
2. K aupunginhallitus 

Keilahallit. Nordator Oy valitti lääninhallitukselle 
vuokrasopimuksen tekemisestä Oy Bowling Ab:n kans-
sa Talin keilahallialueesta. Urhei lu- ja ulkoilulautakun-
nan lausunnon pohjalta annetussa selityksessään kau-
punginhallitus esitti valituksen hylättäväksi (19.2. 
607 §). 

Ulkoilu- ja leirintäalueet. Itäisen Pihlajasaaren telttai-
lua koskevassa asiassa oli lääninhallitus hylännyt Pää-
kaupungin Telttail i jat ry:n kanssa valituksen ja kulu-
vaatimuksen (5.10. 3043 §). 

Kaupunginhallitus kehott i urheilu- ja ulkoilulautakun-
taa vuokraamaan Helsingin poliisien kesäkotitoimikun-
nalle kertomusvuoden kesäkaudeksi molemmat toimi-
kunnan Läntisestä Pihlajasaaresta vuokrattavaksi ano-
mat huvilat (11.6. 1936 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat piirustuk-
set: 
— Tullisaaren ulkoilupuiston leirintäalueen vastaanot-
torakennuksen pääpiirustukset (18.6. 1987 §) 
— Uutelan ulkoilualueen traktorisuojan pääpiirustuk-
set (20.8. 2360 §) 
— Elisaaren ulkoilualueen isännän asunnon pääpiirus-
tukset (2.4. 1100 §). 

Kaunissaaren ulkoilualueen isännän työsuhdetta pää-
tet t i in jatkaa 31.10. saakka (2.5. 1453 §). 

Helsinginseudun luonnonsuojeluyhdistyksen kalavesi-
en yhteiskäyttömahdollisuutta koskevan kirjeen joh-
dosta kaupunginhallitus esitti Pääkaupunkiseudun yh-
teistyötoimikunnalle, että sen toimesta selvitettäisiin 
po. kalavesien yhteiskäyttö koko laajuudessaan. Toi-
mikunnan työvaliokunta i lmoit t i , ettei yhteiskäyttö-
mahdollisuuksien selvittämiseen ole henkilökunnan vä-
häisyyden eikä asian laajuuden vuoksi mahdollisuuksia 
(5.2. 416 §, 19.3. 940 §). 

Veneulkoilu. Rahatoimistoa kehotetti in maksamaan 
ins. Lauri Aitokari l le kertakaikkisena korvauksena 
kaupungin käytössä olevista, Aitokarin patentin mu-
kaisista veneenkiinnityslaitteista, kutakin laitetta kohti 
20 mk eli yht . 29 600 mk (yjsto 31.1. 5191 §). 

Korkeasaaren WC-tilojen muutostyön pääpiirustukset 
hyväksytti in edellyttäen, että lopullisia työpiirustuk-
sia laadittaessa otetaan huomioon terveyden hoitoviras-
ton esittämät huomautukset (27.8. 2433 §). 

Korkeasaaren työhuoneen suljetulla alueella tapahtu-
vaan ajoon saatiin käyttää sähkölaitoksen käytöstä 
poistettua pakettiautoa (yjsto 16.5. 5810 §). 

Urheilu- ja ulkoilulautakunta oikeutett i in lahjoitta-
maan Ähtärin reitin loma Oy:n omistamaan eläinpuis-
toon sen avajaisissa Korkeasaaren eläintarhan huuhka-
japari (7.5. 1520 §). 

C-messuhallin käyttö. Kaupunginhallitus kumosi urhei-
lu· ja ulkoilulautakunnan 10.10. tekemän päätöksen 
C-messuhallin vuokraamisesta Vene 74 -näyttelyä var-
ten ja kehotti lautakuntaa luovuttamaan hallin Osuus-
kunta Suomen Messujen käyttöön anomuksen mukai-
sesti venenäyttelyn, rakennusmessujen ja konttoritek-
niikan näyttelyn järjestämistä varten ajaksi 1.—25.2., 
8.4. sekä 15.-21.10. (15.10. 3037 §, 26.11. 3549 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto myönsi urheilu- ja ul-
koilualueilla sekä uimaloissa sattuneiden tapaturmien, 
tavaroiden häviämisen, ym. aiheuttamien vahinkojen 
korvaamiseksi yht. 1 041 mk (yjsto 13.6. 5956 §, 
19.9. 6377-6381 §, 19.12. 6887 §). 

Avustukset Urheiluhallit Oy:lle päätettiin suorittaa 
kertomusvuoden avustus 492 100 mk välittömästi yh-
tenä eränä, Seurasaarisäätiölle myönnetyn vuotuisavus-
tuksen III erä 8 715 mk ennen juhannusta ja Krogars 
Vattenskydds r.f:lle enint. 1 000 mk yhdistyksen esit-
tämään tutkimukseen osallistumisesta aiheutuneiden 
kustannusten maksamiseksi (yjsto 17.1. 5094, 13.6. 
5939 §,7.11. 6643 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 12 000 mk urheilu- ja ulkoi-
luviraston käytettäväksi helsinkiläisen koripallojouk-
kueen lähettämiseksi Islannin asuttamisen 1100-vuotis-
juhlallisuuksien yhteydessä Reykjavikin kaupungin 
joukkuetta vastaan pelattavaan otteluun (12.11. 3353 

6. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Kiinteistöjen hallinto. Kaupunginhallitus päätti, muut-
taen v. 1967 tekemäänsä päätöstä, siirtää Lauttasaa-
reen jätevedenpuhdistamon tont in yleisten töiden lau-
takunnan hallintoon siten, että puhdistamon alue kä-
sittää 1.1.1974 lukien 31. kaup.osankortt:n n:o 31125 
n. 22 453 m 2 : n suuruisen tont in n:o 2 aikaisemman 
n. 20 880 m 2 xi suuruisen, osittain samalle tonti l le 

ulottuvan alueen sijasta. Puhdistamotontin maapää-
oma-arvoksi määrättiin 807 900 mk aikaisemman 
754 000 mk:n asemesta (17.9. 2721 §). 

Rakennusviraston rakennuttajapäällikön virkaan (35. 
pl.) val i t t i in dipl.ins. Jouko Rantanen, katurakennus-
päällikön virkaan (35. pl.) I apul.katurak.pääll. Seppo 
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Hirvonen ja talousosaston osastopäällikön virkaan 
(34. pl.) dipl.ins. Eero Puomi, kaikki 1.5. alkaen (2.5. 
1457 - 1459 §). 

Kampin alueen rakentamisen toteuttamisvaiheen pro-
jektinjohtajaksi päätettiin 1.4. alkaen palkata dipl.ins. 
Taisto Venermo sekä itäisen aluekeskuksen toteutta-
misvaiheen projektinjohtajaksi 1.5. alkaen arkkit. 
Hubert Federolf, molemmat 3 903 mk:n kuukausi-
palkoin (19.3. 947 §, 2.5.1460 §). 

Rakennusviraston seuraavien työsopimussuhteissa ole-
vien teknill isten toimihenkilöiden palkat tarkistetti in 
1.4. lukien: dipl.ins. Jorma Niemelä ja Aatos Saario 
4 050 mk/kk , dipl.ins. Olavi Enqvist 3 950 mk/kk , 
dipl.ins. Erkki Raimovaara 3 900 mk/kk ja ins. Klas-
Erik Blomqvist 3 600 mk/kk (12.3. 914 §) sekä seu-
raavien 1.9. lukien: dipl.ins. I lkka Varis, Rolf Johans-
son, Leo Helminen, T imo Kareoja ja Jaakko Koskinen 
3 800 mk /kk , dipl.ins. Seppo Lundgren, Matt i Sallinen 
ja Juha Mustonen sekä arkkit . Ingrid Hansson, Teemu 
Koroma ja Mauno Haimi 3 700 mk/kk ja dipl.ins. Pek-
ka Leppänen ja arkkit. Risto Löyskä ja Pentti Myl ly-
mäki 3 600 mk/kk (27.8. 2447 §). Kunnallinen sopi-
musvaltuuskunta hyväksyi rakennuttajapääll. Jouko 
Rantasen palkaksi 5 200 mk/kk ja katurak.pääll. Sep-
po Hirvosen palkaksi 4 900 mk/kk (8.10. 2980 §). 

