
1. Kaupunginvaltuusto 

seksi alueen itäosassa oleviin palvelu kohteisiin. 

Liikennelaitoksen lautakunta katsoi, että linjan jatka-
minen tasoylikäytävän kautta rautatien toiselle puolel-
le ei ol lut mahdollista liian suuren onnettomuusvaaran 
vuoksi. Po. matkustustarpeen hoitamiseksi on kaava-
runkoselvityksessä esitetty linjaa Suutarila - Puistola -
Heikinlaakso, mutta tämän linjan aloittaminen on ai-
heellista vasta Suuntimotien rautatiealituksen valmis-
tuttua. Lautakunta lupasi tutkia linjan mahdollista 
jatkamista rautatien varteen saakka (21.2. 133 §). 

Helsinki - Maaseutu-Liikenne Oy:n osake-enemmistön 
hankkiminen kaupungin omistukseen . Valtuusto päät-
t i , että kaupungin omistukseen hankitaan rva Irja Kos-
kiselta hänen omistamansa ko. yht iön 6 000 osaketta 
5 325 000 mk:n kauppahinnasta erinäisin ehdoin. Toi-
vomusponnessaan valtuusto edellytt i , että po. yhtiöi-
den palveluksessa olevalle henkilökunnalle turvataan 
tasavertaiset oikeudet ja edut liikennelaitoksen henki-
lökunnan kanssa (20.6. 459 §). 

Julkisen liikenteen yhteistoimintasopimuksen tarkis-
tustoimikunnan mietintö merki t t i in tiedoksi (18.4. 
287 §,20.6. 457 §, khn mtö n:o 3). 

Helsingin kaupungin ja kaupungin alueella toimivien 

L ii ken teenharjoittajien yh teistoimin tasopimuksen, j on -
ka valtuusto oli hyväksynyt 1970,4 §:n 1 momentti 
päätettiin muuttaa seuraavaksi: 

mikäli to iminimet eivät tämän sopimuksen piir i in kuu-
luvista linjoista saa kutakin ajettua linjakilometriä koh-
t i sovittua tuloa, jonka suuruus on laskettu kutakin 
toiminimeä varten rajoissa 2.30 - 2.40 mk, maksaa lii-
kennelaitos kaupungin puolesta mainitun sovitun tu-
lon ja todellisuudessa saadun tulon erotuksen kullekin 
toiminimelle kuukausittain seuraavan kuukauden 15 
pv:ään mennessä. Mainituksi sovituksi tuloksi on vah-
vistettu : 
— 2.40 mk Suomen Turistiauto Oy:lle, Helsinki - Maa-
seutu-Liikenne Oy:lle ja Oy Liikenne Ab:lle, 
— 2.30 mk Saaren Auto Oy:lle, Sirolan Liikenne Oy: 
Ile, Metsälän Linja Oy.lle ja Tammelundin Liikenne 
Oy :lle. 

Sopimuksen muutos tul i voimaan kertomusvuoden 
alusta lukien (18.4. 286 §, 16.5. 352 §, 20.6. 456 §, 
v:n 1970 kert. s. 103). 

Ammattikasvatushallitus vahvisti 19.1. liikennelaitok-
sen ammattikoulun ohjesäännön (7.3. 157 §). 

10. Muu liikeluonteinen toiminta 

El intarvikekeskus 

Henkilö kuntaruokailu n kustannukset ym. Kaupungin-
valtuusto oikeutt i elintarvikekeskuksen lautakunnan 
käyttämään v:n 1973 talousarvioon kouluruokailua 
varten merkitystä määrärahasta 10 000 mk hallinto- ja 
muihin yhteisiin kustannuksiin sekä 103 000 mk hen-
kilökuntaruokailusta aiheutuviin kustannuksiin 
(12.12. 791 §). 

Tietojenkäsittelykeskus 

Hallinto ym. kustannukset. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti rahatoimiston käyttämään v:n 1972 talousarvi-
on tietojenkäsittelykeskuksen käyttöä varten merki-
tystä määrärahasta enintään 10 000 mk sen hallintoon 
ja muihin yleisiin kustannuksiin (10.1. 32 §). 

11. Rahatointa koskevat asiat 

Lainojen ottaminen. Kaupunginvaltuusto päätti ottaa 
Kansaneläkelaitokselta Roihuvuoren vanhusten vuok-
ratalon rakennuskustannusten rahoittamista varten 
500 000 mk:n suuruisen lainan 4 %:n vuotuisin koroin 
ja 17 v:n maksuajoin sekä Kansaneläkelaitoksen 6.6. 
päivätyssä kirjeessä mainituin muin lainaehdoin. 
Lääninhallitus vahvisti 3.10. em. päätöksen (5.9. 494 
§, 14.11. 701 §). 

Kaupungin lahjoitusrahastoilta, kaupungin leski- ja 
orpoeläkekassalta sekä eräiltä muilta rahatoimiston 
hyväksymiltä lainanantajilta päätettiin ottaa v:n 1973 
ja 1974 talousarviossa investointeihin ja metron 

rakentamiseen merkit tyjen määrärahojen kattamista 
varten yhteensä 2 000 000 mk.n määräinen osavelka-
kirjalaina 7.5 %:n vuotuisella korolla siten, että laina 
otetaan 1.5.1973 alkaen lainanantajien tarjoamina 
erinä, jotka kaikki erääntyvät maksettaviksi takaisin 
1.5.1978. Kaupunginhallitus oikeutett i in hyväksy-
mään muut lainaehdot (4.4. 244 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutt i kaupunginhallituksen ot-
tamaan v. 1973 -74 koti- ja/tai ulkomaisia lainoja 
enintään 130 mmk vastaavan määrän, jol loin lainojen 
nimelliskorko on enintään 9 % ja laina-aika 12 - 20 v. 
sekä, mikäli on kysymys obligaatiolainasta, alkuperäi-
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