siirtolapuutarha-alueeksi 
ja 

2) rakennuksia eläkeläisten virkistys-
tarkoituksiin; 

2) asettamaan toimikunnan, joka kiireel-
lisesti selvittää, miten kaupungin tuki eri 
teattereille ja niihin verrattaville taideyhtei-
söille olisi järjestettävä ottaen erityisesti 
huomioon uudet tarpeet; 

3) ottamaan selvittääkseen, millaisin toi-
menpitein olisi saavutettavissa se, että lii-
kennelaitoksen tappion kattamiseen ei tar-
vitsisi käyttää kaupungin verovaroja kuin 
enintään V> veroäyripenniä; 

4) kiirehtimään toimenpiteitä pitkäaikais-
sairaiden hoitopaikkavajauksen poistami-
seksi; 

5) toteuttamaan lastentarhain lautakunnan 
seuraavalle kymmenvuotiskaudelle asetta-
man 1 500 päivähoitopaikan vuosittaisen li-
säyksen erillisten laitosten rakentamisen 
ohella myös ostamalla ja vuokraamalla val-
miita tiloja pieniä ja keskisuuria laitoksia 
varten; 

6) tutkimaan mahdollisuuksia kaupungin-
orkesterin jäsenten palkkojen korottamiseksi 
siten, että kaupungin kilpailukyky soittajien 

kiinnittämisessä nykyisestään olennaisesti 
paranee; 

7) viipymättä ryhtymään toimenpiteisiin 
välttämättömän henkilöpakettiauton saami-
seksi huoltolautakunnan käyttöön, joka auto 
on tarpeen välittömässä huollontarpeessa ole-
vien, satamissa, puistoissa, metsissä sekä 
siltojen alla ym. oleskelevien alkoholistien 
kuljetukseen; 

8) tutkimaan mahdollisuuksia valtion osal-
listumiseksi metron rakentamiskustannuk-
siin ja siinä tarkoituksessa aloittamaan välit-
tömästi neuvottelut valtion viranomaisten 
kanssa; 

9) teettämään kaikille ruokakunnille jaet-
tavan, määräajoin uusittavan oppaan, josta 
ilmenee kaupunginhallituksen, kaupunginjoh-
tajien, valtuuston ja muiden luottamuselin-
ten kokoonpano ja tehtäväkenttä, jossa se-
lostetaan kaupungin tarjoamia sosiaalisia 
ja muita palveluja ja jossa selvitetään kau-
punkilaisille, minkä henkilön, lautakunnan 
tai viraston puoleen he voivat kääntyä ha-
lutessaan tietoja tai neuvoja kaupunkia ja 
heitä itseään koskevissa asioissa; 

10) huolehtimaan siitä, että kaupungin 
kutsuessa juhlatilaisuuksiin jokaiselle val-
tuutetulle annetaan siviilisäädystä riippu-
matta mahdollisuus yhtä monen kutsukortin 
tai pääsylipun varaamiseen; 

11) ryhtymään toimenpiteisiin työvoiman 
j är j estämiseksi koulusuunnittelutoimiston 
yhteydessä toimivalle audiovisuaaliselle kes-
kukselle, jotta tämä keskus voisi käyttää 
laitteitaan audiovisuaalisen opetuksen laa-
jentamiseen ja kehittämiseen kouluissa; 

12) Hyväksyessään Helsingin kaupungin 
talousarvion vuodelle 1972 valtuusto edel-
lyttää, että kaupungin omissa rakennustöissä 
ja sisustamistehtävissä tullaan käyttämään 
kotimaista materiaalia aina, kun sitä suin-
kin on kotimaasta saatavissa; 

13) ryhtymään toimenpiteisiin kotisairaan-
hoitajien, kodinhoitajien ja kotiavustajien 
määrän huomattavaksi lisäämiseksi, koska 
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näin voidaan mm. keventää sairaalapaikkoi-
hin kohdistuvaa painetta; 

14) valtuusto edellyttää, että kaupungin-
hallitus ryhtyy kiireellisiin toimenpiteisiin, 
jotta Nikkilän potilaiden lomamatkat Hel-
sinkiin saatettaisiin kaupungin subventio-
toimin tai muin toimin halvemmiksi ja 
vastaamaan muissa kaupungin sairaaloissa 
olevien potilaiden matkakustannuksia; 

