
2. Ka upunginhallitus 

suunniteltu käsittelyjärjestys merkittiin tie-
doksi (25.8. 2314 §, 14.10. 2863 §). 

Taloudenhoidon tehostamista ja v:n 1970 ta-
lousarvion ja tihsäännön määräysten noudat-
tamista koskevat ohjeet päätettiin lähettää 
kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 
ja laitoksille (27.10. 2953 §, 29.12. 3655 

Avustuksensaajille päätettiin ilmoittaa 
niille talousarviossa myönnetyistä avustuk-
sista sekä pyytää niitä suunnittelemaan v:n 

1970 toimintansa huomioon ottaen, ettei kau-
pungilla ole mahdollisuuksia lisäavustuksen 
myöntämiseen (22.12. 3542 §). 

Väestön määrä. Merkittiin tiedoksi tilas-
tollisen päätoimiston ilmoitus, e t tä Helsingin 
kaupungin henkikirjoitettu väkiluku oli 1.1. 
1969 yht. 525 628 henkilöä, joista ulkomaiden 
kansalaisia 3 510 henkilöä (6.10. 2750 §). 

Tilastotoimiston ilmoitus kaupungin henki-
kirjoitetusta väestöstä 1.1.1969 kaupungin-
osittain merkittiin tiedoksi (6.10. 2763 §). 

12· Muut asiat 

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Senaa-
tintorilla järjestettävää, itsenäisyyspäivänä 
vietettävää kansalaisjuhlaa varten päätettiin 
tori kaupungin kustannuksella koristaa ter-
vapadoin ja havupylväin. Tuomiokirkon pää-
portaille päätettiin järjestää puhujakoroke 
sekä valonheittimet ja kovaäänislaitteet pu-
hujaa ja kuoronjohtajaa varten. Ylioppilas-
kunnan käyttöön päätettiin kansalaisjuhlaa 
varten korvauksetta luovuttaa 52 Suomen 
lippua tankoineen ja kantohihnoineen (yjsto 
3.12. 7567 §). 

Kansalais j uhlan j är j estelytoimikunnalle 
myönnettiin 2 000 mk:n suuruinen avustus 
kertomusvuoden itsenäisyyspäivän kansalais-
juhlan järjestämiseksi Messuhallissa (yjsto 
22.10. 7250 §). 

Uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjes-
tämisestä 31.12.1968 aiheutuneita kustan-
nuksia varten myönnettiin Helsinki-Seuralle 
2 062 mk (yjsto 5.3. 5464 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakun-
taan valittiin kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntoja varten kaupungin edustajiksi 
ajaksi 1.-20.9. huoltotark. Kalle Lomma ja 
varalle huoltotark. Heikki Gröndahl sekä 
ajaksi 21.9.-10.10. apul.joht. Aarre Lampi-
nen ja varalle huoltotark. Aarno Huhtala. 
Lastensuojeluvirastoa ja huoltovirastoa ke-
hotettiin myöntämään mainituille henkilöille 

virkavapautta vastaavaksi ajaksi. Palkka-
lautakunnalle päätettiin esittää, e t tä heille 
myönnettäisiin täydet palkkaedut ko. tarkoi-
tukseen myönnetyn virkavapauden ajaksi. 
Lastensuojelu virastolle ja huolto virastolle 
myönnettiin oikeus palkata, mikäli se osoit-
tautuu tarpeelliseksi, sijaiset kutsuntalauta-
kuntaan määrätyille henkilöille näiden virka-
vapausajaksi (1.9. 2374 §). 

Kansalaisoikeudet. Kaupunginhallitus 
päätt i antaa poliisilaitokselle sen pyytämät 
lausunnot Suomen kansalaisuusoikeutta kos-
kevista hakemuksista. 

