
2. Kaupung inhallitus 

Kaupungin v:n 1972 talousarvioehdotuk-
sen käsittelyjärjestystä koskevat ilmoitukset 
merkittiin tiedoksi (23.8. 2232 §, 11.10. 
2693 §, 12.10. 2731 §). 

Kaupungin v:n 1972 painettu talousarvio-
ehdotus ja siihen liittyvät täydennykset hy-
väksyttiin suoritettujen äänestysten jälkeen. 
Myöhemmin kaupunginhallitus päätt i muut-
t aa talousarvioehdotustaan Asuntorakennus-
toiminnan tukemista koskevan tilin osalta ai-
kaisemmin ehdotetun kokonaismäärärahan 
puitteissa siten, että alamomentilta »Puu-
Käpylän saneeraus» siirretään 800 000 mk 
alamomentille »Muu asuntotuotanto» (25.10. 
2821 §, 15.11. 3034 §, 7.12. 3257 §). 

Kaupunginhallitus päätt i lähettää v:n 1972 
talousarvion ja tilisäännön noudattamista ja 
taloudenhoidon tehostamista koskevan keho-
tuksen kaikille lauta- ja johtokunnille, viras-
toille ja laitoksille sekä rakennustoimikunnille 
(27.12. 3506 §, 11.10. 2691 §). 

Rahoitustasetta ja talousarvion toteutumista 
koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi. 

Suomen Kaupunkiliiton v:n 1969 ylimää-
räinen jäsenmaksu, 77 822 mk, päätettiin 
suorittaa muihin yleisiin hallintomenoihin 
kuuluvista siirtomäärärahoista Osallistumi-
nen kunnallisopiston perustamiskustannuk-
siin (yjsto 8.12. 6917 §). 

12. Muut asiat 

6.11.1970 järjestetyn kansalaisjuhlan meno-
ja ja juhlan rahoitusta koskeva Helsingin 
Reserviupseeripiiri r.y:n ilmoitus merkittiin 
tiedoksi (yjsto 3.2. 5184 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakun-
taan valittiin kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntoja varten kaupungin edustajiksi 
ajaksi 1.-20.9. lastensuojelu viraston johtava 
huoltotarkastaja Aarno Huhtala ja varalle 
Naulakallion vastaanottokodin apul.joht. 
Aarre Lampinen sekä ajaksi 21.9.-9.10. 
PAVI-huoltotoimiston huoltotark. Ossi Heis-
kanen ja varalle huoltotark. Matti Pakarinen. 
Lastensuojelu virastoa ja huolto virastoa keho-
tettiin myöntämään mainituille henkilöille 
virkavapautta vastaavaksi ajaksi. Palkka-
lautakunnalle päätettiin esittää, että ko. 
henkilöille myönnettäisiin täydet palkka-
edut virkavapauden ajaksi. Lastensuojelu-
virasto ja huolto virasto oikeutettiin palkkaa-
maan, jos se osoittautuisi tarpeelliseksi, sijai-
set kutsuntalautakunnan jäseniksi määrät ty-
jen virkavapausajaksi (1.6. 1633 §). 

Kansalaisuusoikeudet. Kaupunginhallitus 
antoi kertomusvuonna lausuntonsa 40 kansa-
laisuushakemuksesta, jotka koskivat 1 Alge-
rian, 1 Amerikan Yhdysvaltain, 1 Australian, 

2 Bulgarian, 1 Hollannin, 4 Intian, 1 Iso-
Britannian, 1 Israelin, 1 Italian, 1 Jordanian, 
5 kansalaisuutta vailla, 1 Libyan, 5 Neuvosto-
liiton, 1 ent. Puolan, 1 Puolan, 4 Saksan 
Liittotasavallan, 3 Sveitsin, 1 Syyrian, 1 Tur-
kin, 1 Unkarin, 2 ent. Venäjän ja 1 Yhdisty-
neiden Arabitasavaltojen kansalaista (22.2. 
585 §, 8.3. 725 §, 22.3. 862 §, 13.4. 1082 §, 
10.5. 1375 §, 17.5. 1456 §, 24.5. 1531 §, 7.6. 
1711 §, 2.8. 2041 §, 23.8. 2228 §, 11.10. 
2690 §, 29.11. 3206 §, 7.12. 3287 §, 27.12. 
3504 §). 

Jäsenten valitseminen eri yhdistysten, säätiöi-
den, laitosten ym. hallintoelimiin. Kaupungin-
hallitus valitsi kaupunkia edustavat jäsenet 
ja ti l intarkastajat sellaisten yhdistysten, sää-
tiöiden ja laitosten ym. johtokuntiin, joiden 
hallintoelimiin lain, asetusten ja sääntöjen 
perusteella on valittava kaupungin edustaja. 
(Ks. kunnalliskalenteria ao. laitoksen ym. ni-
men kohdalta). 