15) kiirehtimään toimenpiteitä Helsingin 
poliisilaitoksen rikososaston huumausaine-
ryhmän virkakunnan lisäämiseksi ja ryhty-
mään toimenpiteisiin työtilojen laajentami-
seksi nykyistä tarvetta vastaaviksi; 

16) ryhtymään kiireellisiin toimenpitei-
siin niiden vapaaehtoisten järjestöjen ja 
ryhmien tukemiseksi, jotka tekevät työtä 
huumausaineongelman lieventämiseksi; 

17) laatimaan selvityksen syistä, joiden 
vuoksi kaupungin lastentarha-, -seimi- ja 
koululasten päiväkotipaikkojen lisäys ei ole 
toteutunut niin nopeasti kuin pitkän tähtäyk-
sen taloussuunnitelmat olisivat edellyttäneet, 
sekä ryhtymään syntyneen vajauksen täyttä-
miseksi toimenpiteisiin. 

Talousarvioehdotusta laatiessaan kaupun-
ginhallitus totesi, että valtuustossa oli tehty 
seuraavat aloitteet määrärahojen merkitse-
miseksi talousarvioon jäljempänä selostettuja 
tarkoituksia varten: 

Vt Gyllenberg ym. tekivät 24.3. aloitteen, 
että kaupunginhallitus kiireellisesti selvit-
täisi mahdollisuudet sisällyttää v:n 1972 
talousarvioon määrärahan aluksi 12-15 hoi-
toapulaisen (A 6) palkkaamiseksi terveyden-
hoitolautakunnan alaiseen kotisairaanhoito-
työhön. Kaupunginhallitus totesi, että v:n 
1972 talousarvioehdotukseen oli sisällytetty 
kaikki valtionapuun oikeuttavat hoitoapulai-
sen virat. Huomioon ottaen kaupungin ra-
joitetut taloudelliset mahdollisuudet suurem-
paa työvoiman lisäystä tällä alalla ei ollut 
pidetty mahdollisena. 

Vt Meltti ym. tekivät 24.6. aloitteen, että 
kaupunginhallitusta kehotettaisiin varaa-
maan v:n 1972 talousarvioon tarvittava mää-

räraha sydänambulanssitoimintaa varten. 
Kaupunginhallitus ilmoitti, että mikäli Hel-
singin yliopistollisen keskussairaalan kanssa 
käytävissä neuvotteluissa päädytään myön-
teiseen ratkaisuun lääkäriambulanssikokeilun 
jatkamisesta, voidaan tarvittavat varat tä-
hän toimintaan osoittaa sairaalatoimen käyt-
tövaroista. 

Vt Meltti ym. tekivät 23.6. aloitteen, että 
v:n 1972 talousarvioon otettaisiin 1.5 mmk:n 
suuruinen määräraha itäisen sairaalan ark-
kitehtuurikilpailun toteuttamiseksi ja ra-
kennussuunnitelmien aloittamiseksi. Kau-
punginhallitus totesi, että itäisen sairaalan 
suunnitteluun oli käytettävissä 535 000 mk, 
mikä riittäisi arkkitehtuurikilpailun toteut-
tamiseen ja rakennussuunnittelun aloitta-
miseen. Vuosiksi 1972-1981 laaditussa ta-
loussuunnitelmassa oli sairaalan varsinaisten 
rakennustöiden aloittaminen ajoitettu v:lle 
1977. 

Vt Tuominen ym. ehdottivat 28.10.1970 
tekemässään aloitteessa, että kaupunginhalli-
tus velvoitettaisiin ryhtymään asianmukai-
siin toimenpiteisiin, niin että Nikkilän ja 
Röykän sairaaloiden potilaiden omaisille 
järjestettäisiin sopivassa muodossa ilmais-
kuljetus Helsingistä vierailutuntien ajaksi. 
Sairaalalautakunta ilmoitti periaatteessa kan-
nattavansa ehdotusta. Kaupunginhallitus il-
moitti, ettei aloitteessa edellytetyn palvelu-
toiminnan laajentaminen ollut mahdollista 
kaupungin nykyisten taloudellisten resurs-
sien puitteissa. 