Paanumäen Vanhainkoti Oy:n hallitukseen 
nimettiin kaupungin edustajiksi kertomus-
vuodeksi tal.arviopääll. Erkki Linturi ja va-
ralle kansliasiht. Jorma Salonen sekä tilin-
tarkastajaksi kaup.rev. Einar Lehto (yjsto 
22.1. 5162 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalani-
ton liittovaltuuston kokoukselle päätettiin esit-
tää, et tä liiton v:n 1970 tilien ja hallinnon tar-
kastamista varten valittaisiin vuositilintar-
kastajiksi apul.kaup.rev. Lassi Lappalainen 
ja varalle rev. Hemmo Arjanne (27.10. 
2963 §). 

Paikallissairaalain Liiton vuosikokoukseen 
nimettiin kaupungin edustajaksi apul.kaup. 
siht. Kurt Söderholm. Hänen tuli ehdottaa 
yhdistyksen johtokuntaan v:ksi 1970 kau-
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pungin puolesta jäseniksi apul.kaup.joht. 
Eino Uski, henkilökohtaisena varamiehe-
nään sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksa-
nen ja toim.pääll. Erkki Salmio, henkilökoh-
taisena varamiehenään apul.kaup.siht. Kurt 
Söderholm sekä v:n 1970 tilien tarkastusta 
varten tilintarkastajaksi apul.kaup.rev. Lassi 
Lappalainen ja varatilintarkastajaksi rev. 
Hemmo Arjanne (20.10. 2890 §). 

Uudenmaan tuberkuloosipiirin kuntainliiton 
liittovaltuuston kokoukselle päätettiin eh-
dottaa, että v:ksi 1970-1972 valittaisiin liit-
tohallituksen jäseniksi toim.joht. Reino Ok-
sanen ja kaup.lääk. Olavi Kilpiö sekä vara-
jäseniksi apul.kaup.siht. Kurt Söderholm ja 
kaup.hygieenikko Oleg Gorbatow sekä että 
vuositilintarkastajaksi valittaisiin rev. Hem-
mo Arjanne ja varalle apul.kaup.rev. Lassi 
Lappalainen (29.12. 3665 §). 

Tekniikan museon säätiön perustavaan ko-
koukseen määrättiin kaupungin edustajaksi 
apul.kaup.joht. Gunnar Smeds. Perustetta-
vaan tekniikan museon säätiön valtuuskun-
taan nimettiin kaupunginvaltuuston I vara-
puh. joht. Yrjö Rantala ja apul.kaup.joht. 
Gunnar Smeds kertomusvuoden lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi sekä kolmivuotiskau-
deksi 1970-1972. Valtuuskuntaan valittuja 
kaupungin edustajia kehotettiin ehdotta-
maan valittavaksi kaupungin edustajaksi sää-
tiön hallitukseen vesilaitoksen toim.joht. 
Eino Kajaste (13.10. 2856 §). 

Lehtisaaren Huolto Oy :n hallitukseen esitet-
tiin valittavaksi kaupungin edustajaksi väes-
tönsuojelupääll. Olavi Kettunen (24.2. 598 §). 

Kemijoki Oy:n hallintoneuvostosta eroa 
pyytäneen apul.kaup.joht. Hjalmar Kro-
giuksen tilalle esitettiin valittavaksi apul. 
kaup.joht. Gunnar Smeds (24.3. 850 §). 

Jäsenten valitseminen eri johtokuntiin. Kau-
punginhallitus valitsi kaupunkia edustavat 
jäsenet ja tilintarkastajat sellaisten yhdistys-
ten, säätiöiden ja laitosten johtokuntiin, joi-
den hallintoelimiin lain, asetuksen tai sääntö-
jen perusteella on valittava kaupungin edus-

taja. (Ks. kunnalliskalenteria ao. laitoksen 
nimen kohdalta). 

Jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen 
niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien 
johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla 
on osakkeita tai osuuksia tai joille se on myön-
tänyt lainoja, ks. kunnalliskalenteri s. 498-
509. 

