
1. Kaunpunginvaltuusto 

josta huomattava osa tiettävästi jää saa-
matta . Korkojen ja kuoletusten vuotuiset 
määrät tulevat lähivuosina ilmeisesti nouse-
maan uusia lainoja suuremmaksi. Vuoden 
1966 tilinpäätöksen mukaan olivat kaupun-
gin kotimaiset talletukset 208.2 mmk, näistä 
suurin osa on sijoitettuna eräisiin rahalaitok-
siin, joista kaupunki myös jatkuvasti ottaa 
lainoja mm. asuntorakennustoimintaa var-
ten. Tällainen sijoitustoiminta ei ilmeisesti 
ole kaupungin edun mukaista. Aloitteenteki-
jäin mielestä olisi tarpeen, et tä valtuutetuille 
ennen talousarvion hyväksymistä annettai-
siin vuosittain erillinen yhteenveto kunnal-
listalouden kokonaistilasta. Asia olisi saata-
va valtuuston käsiteltäväksi ennen v:n 
1968 talousarvion käsittelemistä. Rahatoi-
misto mainitsi, että aloitteessa mainitut 
talletukset olivat kaupungin tilapäisiä kassa-
varoja, jotka edellisissä talousarvioissa oli 
osoitettu määrättyihin tarkoituksiin ja oli-
vat siirtomäärärahoina siirtyneet seuraa-
vaan vuoteen alkuperäiseen tarkoitukseensa 
käytettäviksi. Siirtomäärärahat olivat v:n 
1966 lopussa 235.5 mmk sekä talletukset ja 
käteisvarat 223 mmk, joten kaupungilla ei 
ollut ylimääräisiä varoja sijoitettavana. Kau-
punginhallitus totesi, että kokonaistalouden 
kehittymistä ja taloudenhoitoa koskevaa 
t ietoutta sisältyi vuosittain talousarvioihin, 
tilinpäätöskertomuksiin sekä vuositilintar-
kastajien ja revisio viraston kertomuksiin, 
jotka kaikki jaetaan valtuutetuille. Joka 
toinen vuosi julkaistaan kymmenvuotissuun-
nitelma, jonka yhtenä päätarkoituksena on 
information antaminen kunnallisille luotta-
mushenkilöille ja kuntalaisille. Lisäksi kau-

punginhallitus oli järjestänyt ja sen tarkoi-
tuksena oli edelleenkin järjestää kaupungin 
taloutta koskevia tiedotus- ja keskustelu-
tilaisuuksia kaupunginvaltuuston jäsenille. 
Kaupunginhallituksen tarkoituksena oli tut-
kia talousarvion sekä tilinpäätöstaseiden ja 
-kertomusten rakennetta siinä mielessä, et tä 
ne saataisiin helpommin luettaviksi. Kau-
pungin harjoi t tama anto- ja ottolainaus ta-
pahtui talousarvion puitteissa ja kaupungin-
valtuuston päätösten perusteella. Sijoitus-
toiminta sen sijaan kuului kaupunginhalli-
tuksen ohjesäännön perusteella kaupungin-
johtajan toimivaltaan ja oli kaupungin talou-
denhoitoon liittyvä jokapäiväinen tehtävä. 
Antolainaustoiminta rakentui sille periaat-
teelle, et tä kaupunki lainojen muodossa 
tukee investointitoimintaa sellaisilla aloilla, 
jotka liittyvät kaupungin omaan toimintaan 
ja täydentävät sitä. Nämä investoinnit 
kohdistuvat usein tarpeisiin, jotka kaupungin 
olisi ennemmin tai myöhemmin pitänyt itse 
tyydyttää. Lainoja myönnettäessä oli sijoi-
tuksen tarkoituksenmukaisuus ja taloudelli-
suus harkit tava kussakin tapauksessa erik-
seen. Anto- ja ottolainausta ei myöskään 
voi verrata toisiinsa, sillä ottolainoja ei 
oteta edelleen lainattaviksi, vaan kaupungin 
omien investointien rahoittamista varten. 
Kassavarojen määrä vastaa n. 2 kk:n meno-
jen määrää. Kaupunginhallitus katsoi, e t tä 
kaupungin kokonaistalouden tila oli hyvä, 
vaikka tapahtunut devalvointi uhkasikin 
veroäyrin nykyistä hintaa. Kaupunginval-
tuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvityk-
seksi aloitteen johdosta (8.11. 846 §). 

