
1. Kaupunginvaltu usto 

sopiviksi ja jo talvikaudeksi 1970/71 kunnos-
tamaan Roihuvuoren kansakoulun läheisyy-
dessä olevan rinteen tä tä tarkoitusta varten. 
Urheilu- ja ulkoilulautakunta oli yhtynyt 
aloitteessa tehtyihin ehdotuksiin. Kaupungin 
alueella oli tällä hetkellä ra ivat tuja ja valais-
tu ja pujottelurinteitä Herttoniemessä, Pih-
lajamäessä, Meilahdessa ja Taivaskalliolla. 
Näiden mäkien vilkas käyt tö osoitti tämän 
urheilumuodon suosion ja uusien pujottelu-
rinteiden tarpeellisuuden. Lautakunta oli jo 
v:n 1967 talousarviossa esittänyt määrärahaa 
Roihuvuoren kansakoulun vieressä olevan 
mäen raivaamiseen pujottelurinteeksi. Työn 
alustava kustannusarvio oli 12 000 mk. Kiin-
teistölautakunta ilmoitti, et tä Roihuvuoren 
pujottelurinne oli tarkoitus raivata Sahaajan-
kadun itäpuolelle Herttoniemen teollisuus-
korttelin n:o 43071 ja Roihuvuoren kansa-
koulun väliseen maastoon, joka oli varat tu 
puistoalueeksi. Pujottelusta oli tullut yleinen 
muotiharrastus. Joitakin vuosia sitten oli 

nuorison keskuudessa samanlaisena harras-
tuksena hyppyrimäestä laskeminen. Helsin-
gissä on 14 hyppyrimäkeä, jotka kahta lu-
kuun ot tamat ta ovat miltei käyt tämät tä 
harrastuksen vähennyttyä. Hyppyrimäkien 
rinteitä voitaneenkin käyt tää lasten pujotte-
luharrastuksiin. Varsinaiset pujottelurinteet 
taas vaativat huomattavasti laajempia ja pi-
tempiä mäkiä, joten ne sopivat vain harvoi-
hin maastonkohtiin Helsingissä. Varttuneem-
man nuorison ja aikuisten pujotteluharrastus-
ta tyydyt tämään soveltuisi esim. Paloheinän 
täyttöalue. Täyt tö voitaisiin muotoilla tarkoi-
tukseen soveltuvaksi ja siten käyt tää hyö-
dyksi alue, joka muutenkin on paljaana vuosi-
kausia täytön jäljeltä. Koska täyttöpaikoista 
on puutetta, saattaisi pienehköjen mäkien ra-
kentaminen lasten mäenlasku- ja leikkipai-
koiksi olla asiallista niillä asuntoalueilla, 
joissa ei ole luonnonmäkiä. Valtuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (16.12. 976 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Viranhaltijat. Rakennusviraston puisto-
osaston talonmies-lämmittäjän 9. pl:aan kuu-
luva virka päätettiin muut taa huoltomiehen 
viraksi (17.6. 496 §). 

Kaupungin virastojen ja laitosten töiden an-
tamisesta yksityisille urakoitsijoille aiheutuvista 
epäkohdista tekivät vt Laine ym. välikysy-
myksen 4.2.1970. Välikysymyksessä tiedus-
teltiin, onko kaupunginhallitus tietoinen siitä, 
että kaupungin virastojen ja laitosten töitä 
on viime vuosina annettu yhä enemmän yksi-
tyisille urakoitsijoille ja siten aiheutettu mo-
nenlaista hait taa kaupungin palveluksessa 
oleville sekä laitosten ja virastojen kehittä-
miselle, ja jos on, niin mihin toimenpiteisiin 
kaupunginhallitus on ryhtynyt tai aikoo ryh-
tyä tämän vahingollisen epäkohdan korjaa-
miseksi ? Yleisten töiden lautakunta mainitsi, 
että työt ovat yleensä jakaantuneet vuosit-