Edustajien valitseminen asunto-osakeyhtiöi-
den ym. yhtiö- ja vuosikokouksiin. Seuraavien 
yhtiöiden, joissa kaupungilla on osakkeita 
tai joille se on myöntänyt lainoja, kokouksiin 
määrättiin kaupungin edustaja: Asunto-oy 
Sturenkatu 23, Oy Antinkatu 39, Asunto-oy 
Harjutori 6a (yjsto 19.2. 5380 §, 27.8. 6808§, 
26.11. 7535 §, 17.12. 7710 §); Asunto-oy Arka-
diankatu 20 (yjsto 19.2. 5379 §, 13.8. 6705 §, 
12.12. 7646 §); Bostadsaktiebolaget Brändö 
Domus, Asunto-oy Nuoranpunojankatu 7 
(yjsto 26.3. 5677 §, 12.12. 7647 §); Asunto-oy 
Böhlenkatu 4 (yjsto 5.2. 5282 §); Asunto-oy 
Castréninkatu 28, Oy Mielikki (yjsto 26.2. 
5434 §); Asunto-oy Sammatti, Asunto-oy 
Mechelininkatu 21, Asunto-oy Sydväst, Asun-
to-oy Kauppiaankatu 8-10, Ab Fred (yjsto 
19.3. 5611 §, 24.9. 7029 §, 12.11. 7426 §, 17.12. 
7704 §); Bostadsab. Fredriksgatan 38 (yjsto 
12.2. 5333 §); Helsingin Kansanasunnot Oy 
(yjsto 19.2. 5378 §); Helsingin Perheasunnot 
Oy, Kiinteistö-oy Kunnalliskodintie 6 ja 
Kiinteistö-oy Jokiniementie 5 (yjsto 23.4. 
5896 §, 12.11. 7430 §); Asunto Oy Hämeentie 
85-89 (yjsto 26.2. 5437 §); Oy Ilmola (yjsto 
5.3. 5512 §); Asunto Oy Iso Kaari 5 (yjsto 
29.1. 5212 §); Asunto Oy Kaisaniemenkatu 3 
(yjsto 5.3. 5515 §); Asunto-oy Kuusitie 11 
(yjsto 26.3. 5678 §); Asunto-oy Oikokatu 11, 
Bostads Ab Leo (yjsto 26.2. 5433 §); Malmin 
Liiketalo Oy (yjsto 19.3. 5615 §); Maunulan 
Kansanasunnot Oy, Maunulan Pienasunnot 
Oy (yjsto 19.3. 5616 §, 22.10. 7270 §, 17.12. 
7706 §); Bostadsab. Mechelinsgatan 38 
(yjsto 26.2. 5435 §); Asunto Oy Meilans 
(yjsto 19.3. 5609 §); Asunto Oy Merimiehen-
katu 12 (yjsto 26.2. 5436 §, 3.12. 7593 §); 
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Oy Otsola (yjsto 12.3. 5563 §); Asunto Oy 
Runeberginkatu 17 (yjsto 12.2. 5335 §, 26.11. 
7532 §); Asunto Oy Syreeni (yjsto 19.3. 
5613 §); Asunto-oy Sture (yjsto 5.3. 5511 §); 
Asunto-oy Uusi Linjatalo, Kiinteistö-oy Iso 
Roobertinkatu 15 (yjsto 26.3. 5676 §); Asun-
to-oy »W.W.» (yjsto 12.2. 5332 §, 3.12. 
7592 §); Vanhojen Automiesten Asunto-oy 
(yjsto 3.12. 7590 §); Asunto-oy Vesisäiliön-
katu 25 (yjsto 5.2. 5281 §); Asunto-oy Vil-
honvuori (yjsto 12.3. 5564 §, 12.12. 7645 §); 
Asunto Oy Wirola (yjsto 5.3. 5514 §, 26.11. 
7533 §); Kiinteistö Oy Toinen linja 7 (yjsto 
5.11. 7378 §); Kiinteistö Oy Ulappasaarentie 
2 (yjsto 12.3. 5562 §); Haaga III Liikekes-
kus Oy (yjsto 30.4. 5939 §); Lehtisaaren 
Huolto Oy (yjsto 26.3. 5668 §); Maitohygie-
nialiitto (yjsto 5.3. 5497 §); Kemian Keskus-
liitto (yjsto 26.3. 5695 §); Tuberkuloosiliitto 
(yjsto 4.6. 6237 §); Tehdaskiinteistö Oy Ki-
sällitalo (yjsto 12.3. 5566 §, 29.12. 7778 §); 
Oy Abborfors (yjsto 12.2. 5341 §); Etelä-
Suomen Voima Oy (yjsto 12.2. 5339 §); Hel-
singin Kyllästyslaitos (yjsto 26.2. 5411 §); 
Kemijoki Oy (yjsto 12.2. 5342 §, 26.3. 5694 §, 
12.12. 7666 §); Kiljavan Parantola Oy (yjsto 
16.4. 5827 §, 29.10. 7311 §); Oy Kisalämpö 
(yjsto 12.3. 5565 §, 19.11. 7485 §, 22.12. 
7751 §); Oy Mankala (yjsto 12.2. 5340 §); 
Palace Hotel Oy (yjsto 19.2. 5377 §); Poh-
jolan Pesula Oy (15.12. 3490 §, yjsto 2.4. 
5736 §, 12.12. 7627 §); Porintien Lämpökes-
kus Oy (yjsto 29.1. 5213 §, 3.12. 7594 §); Hel-
singin kaupungin Rakennusosakeyhtiö n:o 4 
(yjsto 2.4. 5750 §, 3.12. 7591 §); Osuuskunta 
Suomen Messut (13.10. 2829 §, yjsto 16.4. 
5823 §); Suomenlinnan Liikenne Oy (17.3. 
831 §); Suomen Luotonantajayhdistys (yjsto 
16.4. 5824 §, 26.11. 7506 §); Teollisuuskeskus 
Oy (yjsto 19.3. 5610 §, 17.12. 7703 §); Työ-
terveyslaitoksen Kannatusyhdistys (12.5. 
1394 §); Urheiluhallit Oy (yjsto 5.3. 5500 §); 
Vihdin Sähkö Oy (yjsto 16.4. 5835 §) ja Suo-
men Kunnallisten Teurastamoiden Yhdistys 
(yjsto 30.4. 5929 §). 

