
30. Yleisten töiden lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano oli 
v. 1968 muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että jäseniksi Lähdeojan ja Laitisen 
tilalle valittiin dipl.ins. Holger Holmberg ja 
varat. Pekka Kuoppala. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 
54 kertaa ja käsitteli 2 232 asiaa. Lähetetty-
jen kirjeiden lukumäärä oli 528. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna kes-
kuudestaan 7 jaostoa sellaisten asioiden val-
mistelua varten, jotka edellyttivät lisätutki-
musten suorittamista ja joissa tämän katsot-
tiin voivan paremmin tapahtua jaoston kuin 
lautakunnan piirissä. Tällaisia asioita olivat: 
korttelin n:o 30 (Kaupungintalo) ja korttelin 
n:o 31 (rahatoimisto) suunnittelu ja rakenta-
minen (1.3. 382 §); kompressorien, lakaisu-
koneiden ja puhtaanapitotraktorien hankinta 
(8.3. 438 §, 19.4. 661—663 §); lisämääräraha-
esitys kaupunginpuutarhan Talin taimiston 
kasvihuoneen rakennustöitä varten (29.3. 
560 §); Myllypuron urheilupuiston halli-
rakennuksen pääpiirustukset (29.11. 2085 §); 
selvityksen laatiminen jäteveden puhdista-
mojen lietteen käsittelyn järjestämisestä 
(5.12. 2103 §) sekä rakennusviraston auto-
hankintaohjelma v:ksi 1969 (20.12. 2200 §). 

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: päätti taloussuunnitelman laatimisesta 
vuosiksi 1970—1979 (19.4. 636 §); kehottaa 
kaupungininsinööriä antamaan lautakunnalle 
ehdotuksen ohjeiksi, jotka määrittelisivät, 
miten kaupungin viranomaisten on menetel-
tävä suunnitellessaan kaupunkikuvaan vai-
kuttavia siltoja ja muita insinöörirakenteita, 
jotka jäävät rakennuslain määräysten ulko-
puolelle (31.5. 927 §) sekä antaa vastauksen 
Helsingin Kuorma-autoliikennöitsijät -yhdis-
tyksen kirjeeseen yksinomaan Helsingissä 
ammattimaiseen tilausliikenteeseen rekiste-
röidyn kuorma- ja pakettiautokaluston käyt-
tämisestä Helsingin kaupungin työmailla 
(26.7. 1239 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
eräiden kaupungin omistamien tonttien va-
raamista Pitäjänmäen pohjoiselta teollisuus-
alueelta rakennusviraston läntistä tukikohtaa 
varten (17.5. 828 §) sekä rakennusviraston 
organisaatiojaoston esityksiä julkisten raken-
nusten tonttikysymyksessä ja hallintokun-
tien huonerakennusohjelmien laatimiseksi 
tilavaatimuksiltaan valtakunnallisen keski-
tason mukaan (20.12. 2197, 2198 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Kuljetusalan Am-
mattiliittojen Federationin kuljetuskysymys-
ten hoitoa kaupungin laitoksissa koskevaa 
kirjelmää (9.2. 261 §); joukkokuljetusliiken-
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29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

netoimikunnan mietintöä v:lta 1967 (1.3. 
381 §); Helsingin Kyllästyslaitos Oy:n ano-
musta lainan saamiseksi kaupungilta betoni-
putkivalimon perustamista varten (8.3. 424 
§); asemakaava- ja asemakaavanmuutos-
ehdotusta Laajasalon Yliskylän eräille kort-
teleille sekä puisto- ja katualueelle (14.6. 
1013 §); eräiden omakotitalonomistajien ano-
musta Sysimiehentien ja Jakokunnantien 
eräiden katuosuuksien ottamisesta kaupun-
gin kustannuksella kunnossa- ja puhtaana-
pidettäviksi (26.7. 1236 §); vuositilintarkas-
tajain kertomusta v:n 1967 tilintarkastuk-
sesta (23.8. 1417 §) sekä seuraavia valtuusto-
aloitteita: tutkimuksen toimittamiseksi 
suunnittelevan henkilökunnan sivutoimista 
(24.5. 890 §), koneenkäyttäjien ja -korjaajien, 
rakennustöiden työnjohtajien ja muun tek-
nillisen henkilökunnan koulutus- ja kurssi-
toiminnan lisäämiseksi (20.9. 1621 §), Helsin-
gin kaupungin rakennusjärjestyksen 72 §:n 
muuttamiseksi siten, että katujen lumen 
auraus ja tienpinnan tasoitus suoritetaan kau-
pungin toimesta (20.9. 1622 §) ja alueen saa-
miseksi maarakennusalan koulutusta varten 
ja jatkuvan koulutustoiminnan aikaansaami-
seksi (11.10. 1758 §). 