Toistaiseksi päätettiin jättää täyttämättä I koneinsi-
nöörin, I apul.katurakennuspäällikön, kaksi raken-
nusmestarin, kaksi suunnitteluteknikon sekä koneen-
hoitajan virka (19.2. 616 §, 5.3. 790 §, 16.4. 1285 §, 
1.10. 2882 §, 5.11. 3300 §, 19.11. 3474 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto tekivät kertomus-
vuonna eräitä rakennusviraston virkojen viransijaisuut-
ta ja hakuilmoituksia koskevia päätöksiä (2.4. 1111 §, 
16.4. 1292 §, yjsto 18.4. 5684, 5685 §, 16.5. 5821 §, 
8.8. 6227 §, 14.11. 6725 §, 19.12. 6891 §). 

VR:n ja kaupungin siltatoimikunnan jäseneksi kaupun-
gin palveluksesta eronneen katurak.pääll. Hans Kors-
bäckin tilalle nimetti in vt. katurak.pääll. Seppo Hir-
vonen (26.3. 1035 §). 

Rakennusvirasto oikeutett i in vuokraamaan puhtaana-
pito-osaston käyttöön konttori t ietokone Nixdorf 820/ 
35 siihen l i i t tyvine periferialaitteineen enintään kah-
den vuoden ajaksi 4 620 mk.n kuukausivuokrasta 
(yjsto 24.1. 5152 §). Kopiokoneen kaupan yhteydessä 
virasto oikeutett i in luovuttamaan käytetty kone Oy 
Wul f f Ab:lle sovitusta hinnasta (yjsto 9.7. 6099 §). 

Määrärahojen käyttö. Kaupunginhallitus ja yleisjaosto 
oikeuttivat yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
eräitä v:n 1971 ja 1972 sekä kertomusvuoden talousar-
vion pääomamenoihin merki t ty jä määrärahoja (22.1. 

268 §, 5.2. 421, 423 ,424 §, 19.2. 615 §,6 .8 . 2174 §, 
17.9. 2720 §, yjsto 31.1. 5198 §) sekä käyttämään 
eräitä kokonaismäärärahoja keskinäistä jakoa muutta-
en (6.8. 2176 §). 

Liputuksen ym. järjestäminen. Rakennusvirasto oikeu-
tett i in järjestämään lippujen vartiointi Mannerheimin-
tiellä ja Aleksanterinkadulla 4.7. alkaen siihen asti kun 
liputus ETV-kokouksen johdosta jatkui (yjsto 4.7. 
6050 §). 

Helsingin Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen käyt-
töön korvauksetta lainaksi annettujen Suomen lippu-
jen ja tankojen kuljetukseen myönnett i in 70 mk sekä 
liputuksen järjestämiseen Kansallisteatterin edustalle 
Diabetes-yhdistyksen 25-vuotisjuhlan johdosta 246 
mk (yjsto 4.7. 6069 §, 17.10. 6520 §). 

Rakennusvirastolle myönnett i in 2 613 mk Senaatin-
tor in itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlan järjestelykus-
tannusten peittämiseksi (yjsto 12.12. 6821 §). 

Helsingin Juhlaviikkojen liputus ks. Helsingin Juhla-
vi ikot s. 68. 

Talorakennus. Yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi myönnett i in 112 000 mk Rautatientorilta pois-
tetun li ikennekioskin monipalvelukioskiksi muutta-
mista sekä Hämeentien ja Intiankadun risteykseen 
siirtämistä varten talosuunnitteluosaston piirustusten 
mukaisesti, paitsi että sistustustyöt jätetään suoritta-
matta. Mainitussa risteyksessä sijainnut virvoitusjuo-
makioski purett i in (11.6. 1932 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Kimmo Söderhol-
min laatimat virastotalon Hietaniemenkatu 9 pääpii-
rustukset sekä lähetti ne lastentarhan ja -seimen osalta 
sosiaalihallituksen vahvistettavaksi (5.2. 425 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että virastotalo Hietaniemen-
katu 9:n rakennustyöt saatiin aloittaa odottamatta val-
tionapupäätöstä (24.4. 1384 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi valtion ja kaupungin väli-
sen lisäsopimuksen Tähtitorninvuoren maanalaisten ti-
lojen jatkorakentamisen urakointimenettelystä ja oi-
keutti rakennusviraston ryhtymään hankkeen toteutta-
miseen suunnitelmien mukaisesti (10.9. 2676 §). 

Kaupunginhallitus oikeutt i yleisten töiden lautakun-
nan aloittamaan Itä-Pasilan yhteisväestönsuojan sisään-
käyntien louhintatyöt (29.11. 3624 §). 

Saneeraustarkastelu 1974-1983 -nimisen julkaisun 
painattamista varten myönnett i in rakentamisohjelma-
toimikunnalle 4 000 mk (yjsto 10.10. 6479 §). 
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Katupiirustusten vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti vahvistaa seuraavien kaupunginosien eräiden ka-
tujen katupiirustukset: Oulunkylä (2.4. 1107 §), 
Munkkin iemi (21.5. 1659 §), Konala (22.1. 273, 274 
§), Vart iokylä (9.4.1206 §), Pitäjänmäki (25.6. 2061, 
2062 §) , Mellunkylä (22.10. 3119 §), Laajasalo (9.4. 
1206 §) ja Vuosaari (2.4. 1106 §). 

Kadut ja tiet Yleisten töiden lautakunta oikeutett i in 
käyttämään allamainitut määrärahat niiden keskinäistä 
jakoa muuttaen seuraavasti: 
— v:n 1970 talousarviotilin »Uusia katuja ja teitä» eri 
alamomenteilta 285 000 mk Mannerheimintien järjes-
telytöihin ja »Liikenneväylät»-tilin eri alamomenteilta 
1 650 000 mk Helsingin - Lahden moottor i t ien raken-
tamisen johdosta kaupungin tehtäviin tai kustannetta-
vi in tö ih in ja 
— v:n 1971 talousarviotilin »Liikenneväylät» toiselta 
alamomentilta saman t i l in alamomentilla mainit tuun 
Mannerhieimintien uudelleen järjestelyyn (6.8. 2176 
§) 
— v:n 1970 talousarviotililtä »Uusia katuja ja teitä» 
196 073 mk Malmin ja Tapaninkylän katutöihin 
(12.11. 3376 §) 
— v:n 1971 talousarviotililtä »Uusia katuja ja teitä» 
500 000 mk Konalan, Pitäjänmäen ja Martti lan katu-
töihin (12.11. 3377 §) 
— saman vuoden ti l i l tä »Liikenneväylät» 600 000 mk 
Suurmetsäntien rakentamiseen rautatien alikulkusil-
toineen Tapanilassa ja väli Vanha Porvoontie - Jako-
mäki sekä 400 000 mk Pitäjänmäentien liikennejärjes-
telyyn välillä Kaupintie - l i ikenneympyrä ja rautatien 
alikulkusillan rakentamiseen (13.8. 2280 §) 
— v:n 1972 talousarviotililtä »Liikenneväylät» 400 000 
mk Helsinginkadun korjaustöiden jatkamista varten vä-
lillä Mäntymäentie - Sturenkatu (5.2. 422 §) 
— saman vuoden samalta t i l i l tä 1 000 000 mkNui ja-
miestentie - Nurmijärventie t ietöihin (24.9. 2815 §). 

Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa 
huolehtimaan jalkakäytävän rakentamisesta Männikkö-
tielle koillisreunaan välillä Rajametsäntie - Koivikko-
tien aukio sekä hyväksyi kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston piirustuksen n:o 702 liiken-
nejärjestelyistä po. alueella ja kehott i rakennusvirastoa 
suorittamaan järjestelyn vaatimat työt (21.5. 1660 §). 

Asunto-Oy Runeberginkatu 30 vali t t i kirjeessään ajora-
dan ja jalkakäytävän muuttumisesta ja painumisesta 
katuosuudella suoritettujen useiden kaivantojen ym. 
töiden vuoksi. Yleisten töiden lautakunnan ja sähkö-
laitoksen lausuntojen perusteella kaupunginhallitus 
päätti, ettei kirje aiheuttanut muita toimenpiteitä kuin, 
että yhtiöl le lähetettiin ko. lausunnot (8.10. 2977 §). 

Lapinmäentien ja Koskelantien välisen yhdystien ra-
kentamista koskevassa asiassa korkein hallinto-oiekus 

antoi päätöksensä 22.11.1972 ja katsoi, ettei ol lut 
syytä muuttaa valituksenalaista päätöstä (29.1.369 §, 
v:n 1971 kert. s. 236). 

V t Laurilan ym. suojateiden näkyvyyden parantamista 
koskevan kirjeen johdosta kaupunginhallitus kehotti 
yleisten töiden lautakuntaa mahdollisuuksiensa mu-
kaan tehostamaan suojateiden ajoratamerk intojen 
kunnossapitoa sekä tutkimaan valoa heijastavan suoja-
tiemassan käytön tarkoituksenmukaisuutta. Sähkölai-
tosta kehotettiin selvittämään mahdollisuudet suoja-
teiden valaistuksen tehostamiseen nimenomaan vilkas-
liikenteisillä väylillä (20.8. 2381 §). 

Kevyen liikenteen tiet. Tuusulantien varteen Maunu-
laan päätettiin rakentaa jalankulku- ja pyörätie kau-
punkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 
piirustuksen n:o 34-737/30.8.1973 mukaisesti. Liiken-
nejärjestelyyn saatiin käyttää 105 000 mk (22.10. 
3135 §). 

Rautatiehallituksen rataosaston kirjeen johdosta kau-
punginhallitus päätti i lmoittaa, että Pasilan asemalta 
TV-keskukseen rakennettavan kävelytien ristikkosillan 
ja llmalan välisen osuuden kunnossa- ja puhtaanapidos-
ta tulee kaupunki huolehtimaan edellyttäen, että ase-
makaavan vahvistamisen jälkeen po. tien kunnossa- ja 
puhtaanapitovelvollisuus siirtyy rakennusjärjestyksen 
mukaan kunnossa- ja puhtaanapitovelvolliselle (26.2. 
714 §). 

Porintie. Kaupunginhallitus päätti puolestaan, että kau-
pungin toimesta laaditaan Porintien tiesuunnitelma vä-
lille rantarata - kaupungin raja yhteistyössä t ie- ja vesi-
rakennuslaitoksen kanssa siten, että suunnittelukustan-
nukset jaetaan tasan. Tie- ja vesirakennushallitus 
myönsi kaupungille luvan suunnitelmaehdotuksen laa-
timiseen ja i lmoit t i tarkemmin osallistumisestaan suun-
nitelmakustannuksiin (24.4. 1382 §, 10.12. 3729 §). 

Helsinki - Lahden moottoritien I vaiheen rakentamises-
ta moottorit ienä välillä Änäs - Arola koskevassa lau-
sunnossaan tie- ja vesirakennushallitukselle kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa, ettei kaupunki esitä muutos-
vaatimuksia po. tiesuunnitelman suhteen edellyttäen, 
että kaupungille kuuluvat korvaukset käsitellään tie-
lain 9 luvun mukaisesti (3.9. 2504 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi tie- ja vesirakennushalli-
tuksen 17.9. esittämän rakennussuunnitelman Helsin-
gin - Lahden moottori t ien parantamiseksi välillä Kos-
ke lan t ie -V i i kk i (12.11.3371 §). 

Helsingin - Tuusulan maantien parantamiseen välillä 
Pohjolankatu-kaupungin raja myönnett i in 87 231 mk 
(2 .1 .43§ ) . 
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Itäväylä. Kaupunginhallitus päätti Itäväylän paranta-
misesta Kuusistonlinnantien ja Riskutien välillä katu-
rakennusosaston piirustusten n:o 17182 ja 17183 mu-
kaisesti. Tie- ja vesirakennushallitukselta päätettiin 
pyytää hyväksyminen suunnitelmalle siltä osin kuin se 
koski valt ion hallussa olevaa tiemaata (18.6. 1997 §, 
19.11. 3479 §, 26.11. 3565 §). 

Paikallistiet. Tie- ja vesirakennushallituksen päätökset, 
jotka koskivat Uudenmaanläänin kuntien maksetta-
vaksi tulevia korvauksia valtion toimesta v. 1972 ra-
kennetuista paikallisteistä ja paikallistieli ittvmistä mer-
k i t t i in tiedoksi. Rakennusvirastoa kehotetti in suoritta-
maan kaupungin maksettavaksi määrätty korvaus 
(15.10. 3048 ,3049 §). 

Kadun kunnossapito. Maistraatin hylättyä 1971 kau-
punginhallituksen vaatimuksen, että Valtionrautatiet 
velvoitettaisiin pitämään kunnossa osa Pitäjänmäentie-
nimisestä kadusta, joka rajoittui rautateiden omista-
maan liikennealueeseen, lääninhallitus hylkäsi kaupun-
ginhallituksen maistraatin päätöksestä rakennusjärjes-
tyksen, verrattuna rakennuslakiin tekemän valituksen. 
Korkein hallinto-oikeus katsoi 28.2., ettei ole syytä 
muuttaa lääninhallituksen päätöstä (24.4. 1381 §). 

Lääninhallituksen Asunto Oy Puistokaari 13 -nimisen 
yht iön valitusta koskeva päätös kadun kunnossapito-
velvollisuudesta merkit t i in tiedoksi (10.12. 3728 §). 

Maistraatin poistettua Asunto Oy Urheilukatu 32 -ni-
miselle yht iöl le antamansa katuosuuden korjausmäärä-
yksen, päätti kaupunginhallitus hakea muutosta tähän 
päätökseen (10.12. 3753 §). 

Li ikk.harj. Toivo Auvisen anomus katualueen kunnos-
sapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi ei antanut 
aihetta toimenpiteisiin (11.6. 1945 §). 

Katujen ja teiden päällystäminen. /Cestopäällystämis-
kustannusten korvaamista valtion varoista v:n 1971 ai-
kana tehdyistä töistä koskevasta asiasta kaupunginhal-
litus päätti i lmoittaa liikenneministeriölle annetussa 
lausunnossa, ettei sillä ole huomauttamista tie- ja ve-
sirakennushallituksen antaman lausunnon johdosta, 
joka koski kaupunginhallituksen rakennuslain 93 §:n 
mukaisten korvausten saamiseksi tekemää hakemusta 
(13.8. 2312 §). 

Lääninhallituksen hylättyä eräiden Kuusisaaren tontin-
omistajien Kuusisaarentien ajoradan uudelleen päällys-
tämistä koskevat valitukset korkein hallinto-oikeus 
katsoi, ettei ollut syytä muuttaa näitä lääninhallituk-
sen päätöksiä (18.6.1998 §,25.6. 2066 §,6.8. 2177 §). 

Asunto Oy Näkinkulman anomus kaupungin osallistu-
misesta yht iön kunnossapidettävän katualueen päällys-

tämiskustannuksiin ei antanut aihetta toimenpiteisiin 
(16.4. 1294 §). 