12. Muut asiat 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginvaltuusto 
antoi kertomusvuonna lausuntonsa 44 ano-
muksesta, jotka koskivat Suomen kansalais-
oikeuksien myöntämistä yhteensä 62 hen-
kilölle. Anomukset koskivat neljää Brasilian 

kansalaista, kahta Englannin kansalaista, 
yhtä Espanjan kansalaista, yhtä Israelin 
kansalaista, neljää Itävallan kansalaista, 
yhtä Jordanian kansalaista, yhtä Kanadan 
kansalaista, 18 kansalaisuutta vailla olevaa, 
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seitsemää Neuvostoliiton kansalaista, yhtä 
ent. Norjan kansalaista, kolmea Pakistanin 
kansalaista, yhtä Puolan kansalaista, kuutta 
Ruotsin kansalaista, yhtä Saksan kansalais-
ta, seitsemää Saksan liittotasavallan kansa-
laista, yhtä Sveitsin kansalaista, yhtä Tans-
kan kansalaista, yhtä USA:n kansalaista ja 
yhtä ent. Venäjän kansalaista (11.1. 18 §, 
25.1. 52 §, 8.3. 186 §, 22.3. 235 §, 5.4. 276 
§, 24.5. 407 §, 7.6. 445 §, 21.6. 510 §, 6.9. 
619 §, 4.10. 732 §, 18.10. 766 §, 8.11. 815 §, 
29.11. 881 §, 13.12. 913 §, 20.12. 943 §). 

Väkijuomamyymäläin perustamista koske-
vassa Alkoholiliike Oy:n hallintoneuvostolle 
annettavassa lausunnossaan kaupunginval-
tuusto päätti ilmoittaa puoltavansa täydelli-
sen väkijuomamyymälän avaamista Vartio-
kylän alueella, Herttoniemessä, Maunula — 
Pakilan alueella ja Etelä-Kaarelassa sillä 
ehdolla, että mainittuja väkijuomamyymä-
löitä ei sijoiteta kirkkojen eikä koulujen vä-
littömään läheisyyteen ja että kaupungin-
hallitukselta pyydetään lausunto kunkin 
myymälän lopullisesta tarkemmasta sijoi-
tuspaikasta. Lisäksi valtuusto ilmoitti puol-
tavansa Töölön torin varrella sijaitsevan 
olutmyymälän muuttamista olut- ja viini-
myymäläksi. Samalla kaupunginvaltuusto 
oikeutti kaupunginhallituksen kussakin yk-
sityistapauksessa em. ohjelman puitteissa 
ja hankittuaan kulloinkin raittiuslautakun-
nan sekä väkijuomaliikkeen kunnallisen tar-
kastajan lausunnot antamaan Alkoholiliike 
Oy:n hallintoneuvostolle lausuntonsa ko. 
väkijuomamyymäläin tarkemmista sijoitus-
paikoista (5.4. 286 §). 

Väkijuomien anniskeluoikeudet. Kau-
punginvaltuusto päätti yhtyä Alkoholiliike 
Oy:n hallintoneuvostolle anniskeluoikeuksis-
ta annettavassa lausunnossaan anniskelu-
komitean lausuntoon ja kaupunginhallituk-
sen mietinnön n:o 6 liitteenä olevassa taulu-
kossa olevaan komitean ehdotukseen annis-
kelukaudeksi 1968—1970 sarakkeen 6 mu-
kaisesti muutoin, paitsi että Kaaren Baarille 
puollettiin B 1-anniskeluoikeuksien myöntä-