Vt Peltola ym. ehdottivat aloitteessaan 
23.6., että v:n 1972 talousarvioon varattai-
siin määräraha kaikkien valtionapuun oikeu-
tettujen kodinhoitajan virkojen perustami-
seksi kodinhoitotoimistoon sekä näiden 
palkkaamiseksi toimiston ehdotusten mukai-
sesti. Kaupunginhallitus totesi, että talous-
arvioehdotukseen sisältyivät määrärahat 
kaikkien valtionapuun oikeutettujen kodin-
hoitajan virkojen palkkamenoja varten. 

Vt Hyvönen ym. tekivät 30.9.1970 aloit-
teen, et tä kaupunginhallitusta kehotettaisiin 
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kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin sel-
laisen liikunta- ja kulttuuriharrastusten kes-
kustalon rakentamiseksi liikenteellisesti kes-
keiselle paikalle Helsinkiin, jossa sekä kau-
pungin vanhukset, eläkeläisjärjestöt että 
nuorisojärjestöt voisivat järjestää jäsenis-
tönsä henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitä-
misen kannalta tärkeätä toimintaa. Kaupun-
ginhallitus totesi, että kaupungin hallussa jo 
olevien tilojen käyttöä aloitteessa ehdotet-
tuun tarkoitukseen tutkitaan parhaillaan. 
Erillisen, kaupungin keskustaan sijoitetta-
van keskustalon rakentamiseen ei kaupungilla 
ole tällä hetkellä taloudellisia mahdollisuuk-
sia. Aloitteessa esitetyt näkökohdat tullaan 
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan otta-
maan huomioon kaupungin palvelutoimin-
nan kehittämistä suunniteltaessa. 

Vt Vainikainen ym. ehdottivat 30.9.1970 
tekemässään aloitteessa, että kaupunki ot-
taisi kokeiltavakseen eläkeläisten ruokailu-
palvelun aluksi parissa kansakoulussa niissä 
kaupunginosissa, joissa asuu eniten eläkeläi-
siä. Kaupunginhallitus totesi, ettei kaupunki 
nykyisten taloudellisten mahdollisuuksien 
puitteissa voinut veroäyrin hintaa korotta-
matta ottaa uusia palvelumuotoja hoitaak-
seen. Aloitteessa esitetyt näkökohdat tultai-
siin kuitenkin ottamaan huomioon kaupun-
gin palvelutoimintoja edelleen kehitettäessä. 

Vt Syvänne ym. esittivät 9.6. tekemäs-
sään aloitteessa, että ryhdyttäisiin kiireelli-
siin toimenpiteisiin lähinnä nuorten päihteitä 
käyttävien selviämisaseman toiminnan ai-
kaansaamiseksi ja varattaisiin v:n 1972 ta-
lousarvioon riittävä määräraha tätä tarkoi-
tusta varten. Lastensuojelulautakunta puolsi 
ehdotusta. Kaupunginhallitus totesi, että 
ko. talousarvioon sisältyi yht. 425 000 mk:n 
suuruinen avustus kolmea yksityisten yllä-
pitämää nuorisoasemaa varten. Lisäksi oli 
Hesperian sairaalan yhteyteen perustettu 
päihdeosasto, jonka toimintapiiriin kuuluvat 
nuoret päihteiden käyttäjät ja jonka toi-
minta alkaisi suunnitelmien mukaan joulu-
kuussa 1971. 

Vt Hyvönen ym. tekivät 23.6. aloitteen„ 
jossa ehdotettiin, että kaikille kansa- ja 
kansalaiskoulujen opettajille kummassakin 
kieliryhmässä hankittaisiin peruskoulun ope-
tusohjelmakomitean mietintö ja siihen liit-
tyvät ohjekirjaset sekä että tarkoitukseen 
varattaisiin v:n 1971 talousarvioon n. 30 000 
mk. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta totesi, että jatkokoulutuksen yhtey-
dessä oli tarkoitus jakaa mainittu mietintö 
ja ko. ohjekirjaset. Kaupunginhallitus totesi„ 
että sillä oli käytettävissään sanotun toimin-
nan aiheuttamia kustannuksia varten riit-
tävä siirtomääräraha kertomusvuoden ta-
lousarviossa. 