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 Suomen Auto-
teollisuus Oy:ltä kaksi Kontio Sisu -merkkistä 
kuormavaunua puhtaanapito-osaston käyt-
töön sekä Jyry-Sisu -merkkinen kuorma-
auto yleisen osaston käyttöön (26.1. 181 §, 
24.5. 907 §); Veho Oy:ltä kaksi Unimog-
erikoisautoa puhtaanapito-osaston käyttöön 
(26.1. 182 §) ja edelleen saman osaston käyt-
töön seuraavat jätteenkuljetusautot: Auto-
Bil Oy:ltä kaksi Norba-jätesäiliötä ja Auto-
lava Oy:ltä viisi Killi-jätesäiliötä koneistoi-
neen (2.2. 226 §); Valmet Oy:ltä pyörätrak-
tori (26.1. 183 §) sekä 10 Valmet 700 -trakto-
ria ja 10 Skopolift-kuormauslaitetta pikakiin-
nityslevyin ja hydraulisin järjestelmin (7.6. 
987 §, 6.9. 1537 §). 

Lautakunta päätti tilata Lokomo Oy:ltä 
kolme tiehöylää (2.2. 225 §); Wihuri-Yhtymä 

Oy Witraktorilta valuasfalttikeittimen, Oy 
Axel von Knorringin Teknilliseltä toimistolta 
täryjuntan sekä Soffco Oy:ltä torninosturin 
lisälaitteineen (23.2. 348—350 §); Soffco 
Oy:ltä vielä Poclain-merkkisen kaivukoneen 
ja kaksi lakaisukonetta. (29.3. 562 §, 10.5. 
793 §); Julius Tallberg Oy:ltä neljä Atlas-
Copco kompressoria (31.5. 947 §); Oy Machi-
ne Tool Co:lta Kanal-Müller -viemärinhuuh-
telulaitteen (23.8. 1439 §) sekä Kaupungin-
talon korttelin saneerauksen 1. rakennusvai-
heen keittiölaitteet Machinery Oy:ltä, Elek-
tro-Helios Oy:ltä ja Metalliteos Oy:ltä (15.3. 
487 §). 

Lisäksi päätettiin tilata n. 55 000 tn katu-
hiekkaa Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudukselta 
(17.5. 858 §) sekä tehdä bensiiniä ja poltto-
öljyä koskeva hankintasopimus ajalle 1.8. 
1968—31.7.1969 Teboil Oy:n ja Neste Oy:n 
kanssa (26.7. 1298 §). 

