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Korkeasaaren eläintarhan näkötorni pää-
tettiin purkaa (yjsto 22.4. 5932 §). 

Ampumaradat. Kaupunginhallitus päätt i 
lääninhallitukselle annettavassa lausunnos-
saan puoltaa Helsingin Rautatieläisampujat 
yhdistyksen anomusta saada rakentaa sisä-
ampumarata Helsingin rautatieasemaraken-
nukseen. Lääninhallitus oli suostunut ano-
mukseen sillä ehdolla, et tä kaikkia ampuma-
radoista annet tu ja määräyksiä noudatetaan 
(30.11. 3325 §, 21.12. 3541 §). 

Venenäyttelyn järjestäminen. Kaupungin-
hallitus päät t i kumota urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnan 15.6. tekemän päätöksen, jolla 
oli hylät ty anomus saada osa C-messu-
hallista venenäyttelyn käyttöön ajaksi 8 . -
25.3.1971. Lautakuntaa kehotettiin luovut-
tamaan Osuuskunta Suomen Messujen käyt-
töön anomuksen mukaisesti puolet C-messu-
hallista ko. ajaksi (22.6. 1821 §, 31.8. 2331 §). 

Rakennusten purkaminen. Yleis jaosto oi-
keutti urheilu- ja ulkoilulautakunnan pur-
kauttamaan seuraavat rakennukset: Vartio-
kylässä tilalla R.T. RN:o 2194 sijaitsevan 
sauna- ja kesäasuntorakennuksen (yjsto 22.4. 
5933 §); Nuuksionpään ulkoilualueella ole-
van Kattilan tilan uimalan ja saunaraken-
nuksen, Salmen ulkoilualueella olevan Fred-
riksgärdin tilan asuinrakennuksen ja Jär-
venpään tilan kasvihuoneet ja ulkoraken-
nuksen, Tullisaaren ulkoilupuiston saunara-
kennuksen sekä Uutelan ulkoilualueen sau-
nan, aitan ja asuinrakennuksen (yjsto 2.12. 
7752 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto käsitteli 
kertomusvuoden aikana eräitä vahingonkor-

vausanomuksia, jotka koskivat mm. eräille 
veneille kaupungilta vuokratuilla venepaikoil-
la sattuneita vahinkoja ym. (yjsto 22.7. 
6707 §, 29.7. 6754 §, 14.10. 7295 §, 4.11. 
7519 §, 2.12. 7756 §, 9.12. 7814 §, 16.12. 
7895 §). 

Helsingin ja Tallinnan välisen kunto-otte-
lun järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi 
nimettiin apul. kaup. joht. Aarre Loima-
ranta (5.1. 18 §). 

Pohjoismaiden pääkaupunkien VIII ur-
heiluhallinnolleen kongressi päätettiin jär-
jestää Helsingissä 17.-19.8.1971. Urheilu-
ja ulkoiluvirasto oikeutettiin yhdessä kau-
punginkanslian kanssa suorittamaan kong-
ressin järjestelyt ja yleisjaosto hyväksymään 
siitä aiheutuvat laskut (5.10. 2738 §). 

Avustukset. Urheiluhallit Oy:lle päätettiin 
suorittaa talousarvioon merkitty 90 000 mk:n 
suuruinen vuotuisavustus välittömästi yh-
tenä eränä (yjsto 14.1. 5098 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunnalle myön-
nettiin 3 000 mk käytettäväksi avustuksen 
myöntämiseen Työväen Urheiluseurojen Kes-
kusliiton Helsingin piirille osallistumisesta 
Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton Po-
rissa järjestettyihin liittokisoihin aiheutunei-
den ylimääräisten kustannusten, ei kuiten-
kaan matkakustannusten, korvaamiseen sil-
lä ehdolla, et tä avustus maksetaan jälkikä-
teen, kun lautakunta on hyväksynyt kus-
tannusten tilityksen (yjsto 9.2. 5306 §). 

Helsingin Soutuklubille myönnettiin 2 550 
mk:n avustus kesävesijohdon kunnostamista 
varten (yjsto 21.10. 7371 §). 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Seuraavat kiinteistöt 
ja alueet päätettiin siirtää yleisten töiden 
lautakunnan hallintoon: 1.1.1970 lukien kort-
teli n:o 23681, Nuottarannankatu, pääoma-
arvo 600 000 mk ja kortteli n:o 23682, Nuot-

tarannankatu, pääoma-arvo 615 000 mk sekä 
1.1.1971 lukien korttelit n:o 23681 ja 23682 
sekä näiden välissä oleva Nuottarannankadun 
käsittävä alue, yht. 37 000 m2, pääoma-arvo 
2 960 000 mk (5.10. 2751 §, 16.11. 3161 §); 
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Laajasalon kylän Uppbyn tilan RN:o 2415 

entisellä Sofieberg n:o 83 -nimisellä vuokra-
alueella Laajasalontien rakenteilla olevalla 
katualueella sijaitseva asuinrakennus siihen 
liittyvine aita- ym. rakennelmineen aikanaan 
purettavaksi (yjsto 21.10. 7390 §); 1.7.1970 
lukien Pitäjänmäen pohjoisen teollisuus-
alueen korttelin n:o 46033 tontteja n:o 3 ja 
4 vastaava n. 16 364 m2:n suuruinen alue, 
pääoma-arvo 327 280 mk, rakennusviraston 
läntistä tukikohtaa varten (23.3. 871 §). 

Kaupungin palveluksessa olevan työvoiman 
työllistäminen. Kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa kaikkia kaupungin virastoja ja lai-
toksia sekä varsinkin satama- ja liikelaitoksia 
neuvottelemaan ennen uusien rakennussuun-
nitelmien ja töiden aloittamista rakennusvi-
raston kanssa kaupungin palveluksessa ole-
van työvoiman työllistämisestä, niin että 
työt tulevat kaupungin kokonaistaloutta sil-
mällä pitäen edullisimmin suoritetuiksi (22.6. 
1841 §). 

Rakennusvirasto. Kaupunginhallitus mää-
räsi rakennusviraston konevarikon päällikön 
Eero Puomin edelleen hoitamaan viraston 
yleisen osaston osastopäällikön virkaa 33. 
pl:aan kuuluvin palkkaeduin, siksi kunnes 
kysymys rakennusviraston organisaatiouu-
distuksesta olisi ratkaistu, kuitenkin kauin-
taan 31.12.1971 saakka (12.1. 94 §, 22.6. 
1842 §, 21.12. 3563 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti viraston palk-
kaaman dipl.ins. Olavi Enqvistin työsuhtei-
sena hoitamaan katurakennusosaston yli-
insinöörin tehtäviä 1.6. lukien, palkka 3 567 
mk/kk (11.5. 1329 §) sekä maksamaan dipl. 
ins. Matti Loikalalle 3 400 mk:n kuukausi-
palkan 1.10. lukien muitten hänen kanssaan 
tehdyn työsopimuksen ehtojen pysyessä en-
nallaan (14.9. 2514 §). 

II apul. katurak. pääll. Risto Nurmisalolta 
päätettiin jättää perimättä takaisin ajalta 
1.11.-31.12.1969 liikaa maksettu palkka 
533 mk (yjsto 18.2. 5375 §). 

Rakennusviraston yleisen osaston kassa- ja 
tilitoimiston kamreerin virka päätettiin jät-

tää täyttämättä toistaiseksi, kunnes uusi or-
ganisaatioehdotus tulisi hyväksytyksi, kui-
tenkin kauintaan 31.6.1971 saakka (19.10. 
2894 §). 

Kaupunginarkkitehdin 34. pl:aan kuuluva 
virka ja talorakennusosaston työpäällikön 
virka päätettiin julistaa haettaviksi siten, 
että hakijat saavat esittää myös oman palk-
kavaatimuksensa (23.3. 867 §, 28.12. 3646 §). 
Talorakennusosaston työsuhteista diplomi-
insinöörin tointa koskeva ilmoitus päätettiin 
julkaista erilliskuulutuksin ao. päivälehdissä 
ja lisäksi Insinöörilehdessä ja Rakennusleh-
dessä (yjsto 13.5. 6145 §) sekä katurakennus-
osaston puhdistamosuunnittelujaoksen pääl-
likön tointa koskeva hakuilmoitus erilliskuu-
lutuksin tavanomaisissa lehdissä (yjsto 16.12. 
7907 §). 

Yleisjaosto myönsi rakennusvirastolle vi-
rastokohtaisen oikeuden käyttää 1.1.1970 
alkaen toistaiseksi vuokra-autoa virka-ajoi-
hin kaupunginhallituksen v. 1964 päättämin 
ehdoin ja siten, että luvan antamisesta päät-
tää kussakin yksityistapauksessa taloraken-
nusosaston, katurakennusosaston tai yleisen 
osaston kamreeri. Lisäksi myönnettiin eräille 
viranhaltijoille oikeus käyttää vuokra-autoa 
virka-ajoihin 1.1.1970 lukien toistaiseksi siksi 
ajaksi, kun kukin hoitaa nykyisiä tehtä-
viään, kuitenkin kauintaan viideksi vuodeksi 
em. ehdoilla (yjsto 1.4. 5733 §). 

Rakennusviraston muuttokustannuksiin 
saatiin käyttää 10 816 mk yleisten töiden 
pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista (9.2. 403 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennusviras-
ton luopumaan enemmistä perimistoimen-
piteistä poistoluetteloon n:o 7/1970 merkit-
tyjen saatavien osalta (3.8. 2003 §). 

Työturvallisuuskilpailuj en j ärj estämiseksi 
myönnettiin 10 000 mk em. määrärahoista 
(23.3. 868 §). 

Kiinteistöjen lämmitys- ja ilmanvaihtolait-
teiden kausitarkastukset. Kaupunginhallitus 
päätti kumoten v. 1967 tekemänsä päätök-
sen velvoittaa rakennusviraston taloraken-
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nusosaston koneteknillisen toimiston suorit-
tamaan kaupungin omistamien kiinteistöjen, 
liikelaitoksia lukuun ottamatta, lämmitys- ja 
ilmanvaihtolaitteiden kausitarkastukset sekä 
velvoittaa hallintokunnat hoitamaan näissä 
tarkastuksissa ilmenneiden vikojen korjauk-
set käytössään olevilla vuosikorjausmäärä-
rahoilla (2.2. 313 §). 

