
1. Kaupunginvaltuusto 
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14 Pääomatulot 61 896 315 + 5 334 965 

Kaikkiaan 909 530 043 + 75 108 419 

12. Muut asiat 

Kahvitarjoilun järjestämistä vuotuisten kutsuntojen yhteydessä koskevassa aloittees-
saan olivat vt Korvenheimo ym. huomauttaneet, että kutsuntatilaisuuksiin oli 
yleensä pyritty järjestämään maanpuolustus juhlan tuntua. Samalla he olivat ehdot-
taneet, että kaupunki järjestäisi helsinkiläisille nuorukaisille kahvitarjoilun kutsun-
tojen yhteydessä, kuten useissa muissa maan kaupunki- ja maalaiskunnissa oli tapa-
na. Nuorisotyölautakunta ei puoltanut järjestelyn toteuttamista. Koska Helsingissä 
ei mainitusta järjestelystä ollut mitään kokemuksia, oli kaupunginhallitus 3.9.1964 
päättänyt järjestää kokeilumielessä kertomusvuoden asevelvollisten kutsuntojen 
yhteydessä kahvitarjoilun. Voidakseen paremmin tutkia, miten huoltoviranomaiset 
voisivat harjoittaa huolto-opastusta ja -valvontaa mainituissa tilaisuuksissa oli kau-
punginhallitus 10.12.1964 päättänyt, että myös v. 1965 järjestettäisiin kahvitarjoilu 
kutsuntojen yhteydessä. Vasta tämän jälkeen päätettäisiin jatketaanko menettelyä 
vastaisuudessakin. Kaupunginvaltuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
(16.12. 871 §). 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginvaltuusto antoi kertomusvuonna lausuntonsa 48 
anomuksesta, jotka koskivat Suomen kansalaisoikeuksien myöntämistä yhteensä 69 
henkilölle. Anomukset koskivat yhtä Argentiinan kansalaista, viittä Australian kan-
salaista, kahta Englannin kansalaista, kolmea Italian kansalaista, yhtä Jugoslavian 
kansalaista, viittä Kanadan kansalaista, 17:ää kansalaisuutta vailla olevaa, viittä 
Kreikan kansalaista, kuutta Neuvostoliiton kansalaista, yhtä Romanian kansalaista, 
viittä Ruotsin kansalaista, kahdeksaa Saksan liittotasavallan kansalaista, yhtä 
Sveitsin kansalaista, neljää Tanskan kansalaista, yhtä Tschekkoslovakian kansa-
laista, yhtä Turkin kansalaista, yhtä USA:n kansalaista ja kahta ent. Venäjän kan-
salaista (22.1. 54 §, 12.2. 90 §, 4.3. 167 §, 18.3. 214 §, 8.4. 252 §, 22.4. 291 §, 13.5. 
329 §, 27.5. 372 §, 17.6. 422 §, 9.9. 518 §, 7.10. 636 §, 21.10. 667 §, 4.11. 713 §, 18.11. 
743 §, 2.12. 782 §, 9.12.811 §). 

Väkijuomien anniskeluoikeudet. Kaupunginvaltuusto yhtyi Alkoholiliike Oy:n 
hallintoneuvostolle anniskeluoikeusanomuksista annettavassa lausunnossaan khn 
mietinnössä n:o 22 olevaan komitean lausuntoon ja sen liitteenä n:o 7 olevassa tau-
lukossa olevaan ehdotukseen anniskelukaudeksi 1965—1967 sarakkeen n:o 7 mukai-
sesti lukuun ottamatta hakemusta n:o 155 (Paris), jonka anniskeluoikeuksien myön-
tämistä koskevan anomuksen hyväksymistä vastustettiin. Samalla valtuusto päätti 
ilmoittaa olevansa sitä mieltä, ettei ravintolan siirtyessä entisen sijoituspaikkansa 
läheisyydessä olevaan ja entistä tasoa olevaan tai parempaan huoneistoon, uuden 
lausunnon hankkiminen kaupunginvaltuustolta ko. muutoksesta samana anniskelu-
kautena ollut tarpeellista (18.11. 762 §). 
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Edelleen kaupunginvaltuusto päätti Alkoholiliike Oy:lle annettavissa lausunnois-
saan puoltaa seuraavien anniskeluoikeuksien myöntämistä: B1 anniskeluoikeuksien 
myöntämistä Ab Restaurang Central -nimisen yhtiön taloon Pietarinkatu 15 siir-
rettävää ravintolaa varten siten, että oikeudet ovat voimassa myös v. 1965 alkavana 
kolmivuotiskautena (18.11. 760 §); C-anniskeluoikeuksien myöntämistä Kanta-
ravintolat Oy -nimiselle yhtiölle taloihin Pohj. Makasiinikatu 6 ja Ruoholahdenkatu 
4 perustettavia ravintoloita varten (22.1. 64 §); A-anniskeluoikeuksien myöntämistä 
Ravintola Oy Palmetto -nimiselle yhtiölle talossa Vanha Viertotie 18 sijaitsevaa 
Musta hevonen -nimistä ravintolaa varten (12.2. 107 §); B1-anniskeluoikeuksien 
myöntämistä Perämies Oy:lle Vanhan ylioppilastalon kellarikerroksessa olevaa 
Kolme Seppää -nimistä ravintolaa varten (18.3. 231 §); A-anniskeluoikeuksien myön-
tämistä kesäkaudeksi ja tilapäisesti talvikaudeksi Ylioppilasasuntolasäätiölle talossa 
Mäkelänrinne 5 sijaitsevaa Hotelliravintola Vallia varten (17.6. 465 §). Epäävä lau-
sunto annettiin neljässä tapauksessa (22.1. 65 §, 18.11. 758, 759, 761 §). 