Vt Aaltonen ym. esittivät 23.6. tekemäs-
sään aloitteessa, että v:n 1972 talousarvioon 
varattaisiin tarpeellinen määräraha sitä var-
ten, että kansakoulujen alaluokkalaisille voi-
taisiin järjestää kouluissa koulupäivän pää-
tyt tyä opettajien tai tähän tehtävään pal-
kattujen henkilöiden ohjauksella askartelua 
ja läksyjen luvun opastusta ja että lapsille 
samalla tarjottaisiin lämmin ateria. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunta puolsi: 
ko. toiminnan aloittamista ja totesi, että se 
vastasi nuorisokomitean ehdotusta. Kaupun-
ginhallitus totesi, että aloitteessa tarkoitet-
tua toimintaa kehitetään lastentarhain lau-
takunnan toimesta siinä laajuudessa, kuin sen 
käytettäväksi voidaan vuosittain myöntää 
määrärahoja. 

Vt Hyvönen ym. ehdottivat 23.6. tekemäs-
sään aloitteessa, että v:n 1972 talousarvioon 
varattaisiin määräraha, jonka turvin syksyllä. 
1972 voitaisiin aloittaa apukoulua käyviä 
varten vapaaehtoinen yhdeksäs luokka. Suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunta to-
tesi, että nykyisten säännösten mukaan apu-
koulussa voi olla kahdeksan vuosiluokkaa. 
Mikäli säännöksiä myöhemmin muutetaan, 
tulee johtokunta viipymättä harkitsemaan 
toimenpiteisiin ryhtymistä ehdotettujen 
luokkien perustamiseksi tarpeellisessa mää-
rin. Kaupunginhallitus totesi, ettei esitetty-
jen yhdeksänsien luokkien perustaminen 
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ainakaan tässä vaiheessa ollut mahdol-
lista. 

Vt Hyvönen ym. tekivät 23.6. aloitteen, 
jossa ehdotettiin, että v:n 1972 talousarvioon 
varattaisiin taideteosten ostoihin 100 000 
mk ja että kuvataiteilijoille jaettavien apu-
rahojen määrä korotettaisiin 50 000 mk:ksi. 
Kaupunginhallitus totesi, että se oli merkin-
nyt talousarvioehdotukseensa kuvataidetoi-
mikunnan käytettäväksi taideostoja varten 
60 000 mk ja julkisille paikoille hankittavia 
taideteoksia varten 110 000 mk. Helsingin 
Taiteilijaseuran avustamiseen oli merkitty 
10 000 mk. Lisäksi avustetaan kuvataiteili-
joita eräin muin toimenpitein. Taide- ja 
kirjallisuusapurahoja varten oli merkitty 
150 000 mk. Kaupunginhallitus katsoi em. 
määrärahat ja toimenpiteet riittäviksi. 

Vt Hyvönen ym. ehdottivat 1.9. tekemäs-
sään aloitteessa, että v:n 1972 talousarvioon 
varattaisiin KOM-teatterin toiminnan tuke-
miseen 30 000 mk. Kaupunginhallitus tote-
si, että sen talousarvioehdotukseen oli mer-
kitty avustus 10 ammattiteatteria ja 6 ama-
töörit eat teriä varten. Nämä olivat kaikki 
jo aikaisemmin toimintansa aloittaneita ja 
vakiintuneet toimintamuodot omaavia teat-
tereita, joiden toiminnan avustaminen jatku-
vasti oli paremmin perusteltua. Kun otetaan 
huomioon ko. teatterien suuri määrä, kau-
punginhallitus katsoi, ettei uusien teatterei-
den avustaminen enää ollut tarkoituksenmu-
kaista. 

Vt Peltolan ym. 23.6. tekemässä aloittees-
sa ehdotettiin 50 000 mk:n suuruisen määrä-
rahan varaamista v:n 1972 talousarvioon 
Suomen Elokuva-arkistoa varten elokuva-
teatterin vuokraamiseksi. Kaupunginhalli-
tus totesi, että talousarvioehdotukseen oli 
merkitty 5 000 mk:n avustus Suomen Elo-
kuva-arkistoa varten. Erityisavustuksen 
myöntäminen nimenomaan elokuvateatterin 
vuokraamista varten ei ollut tarkoituksen-
mukaista. 