Sähköasennusten kausitarkastukset. Kau-
punginhallitus päätti, kumoten v. 1969 te-
kemänsä päätöksen, velvoittaa koneteknilli-
sen toimiston suorittamaan sähköasennusten 
kausitarkastukset niiden hallintokuntien hal-
linnassa olevien kiinteistöjen osalta, joilla ei 
ole omatarveurakointioikeutta, sekä velvoit-
taa hallintokunnat hoitamaan tarkastuksissa 
ilmenneiden vikojen korjaukset käytössään 
olevilla vuosikor j ausmäärärahoilla (2.2. 
314 §). 

Kantaomaisuutta lisäämättömät, eräät v:n 
1966 ja 1967 talousarvion pääomamenoihin 
kuuluvat erät päätettiin poistaa keskeneräis-
ten töiden ja hankintojen tililtä (16.2. 444 §). 

Eräiden rakennusmäärärahojen käyttö. Kau-
punginhallitus oikeutti yleisten töiden lauta-
kunnan käyttämään v:n 1969 talousarvion 
pääomamenoihin rakennusviraston työtuki-
kohtia varten merkitystä määrärahasta, ko-
konaismäärärahan jakoa muuttaen, 110 000 
mk virastotalon Kasarmikatu 21 muutostöi-
den viimeistelyä varten (4.5. 1259 §) sekä 
270 000 mk virastotalon Pohjoinen Makasii-
nikatu 9 viimeistelytöitä varten (9.2. 404 §). 

Kaupunginhallitus myönsi yleisten töiden 
lautakunnalle oikeuden käyttää eräitä v:n 
1969 ja 1970 talousarvioon pääomamenoihin 
merkittyjä siirtomäärärahoja. Työt olisi py-
rittävä sopeuttamaan työllisyyden kausi-
vaihtelujen mukaisesti siten, ettei työvoiman 
määrä kesällä yleensä ylitä talvikauden työ-
voimaa (2.2. 306, 308, 309, 317 §, 9.3. 706 §, 
15.6. 1780 §, 22.6. 1840 §, 10.8. 2090-2094 §, 
7.9. 2446 §, 28.9. 2653 §, 5.10. 2741, 2742 §); 
samoin lautakunta oikeutettiin käyttämään 
eräitä kertomusvuoden talousarvion pääoma-
menoihin kuuluvia määrärahoja 9.1. tehdyn 

esityksen mukaisesti (26.1. 250-252 §, 2.2. 
307 §). 

Työllisyysvaroista myönnettiin rakennus-
viraston käytettäväksi 336 000 mk viraston 
2.2. esittämän kahden suurparakin rakenta-
miseen (16.2. 459 §). 

Kahvilana toimivan tervahöyryaluksen sijoit-
taminen Tervasaaren rantaan. Kaupunginhal-
litus kehotti yleisten töiden lautakuntaa ryh-
tymään toimenpiteisiin sopimuksen tekemi-
seksi Primula Oy:n kanssa s/s Ahjo -nimisen 
tervahöyryn sijoittamisesta laivakahvilana 
Tervasaaren rantaan, irtisanomisaika 6 kk, 
ottaen huomioon yleisten töiden lautakunnan 
ja kiinteistöviraston lausunnoissa esitetyt 
näkökohdat (23.2. 594 §). 

Eräiden katupiirustusten vahvistaminen. 
Kaupunginhallitus päätti vahvistaa seuraa-
vien kaupunginosien eräiden katujen katu-
piirustukset: Kluuvi, Länsisatama ja Munk-
kisaari (9.3. 710 §); Kluuvi, Kaartinkaupunki, 
Länsisatama, Ruoholahti ja Lauttasaari 
(23.3. 870 §); Kallio ja Töölö (28.9. 2651 §, 
12.10. 2812 §); Pakila (10.8. 2088 §, 7.9. 
2443 §); Ala-Malmi (30.11. 3337 §); Suutarila 
ja Siltamäki (14.9. 2511 §); Pohjois-Haaga ja 
Kannelmäki (2.2. 319 §) sekä Pitäjänmäki 
(13.4. 1063 §). 

Kadut ja tiet. Kaupunginhallitus oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
eräitä kertomusvuoden talousarvioon mer-
kittyjä määrärahoja katutöiden teettämi-
seen sekä Kantakaupungissa että Esikaupun-
kien alueilla (13.4. 1059 §, 19.5. 1409 §, 
15.6. 1778 §, 29.6. 1921 §, 3.8. 2024 §, 10.8. 
2095 §, 31.8. 2343 §, 14.9. 2518 §, 7.12. 
3429 §). 

Tie- ja vesirakennushallitukselle päätettiin 
ilmoittaa, että kaupunki hyväksyy tie- ja 
vesirakennushallituksen 1.10. asettamat eh-
dot jalkakäytävän rakentamisesta Pakilan-
tielle välillä Paloheinäntie-Kuusmiehentie. 
Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin, tie-
ja vesirakennushallituksen annettua lopul-
lisen luvan, ryhtymään toimenpiteisiin jal-
kakäytävän rakentamiseksi (19.10. 2893 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, että Lapin-
mäentien ja Koskelantien välinen yhdystie 
rakennetaan kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen n:o 
342/A/23.7.1970 mukaisesti lukuun ottamatta 
sanotun yhdystien sekä Mannerheimintien ja 
Mäkelänkadun risteyksiin suunniteltuja eri-
tasoliittymiä. Yleisten töiden lautakuntaa 
kehotettiin huolehtimaan järjestelyyn liit-
tyvien töiden, joiden kustannusarvio ensim-
mäisen rakennusvaiheen osalta on n. 10 
mmk, suorittamisesta tarkoitukseen merkit-
tyjen ja vielä ehkä merkittävien määräraho-
jen puitteissa. Yhdystien rakentamiseen pää-
tettiin pyytää rautatiehallituksen suostumus 
(23.11. 3258 §). 

Yleis jaosto päätti myöntää rautatiehalli-
tukselle luvan tien rakentamiseen Ormus-
mäentieltä valtionrautateiden alueelle Mal-
milla toistaiseksi, irtisanomisaika 6 kk, ja 
muuten tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 26.8. 
6904 §). 

Vakiorakenne Oy ja Asunto Oy Maamie-
hentie 11 nimisille yhtiöille myönnettiin lupa 
kunnostaa omalla kustannuksellaan Suur-
metsän asemakaavaehdotuksen mukaista ka-
tualuetta välillä Maamiehentie-Kuhilaspol-
ku. Lupa oli voimassa 6 kk:n irtisanomis-
ajoin. Suoritettavista töistä ei myönnettäisi 
alennuksia rakennuslain mukaisiin katukor-
vausmaksuihin (yjsto 29.12. 7985 §). 

Valtatie n:o 3. Kaupunginhallitus päätti 
tie- ja vesirakennushallitukselle osoitetta-
vassa lausunnossaan 

1) puoltaa valtatien nro 3 parantamista 
päätien osalta periaatteessa tie- ja vesiraken-
nushallituksen suunnitelmassa esitetyn vaih-
toehdon A mukaisesti, 

2) puoltaa Muurimestarintien liittymän ja 
sen kohdalle tulevan jalankulkutien osalta 
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuun-
nitteluosaston suunnitelmaa, 

3) puoltaa tien paalulle 14 esitetyn linja-
autopysäkin korvaamista kahdella pysäkillä 
paaluilla 12 ja 16 sekä paalulle 14 esitetyn 

jalankulkusillan korvaamista vastaavasti 
kahdella jalankulkutunnelilla paaluilla 12 
ja 16, 

4) katsoa, että Kaarelan kohdalle olisi ra-
kennettava n. 50 m pitkä maasilta, joka olisi 
heti tien valmistuttua otettava käyttöön eri-
tasoristeyssiltana, jolloin Kannelmäen ja Ha-
kuninmaan tasoliittymät jäisivät pois, 

5) esittää, että Kaarelantien jalankulku-
tunneli suurennetaan n. 10 mm levyiseksi 
palvelemaan myös paikallista autoliiken-
nettä, 

6) esittää, että kaikki jalankulkutunnelit 
levennetään vähintään 6 mm levyisiksi sekä 
että Pirkkolantien ja Muurimestarintien vä-
lille suunnitellaan kaksi eritasoista jalankul-
kuyhteyttä ja niin, että myös kaupungin 
rajan läheisyyteen olisi suunniteltava jalan-
kulkijoita varten eritasoinen yhteys päätien 
ylitse, 

7) esittää, että yleisten töiden lautakunnan 
lausunnosta ilmenevät vesilaitoksen esittä-
mät näkökohdat otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon, 

8) esittää, että suunnitelmaa laadittaessa 
varauduttaisiin siihen, että tulevaisuudessa 
on mahdollista leventää tie 3 + 3 -kaistaiseksi 
julkisen liikenteen kaistoja varten, 

9) esittää, että tien tasaus pyrittäisiin 
suunnittelemaan niin, että Raitamaantien 
eteläpuolelle voitaisiin tulevaisuudessa ra-
kentaa ajoneuvoliikennettä varten eritasoi-
nen yhteys päätien poikki ja 

10) esittää, että tien vaatima liikennealue 
ulotetaan rautatiealikäytävään saakka ja tie 
rakennetaan siihen saakka yleisenä tienä. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
tie- ja vesirakennushallituksen lausunto-
pyynnössään esittämiin kustannuskysymyk-
siin alustavina periaatteellisina kannanottoi-
na, 

että kaupunki ottaa vastatakseen jalan-
kulku- ja polkupyöräteiden sekä niille tule-
vien yli- ja alikulkukäytävien rakentamis- ja 
kunnossapitokustannuksista, 
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että kaupunki ottaa vastatakseen omien 
johtojensa ja kaapeleittensa ja vastaavien 
siirtämis-, suojaamis- ja muutostöistä, 

että kaupunki hyväksyy tie- ja vesiraken-
nushallituksen ehdotuksen valtatien, liitty-
mien ja jalankulkuteiden valaistuksen suh-
teen sekä 

että kaupunki ottaa vastatakseen liitty-
mien rakentamisen kustannuksista lukuun 
ottamatta Muurimestarintien liittymän ramp-
peja. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa tie- ja vesirakennushallitukselle, että kau-
punki ryhtyy valmistelemaan yleissuunnitel-
man edellyttämiä asemakaavan muutoksia 
sekä että tien linja soveltuu kaupungin toi-
mesta suunniteltavaan tien jatko-osaan (20.4. 
1132 §). 