tain siten, e t tä rakennetuista kuutiometri-
määristä noin puolet on tehty urakoitsija-
työnä ja toinen puoli omana työnä. Talo-
rakennusosaston omana työnä suoritetuissa 
töissä on kuitenkin jouduttu turvautumaan 
urakoitsijaliikkeisiin esim. LVI-, sähkö- ja 
maalaustöiden osalta, koska rakennusviras-
tolla ei ole näihin töihin tarvi t tavaa ammatti-
taitoista työvoimaa. Se et tä rakennusviras-
tossa on käyte t ty ammatti taitoista työvoi-
maa vähemmän ammatti tai toa vaativissa 
töissä, on johtunut siitä, ettei omia töitä aina 
voida synkronisoida siten, e t tä ammatti tai-
toinen työntekijä heti jonkun työn pää ty t tyä 
voitaisiin siirtää omaa ammatt iaan vastaa-
vaan työhön. Tähän vaikuttaa mm. se, et tä 
rakennuspiirustukset ja -luvat kiertävät val-
tion ja kuntien hallintoelimissä oletettua 
kauemmin. Työntekijäin palkat on tällaisissa 
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tapauksissa aina maksettu voimassa olevan 
työehtosopimuksen mukaisesti. Lautakunta 
katsoi, ettei väite urakoitsijoiden enenevästä 
käytöstä pitänyt talorakennustöiden osalta 
paikkaansa. Katurakennustöistä on yleensä 
kaikki jätevedenpuhdistuslaitos- ja sillan-
rakennustyöt annettu niiden erikoisluonteen 
vuoksi urakalla tehtäviksi. 15.1.1970 oli katu-
rakennusosaston oman työvoiman määrä 887, 
kun osaston urakalla tehtävissä töissä oli 452 
työntekijää. Vuonna 1969 olivat vastaavat 
luvut 950 ja 685. Luvut osoittavat, että ura-
koitsijain osuus on pienentynyt. Puhtaana-
pito-osasto on v. 1968 siirtynyt kiinteistö-
kohtaiseen hinnoitteluun, minkä jälkeen, kun 
myös omakotitalojen omistajat siirtyivät jär-
jestetyn jätehuollon piiriin, puhtaanapito-
osaston asiakasmäärä on kokonaisuutena 
noussut. Rakennustoiminnassa tarvittavien 
koneiden osalta huomautettiin, että yleensä 
on pyritty sijoittamaan ensin kaupungin 
omat työkoneet ja vasta sen jälkeen vuokra-
taan vierasta konekalustoa. Se että kaupun-
gin työmailla ajoittain oli runsaastikin vuok-
rat tuja koneita, oli aiheutunut suurista työt-
tömyystyömaista, joiden aiheuttamaa lyhyt-
aikaista tarvetta varten ei koneita ollut voitu 
ostaa. Lautakunta totesi, ettei rakennusvi-
raston töissä viime aikoina ole yksityisten 
urakoitsijain käyttö lisääntynyt, mutta ettei 
oman rakentamisen epätaloudellisuuteen ole 
voitu kiinnittää riittävää huomiota. Lauta-
kunnan kaksi jäsentä olivat esittäneet eriä-
vän mielipiteensä. 

Satamalautakunnan ilmoituksen mukaan 
satamalaitos on teettänyt omalla työvoimal-
laan sen toimintapiiriin kuuluvat tie- ja vesi-
rakennusalan työt, mutta talorakennusalan 
työt on teetetty joko urakoitsijoilla tai raken-
nusviraston työvoimalla. Lautakunta oli eh-
dottanut tarkastusvaliokunnan asettamista 
selvittämään ko. kysymystä. 

Teollisuuslaitosten lautakunta mainitsi, 
että taloudellisuuden ohella teollisuuslaitok-
set ovat oman ja vieraan työn edullisuutta 
arvostellessaan kiinnittäneet suurta huomiota 

paitsi työllisyysnäkökohtiin erityisesti käyt-
tövarmuus» ja turvallisuuskysymyksiin, tä-
män vuoksi laitosten käyttötehtävät hoide-
taan omalla henkilökunnalla. Eräissä tapauk-
sissa on kuitenkin katsottu perustelluksi siir-
tää joitakin tehtäviä ulkopuolisten suoritet-
taviksi. Laitosten tiedossa ei myöskään ollut 
ainoatakaan tapausta, jossa vakinainen työn-
tekijä olisi irtisanottu sen johdosta, että hä-
nen tekemänsä työ olisi annettu ulkopuoli-
selle. 

Vesilaitos totesi teettäneensä aina vesijoh-
tojen asennustyöt omalla työvoimalla, joita 
oli n. 120 henkilöä. Johtotöihin liittyvät maa-
rakennustyöt oli lähes kokonaan teetetty 
katurakennusosaston toimesta. Eräät maa-
rakennustyöt, jotka eivät liity viemäri- eivät-
kä katutöihin, oli annettu yksityisille raken-
nusurakoitsijoille, jos katurakennusosasto ei 
ollut voinut niitä suorittaa. 

Kaasulaitoksen ilmoituksen mukaan ovat 
sen ulkopuolisille urakoitsijoille suorittamat 
korvaukset v:sta 1964 lähtien joka vuosi pie-
nentyneet. Ulkopuolisia urakoitsijoita käyte-
tään kuitenkin esim. kaivutöissä. Laitos on 
v:sta 1964 lähtien supistanut työvoimaansa 
vuosittain 6—8 %, mutta tämä on tapahtu-
nut eläkkeelle siirtymisien, kuolemantapaus-
ten ja oma-aloitteisten irtisanomisien yhtey-
dessä. Tuotannonmuutoksen tapahtuessa v:n 
1971 alussa tullaan työvoimaa supistamaan 
170 hengellä. 

Sähkölaitoksella oli viime vuosina jossain 
määrin tapahtunut tehtävien siirtymistä yk-
sityisille yrityksille tai päinvastoin. Vieraiden 
palvelusten suhteellinen osuus oli 1960-lu-
vulla pikemminkin laskenut kuin noussut. 
Kaukolämpötoiminnan alkaessa 1950-luvulla 
hankittiin laitokseen huoltohenkilöstö, jota 
hiljaisina aikoina käytettiin myös uudisra-
kennusten lämpökeskustöihin. Kaapelikana-
vien kaivutyöt ja sähkö- ja kaukolämpöver-
kon korjaustyöt suoritetaan lähes yksin-
omaan omalla työvoimalla. Voimalaitosko-
neistojen määräaikaishuolloissa vieraan työ-
voiman käyttö työn kausiluonteisuuden ja 
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kireän ohjelman takia on taloudellinen vält-
tämättömyys. Lautakunnan kaksi jäsentä 
olivat jättäneet eriävän mielipiteensä lau-
sunnosta. 