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 : lautakunta päätti 
tilata seuraavat rakennussuunnittelu- ym. 
työt: Jakomäen kansakoulun rakennesuun-
nittelutyön Insinööritoimisto E. Puranen & 
Co:lta (8.1. 33 §); Kaupungintalon sokkelin ja 
jalkakäytävien graniittityöt Suomen Kivi-
teollisuus Oy:ltä, kivilattiatyöt A. V. Lilje-
berg Oy:ltä ja metallirakenteiden rakennus-
työt G. W. Sohlberg Oy:ltä (8.1. 38 §, 23.2. 
353 §, 11.10. 1790 §); itäisen lääkäriaseman 
suunnittelutyön arkkitehtitoimisto Kirsti ja 
Erkki Helamaalta sekä rakennesuunnittelu-
työn insinööritoimisto Pertti Ranta Ky:ltä 
(17.1. 110 §, 28.6. 1142 §); Nikkilän sairaala-
alueen kahden hoitaja-asuntolarakennuksen 
ja autotallirakennuksen sekä sairaalan raken-
nus 9:n saneerauksen pääurakat Kerrosraken-
ne Oy:ltä ja Oy Rakennuspartiolta (9.2. 
279 §, 1.3. 406 §); rakennusviraston katu-
rakennusosaston läntisen tukikohdan suun-
nittelutyön arkkit. Bertel Saarniolta ja ra-
kennesuunnittelutyöt Insinööritoimisto Viljo 
Kuuskoski & Kumpp:lta (16.2. 314 §, 15.3. 
481 §); moottoriajoneuvokorjaamon raken-
nesuunnittelutyön Insinööritoimisto Osmo 
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Puupponen & Co Kyiltä (15.3. 480 §); Mylly-
puron sairaskodin henkilökunnan asuinra-
kennuksen suunnittelutyön arkkit. Maunu 
Kituselta (22.3. 517 §); Outamon vastaan-
ottokodin saunarakennuksen urakkatyöt Ra-
kennusliike Aulis Rautkylältä (22.3. 521 §); 
Virastotalon Pohj. Makasiinikatu 9:n putki-
työt Keskuslämpö Oyiltä, ilmanvaihtotyöt 
Suomen Puhallintehdas Oyiltä, sähkötyöt 
Sähkömestarit Oy:Itä, jäähdytyslaitetyöt Val-
met Oyiltä sekä julkisivujen kuparipäällyste-
levyjen hankinnan Outokumpu Oy:ltä (22.3. 
525 §, 29.3. 568 §, 3.5. 744, 745 §, 11.10. 
1786 §); Röykän sairaalan henkilökunnan 
asuntolan ja auto vajan rakennustyöt Raken-
nusliike Veljekset Laaksolta (5.4. 607 §); 
Kivelä-Hesperian sairaalan B-tornitalon 
muutostyön suunnittelun arkkitehdeiltä 
Martta ja Ragnar Ypyä (26.4. 702 §); Pukin-
mäen vanhusten asuintalon rakennustekniset 
työt Otto Wuorio Oy:ltä (26.4. 713 §, 25.10. 
1870 §); Yliskylän kansakoulun rakennustek-
niset työt Rakennus Oy Hartelalta (10.5. 
804 §); Kontulan yhteissuojan rakennesuun-
nittelutyön Insinööritoimisto Antti Saloselta 
(17.5. 848 §); Laajasalon vanhusten asuin-
talon suunnittelutehtävän arkkit. Matti Ha-
kurilta (31.5. 946 §); Killinmäen keskuslai-
toksen suunnittelutyön arkkit. Raimo Savo-
laiselta, rakennesuunnittelutyön insinööri-
toimisto Erkki Juva Kyiltä, kunnallisteknil-
lisen suunnittelutyön insinööritoimisto Vesi-
Hydro, Jäämies & Co Kyiltä sekä LVI- tek-
nillisten laitosten ja sähköteknillisen suunnit-
telun ja valvonnan Voima- ja polttoaineta-
loudellinen yhdistys Ekonolta (7.6. 979 §); 
Kotikallion lastentarhan ja koululasten päi-
väkodin suunnittelutehtävän arkkit. Kimmo 
Söderholmilta (14.6. 1030 §); Vuosaareen 
pystytettävät tilapäiset koulurakennukset 
Myyntiyhdistys Puutalolta sekä Vuosaaren 
kansakoulun rakennesuunnittelutyön Insi-
nööritoimisto Auvo Kallio & Coilta (14.6. 
1041 §, 30.8. 1488 §); Tervalammen työlai-
toksen lämpökeskuksen rakennustekniset 
työt Rakennusliike Veljekset Laaksolta ja 