Tuusulan maantie. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa Uudenmaan tie- ja vesira-
kennuspiirille hyväksyvänsä kaupungin osuu-
den maksamisen Tuusulantien jäljellä ole-
vista rakentamiskustannuksista piirikontto-
rin kirjeessä esitetyllä tavalla ja siten, että 
lopulliset kustannukset tarkistetaan valtion 
ja kaupungin kesken rakentamisesta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti työn loppuvaiheessa. 
Kaupungin v:n 1970 talousarvioon oli mer-
kitty tarpeelliset määrärahat v:n 1970 aikana 
tehtävien töiden rahoitusta varten (9.3. 
704 §). 

Itäväylä. Kaupunginhallitus päätti, muut-
taen v. 1968 tekemäänsä Itäväylän suunni-
telmaa koskevaa (piirustukset n:o 14846-
14855) päätöstä, 

että Kehätien ja Rusthollarintien risteyk-
sen suunnitelma, ottaen huomioon mahdolli-
suudet toteuttaa joko vaihtoehto 1 tai 2a ja 
valita näiden vaihtoehtojen välillä, tehdään 
kun risteyksen rakentaminen tulee ajankoh-
taiseksi, 

että asemakaavanmuutoksen laatimisessa 
otetaan huomioon Rusthollarintien eritaso-
liittymän tilantarve ja 

että rakentamisen aloittamisen ajankohtaa 
kaupungin talouden ja työllisyysnäkökohdat 

huomioon ottaen siirretään n. 2 -3 vuodella, 
jolloin Puotilan silta liittymineen valmistuisi 
liikenteeseen v:n 1974 tai v:n 1975 aikana 
(15.6. 1776 §). 

Helsingin-Jorvaksen moottoritie. Kaupun-
ginhallitus päätti myöntää tie- ja vesiraken-
nuslaitoksen Uudenmaan piirikonttorille kor-
vauksetta luvan anomuksen oheen liitetyn 
karttapiirroksen mukaisen yhdystien raken-
tamiseen Jorvaksen moottoritien Porkkalan-
kadun puoleiseen päähän, jolloin kuitenkin 
keskustan tulosuunnassa olisi yhdystien ja 
moottoritien liittymässä olevaa kaarretta 
pyrittävä loiventamaan ja ajorata rakenta-
maan vähintään kaksikaistaiseksi seuraavin 
ehdoin: 

1) Lupa on voimassa 15.10.1970 saakka. 
2)-4) (tavanomaiset ehdot). 
5) Tarvittavien liikennemerkkien ja opas-

teiden sijoittamisessa katualueelle on nouda-
tettava poliisilaitoksen antamia ohjeita. 

6) Yhdystie saadaan luvan voimassaolon 
päättymisen jälkeen jättää paikoilleen, mikäli 
se varustetaan asianmukaisilla sulkulaitteilla 
(4.5. 1276 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä toimitus-
miesten päätökseen Helsingin-Jorvaksen 
moottoritien rakentamista välillä Stensvik-
Finnä koskevassa tietoimituksessa n:o 76035 
sekä kehottaa rahatoimistoa nostamaan kau-
pungille määrätyt ao. korvaukset, yht. 
69 821 mk (27.4. 1187 §). 

Merkittiin tiedoksi asiamiestoimiston ilmoi-
tus Helsingin-Jorvaksen moottoritien raken-
tamisesta kaupungille tulevien korvausten 
määräämisestä. Yleisjaosto päätti, ettei asia 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin 
että rahatoimistoa kehotetaan nostamaan 
kaupungille Turvakoti II -nimisestä tilasta 
RN:o 3143 Espoon kauppalan Martinkylässä 
tietarkoituksiin luovutetusta maa-alueesta 
määrätty korvaus, 7 759 mk, 6 %:n korkoi-
neen 1.12.1970 lukien (yjsto 23.9. 7119 §). 

Helsingin-Porvoon moottoritie. Kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa tie- ja vesirakennus-
hallitukselle, ettei kaupunginhallituksella ole 
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huomauttamista Helsingin-Porvoon moot-
toritien rakentamiseen välillä Tat tar iharju-
Massby liittyvän, Helsingin maalaiskunnassa 
sijaitsevan Fazerilan paikallistien P23 muu-
tossuunnitelmaan nähden (10.8. 2097 §). 

Helsingin-Hämeenlinnan moottoritietä kos-
keva suunnitelma. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa lausuntonaan tie- ja vesirakennus-
hallitukselle luonnoksesta moottoritien yleis-
suunnitelmaksi välille Helsinki-Hämeenlinna 
Helsingin kaupungin osalta seuraavaa: 

1) Tien jatkosuunnittelun yhteydessä olisi 
yhteistyössä kaupungin viranomaisten kanssa 
suunniteltava myös se, miten moottoritien 
liikenne jaetaan eri väylille kaupungin kes-
kusta-alueelle. 

2) Moottoritien linjausta välillä Paciuk-
senkatu-Haaga tulisi tarkistaa siten, että tie 
johdetaan Etelä-Haagan kohdalla nykyisen 
Vihdintien aluetta myöten. 

3) Moottoritien linjausta Haagasta pohjoi-
seen olisi tarkistettava pitäen pohjana kau-
punkisuunnittelulautakunnan esittämää ns. 
kompromissilinjausta, jossa moottoritie joh-
detaan Vihdintien itäpuolelta välittömästi 
teollisuusalueeseen liittyen. 

4) Rantaradan pohjoispuolella olisi lin-
jausta tarkistettaessa otettava huomioon 
myös ulkoilureitit ja Marttilan jätteenpoltto-
laitoksen mahdollinen sijoittaminen Vihdin-
tien itäpuolelle. 

5) Huomioon ottaen tonttimaiden kor-
kean hinnan kaupunkialueella olisi risteyksiä 
suunniteltaessa pyrittävä siihen, että risteys-
ratkaisut vaatisivat mahdollisimman pienet 
maa-alueet. 

6) Tien jatkosuunnittelussa olisi kiinnitet-
tävä huomiota myös ulkoilureittien asetta-
miin vaatimuksiin. 

7) Tien jatkosuunnittelussa olisi tutkit-
tava myös sellainen vaihtoehto, jossa ranta-
rata alitetaan. 

8) Olisi harkittava tien luokan ja ohjeno-
peuden tarkistamista kaupunkialueella. 

9) Olisi harkittava suunnitelman ja raken-
tamisen ajoituksen tarkistamista ottaen huo-

mioon kysymyksessä olevan suunnan koko 
liikenneverkon kehittäminen. 

10) Tien jatkosuunnittelun tulisi tapahtua 
yleensäkin kiinteässä yhteistyössä kaupun-
gin viranomaisten kanssa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää 
tie- ja vesirakennushallitukselle tiedoksi kau-
punkisuunnittelulautakunnan, yleisten töiden 
lautakunnan, kiinteistölautakunnan ja teolli-
suuslaitosten lautakunnan lausunnot. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehot-
taa kaupunkisuunnittelulautakuntaa yhteis-
toiminnassa tie- ja vesirakennushallituksen 
kanssa tutkimaan eri mahdollisuuksia ko. 
suunnan liikenteen johtamisesta kaupungin 
keskustan alueelle (28.9. 2658 §). 

Kauko- ja kauttakulkuliikenteelle tärkeät 
kadut. Kaupunginhallitus päätti, tyytyen 
sisäasiainministeriön päätöksiin korvauksen 
saamisesta valtion varoista kauko- tai kautta-
kulkuliikenteelle tärkeiden katujen v. 1965-
1967 suoritetuista kestopäällystyskustannuk-
sista, merkitä päätökset tiedoksi. Korvauksia 
saatiin Itäisen moottoritien ja Sörnäisten 
rantatien osien ym. katujen osalta 172 487 
mk sekä Hämeentien, Kustaa Vaasantien ym. 
katujen osalta 235 114 mk ja Itäväylän 
osien ym. osalta 518 462 mk (28.9. 2694-
2696 §). 

Katualueiden luovuttamista yleiseen käyttöön 
koskeva valitus. Maistraatti oli valituksen-
alaisella päätöksellään luovuttanut kortteliin 
n:o 34074 rajoittuvan Alkutien tilojen 2,4562, 
3,4291, 8,4295 ja 9,4529 kohdalla yleiseen käyt-
töön, koska katuosuudet olivat toimitetussa 
katselmuksessa tarkoitukseensa hyväksytyt 
ja ne olivat rakennetut vahvistettujen katu-
piirustusten mukaan ja täyttivät rakennus-
lain 81 §:n mukaiset vaatimukset. Tyyty-
mättömänä maistraatin ko. päätökseen oli 
ins. Risto Lunden valittanut siitä lääninhalli-
tukseen sillä perusteella, että Alkutielle lä-
hellä Pakilantietä olevaan jyrkkään mäkeen 
ei ollut tehty kourua vaan reunavalli, jonka 
päälle autot toisiaan sivuuttaessaan joutui-
vat kadun kapeuden vuoksi ajamaan. Tämä 
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aiheutti vallin rikkoutumisen ja veden vir-
taamisen Pakilantielle, johon se jäi seiso-
maan ja aiheutti esim. pakkasella vaarallista 
liukkautta. Valittaja oli vaatinut maistraatin 
päätöksen kumoamista, katuosuuden saatta-
mista lainmukaiseen kuntoon ja kulujensa 
korvaamista. Lääninhallitus oli, koska ko. 
katupiirustuksia ei ollut kaupunginhallituk-
sen toimesta asianmukaisesti vahvistettu 
eikä maistraatin niin ollen olisi pitänyt luo-
vuttaa katuosuuksia yleiseen käyttöön, ra-
kennuslain 81 §:n 1 mom:n nojalla kumonnut 
maistraatin päätöksen. Katuosuuksien kun-
nostamista koskevalta osalta asia siirrettiin 
lääninhallituksen yleiselle osastolle toimen-
piteitä varten. Kaupunki velvoitettiin kor-
vaamaan valittajan kulut 150 mkrlla. Kau-
punginhallitus päätti tyytyä lääninhallituk-
sen päätökseen, koska katupiirustukset oli 
vahvistettu vasta maistraatin tekemän pää-
töksen jälkeen (28.9. 2656 §). 