Kiinteistöviraston talo-osasto määrättiin 

edustamaan kaupunkia Kontulan Palvelu 
Oy:n perustavassa yhtiökokouksessa. Kau-
pungin edustajaksi yhtiön hallitukseen olisi 
ehdotettava tonttiosaston os.siht. Matti Ryt-
kölää ja hänen henkilökohtaiseksi varamie-
hekseen os.siht. Olavi Makkosta (yjsto 1.10. 
7090 §). 

Kokouspalkkioiden suorittamista varten 
eräille kaupungin viranhaltijoille kaupungin 
edustajana toimimisesta eri yhtiökokouksissa 
myönnettiin yht. 1 915 mk. 

Erään pankkitakauksen palauttaminen. Ra-
kennustoimi Oy oli raastuvanoikeuden anta-
man sulautumisasiaa koskevan päätöksen 
mukaisesti sulautunut Rakennuskonepaja 
Oy -nimiseen yhtiöön. Kaupunki oli valvonut 
saataviaan Rakennustoimi Oy:ltä sekä anta-
nut suostumuksensa sulautumiseen edellyt-
täen, että Rakennuskonepaja asettaa kau-
pungille 130 000 mk:n suuruisen pankkita-
kuun kaupungin puolesta ilmoitetuista ja val-
votuista saatavista. Takaukset ja saatavat 
liittyivät Pitkäkosken rakennusurakan kor-
vaussaatavia koskevaan välimiesmenette-
lyyn. Välimiesoikeus oli 19.6. julistanut ko. 
rakennusurakkasopimusta koskevan välitys-
tuomion, jossa kaupunginhallituksen ilmoit-
tamat saatavat oli hylätty ja jossa kaupun-
ginhallitus oli velvoitettu suorittamaan Ra-
kennuskonepaja Oy:lle tuomiosta ilmenevät 
maksut. Koska takauksen pidättäminen näin 
ollen oli aiheetonta, kaupunginhallitus oi-
keutti asiamiestoimiston luovuttamaan Ra-
kennuskonepaja Oy.ile sen kaupungille aset-
taman 130 000 mk:n suuruisen pankkitakauk-
sen (11.8. 2134 §). 