Tiehoitokuntien avustukset. V:n 1972 kunnossapito-
kustannuksiin myönnett i in avustus Aamuruskontien, 
Etelä-Kaarelan, Tapanilan ja Vesimiehentien tiekunnil-
le (yjsto 21.2. 5329 §, 7.3. 5425, 5426 § ,21.3 . 5511 
§). Kertomusvuoden kunnossapitokustannuksiin 
myönnett i in avustus Ala-Tikkuri lan, Etelä-Kaarelan, 
Hannukselantien, Jokihaaran, Paloheinän, Puistolan, 
Sunnuntaipalstain, Uussillantien, Vart ioharjun, Vaski-
pellontien ja Vesalan tiekunnil le (yjsto 19.9. 6384— 
6389 §, 12.12. 6831 -6835 §). 

Tapanilan kunna/listeknil/iset työt. Yleisten töiden 
lautakuntaa kehotetti in huolehtimaan esittämiensä 
teitten päällystämisestä ja viemäreiden rakentamisesta 
Tapanilan alueella huomioon ottaen kaupunkisuunnit-
telulautakunnan esittämät näkökohdat ja sillä ehdolla, 
että Tapanilan tiekunta antaa töihin suostumuksensa 
ja että teiden kunnossapito palautuu työn valmistuttua 
tiekunnälle siihen saakka, kunnes kaupunki ryhtyy ra-
kentamaan po. teitä kaduiksi. Päällystämistyön tuotta-
ma hyöty otetaan huomioon myönnettäessä tiekunnal-
le yksityistielain 95 §:n mukaista avustusta vuotuisiin 
kunnossapitokustannuksiin (12.2. 531 §). 

Martinlaakson rata. Kaupunginhallitus hyväksyi Poh-
jois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon asemien 
luonnosvaiheen suunnittelun pohjaksi esitetyt tilaoh-
jelmat ja päätti, että Malminkartanon aseman eteläisen 
lippuhallin ja tunnelin välinen avolouhintaosuus kate-
taan ja että Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malmin-
kartanon asemilla käytetään lippuhallien ja laiturien 
välisessä tasonvaihdossa aina kahta hissiä kumpaakin 
laituria kohden. Lumenpoistojärjestelmänä näillä ase-
milla käytetään pienillä alueilla kuten ulko-ovien sisä-
puolisilla alueilla, luiskissa ja portaissa sähkölämmitys-
tä ja isoilla alueilla eli laituritasoilla mekaanista lumen-
poistoa (2.1. 40 §). 

Alikäytävät, sillat ja tunnelit. Kaupunginhallitus hy-
väksyi seuraavien alikäytävien, siltojen ja tunnelin 
yleispiirustukset: 
- jalankulkusilta Savonkadun yl i (14.5. 1593 §) 
- Metsämäentien ja Ratapihantien alikäytävät (12.3. 
863 §) 
- Ratamestarinkadun yl i t tävät Vislauskujan jalankul-
kusilta S5 ja Resiinakujan jalankulkusilta S6 sekä vm. 
sillan länsi- ja itäpäässä sijaitsevat jalankulkutasot T6L 
ja T6I (5.11. 3303 §) 
- Asemapäällikönkadun ylittävät jalankulkusillat S1, 
S2, S3 ja S4 sekä Asemapäällikkökadun eteläpuoliset 
jalankulkukannet T i e , T2E, T3E jaT4E (15.1. 181 §, 
26.2. 719 §) 
- Pasilan - Metsälän yhdystielle rakennettavan Veturi-
tien yl ikulkusilta (15.10. 3050 §) 
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— Ratapihantien alitse rakennettava rautatietunneli 
(9.4. 1207 §) 
— Käskynhaltijantien alikäytävä kuitenkin siten, että 
pohjan leveyden tulee olla 6 m (14.5. 1592 §) ' 
— Vihdintien ylikulkusilta ja rantaradan alikäytävä (ul-
koilureitin alikäytävä) (8.1.91 §) ja 
— Muurimestarintien alikäytävä Koulumestarintien 
kohdalla (14.5. 1594 §). 
Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi rautatiehallituk-
sen rataosaston esittämät Suokadun jatkeen ylikulku-
sillan ja Veturitunnelin yleissuunnitelmat sekä Huopa-
lahden - Martinlaakson rataan liittyvän Kannelmäen ja-
lankulkusillan yleissuunnitelman (29.1. 361 §, 8.10. 
2982 §). Rautatiehallituksen Lapinmäentien - Koske-
lantien yhdystielle rakennettavien, ratapiha-alueen 
ylittävien siltojen yleispiirustusten hyväksyminen mer-
ki t t i in tiedoksi (27.8. 2445 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä 
rautatiehallituksen kanssa tehtäväksi sopimuksen Huo-
palahden asemajärjestelyn suorittamisesta sekä siihen 
l i i ttyvine Angervontien ja Kauppalantien alikäytävien 
ja Eliel Saarisen tien alikulkusillan rakentamisesta 
VR:n ja kaupungin siltatoimikunnan esityksen mukai-
sesti. Kaupunginhallitus hyväksyi myöhemmin sopi-
muksen rautatiehallituksen siihen tekemine muutok-
sineen. Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi ko. ali-
käytävien ja alikulkusillan yleispiirustukset edellyttä-
en muutamien seikkojen selvitystä (25.6. 2102 §,6.8. 
2224,2175 §). 

Airamin alikulkukäytävän rakennuskustannusten jako 
päätettiin kaupungin puolelta hyväksyä tie- ja vesira-
kennushallituksen ehdottamalla tavalla siten, että kau-
pungin osuus alikulkukäytävän kokonaiskustannuksis-
ta 540 500 m k :sta on 55.5 % eli n. 300 000 mk ja val-
t ion osuus 44.5 % eli n. 240 500 mk. Valtio vastaa yk-
sinään alikulkukäytävään liittyvän pumppaamon ra-
kennuskustannuksista (22.1. 275 §). 

Hannes Ingnatius esitti kirjeessään jalankulkusillan ra-
kentamista Kaskisaaren ja Lauttasaaren välille. Yleis-
ten töiden lautakunta i lmoitt i , että Lauttasaaren poh-
joiskärjen, Laukkaniemen käsittävään asemakaavaan 
on merkitty Kaskisaaresta Laukkaniemeen jalankulku-
tie, joka edellyttää sillan rakentamista Laukkaniemen 
salmeen. Asemakaavan mukaiset kadunrakennus- ja 
viemärityöt tehdään rakennusviraston toimesta nor-
maalissa järjestyksessä ja myönnettävien määrärahojen 
puitteissa (5.3. 805 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Keravanjoen yli raken-
netaan jalankulku- ja pyörätiesilta ja sille johtava ja-
lankulkutie katurakennusosaston piirustuksen n:o 
18309 mukaiseen paikkaan. Silta hyväksyttiin raken-
nettavaksi katurakennusosaston piirustuksen n :o 
18512 mukaan (22.1. 290 §). Kaupunginhallitus hy-

väksyi myös Keravanjoen yli Suutarilassa johtavan sil-
lan piirustuksen, kuitenkin siten, että sillan leveydek-
si tulee 2 m (13.8. 2277 §). 

Viemäripiirustusten vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti vahvistaa jäljempänä mainittujen kaupunginosi-
en eräiden alueiden katu -ja viemäripiirustuksia ja 
suunnitelmat ym. seuraavasti: Kaivopuisto ja Eteläsa-
tama (kokoojaviemärit) (26.11. 3564 §), Sörnäinen, 
Hanasaaren ja kaasutehtaan alue (16.4. 1284 §), Rus-
keasuo, katu- ja viemäripiirustukset (16.4. 1291 §), 
Suutarila (26.3. 1027 §), Suurmetsä (15.1. 179 §), 
Herttoniemi, Hiihtäjäntien metroaseman sadevesitun-
nelit (12.11. 3386 §), Mellunkylä (12.2. 533 §), 
(22.10. 3124 §), Laajasalo (16.4. 1283 §), Vuosaari 
(12.3. 865 §,26.3. 1026 §, 26.11. 3561 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi Savila-Tivolintie 
viemä ritunnel ¡suunnitelman luonnospiirustukset 
(26.11. 3563 §) sekä rakennushallituksen esittämän 
Hakuninmaan alueen viemäröintisuunnitelman ehdol-
la, että rakennushallitus vastaa hankkeen kustannuksis-
ta ja että piirustus ja työselitys hyväksytetään kaupun-
gin rakennusvirastossa ennen työn alkamista (15.1. 
174 §). 