Elinkeinon harjoittamista koskeva lausunto. Kaupunginvaltuusto päätti ilmoit-
taa maistraatille, ettei se puolla kansalaisluottamusta vailla olevan henkilön ano-
musta saada harjoittaa elinkeinoa kaupungissa (4.3. 168 §). 

Ulkomaalaisten oikeus omistaa kiinteistöjä ym. Valtioneuvostolle osoitettavassa 
lausunnossaan kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamista 
seuraavien anomusten hyväksymistä vastaan: Aluma Oy:n anomus saada hallita 
kaupungilta vuokraamaansa Herttoniemessä sijaitsevaa 13 939 m2:n suuruista va-
rastoaluetta n:o H2 (9.9. 529 §); Fennofelt Oy:n anomus saada omistaa Kevyt-
betoni Oy:ltä ostamansa Konalan kylässä sijaitseva Industri II -niminen tontti 
RN:o 3148 (7.10. 637 §); rva Runa v. Hertzenin anomus saada omistaa Kulosaa-
resta ostamansa tontit Tomten 103 ja T 103 K 18 Vatten RN:o l816 (9.9. 526 §); 
Siemens Sähkö Oy:n anomus saada omistaa Konalan korttelista n:o 32046 ostamansa 
tontti n:o 1 (9.9. 527 §) sekä Trustivapaa Bensiini Oy:n anomus saada hallita kau-
pungilta vuokraamansa Herttoniemen teollisuusalueen korttelin n:o 43061 varasto-
tonttia n:o 5 (9.9. 528 §). 

Lievästi denaturoitujen valmisteiden myynti. Helsingin Rohdos Oy:lle päätettiin 
myöntää lupa myydä lievästi denaturoituja valmisteita linja-autoaseman odotus-
huoneeseen rakennetussa kioskissa aikana 1.6.1964—31.5.1966 (17.6. 433 §). 

Räjähdysaineiden kaupan ja varastoinnin harjoittamista sekä yhtiön vastuunalaisen 
hoitajan hyväksymistä koskevan Rauta- ja Konetarve Oy:n anomuksesta annetta-
vassa lausunnossaan kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa, ettei sillä ollut huomaut-
tamista hakemuksen hyväksymistä vastaan (13.5. 330 §). 

Helsingin Pantti-oy:n sivuliikkeen vastuunalaisen hoitajan määräämistä koske-
van yhtiön anomuksen johdosta kaupunginvaltuusto päätti lääninhallitukselle 
ilmoittaa, ettei se vastustanut hakemuksen hyväksymistä (12.2. 91 §). 

Jäsenten valitseminen eri lautakuntiin, yhteisöjen hallituksiinym., katso Kunnallis-
kalenteria ao. nimen kohdalta. 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Kaupunginvaltuusto valitsi vanhempain-
neuvostot Kustaa Vaasan iltaoppikoululle, Munkkivuoren yhteiskoululle ja Vartio-
kylän yhteiskoululle 1.9. alkaneeksi kolmivuotiskaudeksi (21.10. 684, 685 §, 16.9. 
613 §). 

Jäljempänä mainittujen oppikoulujen eronneiden jäsenten tilalle valittiin uudet 

7 - Kunnall.kert. 1964, I osa 9 7 



1. Kaupunginvaltuusto 

jäsenet: Brändö Svenska Samskola (13.5. 355 §); Deutsche Sehule (8.4. 270 §); 
Helsingin Yksityislyseo (16.9. 612 §); Karjalan yhteiskoulu (4.3. 183 §); Lautta-
saaren yhteiskoulu (7.10. 654 §); Munkkiniemen yhteiskoulu. Samalla merkittiin 
tiedoksi, että Munkkiniemen keskikoulun ja lukion vanhempainneuvoston toiminta 
oli päättynyt 1.7. lukien (21.10. 686 §). 
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