Kiinteistö Oy Siltakeskus -nimisen yhtiön 
hallitukseen kertomusvuodeksi nimettiin kau-
pungin edustajiksi os.siht. Olavi Makkonen 
varsinaiseksi jäseneksi, varalle alueisänn. 
Olavi Vesanto ynnä varsinaiseksi tilintarkas-
tajaksi apul.kaup.reviisori Lassi Lappalai-
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nen, varalle apul.reviisori Sirkka Lehmus 
(yjsto 16.6. 5991 §). 

Asuntotuot antotoimiston rakennusoh j el-
miin kuuluvien jäljempänä mainittujen yh-
tiöiden rakennusaikaisiksi tilintarkastajiksi 
määrättiin seuraavat henkilöt: Kiinteistö Oy 
Kontulankaari 11, Kiinteistö Oy Kontulan-
kaari 14 ja Kiinteistö Oy Tuukkalantie 5 
nimisten yhtiöiden rakennusaikaisiksi tilin-
tarkastajiksi apul.kaup.reviisori Lassi Lappa-
lainen, reviisori Hemmo Arjanne sekä varalle 
varat. Jorma Salonen, Kiinteistö Oy Salpaus-
seläntie 14:n rakennusaikaisiksi tilintarkas-
tajiksi reviisori Mauri Nysten ja apul.revii-
sori Urpo Vainionpää sekä varalle apul.revii-
sori Ulla Haaparinne, Kiinteistö Oy Metsä-
purontie 12 ja Kiinteistö Oy Metsäpurontie 13 
nimisten yhtiöiden rakennusaikaisiksi tilin-
tarkastajiksi reviisori Niilo Puisto ja apul. 
reviisori Meri Niemi, varalle apul.reviisori 
Urpo Vainionpää, Kiinteistö Oy Koivikkotie 
5:n rakennusaikaisiksi tilintarkastajiksi apul. 
reviisorit Urpo Vainionpää ja Meri Niemi sekä 
varalle apul.reviisori Ulla Haaparinne, Asun-
to Oy Metsäpurontie 9 ja Asunto Oy Metsä-
purontie 17 nimisten yhtiöiden rakennus-
aikaisiksi tilintarkastajiksi reviisori Mauri 
Nysten ja apul.reviisori Toini Kekkonen 
(yjsto 6.4. 5585 §). 

Tietokoneyhdistykseen nimettiin eroa pyy-
täneen luonnont.kand. Reijo Mäkelän tilalle 
oikeust.kand. Erkki Niiniskorpi (2.8. 2050 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan 
alaiseen, kouluasioita selvittelevään työryh-
mään nimettiin kaupungin edustajiksi koulu-
toimen joht. Walter Erko, ruotsinkielisen 
koulutoimen joht. Hilding Cavonius ja koulu-
toimen apul.joht. Kalevi Jääskeläinen (yjsto 
28.7. 6281 §). 

Lapsi-invalidien koulusäätiön isännistöön 
1.1.1972 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi va-
littiin koulutoimen joht. Walter Erko (20.9. 
2542 §). 

Suomen Sinfoniaorkesterit yhdistyksen hal-
litukseen yhdistyksen v:n 1972 vuosikokouk-

seen asti nimettiin kapellimest. Jorma Panula 
(yjsto 14.4. 5611 §). 

Aloitetoimikunnan jäljellä olevaksi toimi-
ajaksi eli kertomusvuoden loppuun valittiin 
jäseneksi rak.mest. Lauri Morri 25.5. eron-
neen ylityönjoht. Mauno Malmin jälkeen 
(24.5. 1582 §). 

Yleisjaosto myönsi huoltoviraston entiselle 
apul.joht. Ensio Lundellille eron Metsärin-
teen vanhainkoti Oy:n jäsenen tehtävästä ja 
nimesi hänen tilalleen kaupungin edustajaksi 
varsinaiseksi jäseneksi huoltoviraston apul. 
joht. Pentti Arvon ja varalle huoltoviraston 
vs. toim.pääll. Anneli Eerikäisen (yjsto 28.4. 
5736 §). 

Kokouspalkkioiden suorittamista varten 
eräille kaupungin viranhaltijoille kaupungin 
edustajana toimimisesta eri yhtiökokouksissa 
myönnettiin yht. 1 698 mk (yjsto 10.2. 5224, 
5240 §, 9.6. 5956 §, 11.8. 6328 §). 

Sääntöjen muuttaminen ym. Kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa Töölön Urheilutalo-
säätiölle suostuvansa siihen, että säätiön 
sääntöjen 6 §:n ensimmäinen kappale ja 9 § 
muutetaan säätiön valtuuskunnan 30.11.1970 
päättämällä tavalla (18.1. 171 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa suostu-
muksen takauksen haltijana Typpi Oy:n ja 
Rikkihappo Oy:n yhtymiseen. Kaupungin-
kanslian lainopillista osastoa kehotettiin toi-
mittamaan Typpi Oy:lle kaupungin kirjalli-
nen suostumusilmoitus (7.12. 3328 §). 

Suunnittelusihteerin toiminnan aloittamis-
ta lääninhallituksessa koskeva lääninhalli-
tuksen ilmoitus merkittiin tiedoksi (13.9. 
2437 §). 

