
1. Kaupunginvaltu usto 

12. Muut asiat 

Elinkeinon harjoittamista koskevat ano-
mukset. Kaupunginvaltuusto päätti maistraa-
tille annettavassa lausunnossaan yhdessä ta-
pauksessa ilmoittaa puoltavansa huutokau-
pantoimittajan ammatin harjoittamista kos-
kevaa anomusta. Kolmen vastaavan ano-
muksen hyväksymistä kaupunginvaltuusto 
ilmoitti vastustavansa (1.4. 242 §, 18.3. 210, 
211 §, 14.10. 729 §). 

Ulkomaalaisen oikeus omistaa ja hallita 
kiinteää omaisuutta. Lääninhallitukselle an-
nettavissa lausunnoissaan kaupunginvaltuus-
to päät t i ilmoittaa, ettei sillä ollut huomaut-
tamista seuraaviin anomuksiin suostumiseen 
nähden: Sergei Belousoffin anomus saada 
omistaa ja hallita yhdessä vaimonsa Marian-
ne Belousoffin kanssa Pentti ja Sisko Sipi-
läiseltä perheensä asumistarkoituksiin osta-
maansa Etelä-Kaarelan kylässä sijaitsevaa 
tilaa T.5.K. 33050 RN:o 377 (9.12. 914 §); 
Esso Oy:n anomus saada hallita 21.9.1970 
allekirjoitetulla vuokrasopimuksella oikeus-
neuvosmies Nils-Erik Nymanilta vuokraa-
maansa Mellunkylässä sijaisevaa Sänkbacka 
-nimistä tilaa RN:o 38 huoltoasematoiminnan 
harjoit tamista varten (16.12. 956 §); Geofinn 
Oy:n anomus saada hallita kaupungilta 
vuokraoikeuden siirron kautta 31.12.1995 
päättyvällä vuokrasopimuksella vuokraa-
maansa Malmin korttelin n:o 38096 tonttia 
n:o 4 maastotutkimusvälineiden, tieteellisten 
ja teknillisten kojeiden ym. valmistuksen, 
kaupan, edustuksen, välityksen sekä huolto-
ja palvelutoiminnan harjoittamista varten 
(11.11. 828 §); Hans Palsbo Oy:n anomus saa-
da hallita kaupungilta ajaksi 1.1.1969-31.12. 
2000 vuokraamansa Vartiokylän korttelin n:o 
45192 teollisuustonttia n:o 22, joka käsit tää 
yhtiön aikaisemmalla vuokrasopimuksella 
vuokraaman korttelin n:o 45192 tontin nro 
20 (21.1. 50 §); alaikäisten Norjan kansalais-
ten Lisbeth, Jan-Fredrik ja Terje Seebergin 
anomus saada hallita kukin 1/5 osaa isoäidil-
tään, niin ikään Norjan kansalaiselta rva 

Regine Seebergiltä 3.2.1970 lahjaksi saa-
maansa Kulosaaressa olevaa tilaa T 194 K 36 
Vatten RN:o l8 8 1 (13.5. 348 §); IP-Produkter 
Oym anomus saada hallita Herttoniemen 
korttelin nro 43072 tonttia nro 3, jonka kau-
punki on vuokrannut Hanke Oyrlle 31.12. 
1986 päättyvin vuokra-ajoin ja jonka vuok-
raoikeuden ja rakennukset IP—Produkter 
Oy on 8.5. ostanut em. yhtiöltä (2.9. 588 §); 
Motozetor Oym anomus saada hallita kau-
pungilta vuokraoikeuden siirron kaut ta 31.12. 
1995 päättyvällä vuokrasopimuksella vuok-
raamaansa Malmin korttelin nro 38093 tont-
tia nro 7 traktorien ja maataloustyökoneiden 
tuonti-, huolto- ja korjaustoiminnan har-
joittamista sekä varastointia varten (16.12. 
957 §); Saksan Liittotasavallan Kaupallisen 
Edustuston anomus saada omistaa ja hallita 
Fastighetssammanslutningen O. Brunnspark-
en 3 A — Julius Tallbergs arvingar -nimiseltä 
kiinteistöyhtymältä ostettavaa Kaivopuiston 
korttelin nro 199 tonttia nro 3 (Itäinen Puis-
totie 3) edustuston käyttöön tulevan uudis-
rakennuksen rakentamista varten (14.10. 
733 §); Scan-Auto Oyrn anomus saada hallita 
kaupungilta ostamaansa Pitäjänmäen kort-
telin nro 14 tonttia nro 2 sekä kaupungilta 
30.6.1985 päättyvällä vuokrasopimuksella 
vuokraamaansa korttelin nro 46037 tont t ia 
nro 5, 30.6.1972 päättyvällä vuokrasopimuk-
sella vuokraamaansa korttelin nro 46134 
tontt ia nro 6 ja 31.12.1973 päättyvällä vuok-
rasopimuksella vuokraamaansa korttelin nro 
46130 tontteja nro 4—6 (27.5. 381 §); SNTLrn 
Kaupallisen Edustuston anomus saada halli-
ta Suomen Petrooli Oyrltä ja Teboil Oyrltä 
ostamiaan, Kampin alueella sijaitsevan Kiin-
teistö Oy VPK talo -nimisen kiinteistöyhtiön 
(Lönnrotinkatu 25) osakkeita nro 5437— 
5616, 5617—6700 ja 6701—7065 (1.4. 252 
§); Shell Oyrn anomus saada hallita Edit ja 
Rafael Äbergilta Konalan kylässä sijaitse-
vista Skyttas RNro 3221 ja Rosas RNro l 1 6 5 

