
2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kau-
punginhallitukseen kuuluivat v. 1970 kau-
punginjohtajana ylipormestari Teuvo Aura 
sekä apulaiskaupunginjohtajina opetus- ja 
sivistystoimenjohtaja fil. maist. Aarre Loi-
maranta, rakennustoimenjohtaja valtiot, 
kand. Veikko Järvinen, kiinteistötoimenjoh-
ta ja varat. Aatto Väyrynen, teollisuustoi-
menjohtaja dipl.ins. Gunnar Smeds, henkilö-
asiain ja sosiaalitoimenjohtaja valtiot.maist. 
Pentti Pusa ja sairaalatoimenjohtajana 1.6. 
lukien sosiaalipääll. Aarne Leskinen sekä 
kaupunginvaltuuston valitsemina jäseninä 
kansak.op. Inkeri Airola, toim.joht. Erkki 
Hara, toim.joht. Raimo Ilaskivi, toimitsija 
Pentti Kauhanen, piirisiht. Aulis Leppänen, 
sos.pääll. Aarne Leskinen 31.5. saakka ja 
sen jälkeen tied.siht. Reino Tuomi, rva Hellä 
Meltti, talousjoht. Kaarlo Pettinen, dipl.ins. 
Kari Rahkamo, pankinjoht. Erik Witting ja 
valtiot.maist. Aarne Välikangas. 

Kaupunginkanslia. Kaupunginsihteerinä 
toimi kanslianeuvos Sulo Hellevaara, talous-
arviopäällikkönä varat. Erkki Linturi, jär-
jestelypäällikkönä dipl.ins. Kari Bergholm, 
apulaiskaupunginsihteereinä varatuomarit 
Olavi Kaattari, Tauno Lehtinen, Pekka Leh-
tonen, Yrjö Salo, Harri Sormanen, Kurt 
Söderholm ja Veikko Viherluoto, arkkitehti-
na arkkit. Jaakko Tolonen, laskentapäällik-
könä valtiot.maist. Erkki Kokkonen, tutki-
mussihteereinä ekonomit Jukka Härmälä ja 
Lauri Manninen, kansliasihteereinä lainopin 

kand. Berndt Långvik ja varatuomarit 
Jorma Salonen, Simo Somiska sekä Kai 
Törnblom, osastosihteerinä lainopin kand. 
Antero Makkonen, tiedotuspäällikkönä fil. 
maist. Bengt Broms, tiedotussihteereinä fil. 
maisterit Mirja Lappi-Seppälä ja Mar ja Auvi-
nen, ylikielenkääntäjänä fil.maist. Eric Blom,, 
kielenkääntäjinä varanotaarit Gunvor Staf-
fans ja Gunnar Sundqvist, kielentarkastajana 
hum.kand. Raimo Kajanne, kunnanasia-
miehenä varat. Antti Varhimo, apulaiskun-
nanasiamiehenä lainopin kand. Bengt Me-
lander, kunnallisena alkoholitarkastajana fil. 
maist. Jaakko Brummer. Kaupunginkanslian 
henkilökuntaan kuuluivat lisäksi taideasiain-
sihteeri, kanslianotaari, kirjanpitäjä, ylikir-
jaaja, kirjeenvaihtaja, kaksi kirjaajaa, kaksi-
toista kanslistia, apulaiskirjanpitäjä, kaksi 
laskentatarkkaajaa, lääkärintodistusten tar-
kastaja, 13 toimistoapulaista, puhelinvaih-
teenhoitaja, kolme puhelunvälittäjää, yli-
vahtimestari, apulaisylivahtimestari, viisi 
autonkuljettaja-vahtimestaria, kolme vahti-
mestaria sekä työsopimussuhteessa gallerian-
hoitaja, apulaisvahtimestari, 16 lähettiä, pos-
titusapulainen ja toimistoharjoittelija. Suun-
nittelupäällikön, insinöörin, kaksi tutkimus-
sihteerin, kanslistin, toimistoapulaisen ja 
postikeskuksen hoitajan virat olivat avoinna. 

