
30. Yleisten töiden lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano 
v. 1967 oli muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseneksi lakit.lis. Paul 
Paavelan tilalle valittiin 15.4. alkaen am-
mattikoulun op. Kalervo Laitinen. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 56 
kertaa ja käsitteli 2 089 asiaa. Lähetettyjen 
kirjeiden lukumäärä oli 514. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna kes-
kuudestaan 5 jaostoa sellaisten asioiden val-
mistelua varten, jotka edellyttivät lisätutki-
musten suorittamista ja joissa tämän katsot-
tiin voivan paremmin tapahtua jaoston kuin 
lautakunnan piirissä. Komitealuontoinen 7. 
10.1963 asetettu rakennusviraston organisaa-
tiojaosto allekirjoitti mietintönsä 10.11.1967. 

Lautakunnan kertomusvuoden aikana te-
kemistä päätöksistä ja esityksistä sekä anta-
mista lausunnoista mainittakoon seuraavat 
tärkeimmät, jotka on ryhmitelty rakennus-
viraston eri toimialojen mukaan: 

K a u p u n g i n i n s i n ö ö r i n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t : Päätökset. Lauta-
kunta hyväksyi v:n 1967 kone- ja autohan-
kintaohjelman (23.1. 170 §, 30.1. 220 §, 13.2. 
311 §) sekä v:n 1968 talousarvion kone- ja 
autohankintamäärärahoilla toteutettavan 
hankintaohjelman (18.12. 2018 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyis-
tä esityksistä mainittakoon seuraavat, jotka 
koskivat: kaupungin huoneenrakennustoi-
minnan laatuluokkajaotuksen laatimista (16. 

1. 101 §) sekä sopimuksen tekemistä Helsin-
gin maalaiskunnan kanssa Viikin jäteveden 
puhdistamon laajentamisesta (22.5. 823 §). 
Lisäksi päätettiin esittää, että kaikkia hallin-
tokuntia kehotettaisiin suorituttamaan kau-
pungin kiinteistöihin kohdistuvat korjaus-
työt toistaiseksi vaikeutuneen työllisyys-
tilanteen vuoksi rakennusviraston taloraken-
nusosaston toimesta (23.10. 1670 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: vuokrakoneiden ja 
kaupungin omien koneiden käyttöä kaupun-
gin töissä (31.7. 1163 §); rakennuskohteisten 
projektien rekisteröimistä (7.8. 1245 §); ehdo-
tusta kunnallisen yhteistoiminnan järjestys-
muotokomitean I mietinnöksi (18.9. 1456 §); 
toimenpiteitä ilman saastumisen ehkäisemi-
seksi (25.9. 1494 §); Laajasalon eteläisen 
alueen (49. kaupunginosa) asemakaavaehdo-
tusta lähinnä katujen kunnossa- ja puhtaana-
pitovelvollisuuden tasapuolisen ja oikeuden-
mukaisen jakautumisen kannalta (13.11. 
1803 §) sekä rakennusviraston organisaatiota 
tutkimaan asetetun jaoston mietintöä (13.11. 
1804 §). 

Y l e i s e n o s a s t o n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t : päätettiin tilata Veho Oy: Itä 
kaksi Unimog-maastoautoa (2.1. 29 §); Auto-
lava Oy:ltä ja Auto-Bil Oy:ltä yhteensä 5 jät-
teenkuljetusautoa, Veho Oy:ltä konfiskaatti-
auto sekä Suomen Autoteollisuus Oy:ltä 
2 Kontio-Sisu-kuorma-autoa (16.1. 121 §); 
Wihuri-Yhtymä Oy Witraktorilta valuas-
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falttikeitin (3.4. 593 §); Tallberg Oyrltä yh-
teensä 7 kompressoria (3.4. 594 §, 19.6. 
1029 §); Lokomo Oy:ltä 3 tiehöylää (17.4. 
662 §) sekä Fiskars Oy:ltä 2 kaatovaunua 
(17.4. 663 §). 

