
2. K aupunginhallitus 

12. Muut asiat 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta. Kaupungin-
hallitus antoi yhteistyötoimikunnalle lausunnon pää-
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaa koskevasta 
johtosääntöehdotuksesta (21.5. 1643 §, 28.5. 1747 §). 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnalle suoritet-
t i in Helsingin maksuosuuden I erä, 525 002 mk sekä 
II erä 513 450 mk (yjsto 17.1. 5093 §, 16.5. 5801 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan val i t t i in 
kertomusvuoden asevelvollisuuskutsuntoja varten kau-
pungin edustajiksi ajaksi 3.9.—21.9. lastensuojeluviras-
ton johtava huoltotark. Aarno Huhtala ja hänen vara-
miehekseen huoltotark. Tapani Rissanen sekä ajaksi 
22.9. -12.10. Pavi-huoltotoimiston huoltotark. Ossi 
Heiskanen ja hänen varamiehekseen huoltotark. Heikki 
Gröndahl (28.5. 1803 §). 

Kansalaisuusoikeudet. Kaupunginhallitus antoi kerto-
musvuonna lausuntonsa 67 kansalaisuushakemuksesta, 
jotka koskivat 1 Argentiinan, 1 Australian, 1 Brasilian, 
2 Bulgarian, 1 Englannin, 1 Espanjan, 1 Intian, 2 Iso-
Britannian, 1 Italian, 3 Itävallan, 1 Keski-Afrikan tasa-
vallan, 2 Kreikan, 12 Neuvostoliiton, 1 Portugalin, 3 
Puolan, 1 Ranskan, 2 Saksan, 6 Saksan Liittotasavallan, 
1 Singaporen, 2 Syyrian, 3 Tanskan, 1 Tsekkoslovaki-
an, 3 Turkin, 2 Unkarin, ja 1 Yhdistyneiden Arabitasa-
valtojen kansalaista sekä 12 kansalaisuutta vailla olevaa 
(15.1. 158 §, 29.1. 348 §. 19.2. 599 § ,26 .2 . 701 §, 
26.3. 1018 §, 2.5. 1451 §, 18.6. 1985 §, 6.8. 2153 §, 
17.9. 2708 §, 8.10. 2966 §, 5.11. 3289 §). 

Kaupungin edustajien valitseminen yhdistysten, sääti-
öiden, laitosten ym. hallintoelimiin. Kaupunginhallitus 
valitsi jäsenet ja tilintarkastajat sellaisten yhdistysten, 
säätiöiden, laitosten yhtiöiden ym. johtokunt i in , joi-
den hall intoelimiin lain, asetusten ja sääntöjen perus-
teella on valittava kaupungin edustaja (ks. Kunnalliska-
lenteri). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton sairaala-
suunnittelun yhteistoimintaelimeen nimett i in varsi-
naisiksi jäseniksi apul.kaup.joht. Aarne K. Leskinen, 
sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksanen ja toim.pääll. 
Tuure Lehto sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäse-
nekseen apul.kaup.siht. Kurt Söderholm, sairaalatutki-
ja Liisa Mantila ja suunn. Ingrid Hämelin (15.1. 217 §). 

Suojapirtin hoitokodin johtokuntaan v:ksi 1973 ni-
mett i in huoltotark. Seppo Niiranen ja varalle huolto-
tark. Heikki Gröndahl sekä Kotkankadun hoitokodin 
johtokuntaan huoltotark. Heikki Gröndahl, varalle 
huoltotark. Seppo Niiranenn (29.1. 383 §). 

Työterveyssäätiöön kolmevuotiskaudeksi 1974—1976 

nimetti in johtava työterveydenhuoltolääkäri Carl-Gus-
taf Gröndahl (17.12. 3852 §). 

Työterveyslaitokselle päätettiin i lmoittaa, ettei kau-
punki pitänyt tarkoituksenmukaisena osallistumistaan 
Urheilulääketieteen säätiöön sen perustajajäsenenä 
(15.10. 3045 §). 

Kuntokallio-Säätiön hallitukseen nimett i in kertomus-
vuodeksi hovioik.ausk. Ar i Rautanen ja Vuosaaren Ur-
heilutalo Oy:n hallitukseen valt.maist. Erkki Kokko-
nen ja lakit.Iis. Pentti Mäkelä sekä tilintarkastajaksi 
rev. Vesa Ikäheimo ja hänen varamiehekseen apul.rev. 
Sirkka Lehmus (22.1. 308 §, 2.4. 1098 §). 