Paikallistiet ym. Kaupunginhallitus päätti 
tyytyä tie- ja vesirakennushallituksen 12.6. 
antamaan päätökseen, joka koski Uuden-
maan läänin alueella olevien kuntien suori-
tettavia korvauksia paikallisteiden ja paikal-
listieliittymien valtion toimesta v. 1969 ja 
1970 tapahtuneesta rakentamisesta (10.8. 
2098 §, yjsto 8.7. 6617 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei lääninhalli-
tuksen yksityisten teiden järjestelystä Nikki-
län sairaalan alueella ja läheisyydessä 4.8. 
laatima suunnitelma antanut aihetta toimen-
piteisiin (24.8. 2279 §). 

Katujen kunnossapito. Merkittiin tiedoksi, 
että lääninhallitus oli hylännyt J. O. En-
bergin valituksen, joka koski hänen vapaut-
tamistaan kadun kunnossapitovelvollisuu-
desta kiinteistön Tunnelitie 2:n osalta Etelä-
Haagassa (19.10. 2892 §). 

Jäljempänä mainituille tiehoitokunnille 
myönnettiin seuraavat avustukset v:n 1970 
kunnossapitokustannuksiin: Etelä-Kaarelan 
tiehoitokunta 3 000 mk (yjsto 27.5. 6281 §); 
Paloheinän tiekunta 2 500 mk (yjsto 10.6. 
6400 §); Tapanilan tiekunta 3 500 mk (24.8. 

2260 §); Puistolan tiekunta 2 500 mk (yjsto 
4.2. 5273 §); Puuskaniemen tiekunta 1 000 mk 
(yjsto 25.11. 7694 §); Vartioharjun tiehoito-
kunta 1 800 mk (yjsto 10.6. 6398 §); Vesalan 
tiekunta 3 000 mk (yjsto 27.5. 6279 §); Uus-
sillantien tiekunta 700 mk (yjsto 10.6. 
6399 §); Kallvikin niemen tiekunta 1 000 mk 
(yjsto 9.12. 7818 §); Jokihaaran tiekunta 
600 mk (yjsto 27.5. 6280 §); Hannukselantien 
tiekunta 1 500 mk (yjsto 12.8. 6820 §); Ala-
Tikkurilan tiekunta 1 000 mk (yjsto 17.6. 
6467 §); Aamuruskontien tiekunta 300 mk 
(yjsto 10.6. 6401 §) sekä Vehkalahdentien 
ympäristön tiekunta v:n 1971 kunnossapito-
kustannuksiin 1 200 mk (yjsto 14.10. 7302 §). 

Alikulkusillat ym. Lauttasaaren uuden sil-
lan vuoksi tarpeellisten liikennejärjestely töi-
den suorittamista varten kaupunginhallitus 
myönsi 285 000 mk (3.8. 2022 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä rautatiehallituksen ja kau-
pungin kesken tehtäväksi rataosalla Helsinki 
-Riihimäki olevan Suurmetsäntien alikulku-
sillan rakentamisesta valtionrautateiden ja 
Helsingin kaupungin siltatoimikunnan kir-
jeen n:o 10/70/18.6.1970 liitteessä olevan 
ehdotuksen mukaisen sopimuksen (29.6. 
1940 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti omasta 
puolestaan, että rautatiehallituksen kanssa 
tehdään Seppämestarintien alikulkusillan ra-
kentamisesta valtionrautateiden ja Helsingin 
kaupungin siltatoimikunnan esityksen mu-
kainen sopimus (15.6. 1795 §). Myöhemmin 
kaupunginhallitus päätti hyväksyä rautatie-
hallituksen rakennustoimiston laatiman Sep-
pämestarintien alikulkusillan levennyssuun-
nitelman n:o 16.419:1 ottamalla huomioon 
kaupunkisuunnittelulautakunnan 8.10. an-
tamassa lausunnossa tehdyt huomautukset 
(19.10. 2895 §). Samaten kaupunginhallitus 
hyväksyi katurakennusosaston laatimat em. 
alikulkusillan yleispiirustukset n:o 15893 ja 
15894 (11.5. 1331 §). 

Rautatiehallituksen kanssa päätettiin teh-
dä rataosalla Helsinki-Turku olevan Pitä-
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jänmäentien alikulkusillan rakentamisesta 
valtionrautateiden ja Helsingin kaupungin 
siltatoimikunnan ehdotuksen mukainen sopi-
mus (15.6. 1796 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä raken-
nusviraston laatiman Oulunkyläntien ali-
kulkusillan yleispiirustuksen n:o 15723 sekä 
Laajasalontien yli rakennettavien Kuukiven-
tien ja Reposalmentien liittymäsiltojen yleis-
piirustukset n:o 15986-15990 (23.3. 869 §, 
15.6. 1779 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi katuraken-
nusosaston laatiman Herttoniemen-Laaja-
salon sillan yleispiirustuksen n:o 15700 siten 
muutettuna, että sillan maatuet tehdään 
ilman kiviverhousta, että reunapilarit vede-
tään sen verran kansirakenteen reunasta si-
sään, että reunaviiva näkyy selkeänä, ja että 
sillan alikulku valaistaan. Länsi-Suomen 
vesioikeus oli 13.8. myöntänyt eräillä ehdoilla 
kaupungille luvan sillan rakentamiseen (9.3. 
709 §, 7.9. 2449 §). 

Eräiden viemärisuunnitelmien vahvistami-
nen. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa seu-
raavien kaupunginosien viemärisuunnitelmat 
ja viemäripiirustukset: Pasila-Hermanni ja 
Viipurinkatu -Roineentie viemäritunnelien 
piirustukset (24.8. 2261 §); eräät Pakilan vie-
märipiirustukset (22.6. 1839 §, 3.8. 2025 §, 
30.11. 3339 §); Ala-Malmin viemärisuunnitel-
man ja Tattarisuon teollisuusalueen ja lento-
kentän kokoojaviemärin piirustukset (2.2. 
315 §); Tapaninkylän eräät viemäripiirus-
tukset (17.8. 2212 §); Siltamäen viemärisuun-
nitelmat (24.8. 2262 §) sekä Hakaniemenran-
nan muutetun katu- ja viemäripiirustuksen 
(23.2. 561 §). 

Viemärityöt. Kaupunginhallitus päätti, että 
Myllypuronojan sadevesiviemäri kaikkine 
laitteineen otetaan kaupungin hallintaan ja 
kunnossapidettäväksi (7.9. 2447 §). 

Terveydenhoitoviraston suorittamien tar-
kastusten perusteella oli Myllypuron oma-
kotialueella Huttumyllyntien varrella sijait-
sevien tonttien pohjavesien todettu saastu-
neen. Koska saastuminen saattaisi levitä laa-

jemmallekin alueelle, kaupunginhallitus päät-
ti kiirehtiä rakennusvirastoa mahdollisuuk-
sien mukaan ryhtymään toimenpiteisiin Myl-
lypuron omakotialueen pohjoisosan viemä-
röinnin aikaansaamiseksi. Alueen eteläosan 
viemäriverkon rakennustyöt oli aloitettu 
tammikuussa v. 1970 (16.3. 777 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi sade- ja jäte-
vesiviemärin rakentamisen Larin Kyöstin 
tieltä korttelin n:o 28008 tontille n:o 9 katu-
rakennusosaston piirustuksen n:o 15624 mu-
kaisesti (19.1. 171 §). 

Yleis jaosto hyväksyi Mellunkylän vastaan-
ottokodin rakennuksen viemäröintimuutok-
sen ja myönsi luvan viemärin rakentamiseen 
piirustusten n:o 424/1 ja IA mukaisesti puis-
toalueelle (yjsto 12.8. 6822 §). 

Jäljempänä mainituille yhtiöille myönnet-
tiin eräillä ehdoilla, mm. 6 kk:n irtisanomis-
ajoin, lupa yksityisen tarkastuskaivon ja vie-
märin rakentamiseen: 

Asunto Oy Punavuorenkatu 14 -nimiselle 
yhtiölle lupa viemärikaivojen sijoittamiseen 
osittain katualueelle 5. kaupunginosan kort-
telin n:o 14 tontille n:o 4, kertakaikkinen kor-
vaus 400 mk (yjsto 19.8. 6874 §); 

Interhotel Oy:lle lupa yksityisen viemärin 
rakentamiseen Dunckerinkadun katualueelle 
14. kaupunginosan korttelin n:o 468 tontille 
n:o 1, kertakaikkinen korvaus 300 mk (yjsto 
9.9. 7012 §); 

Esso Oy:lle lupa yksityisen viemärin ra-
kentamiseen katu- ja puistoalueelle Oulunky-
lässä, kertakaikkinen korvaus 1000 mk 
(yjsto 28.1. 5223 §); 

Asunto Oy Hakantalot -nimiselle yhtiölle 
lupa jätevesiviemärin liitoskaivon rakenta-
miseen yleiselle katualueelle korttelin n:o 
30050 tontilta n:o 2, Huopalahdentie 4-6, 
korvaus 250 mk (yjsto 13.5. 6146 §); 

Laaturakenne Oy:lle perustettavan asunto-
osakeyhtiön lukuun lupa yksityisen viemärin 
rakentamiseen puistoalueelle korttelin n:o 
31061 tonteilta n:o 5 ja 6, Katajaharjuntie 
27-29, kertakaikkinen korvaus 100 mk (yjsto 
18.2. 5379 §); 
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Lauttasaaren Liikekeskus Oy:lle lupa yksi-
tyisen sadevesikaivon rakentamiseen Otavan-
tien katualueelle kortteliin n:o 31038, kerta-
kaikkinen korvaus 500 mk (yjsto 2.9. 6955 §); 

Työmaahuolto Oyrlle korvauksetta lupa 
yksityisen viemärin rakentamiseen puisto-
alueen kautta korttelin n:o 41016 tontilta 
nro 1, Tattarisuontie 1 (yjsto 29.4. 6017 §); 

Öljynpuristamo Oyrlle lupa yksityisen vie-
märin rakentamiseen katualueelle Herttonie-
men korttelin nro 43009 teollisuustontilta 
nro 1, Niittaajankatu 1 (yjsto 16.9. 7077 §); 

dipl.ins. Heikki Valtarille lupa yksityisen 
tarkastuskaivon rakentamiseen Marjaniemen-
tien katualueelle korttelin nro 45031 tontin 
nro 10 kohdalle (yjsto 8.7. 6604 §); 

.Nikolajeff Oyrlle lupa yksityisen viemärin 
rakentamiseen puistoalueen kautta Mätä-
ojaan korttelin nro 46012 tontilta nro 5, 
Strömbergintie 6, kertakaikkinen korvaus 
300 mk (yjsto 29.4. 6018 §); 

Asunto-oy Merikorttitie 12 -nimiselle yh-
tiölle lupa yksityisen viemärin rakentami-
seen katualueelle korttelin nro 54046 tontilta 
nro 2, Merikorttitie 12 (yjsto 18.2. 5381 §); 

Atoy Oyrlle lupa kaupungin yleisen sade-
vesiviemärin alentamiseen korttelin nro 31074 
tontin nro 9, Lauttasaarentie 54, kohdalla 
(yjsto 4.2. 5275 §). 