Viemärityöt. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään v:n 1972 talousarvion 
Puistolan asemaseudun viemäreihin merkittyä 900 000 
mk:n määrärahan mainittuun tarkoitukseen sekä ra-
kennusviraston hoidossa olevien ojien perkaus-, perus-
parannus- ja kaivuutöihin merkittyä 200 000 mk:n 
määrärahaa töiden jatkamiseen (19.2. 611 §, 3.9. 2505 
§). Edelleen kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan 
käyttämään määrärahojen keskinäistä jakoa muuttaen 
seuraaviin kohteisiin jäljempänä mainitut määrärahat: 
— Haaga-Vantaan projektin viemäritöiden jatkaminen, 
yht. 260 000 mk »v:n 1972 uusia viemäreitä»-tilin eri 
alamomenteilta (19.11. 3475 §) 
— Pasila projektin viemärityöt, v:n 1972 ja 1973 sa-
man ti l in eri alamomenteilta käyttämättä jääneet, yht. 
300 000 mk (26.11. 3554 §) 
— Pukinmäen viemärityöt, v:n 1971 talousarvion Pato-
lan asuntoalueen viemärirakennusmäärärahasta säästy-
nyt 100 000 mk (10.12. 3721 §) 
— Kivikon pienteollisuusalueen ja lentokentän kokoo-
javiemäri- ja pumppaamotyöt, v:n 1971 talousarvion 
Tattarisuon pienteollisuus- ja varastoalueen viemäritöi-
den määrärahan säästö 795 902 mk (10.12. 3723 §), 
— Suutarilan viemärityöt, v:n 1970 talousarvion »Uusia 
viemäreitä» -tilin eri alamomenteilta yht. 240 946 mk 
ja v:n 1971 samalta ti l i ltä yht. 220 357 mk (6.8. 2176 
§,29.10. 3185, 3186 §), 
— Suurmetsän viemäreiden rakentaminen, v:n 1971 ta-
lousarvion Patolan asuntoalueen viemärirakennusmää-
rärahasta säästynyt 255 796 mk (10.12. 3721 §) 
— Vartioharjun viemäritöiden jatkaminen, v:n 1972 
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Herttoniemen puhdistamon kokoojaviemäreitä ja tul-
vajohtoa varten varatusta määrärahasta 300 000 mk 
(27.8. 2444 §) 
— Vuosaaren viemärityöt, v:n 1971 talousarvion Kona-
lan, Pitäjänmäen ja Martti lan viemäreihin varatusta 
määrärahasta 350 000 mk (29.10. 3186 §) 
— viemäriverkon pienet muutostyöt, v:n 1970 ja 1971 
»Uusia viemäreitä» -ti l i ltä toiselta alamomentilta sääs-
tyneet määrärahat, yht . 633 730 mk (10.9. 2644 §). 

Kaupunginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa 
ryhtymään Kruunuhaan kortt:n n:o 45 tonti l la n:o 5 
sijaitsevan viemäritunnelin uusimista ja siirtämistä kos-
keviin toimenpiteisiin (7.5. 1506 §). 

Suutarilan Omakotiyhdistyksen kirjeen johdosta kau-
punginhallitus kehotti yleisten töiden lautakuntaa 
mahdollisuuksien mukaan kiirehtimään viemäröintiä 
niillä kaupungin koillisosien omakotialueilla, joil la kaa-
voitukselliset seikat eivät aseta esteitä (4.6. 1855 §). 

Reino Miettinen ym. esittivät anomuksen viemärin ja 
vesijohdon rakentamisesta Tapanilaan Rintamasoti-
laantien suunnalta Aapontielle. Anoji l le lähetetyssä 
lausunnossa todett i in ohjeellisen rakentamisaikataulun 
mukaan alueelle rakennettavan viemäri v:ina 1976—77 
(27.12. 3917 §). 

Eräät Riimusauvantien, Seulastentien ja Vesimiehen-
tien omakotitalojen asukkaat pyysivät kirjeessään kii-
reellisiä toimenpiteitä alueen vesijohtojen ja viemärei-
den rakentamiseksi. Asianomaiset lautakunnat totesi-
vat lausunnoissaan, että rakentaminen on mahdollista 
vasta v:ina 1974-75 aikana (17.9. 2739 §). 

Espoon vesi- ja viemärijohdot. Espoon kaupungille 
myönnett i in erinäisin ehdoin luvat Konala - Leppävaa-
ran päävesijohdon sijoittamiseen korvauksetta Helsin-
gin kaupungin alueelle sekä Uuraantien pumppaamon 
paineviemärin, vesijohtolinjan Laajalahti - Turvesuo ja 
Pikkalantien vesi- ja viemärijohtolinjan rakentamiseen 
Suurhuopalahden kylän tilan Alberga RN:o 2 1 1 9 0 
kohdalla (yjsto 24.1. 5166 §, 12.12. 6848 - 6850 §). 

Yksityisen vesi-ja viemärijohdon rakentamiseen myön-
netti in kertomusvuonna erinäisin ehdoin seuraavat lu-
vat: 
— Tuottajain Lihakeskuskunta, viemärin ja rasvanero-
tuskaivon sijoittaminen Sörnäisten tonti l le 272/19 
(kortt :n n:o/tontin n:o) (yjsto 26.9. 6421 §) 
— Pohja-Yhtymä Oy Sakkaroosi Ab, kaukolämpöjohto 
ja viemäri puistoalueelle Taka-Töölön tont in 472/1 
kohdalle, korvaus 1 000 mk (yjsto 21.3. 5525 §) 
— Uudenmaan piirirakennustoimisto, viemäri puisto-
alueelle Taka-Töölössä (yjsto 5.9. 6326 §) 
— Lohjan Kalkkitehdas Oy, viemärin ja vesijohdon ra-
kentaminen Veturintie-nimisen kadun alle, korvaus 

500 mk (yjsto 27.6. 6026 §) 
— Oy Mainos-Tv-Reklam Ab, sadevesien johtaminen 
Vähä-Huopalahden kylässä tilalta RN:o l 1 ^ , osittain 
myös länsisuuntaan (yjsto 21.3. 5510 §) 
— Erik Lagerström, viemärin ja vesijohdon rakentami-
nen puistoalueelle Oulunkylän tonti l ta 28245/10, kor-
vaus 300 mk (yjsto 28.3. 5588 §) 
— Rakennustoimisto V. Kyllönen Ky, tarkastuskaivon 
rakentaminen Oulunkylään Aidasmäentien katualueel-
le (yjsto 12.9. 6353 §) 
— rautatiehallitus, jätevesiviemärin rakentaminen An-
gervontien länsipään ja Angervotien alikulkutunnelin 
väliseltä osuudelta katu- ja puistoalueelle (yjsto 14.11. 
6693 §) 
— Platzer Bygg Ab , vesijohdon rakentaminen Kielipo-
lun katualueelle Kannelmäessä (yjsto 17.10. 6540 §) 
— Sauna-Seura ry., viemärin rakentaminen Vaskinie-
men puistoalueelle Lauttasaaressa (yjsto 7.11. 6646 §) 
— Julia Gärkman, viemärin rakentaminen puistoalueel-
le Konalan tont i l ta 32004/1, korvaus 300 mk (yjsto 
26.9. 6422 §) 
— Jouko Waire, viemärin ja vesijohdon rakentaminen 
Tapanilan kylän Päivölänkujan ja Päivöläntien katualu-
eelle (yjsto 21.3. 5508 §) 
— Aatto Suoniemi ja Kauko Huovinen, viemärin ja ve-
sijohdon rakentaminen Tapaninkylässä kaupungin 
maalle, korvaus 400 mk (yjsto 5.9. 6325 §) 
— Oy O.J. Dahlberg Ab, viemärin rakentaminen katu-
ja puhdistamoalueelle Kulosaaren ti lalta RN.o 1?85 f 