Vt Palmroth ym. tekivät 21.4. aloitteen, 
että kaupunginhallitusta kehotettaisiin vii-

pymättä tutkituttamaan varsin hitaasti edis-
tynyt Luukkaan golf-kenttäsuunnitelma sekä 
harkitsemaan mahdollisuuksia tarpeellisen 
erityismäärärahan varaamiseksi v:ien 1972-
1974 aikana kentän kunnostamistarkoituk-
seen, kiireellisenä alueen veden johtamisen 
osalta. Kaupunginhallitus totesi, että urheilu-
ja ulkoilulautakunnalla oli sen käytettäväksi 
talousarvioehdotuksessa esitettyjen määrä-
rahojen puitteissa mahdollisuus, mikäli golf-
kenttä oli tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyk-
sessä etualalla, toteuttaa sitä koskeva suun-
nitelma. 

Vt Antikainen ym. tekivät 24.6. aloitteen, 
että kaupungin ao. elimien tulisi nopeasti 
kiirehtiä Myllypuron urheilupuiston valmis-
tamissuunnitelmaa siten, että v:n 1972 ta-
lousarvioon otettaisiin 3 mmk:n määräraha 
Myllypuron urheilupuiston rakentamista var-
ten ja että työt aloitettaisiin ensi tilassa v:n 
1972 aikana. Kaupunginhallitus totesi, et tä 
talousarvioehdotukseen oli merkitty 2.2 
mmk:n määräraha urheilulaitosten ja kent-
tien rakentamista varten. Sanotun määrä-
rahan turvin oli mahdollista, mikäli Mylly-
puron urheilupuiston sijaintikysymys oli 
saatu selväksi, jatkaa suunnittelua ja aloit-
taa työt. 

Vt Meltti ym. esittivät 23.6. tekemässään 
aloitteessa, että v:n 1972 talousarvioon mer-
kittäisiin 1 mmk Vallilan virastotalon, johon 
tulisi mm. kirjasto ja lääkäriasema, raken-
tamista varten. Kaupunginhallitus totesi, 
että sen talousarvioehdotukseen sisältyi Val-
lilan virastotalon suunnittelemista varten 
100 000 mk. Varsinaiseen rakentamiseen ei 
v:n 1972 aikana ollut vielä tarkoitus ryhtyä. 
Taloussuunnitelmaan Vallilan virastotalon 
rakennushanke oli merkitty toteutettavaksi 
v. 1973-1975. 

Vt Hyvönen ym. tekivät 23.6. aloitteen 
toimenpiteisiin ryhtymisestä V. I. Leninin 
muistomerkin saamiseksi Leninin puistoon 
ja määrärahan varaamisesta v:n 1972 talous-
arvioon sen suunnittelemista varten. Kaupun-
ginhallitus totesi, että V.I. Leninin Helsin-
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gissä käyntien muistoksi kiinnitettiin v. 
1965 muistolaatta talon Sörnäisten rantatie 1 
seinään ja että Leninin syntymän 100-vuo-
tis juhlien yhteydessä paljastettiin talon Vuo-
rimiehenkatu 35 seinässä oleva erityinen 
Leninin kuvalla varustettu muistolaatta. 
Kaupunginhallitus päätti v. 1970 Leninin 
elämäntyön kunnioittamiseksi vahvistaa 
Kulttuuritalon lähellä olevan, kortteleihin 
n:o 357 ja 372 sekä Vesilinnankatuun rajoit-
tuvan puistoalueen nimeksi Lenininpuisto-
Leninparken. Valtion toimesta oli parhail-
laan suunnitteilla erityisen Lenin-museon pe-
rustaminen Helsinkiin. Kaupunginhallitus 
katsoi, ettei aloitteessa esitetyn määrärahan 
ottaminen talousarvioon näin ollen ollut tar-
koituksenmukaista. 