Liikennelaitoksen päätehtävä, liikenteen 
hoito, on viime vuosina lähes yksinomaan 
suoritettu omalla kalustolla omaa henkilö-
kuntaa käyttäen. Kunnossapito ym. tehtävät 
on pääasiallisesti hoidettu omalla työvoi-
malla, mutta jossain määrin on myös käy-
tetty yksityisiä yrityksiä. Töiden teettämi-
nen ulkopuolisilla on pääasiallisesti johtunut 
taloudellisista tekijöistä, työn tilapäisestä 
runsaudesta tai erikoistyövoiman tarpeesta. 

Kaupunginhallitus totesi, että esillä oleva 
kysymys on kaupungin kannalta erittäin 
merkittävä. Vieraiden palvelusten käyttöä 
puolustaa mm. se, että työelämän jatkuvasti 
erikoistuessa ilmenee yhä uusia tehtäviä, joi-
hin kaupungin ei kannata palkata omia spe-
sialisteja. Usein tiettyyn toimintaan erikois-
tunut ulkopuolinen voi kaupunkia paremmin 
käyttää hyväkseen suurtuotannosta koituvia 
etuja ja täten tarjota palveluksiaan edulli-
semmin. Tärkein syy kaupungin töiden teet-
tämiseen ulkopuolisilla on kuitenkin pyrki-
mys turvata kaupungin palveluksessa olevan 
henkilökunnan täystyöllisyys. Kaupungin 
omissa töissä kustannukset usein myös poik-
keavat arvioista ja työn valvonta jää puut-
teelliseksi. Mikäli hankinta- ja urakkasopi-
mukset laaditaan asianmukaisesti voidaan 
nämä haitat välttää ulkopuolisia käytettäes-
sä. Turvautuminen yksinomaan ulkopuolisiin 
ei myöskään ole edullista, jollei alalla vallitse 
todellisia kilpailuolosuhteita. Kaupungin teh-
tävien jakamisessa itse suoritettaviin ja ulko-
puolisilla teetettäviin on pidettävä pääperi-
aatteena toiminnan taloudellisuutta ja mah-
dollisimman hyvän palvelun tarjoamista kau-
pungin asukkaille. Samalla huolehditaan 
siitä, että kaupungin palveluksessa olevien 
työllisyys ja edut voidaan turvata. Kaupun-
ginhallitus katsoi, että näitä periaatteita on 
kaupungin hallinnossa yleensä noudatettu ja 
ettei välikysymyksen tulisi antaa aihetta toi-

menpiteisiin. Kaupunginvaltuusto merkitsi 
vastauksen välikysymykseen tiedoksi (18.3. 
226 §). 

Kadun ja viemärin keskimääräisten rakenta-
miskustannusten vahvistaminen. Kaupungin-
valtuusto totesi kadun ja viemärin keskimää-
räisten rakentamiskustannusten nousseen 
niin, että niiden perusteena olevia yksikkö-
hintoja oli vastaavasti tarkistettava. Vuo-
deksi 1970 vahvistettiin uudet hinnat (1.4. 
250 §, 15.4. 282 §, kunn. as. kok. n:o 37). 

Työturvallisuuskalusteiden hankkiminen. 
Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon väestönsuojeluyksiköiden va-
rusteiden hankkimista varten merkityn 5 000 
mk:n määrärahan työturvallisuuskalusteiden 
hankkimiseen (18.3. 217 §). 

Oulunkylän varastoalue. Kaupunginval-
tuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan 
käyttämään v:n 1967 talousarvioon Oulun-
kylän varaston autotallia, alueen täyttötöitä 
ja ulkovalaistuksen lisäämistä varten merki-
tystä määrärahasta enintään 100 000 mk 
Oulunkylän G-varastorakennuksen lattia-
rakenteiden korjaamiseen (2.9. 618 §). 

Kadut ja tiet. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään seu-
raavia määrärahoja, niiden käyttötarkoitusta 
osittain muuttaen: 

v:n 1967 talousarvioon Pitäjänmäen rauta-
tiealikulkutunnelin uusimiseen merkittyä 
1 mmk:n suuruista määrärahaa sekä Helsin-
gin-Tuusulan moottoritien rakentamisen joh-
dosta kaupungille kuuluviin töihin merkitystä 
määrärahasta 700 000 mk kehäreitin raken-
tamiseen välillä Yhdyskunnantie -Kivikon 
liittymä (2.9. 619 §); Nuijamiestentietä var-
ten merkitystä määrärahasta 200 000 mk Pa-
tolan uuden asuntoalueen katujen rakenta-
miseen (16.9. 676 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti antaa tie- ja 
vesirakennushallitukselle jäljempänä maini-
tut sen pyytämät lausunnot: 