huollettavien asuntolan sekä vanhan asunto-
lan ja ruokalan laajennustöiden rakennustek-
niset työt Oy Rakennuspartiolta (26.7. 
1304 §, 25.10. 1869 §); Myllypuron kalliosuo-
jan louhintatyöt Tie- ja maarakennus Oy 
Takkulalta (16.8. 1401 §); Konsertti- ja 
kongressitalon rakennusteknilliset työt Ar-
vonen Oyiltä, sähkötyöt Keskusosuusliike 
Hankkijalta, lämpö-, vesi- ja viemärijohto-
työt Vesijohtoliike Huber Oyiltä sekä ilman-
vaihtotyöt Suomen Puhallintehdas Oyiltä 
(5.4. 603 §, 24.5. 900 §, 11.10. 1755 §, 18.10. 
1823—1825 §) sekä Kyläsaaren jätteenpoltto-
laitoksen laajennuksen rinnakkaisvaihtoeh-
don suunnittelun arkkit. K. R. Lindgreniltä 
(20.12. 2216 §). 

Viikin puhdistamon II rakennusvaiheen 
esipuhdistamon ja konekeskuksen laajennus-
työ päätettiin antaa urakalla suoritettavaksi 
(17.5. 861 §, 2.8. 1326 §, 13.12. 2156 §) sekä 
seuraavat työt päätettiin suorittaa talora-
kennusosaston omana työnäi ns. rahatoi-
mistotalon kadunpuoleisten perustusten vah-
vistaminen (28.6. 1143 §); Kontulan II kan-
sakoulun rakentaminen (20.9. 1647 §) sekä 
Mellunmäen kansakoulun rakennustyöt (13. 
12. 2160 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyis-
tä esityksistä mainittakooni puollettiin seu-
raavien rakennusten luonnos- ja pääpiirus-
tusten sekä huoneohjelman hyväksymistä: 
Kannelmäen lastentarha- ja seimirakennuk-
sen (17.1. 111 §, 18.10. 1817 §); Kontulan ja 
Mellunmäen kansakoulun (26.1. 171 §, 23.2. 
346 §, 30.8. 1490 §, 13.12. 2160 §); Vuosaaren 
kahden tilapäisen puukoulun (19.4. 656 §); 
Vallilan virastotalon (9.2. 273 §); sairaan-
hoitokoulun (16.2. 315 §); nuorten työkodin 
(26.4. 705 §, 11.10. 1779 §); pääkirjaston sekä 
Töölön kirjaston (17.5. 850 §, 26.7. 1296 §); 
Mellunkylän vastaanottokodin, Hyvösen las-
tenkodin ja Oulunkylän erityislastenkodin 
(17.5. 852, 853 §, 26.7. 1297 §); rakennusvi-
raston moottoriajoneuvokorjaamon (31.5. 
945 §); Meilahden kartanon ns. Bredablickin 
tilan rakennusten (14.6. 1034 §); Pihlaja-
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mäen yhteisväestönsuojien sekä Kontulan 
yhteisen kalliosuojan (20.6. 1081 §, 22.11. 
2037 §); ns. rahatoimiston talon kadunpuo-
leisten perustusten (28.6. 1143 §); Pukinmäen 
vanhusten asuintalon (27.9. 1703 §); Metsä-
kummun hoitokodin (22.11. 2039 §) sekä 
Myllypuron sairaskodin henkilökunnan asuin-
rakennuksen (20.12. 2215 §). 