Vt Olavi Laine ym. tekivät 23.6. aloitteen 
vähintään 30 mmk:n suuruisen määrärahan 
merkitsemisestä kaupungin toimesta raken-
nettavia vuokra-asuntoja varten. Kaupungin-
hallitus totesi merkinneensä talousarvioehdo-
tukseensa 26 mmk asuntotuotantoa varten. 
Määräraha vastaa noin puolta penniä vero-
äyrin hinnasta laskettuna. Suuremman mää-
rärahan varaamiseen asuntotuotantoa varten 
ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia. 

Vt Aaltonen ym. esittivät 23.6. tekemäs-
sään aloitteessa, että kaupungin asuntotuo-
tannossa otettaisiin huomioon pienasuntojen 
tarve siinä suhteessa kuin se ilmenee asunnon-
hakijani keskuudessa. Asuntotuotantotoimi-
kunta totesi, että sen toimesta on suunnitteil-
la Pasilaan n. 150 vanhusten asuntoa käsittä-
vä rakennusohjelma. Ohjelma toteutetaan 
normaalin vuokratalokiinteistön rakentami-
sen yhteydessä. Kaupunginhallitus ilmoitti 
kehottaneensa 30.8. kiinteistölautakuntaa 
varaamaan tontteja tai kerrosalaa vanhusten 
asuntojen rakentamista varten siten, että 
asuintalon koko olisi n. 5 250 m2 kerrosalaa; 
tämä oli otettu huomioon talousarvioehdo-
tuksessa. 

Vt Zilliacus teki 9.6. aloitteen paikallisten 
neuvostojen perustamisesta eräiden paikallis-
ten tehtävien ja toimintojen hoitamista var-

ten. Kaupunginhallitus totesi, että kunnallis-
lain uudistamisen yhteydessä oli ollut tut-
kittavana myös kysymys paikallisneuvosto-
jen asettamisesta. Koska uudessa lainsäädän-
nössä tullaan todennäköisesti antamaan tässä 
suhteessa entistä parempia ohjeita, ei tämän 
toiminnan aloittaminen ennen lain valmistu-
mista olisi tarkoituksenmukaista. 

Vt Burman ym. esittivät v. 1970 tekemäs-
sään aloitteessa toimenpiteisiin ryhtymistä 
Helsingin kaupungin alueella linjaliikennettä 
harjoittavien yksityisten yhtiöiden hankki-
miseksi vapaaehtoisin kaupoin kaupungin 
omistukseen. Liikennelaitoksen lautakunta 
totesi mm., että kaupunginhallituksen v. 
1969 asettama Helsingin seudun joukkokul-
jetustoimikunta selvittelee parhaillaan koko 
Helsingin seudun julkisen liikenteen hoidon 
yhteistyömuotoa. Kaupunginhallitus katsoi, 
että odotettaessa toimikunnan työn tulosta 
ja sen perusteella tehtäviä ratkaisuja oli 
Helsingin alueen julkinen henkilöliikenne tar-
koituksenmukaisinta hoitaa kaupungin ja 
yksityisten liikenteenharjoittajien välillä voi-
massa olevan yhteistoimintasopimuksen mu-
kaisesti. 

Vt Hyvönen ym. tekivät 23.6. aloitteen, 
että kaupunginhallitusta kehotettaisiin va-
raamaan v:n 1972 talousarvioehdotukseensa 
joukkokuljetusliikenteen näkyvää kehittä-
mistä varten kaluston normaalin uusinta-
tarpeen, 60 linja-auton, lisäksi kalustoa lin-
jan 50 A kokopäiväliikenteeseen saattamista 
varten, poikittaislinjan Pitäjänmäki-Vuo-
saari avaamista varten sekä yksityisten lii-
kenneyhtiöiden linjojen siirtämistä varten 
liikennelaitoksen hallintaan niiden kuuden 
linjan osalta, joiden liikenneluvat v:ien 1971 
-1972 aikana on uusittava. 