Eräiden yhtiöiden yhtyminen ym. Kaupun-
ginhallitus päätti antaa kaupungin suostu-
muksen Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5 
-nimisen yhtiön sulautumiseen Kappa-Kes-
kus Oy -nimiseen yhtiöön sillä ehdolla, et tä 
Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5 -nimisen 
yhtiön ja kaupungin välillä 4.6.1969 tehty 
esisopimus eräiden tonttien osien luovuttami-
sesta ja pysäköintitilojen käytöstä tulee 
Kappa-Keskus Oy:n vastattavaksi ja että 
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kauppaneuvos Ruben Jaari sitoutuu sanotun 
esisopimuksen 4) kohdassa mainitun, kulloin-
kin enintään 50 000 mk:n suuruisen sopimus-
sakon maksamisesta omavelkaiseen takauk-
seen Kappa-Keskus Oy:n puolesta (18.8. 
2205 §). 

Merkittiin tiedoksi Svenska Köpmanna-
läroverket Ab:n ilmoitus yhtiön nimen muut-
tamisesta entisen nimen oltua Svenska Köp-
mannaskolan Ab (15.12. 3498 §). 

Väkijuomamyymälät. Merkittiin tiedoksi 
Alko Oy:n ilmoitus yhden olutmyymälän toi-
minnan lopettamisesta (29.12. 3667 §). 

Eräiden anniskeluravintoloiden sijoittami-
nen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Alko 
Oy.lle, ettei sillä ollut huomauttamista annis-
keluravintoloiden sijoittamisesta jäljempänä 
mainittuihin taloihin ym.: Niemenmäentie 2 
ja Caloniuksenkatu 3 (27.1. 283 §); Vuori-
katu 3, Mikonkatu 1, Mäkelänkatu 52 ja Stu-
renkatu 34 (27.1. 284 §); Kirkonkyläntie 12 
ja Mikonkatu 8 (3.2. 365 §); Liisankatu 14 
(3.3. 669 §); Linnanmäen huvipuiston alueelle 
(21.4. 1155 §); Erottaja 11 (21.4. 1156 §); 
Karstulantie 4 (21.4. 1158 §); Töölönlahden 
ranta-alueelle Stadionin puoleisessa päässä 
sijaitsevaan rakennukseen (27.5. 1561 §); 
Linnankoskenkatu 12 (27.5. 1562 §); Nuija-
miestentie 10 (29.9. 2683 §); Hiihtomäentie 
38 (29.9. 2684 §); Torivoudintie 1 (29.9. 
2686 §; Kaivotalon lähinnä Mannerheimin-
tietä olevaan osaan (29.9. 2687 §); Eläintar-
hantie 5 (24.11. 3288 §); Keskuskatu 7 (15.12. 
3497 §); Meritullinkatu 13 (15.12. 3499 §). 
Edelleen kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
Alko Oy:lle, ettei sillä ollut huomauttamista 
talossa Kluuvikatu 5 sijaitsevalle ravintolalle 
myönnettyjen anniskeluoikeuksien siirtämi-
sestä samassa talossa sijaitsevalle Elannon 
ravintolalle n:o 3 (21.4. 1159 §) sekä ettei sillä 
ollut huomauttamista alkoholijuomien tila-
päiseen anniskeluun nähden 20.10.1969 m/s 
Finlandia-nimisessä matkustaja-aluksessa sen 
ollessa kiinnitettynä Helsingin Olympialai-
turiin (6.10. 2773 §) eikä alkoholijuomien tila-
päiseen anniskeluun nähden 29.11. Kauppa-