Vielä lautakunta päätti esittää kaupungin-
hallitukselle, että tämä harkitsisi v. 1967 te-
kemänsä päätöksen muuttamista siten, että 
Helsingin poliisitalon suunnittelusta järjes-
tettäisiin maamme arkkitehdeille yleinen 
suunnittelukilpailu (13.9. 1596 §). Lisäksi esi-
tettiin v:n 1969 talousarvioon otettavaksi 
urheilu- ja ulkoilulautakunnan käytettäväksi 
sen ehdotuksen mukaiset määrärahat urheilu-
ja ulkoiluosaston uudisrakennustöitä varten. 
Samalla lautakunta päätti esittää lykättä-
väksi eläintarhaosaston uudisrakennustyöt, 
joita varten taloussuunnitelmaan ei ollut mer-
kitty määrärahaa ville 1969 (16.8. 1395 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia ohjelmia ja luonnospiirustuk-
sia ym.: itäisen lääkäriaseman toiminnallista 
suunnitelmaa ja huonetilaohjelmaa (17.1. 
110 §); sähkölaitoksen uuden toimitalon 
luonnospiirustuksia (23.2. 343 §); Auroran 
sairaalan lastenpsykiatrian osaston perusta-
missuunnitelmaa (23.2. 344 §); Roihuvuoren 
korttelin n:o 43205 tontille n:o 2 rakennetta-
van lastentarhatalon huonetiloja (14.6. 1033 
§); Kivelän ja Hesperian sairaaloiden mo-
dernisointia sekä Laakson sairaalan laajenta-
mista koskevia perustamissuunnitelmia (27.9. 
1700 §); ns. Pakin talon entisöintiä 1800-
luvun alkuvuosien asuun koskevia luonnos-
piirustuksia (8.11. 1957 §) sekä seuraavia pää-
piirustuksia: Vanhankaupungin vedenpuh-
distuslaitoksen peruskorjauksen II rakennus-
vaiheen (29.3. 558 §); Munkkisaaren huippu-
ja varalämpökeskuksen (5.4. 604 §); Mylly-
puron voimalaitoksen öljyvaraston (23.8. 
1438 §); Länsisataman talletusvaraston 
(11.10. 1778 §); Sompasaaren varastoraken-
nus S2:n (8.11. 1961 §) sekä Myllypuron ur-

heilupuiston hallirakennuksen pääpiirustuk-
sia (29.11 2085 §). 

Muut lausunnot koskivat: Kansallisen 
Kokoomuksen ja Kristillisen Liiton valtuus-
toryhmän sekä Helsingin kaupungin Talo-
rakentajat -yhdistyksen talorakennustöiden 
suunnittelua koskevia esityksiä (17.1. 112, 
113 §); Killinmäen keskuslaitoksen suunnit-
telutyön jatkamista (26.1. 166 §); Lautta-
saaren yhteiskoulun rakennuksen muutta-
mista kroonikkosairaalaksi (26.4. 707 §); 
Talin urheilupuiston hallirakennuksen uima-
halliin suunnitellun 25 m:n altaan muuttamis-
ta 50 m:n altaaksi (3.5. 739 §); maistraatin 2.5. 
tekemää päätöstä ns. apteekin talon seinien 
purkamista koskevassa asiassa (17.5. 857 §); 
kunnallisen nuorisopoliklinikan perustamista 
Auroran sairaalan huonetiloihin (24.5. 899 §); 
valtuustoaloitetta rakennustarkastuksen ja 
valvonnan järjestämisestä (16.8. 1394 §) sekä 
lastentarhan, kultaseppäkoulun, hammastek-
nikkokoulun ja optikko-opiston sijoittamista 
Lauttasaaren yhteiskoulun rakennukseen 
(30.8. 1487 §). 

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 
antaa urakalla suoritettavaksi seuraavat 
Itäistä moottoritietä koskevat rakennustyöt: 
Marjaniemessä rakennettavan jalankulkusil-
lan kansirakenteen Halava Oy:lle (16.2. 
311 §, 20.9. 1650 §); Marjaniemen liittymän 
kohdalle rakennettavien siltojen suunnitte-
lun Insinööritoimisto Eero Paloheimo ja Mat-
ti Ollilan suoritettavaksi (19.4. 653 §, 17.5. 
846 §) Sekä liittymäsillan ja Marjaniementien 
alikulkutunnelin rakennustyön Yleisen Insi-
nööritoimisto Oy:n suoritettavaksi (24.5. 
904 §, 26.7. 1301 §); Itäisen moottoritien ete-
läisen ajoradan ja rantatien risteykseen tule-
van sillan rakennustyöt Silta ja Satama 
Oy.lle (8.3. 439 §); Itäväylän Viikintien eri-
tasoristeyksen nurmetus- ja istutustyötar-
joukset Puutarha-Apu -nimiselle liikkeelle 
(26.4. 708 §); Viikin liittymän sillan n:o 5:n 
rakennustyöt Tie-Tarro Oy:lle (10.5. 779, 
780 §, 26.7. 1302 §). 
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Mallaskadun tunneliväylän rakennustyöt 
lautakunta päätti tilata Rakennus Oy Lai-
neelta (23.2. 352 §). Seuraavat työt päätettiin 
suorittaa katurakennusosaston omana työnä: 
kehätiereitin paalulle 124+5 rakennettava 
alikulkusilta (16.2. 312 §); Kontulantien ali-
kulkutunneli (3.5. 742 §) sekä Moreenitien ali-
kulkukäytävä (10.5. 779 §). 