Lautakunta päätti tilata Turun Veneveis-
tämö Oy:ltä meriveneen (17.4. 664 §); Rolac 
Oy:ltä 10 pyörätraktoria kauhakuormaajalla 
ym. varustettuna (2.5. 740 §); Soffco Oyrltä 
3 hydraulista pyöräalustaista kaivukonetta 
(22.5. 843 §); Wihuri-Yhtymä .Oy Autolalta 
katukaivojen tyhjennysauton (3.7. 1095 §); 
T:mi Kauko Lehtiseltä automaattisen näyt-
teenottolaitteen Rajasaaren laboratorion 
käyttöön (31.7. 1213 §); Lokomo Oyrltä mo-
bilinosturin (14.8. 1288 §) sekä Soffco Oyrltä 
torninosturin ja Lokomo Oyrltä hydraulisen 
kaivukoneen (6.11. 1777 §, 27.11. 1883 §). 

Lisäksi päätettiin tilata n. 60 000 tn katu-
hiekkaa Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudukselta 
(22.5. 842 §), tehdä polttoaineiden hankinta-
sopimus ajalle 1.8.1967—31.7.1968 Esso Oym 
kanssa (31.7. 1215 §) sekä hyväksyä vrn 1967 
toisen vuosipuoliskon konehankintaohjelma 
(11.9. 1403 §). 

Esityksenä kaupunginhallitukselle päätet-
tiin lähettää moottoriajoneuvokorjaamon 
(autokorjaamon) siirtosuunnitelma ja huone-
ohjelma puoltaen niiden hyväksymistä. Ko. 
suunnittelutyö päätettiin tilata Arkkitehti-
toimisto O. Hansson Kyrltä (3.4. 571 §, 9.10. 
1597 §). 

Lausunto kaupunginhallitukselle annettiin 
mm. asiasta, joka koski lisäalueen luovutta-
mista Vaasan Höyrymylly Oyrlle rakennus-
viraston autokorjaamon tontista (3.4. 572 §). 

T a l o r a k e n n u s o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t r lautakunta päätti 
tilata rakennusviraston virastotalon uuden 
osan LVI -suunnitelmat EKONOrlta (16.1. 
111 §); rahatoimiston korttelin (K 31) sähkö-
teknisen suunnittelutyön Insinööritoimisto 
Tauno Nissiseltä (23.1. 156 §); Pukinmäen 
vanhusten asuntolan rakennesuunnittelutyön 
Insinööritoimisto Pelkonen & Corlta (23.1. 
159 §); Kontulan kansakoulun suunnittelu-

työn Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suo-
malaiselta sekä rakennesuunnittelutyön Insi-
nööritoimisto Viiste Kyrltä (20.3. 534 §, 
5.6. 925 §); sairaanhoitajakoulun suunnit-
telutyön arkkitehti Timo Penttilältä ja ra-
kennesuunnittelutyön Insinööritoimisto 
Kruus & Myllymäki Kyrltä (16.5. 804 §, 
25.9. 1508 §); Kaupungintalon sähköteknilli-
set työt Keskusosuusliike Hankkijalta sekä 
korttelin saneerauksen 1. vaiheen putkityöt 
Keskuslämpö Oyrltä (16.5. 809 §, 22.5. 848, 
850 §); Erottajan kalliosuojan peruskorjaus-
ja laajennustyön rakennesuunnittelun Insi-
nööritoimisto Antti Saloselta (5.6. 926 §); 
Tervalammen työlaitoksen uuden huolletta-
vien asuntolan ja lämpökeskusrakennuksen 
rakentamisen sekä vanhan asuntolan ja ruo-
kalan laajennuksen rakennustekniset työt 
Veljekset Laaksolta ja ko. laajennukseen liit-
tyvät sähkötyöt Sähköliike Karl H. Nord-
strömiltä (19.6. 1030 §, 31.7. 1219 §); Koske-
lan sairaskodin G-rakennuksen sähkötyöt 
Strömberg Oyrltä (18.9. 1471 §); Solakallion 
erityiskoulun rakennustekniset työt Raken-
nusliike Väinö Korolaiselta sekä sähkötyöt 
ISSI Kommandiittiyhtiö V. Koskelalta (25.9. 
1514, 1515 §); Kallion urheilukentän puku-
suoja- ja huoltorakennuksen kokonaisurakan 
Rakennusliike Viljo Viisas ja Kumpprlta 
(9.10. 1610 §); Hoitokoti Teinilän LVI-työt 
Vesijohtoliike Imu Oyrltä (13.11. 1813 §); 
kaupunginpuutarhan kasvihuoneiden LVI-
työt Keskuslämpö Oyrltä (13.11. 1814 §); 
Hyvösen lastenkodin suunnittelutyön arkki-
tehdeiltä E. Adlercreutz & N-H. Asehan 
(4.12. 1943 §); Lehtisaaren, Jollaksen ja 
Pajamäen tilapäisten koulurakennusten urak-
katyöt Myyntiyhdistys Puutalolta (4.12. 
1947 §); erityislastenkodin ja Mellunkylän 
vastaanottokodin suunnittelutyöt arkkiteh-
deiltä Aili ja Niilo Pulkka (11.12. 1979 §, 
18.12. 2034 §) sekä nuorten työkodin suun-
nittelutyön arkkitehti Jaakko Suihkoselta 
(11.12. 1980 §). 

