
1. Kaupunginval tu usto 

v. 1970 
mk mk 

12 Teurastamolaitos 3 932 000 + 33 900 
12 Elintarvikekeskus 6 506 000 — 855 000 
12 Keskuspesula 4 994 603 + 242 749 
12 Tietojenkäsittelykeskus 3 042 449 + 464 206 
13 Rahoitustulot 

Kunnallisverot 671 312 283 + 105 686 568 
Muut rahoitustulot 157 258 675 — 10 288 937 

Varsinaiset tulot yhteensä 1 430 545 387 + 169 029 209 

Pääomatulot 
14 Pääomatulot 117 061 764 + 3 199 487 

Kaikkiaan 1 547 607 151 + 172 228 696 

15. Muut asiat 

Elinkeinon harjoittamista koskevat ano-
mukset. Kaupunginvaltuusto päätt i maist-
raatille annettavissa lausunnoissaan kahdessa 
tapauksessa ilmoittaa puoltavansa huuto-
kauppaliikkeen harjoittamista ja huutokau-
pantoimittajan ammatin harjoit tamista kos-
kevia anomuksia (26.3. 242 §, 21.5. 364 §). 

Ulkomaalaisen oikeus omistaa ja hallita 
kiinteää omaisuutta. Lääninhallitukselle an-
nettavissa lausunnoissaan kaupunginvaltuus-
to päätt i ilmoittaa, ettei sillä ollut huomaut-
tamista seuraaviin anomuksiin suostumiseen 
nähden: Espanjan valtion anomus saada hal-
lita toim. joht. Arvo Himbergiltä ostamaansa 
Kaivopuiston korttelin n:o 199 tontt ia n:o 
23b sillä olevine rakennuksineen Suomeen 
akreditoidun lähettiläänsä virka-asuntona 
käyttämistä varten (7.5. 312 §); Esso Oy:n 
anomus saada hallita kaupungilta vuokraa-
maansa Taka-Töölön korttelin n:o 518 tontt ia 
nro 52 huoltoasematoiminnan harjoit tamista 
varten (17.9. 645 §); ruotsinmaalaisen ins. 
Sven Dahlgrenin ja hänen vaimonsa Suomen 
kansalaisen Ethel Dahlgrenin anomus saada 
hallita vuokrasopimuksen perusteella Oulun-
kylän korttelin n:o 28022 asuntotonttia n:o 9 
j a omistaa sillä oleva omakotitalo sekä saada 

ostaa ko. tontt i v. 1974 sen silloiselta omista-
jalta vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti 
(3.9. 591 §); Gulf Oil Oy:n anomus saada hal-
lita kaupungilta pitemmäksi ajaksi kuin 5 
v:ksi vuokraamaansa korttelin n:o 28222 
tontt ia n:o 1 huoltoasematoiminnan harjoit-
tamista varten (12.2. 116 §); perustettavan 
kiinteistöyhtiö Melkonkatu 6 Oy:n anomus 
saada hallita rva Ki t ty Demoulinilta osta-
maansa Lauttasaaren kylässä olevaa TK 
31138 T 4 -nimistä tilaa RN:o l6 1 1 Laut ta-
saaren yksinäistaloa asemakaavamääräysten 
mukaista rakentamista varten (7.5. 313 §); 
meklari Norman Alexanderin ja hänen vai-
monsa Juani ta Alexanderin anomus alaikäi-
sen lapsensa, Ison-Britannian alamaisen 
Margot Alexanderin holhoojina, e t tä t ämä 
alaikäinen saisi omistaa ja hallita vanhemmil-
taan lahjoituksena saamaansa Lauttasaaren 
korttelin n:o 31078 tontin n:o 1 käsit tävää 
tilaa RN:o l 5 8 1 (26.3. 248 §); Särkiniemi Oy:n 
anomus saada omistaa ja hallita alaikäisiltä 
Aline Liljequistilta ja Mathias Demoulinilta 
ostamaansa Lauttasaaren korttelin n:o 31119 
tontt ia n:o 3 (25.6. 511 §); S. & N. Oy:n ano-
mus saada omistaa ja hallita Lauttasaaren 
korttelin n:o 31131 tont t ia n:o 5, jonka omis-
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taa Kiinteistö Oy Melkonkatu 24, joka on tar-
koitus fuusion kautta sulauttaa anojayhtiöön 
(12.2.117 §); Roto Oy:n anomus saada hallita 
Lauttasaaren kylässä olevaa, tiloista Roto 
RN:o l3 7 0 , Vadelma RN:o l 3 6 8 ja Lehtelä 
RN:o l4 5 0 muodostettua korttelin nro 31131 
tonttia n:o 12, jolle on rakennettu painovärejä 
valmistava tehdaslaitos (3.9. 593 §); Juha-
Sähkö Oy:n anomus saada hallita Oy Suku 
-nimiseltä yhtiöltä ostamaansa Pakilan kort-
telin n:o 34060 tonttia n:o 7 pienteollisuuden 
harjoittamista varten (18.6. 461 §); kon-
diittori Arthur Treuthardfin anomus saada 
hallita isältään, meij eristi Arthur Treut-
hardt'ilta ostamiansa, Pakilan kylässä sijait-
sevia tiloja Tontti N:o 12 RN:o 4273 ja Tontti 
N:o 13 RN:o 4274 (26.11. 844 §); Ruotsin kan-
salaisten Berit Larssonin ja Birger Ollbergin 
anomus saada omistaa ja hallita isänsä Uno 
Ollbergin heille lahjoittamaa osuutta Tuo-
marilan kylässä sijaitsevasta tilasta K 22 T 9 
RN:o l 3 5 6 (3.9. 592 §); Shell Oy:n anomus 
saada hallita valtuuston 21.5. tekemän pää-
töksen perusteella yhtiölle vuokrattua Var-
tiokylän korttelin nro 45126 tonttia nro 1 
huoltoasematoiminnan harjoittamista varten 
ja Lennart Nymanin kuolinpesältä vuokraa-
maansa Vartiokylässä olevaan Kapelläker 
nimiseen tilaan kuuluvaa, 4 200 m2rn suu-
ruista aluetta huoltoasematoiminnan har-
joittamista varten, vaikka mainitulle huolto-
asemalle ei toistaiseksi voitu osoittaa tarkkaa 
paikkaa (15.10. 738 §, 7.5. 314 §); Gulf Oil 
Oy m anomus saada hallita Asunto Oy Mel-
lunkurre -nimiseltä yhtiöltä, jonka nimi on 
29.4. muutettu Oy Gulf Service Center Abrksi, 
ostamaansa Mellunkylän korttelin nro 47225 
tonttia nro 1, joka asemakaavassa on merkit-
ty huoltoasematontiksi (12.11. 789 §). 