nimisistä tiloista vuokraamaansa 4 293.3 m 2 m 
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suuruista aluetta huoltoasematoiminnan har-
joittamista varten (29.4. 314 §); Suomen 
Petrooli Oy:n anomus saada hallita Raken-
nustuote Oy:Itä ja Laatubetoni Oy:ltä osta-
miaan Kiinteistöosakeyhtiö Bulevardi 26:n 
•osakkeita n:o 1—7729, 22922—23911, 303131 
—34440, 344431—430688, 481665—493582 
ja 493583—544676 (27.5. 380 §) sekä Teboil 
Oy:n anomus saada hallita em. yhtiöltä 
ostamiaan Kiinteistöosakeyhtiö Bulevardi 
26:n osakkeita n:o 7730—10738, 23912— 
25070, 173183—177961, 258291—303130, 
430689—481664, 544677—595770 ja 595771 
—641200 (27.5. 379 §). 

Ampuma-aseiden ja räjähdysaineiden kau-
pan harjoittaminen ja vastuunalaisten hoita-
jien hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto päät-
ti lääninhallitukselle annettavissa lausunnois-
saan ilmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamis-
ta siihen nähden, että seuraavat toiminimet 
saavat harjoittaa ampuma-aseiden ja räjäh-
dysaineiden kauppaa sekä että näiden myy-
mälöiden hoitajat hyväksytään esityksen 
mukaisesti: Rake Oy (16.9. 643 §) ja Schröder 
Oy (10.6. 420 §). 

Lautakuntien ym. jäsenten vaali, ks. kun-
nalliskalenterin ao. nimen kohdalta. 

Verolautakunnan edesmenneen jäsenen kir-
vesmies Eino Puurtisen ja hänen samoin 
edesmenneen varajäsenensä työnjoht. Otto 
Hakasen tilalle päätettiin valita vastaavasti 
autonasent. Osmo Siltavuori ja pääluotta-
musmies Mikko Tarvainen v:n 1973 lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi (17.6. 489 §). 

Huolto viraston ent. toim. esimiehelle Evald 
Ylöselle päätettiin myöntää vapautus kan-
saneläkelain 66 §:ssä tarkoitetun eläketoimi-

kunnan jäsenen tehtävästä. Samalla todet-
tiin viraston ent. apul.joht. Harry Wallin 
toimimisen eläketoimikunnan jäsenenä päät-
tyneen 7.6.1970. Vuoden 1972 lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi määrättiin toimikun-
nan varsinaiseksi jäseneksi Wallin tilalle vi-
raston toimistoesimies Eila Laine ja hänen 
henkilökohtaiseksi varamiehekseen apul.toi-
mistoesimies Anneli Eerikäinen sekä toiseen 
eläketoimikuntaan Ylösen tilalle apul.joht. 
Ensio Lundellin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varamieheksi toimistoesimies Ir ja Ikävalko 
(17.6. 527 §). 

Raittiuslautakunnan edesmenneen jäse-
nen aluetark. Pentti Piipon tilalle päätettiin 
valita v:n 1972 lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi toiminnanjoht. Aarre Lauliainen ja 
uudeksi jäseneksi vahtimest. Kalevi Eerola 
(16.9. 642 §). 

Ida Ekmanin avustusrahaston hallinto-
neuvostoon päätettiin edesmenneen dir.mus. 
Jouko Kunnaksen tilalle valita laulajatar 
Minna Palmgren kertomusvuoden lopussa 
päättyväksi toimikaudeksi (30.9. 688 §). 

Oppikoulujen vanhempainneuvostot. Helsin-
gin Suomalais-Venäläisen Koulun Suomen-
kielinen Yhteiskoulu ja Helsingin Suomalais-
Venäläisen Koulun Venäjänkielinen Yhte-
näiskoulu oli liitetty yhdeksi kouluksi, jonka 
nimi on Helsingin Suomalais-Venäläinen 
Koulu. Kaupunginvaltuusto valitsi koululle 
vanhempainneuvoston (2.9. 576 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto päätti valita 
eräiden oppikoulujen vanhempainneuvosto-
jen eronneiden jäsenten tilalle uudet jäse-
net (18.2. 118 §, 14.10. 731 §, 28.10. 779 §, 
9.12. 910 §). 
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