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kaupungin lomakerationalisoinnin järjestä-
mistä koskevan päätöksen, siirtää jatkuva-
luonteisen lomakesuunnittelun, yleislomak-
keiden valvonnan ja lisäämisen sekä lomake-
yhdysmiesverkon hoidon ja kehittämisen jär-
j estely toimistolta hankintatoimistolle 1.1. 
1971 alkaen (28.12. 3635 §). 

Rahoitustasetta ja talousarvion toteutumista 
koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi 

(12.1. 72 §, 11.5. 1313 §, 10.8. 2082 §, 7.12. 
3417 §, yjsto 3.6. 6337 §, 1.7. 6554 §, 9.9. 
6990 §, 7.10. 7230 §). 

Väestön määrä. Merkittiin tiedoksi tilastol-
lisen päätoimiston ilmoitus, et tä Helsingin 
kaupungin henkikirjoitettu väkiluku oli 1.1. 
1970 yht. 523 677 henkilöä, joista ulkomai-
den kansalaisia 3 288 henkilöä (21.12. 3542 

12. Muut asiat 

Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Senaa-
tintorilla itsenäisyyspäivänä järjestettävää 
kansalaisjuhlaa varten päätettiin tori kau-
pungin kustannuksella koristaa tervapadoin 
ja havupylväin. Tuomiokirkon portaille pää-
tettiin järjestää puhujakoroke ja valonheitti-
met ja kovaäänislaitteet puhujaa ja kuoron-
johtajaa varten. Helsingin yliopiston ylioppi-
laskunnan käyttöön luovutettiin kansalais-
juhlaa varten korvauksetta 53 Suomen lippua 
tankoineen ja kantohihnoineen (yjsto 25.11. 
7673 §). 

Kansalais j uhlan j är j estely toimikunnalle 
myönnettiin 2 000 mk juhlan järjestämistä 
varten (yjsto 11.11. 7577 §). 

Uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjes-
tämisestä 31.12.1969 Senaatintorilla aiheutu-
neita kustannuksia varten myönnettiin Hel-
sinki-Seuralle 2 093 mk (yjsto 21.1. 5148 §). 

Luonnonsuojeluvuoden tuliviestin luovutus-
tilaisuus. Kaupunginhallitus päätti , et tä kau-
punki ja luonnonsuo jeluvuoden toimikunta 
saavat yhdessä järjestää 6.9.1970 luonnon-
suojelu vuoden tuliviestin antamistilaisuuden 
Kaivopuiston kalliolla. Samalla kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä tiedotuspäällikön 
esityksen tilaisuuden ohjelmaksi sekä myön-
tää tarkoitukseen enintään 6 500 mk (17.8. 
2184 §). 

Kansalaisuushakemukset. Kaupunginhalli-
tus antoi kertomusvuonna lausuntonsa 58 
kansalaisuushakemuksesta, jotka koskivat 