Liikennelaitoksen lautakunta mainitsi 
mm., että sähkörautatielinjojen, metron ja 
uusien tieväylien rakentamiseen tähtäävien 
päätösten johdosta on lähimpien 5-7 v:n 
kuluessa julkisen liikenteen verkosto lähes 
kokonaan suunniteltava uudelleen. Välikau-
tena olisi tarkoituksenmukaisinta pidättyä 
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suurista periaatteellisista muutoksista sekä 
pyrkiä tyydyttämään ja parantamaan mat-
kustajapalvelua linjaverkkoa parantamalla, 
vuorotiheyksiä tehostamalla ja rakentamalla 
poikittaislinjoja nykyisen yhteistyösopimuk-
sen suomin valtuuksin. Linjojen omistusky-
symykset tulisi selvittää suurten suunnitte-
lukysymysten ja niiden toteuttamisen yhtey-
dessä. Linjan 50 A ruuhka-ajan liikenteen 
laajentaminen oli parhaillaan selviteltävänä 
ja Muurimestarintielle oli tarkoitus perustaa 
uusi poikittaislinja Nurmijärventien eritaso-
liittymän valmistuttua. Kaupunginhallitus 
totesi, että talousarvioehdotukseen oli otet-
tu määrärahat kaluston uusimista ja lisätar-
peen tyydyttämistä varten niiden mahdolli-
suuksien puitteissa, jotka 14 pennin vero-
äyrin hinta toiminnalle asettaa. Tässä vai-
heessa ei olisi tarkoituksenmukaista ryhtyä 
toimenpiteisiin aloitteessa tarkoitettujen yk-
sityisten linjojen siirtämiseksi liikennelai-
toksen hallintaan. 

Vt Taipale ym. esittivät 5.5. tekemässään 
aloitteessa, että ryhdyttäisiin kiireellisiin 
toimenpiteisiin edullisen, esim. 100 mk mak-
savan vuosikortin käyttöön ottamiseksi kau-
pungin julkisen liikenteen kulkuvälineissä. 
Kaupunginhallitus totesi, että liikennelaitok-
sen lippujen hinnat ovat jo suhteellisen alhai-
set ja niistä kertyvät tulot kattavat vain 
osan liikennelaitoksen kustannuksista. Kau-
pungilla ei nykyisten taloudellisten edellytys-

ten vallitessa ollut mahdollisuuksia ilmaispal-
velujen tai nykyistä halvempien palvelujen 
lisäämiseen. 

Vt Pettinen ym. esittivät 1.9. tekemässään 
aloitteessa, että kaupunginhallitusta keho-
tettaisiin laatimaan Puotinharjun ja Kampin 
välisen metron rakentamisaikataulu ja ra-
hoitussuunnitelma sekä saattamaan se val-
tuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi 
kertomusvuoden loppuun mennessä. Metro-
toimikunta totesi mm., että liikenne metro-
osuudella Kamppi-Puotinharju voidaan aloit-
taa 1.1.1977. Kaupunginhallitus totesi, että 
v:ien 1972-1981 taloussuunnitelmaan sisäl-
tyy yht. 733 mmk metron rakentamiseen 
mainittuina vuosina. Vuosittaisissa talous-
arvioissa pyritään metron rakentamiseen 
varaamaan taloussuunnitelmassa esitetyt 
määrärahat, mikäli kaupungin taloudellinen 
tila sen sallii. Lainarahoituksen osoittaminen 
riippuu lainansaantimahdollisuuksista ja voi-
daan selvittää aikaisintaan vuosittaisten ta-
lousarvioiden yhteydessä. 

Antamiinsa selityksiin viitaten kaupungin-
hallitus esitti, etteivät vtt Aaltosen, Antikai-
sen, Burmanin, Gyllenbergin, Hyvösen, Lai-
neen, Meltin, Palmrothin, Peltolan, Pettisen, 
Syvänteen, Taipaleen, Tuomisen, Vainikai-
sen ja Zilliacuksen edellä selostetut aloitteet 
antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin (7.12. 
743 §, 8.12. 764 §, khn mtö n:o 10). 
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Vuoden 1972 talousarvion pääluokkien ja osastojen loppusummat sekä menojen ja tulo-
jen lisäykset (+) ja vähennykset (—) vuoteen 1971 verrattuna käyvät ilmi seuraavasta 
yhdistelmästä: 