Seuraaville yhtiöille ym. myönnettiin oi-
keus eräin ehdoin johtaa jätevesiä kaupungin 
viemäriin r Helsingin Yliopistolle Kruunun-
haan korttelin nro 8 tontilta nro 1, Meritullin-
katu 1 (yjsto 10.6. 6406 §); Irmelin Oyrlle Val-
lilan korttelin nro 692 tontilta nro 13, Kuor-
taneenkatu 5 (yjsto 22.7. 6711 §); Paperipal-
velulle Oulunkylän korttelin nro 28295 ton-
tilta nro 1 (yjsto 28.1. 5221 §); talorakennus-
osastolle Lauttasaaren korttelin nro 31107 
tontilta nro 10, Lauttasaaren ammattikoulu 
(yjsto 10.6. 6407 §); posti- ja lennätinhalli-
tukselle Lauttasaaren korttelin nro TK 31132 
tontilta nro 1, Vattuniemenkatu 20 (yjsto 
10.6. 6408 §); Uusi Pesula Oyrlle Konalan 
korttelin nro 32039 tontilta nro 1, Ristipellon-
tie 12 (yjsto 18.3. 5622 §); Presto Peruna 

Kommandiittiyhtiö Kalani & Corlle Hertto-
niemen korttelin nro 43060 tontilta nro 5, 
Lämmittäjänkatu 1 (yjsto 12.8. 6825 §). 

Helsingin maalaiskunnalle annettavissa 
lausunnoissaan kaupunginhallitus päätti 
puoltaa jäljempänä mainittujen yhtiöiden 
anomuksia saada eräillä ehdoilla johtaa jäte-
vesiä maalaiskunnan yleiseen viemärilaitok-
seen; 

Karl Fazer Oyrn anomusta saada johtaa 
teollisuusjätevesiä Vestersundomin kylän ti-
lalta RNro 421 (yjsto 9.9. 7011 §); 

Haato Oyrlle mm. Rekolan kylän tiloilla 
RNro 4523 ja 45 24 sijaitsevasta metalliteolli-
suuslaitoksesta (yjsto 27.5. 6282 §, 12.8. 
6826 §); 

Kone-Diesel Oyrlle ja Hydor Oyrlle Ali-
keravan kylän tilalta RNro 1560 (yjsto 12.8. 
6824 §); Perclora Oyrlle (yjsto 21.10. 7380 §); 
tie- ja vesirakennushallitukselle Veromiehen-
kylän tilalla RNro 431 sijaitsevasta autokor-
jaamosta ja ruiskumaalaamosta (yjsto 12.8. 
6823 §). 

Maalaamo Pauli Hietanen Kyrlle päätettiin 
ilmoittaa, ettei teollisuusjätevesien johtami-
seen Vartiokylän korttelin nro 45192 tontilta 
nro 3 vaadita rakennuslain 78 §:n 5 momm 
mukaista lupaa (yjsto 29.4. 6020 §). 

Jätevesien johtaminen Sipoonjokeen. Kau-
punginhallitus päätti merkitä tiedoksi Nikki-
län sairaalan ja Sipoon kunnan Nikkilän ra-
kennuskaava-alueen yhteisten jätevesien se-
kä niiden vaikutusalueena olevan Sipoonjoen 
osan tarkkailuohjelman (16.2. 451 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hy-
väksyä Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oyrn 
laatiman, 21.4.1970 päivätyn yleissuunnitel-
man Nikkilän sairaalan ja Nikkilän raken-
nuskaava-alueen viemäriverkoista tulevien 
jätevesien yhteisen puhdistamon uudelleen 
sijoittamisesta ja poistovesien johtamisesta 
Brobölen myllypadon alapuolelle. Samalla 
kaupunginhallitus oikeutti Sipoon kunnan-
hallituksen esittämään yleissuunnitelman 
muutoksen Länsi-Suomen vesioikeuden hy-
väksyttäväksi sekä ryhtymään puhdistamon 
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jatkosuunnitteluun ennen kuin vesioikeus on 
hyväksynyt uuden suunnitelman. Vesioikeus 
oli hyväksynyt ko. suunnitelman 4.9. Edel-
leen kaupunginhallitus päätti puolestaan hy-
väksyä em. insinööritoimiston laatiman, 21.9. 
1970 päivätyn Nikkilän sairaalan ja Nikkilän 
rakennuskaava-alueen j ätevedenpuhdista-
mon rakennussuunnitelman siihen liittyvine 
j ät e vedenpuhdistamon louhint asuunnitelmi-
neen sekä jätevedenpuhdistamo-, pumppaa-
mo-, koneisto- ja LVI-suunnitelman siten, 
että siihen saadaan myöhemmässä vaiheessa 
tehdä teknillisiä muutoksia poikkeamatta 
kuitenkaan olennaisesti kaupunginhallituk-
sen hyväksymästä yleissuunnitelmasta (8.6. 
1732 §, 28.9. 2692 §, 21.12. 3597 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväk-
syä Nikkilän sairaalan pohjavedenottamoa 
koskevat suunnitelmat ja lähettää ne vesi-
oikeudelle luvan saamiseksi pohjaveden otta-
miseen (7.12. 3464 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvion pääomamenoihin alamomentille 
»Helsingin osuus kaupungin ja Sipoon kunnan 
yhteisen likaveden puhdistuslaitoksen kus-
tannuksista Nikkilän sairaalan osalta» mer-
kittyä 220 000 mk:n määrärahaa (8.6. 1695 §). 

Keravan kaupungin jätevesien johtaminen. 
Kaupunginhallitus hyväksyi allekirjoitetta-
vaksi 24.2.1970 päivätyn sopimuksen Kera-
van kaupungin jätevesien johtamista koske-
vassa, v. 1967 tehdyssä sopimuksessa edelly-
tetystä Viikin jäteveden puhdistamon laa-
jentamisesta (13.4. 1056 §). 

Kaupunginhallitus kehotti asiamiestoimis-
toa tekemään 21.10. päivätyn esityksensä 
mukaiset muistutukset ja vaatimukset Länsi-
Suomen vesioikeudelle asiassa, joka koski 
Lyijyvalkoistehdas Grönberg Oy:n jätevesien 
johtamista Keravanjokeen (26.10. 2961 §). 

Yleis jaosto teki kertomusvuonna joukon 
päätöksiä myöntäen eräille asunto-osake-
yhtiöille, yhtiöille ym. luvan johtaa tonteil-
taan jätevesiä joko mereen tai avo-ojaan seu-
raavissa kaupunginosissa: 20. kaupunginosa, 

Munkkisaari (yjsto 18.3. 5620 §); 31. kaupun-
ginosa, Lauttasaari (yjsto 8.4. 5803 §, 4.11. 
7527 §, 16.12. 7906 §); 36. kaupunginosa, 
Viikki (yjsto 2.9. 6950 §); 41. kaupunginosa, 
Suurmetsä (yjsto 9.9. 7010 §); 44. kaupungin-
osa, Tammisalo (yjsto 12.8. 6821 §); 49. kau-
punginosa, Jollas (yjsto 18.2. 5380 §, 22.7. 
6710 §); Rastilan ulkoilualue (yjsto 29.4. 
6021 §) sekä Ala-Tikkurila (yjsto 28.1. 
5222 §). 

Ilman saastumisen rajoittamista koskevat 
toimenpiteet. Kaupunginhallitus esitti v. 1966 
Suomen Kaupunkiliitolle sekä valtioneuvos-
ton asettamalle ilmansuojelun ja meluntor-
junnan neuvottelukunnalle mahdollisiin lain-
säädäntö- ja muihin tarvittaviin toimenpitei-
siin ryhtymistä teollisuuslaitosten ja moot-
toriajoneuvoliikenteen aiheuttaman ilman 
saastumisen rajoittamiseksi. Kaupunkiliitto 
oli v. 1965 lähettänyt sisäasiainministeriölle 
asiaa koskevan kirjelmän, jossa mm. esitet-
tiin, että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin 
sen asian selvittämiseksi, onko erityislainsää-
däntö tarpeen ulkoilman puhtauden valvo-
miseksi ja sen pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Valtioneuvosto asetti samana vuonna erityi-
sen neuvottelukunnan käsittelemään ko. 
asiaa. Seuraavana vuonna annettiin asetus, 
joka sisälsi ilmansuojelun ja meluntorjunnan 
neuvottelukuntaa koskevia tarkempia mää-
räyksiä. Näiden mukaan neuvottelukunnan 
tehtäviin kuuluu mm. tehdä aloitteita tar-
peellisiksi lainsäädäntötoimenpiteiksi. Ilman-
suojelulain valmistelu oli muodostunut erääk-
si keskeisimmistä neuvottelukunnassa esillä 
olevista asioista. Vuoden 1970 ympäristön-
suojelut oimikunta on myös esittänyt ilman-
suojelulain säätämistä ensi tilassa. Kaupun-
ginhallituksen v. 1968 asettama ilma- ja 
melutoimikunta oli myös saanut valmiiksi 
meluntorjuntaa koskevan mietintönsä, joka 
lähiaikoina j ätettäisiin kaupunginhallituk-
selle. Kaupunkiliiton ilmoitus merkittiin tie-
doksi (5.10. 2778 §). 