Kastelholmantien kalliosuojan (Puotila II) 
sisustustyöt päätettiin suorittaa taloraken-
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nusosaston omana työnä (19.6. 1019 §); kal-
liosuojan putkityöt lautakunta päätti tilata 
kaupungin vesilaitokselta laskutyönä ja säh-
kötyöt Strömberg Oyrltä (11.9. 1425 §, 13.11. 
1817 §). 

Lautakunta päätti antaa Marjaniemen ja 
Vartiokylän tilapäisten kansakoulujen siirto-
työt urakalla suoritettavaksi (22.5. 841 §) 
sekä siirtää Pohjois-Haagan ammattikoulun 
putkityöurakkasopimuksen Vesiottela Oy:ltä 
Vesijohtoliike Huber Oy:n vastattavaksi 
(6.2. 272 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyis-
tä esityksistä mainittakoon: puollettiin seu-
raavien rakennusten muutos-, rakennus- tai 
korjaustöiden piirustusten hyväksymistä: 
Jakomäen, Yliskylän ja Mellunkylän kansa-
koulujen sekä Puotinharjun kansalaiskoulun 
(30.1. 217 §, 20.2. 366 §, 8.5. 768 §, 12.6. 
968 §, 21.8. 1310 §, 11.9. 1419 §, 16.10. 
1,639 §); Marjaniemen, Lehtisaaren, Jollak-
sen ja Pajamäen tilapäisten koulurakennus-
ten (22.5. 841 §, 13.11. 1809 §); Solakallion 
erityiskoulun (13.2. 308 §); Myllypuron sai-
raskodin (6.3. 444 §, 23.10. 1679 §); kaupun-
ginpuutarhan ja Talin taimiston uusien kasvi-
huoneiden (20.3. 537 §); Tervalammen työ-
laitoksen uuden hoidokkirakennuksen ja 
uuden aluelämpökeskuksen rakentamista se-
kä vanhan hoidokkirakennuksen ja ruokala-
rakennuksen laajennusta koskevat (3.4. 
590 §); rahatoimiston korttelin n:o 31 sanee-
raustyön (10.4. 628 §, 29.12. 2076 §); Nikkilän 
ja Röykän sairaalain asuinrakennusten ja 
autotallirakennusten (2.5. 732 §, 18.12. 
2037 §); Jakomäen ja Yliskylän lastentarha-
ja seimirakennusten (8.5. 762 §, 9.10. 1603 §, 
23.10. 1683 §); Pukinmäen vanhusten asuin-
talon (16.5. 802 §, 18.12. 2039 §); Korkeasaa-
ren hevostalli- ja varastorakennuksen (12.6. 
970 §); Rajasaaren vesiensuojelulaboratorio-
rakennuksen (3.7. 1082 §); Myllypuron osa-
alueen yhteisen kalliosuojan ja Dagmarin-
kadun kalliosuojan (7.8. 1255, 1257 §); Es-
planadikappelin entisöimis- ja peruskorjaus-
työn (6.11. 1774 §); virastotalon Pohjoinen 

Makasiinikatu 9:n (27.11. 1878 §); Kylä-
saaren puhdistamon vesiaseman, esikäsitte-
lyrakennuksen ja puhallinaseman sekä Var-
tiokylän pumppaamon (14.8. 1287 §, 27.11. 
1879 §); Hakaniemen hallirakennuksen pe-
rusparannus- ja muutostyön (18.12. 2038 §) 
sekä Outamon vastaanottokodin sauna- ja 
pesularakennuksen piirustuksen (29.12. 
2075 §). 

Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupun-
ginhallitukselle, että se kehottaisi eri hallinto-
kuntia tilaamaan hallinnossaan olevien ra-
kennusten ja väestönsuojien LVI-automa-
tiikkalaitteiden kunnossapitotyöt taloraken-
nusosastolta (22.5. 839 §). 

Lastensuojelulautakunnalle päätettiin lä-
hettää talorakennusosaston laatimat Hoito-
koti Teinilän ja Metsäkummun hoitokodin 
pääpiirustukset puoltaen niiden hyväksymis-
tä (20.3. 535, 536 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: sairaanhoitokoulun 
perustamissuunnitelmaa, toiminnallista suun-
nitelmaa ja huonetilaohjelmaa (27.2. 398 §); 
Myllypuron sairaskodin perustamissuunnitel-
maa, toiminnallista periaatetta ja pääpiirus-
tuksia (6.3. 444 §, 31.7. 1211 §); itäisen alueen 
erikoislääkäriaseman perustamissuunnitel-
maa (6.3. 447 §); Seurasaaritoimikunnan 
mietintöä (6.3. 448 §); kaupungin omista-
mien rakennusten sisäjohtoasennusten asian-
mukaisuuden valvontaa (3.4. 591 §); poliisi-
talon suunnittelua ja Kallion kaupunginosan 
kortteleiden n:o 302, 303, 308 ja 363 käyttö-
suunnitelmaa (10.4. 627 §); Ilmalan uuden 
vesisäiliön Ilmala 2:n luonnos- ja pääpiirus-
tuksia (8.5. 763 §, 30.10. 1720 §); konsertti- ja 
kongressitalon pääpiirustuksia (5.6. 930 §); 
Jakomäen sekä Munkkisaaren huippu- ja 
varalämpökeskusten luonnospiirustuksia (31. 
7. 1204 §, 11.12. 1981 §); Länsisataman L6 
-varastorakennuksen pääpiirustuksia (11.9. 
1421 §, 30.10. 1722 §); Bengtsärin alueen 
käyttösuunnitelmaehdotusta (25.9. 1504 §) 
sekä valtuustoaloitetta talousarvioon otetta-
vista rakennusmäärärahoista ja suurten ra-
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kennuskohteiden työn suorittamisesta (17.4. 
659 §). 

Kaupunginjohtajalle päätettiin antaa lau-
sunto Högbackan rakennusten peruskorjauk-
sesta (24.4. 697 §). 

K a t u r a k e n n u s o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t : lautakunta päätti 
siirtää Kanavapuiston kalliosuojan sisätöiden 
urakoinnin Runkotyö Oy:ltä Laatubetoni 
Oy:n suoritettavaksi ja antaa kalliosuojan 
kylmäkonelaitteiden hankinnan Morus Oy:lie 
(16.1. 128, 129 §). 

Lautakunta päätti antaa urakalla suori-
tettavaksi seuraavat Itäistä moottoritietä 
koskevat rakennustyöt: Viikintien liittymän 
sillan n:o 3 Kreuto Oy:lle (6.3. 450 §); pohjoi-
sen ajoradan Siilitien yli johtavan sillan ja 
siihen liittyvien pengervahvistustöiden A. W. 
Liljeberg Oy:lle (20.3. 540 §); pohjoisen ajo-
radan ja rautatien risteykseen tulevan sillan 
Erector Oy:lle (3.4. 596 §); Viikin eritaso-
risteyksen maansiirto-, kallionlouhinta- ja 
murskaustyön Tie- ja maarakennus Oy Tak-
kulalle (3.4. 597 §); Viikintien liittymän sillan 
n:o 6:n Erector Oy:lle (12.6. 980 §) ja sillan 
n:o 9:n työt Silta ja Satama Oy:lle (11.9. 
1422 §) sekä Tupasaarentien yli johtavien sil-
tojen levittämisen Erector Oy:lle (9.10. 
1606 §). 