Kannelkotisäätiön hallitukseen nimett i in v.ksi 1973 
huoltoviraston apul.joht. Pentti Arvo, varamiehenään 
saman viraston toim.pääll. Anneli Eerikäinen sekä sää-
tiön tilintarkastajaksi kaup.kamr. Raimo Kaarlehto, 
varamiehenään os.pääll. Erkki Kaarnakorpi (6.8. 
2244 §). 

Kaupunginkanslian lainopillista osastoa kehotetti in 
edustamaan kaupunkia Oy Satamavarastot Ab:n yhtiö-
kokouksessa ja ehdottamaan yht iön väliaikaiseen halli-
tukseen edustajiksi satamalautakunnan puh.joht. Sven-
Erik Sjögrenin ja apul.kaup.joht. Gunnar Smedsin 
(9.4. 1190 §). 

Kaup.lakimies Jarl-Erik Kuhlefelt määrättiin edusta-
maan kaupunkia Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n ja 
Suomen Turistiauto Oy:n yhtiökokouksissa ja ehdotta-
maan ensin mainitun johtokuntaan puheenjohtajaksi 
Carl-Gustaf Londenia ja jäseniksi Heikki Pakarista, 
RaimoLarjolaa, Vi l jo Niemistä ja Tuomo Yrjölää sekä 
varajäseniksi Eino I. Leinoa ja A imo Halosta sekä Suo-
men Turistiautot Oy:n johtokunnan jäseniksi em. viit-
tä Helsinki-Maaseutu-Liikenne Ov:n johtokunnan jä-
seniksi valittua. Yhtiöiden tilintarkastajiksi kehotetti in 
kaupungin edustajaa ehdottamaan rev. Olavi Wick-
strandia ja Vesa Ikäheimoa sekä edellisen yht iön vara-
tilintarkastajiksi apul.rev. Kari Salmea (25.6. 2107 §). 

Oy Kunnallistieto - Kommundata Ab:n varsinaiseen 
yhtiökokoukseen määrättiin kaupungin edustajaksi ra-
hoitusjoht. Erkki Lintur i ja ehdotett i in hänen valitse-
mistaan yht iön johtokunnan jäseneksi ja organisaatio-
pääll. Pertti Forsströmin valitsemista varajäseneksi, mi-
käli eroavien johtokunnan jäsenten ja varajäsenten ar-
vonnassa arpa lankeaa heidän kohdalleen, sekä kaup. 
rev. Einar Lehtoa tilintarkastajaksi (14.5. 1575 §). 

Takaniemi Oy:n yhtiökokoukseen määrättiin kaupun-
kia edustamaan apul.kaup.joht. A.K. Loimaranta ja 
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häntä kehotetti in ehdottamaan hallituksen varsinaisik-
si jäseniksi apul.kaup.joht. Aarne K. Leskistä, virasto-
pääll. Pentti Lehtoa ja rahoitusjoht. Erkki Linturia se-
kä varajäseniksi os.pääll. Harri Sormasta ja varsinaisek-
si tilintarkastajaksi kaup.kamr. Raimo Kaarlehtoa ja 
varatilintarkastajaksi apul.kaup.kamr. Jorma Salosta 
(yjsto 14.11. 6675 §). 

Lisäksi kaupungin edustajat val i t t i in useiden eri teolli-
suus- ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiö- ja vuosikokouk-
siin. 

Maanhankintalain 157 §:n mukaan perustettujen hel-
sinkiläisten asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin määrät-
t i in kaupungin edustajat ja heidän varamienensä (v:n 
1974 kert. s. 503). 

Kokouspalkkioina kaupungin viranhalti joil le toimimi-
sesta edustajana eri yhtiökokouksissa suoritetti in yht. 
2 385 mk (yjsto 24.1. 5157 §, 31.1. 5200 §, 4.4. 5615 
§, 7.5. 5790 §, 23.5. 5862 §, 3.12. 6799 §). 

Alkoholimyymälät. Lausuntonaan Oy A lko Ab.lle 
kaupunginhallitus päätti i lmoittaa, ettei sillä ole huo-
mauttamista alkoholimyymälän sijoittamista vastaan 
taloon Salomonkatu 1 edellyttäen, ettei sisäänkäyntiä 
sijoiteta Mannerheimintien puolelle (7.5. 1524 §). 

Kaupunginhallitus esitti Oy A lko Ab:l le toivomuksen 
Pakilassa talossa Lepolantie 14 sijiatsevan alkoholi-
myymälän siirtämisestä sopivampaan paikkaan, mikäli 
mahdollista kertomusvuoden aikana. A lkon kirje, jossa 
yht iö i lmoi t t i , ettei sillä huoneistovaikeuksien yuoksi 
ole mahdollisuutta suorittaa siirtoa toivotussa ajassa, 
merki t t i in tiedoksi (29.1. 354 §, 19.11.3469 §). 