Alppilan hiekkasiilon rakennustyöt päätet-
tiin tilata Elovirta & Co Oy:ltä (15.3. 484 §). 
Munkkisaaren hiekkasiilon louhintatyöt In-
sinööritoimisto Oy Vestolta sekä jäljellä ole-
vat rakennustyöt suorittaa omana työnä 
(3.5. 751 §, 15.11. 1993 §). Pasilan kivenmurs-
kaamon toiminta päätettiin keskeyttää ja 
lautakunta päätti antaa murskaustyön T:mi 
Rilken suoritettavaksi (15.5. 811 §). 

Lisäksi päätettiin seuraavien puhdistamo-
jen rakennustöistä, koneiston ja laitteiston 
hankinnoista ja asennuksista ym.: Vuosaa-
ren jätevedenpuhdistamon poistojohdon maa-
ja tunneliosan sekä meriosan rakennustyöt 
sekä puhdistamon koneiston hankinta ja 
asennus (2.2. 227 §, 3.5. 749 §, 30.8. 1492 §, 
25.10. 1867 §); Vartiokylän pumppaamon ja 
teollisuusalueen pohjoispuolelle rakennetta-
van viemäritunnelin rakennustyöt (23.2. 
351 §, 22.11. 2041 §); Kyläsaaren puhdista-
mon hiekanerottamon ja kompressorikeskuk-
sen koneiston hankinta ja asennus (17.5. 
860 §); puhdistamon hautumon rakennus-
urakka annettiin Insinööritoimisto Oy Veston 
suoritettavaksi ja samalla päätettiin katura-
kennusosasto oikeuttaa pysäyttämään Kylä-
saaren vanhan puhdistamon toiminta 1.1. 
1969 alkaen (20.12. 2222 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
yleisestä viemärilaitoksesta tulevien jäteve-
sien johtamista koskevan lupahakemuksen 
täydentämistä (17.1. 105 §); pidennyksen 
anomista Länsi-Suomen vesioikeudelta saa-
tuun lupaan Vuosaaren lammikkopuhdista-
mon jätevesien johtamiseen Nordsjönlahteen 
(14.5. 906 §); eräitä kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön antamia paikallistiepää-

töksiä (27.9. 1692 §); suunnittelukilpailun 
järjestämistä Itäväylän Puotilan ja Turun-
linnantien liittymien silloista (27.9. 1693 §); 
kadun ja viemärin keskimääräisten kustan-
nusten vahvistamista v:lle 1969 (15.11. 
1989 §) sekä eräiden katujen määräämistä 
kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi 
ja rakennuslain 93 §:n 1 mom:ssa tarkoi-
tettujen korvausten hakemista valtiolta 
(22.11. 2034 §). 

Päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle 
seuraavat pääpiirustukset puoltaen niiden 
hyväksymistä: Itäväylän yli Marjaniemessä 
rakennettavan jalankulkusillan sekä Kehä-
tiereitin paalulle 124 + 5 rakennettavan ali-
kulkusillan (16.2. 311, 312 §); Viikin puhdis-
tamon II rakennusvaiheen vesiaseman raaka-
liete-, huuhteluvesi- ja palautuslietepump-
paamorakennusten (22.3. 512 §); Salmisaaren 
rannan alikulkusillan (31.5. 942 §); Kyläsaaren 
puhdistamon lietteenhautumon (20.6. 1075 §) 
ja Munkkisaaren hiekkasiilon pääpiirustukset 
(15.11. 1993 §) sekä seuraavat yleispiirustuk-
set: Konalantien sillan (29.3. 552 §); Kontu-
läntien alikulkutunnelin (3.5. 742 §) ja Lato-
kartanontien sillan yleispiirustus (20.6. 1065 
§) ja lisäksi seuraavat suunnitelmat ym.: 
suunnitelma Itäväylän rakentamiseksi 4-
kaistaisena Puotilan ja Turunlinnantien liit-
tymien kohdalla (31.5. 941 §); Vartioharjun 
luoteisosan viemärisuunnitelma (16.8.1390 §); 
Munkkisaareen sijoitettavan lumensulatus-
altaan yleissuunnitelma (6.9. 1527 §); Marja-
niemen itäosan viemärisuunnitelma (18.10. 
1812 §) sekä Vesalan kokoojaviemärin 47. 
kaupunginosassa (Mellunkylä) viemäripiirus-
tukset (29.11. 2084 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
Helsingin maanviljelysinsinööripiirin jäteve-
sistä aiheutuvien haittojen poistamista Hei-
kinlaaksossa (17.1. 101 §); Tuusulan kunnan 
Kirkonkylässä sijaitsevan Mattilan alueen 
liittämistä Keravan kauppalan viemäristöön 
(8.3. 433 §); maataloushallituksen antamaa 
lausuntoa asiassa, joka koski Sipoon kunnan-
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hällitukseii"j a Helsingin kaupunginhallituk-
sen Länsi-Suomen vesioikeudelle tekemää ha-
kemusta saada johtaa jätevedet Nikkilän sai-
raalasta ja Nikkilän rakennuskaava-alueelta 
Sipoon jokeen (8.3. 434 §); Puistolan Kiin-
teistönomistajain Yhdistyksen Ala-Tikkuri-
lan alueen viemäröintiä sekä Puistolan kun-
nallisteknillisiä töitä koskevia kirjelmiä (17.5. 
842 §, 8.11. 1953 §); selityksen antamista 
Länsi-Suomen vesioikeudelle Vuosaaren puh-
distamon jätevesien mereen johtamista kos-
kevassa asiassa (27.9. 1699 §); Paloheinän 
Omakotiyhdistyksen anomusta Paloheinässä 
suoritettavista vesi- ja viemäritöistä (11.10. 
1774 §); valtuustoaloitetta esikaupunkialuei-
den pienkiinteistöjen viemäri- ja vesijohto-
verkkoon liittymismenettelyn yksinkertaista-
miseksi (11.10. 1775 §) sekä valtuustoaloi-
tetta, joka koski kaupungin osallistumista en-
tistä enemmän yksityisten teiden hoidosta 
johtuviin kustannuksiin ja vilkkaammin lii-
kennöityjen teiden ottamista kaupungin hoi-
dettavaksi (8.11. 1955 §); 

seuraavia katuja, teitä, siltoja ym. kos-
kevia asioita: Kutteritien tiekunnan Laaja-
salon jätevedenpuhdistamoa ja lähialueiden 
viemäreiden ja katujen rakentamista koske-
vaa kirjelmää (26.1. 163 §); kadun, viemärin 
ja vesijohdon rakentamista Vuosaaren kirk-
kotontille (26.4. 700 §); Aleksanterinkadun, 
Mariankadun ja Pohjoisen Esplanadikadun 
päällystyksen uusimista valtion kiinteistöjen 
ja Ruotsin lähetystön kohdalla (3.5. 741 §); 
pysäköintialueen kunnostamista Hakanie-
menrantaan ym. (7.6. 975 §, 27.9. 1694 §); 
Helsingin—Porvoon moottoritien rakenta-
mista välillä Tattariharju—Massby tiejärjes-
telyineen (20.6. 1067 §); tie- ja vesirakennus-
laitoksen Uudenmaan piirin piirikonttorin 
määräämän katselmuksentoimittajan ehdo-
tuksia seuraavien yleisten teiden päätekoh-
diksi: Tattariharjun—Östersundomin maan-
tiellä ja Maratontien paikallistiellä sekä tie-
osalla Tattariharju—Alppikylä (Vanha Por-
voontie) sekä Helsingin—Tuusulan maan-
tiellä (moottoritie) ja valtatiellä n:o 4, 5 (Kos-