Koulutuspäällikkönä toimi valtiot.maist. 
Urpo Ryönänkoski. Koulutustoimintaa hoi-
tivat lisäksi apulaiskoulutuspäällikkö, koulu-
tussuunnittelija, kaksi kouluttajaa, kanslisti, 
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kaksi toimistoapulaista ja psykologian har-
joittelija. Toimistokoulussa oli 48 työsopimus-
suhteessa olevaa oppilasta. 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston 
henkilökuntaan kuuluivat kaupunginlakimies 
varat. Pekka Sormunen, kaupunginasiamies 
varat. Jar l Erik Kuhlefelt, lainoppineet avus-
ta ja t oikeustiet.kand. Pekka Kaarni, vara-
tuomarit Yrjö Kinnunen, Timo Lehtinen, 
Kai Libäck, Helge Pekkarinen, Raimo Reivi-
nen, lakit.lis. Kari Ruutu ja hovioik.ausk. 
Topi Simula, vesioikeusasiamies Orjo Mart-

tila, konttoripäällikkö Lars Peränen, kirjaaja, 
kanslisti ja neljä toimistoapulaista sekä 
vahtimestari. Apulaiskaupunginasiamiehen, 
kolmen asiamiehen, apulaiskirjaajan ja toi-
mistoapulaisen virat olivat avoinna. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuon-
na 49 ja sen yleis jaostolla 52 kokousta. 

Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku 
oli 7 948, siitä kaupunginhallituksen yleis-
ten kokousten 3 685 ja sen yleisjaoston 42 36, 
mistä verotusasioita koskevia 1 271. 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuuston esityslistojen luovut-
taminen kokouksia seuraavalle yleisölle ym. 
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginkans-
lian korvauksetta luovuttamaan valtuuston 
kokouksia seuraavalle yleisölle valtuuston 
esityslistoja ja suorittamaan siitä aiheutu-
neet kustannukset talousarvioon kaupungin-
kanslian painatus- ja sidontamenoja varten 
varatuista määrärahoista. Samaten päätet-
tiin valtuustossa edustettuina olevien puo-
lueiden Helsingin piiritoimistoille luovuttaa 
noudettaessa korvauksetta yksi kappale kul-
loinkin jaettavana olevaa joko suomen- tai 
ruotsinkielistä valtuuston esityslistaa (9.11. 
3082 §, yjsto 11.3. 5541 §). 

Kaupunginvaltuutettujen käyttöön pää-
tettiin hankkia 120 kpl suurennuslaseja 
(yjsto 11.3. 5544 §). 

Revisiolaitos 

Vuositilintarkastajien ilmoitus jakautumi-
sestaan jaostoihin päätettiin toimittaa kaikil-
le kaupungin hallintoelimille sekä virastoille 
ja laitoksille tiedoksi kehotuksin toimia tilin-
tarkastajien esittämien toivomusten mukai-
sesti (23.2. 532 §). 

Vuositilintarkastajien kertomuksen joh-
dosta kaupunginhallitus päätt i kehottaa vi-
rastoja ja laitoksia huolellisesti noudatta-
maan vuosiloman järjestelystä annet tuja 
määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia 
määräyksiä ja epäselvissä tapauksissa kään-
tymään palkkalautakunnan toimiston puo-
leen lisäohjeiden saamiseksi; kehottaa nuo-
risotyölautakuntaa kiireellisesti tutkimaan 
kerhohuoneistojen käytön tehostamista 
yleensäkin ja erityisesti niin, että ohjat tua 
kerhotoimintaa voitaisiin järjestää myös 
viikonloppuisin, jolloin nuoriso-ohjaajat olisi-
vat tehokkaassa työssä muulloinkin kuin 
nuorison ollessa työssä sekä tekemään asiasta 
tarvi t tavat esitykset kaupunginhallitukselle 
sekä kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
seuraamaan kaupungin myöntämän lainan 
turvin jäteöljyn hävittämislaitosta rakenta-
van VA-HO Oy:n toimintaa. Samalla kau-
punginhallitus päät t i esittää em. yhtiölle, 
et tä lainaehtoihin lisättäisiin määräys kau-
pungin valitseman ti l intarkastajan nimeä-
misestä vuosittain tarkastamaan yhtiön tile-
jä. Teollisuustointa johtavan apulaiskau-
punginjohtajan tehtäväksi päätettiin antaa 
satamarakennusosaston käyttöön hankitun 
täryjuntan tilaamisen ja hankinnan yhtey-
dessä sekä kaasulaitoksen tervanerot tajan 
putkien hankinnan yhteydessä mahdollisesti 
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