korvaus 400 mk (yjsto 24.1.5154 §) 
— Simo Schultz, pumppauslaitteiden ja viemärin sijoit-
taminen Kulosaaren uuden asemakaavan mukaisen 
tont in Bertel Jungintie 5 :n katualueelle (yjsto 4.7. 
6070 §) 
— As. Oy Tammiterassi, jäte- ja sadevesiviemärin ra-
kentaminen puistoalueelle Tammisalon tont i l ta 
44041/7, korvaus 500 mk (yjsto 11.4. 5643 §) 
— Neles Oy, sadevesiviemärin rakentaminen Vartiohar-
jun tonti l ta 45193/5 puistoalueelle (yjsto 1.8.6206 § ) 
— ekon. A.C. Candolin, viemärijohdon rakentaminen 
Laajasalossa Svanströmintien katualueelle (yjsto 28.3. 
5565 §) 
— Ai l i Jaakkola, tonttivesijohdon sijoittaminen kau-
pungin viemärikanavaan (yjsto 2.5. 5755 §). 

Yleisjaosto päätti irtisanoa Helsingin Suomalais-Venä-
läisen koulun kannatusyhdistykselle v. 1962 annetun 
luvan tilapäisen muovisen painejohdon rakentamiseen 
Kannelmäessä sijaitsevalle Tanatorventielle (yjsto 4.4. 
5608 §). 

Kalle Antt i la Oy:lle, Suomen Pelastusarmeijan säätiöl-
le ( tontt i 38161/2) ja Oy VVärtsilä Ab :lle ( tont t i 669/2) 
myönnett i in lupa viemärin siirtämiseen (5.2. 427 §, 
yjsto 24.10. 6567 §,31.10. 6603 §). 

Teollisuusjätevesien ja jätevesien johtamiseen k au pun-
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gin viemärilaitokseen myönnett i in erinäisin ehdoin 
lupa seuraaville yht iöi l le ym. jäljempänä mainitulta 
alueelta: 
- Oy Mainos-TV-Reklam Ab , Pasilan tont i l ta 17051/ 
119 (yjsto 14.11. 6695 §) 
- Painokytkentä Oy Lauttasaaren tont i l ta 311126/7 
(yjsto 7.3. 5429 §) 
- Val t ion eläinlääketieteellinen laitos Hermannin ton-
t i l ta 649 /Yo 3 (6) (yjsto 17.10. 6534 §) 

- Riista -ja kalatalouden tutkimuslaitos Vall i lan tonti l-
ta 696/1 (yjsto 21.3. 5506 §) 
- Viljavuuspalvelu Oy Vanhan Kaupungin tont i l ta 
671/6 (yjsto 21.3. 5509 §) 

- Kuva-Sampo Oy Lauttasaaren tont i l ta 31112/10 
(yjsto 2.5. 5752 §, v:n 1966 kert. s. 222) 
- Yhteiskirjapaino Oy Konalan tont i l ta 32046/6 
(yjsto 7.3. 5428 §) 
- valt ion painatuskeskus Hakuninmaan korttelista 4^ 
(yjsto 7.2. 5241 §) 
- Helsingin yliopiston V i ik in koetila V i ik in latokarta-
non kylän ti lalta RN:o 1 2 6 (yjsto 24.1. 5153 §) 
- Kassakaappi Oy Suutarilan tont i l ta 40/Kasola RN:o 
2^47 (y j s to 5.9. 6324 §) 
- Oy Teboil A b Herttoniemen Kaivolahdenkatu 6:sta 
(yjsto 5.9. 6323 §) 

- Marimekko Oy Herttoniemen tont i l ta 43062/2 

(yjsto 3.10. 6461 §) 

- Oy Tillander Ab Vart iokylän tont i l ta 45191/30 

(yjsto 2.5. 5754 §) 

- Suomi-Filmi Oy Roihupel lontontei l ta45191/5 ja 6 

(yjsto 3.10. 6462 §) 
- Oy Strömberg Ab Pitäjänmäen tont i l ta T 46018/1 
(yjsto 21.3. 5507 §). 
Yleisjaosto suostui tilapäisratkaisuna Asunto Oy Lai-
vastokonnun anomukseen jätevesien johtamisesta kau-
pungin viemäriin ilman hajoituskaivoa (yjsto 14.11. 
6697 §). 

As. Oy Salpa-Kanteleelle myönnett i in erinäisin ehdoin 

lupa kuivatus- ja pintavesien johtamiseen pysäköinti-

tont i l ta 33176/1 puistoalueelle Kannelmäessä (yjsto 

2.5. 5753 §). 

Laajasalon Opiston säätiölle i lmoitet t i in, ettei kaupun-
gin puolesta ole estettä jätevesien johtamiseen tyhjen-
nyskaivon ja kolmen saostuskaivon kautta mereen Laa-
jasalon kortt:ssa 49012 sijaitsevalta t i lalta RN.o 1 2 7 

mikäli saostuskaivojen säännöllisestä ja tarkoituksen-
mukaisesta tyhjentämisestä huolehditaan (yjsto 14.11. 
6694 §). 

Asunto Oy Laivanrakentaja -nimiselle yht iöl le päätet-
t i in suositella jätevesien johtamista pienpuhdistamon 
kautta avo-ojaan Vuosaaren kylässä olevalta tilalta 
RN:o 3 1 51 puhdistamon käyttöä ja huoltoa sekä avo-
ojan kunnostamista koskevin ehdoin (yjsto 7.2. 5240 

Vantaan kauppalalle antamassaan lausunnossa yleis-
jaosto puolsi erinäisin ehdoin seuraavien yhtiöiden 
anomusta teollisuusjätevesien johtamiseen Vantaan 
kauppalan yleiseen viemärilaitokseen:Oy Accumalator 
Ab, Kunnallispaino, Haato Oy, Työmaahuolto Oy ja 
Eka-kuvavalmistamo (yjsto 21.3. 5504 §, 7.3. 5430 §, 
2.5. 5751 §, 17.10. 6533 §, 14.11. 6696 §) sekä Ku-
mitehdas Oy Nokia Ab.n anomusta teollisuusjätevesien 
johtamiseen Keravan kaupungin yleiseen viemärilaitok-
seen ja sieltä edelleen Vantaan kauppalan yleiseen vie-
märilaitokseen (yjsto 21.3. 5505 §). 

Lausuntonaan Länsi-Suomen vesioikeudelle Järven-
pään kaupunginhallituksen hakemuksesta saada lupa 
jäteveden johtamiseen kaupungin viemäriverkosta bio-
logisesti puhdistettuna Keravanjokeen kaupunginhalli-
tus päätti antaa yleisten töiden lautakunnan selvityk-
sen mukaisen lausunnon, jossa todett i in, ettei kaupun-
gilla ole huomauttamista hakemuksen suhteen (26.2. 
718 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Länsi-Suomen ve-
sioikeuden päätöksen lupaehdoiksi, joil la kaupunki saa 
johtaa Tervalammen työlaitoksen puhdistettuja jäteve-
siä Siuntionjokeen (6.8. 2207 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Tuusulan kunnanhalli-
tuksen hakemuksen johdosta saada johtaa jätevedet 
kunnan eteläosan viemäriverkoista Tuusulanjokeen ole 
aihetta tehdä muistutusta (18.6. 2000 §). 