mistä. Samalla valtuusto ilmoitti olevansa 
sitä mieltä, ettei ravintolan siirtyessä entisen 
sijoituspaikkansa läheisyydessä olevaan ja 
entistä tasoa vastaavaan tai parempaan 
huoneistoon uuden lausunnon hankkiminen 
kaupunginvaltuustolta tällaisesta muutok-
sesta samana anniskelukautena ollut tar-
peellista (18.10. 777 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti Alko-
holiliike Oy:n hallintoneuvostolle annetta-
vassa lausunnossaan puoltaa seuraavien an-
niskeluoikeuksien myöntämistä: B 2-annis-
keluoikeuksia Ravintola Messenius Oy:lie 
talossa Messeniuksenkatu 7 sijaitsevaa ra-
vintolaa varten (8.2. 121 §); B 1-anniskelu-
oikeuksia ravintol. Veikko Penttiselle talossa 
Hietalahdenkatu 4 sijaitsevaa Nautilus Gril-
liä varten (8.2. 122 §); B 2-anniskeluoikeuk-
sia Karl Fazerin Konditoria Oy:lle talossa 
Keskuskatu 6 sijaitsevaa Fazerin ravintolaa 
varten (22.2. 166 §); B 1-anniskeluoikeuksia 
Helsingin Osuuskaupalle Vuosaareen perus-
tettavaa HOK ravintola n:o 4 -nimistä ra-
vintolaa varten (22.2. 167 §); C-anniskeluoi-
keuksia Kahvila Oy Pohjantuulelle talossa 
Fredrikinkatu 48 sijaitsevaa ravintolaa var-
ten (7.6. 456 §); B 2-anniskeluoikeuksia Sol-
nan Grilli, Erkko Kivikoski Kommandiitti-
yhtiölle talossa Solnantie 26 sijaitsevaa Sol-
nan Grilli -nimistä ravintolaa varten (7.6. 
457 §); Herkku-Kokki Oy:lle myönnettyjen 
B 1-anniskeluoikeuksien siirtämistä talossa 
Fredrikinkatu 63 sijaitsevasta ravintolasta 
taloon Töölönkatu 27 perustettuun uuteen 
ravintolaan sekä kuluvaksi anniskelukaudek-
si että 1.1.1968 alkavaksi anniskelukaudeksi 
(18.10. 776 §). Sen sijaan kaupunginvaltuusto 
vastusti C -anniskeluoikeuksien myöntämistä 
Anira Oy:lle talossa Lönnrotinkatu 11 sijait-
sevaa ravintolaa varten (8.2. 120 §). 

Elinkeinon harjoittamista koskevat anomuk-
set. Kaupunginvaltuusto päätti maistraatille 
annettavassa lausunnossaan ilmoittaa puol-
tavansa Superbum Oy:n anomusta saada 
harjoittaa postimerkkien huutokauppaliiket-
tä (8.11. 818 §). 
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Sen sijaan kaupunginvaltuusto päätti mais-
traatille annettavassa lausunnossaan ilmoit-
taa vastustavansa kuuden kansalaisluotta-
musta vailla olevan henkilön elinkeinolupa-
anomusta, jotka tarkoittivat konepaja-alan 
asennusliikettä, verhoiluliikettä, puusepän-
liikettä, kirjapainoliikettä ja maalausliikettä 
(11.1. 19 §, 19.4. 304, 305 §, 6.9. 620 §, 
8.11. 817 §). 

Ulkomaalaisen oikeus omistaa ja hallita 
kiinteää omaisuutta. Lääninhallitukselle an-
nettavissa lausunnoissaan kaupunginvaltuus-
to päätti ilmoittaa, ettei sillä ollut huomaut-
tamista seuraaviin anomuksiin suostumiseen 
nähden: os. pääll. Kristian Blechingbergin 
anomus saada omistaa ja hallita äidiltään 
Gunvor Tuomalalta lahjoituksena saamaansa 
1/4 Lauttasaaren korttelissa n:o 31124 sijait-
sevasta tontista n:o 2 (8.2. 110 §); Paul 
Blomkvistin anomus saada omistaa ja hallita 
osittain lakiosana edesmenneen äitinsä jäl-
keen saamaansa ja osittain isältään osta-
maansa osaa Vähä-Huopalahden kylässä 
sijaitsevasta tilasta RN:o 2628 (22.2. 152 §); 
opiskelija Jennifer Alexanderin anomus saada 
omistaa ja hallita vanhemmiltaan Norman 
ja Juanita Alexanderilta lahjoituksena saa-
maansa 1/10 Lauttasaaren korttelissa n:o 
31124 sijaitsevasta tontista n:o 3. Meklari 
Norman Alexanderin ja hänen vaimonsa 
Juanita Alexanderin anomus, että heidän 
alaikäiset lapsensa Katherine, Gillian, John 
ja Margot Alexander saisivat omistaa ja 
hallita kukin erikseen lahjoituksena saa-
maansa 1/10 Lauttasaaren korttelissa n:o 
31124 sijaitsevasta tontista n:o 3 (10.5. 
369 §); asianajaja Lawrence Meadleyn ja 
hänen vaimonsa Kitty Meadleyn anomus, 
että heidän alaikäiset lapsensa Marilyn ja 
Richard Meadley saisivat omistaa ja hallita 
vanhemmiltaan kumpikin erikseen saamaansa 
1/6 Lauttasaaren korttelissa n:o 31124 sijait-
sevasta tontista n:o 3 ja 1/3 Lauttasaaressa 
sijaitsevasta tilasta TK. 31138 T. 2 + 5 RN:o 
l609 . Opiskelija Adrian Meadleyn anomus 
saada omistaa ja hallita vanhemmiltaan 