ilmoittaa, ettei kaupungilla ollut huomaut-
tamista Rajatorpan ja Raappavuoren paikal-
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listiesuunnitelmien eikä sen suhteen, että Hel-
singin maalaiskunta määrätään tienpitäjäksi 
myös kaupungin alueella olevan paikallistien 
osalta (9.12. 913 §); 

ilmoittaa puoltavansa katselmuksen toi-
mittajan ehdotusta Helsingin-Santahaminan 
maantien päätekohdan vahvistamisesta kilo-
metrilukemalle 4 + 735 (4.2. 91 §); sekä hy-
väksyvänsä tie- ja vesirakennushallituksen 
9.1.1970 päivätyssä kirjeessä mainitut ehdot 
Herttoniemen-Santahaminan maantien ra-
kentamiselle Laajasalon moottorikaduksi Lin-
nanrakentajantien ja Koirasaarentien välillä 
(27.5. 378 §); 

ilmoittaa katsovansa, että Jakomäen-
Mellunkylän paikallistien päätekohta olisi 
määrättävä kilometrilukemalle 1 -f- 717, jossa 
paikallistie ensimmäisen kerran kohtaa ase-
makaavassa puistoksi merkityn alueen (18.3. 
216 §); . 

ilmoittaa paikallistiejakson Itäinen tie -
Saniaistie-Imarretie päätekohdan määräämi-
sestä puoltavansa sitä katselmuksentoimitta-
jan ehdotuksen mukaisesti kilometrilukemal-
le 0 + 409 (18.3. 215 §); 

ilmoittaa puoltavansa Helsingin ohikulku-
tien osuuden Veromiehenkylä-Tikkurila pa-
rantamiseksi laadittua suunnitelmaa sekä 
myöhemmin rakennettavan Viertolan eritaso-
liittymän osalta jatkosuunnittelussa käytet-
täväksi Helsingin seudun tieneuvottelukun-
nan esittämää yhdistelmävaihtoehtoa ABC; 
ilmoittaa katsovansa, että Keravanjoen ylit-
tävän Suutarinkylän sillan vierelle olisi jär-
jestettävä jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
tienalitusmahdollisuus sekä ettei tehty muis-
tutus anna aihetta suunnitelman muuttami-
seen; ilmoittaa, ettei kaupungilla ole huo-
mauttamista suunnitelma-asiakirjoihin sisäl-
tyvästä ehdotuksesta teiden vastaisen leven-
tämisen ja eritasoliittymien lopullista raken-
tamista varten varattavien alueiden eikä eh-
dotettujen suoja-alueiden osalta tai sen suh-
teen, että Tammiston eritasoliittymän kaak-
koisneljänneksen sisempi ramppi lakkaute-
taan yleisenä tienä sekä 

1) ettei parannettavan tien alueella ole 
vahvistettuja asemakaavoja, joita olisi tar-
peen muuttaa, 

2) ettei kaupunki osallistu ohikulkutien 
parantamisesta aiheutuviin kustannuksiin 
eikä paikallistiekustannuksiin yli laissa vel-
voitetun määrän, 

3) että kaupunki osallistuu ohikulkutien ja 
sen liittymien valaisemiskustannuksiin tie- ja 
vesirakennushallituksen esittämällä tavalla, 

4) että kaupunki suostuu kustannuksellaan 
purkamaan, siirtämään ja suojaamaan kau-
pungin omat viemäri-, vesi-, sähkö- ym. joh-
dot, kaapelit ja laitteet sekä 

5) ettei kaupunki suostu vastaamaan ohi-
kulkutien ja muiden samanaikaisesti toteu-
tettavien teiden tiealueiden lunastus- ja kor-
vauskustannuksista yli laissa velvoitetun 
määrän. 

Lisäksi valtuusto ilmoitti puoltavansa Hel-
singin ohikulkutien parantamiseen välillä 
Veromiehenkylä-Tikkurila liittyvää yksi-
tyisten teiden liittymä- ja järjestelysuunni-
telmaa ja ilmoitti, ettei suunnitelman käsit-
tämällä alueella ole vahvistettuja asemakaa-
voja, joita olisi tarpeellista muuttaa sekä ettei 
kaupunki osallistu suunnitelman mukaisten 
yksityisten teiden liittymä- ja järjestelykus-
tannuksiin yli laissa velvoitetun määrän (2.9. 
585 §, 14.10. 732 §). 