1 Alankomaiden kansalaista, 3 Amerikan 
Yhdysvaltain kansalaista, 1 Bulgarian kan-
salaista, 1 ent. Eestin kansalaista, 1 Englan-
nin kansalaista, 1 Irakin kansalaista, 2 Ison 
Britanian kansalaista, 1 Israelin kansalaista, 
1 Jordanian kansalaista, 1 Jugoslavian kan-
salaista, 1 Kanadan kansalaista, 5 kansalai-
suutta vailla olevaa, 1 Kreikan kansalaista, 
9 Neuvostoliiton kansalaista, 1 Pakistanin 
kansalaista, 1 Portugalin kansalaista, 2 Puo-
lan kansalaista, 1 Ranskan kansalaista, 
2 Rhodesian kansalaista, 1 Ruotsin kansa-
laista, 1 Saksan demokraattisen tasavallan 
kansalaista, 7 Saksan liittotasavallan kansa-
laista, 1 Thaimaan kansalaista, 1 Tsekkoslo-
vakian kansalaista, 2 Turkin kansalaista, 
3 Unkarin kansalaista, 3 ent. Venäjän kansa-
laista ja 3 Yhdistyneiden Arabitasavaltain 
kansalaista (23.2. 530 §, 2.3. 620 §, 13.4. 
1040 §, 11.5. 1315 §, 19.5. 1383 §, 29.6. 1883, 
1895 §, 21.9. 2584 §, 5.10. 2729 §, 16.11. 
3150 §, 30.11. 3324 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakun-
taan valittiin kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntoja varten kaupungin edustajiksi 
ajaksi 1.-19.9. huoltotark. Ossi Heiskanen, 
varalle huoltotark. Heikki Gröndahl sekä 
ajaksi 20.9.-9.10. apul.joht. Aarre Lampinen, 
varalle Aarno Huhtala. Lastensuojeluviras-
toa ja huoltovirastoa kehotettiin myöntä-
mään em. henkilöille virkavapautta vastaa-
vaksi ajaksi. Palkkalautakunnalle päätetti in 
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esittää, että mainituille henkilöille myönnet-
täisiin täydet palkkaedut ko. virkavapauden 
ajalta. Lastensuojelu virasto ja huolto virasto 
oikeutettiin palkkaamaan sijaiset kutsunta-
lautakunnan jäseniksi määrätyille em. henki-
löille (24.8. 2251 §). 

Jäsenten valitseminen eri yhdistysten, sää-
tiöiden, laitosten ym. hallintoelimiin. Kaupun-
ginhallitus valitsi kaupunkia edustavat jäse-
net ja tilintarkastajat sellaisten yhdistysten, 
säätiöiden ja laitosten ym. johtokuntiin, joi-
den hallintoelimiin lain, asetusten tai sääntö-
jen perusteella on valittava kaupungin edus-
taja. (Ks. kunnalliskalenteria ao. laitoksen 
nimen kohdalta.) 

Invalidisäätiön isännistön jäseneksi valit-
tiin apul.kaup.joht. Aarre Leskinen 3-vuotis-
kaudeksi 1970-1972 (19.5. 1395 §). 

Sillanpirtin hoitokodin johtokuntaan ni-
mettiin kaupungin edustajaksi huoltotark. 
Seppo Niiranen, varalle huoltotark. Heikki 
Gröndahl (28.12. 3673 §). 

Antinkotisäätiöön määrättiin kaupunkia 
edustamaan kaup.kamr. Raimo Kaarlehto 
ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen 
toim.esimies Pentti Arvo ja tilintarkasta-
jaksi reviisori Sirkka Keskitalo, varalle re-
viisori Hemmo Arjanne (26.10. 2976 §). 

Rinnekoti-Säätiön neuvottelukuntaan ni-
mettiin kaupungin edustajaksi lastenhuollon 
tark. Maija Kario varsinaiseksi jäseneksi ja 
vajaamielishuolt. Lea Pitkänen varajäseneksi 
(yjsto 16.12. 7926 §). 

Helsingin Atelj eetalosäätiön hallitukseen 
nimettiin kaupungin edustajaksi maist. Erkki 
Kokkonen (7.12. 3419 §). 

Suomen Satamaliiton 3.12. pidettävään 
ylimääräiseen liittokokoukseen valittiin kau-
pungin edustajiksi satamalautakunnan puh. 
joht. Sven-Erik Sjögren, varapuh.joht. Pentti 
Poukka sekä lautakunnan jäsenet Esko 
Poltto ja Matti Koskela sekä heidän varamie-
hekseen Heinz Dettman. Samalla kaupungin-
hallitus oikeutti myös apul.kaup.joht. Gun-
nar Smedsin ja satamajoht. Keijo Tarnasen 

osallistumaan mainittuun kokoukseen (23.11. 
3263 §). 

Jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen 
niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien 
johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla 
on osakkeita tai osuuksia taijoille se on myöntä-
nyt lainoja, ks. kunnalliskalenteri s. 498-508. 

Asunto-osuuskunta Käpylän hallitukseen 
nimettiin kaupungin edustajiksi v:ksi 1971 
tal.arviopääll. Erkki Linturi, apulaiskau-
punginsihteerit Tauno Lehtinen ja Harri 
Sormanen sekä varajäseniksi kansliasihtee-
rit Jorma Salonen ja Simo Somiska (yjsto 
11.11. 7595 §). 

Kiinteistö-oy Kontulankuja 3, Kiinteistö-
oy Ostostie 5, Kiinteistö-oy Kontulankuja 5, 
Kiinteistö-oy Kontulankaan 8 ja Kiinteistö-
oy Kontulankaan 7 nimisten yhtiöiden halli-
tukseen v:ksi 1971 nimettiin kaup.siht. Sulo 
Hellevaara, dipl.ins. Esko Toivola, varatuo-
marit Yrjö Salo ja Pentti Sunila sekä kun-
nallissiht. Pentti Kauhanen varsinaisiksi jä-
seniksi ja varatuomarit Olavi Kaattari sekä 
Pekka Lehtonen varajäseniksi ynnä varsinai-
siksi tilintarkastajiksi apul.kaup.rev. Lassi 
Lappalainen ja reviisori Hemmo Arjanne sekä 
varatilintarkastajaksi kansliasiht. Jorma Sa-
lonen (yjsto 18.11. 7647 §). 

Asutuslautakunnan esityksen mukaisesti 
määrättiin eräät henkilöt kaupungin edus-
tajiksi maanhankintalain mukaisten asunto-
osakeyhtiöiden hallituksiin v:ksi 1971 (yjsto 
25.11. 7702 §, ks. kunn.kal. s. 509). 

Eräiden teollisuus- ja asunto-osakeyhtiöiden 
ym., joille kaupunki oli myöntänyt lainaa tai 
joissa sillä oli osakkeita, yhtiö-ja vuosikokouk-
siin valittiin kaupungin edustaja. 

Kokouspalkkioiden suorittamista varten 
eräille kaupungin viranhaltijoille kaupungin 
edustajana toimimisesta eri yhtiökokouksissa 
myönnettiin yht. 1 929 mk (yjsto 7.1. 5033 §, 
14.1. 5129 §, 28.1. 5225 §, 9.2. 5319 §, 24.3. 
5682 §, 6.5. 6087 §, 21.10. 7388 §). 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ym. Kau-
punginhallitus päätti omasta puolestaan hy-
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väksyä Asunto Oy Orioninkatu 10-12 
-nimisen yhtiön esittämän yhtiöjärjestyksen-
sä 10 ja 13 §:n muuttamisen. Muutokset kos-
kivat hallituksen kokoonpanoa ja varsinai-
sissa yhtiökokouksissa käsiteltäviä asioita 
(14.12. 3474 §). 

Merkittiin tiedoksi Herttoniemen Teolli-
suusyhdistyksen ilmoitus yhdistyksen nimen 
muuttamisesta (23.2. 531 §). 

Väkijuomamyymälät. Alko Oy:lie päätet-
tiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallitus vas-
tusta alkoholimyymälän sijoittamista Kon-
tulan Ostokeskukseen yhtiön hallitsemaan 
myymälähuoneistoon (30.11. 3335 §). 

Merkittiin tiedoksi Alko Oy:n ilmoitus 
kahden olutmyymälän toiminnan lopettami-
sesta sekä kahden olutmyymälän muuttami-
sesta olut- ja viinimyymälöiksi (16.3. 769 §, 
6.4. 989 §). 