kelantie—Viikki, moottoritie) (20.6. 1068, 
1069 §); Helsingin—Lahden moottoritien 
rakentamista välillä Viikki—Tattariharju ja 
kaupungin kustannusosuutta (28.6. 1128 §, 
1.11. 1917 §); tie- ja vesirakennushallituksen 
vahvistamaan v:n 1968 päällystysohjelmaan 
sisältyvien paikallisteiden päällystämistä 
(28.6. 1131 §); tie-ja vesirakennushallituksen 
lausuntoa sisäasiainministeriölle kauko- tai 
kauttakulkuliikenteelle tärkeiden katujen 
kestopäällystämiskustannusten korvausta 
koskevasta kaupungin hakemuksesta (26.7. 
1279 §); metronsuunnittelutoimikunnan esi-
tystä Hakaniemen—Puotinharjun metron-
osan rakentamisesta (13.9. 1591 §); Helsingin 
maalaiskunnan kunnanhallituksen opetus-
ministeriöltä pyytämää lupaa saada rakentaa 
Etelä-Vantaan alueella Etelä-Kaarelan ky-
lässä Malmin kartanon tilan kautta kulkeva 
tie (20.9. 1637 §); 

seuraavia asemakaavoja ym. koskevia 
asioita: pohjoisimpien kaupunginosien ase-
makaavojen ja kunnallisteknillisten töiden 
viipymistä koskevaa valtuustoaloitetta (8.1. 
25 §); osia 45. kaupunginosan (Vartiokylä, 
Vartioharju) kortteleista n:o 45218 ja 45219 
koskevaa asemakaavaehdotusta (22.3. 511 §); 
asemakaavaehdotusta osalle 54. kaupungin-
osaa (Vuosaari) (6.9. 1530 §); asemakaavaa 
osalle 49. kaupunginosaa (Laajasalo, Ylis-
kylä) sekä asemakaavan muutosta korttelissa 
n:o 49075 (18.10. 1814 §) ja asemakaavaehdo-
tusta 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kon-
tula) korttelille n:o 47027 Kontulankaaren 
katualueella (13.12. 2152 §). 

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 . Esitykset. Kaupun-
ginhallitukselle tehdyt esitykset koskivat 
mm. seuraavia asioita: jätteenkuljetusmak-
sujen perusteiden sekä taksan tarkistamista 
(26.1. 178 §, 20.9. 1634 §); Vuosaaren kaato-
paikka-alueen siirtämistä (17.5. 839 §); ter-
veydenhoito järjestyksen puhtaanapitoa kos-
kevaa lukua valmistelevan toimikunnan aset-
tamista (27.9. 1689 §); sopimusta jäteöljyjen 
ja öljyjätteiden hävittämisestä (27.9. 1706 §) 
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ja Jakomäen kiinteistöyhtiöiden anomusta 
katupuhtaanapidon ottamisesta kaupungin 
puhtaanapito-osaston hoidettavaksi (15.11. 
1986 §). 

Lausunto kaupunginhallitukselle annettiin 
ilman saastumisen estämistä tarkoittavasta 
valtuustoaloitteesta (24.5. 896 §). 

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 . Helsingin Puistotyöntekijäin 
ammattiosastolle päätettiin antaa vastaus sen 
puistotyönjohtajien valitsemista ja eväsrahan 

maksamista kaupunginpuutarhassa työsken-
televille koskevaan kirjelmään puisto-osaston 
ehdotuksen mukaisesti (3.5. 737 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.: valtuustoaloitteita Siltavuoren salmen 
rantojen sekä Helsinkiin meritietä johtavien 
kulkuväylien kunnostamisesta (14.6. 1022 §, 
26.7. 1270 §) ja lisäksi Lehtisaaren puisto-
alueiden kunnostamista ja pallokentän ra-
kentamista (20.9. 1630 §). 
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