Vielä ilmoitettiin, ettei valtuustolla ole 
huomauttamista Helsingin maalaiskunnan 
tekemän, Raj atorpan -Myyrmäen-Kaivokse-
lan paikallistien rakentamista koskevan aloit-
teen johdosta (21.1. 49 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto päätti ilmoit-
taa puoltavansa tie- ja vesirakennushallituk-
sen toimesta laadittua suunnitelmaa Lahden 
moottoritien parantamiseksi välillä Koske-
lantie-Viikki. Samalla kaupunginvaltuusto 
päätti esittää, että vesilaitoksen esittämät 
näkökohdat Vanhankaupungin vedenpuhdis-
tuslaitoksen tieyhteyksistä ja tekniikan mu-
seota varten tarvittavasta pysäköintialueesta 
otettaisiin huomioon jatkosuunnittelussa ja 
rakentamisessa sekä 
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1) että se puoltaa tie- ja vesirakennushalli-
tuksen lausuntopyynnössä esitettyjä ehdo-
tuksia 1-3, 

2) ettei kaupunki osallistu varsinaisen 
moottoritien parantamisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin ja korvauksiin, 

3) että kaupunki kustantaa Koskelantien 
ja Kustaa Vaasan tien rakentamisen katu-
rakennustöinä sekä voi ottaa suunniteltavak-
seen kaupungin sisäistä liikennettä palvelevat 
Koskelantien jalankulkutunnelin ja Koskelan 
katusillan siten, että työt tehdään valtion 
toimesta kaupungin kustannuksella saman-
aikaisesti eritasoliittymän rakennustöiden 
kanssa, kun taas valtion olisi kustannettava 
Koskelan eritasoliittymän ramppien 2 ja 4 
rakentaminen, koska moottoritietä myöhem-
min jatkettaessa nämä rampit tulevat sa-
maan asemaan valtion kustantamien ramp-
pien 1 ja 3 kanssa eli välittämään liikennettä 
moottoritien ja katuverkon välillä, 

4) että kaupunki sitoutuu kustannuksel-
laan purkamaan, siirtämään ja suojaamaan 
kaupungin omat viemäri-, vesi-, kaasu-, 
sähkö- ym. johtojen kaapelit ja laitteet vah-
vistettavan moottoritien tie- ja liikenne-
alueelle jääviltä osilta, 

5) että kaupunki suostuu siihen, että tie- ja 
vesirakennushallituksen toimesta laaditaan 
maisema- ja istutussuunnitelmat myös tie-
alueen ulkopuolisille osille, sekä kustanta-
maan ja hoitamaan liikennealueen ulkopuoli-
set istutustyöt lukuun ottamatta tienpito-
aineen ottopaikkaa, joka tulisi kunnostaa val-
tion kustannuksella. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti ilmoit-
taa katsovansa, että kunnossapitokustannus-
ten tasaamisesta yleisen tien rajalla olisi so-
vittava erikseen kaupunginhallituksen ja tie-
ja vesirakennushallituksen kesken (13.5. 
346 §). Kaupunginvaltuusto päätti myös il-
moittaa puoltavansa Helsingin-Lahden 
moottoritien parantamissuunnitelmaan em. 
välillä liittyvää yksityisten teiden järjestely-
suunnitelmaa sekä ilmoittaa, ettei alueella, 
jolla yksityisten teiden järjestelysuunnitelma 

toteutetaan, ole vahvistettua asemakaavaa 
ja ettei kaupunki osallistu yksityisten teiden 
järjestelysuunnitelman kustannuksiin sekä 
esittää, että Hernepellon yksityistie raken-
nettaisiin siten, että tie voidaan myöhemmin 
tarvittaessa varustaa kaupungin toimesta 
kestopäällysteellä (13.5. 347 §). 

Viemärit. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään jäl-
jempänä mainittuja, v:n 1967 talousarvioon 
kuuluvia määrärahoja seuraavasti: Pukin-
mäen pumppaamoa varten merkitystä mää-
rärahasta 200 000 mk Patolan uuden asunto-
alueen viemäröintiin, 50 000 mk Oulunkylän 
viemäritöiden jatkamiseen (16.9. 676 §) sekä 
Mellunkylän kokoojaviemärin ja pumppaa-
mon rakentamiseen merkitystä määrärahasta 
enintään 450 000 mk Myllypuron omakoti-
alueen viemäröintiin (2.9. 620 §). 

Jätevesikomitean mietintö. Kaupunginhalli-
tus asetti 30.1.1964 komitean tutkimaan jäte-
vesikysymystä sekä laatimaan esityksen kau-
pungin jätevesien käsittelyn kehittämisestä 
ja mahdollisista toimenpiteistä ympäristön 
vesien saastumisen estämiseksi, jotta niitä 
voitaisiin edelleenkin käyttää erilaisiin tar-
peisiin. Komitean mietintö valmistui 10.3. 
1969 ja ehdotettiin siinä seuraavia toimen-
piteitä: 

1) Biologisten jätevedenpuhdistamoiden 
rakentamista olisi jatkettava niin, että kaikki 
jätevedet voidaan tehokkaasti puhdistaa. 

2) Puuttuvat kokoojaviemärit olisi raken-
nettava samanaikaisesti puhdistamoiden 
kanssa ja yleistä viemäristöä vailla olevat 
alueet olisi viemäröitävä mahdollisimman 
pian. 

3) Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa 
olisi pyrittävä edelleen tehostamaan. 