Eräiden anniskeluravintoloiden sijoittami-
nen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Alko 
Oy:lle, ettei sillä ollut huomauttamista an-
niskeluravintoloiden sijoittamisesta jäljem-
pänä mainittuihin taloihin: Eerikinkatu 14 
(9.2. 395 §); Malmin lentoasema (16.3. 772 §); 
Kaupunginteatteri, Mäkitorpantie 11 (27.4. 
1171, 1180 §); Sturenkatu 4 ja Flemingin-
katu 15 (15.6. 1756, 1757 §); Pohj. Rautatie-
katu 21 (29.6. 1912 §); Asema-aukio 2 ja 
Ostostie 4 (14.9. 2506, 2507 §); Lauttasaaren 
Ostokeskus (19.10. 2891 §); Puotilan karta-
non Pehtoorinpytinki ja Pihlajamäentie 3 
(14.12. 3493, 3494 §) sekä ettei sillä ollut huo-
mauttamista alkoholijuomien tilapäisestä an-
niskelusta Kauppakorkeakoulun ylioppilas-
kunnan vuosijuhlassa ja X Pohjoismaisen 
Ekonomikongressin yhteydessä ylioppilas-
kunnan talossa Pohj. Rautatiekatu 21 (16.2. 
455 §, 1.6. 1578 §). Anniskeluravintolan si-
joittamista taloon Lastenkodinkuja 1 kau-
punginhallitus vastusti (27.4. 1179 §). 

Ulkomaalaisen oikeus saada harjoittaa elin-
keinoa. Kaupunginhallitus antoi yhdessä ta-
pauksessa myönteisen lausunnon ulkomaalai-

sen anomuksesta saada harjoittaa elinkeinoa 
(3.8. 2005 §) ja kolmessa tapauksessa samoin 
myönteisen lausunnon ulkomaalaisen yhtiön 
anomuksesta saada perustaa haaraliike Hel-
sinkiin (25.5. 1470 §, 29.6. 1896 §, 19.10. 
2885 §). 

Kiertomyymäläkaupan harjoittamisluvan 
myöntämistä 5 v:ksi Osuusliike Elannolle 
puollettiin maistraatille annetussa lausun-
nossa (20.4. 1107 §). 

Osto-ja myyntiliikkeen harjoittamista koske-
via anomuksia kaupunginhallitus puolsi nel-
jässä tapauksessa (16.3. 760 §, 13.4. 1037 §, 
3.8. 2004 §, 28.9. 2645 §) ja yhdessä tapauk-
sessa anomusta osto- ja myyntiliikkeen 
muuttamisesta toiseen paikkaan (13.4. 
1036 §). 

Romu- ja lumppuliikkeen harjoittamista 
koskevia anomuksia kaupunginhallitus vas-
tusti yhdessä tapauksessa (9.2. 378 §); yh-
dessä tapauksessa lausunto lääninhallituk-
selle annettiin kiinteistölautakunnan pää-
töksen mukaisesti, joka oli jatkanut romu- ja 
lumppuliikkeen harjoittajan tontin vuokra-
aikaa 5 v:lla (30.11. 3323 §); yhdessä tapauk-
sessa kaupunginhallitus ilmoitti, ettei sillä 
ollut huomauttamista romuliikkeen muutta-
misesta toiseen paikkaan (1.6. 1560 §). 

Huutokaupantoimittajan ammatinharjoitta-
mista koskevassa asiassa kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa lääninhallitukselle vastusta-
vansa valituksen hyväksymistä. Valitus oli 
hylätty maistraatissa (3.8. 2006 §). 

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kauppa. 
Lääninhallitukselle annettavissa lausunnois-
saan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei 
sillä ollut huomauttamista seuraavien ano-
musten suhteen: Finn-Shooting Oy:n ano-
muksesta saada harjoittaa ampuma-aseiden 
tukku- ja vähittäiskauppaa (29.6. 1889 §) ja 
ins. Georgij Piotrovsky'n anomuksesta saada 
harjoittaa ampumatarpeiden maahantuontia 
ja kauppaa (yjsto 15.7. 6677 §). 
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