Kaupunginkanslian lainopillinen osasto määrättiin 
edustamaan kaupunkia Heinolan maalaiskunnan vesi-
lautakunnan kokouksessa, jossa käsiteltiin Juha ja In-
keri Hakotien vaatimusta jäteveden johtamisesta kau-
pungin omistamalta Heinolan maalaiskunnan Heinolan 
kylässä sijaitsevalta sahalaitokselta Hakotien omista-
man Ylä-Pessalan tilan alueelle (yjsto 24.1. 5169 §). 

Jätevesien poistotunneiijärjesteimä. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä rakennusviraston katurakennusosaston 
laatiman jätevesien poistotunnelijärjestelmän yleis-
suunnitelman ja päättää sen mukaisen tunnel¡järjestel-
män toteutettavaksi sekä kehotti lainopillista osastoa 
hakemaan Länsi-Suomen vesioikeudelta asiaankuulu-
van luvan (13.8. 2276 §). 

Linjasuunnittelu Oy:lle myönnett i in erinäisin ehdoin 
iupa koepumppausten suorittamiseen Rautatientorin 
alueella Kluuvin ruhjeen pohjavesivarastojen ja virtaus-
ten selvittämiseksi (yjsto 14.2. 5279 §). 

Puhdistamot. Kaupunginhallitus oikeutt i yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään v:n 1972 talousarvion 
»Jäteveden puhdistus -ja poistojärjestelyt» -ti l i l le mer-
kitystä määrärahasta yht. 6 560 000 mk puhdistamo-
jen rakennus- ja kunnostustöihin ym. sekä v:n 1971 
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»Uusia viemäreitä» -t i l i l tä 150 000 mk V i i k in puhdista-
mon kokoojaviemäri- ja pumppaamotöihin (24.4. 
1376 §, 4.6. 1854 §, 6.8. 2179 §, 3.9. 2516 §, 24.9. 
2816 § ,29.10. 3186 §). 

Kaupunginhall i tus vahvisti Munkkisaari - Rajasaari lie-
tepainejohdon piirustukset huomautuksin, että johtoa 
rakennettaessa olisi erityistä huomiota kiinnitettävä 
puustovahinkojen välttämiseen sekä hyväksyi Rajasaa-
ren lietepumppaamon luonnospiirustuksen huomau-
tuksin, että po. rakennusalalla kasvavat nuoret puut 
olisi pyrittävä siirtämään toiseen kohtaan samassa puis-
tossa (15.1. 173, 175 §). 

Kaupunginhall itus hyväksyi Kyläsaaren vesiensuojelu-
ja tielaboratoriorakennuksen pääpiirustukset ja päätti, 
että paalutustyöt saatiin aloittaa rakennuslupaa odot-
tamatta (18.6. 2001 §, 25.6. 2075 §). 

Kaupunginhall itus hyväksyi Ala-Tikkur i lan ja Rastilan 
pumppaamoiden pääpiirustukset sekä Herttoniemen 
puhdistamon uuden esikäsittelyaseman pääpiirustukset 
(15.1. 177 § ,8 .10 . 2978 § , 5 . 1 1 . 3 3 0 2 §). 

Lemmilän vastaanottokodin jätevesien puhdistamisek-
si esitti Hyvinkään kaupunginhall itus pienpuhdistamon 
rakentamista. Hyvinkään kaupunginhallitukselle pää-
tet t i in i lmoittaa, että Lemmilän jäteveden puhdistami-
nen on tarkoituksenmukaista edelleen hoitaa erillise-
nä, jo l lo in kaupunki huolehti i siitä, että vastaanotto-
kodin jätevesien puhdistusaste pysytetään vähintään 
samalla tasolla kuin muiden Ridasjärveen laskettavien 
jätevesien (13.8. 2308 §). 

Kaupunki l i i ton jätevesimaksulakia ja eräitä muita sii-
hen l i i t tyviä lakeja koskeva kir je merk i t t i in tiedoksi 
(10.9. 2628 §). 

Viemärilietteen sijoittaminen. Kaupunginhall i tus päät-
t i , seuraavaa Pääkaupunkiseudun yhte is työto imikun-
nan suositusta noudattaen, merkitä sen t iedoksi: 
»Kaupunki/kauppala päättänee, 
1. että jätevedenpuhdistamojen lietemäärät pyritään 

ensisijaisesti sijoittamaan hyväksikäyttökohteisi in 
kuntakohtaisesti, 

2. että Pääkaupunkiseudun yhte istyöto imikunnan 
jonk in jäsenkunnan alueella sijaitsevien puhdista-
mojen lietettä voidaan maanparannusaineena ja 
kasvualustana sijoittaa kaupungin/kauppalan hoi-
dettavina oleviin puistoihin, pel toihin ja tiepenke-
reisiin sekä tarvittaessa kaatopaikoil le, edellyttäen, 
että ajokustannuksista vastaa toistaiseksi yksin se 
kunta, jonka alueelle lietettä kuljetetaan, 

3. että kunta mahdollisuuksiensa mukaan edesauttaa 
yksityisten peltoalueiden saamista edellä 2) koh-
dassa tarkoi tetun lietteen sijoituspaikoiksi.» (8.1. 
89 §). 

Kaatopaikat. Länsi-Suomen vesioikeuden pyydettyä 
lausuntoa ja lisäselvitystä ylimääräisten maa-ainesten ja 
asumisjätteiden kaatopaikan perustamista Laajalahden 
länsiosan vesi- ja vesijättöalueelle koskevan v. 1965 
kaupunginhallituksen jättämän anomuksen johdosta, 
kaupunginhallitus päätti luopua v. 1965 tekemästään 
hakemuksesta (28.5. 1771 §). 

Kiinteistölautakunnan kantojen hävittämistä koskevan 
esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti, että kiin-
teistölautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle lä-
hetetään jäljennös kaatopaikkakomitean kirjeestä, jos-
sa pidett i in kaatopaikkoja parhaiten sopivina kantojen 
sijoituspaikoiksi siten, että kantojen tuojat ohjataan 
tarkoitukseen sopiville kaatopaikoil le, joissa kannot 
välittömästi peitetään. Rakennusvirastoa ja kiinteistö-
virastoa kehotett i in seuraamaan Pääkaupunkiseudun 
yhteistyötoimikunnan alaista jätteiden käsittelyn sel-
vittelyä koskevaa työtä ja esittämään käsiteltäväksi 
myöskin kantoja koskeva kysymys (3.9. 2502 §). 

Yleisökäymälät. Kal l ion seurakunnan kirkkoherran esi-
tettyä uuden yleisökäymälän rakentamista Kall ion alu-
eelle, yleisten töiden lautakunta totesi Kall ion seura-
kunnan kirkkoherran esittäneen v. 1960 Kall ion kir-
kon puistossa olleen miesten yleisen vedenheittosuo-
jan poistamista. Vleisökäymäläkomitean ehdotuksesta 
käymälä poistett i in ja Kall ion urheilukentän kaakkois-
kulmaan rakennettuun l ipunmyynt i - ym. kioskiraken-
nukseen si jo i tet t i in uusi yleisökäymälä. Terveydenhoi-
tolautakunta totesi Kalliossa olevan useita valvottuja 
yleisökäymälöitä. Kaupunginhall i tus päätti, ettei ano-
mus antanut aihetta muihin toimenpiteisi in kuin asi-
aan hankit tujen lausuntojen lähettämiseen kirkkoher-
ralle (21.5. 1661 §). 