korkeakoulun Ylioppilaskunnan opiskelija-
ruokalassa, Pohj. Rautatiekatu 21 pidettä-
vien konserttitanssiaisten yhteydessä (24.11. 
3290 §). Kahdessa tapauksessa kaupungin-
hallitus antoi epäävän lausunnon anniskelu-
oikeuksien myöntämisasiassa (21.4. 1157 §, 
29.9. 2685 §). 

Ulkomaalaisen oikeus saada harjoittaa elin-
keinoa. Kaupunginhallitus antoi kahdessa ta-
pauksessa myönteisen lausunnon ulkomaalai-
sen anomuksesta saada harjoittaa elinkeinoa 
(28.4. 1229 §, 12.5.1375 §) ja samoin kahdessa 
tapauksessa myönteisen lausunnon ulkomai-
sen yhtiön anomuksesta saada perustaa haa-
raliike Helsinkiin (11.8. 2135 §, 22.9. 2618 §). 

Liikkuvan kaupan harjoittaminen ym. 
Maistraatille annettavissa lausunnoissa kau-
punginhallitus kolmessa tapauksessa puolsi 
liikkuvan kaupan harjoittamista koskevia 
anomuksia (12.5. 1424 §, 19.5. 1457 §, 9.6. 
1737 §). 

Kaupunginhallitus puolsi yhdessä tapauk-
sessa luvan myöntämistä antiikkitavarani 
kaupan harjoittamiseen (17.11. 3208 §) ja 
vastusti toisessa tapauksessa vastaavan luvan 
myöntämistä (28.4. 1232 §). 

Osto- ja myyntiliikkeen harjoittamista kos-
kevia anomuksia kaupunginhallitus puolsi 
neljässä tapauksessa (8.4. 1008 §, 30.6. 
1959, 1960 §, 17.11. 3207 §). 

Rauta- ja metallialan romujen kauppaa ja 
välitystä koskevasta anomuksesta kaupun-
ginhallitus antoi puoltavan lausunnon (27.10. 
2949 §) sekä puolsi kahdessa tapauksessa käy-
tettyjen tavaroiden kaupan harjoittamista 
koskevia anomuksia, mutta vastusti yhdessä 
tapauksessa romu- ja lumppuliikkeen harjoit-
tamista koskevaa anomusta (29.9. 2670 §, 
27.10. 2954 §, 29.9. 2671 §). 

Lumppu-, romu- ja metalliliikkeen muutta-
mista toiseen paikkaan koskevan kolmen 
anomuksen johdosta kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamista 
anomuksien hyväksymistä vastaan (4.8. 
2058 §, 18.8. 2204 §, 6.10. 2749 §, 22.12. 
3540, 3541 §). 
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Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kauppa. 
Lääninhallitukselle annettavissa lausunnois-
saan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei 
sillä ollut huomauttamista seuraavien yhtiöi-
den ja yksityisten henkilöiden anomuksista, 
jotka tarkoittivat ampuma-aseiden ja -tar-
vikkeiden kaupan harjoittamista ja liikkeiden 
vastuunalaisten hoitajien hyväksymistä: liik-

keenharj. Mikko Fagerström (24.3. 847 §); 
Finn-Trap Oy (4.8. 2057 §); Malmin Urheilu 
ja Väri (6.10. 2751 §); liikkeenharj. Pertti 
Tryggve (10.3. 714 §); Suomen Intersport Oy 
(12.5. 1376 §), Ultramar Company Oy (12.5. 
1377 §) ja liikkeenharj. Viljo Virtanen (24.3. 
846 §). 
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