
2. Kaupunginhallitus 

Äyriryhmä Äyrien 
lukumäärä 

Kiinteistötulot 159 247 796 
Liike- ja ammattitulot 812 705 468 
Henkilökohtaiset tulot 3 973 039 876 
Veronkorotus 8 185 098 

Yhteensä 4 953 178 238 

Osuus 
koko 

äyrimäärästä 

3.21% 
16.41 » 
80.21 » 
0.17» 

100.00% (10.1.105 §). 

Kaupungin v:n 1971 tilinpäätös. Kaupun-
ginhallitus päätti hyväksyä rahatoimiston 
laatiman kaupungin v:n 1971 tilinpäätöksen 
(10.4. 1085 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa talousar-
vion noudattamista koskevan kehotuksen kai-
kille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä 
virastoille ja laitoksille (14.2.484 §). 

Vuoden 1973 talousarvioehdotuksen laati-
mista koskeva kiertokirje päätettiin lähettää 
kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille 
sekä virastoille ja laitoksille (21.2. 559 §). 

Talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestystä 
koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi (21. 
8. 2192 §, 4.9. 2354 §, 9.10. 2778 §). 

Vuoden 1973 painettu talousarvioesitys 
liitteineen hyväksyttiin äänestysten jälkeen 
(11.10.2821 §, 30.10.2985 §, 20.11. 3205 §). 

Talousarvion ja tilisäännön noudattamista 
koskeva kiertokirje päätettiin lähettää kai-
kille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä 
virastoille ja laitoksille (27.12. 3631 §). 

Rahoitustasetta ja talousarvion toteutumista 
koskevat ilmoitukset merkittiin tiedoksi. 

Suomen Kaupunkiliitolle suoritettiin yli-
määräisenä jäsenmaksuna v:lta 1970 ja 1971 
yhteensä 156 376 mk (yjsto 15.8. 6397 §). 

12. Muut asiat 

Helsingin sotilaspiiriin kutsuntalautakun-
taan valittiin kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntoja varten kaupungin edustajaksi 
ajaksi 1.—21.9. huoltoviraston PAVI-huolto-
toimiston huoltotark. Ossi Heiskanen ja hä-
nen varamiehekseen huoltotark. Max Nyberg 
sekä ajaksi 22.9.—12.10. lastensuojeluviras-
ton johtava huoltotark. Aarno Huhtala ja 
hänen varamiehekseen vs. huoltotark. Tapani 
Rissanen. Virastoja kehotettiin myöntämään 
mainituille henkilöille virkavapautta vastaa-
vaksi ajaksi ja palkkalautakuntaa myöntä-
mään heille täydet palkkaedut virkavapauden 
ajaksi. Lastensuojelu-ja huoltovirasto oikeu-
tettiin tarpeen vaatiessa palkkaamaan sijai-
set ko. henkilöille (8.5. 1392 §, 28.8. 2335 §). 

Kansalaisuusoikeudet. Kaupunginhallitus 

antoi kertomusvuonna lausuntonsa 67 kan-
salaisuushakemuksesta, jotka koskivat 2 Al-
gerian, 6 Amerikan Yhdysvaltain, 1 Bulga-
rian, 1 Egyptin, 1 Filippiinien, 1 Hollannin, 
4 Iso-Britannian, 2 Italian, 1 Jamaikan, 2 Ja-
panin, 2 Kanadan, 11 kansalaisuutta vailla, 
4 Neuvostoliiton, 2 Norsunluurannikon, 1 
Palestiinan, 3 Portugalin, 1 Puolan, 1 Saksan 
Demokraattisen Tasavallan, 8 Saksan Liitto-
tasavallan, 2 Sveitsin, 1 Tanskan, 3 Tsekkos-
lovakian, 2 Turkin, 2 Unkarin ja 1 ent. Ve-
näjän kansalaista (3.1. 45 §, 24.1. 261 §, 31.1. 
329 §, 7.2. 398 §, 21.2. 561 §, 13.3. 792 §, 20.3. 
858 §, 4.4. 999 §, 8.5. 1351 §, 19.6. 1810 §, 
28.8. 2272 §, 11.9. 2443 §, 16.10. 2843 §, 
13.11. 3160 §, 27.11. 3306 §, 11.12. 3472 §, 
18.12. 3539 §). 
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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 ja sääntö-
jen perusteella on valittava kaupungin edus-
taja (Ks. kunnalliskalenteri). 