4) Jätevesien kokoamista ja johtamista 
tunnelin kautta lähelle avomerta Katajaluo-
don eteläpuolelle olisi ryhdyttävä kiireelli-
sesti suunnittelemaan yksityiskohtaisesti. 
Tunnelijärjestelmä olisi suunniteltava niin, 
että siinä voidaan johtaa myös sekajärjestel-
män viemäröinnin ylivuotovesiä ja kesä-
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aikana Vantaanjoen vettä. Projektin aika-
taulun olisi mahdollisuuksien mukaan oltava 
sellainen, että rakennustyöt voidaan aloittaa 
v:ien 1971-1972 aikana sekä että puhdista-
mot voidaan yhdistää tunneliin ehkä Vuo-
saaren, Laajasalon ja Lauttasaaren puhdista-
moita lukuun ottamatta, ennen 1970-luvun 
loppua. Tunnelijärjestelmän rakentamiseen 
olisi varattava vrien 1970-1979 taloussuunni-
telmassa 60 mmk. 

5) Kasvisravinteiden nykyistä tehokkaam-
paa poistoa jätevesistä olisi edelleen tutkitta-
va pitäen silmällä erityisesti ko. poistomene-
telmän käyttöä Vuosaaren, Laajasalon ja 
Lauttasaaren puhdistamoissa vaihtoehtoise-
na ratkaisuna tunneliin johtamiselle sekä sen 
käyttöä muissa puhdistamoissa ennen tun-
nelij ärj estelmän valmistumista. 

6) Sekajärjestelmän viemäröinnin yli vuo-
to vesiä ja niiden vaikutusta rantavesiin olisi 
tutkittava. Samoin selvitettävä, millä tavoin 
kullakin alueella niiden käsittely ja johtami-
nen olisi ratkaistava. 

7) Jätevedenpuhdistamoiden lietteenkä-
sittelyä ja -poistamista koskevat kysymykset 
olisi selvitettävä sekä ryhdyttävä tarpeelli-
siksi katsottaviin toimenpiteisiin. 

8) Liettyneimmät ja ruohottuneimmat ma-
talat vesialueet olisi ruopattava. Eräillä ve-
sistönä merkityksettömillä alueilla saattaa 
tulla kysymykseen osittainen täyttäminen-
kin. 

9) Helsinkiä ympäröivien lahtien ja meri-
alueiden tutkimuksia olisi jatkettava eräiden 
yksityiskohtien selvittämiseksi sekä vesi-
alueiden tilan kehityksen tarkkailemiseksi. 

10) Vantaanjoen vesistöalueen viemäröin-
tiä ja vesiensuojelua koskevat kysymykset 
olisi pyrittävä hoitamaan ottaen huomioon 
kaupungin maa- ja vesialueiden asettamat 
vaatimukset. 

11) Kaupungin ranta- ja vesialueiden 
käyttö olisi järjestettävä ottaen huomioon 
veden laadun sekä eri käyttömuotojen aset-
tamat vaatimukset ja rajoitukset. Valtuusto 
päätti hyväksyä jätevesikomitean mietin-

nön ja komitean siinä tekemät ehdotukset 
Helsingin kaupungin jätevesikysymyksen 
periaateratkaisuna, jonka pohjalta vastai-
set yksityiskohtaiset suunnitelmat on laa-
dittava ja saatettava asianomaisten päättä-
vien elinten ratkaistavaksi. Samalla kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi seuraavat lisäponnet: 

1) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta viipymättä ryhtymään toimen-
piteisiin Helsingin jätevesien puhdistusmene-
telmiin kohdistuvan tutkimuksen entisestään 
tehostamiseksi; 

2) Turhaa viivästymistä välttäen ryhty-
mään puhdistamaan jätevesiä myöskin ke-
miallisin menetelmin ravinteiden ja muiden 
samankaltaisten aineosien poistamiseksi. 

3) Hyväksyessään kaupunginhallituksen 
esityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että kaupunginhallitus pyrkii sekä kotimai-
seen että kansainväliseen aktiiviseen yhteis-
työhön tutkivan, suunnittelevan ja toteutta-
van merensuojelun alalla kaikkien niiden pii-
rien kanssa, joiden voidaan katsoa olevan 
vastuussa Itämeren vesien suojelusta. 

4) Kaupunginvaltuusto kehottaa kaupun-
ginhallitusta asettamaan pysyvän elimen, 
jonka päämääränä on toisaalta tutkia Helsin-
kiä ja sen asukkaita vaarantavia 3^mpäristö-
tekijöitä kokonaisuudessaan ja toisaalta eh-
dottaa toimenpiteitä näiden haittatekijöiden 
lieventämiseksi tai poistamiseksi (4.2. 92 §, 
khn mtö n:o 1). 

Puhdistamot ym. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään v:n 1967 talousarvioon Talin puhdista-
mon rakennustöihin merkitystä 1 mmk:n 
määrärahasta 150 000 mk puhdistamojen is-
tutustöihin (25.11. 890 §); Pukinmäen pump-
paamoa varten merkitystä määrärahasta 
200 000 mk Maununnevan pumppaamon ra-
kentamiseen (16.9. 676 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi katuraken-
nusosaston laatimat Talin puhdistamon kol-
mannen hautumon luonnospiirustukset n:o 
8000 IH/ la , lb, lc sekä 8000 I I I /2-4 (1.4. 
249 §). 
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Kaatopaikat. Yleisten töiden lautakun-
nalle myönnettiin oikeus käyttää kertomus-
vuoden talousarvioon puisto-osaston Vartio-
kylän tukikohtaa varten merkittyä 100 000 
mk:n määrärahaa Vuosaaren kaatopaikan 
jätteenpolttouunin töiden loppuun suoritta-
mista varten (11.11. 847 §). 