Lawrence ja Kitty Meadleyltä lahjoituksena 
saamiaan 1/6 Lauttasaaren korttelissa n:o 
31124 sijaitsevasta tontista n:o 3 ja 1/3 
tilasta TK. 31138 T. 2 + 5 RN:o l 6 0 9 (10.5. 
370 §); Shell Oy:n anomus saada omistaa ja 
hallita Gunvor Tuomalalta vuokraamaansa, 
Lauttasaaren korttelissa n:o 31111 olevaa 
tonttia n:o 3 ja Saga Hellsteniltä ym. osta-
maansa Tapanilan korttelissa n:o 39126 
olevaa tonttia n:o 15 huoltoasematoiminnan 
harjoittamista varten (22.3. 239 §, 18.10. 
785 §); Hans Palsbo Oy:n anomus saada 
omistaa ja hallita kaupungilta teollisuustar-
koituksiin vuokraamansa Herttoniemi-nimi-
seen tilaan RN:o 533 kuuluvaa n. 2 150 m2:n 
suuruista aluetta, joka vastaa Vartiokylän 
korttelissa n:o 45192 olevaa tonttia n:o 20 
(18.10. 784 §); Suomen Petrooli Oy:n anomus 
saada omistaa ja hallita Tal-Ho-La Oy -nimi-
seltä yhtiöltä ostamiaan Kiinteistö Oy VPK:n 
talo -nimisen yhtiön osakkeita n:o 3446— 
3490, jotka oikeuttavat huoneiston n:o 3a 
hallintaan talossa Lönnrotinkatu 25 sekä 
Neuvotteleva Insinööritoimisto Consulting 
Oy:ltä ostamiaan em. yhtiön osakkeita n:o 
3221—3445, jotka oikeuttavat huoneistojen 
n:o 1—3 hallintaan talossa Lönnrotinkatu 
25 (5.4. 279 §, 19.4. 310 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa 
lääninhallitukselle annettavassa lausunnos-
saan, ettei kaupunginvaltuustolla ollut huo-
mauttamista Esso Oy:n anomukseen saada 
omistaa ja hallita Lauttasaaren korttelissa 
n:o 31039 olevaa tonttia n:o 1, mutta ettei 
kaupunginvaltuusto katsonut voivansa puol-
taa tilaa Storäkern n:o 14 RN:o l104 Pukin-
mäen yksinäistaloa n:o 1 koskevaa anomusta, 
koska tila sijaitsee Pukinmäen asemakaava-
ehdotuksen mukaisella katualueella (25.1. 
53 §). 

Ampuma-aseiden kaupan harjoittaminen 
ja vastuunalaisten hoitajien hyväksyminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti lääninhallituk-
selle annettavissa lausunnoissaan ilmoittaa, 
ettei sillä ollut huomauttamista siihen, että 
seuraavat toiminimet saavat harjoittaa am-
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puma-aseiden ja -tarvikkeiden kauppaa ja 
että näiden myymälöiden vastuunalaiset 
hoitajat hyväksytään ehdotuksen mukaisesti: 
Finn-Trap Oy (22.2. 150 §) ja Ultramar 
Company Oy (10.5. 352 §). 

Lautakuntieny johtokuntien ym. jäsenten 
vaali, ks. kunnalliskalenteri asianomaisen 
nimen kohdalta. 

Verolautakunnan ja tutkijalautakunnan 
jäsenyydestä vapautusta pyytäneen toim. 
hoit. Martta Kotilaisen tilalle valittiin iii. 
maist. Anna Liuksela v:n 1969 lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi (6.9. 616,617 §). 

Kiinteistölautakunnan j äsenyydestä va-
pautusta pyytäneen valtiot, maist. Jaakko 

Itälän tilalle valittiin oik.tiet. kand. Antti 
Seppälä kertomusvuoden lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi (24.5. 404 §). 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Kau-
punginvaltuusto valitsi seitsemälle oppikou-
lulle vanhempainneuvostot toimikaudeksi 
1.1.1967—31.12.1968 (11.1. 28, 29 §, 5.4. 
288 §, 20.9. 702, 703 §, 18.10. 774 §, 15.11. 
858 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto päätti valita 
eräiden oppikoulujen vanhempainneuvosto-
jen eronneiden tai edesmenneiden jäsenten 
tilalle uudet jäsenet 31.12.1968 päättyväksi 
toimikaudeksi (11.1. 27 §, 19.4. 322 §, 6.9. 
636, 637 §, 4.10. 736 §,8.11. 823 §). 
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