Pääkaupunkiseudun ammattikurssisäätiön 
valtuuskunnan v:n 1972 lopussa päättyväksi 
toimikaudeksi valittiin seuraavat kuusi jä-
sentä: toim.joht. Pentti Katajamäki varamie-
henään varanot. Salme Katajavuori, painaja 
Toive Suominen, leikkaaja Valma Mäkinen, 
maist. Elina Hytönen varamiehenään piiri-
asiamies Eino Kaajakari, varatuom. Gustaf 
Laurent varamiehenään valt.kand. Annette 
Liljeström ja os.joht. Arvi Arvisto varamie-
henään tekn. Jouko Rytkönen (13.11.3169 §). 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesien-
suojeluyhdistyksen vuosikokoukseen valit-
tiin kaupungin edustajiksi apul.kaup.joht. 
Gunnar Smeds, vs. toim.joht. Seppo Priha, 
os.pääll. Kauko Tammela, katurak.pääll. 
Hans Korsbäck sekä kaup.hygieenikko Oleg 
Gorbatow (21.2. 601 §). 

Kärkulla Centralanstalt Kommunalför-
bund -nimisen kuntainliiton asettamaan Kes-
ki-Uudenmaan toimikuntaan nimettiin kau-
pungin edustajaksi kertomusvuodeksi vajaa-
mielishuoltaja Lea Pitkänen (14.2. 532 §). 

Invalidisäätiön isännistön jäseneksi 3-vuo-
tiskaudeksi 1973—1975 nimettiin apul.kaup. 
joht. Aarne K. Leskinen (18.9. 2510 §). 

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen 
jäseniksi v:ksi 1972 nimettiin valtiot.maist. 
Erkki Kokkonen ja lakit.lis. Pentti Mäkelä 
sekä tilintarkastajaksi reviisori Vesa Ikähei-
mo ja hänen varamiehekseen apul.reviisori 
Sirkka Lehmus (17.1. 207 §). 

Asuntomessujen näyttelytoimikuntaan 
kaupungin edustajaksi toim.pääll. Pekka 
Löyttyniemen tilalle valittiin dipl.ins. Matti 
Loukola (28.8. 2293 §). 

Asuntotuotantotoimiston rakennusohjel-
miin kuuluvien jäljempänä mainittujen yh-

tiöiden rakennusaikaisiksi tilintarkastajiksi 
määrättiin seuraavat henkilöt: 
— Kiinteistö-oy Kuusikkotie 4, reviisori 
Mauri Nysten ja apul.reviisori Meri Niemi, 
varalla apul.reviisori Urpo Vainionpää; 
— Kiinteistö-oy Maunulantie 19, samat 
kuin edellä; 
— Kiinteistö-oy Juhana Herttuan tie 7 ja 11, 
apul.reviisorit Meri Niemi ja Sirkka Lehmus, 
varalla reviisori Hemmo Arjanne; 
— Kiinteistö-oy Pakkalantie, reviisorit 
Olavi Wickstrand ja Sirkka Keskitalo, varalla 
apul.reviisori Toini Kekkonen; 
— Asunto-oy Teuvo Pakkalantie 12, apul. 
reviisorit Ulla Haaparinne ja Urpo Vainion-
pää; 
— Kiinteistö-oy Hirsipadontie 2, apul.re-
viisorit Meri Niemi ja Urpo Vainionpää, va-
ralla reviisori Hemmo Arjanne ja apul.revii-
sori Ulla Haaparinne; 
— Asunto-oy Juhana Herttuan tie 12, apul. 
reviisori Ulla Haaparinne ja reviisori Vesa 
Ikäheimo, varalla apul.reviisori Sirkka Leh-
mus; 
— Asunto-oy Kirjurintie 4, samat kuin edellä 
(yjsto 19.1. 5114 §, 30.8. 6469 §). 

Malmin Liiketalo Oy:n yhtiökokoukseen 
määrättiin kaupunkia edustamaan kaupun-
ginkanslian lainopillinen osasto sekä Taka-
niemi Oy:n yhtiökokoukseen opetus- ja si-
vistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 
(yjsto 22.3. 5527 §,8.11. 6853 §). 

Kokouspalkkioiden suorittamista varten 
eräille kaupungin viranhaltijoille kaupungin 
edustajana toimimisesta eri yhtiökokouksissa 
myönnettiin yht. 1 763 mk (yjsto 26.1. 5147 §, 
2.2. 5222 §, 17.5. 5892, 5903 §, 24.5. 5930 §, 
31.5. 6001 §, 14.6. 6059 §, 25.7. 6307 §). 

Yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksesta an-
nettiin lausunto Kemijoki Oy :lle (20.3.877 §). 

Väkijuomamyymälät. Oy Alko Ab:lle esi-
tettiin, että se harkitsisi toisenkin alkoholi-
myymälän avaamista rautatieaseman lähei-
syydessä Hallituskatu 15 sijoitettavan myy-
mälän lisäksi, jotta asematunnelissa oleva 
myymälä voitaisiin kokonaan sulkea. Kau-
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punginhallitus ilmoitti, ettei sillä ollut huo-
mauttamista alkoholimyymälän sijoittamista 
vastaan taloon Hallituskatu 15 (14.2. 495, 
497 §). 

Anniskeluravintoloiden sijoituspaikkojen hy-
väksyminen ym. Kaupunginhallitus ilmoitti 
Alko Oy.lle, ettei sillä ollut huomauttamista 
anniskeluravintolan sijoittamisesta jäljempä-
nä mainittuihin taloihin: 
— Mannerheimintie 48—50 (Hotelli Hes-
peria) (17.1. 205 §), 
— Eerikinkatu 4 (Ravintola Marinad) (10.4. 
1091 §), 
— Etelärannan Matkustajapaviljonki, 
— Hallituskatu 15 (19.6. 1816, 1817 §), 
— Aleksanterinkatu 13, 
— Kantelettarentien varrelle Eka-Market ta-
varatalo, 
— Vanhaistentie 1, Kannelmäen ostoskeskus 
(26.6. 1912, 1913, 1914 §), 
— Kastelholmanne 2 (25.9. 2626 §), 
— Suomen Kansallisoopperan lämpiö (2.10. 
2687 §), 
— Töölöntorinkatu 7, 
— Lapinlahdenkatu 1 (23.10. 2924, 2925 §), 
— Ruusulankatu 10 (20.11. 3238 §) ja 
— Jousimiehentie 3 (27.11. 3310 §). 

Edelleen kaupunginhallitus antoi myöntä-
vän lausunnon talossa Ruoholahdenkatu 4 
sijaitsevan anniskeluravintolan laajentami-
sesta sekä tilapäisten anniskeluoikeuksien 
myöntämisestä ajaksi 12.—13.5. Suomen 
Kansanterveysyhdistys Folkhälsoföreningen 

i Finland r.y:lle Potilashotelli Kantereessa 
talossa Ruusulankatu 10 järjestettyjä tilai-
suuksia varten (26.6. 1911 §, 4.4. 1007 §, 2.5. 
1288 §). 

Kaupunginhallitus päätti puoltaa kaupun-
ginkanslian anomusta Kaupunginkellari-ni-
misen ravintolan ravintolaoikeuksien laajen-
tamisesta tilapäisesti Kaupungintalon juhla-
saliin ja siihen samassa tasossa liittyviin ti-
loihin (23.5. 1533 §). 

Ulkomaalaisen oikeus saada harjoittaa elin-
keinoa. Kaupunginhallitus antoi myönteisen 
lausunnon ulkomaalaisen yhtiön anomuk-
sesta saada perustaa haaraliike Helsinkiin 
(20.11. 3229 §). 

Ulkomaalaisen oikeudesta saada omistaa 
kiinteää omaisuutta kaupunginhallitus antoi 
kahdessa tapauksessa myöntävän lausunnon 
(28.8. 2315 §, 18.12. 3581 §). 

Kulkukaupan harjoittamisesta Turun ja Po-
rin läänin maalaiskunnissa kaupunginhallitus 
antoi eräässä tapauksessa myöntävän lausun-
non Turun ja Porin lääninhallitukselle (8.5. 
1352 §). 

Ampumatarvikkeiden kauppa. Kaupungin-
hallitus päätti puoltaa Alfa Markkinointi 
Oy:n anomusta saada harjoittaa ampuma-
tarvikkeiden kauppaa (2.10. 2681 §). 

Helsingin väkiluku. Merkittiin tiedoksi ti-
lastollisen päätoimiston ilmoitus, että kau-
pungin henkikirjoitettu väkiluku oli 1.1.1972 
yht. 520 042 henkilöä, joista ulkomaiden 
kansalaisia 3 391 henkilöä (25.9. 2616 §). 
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