Puistotym. Kaupungin laitosten puutarha-
alueiden hoidon keskittämisestä rakennus-
viraston puisto-osastolle tekivät vt Pekka 
Vennamo ym. aloitteen 26.2.1969. Aloitteessa 
mainittiin, että kaupungissa on noin 20 % 
laitoksia, sairaaloita, sairaskoteja ym., 
jotka hoitavat omat puisto- ja puutarha-
alueensa itse. Tätä tarkoitusta varten hanki-
taan kalliita ruohonleikkuu ym. välineitä, 
jotka kuitenkin hoidettavien alueiden pienuu-
den tähden seisovat suurimman osan vuotta 
käyttämättöminä. Kun puisto-osastolla on 
näihin tehtäviin koulutettua henkilökuntaa 
sekä tarvittavaa kalustoa käytettävänään, 
olisi mainitut työt siirrettävä sen hoidetta-
viksi. Samalla olisi vähennettävä eri laitosten 
määrärahoista niiden uiko- ja puutarha-
alueiden hoitoon varattu osuus. Yleisten töi-
den lautakunta ilmoitti, että ennen nykyisen 
hallintokuntajärjestelmän voimaan tuloa, eli 
v:een 1961 huolehti rakennusviraston puisto-
osasto kaupungin kaikkien laitosten istutus-
ten hoidosta ja kunnossapidosta osaston ta-
lousarviossa olevalla määrärahalla. Maini-
tusta vuodesta lähtien on osasto hoitanut sa-
mat työt laskutustyönä, mikäli työt on tilattu 
siltä. Eräät hallintokunnat eivät kuitenkaan 
ole pitäneet tätä järjestelyä taloudellisesti 
parhaana, vaan ovat hoidattaneet alueensa 
omalla henkilökunnallaan. Näissä tapauksissa 
puisto-osasto on pyydettäessä suorittanut 
erityistä ammattitaitoa vaativat työt. Useilla 
laitoksilla onkin sellaista henkilökuntaa, jon-
ka tehokkaaseen työllistämiseen em. työt yh-
tenä osana sopivat. Laitosten hankkimien 
puistokoneiden pääomakustannukset ovat 
vähäisiä verrattuna työ voimakuluihin. Ruo-
honleikkuukoneen tehokkuudesta riippuen 
ovat sen pääomakustannukset vain 2-10 % 

nurmikon hoidon kokonaiskustannuksista, 
jos konetta käytetään esim. 1 000 tuntia 
vuodessa. Lautakunta ei pitänyt tarkoituk-
senmukaisena toteuttaa aloitteentekijäin esi-
tystä. Mikäli laskelmat kuitenkin puoltavat 
kaupungin laitosten uiko- ja puutarha-aluei-
den ottamista osaston hoitoon, osasto on val-
mis tilauksesta ottamaan ne tehtäväkseen. 
Kaupunginvaltuusto katsoi lausunnon riittä-
väksi selvitykseksi aloitteen johdosta (13.5. 
360 §). 