V äkijuomamyymälät. Kaupunginhallitus 
päätti esittää Alko Oy:lle, että mikäli auki-
oloaikojen järjestelyillä ei asematunnelin 
alkoholimyymälän osuutta alueella esiinty-
viin järjestyshäiriöihin voitaisi oleellisesti 
vähentää, yhtiö ottaisi harkittavakseen tä-
män myymälän sulkemisen tai siirtämisen toi-
seen paikkaan (29.3. 938 §, 5.4. 1008 §). 

Eräiden anniskeluravintoloiden sijoituspaik-
kojen hyväksyminen. Kaupunginhallitus päät-
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ti ilmoittaa Alko Oy.ile, ettei sillä ollut huo-
mauttamista anniskeluravintolan sijoittami-
sesta jäljempänä mainittuihin taloihin: Yr-
jönkatu 15 (11.1. 78 §); taloihin Vaasankatu 
10 ja Runeberginkatu 22-24 (22.3. 867 §); 
Hylje-nimiseen saareen (3.5. 1302 §); Terva-
saaren rantaan ankkuroituun s/s Pikinytky-
nimiseen alukseen (17.5. 1467 §); taloon Ma-
riankatu 9 (17.5. 1468 §); taloon Ida Aal-
bergin tie 1 (7.6. 1713 §); Herttoniemen kar-
tanossa sijaitsevaan ravintolaan (7.6. 1714 §); 
Olympiastadionin kahvilaan ajaksi 18.6. ja 
1.-16.8. (14.6. 1800 §); taloon Gyldenintie 2 
(16.8. 2176 §); taloon Keskuskatu 3 (20.9. 
2504 §); taloon Mannerheimintie 46-48 
(20.9. 2505 §); taloon Hiihtäjäntie 1 (20.9. 
2506 §); Finlandia-taloon (25.10. 2837 §); 
taloon Lauttasaarentie 1 (20.12. 3440 §); 
taloon Jakomäentie 24 (27.12. 3517 §). An-
niskeluravintolan sijoittamista taloon Kap-
teeninkatu 7 kaupunginhallitus vastusti, 
koska alueella ennestään oli muita ravinto-
loita (17.5. 1466 §). 

Ulkomaalaisen oikeus saada harjoittaa elin-
keinoa. Kaupunginhallitus antoi kolmessa 
tapauksessa myönteisen lausunnon ulkomaa-
laisen anomuksesta saada harjoittaa elinkei-
noa (8.3. 723, 724 §, 27.12. 3503 §). Kahdessa 
tapauksessa kaupunginhallitus antoi myön-
teisen lausunnon ulkomaalaisen yhtiön ano-
muksesta saada harjoittaa liiketoimintaa 
Helsingissä (11.10. 2692 §, 29.11. 3207 §). 

Antiikki- ja vanhaintavaran kaupan harjoit-
tamista koskevia anomuksia kaupunginhalli-
tus puolsi kolmessa tapauksessa (18.1. 159, 
160 §, 1.3. 653 §); yhdessä tapauksessa se 

ilmoitti vastustavansa anomuksen hyväksy-
mistä siltä osin, kuin se koski liiketoiminnan 
vastuunalaisen johtajan valitsemista ano-
muksen mukaisesti (13.9. 2439 §). 

Kiertomyymäläkaupan harjoittamista kos-
kevia anomuksia kaupunginhallitus puolsi 
kahdessa tapauksessa (1.6. 1639 §, 25.10. 
2830 §). 

Romuliikkeen harjoittamista koskevia ano-
muksia kaupunginhallitus puolsi yhdessä ta-
pauksessa, huomauttaen, että anojan hal-
lintaoikeus anomuksessa mainittuun aluee-
seen päättyy 30.6.1972 (25.10. 2833 §); yh-
dessä tapauksessa kaupunginhallitus vastusti 
anomuksen hyväksymistä (22.3. 861 §). 

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kauppa. 
Lääninhallitukselle annettavissa lausunnois-
saan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei 
sillä ollut huomauttamista seuraaviin ano-
muksiin nähden: Toiminimi AU-KA A. Kau-
kiainen -nimisen agentuuriliikkeen anomus 
saada harjoittaa ampuma-aseiden ja -tarvik-
keiden kauppaa (7.12. 3286 §); Finn Arms 
Company Oy:n anomus saada harjoittaa am-
puma-aseiden ja -tarvikkeiden kauppaa (26.4. 
1230 §); Westbest, Paavo Kolari Komman-
diittiyhtiön anomus saada harjoittaa ilo-
tulitteiden vähittäiskauppaa sekä vastuun-
alaisen hoitajan hyväksyminen (25.1. 250 §, 
1.2. 341 §); toim.joht. Teuvo Louhisolan ano-
mus saada harjoittaa ampuma-aseiden ja 
-tarpeiden kauppaa (22.2. 586 §) sekä Rake 
Oy:n anomus ampumatarvikevaraston siirtä-
misestä sekä vastuunalaisten hoitajien hy-
väksymisestä (21.6. 1856 §). 
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