Menot 

Varsinaiset menot 
v. 1972 

mk mk 

01 Yleinen kunnallishallinto 37 920 990 + 5 061 105 
02 Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät 52 398 508 + 5 128 215 
03 Terveydenhoito 28 954 442 + 3 278 922 
04 Sairaanhoito 218 176 353 + 40 051 413 
05 Sosiaaliset tehtävät 225 105 227 + 23 456 165 
06 Opetustoimi 106 567 767 + 8 893 134 
07 Sivistystoimi 55 476 428 + 10 219 064 
08 Yleiset työt 105 201 645 + 6 581 113 
09 Kiinteistötoimi ja kaupunkisuunnittelu 57 573 925 + 7 998 080 
10 Satamalaitos 52 025 748 + 5 056 452 
11/10 Sähkölaitos 209 500 000 + 47 700 000 
11/20 Vesilaitos 58 900 000 + 15 280 000 
11/30 Kaasulaitos 21 336 000 + 485 000 
11/40 137 434 000 + 21 949 000 
11/50 Metrotoimisto 8 619 387 + 2 690 387 
11/60 Puutavarakeskus 11 700 000 + 879 800 
12/01 Teurastamolaitos 4 612 000 + 290 800 
12/10 Elintarvikekeskus 6 850 263 — - 255 108 
12/20 Keskuspesula 5 681 362 + 641 203 
12/30 Tietojenkäsittelykeskus 4 082 126 -4- 390 708 
13 Rahoitusmenot 

Kunnallisverojen poistot 7 000 000 — 1 000 000 
Muut rahoitusmenot 123 492 790 + 34 949 718 

Varsinaiset menot yhteensä 1 538 608 961 4 - 240 980 279 

Pääomamenot 

14 Pääomamenot 399 765 790 + 17 423 684 

Kaikkiaan 1 938 374 751 + 258 403 963 
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Tulot 

Varsinaiset tulot 
v. 1972 

mk mk 

01 Yleinen kunnallishallinto 1 683 142 + 356 030 
02 Oikeudenhoito-, järjestys- ja suojelutehtävät 8 175 403 + 622 089 
03 Terveydenhoito 3 225 410 + 128 460 
04 Sairaanhoito 64 833 746 + 10 811 349 
05 Sosiaaliset tehtävät 32 226 765 — 3 795 365 
06 Opetustoimi 28 141 816 + 2 296 532 
07 Sivistystoimi 9 275 324 + 2 336 292 
08 Yleiset työt 34 485 012 + 5 885 086 
09 Kiinteistötoimi ja kaupunkisuunnittelu 61 836 292 + 8 489 746 
10 Satamalaitos 53 150 000 + 3 900 000 
11/10 Sähkölaitos 214 650 000 + 32 850 000 
11/20 Vesilaitos 56 040 000 + 11 355 000 
11/30 Kaasulaitos 18 787 000 + 238 000 
11/40 Liikennelaitos 137 434 000 + 21 949 000 
11/50 Metrotoimisto 8 619 387 + 2 760 767 
11/60 Puutavarakeskus 12 700 000 + 1 847 000 
12/01 Teurastamolaitos 4 659 000 + 257 000 
12/10 Elintarvikekeskus 6 400 263 — 174 737 
12/20 Keskuspesula 5 880 110 + 675 540 
12/30 Tietojenkäsittelykeskus 4 104 000 + 1 061 551 
13 Rahoitustulot 

Kunnallisverot 788 260 840 + 63 967 428 
Muut rahoitustulot 245 065 673 + 76 011 010 

Varsinaiset tulot yhteensä 1 799 633 183 + 247 797 880 

Pääomatulot 

14 Pääomatulot 138 741 568 + 13 321 077 

K aikkiaan 1 938 374 751 + 261 118 957 

12. Muut asiat 

Ulkomaalaisen oikeus omistaa ja hallita 
osakkeita ja kiinteää omaisuutta. Lääninhalli-
tukselle annettavissa lausunnoissaan kau-
punginvaltuusto päätti ilmoittaa, ettei sillä 
ollut huomauttamista seuraaviin anomuksiin 
suostumiseen nähden: Teboil Oy:n anomus 

saada omistaa Kiinteistö Oy Bulevardi 26:n 
huoneistojen n:o 3, 4, 8-12 hallintaan oikeut-
tavat osakkeet, jotka oli ostettu Laatubetoni 
Oyrltä ym. (15.9. 546 §); Aktiebolaget Andell, 
Tenström & C:o Oy:n anomus saada omistaa 
ja hallita lääket.lis. Matti Lahdensuulta ym. 
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