Edelleen kaupunginhallitus i lmoi t t i lausuntonaan Oy 
A lko Ab:lle, ettei sillä ole huomauttamista alkoholi-
myymälän siirtämistä vastaan talosta Vanhaistentie 1 
Osuusliike Elannon Eka-Market tavaratalon laajennus-
osaan Kantelettarentien varrella (25.6. 2051 §). 

Anniskeluravintolat. Oy A lko Ab:l le annetuissa lausun-
noissaan kaupunginhallitus i lmoi t t i , ettei sillä ol lut 
huomauttamista anniskeluravintolan sijoittamisesta 
seuraaviin paikkoihin: Pohjoisesplanadi 17 (29.1. 
357 §), Esplanadikappeli (29.11. 3628 §), Arkadian 
puistikko (2.5. 1452 §), Eerikinkatu 4 (11.6. 1939 §), 
Annankatu 25 (6.8. 2169 §), Salomonkatu 1 (1.10. 
2874 §), Neitsytpolku 12 (5.2. 418 §), Sturenkatu 27 
(28.5. 1758 §), Nordenskiöldin katu 3 (11.6. 1937 §), 

Intiankatu 3 (11.6. 1938 §), Osmontie 5 (29.11. 
3625 §), Pirjontie 1 (22.10. 3106 §), Roihuvuorentie 
10 (29.11. 3626 §) ja Mustalahdentie 4 (26.2. 709 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti i lmoittaa Oy A lko 
Ab:lle, ettei sillä ole huomauttamista talossa Vuosaa-
rentie 8 sijiaitsevan ravintolan anniskeluoikeuksien laa-
jentamista vastaan siten, että ravintolaan liitetään kiin-
teistön ensimmäisessä kerroksessa keskiolutoikeuksin 
toimiva kahvilaosa (29.1. 356 §). Kaupunginhallituk-
sella ei ol lut myöskään huomauttamista Kaartinkuja 
1:ssä sijaitsevaan ravintolaan myönnettyjen anniskelu-
oikeuksien siirtoa vastaan Suomenlinnaan rakennuk-
seen C 9 (5.2. 419 §). 

Ulkomaalaisen oikeus harjoittaa elinkeinoa. Kaupun-
ginhallitus antoi myönteisen lausunnon poliisilaitok-
selle kahden ulkomaalaisen henkilön ja erään ulkomaa-
laisen yht iön anomuksesta saada harjoittaa elinkeino-
toimintaa Helsingissä (2.4. 1092 §, 16.4. 1276 §, 
12.11. 3356 §). 

Ulkomaalaisen oikeus saada hallita tai omistaa kiin-
teää omaisuutta. Kaupunginhallitus antoi yhdeksässä 
tapauksessa lääninhallitukselle myöntävän lausunnon 
(8.1. 101 §, 22.1. 287, 288 §, 12.2. 553 §, 19.2. 623, 
624 §,26.3. 1044 §,21.5. 1683 §,3.9. 2557 §). 

Kiertomyymäläkaupan harjoittaminen. Kaupunginhal-
litus antoi eräästä hakemuksesta kielteisen lausunnon 
Lapin lääninhallitukselle (1.10. 2866 §). 

Romukaupan harjoittaminen. Kaupunginhallitus puol-
si erään romu- ja lumppuliikkeen anomusta saada har-
joittaa l i ikettä uudessa toimipaikassa sekä i lmoi t t i vas-
tustavansa erään romuliikkeen ja erään käytettyjen ta-
varoiden kaupan anomusta saada harjoittaa po. li ikettä 
(2.4. 1090, 1091 §,4.6. 1840 §). 

Ampumatarvikkeiden, räjähdysaineiden ym. kauppa. 
Kaupunginhallitus i lmoi t t i lääninhallitukselle yhdek-
sässä tapauksessa puoltavansa anomuksia, jotka koski-
vat ampuma-aseiden- ja tarvikkeiden, räjähdysaineiden 
tai ilotulitusvälineiden kauppaa tai varastointia (22.2. 
246, 247 §, 29.1. 352 §, 19.2. 594 §, 25.6. 2 0 3 8 -
2040 §,6.8. 2145 §, 12.11. 3352 §, 29.11. 3621 §). 

Helsingin väkiluku. Merki t t i in tiedoksi tilastokeskuk-
sen ilmoitus, että kaupungin henkikir jo i tet tu väkiluku 
oli 1.1.1973 yht. 515 520 henkilöä, joista ulkomaiden 
kansalaisia 3 309 henkilöä (15.10. 3039 §). 
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