Kauppatorin yleisökäymälän eoäkoht i in olivat vt Aal-
to ym. jä valtionrautateiden terveysolojentarkastaja 
ki innittäneet huomiota kirjeessään. Yleisten töiden 
lautakunta totesi, että vanha vedenheittosuoja oli pois-
tet tu ja ti lalle rakennetaan toistaiseksi uusi ruostumat-
tomasta levystä, koska kaupunginhallitus oli v. 1965 
päättänyt, että käymäläkysymys on hoidettava tila-
päisratkaisun avulla kunnes alueiden lopullisen järjes-
telyn yhdeydessä voidaan rakentaa varsinainen käymä-
lä. Koska po. suoja oli palvellut myös valtionrautatei-
den vahti kojussa työskenteleviä, lautakunta ehdot t i , 
että käymälä yhdistettäisi in suunnittei l la olevaan Suo-
menlinnan lauttali ikenteen terminaali in tai uuteen ra-
kennukseen, jossa olisi rautateiden t i lo jen lisäksi puhe-
l inkioski ym. yleisöpalveluti loja (17.12. 3812 §). 

Kaupunginpuutarha. Kaupunginhall i tus hyväksyi kas-
vihuoneen n:o 5 uudelleenrakentamisen II vaiheen pää-
piirustukset (3.9. 2515 §). 

Puistot ja istutukset. Yleisten töiden lautakunta oikeu-
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tett i in käyttämään v:n 1971 talousarvion Lauttasaaren 
uuden sillan aiheuttamia liikennejärjestelyjä varten va-
ratusta määrärahasta, sen keskinäistä jakoa muuttaen, 
35 000 mk Lauttasaaren liikennepuiston rakentamis-
töihin (12.11. 3378 §). 

Helsingin Asuntokeskuskunta Haka oikeutett i in suorit-
tamaan louhintaa Kontulassa tont in 47021/5 itäpuo-
lella olevalla puistoalueella anomuksen mukaisesti eh-
dolla, että luiska louhitaan siten, että se verhotaan 40 
cm:n paksuisella multakerroksella, joka nurmetetaan 
sekä että em. toimenpiteet ja työn jälkeen siistiminen 
puiston puolella suoritetaan anojan kustannuksella 
(yjsto 17.10. 6536 §). 

Asunto Oy Myl ly t ie 3 esitti Kaivopuiston Myl ly-
mäen aitaamista ja vartiointia jatkuvien järjestyshäi-
riöiden poistamiseksi. Yleisten töiden lautakunta tote-
si kaupungissa olevan useita sellaisia asuinkiinteistöjä, 
joiden tont i t rajoittuvat puistoon tai vastaavaan aluee-
seen eikä yhden tont in saattaminen muita edullisem-
paan asemaan puistoalueen eristämisellä voi kaupungin 
toimenpitein tulla kysymykseen. Järjestyksen yl läpito 
puistoissakin kuuluu poliisilaitokselle eikä puisto-osas-
tolla ole valtuuksia niihin puuttua (6.8. 2180 §). 

Asunto Oy Oltermannintie 18 oikeutett i in omalla kus-
tannuksellaan rakennusviraston puisto-osaston ja kiin-
teistöviraston metsäosaston ohjeiden mukaan suoritta-
maan pensaiden istutustöitä meluntorjuntasuojaksi yh-
t iön tont in ja Tuusulantien välissä olevalle kaupungin 
omistamalle alueelle yht iön esittämillä jaem. ohjeisiin 
sisällytettävillä ehdoilla (5.11. 3334 §). 

Veikko Loppi, Henrik Kalliala ja E.J. Paavola kiinnit-
tivät kirjeessään huomiota Tammisalon puisto-olojen 
parantamiseen. Yleisten töiden lautakunta mainitsi 
esittäneensä tarkoitukseen määrärahoja, mutta ne ovat 
supistuksissa karsiutuneet, koska Tammisalo on luon-
nostaan vihreätä aluetta. V:n 1974 talousarvioehdo-
tuksessa on esitetty 100 000 mk Tammisalon puisto-
alueiden kunnostamiseen (3.9. 2517 §). Tammisalo-
laisten yhdistyksen kirjeen johdosta kaupunginhallitus 
päätti kehottaa lautakuntaa huolehtimaan Porolahdes-
ta ja sen rantojen sekä Vanhan väylän puistoalueen 
kunnostamisesta suunnitelmien mukaisesti (3.9. 2518 
§). 

V t Kalevi Ki lpi esitti kirjeessään Vuosaaressa sijaitse-
van Kangaslammen puhdistamista. Kiinteistövirasto 
kannatti esitystä ja rakennusvirasto totesi puistoalueen 
suunnitelman olevan tekeillä. Rakennustyöt aloitetaan 
kertomusvuoden syksyllä ja niitä jatketaan määräraho-
jen puitteissa (13.8. 2290 §). 

Rakennusvirasto oikeutett i in suorittamaan puhtaana-
pito-osaston määrärahoista 1 000 mk Helsingin Nuor-

kauppakamarin järjestämän ympäristönhoitokampan-
jan toteuttamisen tukemiseksi (yjsto 18.4. 5687 §). 

Muistomerkit ym. Kaupunginhallitus hyväksyi talo-
suunnitteluosaston laatimat valtakunnallisen rakenta-
japatsaan pääpiirustukset ja myönsi yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi 19 700 mk patsaan pysty-
tystä, valaisemista ja ympäristön kunnostusta varten. 
Patsas pystytetään Linnanmäen kalliolle Helsinginka-
dun varteen (7.5. 1527 §, v:n 1970 kert. s. 256). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa kiitollisuudella vastaan 
Lauttasaaren sankaripatsastoimikunnan Lauttasaaren 
sankarihauta-aluetta varten teettämän ja prof. A imo 
Tukiaisen veistämän teoksen »Katkennut kasvu». Ra-
kennusvirastolle myönnett i in 2 000 mk teoksen kul-
jetusta ja pystyttämistä varten ja virastoa kehotetti in 
huolehtimaan teoksen jatkuvasta hoidosta käytettävis-
sään olevien määrärahojen puitteissa (14.5. 1589 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi kiinteistöviraston selvi-
tyksen Takaniemen puiston historiallisten varustus-
ten vaurioitumista koskevassa asiassa ja päätti, ettei 
asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin (yjsto 17.1. 
5121 §). 

Vahingonkorvaukset. Kertomusvuonna suoritetti in yh-
teensä 33 914 mk korvauksina mm. tierakennustyön 
yhteydessä sattuneesta kaukokaapel¡vauriosta sekä 
eräille autoil le sattuneiden vahinkojen korvaamiseksi 
(yjsto 10.1.5058,5061 §, 17.1. 5119 §, 14.3. 5455 §, 
21.3. 5512 §, 7.5. 5787 §, 27.6. 6027 §, 19.12. 6890 
5 ) . 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vahingonkor-
vausta koskevassa jutussa merki t t i in tiedoksi ja ra-
kennusvirastoa kehotetti in suorittamaan autoili ja 
Veijo Järveläiselle tuomitun korvauksen, yht. 7 809 
mk 5 %:n korkoineen 7.1.1970 lukien sekä oikeuden-
käyntikulujen korvauksena 2 613 mk (yjsto 16.5. 
5820 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyy tyä Helsingin hovioikeu-
den 5.9. antamaan päätökseen lumenkaatopaikalla v. 
1968 mereen suistuneelle kuorma-autolle aiheutunei-
den vahinkojen korvausta koskevassa asiassa. Kaupun-
ki määrättiin maksamaan yht . 12 141 mk korvausta 
korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen (22.10. 3121 
§). 

Yleisjaosto hylkäsi korvausanomuksen autovauriosta, 
joka oli aiheutunut auton törmäämisestä suojapuomei-
hin Kulosaaren sillalla. Lainopillista osastoa kehotet-
t i in huolehtimaan kaupungin omaisuudelle aiheutu-
neen yht. 470 mk:n vahingon perimisestä auton liiken-
nevakuutusyhtiöltä (yjsto 17.10. 6530 §). 
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