Jätevesihaittojen poistaminen asemakaavaa 
vailla olevilla taaja-asutusalueilla. Suomen 

252 



2. Kaupunginhallit as 

Kaupunkiliitolle päätettiin tehdä esitys, että 
liitto ryhtyisi toimenpiteisiin lainsäädännön 
muuttamiseksi siten, että asemakaavaa vailla 
olevilla alueilla olisi voimassa, mitä raken-
nusasetuksen 99 §:n 2 momissa on säädetty 
asemakaava-alueille, niin että ellei yksityisen 
viemärin liittäminen yleiseen viemäriin olisi 
mahdollinen, kaupunginhallituksen luvalla 
saisi rakentaa yksityisen viemärin, joka pur-
kautuu muualle (5.1. 27 §). 

Uudenmaan jätehuollon yleissuunnitelma-
luonnoksesta annettava lausunto. Helsingin 
Seutukaavaliitto oli pyytänyt kaupungin 
lausuntoa Uudenmaan jätehuollon yleissuun-
nitelmaluonnoksesta, joka on maassamme en-
simmäinen laajaa aluetta koskeva jätehuolto-
selvitys. Yleisten töiden lautakunnan käsi-
tyksen mukaan suunnitelma ei ollut sellaise-
naan toteutettavissa, mutta sitä voitaisiin pi-
tää pohjana yksityiskohtaisempia suunnitel-
mia, kaavoja ja varsinaisia maankäyttöpää-
töksiä tehtäessä. Suunnitelmassa oli Helsin-
gin osalta päädytty lähinnä polttolaitoksiin. 
Lautakunnan mielestä olisi kuitenkin vielä 
tutkit tava muitakin mahdollisuuksia, kuten 
esim. jätteen varastointiin ja hyötykäyttöön 
perustuvia käsittelylaitoksia, joissa jäte 
murskataan, homogenisoidaan, sekoitetaan 
jäteveden lietteen kera, käsitellään biologi-
sesti jne. Lautakunta totesi lisäksi, että jo 
rakennettujen, käyttökelpoisten laitosten 
hylkäämistä tarkoittavat suunnitelmavaihto-
ehdot eivät sinänsä olleet realistisia. Joka ta-
pauksessa olisi puollettava omaksuttua kun-
tien jätehuoltoa koskevaa yhteistoimintaa, 
joissa puitteissa asiaa olisi edelleen kehitettä-
vä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsi-
tyksen mukaan jätehuollon kehitystä tulisi 
ohjata siten, ettei jätteiden laatu aiheuttaisi 
käsittelyssä kohtuuttomia vaikeuksia. Lisäksi 
olisi kehitettävä entistä tehokkaampia käsit-
telymenetelmiä, varsinkin sellaisia, joissa 
muovijätteet eivät muodostuisi ongelmaksi. 
Lisäksi lautakunta totesi, että Helsingin kau-
pungin, Espoon kauppalan ja Helsingin maa-
laiskunnan kesken oli ryhdytty virkamies-

tasolla tutkimaan mahdollisuuksia ja laati-
maan suunnitelmaa yhteisestä jätteenhävitys-
laitoksesta. Kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa Seutukaavaliitolle lausuntonaan yhty-
vänsä yleisten töiden lautakunnan ja kau-
punkisuunnittelulautakunnan asiasta anta-
miin lausuntoihin, joiden jäljennökset lähe-
tettiin liitolle (15.6. 1777 §). 

Edellä mainittujen kuntien asettama, mah-
dollista yhteistä jätteenhävityslaitosta suun-
nitteleva neuvottelukunta oli saanut osamie-
tintönsä valmiiksi 23.12.1969. Siinä neuvot-
telukunta ehdotti, että 

selvitettäisiin tarkoituksenmukaisin yh-
teistyömuoto jätteenhävityksen ja koko jäte-
huollon organisaation keskittämiseksi otta-
malla huomioon tällä alalla vallitseva lain-
säädännön kehitys sekä jo saadut kokemukset 
yhteistyöstä, 

selvitettäisiin kysymykseen tulevien jät-
teenhävityslaitosten tyypit, niihin liittyvät, 
valintaan vaikuttavat teknilliset ja taloudel-
liset tekijät sekä laitosten sijoituspaikat ja 
tonttitarve, 

selvitettäisiin keräilyn ja kuljetuksen tar-
koituksenmukaiset toimintamuodot, teknilli-
nen taso ja hävitysmenetelmien niille aiheut-
tamat vaatimukset, 

inventoitaisiin jätteenkaato- ja varastopai-
koiksi mahdollisesti soveltuvat alueet, 

selvitettäisiin välikuormausasemien ja jat-
kokuljetusten tarve, 

laadittaisiin tarvittavista asemista ja lai-
toksista alustavat suunnitelmat ja kustan-
nusarviot, 

selvitettäisiin jätehuoltojärjestelmän pe-
rustamiseen ja ylläpitämiseen tarvittava ra-
hoitus, 

selvittelytyöhön käytännöllisten tehtävien 
hoitamiseen palkattaisiin kaupungin raken-
nusviraston puhtaanapito-osastolle insinööri 
ja että tästä työstä aiheutuvat kustannukset 
maksettaisiin kuntien varoista siten, että 
Helsingin kaupunki maksaisi 60 % kustan-
nuksista sekä Espoon kauppala ja Helsingin 
maalaiskunta kumpikin 20 %, 
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selvittelytyön tultua suoritetuksi ja lopul-
listen suunnitelmien hyväksytyiksi, ryhdyt-
täisiin rakentamaan hyväksytyn suunnitel-
man mukaista jätehuoltojärjestelmää. Ra-
kennusviraston esityksestä kaupunginhalli-
tus päätti kehottaa jätteenhävitystä tutki-
vaa neuvottelukuntaa jatkamaan työtään 
ko. osamietinnössä esittämiensä suuntaviivo-
jen mukaisesti ja oikeuttaa rakennusviraston 
palkkaamaan mietinnössä ehdotetun insinöö-
rin työsopimussuhteeseen siten, että palk-
kauksesta ja työkustannuksista velotetaan 
Espoon kauppalalta 20 % ja Helsingin maa-
laiskunnalta 20 % paitsi siltä ajalta, jolloin 
hänet määrätään yksinomaan kaupungin teh-
täviin, jolloin hänen palkkansa ja työkustan-
nuksensa maksetaan yksinomaan kaupungin 
varoista (23.2. 562 §). 

Puhdistamot. Kaupunginhallitus hyväksyi 
Arkkitehtitoimisto K. R. Lindgrenin laati-
mat, 17.2.1970 päivätyt Kyläsaaren jätteen-
polttolaitoksen laajennuksen ja puhdistamon 
lietteenpumppaamon pääpiirustukset n: o 
1-22 ja kehotti samalla yleisten töiden lauta-
kuntaa huolehtimaan savukaasujen mahdol-
lisimman tehokkaasta puhdistamisesta ja 
polttojätteiden hävittämisestä ympäristöä 
ja vesistöä saastuttamatta. Kyläsaaren puh-
distamon rakennustöiden jatkamiseen kau-
punginhallitus myönsi 3 600 000 mk ja ko-
koojaviemäreiden ja pumppaamon rakenta-
miseen 2 000 000 mk (13.4. 1065 §, 19:5. 
1407, 1408 §, 26.10. 2960 §). 

Edelleen kaupunginhallitus myönsi 
100 000 mk Munkkisaaren puhdistamon il-
man vaihtotyön viimeistelyyn ym. järjeste-
lyihin, 100 000 mk Herttoniemen puhdista-
mon vedenjakojärj estelyn parannustöihin 
ym. (19.5. 1408 §) sekä 1 200 000 mk Viikin 
puhdistamon rakennustöiden jatkamiseen 
(5.10. 2743 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä raken-
nusviraston laatimat Maununnevan pump-
paamon pääpiirustukset n:o 1-2/21.4.1970 
(29.6. 1914 §). 

Kaupunginvaltuuston 9.12. tekemän pää-

töksen johdosta kaupunginhallitus kehotti 
asiamiestoimistoa viipymättä tekemään asia-
miestoimiston 13.10. päivätyn esityksen mu-
kaisen sopimuksen Suomen Pelastusarmeijan 
Säätiön ja Virkamiesliiton kanssa Päivölän 
lastenkodin, Särkilammen kurssikeskuksen ja 
Ahtelan toipilaskodin jätevesien puhdista-
misesta ja johtamisesta Sipoon kunnan Ves-
terskogin kylässä sijaitsevan Mörtträsket-
lammen laskuojaan sekä yleisten töiden lauta-
kuntaa kiireellisesti laatimaan lopullisen yk-
sityiskohtaisen rakennussuunnitelman kus-
tannusarvioineen samoin kuin ryhtymään 
asian edellyttämiin muihinkin toimenpiteisiin 
siten, että suunnitelmat saataisiin loppuun 
suoritetuiksi 31.5.1971 mennessä. Sosiaali-
hallitukselle päätettiin tehdä esitys ko. suun-
nitelman hyväksymisestä sekä valtionavun 
myöntämisestä yleisten töiden lautakunnan 
aikanaan esitettävän kustannusarvion mu-
kaisten, kaupungin suoritettavaksi jäävien 
rakennustyökust annus ten osalta (14.12. 
3524 §). 

Jäteveden puhdistusmaksun käyttöön otta-
mista koskeva asia. Kaupunginhallitus asetti 
3.11.1969 toimikunnan laatimaan v:n 1969 
loppuun mennessä perustellun esityksensä 
Suomen Kaupunkiliitolle tehtäväksi esityk-
seksi lainsäädäntötoimiin ryhtymisestä jä-
teveden puhdistusmaksun käyttöön ottami-
sesta. Toimikunta totesi esityksessään mm., 
että yleisen viemärilaitoksen rakentamiskus-
tannusten voimassa oleva korvausjärjestelmä 
ei ole enää oikeassa suhteessa niihin uusiin 
vaatimuksiin, joita nyt voimassa oleva lain-
säädäntö (vesilaki ja terveydenhoitolaki) 
yleiselle viemärilaitokselle asettaa. Korvaus-
järjestelmä olisi saatettava ajan tasalle ja 
kaupunkien korvauksensaamisoikeus ulotet-
tava kaikkiin yleisen viemärilaitoksen kus-
tannuksiin eli putkiviemärien rakentamis-
kustannusten lisäksi myös viemärilaitoksen 
ylläpito- ja uusimiskustannuksiin sekä kokoo-
javiemärien ja jätevedenpuhdistamojen ja 
niihin liittyvien laitteiden sekä purkuviemä-
reiden rakentamiskustannuksiin. Toimikunta 
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esitti, että rakennuslain 10. lukuun otettaisiin 
uusi 92a §, joka koskee em. jätevesimaksun 
perimistä kiinteistön omistajilta. Lisäksi toi-
mikunta esitti eräiden muidenkin pykälien 
sanamuodon muuttamista. Kaupunginhalli-
tus päätti tehdä Suomen Kaupunkiliitolle 
esityksen toimenpiteisiin ryhtymisestä lain-
säädännön muuttamiseksi siten, että jäte-
vesimaksu voitaisiin ottaa käyttöön (19.1. 
173 §). 