Aleksis Kiven kadun puistikon kunnostami-
sesta olivat vt Hyvönen ym. tehneet 15.4. 
aloitteen, missä huomautettiin, että Itäisen 
moottoritien jatkeena oleva Junatie ja Alek-
sis Kiven katu ovat muuttuneet erittäin tär-
keiksi liikenneväyliksi kaupungin halki joh-
tavassa liikenteessä. Reittiä käyttävät kau-
punkilaisten lisäksi varsinkin kesäisin monet 
kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat. Ainoan 
viheralueen seudulla muodostaa Aleksis Ki-
ven kadun keskellä oleva puistikko lehmus-
riveineen, mutta alue on usean vuoden ajan 
ollut täysin hoitamaton ja ilman istutuksia. 
Tämän vuoksi olisi puistikko heti kevään 
aikana kunnostettava ja sen jatkuvasta kun-
nossapidosta huolehdittava. Yleisten töiden 
lautakunnan ilmoituksen mukaan Aleksis 
Kiven kadun keskellä oleva istutuskaista 
käsittää kaksi 2.5 m:n levyistä multakaistaa, 
joiden välissä on saman levyinen hiekkakäy-
tävä. Junatien liikenteelle avaamisen jälkeen 
on multakaistoja ollut kasvaneen liikenteen 
takia mahdoton pitää kunnossa, sillä autojen 
pyörät rikkovat niiden reunat. Keskialuetta 
on myös käytetty autojen paikoitusalueena, 
kunnes se suojattiin lanka-aidalla. Tästäkään 
ei kuitenkaan ollut apua, koska esim. lumi-
aurat vääntävät suojalankojen kannatintol-
pat. Katurakennusosaston v:n 1970 työohjel-
maan kuuluukin reunakivien laskeminen 
Aleksis Kiven kadun istutuskaistojen reu-
naan. Tämän jälkeen puisto-osasto voi hoitaa 
nurmikaistat tyydyttävään kuntoon. Kau-
punginvaltuusto katsoi lausunnon riittäväksi 
selvitykseksi (15.4. 302 §, 27.5. 397 §). 
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Leikkipaikat. Kontulan korttelin n:o 47019 
tontin n:o 7 kunnostamisesta pienten lasten 
leikkipaikaksi tekivät vt Melin ym. aloitteen 
29.4. Siinä mainittiin mm., että ilmeisesti so-
siaalista toimintaa varten varattua tonttia 
n:o 7 (Kaarenjalka) Keinutien-Kiikun var-
rella on jo n. viiden vuoden ajan käytet ty 
pikkulasten leikkipaikkana kaupungin hy-
väksymän puistotädin johdolla. Aluetta ei 
kuitenkaan ole kunnostettu leikkipaikaksi. 
Kun Kontulasta puuttui leikkipaikka sekä 
pieniä et tä suurempia lapsia varten, olisi 
yleisten leikkipaikkojen kunnostamisella kii-
re. Kaupunkisuunnittelulautakunta ilmoitti, 
et tä Kontulan aluetta koskevien asemakaava-
määräysten mukaan kerrostaloalueiden piha-
maiden järjestely on suoritettava yhtenäisen 
suunnitelman mukaisesti. Pienten lasten yk-
sinkertaiset leikkipaikat voidaan järjestää 
kullekin talolle varatulle tontille. Lisäksi 
asemakaavaan on merkitty leikki- ja pallo-
kenttiä varten varat tuja alueita puistoalueille 
jalankulkutunnelien tuntumaan. Tontti n:o 7 
oli alun perin suunniteltu lastentarhatontiksi. 
Sitä voitaisiin toistaiseksi käyttää leikki-
alueena. Kontulan leikkipuisto sijaitsee Kiik-

ku-nimisen puistotien eteläpuolella ko. tontin 
n:o 7 vieressä. Tässä leikkipuistossa on val-
vottua leikkitoimintaa ja runsaasti leikkiväli-
neitä. Kertomusvuoden syksyn aikana oli 
tarkoitus rakentaa sinne lisäksi kahluuallas. 
Puiston pienuuden takia ei puistotätitoimin-
taa voida sinne järjestää. Aloitteessa mainit-
tujen varusteiden hankkimista puistotädin 
valvomien lasten käyttöön lautakunta ei pitä-
nyt tarpeellisena, koska vieressä oli täysin 
varustettu leikkipuisto, mut ta tontin kunnos-
taminen voitaisiin suorittaa. Kaupunginhalli-
tus ilmoitti, että Kiikun alueen lasten päivä-
hoitolaitos oli rakennettu korttelin nro 47018 
tontille n:o 7. Tämän vuoksi aloitteessa mai-
nitun tontin käyttäminen lastentarhatarkoi-
tuksiin ei enää ollut tarpeen. Koska tonttia 
kuitenkin voidaan vastaisuudessa tarvita 
yleisen rakennuksen rakentamiseen, ei tois-
taiseksi ollut tarkoituksenmukaista liittää 
sitä vieressä olevaan I luokan leikkipuistoon. 
Yleisten töiden lautakunnalle oli annettu ke-
hotus suorituttaa tontin yleispiirteiset taso-
tus- ym. työt. Kaupunginvaltuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (16.9. 677 §). 

7. Kiinteistöjä koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Viranhaltijat. Kiinteistöviraston jäljem-
pänä mainit tujen dipl.insinöörien kanssa pää-
tettiin tehdä uusi palkkaussopimus, niin et tä 
heille maksetaan seuraavat palkat: 19.5. 
kaupunkimittausosaston 28. pl:n insinöörin 
virkaan valittu Kalervo Viljanen 2 968 mk/ 
kk, 18.8. osaston 30. pl:n piiri-insinöörin vir-
kaan valittu Paavo Suninen 3 190 mk/kk ja 
8.9. osaston 26. pl:n virkaan valittu Matti 
Soiniemi 2 754 mk/kk kaikki virkaan astu-
misesta lukien (30.9. 692 §, 11.11. 825, 827 §) 
sekä piiri-ins. Tauno Talvio 3 299 mk/kk 
1.10.1970 alkaen (11.11. 826 §). 

Kiinteän omaisuuden hanki il-
ta a ja luovutusta koskevat 

asiat 

Asunto Oy Hämeenhakan eräiden osakkeiden 
ostaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
kaupunginhallituksen ylittämään kertomus-
vuoden talousarvioon merkittyä ao. määrä-
rahaa enintään 523 132 mk:lla talossa Hä-
meentie 10-Kolmas linja 1 sijaitsevien huo-
netilojen hallintaan oikeuttavien Asunto Oy 
Hämeenhakan osakkeiden n:o 3521-3715, 
3738-4147 ja 4495-4550 kauppahinnan ja 
kaupasta menevän leimaveron maksamista 
varten. Tilat oli tarkoitettu käytettäväksi 
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