Lautakuntien, johtokuntien ym. jäsenten 
vaali, ks. kunnalliskalenteri. 

Teollisuuslaitosten lautakuntaan valittiin 
edesmenneen sähköasent. Toivo Hytösen ti-
lalle putkiasent. Martti Marttila v:n 1970 
lopussa päättyväksi toimikaudeksi (21.5. 
393 §). 

Valtuusto päätti 1.10. hyväksyä Kiljavan 
parantola Oym hallinnon muuttamisen kun-
tainliittomuotoiseksi. Samalla valtuusto 
päätti, että kaupunki liittyy jäseneksi kun-
tainliittoon sen perustamisesta alkaen. Uu-
denmaan tuberkuloosipiirin kuntainliiton liit-
tovaltuustoon vrksi 1969—1972 valittiin jä-
seneksi sairaalatoimen toim.joht.Reino Oksa-
nen ja varajäseneksi apul. kaup. siht. Kurt 
Söderholm (26.11. 838 §). 

Holhouslautakuntaan toimikaudeksi 1970 
—1973 valittiin kaup.joht. Eino Waronen 
(26.11. 834 §). 

Valtuusto valitsi vakuutettujen olosuhteita 
tuntevat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset 
varamiehensä Helsingin sairausvakuutus-
toimikuntiin vrksi 1970—1972 (7.5. 310 §, 
26.11. 840 §). 

Valtuusto valitsi 32 jäsentä ja 32 varajä-
sentä verolautakuntaan vrksi 1970—1973 
(29.10. 757 §). 

Tutkijalautakuntaan valittiin 21 jäsentä 
ja 21 varajäsentä vrksi 1970—1973 (29.10. 
758 §). 

Helsingin Lastenlinnan kuntainliiton liitto-
valtuustoon toimikaudeksi 1969—1972 va-
littiin jäseneksi kaup.lääk. Olavi Kilpiö ja 
varajäseneksi apul.kaup.siht. Kurt Söder-
holm (21.5. 366 §). 

Sairaalalautakunnan jäsenyydestä vapau-
tusta pyytäneen ylilääk. Stig Rosengärdin 
tilalle valittiin lääket. lis. Max Blumenthal 
kertomusvuoden lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi (3.9. 565 §). 

Kotitalouslautakunnan jäsenelle kotital.op. 
Seija Setälälle myönnettiin hänen anomansa 
vapautus jäsenen tehtävästä ja tilalle valit-
tiin kotital.op. Vuokko Savolainen (21.5. 
363 §). 

Liikennelaitoksen lautakunnan edesmen-
neen jäsenen toim.joht. Torsten Holmin ti-
lalle valittiin varat. Timo Kylliäinen (3.9. 
566 §). 

Teurastamolaitoksen lautakunnan edes-
menneen varapuh.joht. Jorma Koskivaaran 
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tilalle valittiin uudeksi jäseneksi toim. joht. 
Heikki Aaltonen kertomusvuoden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi ja varapuheen-
johtajaksi toim.joht. Pentti Katajamäki (3.9. 
564, 574 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajan tehtä-
västä vapautusta pyytäneen ins. Paavo Rau-
niston tilalle valittiin rak.mest. Mauri Pessi 
ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen 
kirvesmies Esko Kokko, molemmat kerto-

musvuoden lopussa päättyväksi toimikau-
deksi (17.9. 662 §). 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Kau-
punginvaltuusto valitsi 75 oppikoululle van-
hempainneuvostot toimikaudeksi 1.1.1969— 
31.12.1972 (29.1. 72 §, 7.5. 325 §, 3.9. 581 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto päätti valita 
eräiden oppikoulu j en vanhempainneuvos-
tojen eronneiden jäsenten tilalle uudet 
jäsenet (3.9. 580 §, 1.10. 693 §, 3.12. 869 §). 

Is. kaup. kunnallishallinto 1969 145 