Pasilan suoalueen erään osan kuivaussuun-
nitelma. Kaupunginhallitus päätti omasta 
puolestaan hyväksyä rautatiehallituksen kir-
jeen n:o Rt 590/3144/30.5.1969 liitteenä ole-
vissa, 23.11.1968 päivätyissä karttapiirrok-
sissa esitetyn Pasilan suoalueen länsiosan kui-
vaussuunnitelman oj alinj auksen A-B-C-D 
mukaisena sekä suostua siihen, että suunni-
telmaan sisältyvästä ojasta kaupunki raken-
taa omalla kustannuksellaan paalulta 5 + 60 
Haagan puroon ulottuvan osuuden valtion-
rautateiden vastatessa kustannuksellaan 
muun osan rakentamisesta mm. seuraavilla 
ehdoilla: 

Kaupunki saa korvauksetta johtaa alueel-
taan ojaan vesiä valtionrautateiden alueen 
kautta. 

Kaupungin omistaman alueen käytöstä 
ojan rakentamiseen ei peritä korvausta. 

Puiden kaatamista, töiden valvontaa ja 
alueen kunnossapitoa koskevat ehdot olivat 
tavanmukaiset. Rakennusvirastoa kehotet-
tiin huolehtimaan suunnitelman mukaan 
kaupungin osalle tulevien töiden, joiden kus-
tannusarvio oli n. 45 000 mk, suorittamisesta 
ojien perkaamista varten varattuja määrä-
rahoja käyttäen. Kaupunkisuunnitteluviras-
toa kehotettiin yhteistoiminnassa urheilu- ja 
ulkoiluviraston kanssa selvittämään pohjoi-
sen pääradan, rantaradan ja Huopalahden-
Käpylän yhdysradan rajoittamalla alueella 
ulkoiluliikennettä koskevat edellytykset eri-
tyisesti huomioon ottaen ulkoiluliikenteen 
sekä rautatie- ja moottoriajoneuvoliikenteen 
turvallisen risteämisen järjestelyn (2.2. 333 §). 

Puistotym. Vt Rauha Ruohonen ym. olivat 

lähettämässään kirjelmässä kiinnittäneet 
huomiota talven jälkeen yleisillä paikoilla ole-
vaan epäsiisteyteen sekä mm. eräillä leirintä-
alueilla olevien käymälöiden aiheuttamiin 
hajuihin ja samalla esittäneet, että kaupun-
ginhallitus yhdessä rakennusviraston kanssa 
pyrkisi löytämään tehokkaampia toimenpi-
teitä yleisten paikkojen siisteyden ja järjes-
tyksen parantamiseksi. Yleisten töiden lauta-
kunnan ilmoituksen mukaan on puhtaana-
pito-osasto puhtaanapidon tehostamiseksi 
kustannuksia lisäämättä ottanut hoitaakseen 
sellaisten pienten katuihin liittyvien puisto-
jen puhtaanapidon, jotka voidaan välittö-
mästi liittää jonkun lakaisijan alueeseen. 
Puisto-osasto huolehtii varsinaisista puisto-
jen hoito- ja kunnossapitotöistä. Lautakun-
nan käsityksen mukaan tulisi yleisen järjes-
tyssäännön määräyksiä tiukentaa ja kieltää 
roskien maahan heittäminen kokonaan eikä 
vain jalkakäytävillä. Järjestyksenpito ja käy-
mälät leirintäalueilla kuuluvat poliisiviran-
omaisten ja urheilu- ja ulkoiluviraston toi-
mialaan. Kaupunginhallitus päätti lähettää 
lautakunnan lausunnon vt Ruohoselle sekä 
urheilu- ja ulkoiluvirastolle (17.8. 2188 §). 

Asunto Oy Mäntytie 4 -nimiselle yhtiölle 
päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunki katso 
voivansa tehdä yhtiön kanssa Paciuksenka-
dun osan jalkakäytävän lumenpoistoa koske-
via sitoumuksia ennen kuin kysymys siitä, 
kenelle katuosuuden puhtaanapitovelvolli-
suus kuuluu, on lopullisesti ratkaistu. Mutta 
mikäli kaupungin voidaan lopullisen päätök-
sen perusteella katsoa olleen velvollinen huo-
lehtimaan ko. osan jalkakäytävän lumen 
poistamisesta, niin yhtiö voi sen jälkeen periä 
kaupungilta lumenpoiston aiheuttamat kus-
tannukset (16.3. 784 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään pääomamenoihin 
uusia puistoja ja leikkikenttiä varten merkit-
tyä siirtomäärärahaa (9.3. 707 §). 

Kaupunginhallitus myönsi rakennusviras-
ton käytettäväksi 4 800 mk mullan tuomi-
seksi Suoja-Pirtti yhdistykselle vuokratulle 
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tontille Tapanilassa sekä oikeutti puisto-
osaston laatimaan vaatimattoman istutus-
suunnitelman korvauksetta yhdistykselle ja 
luovuttamaan ylijäämätaimia kaupungin tai-
mistosta tontille istutettaviksi (7.9. 2450 §). 

Leikkikentät. Kaupunginhallitus hyväksyi 
rakennusviraston laatimat Toisen linjan leik-
kikentän leikkikenttärakennuksen 30.10.1969 
päivätyt, 18.2.1970 muutetut pääpiirustukset 
n:o 1 - 4 (11.5. 1352 §). Yleisten töiden lauta-
kuntaa kehotettiin rakentamaan lautakunnan 
26.2. päivätyssä lausunnossa tarkoitettu las-
ten leikkikenttä Uudenkaupungintien pääte-
kohdan lähialueelle (16.3. 814 §). Rakennus-
virastoa kehotettiin hankkimaan Isosaarta 
varten kaksi keinua sekä yksi kiipeilyteline 
siten, että laitteiden kuljetuksesta ja niiden 
pystyttämisestä vastaa Isosaaren linnakkeen 
henkilökunta (yjsto 9.9. 7025 §). Yleisten töi-
den lautakuntaa kehotettiin suorittamaan 
Kontulan puistojen rakentamista varten 
myönnetyillä määrärahoilla ensi tilassa lau-
takunnan 18.6. antamassa lausunnossa n:o 
235 tarkoitetut maapohjan välttämättömät 
tasoitustyöt ja puuston harvennustyöt Kon-
tulan korttelin n:o 47019 tontilla nro 7 siten, 
että aluetta voidaan toistaiseksi käyttää 
pienten lasten leikkipaikkana (31.8. 2377 §). 

Eräiden yhteisöjen anottua liikennepuiston 
perustamista Lauttasaareen kaupunginhalli-
tus päätti kehottaa yleisten töiden lautakun-
taa yhteistoiminnassa kaupunkisuunnittelu-
viraston ja Taljan kanssa kiireellisesti laati-
maan suunnitelman ja kustannusarvion lii-
kennepuiston rakentamiseksi aikanaan Laut-
tasaaren Hevosenkenkäpuistoon (2.2. 303 §). 

Kelkkamäet. Yleisjaosto hyväksyi sen toi-
menpiteen, että rakennusvirasto korvauk-
setta oli luovuttanut AU-yhdistyksen käyt-
töön lasten liukumäen ajaksi 5.-18.10.1970 
(yjsto 28.10. 7460 §). 

Muistomerkitym. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää 62 000 mk v:n 1918 kansalaissodan 
muistomerkin jalustan rakentamisesta sekä 
laatoitus- ja porrastustöistä aiheutuvien kus-
tannusten suorittamista varten aikaisemmin 

myönnettyjen määrärahojen lisäksi (17.8. 
2182 §). 

Kaupunginhallitus päätti kiitollisena ottaa 
vastaan v:n 1918 Kansalaissodan Muisto-
merkkiyhdistyksen kaupungille luovuttaman 
vm 1918 kansalaissodan valtakunnallisen 
muistomerkin kaupungin toimesta hoidetta-
vaksi (31.8. 2328 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa kiitollisena 
vastaan Suomen Rakennusurakoitsij aliiton 
lahjoittaman valtakunnallisen rakentajapat-
saan sekä kehottaa kaupunkisuunnittelulau-
takuntaa ryhtymään toimenpiteisiin sopivan 
paikan löytämiseksi patsaan sijoittamista 
varten. Yleisten töiden lautakuntaa kehotet-
tiin tekemään esitys määrärahan myön-
tämisestä patsaan pystyttämistä, valaise-
mista ja ympäristön kunnostamista varten 
(2.3. 623 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Manner-
heimintien ja Töölönkadun väliseltä Hespe-
rian esplanaadin alueelta varataan paikka 
presidentti J . K. Paasikiven muistomerkkiä 
varten. Muistomerkin jalustan pystyttämi-
sestä ja perustustöistä aiheutuvat kustan-
nukset suoritettaisiin kaupungin varoista 
sillä ehdolla, että muistomerkkiä koskevat 
lopulliset suunnitelmat esitetään kaupungin-
hallituksen hyväksyttäviksi ennen muisto-
merkin pystyttämistä. Kaupunkisuunnittelu-
virastoa, kiinteistövirastoa ja rakennusviras-
toa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin 
Mannerheimintien varrella Hesperian espla-
naadin kohdalla olevien mainostornin, puhe-
linkioskin ja puhtaanapito-osaston hiekka-
laatikon siirtämiseksi toiseen paikkaan sekä 
yleisten töiden lautakuntaa tekemään esi-
tys määrärahan myöntämiseksi tästä aiheu-
tuvia kustannuksia varten (2.2. 334 §). 