Katurakennusosasto oikeutettiin tilaamaan 
kertomusvuonna suoritettavat kestopäällys-
tystyöt ja jalkakäytävien päällystystyöt 
alimman tarjouksen tehneeltä liikkeeltä (2.5. 
745 §, 31.7. 1216 §). 

Lisäksi päätettiin seuraavien puhdistamo-
jen rakennustöistä, koneiston ja laitteiston 
hankinnoista ja asennuksista ym.: Hertto-
niemen jätevedenpuhdistamon poisto johdon 
ja puhdistamon instrumentointilaitteiston 
(16.1. 130 §, 23.1. 176 §); Vuosaaren puhdis-
tamon kokoojaviemärilinjan sekä LVI-, säh-
kö-, instrumentointi- ja rakennesuunnittelu-
töiden sekä koneiston (24.4. 709 §, 19.6. 
1038 §, 3.7. 1102 §, 21.8. 1323 §); Kyläsaaren 
puhdistamon hautumoiden koneiston ja vesi-

aseman, esikäsittely- ja keskusvalvomoraken-
nuksen sekä puhallinasema- ja huoltoraken-
nuksen (9.10. 1605 §, 4.12. 1950 §) sekä Var-
tiokylän pumppaamon koneiston ja sähkö-
laitteiden (11.12. 1985 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyis-
tä esityksistä mainittakoon: puollettiin seu-
raavien suunnitelmien vahvistamista: Itäi-
sen moottoritien Viikintien liittymän siltojen 
n:o 1, 3 ja 6—8 pääpiirustusten hyväksy-
mistä (30.1. 212 §, 6.2. 270 §, 8.5. 761 §, 30.10. 
1717 §); eräiden 5., 12., 13., 22., 27., 31., 34. 
ja 38. kaupunginosien katujen katupiirus-
tuksia (6.3. 442 §, 20.3. 528 §, 7.8. 1247 §, 
6.11. 1773 §, 11.12. 1978 §); Paciuksenkadun 
katupiirustuksia välillä Tukholmankatu -
Munkkiniemen aukio ja päällystäminen pää-
tettiin antaa Rakennus Oy Laineen suoritet-
tavaksi (13.3. 489 §, 3.7. 1103 §); Mallaska-
dun katupiirustuksia ja Mallaskadun tunne-
lin yleispiirustuksia (3.4. 586 §, 11.12. 1978 §); 
Vartiokylän teollisuusalueen katupiirustuk-
sia ja viemärisuunnitelmaa (5.6. 918, 919 §); 
Alppilan hiekkasiilon pääpiirustuksia (22.5. 
837 §, 31.7. 1200 §); Laajasalonkaaren etelä-
osan viemäröintialueen piirustuksia (3.4. 
585 §); lisäksi puollettiin Mellunkylän ko-
koojaviemärin ja Vartiokylän pumppaamon 
painejohdon sekä sen jatkeena olevan viemä-
rin piirustusten sekä Siltavuoren ja Näkin-
kujan pumppaamoiden ja niihin liittyvien 
kokoojaviemäreiden yleissuunnitelman vah-
vistamista (2.1. 19 §, 18.12. 2032 §) sekä Vuo-
saaren jätevedenpuhdistamon poisto johto-
suunnitelman (17.4. 657 §) ja Viikin puhdista-
mon II rakennusvaiheen vesiaseman pääpii-
rustusten sekä esipuhdistamon ja konekes-
kuksen laajennuksen luonnospiirustusten hy-
väksymistä (23.10. 1676 §, 27.11. 1874 §). 
Lisäksi esitykset koskivat mm. Itäisen moot-
toritien leventämistä kuusikaistaiseksi välillä 
Kulosaaren silta - Linnanrakentajantien ris-
teys ja tien rakentamista nelikaistaisena 
Marjaniementien liittymän kohdalla (5.6. 
924 §, 7.8. 1252 §) sekä sopimuksen tekemistä 
kaupungin ja Espoon kauppalan yhteistä 
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merialuetta koskevista tutkimuksista (16.10. 
1634 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
poh j avesiesiintymien suo j elun äkökohtien 
huomioonottamista kaupungin toimesta suo-
ritettavissa, maaperään kohdistuvissa töissä 
(16.1.117 §); Vuosaaren suunnittelukomitean 
mietintöä sekä alueen asemakaavan laatimis-
ta ja katujen rakentamista (27.2. 406 §, 2.5. 
733 §); Hanasaaren ja Sompasaaren välisen 
satama-altaan veden likaantumisen ehkäise-
mistä (3.4. 584 §); yhteisen jätevedenpuhdis-
tuksen järjestämistä Nikkilän sairaalalle ja 
Sipoon kunnalle (5.6. 923 §); vesiensuojelu-
säännöstelyä välillä Vesijärvi - Espoonlahti 
(11.9. 1417 §); Tattarisuon varasto- ja pien-
teollisuusalueen ojittamista (2.1. 22 §); eräi-
den maanteiden Helsingin kaupungin alueella 
olevien päätekohtien muuttamista (2.1. 24 §); 
Helsingin - Tuusulan parannetun maantien 
moottoritieksi määräämistä (23.1. 169 §); 
Pohjois-Esplanadikadun asfaltoimista (6.3. 
443 §); Latokartanontien - Kirkonkyläntien 
liikenneväylää (13.3. 485 §); Korkeasaaren -
Mustikkamaan siltasuunnitelmaa (20.3. 530 
§); kansainvälisen valtatien n:o E 3 johta-
mista kaupungin alueella (3.4. 581 §); kau-
pungin osuutta Helsingin - Lahden moottori-
tien rakentamisesta välillä Koskela - Viikki 
aiheutuvista kustannuksista ym. (16.5. 797 §, 
31.7. 1189 §); toimenpiteitä kaupungin 
alueella olevien yksityisten teiden kunnossa-
pidon tason parantamiseksi (22.5. 836 §); 
Talin puhdistamon hajuhaittoja (19.6. 1022 
§); Helsingin lentoaseman tulotien rakenta-
miseksi laadittua yleissuunnitelmaa (31.7. 
1190 §); tie- j a vesirakennushallituksen kahta 
päätöstä eräiden katujen määräämisestä 

kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi 
kaduiksi (2.10. 1549 §); kaupungin alueella 
sijaitsevien rautatiesiltojen korjaustoimen-
piteitä (6.11. 1766 §); ehdotusta asemakaa-
vaksi 41. kaupunginosan (Suurmetsä) Jako-
mäen osa-alueen korttelille n:o 41200 ja vie-
reiselle puistoalueelle (20.2. 360 §); asema-
kaavan muutosta 25. kaupunginosan (Kä-
pylän) kortteleissa n:o 806—808, 810—813, 
816—820, 822, 824 ja 825 (13.3. 488 §); 40. 
kaupunginosan (Suutarila) Siltamäen osa-
alueen länsiosan asemakaavaehdotusta (20.3. 
529 §) sekä Rautatientorin ja sen ympäristön 
liikenteen järjestelyä ja torin kaunistamista 
(9.1. 60 §). 

P u h t a a n a p i t o - o s a s t o n t o i -
m i a l a a n k u u l u v a t . Lautakunta päätti 
tilata Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksella teh-
tävät kattilain laajennustyöt sekä niiden 
asennus-, muuraus- ja eristystyöt W. Rosen-
lew & Co Oy:ltä (31.7. 1218 §). 

Esitykset ja lausunnot. Kaupunginhallituk-
selle tehdyt esitykset koskivat mm. seuraavia 
asioita: katujen talvipuhtaanapitoluokituk-
sen uudistamista varten asetettavaa komi-
teaa (30.1. 210 §); jäteöljyjen ja öljyjätteiden 
hävittämistä kaupungissa (5.6. 916 §) sekä 
puhtaanapitopiiritilojen varaamista Laaja-
salon eteläisellä alueella (11.9. 1412 §). 

Kaupunginhallitukselle annettiin lausunto 
mm. jätteenhävityksen kokonaissuunnitel-
masta sekä jätteenhävityssuunnitelman teke-
mistä koskevasta valtuustoaloitteesta (31.7. 
1175, 1176 §). 

P u i s t o - o s a s t o n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t . Kaupunginhallitukselle an-
nettiin lausunto mm. Kontulan kerrostalo-
alueen puistometsiköiden puhdistamista kos-
kevassa asiassa (19.6. 1008 §). 

490 