Ida Aalberg -säätiön anomuksesta kau-
punginhallitus päätti, että Iida Aalbergin 
muistomerkkiä varten varataan asemakaava-
osaston piirustuksesta nro 6392/2.4.1970 lä-
hemmin ilmenevä paikka Kaisaniemen puis-
tosta Kansallisteatterin pienoisnäyttämön 
läheisyydestä. Muistomerkin jalustan pystyt-
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tämisestä ja perustamistöistä aiheutuvat kus-
tannukset päätettiin suorittaa kaupungin 
varoista samoilla ehdoilla kuin edellä (20.4. 
1140 §). 

Kaupunginhallitus päätti varata Sotainva-
lidien Veljesliitolle asemakaavaosaston kart-
tapiirustukseen n:o 6418/30.4.1970 merkityn 
alueen valtakunnallisen sotainvalidien muis-
tomerkin pystyttämistä varten ja sitoutua 
suorittamaan muistomerkin perustamistöistä 
ja sen ympäristön kunnostamisesta aiheutu-
vat kustannukset samoin ehdoin kuin edellä 
(29.6. 1931 §). 

Marttaliitolle ja Finlands Svenska Martha-
förbund nimisille yhdistyksille myönnettiin 
lupa korvauksetta pystyttää Lönnrotin puis-
tikkoon n. 60 X 70 cm:n suuruinen harmaa-
graniittinen luonnonkivi rakennusviraston 
antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti 
(22.6. 1862 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1969 
V. I. Leninin syntymän 100-vuotispäivän 
johdosta tekemäänsä päätöstä muistolaatan 
osalta siten, että V. I. Leninin Helsingin 
käynnin muistoksi kiinnitetään talon Viron-
katu 7 asemesta talon Vuorimiehenkatu 35 
seinään erityinen muistolaatta myöhemmin 
sovittavana ajankohtana edellyttäen, että 
talon omistava yhtiö hyväksyy tämän. Kau-
punginkanslia oikeutettiin tilaamaan muisto-
laatta kuvanveistäjä Leila Hietalalta 3 500 
mk:n suuruisesta korvauksesta siten, että 
1 000 mk maksetaan, kun laatan muovailu 
on valmis ja kaupungin hyväksymä ja loput, 
2 500 mk, kun laatan valu on valmis. Kustan-
nukset saatiin suorittaa kaupunginhallituk-
sen yleisistä käyttövaroista (23.3. 852 §). 

Entiset Punakaartilaiset -nimisen yhdis-
tyksen anomuksesta kaupunginhallitus ke-
hotti rakennusvirastoa ottamaan hoitoonsa 
Santahaminan ns. punaisten hautapaikan, 
mikäli valtion ao. viranomaiset sen sallivat, 
ja päätti myöntää 6 000 mk hauta-alueen 
peruskunnostusta ja kesähoitoa varten. Yleis-
ten töiden lautakuntaa kehotettiin otta-
maan tulevissa talousarvioehdotuksissaan 

huomioon tarkoitukseen tarvittava määrära-
ha (4.5. 1255 §). 

Tervapatavalaistus päätettiin järjestää 
jouluaattona 1970 kaupungin hoidossa ole-
villa Lauttasaaren, Huopalahden, Munkki-
niemen, Pitäjänmäen ja Vanhankirkon puis-
ton sankarihaudoilla sekä Lapinlahden orto-
doksisella hautausmaalla käyttäen tarkoi-
tukseen 1 100 mk (yjsto 16.12. 7896 §). Sa-
moin päätettiin järjestää tervapatavalaistus 
Samfundet Folkhälsanin anomuksesta Lu-
cianpäivänä 13.12. Senaatintorilla (yjsto 
9.12. 7817 §). 

Liputuksen järjestäminen. Suomalaisuuden 
Liitto oikeutettiin käyttämään korvauksetta 
Tähtitorninmäellä olevaa lipputankoa Suo-
men lippuineen liiton toimesta itsenäisyys-
päivänä 6.12. järjestettävässä lipunnosto-
tilaisuudessa. Rakennusvirastoa kehotettiin 
huolehtimaan liputuksen järjestämisestä kau-
pungin kustannuksella (yjsto 18.11. 7628 §). 

Kertomusvuoden aikana järjestettiin lipu-
tus kaupungin kustannuksella seuraavissa ti-
laisuuksissa: Aleksanterinkadulla 12.6. kä-
velykadun avajaisten yhteydessä (8.6. 1687 
§); Pihlajamäki-päivänä 7.5. Helsingin Uuden 
Yhteiskoulun pihamaalla (yjsto 6.5. 6046 
§); Belgian suurlähetystön peruskiven muu-
raustilaisuudessa 17.6.1969 (yjsto 28.1. 5199a, 
5199b §); karjalaisten 30-vuotissuurjuhlan 
yhteydessä (yjsto 22.4. 5907 §); Polar Uni-
versiade 70 johdosta Mannerheimintiellä 
ja Jäähallin edustalla aikana 1.-6.4. sekä 
mainostorneissa Rautatientorilla, Hakanie-
mentorilla, Eläintarhantiellä ja Ylioppilas-
talon edustalla aikana 23.3.-6.4.1970 (16.3. 
761 §, yjsto 8.7. 6591 §). 

Helsingin Taiteilijaseuralle myönnettiin 
900 mk käytettäväksi kiinteistölautakunnan 
23.6. tekemän päätöksen mukaisesta lipu-
tuksesta aiheutuneen laskun suorittamista 
varten (yjsto 23.9. 7129 §). 

Yleisjaosto kehotti rakennusvirastoa jär-
jestämään kaupungin kustannuksella 25.9. 
pidettävää Englannin viikkojen avajaistilai-
suutta varten puhujakorokkeen katoksineen 
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Tuomiokirkon portaille sekä liputuksen Val-
tioneuvoston linnan ja Yliopiston edustalla 
(yjsto 2.9. 6933 §). 

Korokkeet ja rakennelmat. Kaupunginhalli-
tus myönsi enintään 10 000 mk rakennusvi-
raston käytettäväksi A-messuhallissa 27.11. 
järjestettävää J . K. Paasikiven syntymän 
100-vuotisjuhlaa varten tarvittavista korok-
keista ym. rakennelmista ja koristeluista ai-
heutuneiden kustannusten suorittamista var-
ten (9.11. 3080 §). 

Akademiska Sångföreningen -nimiselle yh-
distykselle päätettiin luovuttaa korvauksetta 
kuorokoroke 1.5. Kaisaniemessä pidettävää 
ulkoilmakonserttia varten (yjsto 24.3. 5671 §). 

Vahingonkorvaukset. Liukastumisesta ai-
heutuneita vahingonkorvauksia suoritettiin 
seuraaville: Edith Paavilainen 920 mk ja 
Alfhild Florström 1 691 mk (yjsto 18.2. 
5378 §, 16.9. 7065 §). 

Yleisjaosto vapautti eräät kaupungin pal-
veluksessa olevat henkilöt suorittamasta 
heidän maksettavakseen tuomittuja yhteen-
ajojen ym. vahinkojen aiheuttamia vahin-
gonkorvauksia sillä ehdolla, että he suoritta-
vat kaupungille omavastuuosuutenaan 30 
mk. 

Yleisjaosto päätti vapauttaa kaup. ins. 
Martti Anttilan ja rak. mest. Eino Lehkosen 
suorittamasta korkeimman oikeuden heidän 
yhteisvastuullisesti kaupungin kanssa mak-
settavakseen määräämiä, kaupunginhallituk-
sen v. 1969 maksettavaksi päättämiä kor-
vauksia opiskelija Vesa Savolaisen loukkaan-
tumisesta Pasilan kivimurskaamolla v. 1965. 
Yleisjaosto kehotti rahatoimistoa suoritta-
maan asianomaisille oikeudenkäyntikulut ja 
valtiolle tuomitun oikeudenkäyntikulujen 
korvauksen edellyttäen, että he selvittävät 
suorittaneensa ne asianomistajille ja val-
tiolle (yjsto 28.10. 7449 §). 

Yleisjaosto myönsi yht. 6 436 mk vesi- ja 

viemärijohto- sekä katurakennustöiden eräil-
le kiinteistöille aiheuttamien vahinkojen kor-
vaamiseksi. 

Eräille autoille sattuneiden vahinkojen kor-
vaamiseksi myönnettiin yht. 11 084 mk. 

Rakennusteollisuutta koskevan opetuseloku-
van valmistaminen. Kaupunginhallitus päät-
ti, että rakennusviraston määrärahoista saa-
daan käyttää 4 500 mk rakennusteollisuutta 
koskevan opetuselokuvan aikaansaamiseksi 
yhdessä kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriön ammatinvalinnanoh j austoimis-
ton ja Suomen Rakennusinsinöörien Liiton 
kanssa (16.2. 462 §, 23.3. 872 §). 

Yleisten töiden lautakunnan 60-vuotisjuhla-
kokouksen illallisineen järjestämistä varten 
4.1.1971 yleisjaosto myönsi 2 500 mk (yjsto 
9.12. 7819 §). 

Vainajan muiston kunnioittaminen. Yleis-
jaosto myönsi rakennusviraston l i e t e t t ä -
väksi 100 mk talorakennusosaston edesmen-
neen työpääll. Esko Toivolan siunaustilai-
suudessa laskettavaa seppelettä varten (yjsto 
2.12. 7760 §). 

Avustukset. Yleisjaosto myönsi seuraavat 
avustukset: 1 500 mk rakennusviraston or-
kesterille käytettäväksi orkesterinjohtajan 
palkkion maksamiseen sekä nuottien ja sovi-
tusten hankkimiseen sillä ehdolla, ettei orkes-
teri esiinny yksityisissä tilaisuuksissa mak-
sua vastaan ja että orkesteri urheilu- ja ul-
koiluviraston ohjeiden mukaan esiintyy puis-
tokonserteissa (yjsto 9.2. 5308 §) sekä 400 
mk:n avustuksen Helsingin Puistotyönteki-
jäin ammattiosastolle yhdistyksen jäsenten 
Poriin, Raumalle ja Uuteenkaupunkiin teh-
tävää opintomatkaa varten (yjsto 27.5. 
6278 §). 

Jäsenmaksut. Rahatoimistoa kehotettiin 
suorittamaan Pohjoismaiden Rakennuspäi-
vien v:n 1970 jäsenmaksu 1 375 mk (yjsto 
3.6. 6346 §). 
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