
30. Yleisten töiden lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 
1970 muuten samat henkilöt kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että dipl.ins. Veikko Vuorikarin 
tilalle jäseneksi tuli rak.mest. Jaakko Aalto. 

Lautakunta kokoontui 59 kertaa ja käsit-
teli 2 154 asiaa. Lähetettyjen kirjeiden määrä 
oli 477. 

Tärkeimmistä päätöksistä, esityksistä ja 
lausunnoista mainittakoon seuraavat, jotka 
on ryhmitelty rakennusviraston toimialojen 
mukaan: 

K a u p u n g i n i n s i n ö ö r i n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t : Päätökset. Kaupun-
gininsinöörin, osastopäälliköiden ja hankinta-
päällikön omalla vastuulla tehtävien han-
kintasopimusten arvon ylärajan määräämi-
nen (15.1. 128 §); v:n 1971 talousarvion ja 
taloussuunnitelman vuosille 1972—1981 kä-
sittelyjärjestyksen ja aikataulun laatiminen 
(12.3. 483 §, 19.3. 525 §). Esitykset. Kaupun-
ginhallitukselle lähetettiin em. talousarviota 
ja -suunnitelmaa koskevat ehdotukset (10.8. 
1308 §, 13.11. 1895 §). Lausuntoja kaupun-
ginhallitukselle annettiin mm. seuraavista 
asioista: Ilma- ja melutoimikunnan osamie-
tintö I (26.3. 558 §); Uudenmaan jätehuollon 
yleissuunnitelmaluonnos (16.4. 684 §); raken-
nusviraston uutta organisaatiota koskeva 
khn järjestelytoimiston lausunto ja organi-
saatiojaoston II mietintö (3.9. 1441, 1494 §); 
koirakomitean mietintö (24.9. 1586 §); v:n 
1970 yleiskaavaehdotus (1.10. 1638 §); teolli-
suus- ja liiketonttikomitean mietintö (5.11. 

1825 §); asuntotuotanto-ohjelma v:iksi 1971-
1975 (13.11. 1894 §); asunto-ohjelmatoimi-
kunnan esitys kaupungin suurten aluera-
kennusproj ektien toteuttamisorganisaatiosta 
(7.12. 2080 §). Lisäksi annettiin lausunto 
eräiden kaupunginvaltuutettujen tekemästä 
välikysymyksestä, joka koski kaupungin töi-
den teettämistä yksityisillä urakoitsijoilla 
(12.2. 317 §) sekä yksityisten teiden talvi-
aurauskysymystä koskevan kirjelmän joh-
dosta (14.5. 835 §). Edelleen lautakunta 
päätti puoltaa seuraavien asemakaavojen tai 
asemakaavan muutosten hyväksymistä: 10. 
ja 11. kaupunginosa (Merihaka) (9.10. 1670 §), 
54. kaupunginosa (Vuosaari), 28. kaupun-
ginosa (Oulunkylä, Patola), 29. kaupungin-
osa (Haaga, Pohjois-Haaga) ja 47. kaupun-
ginosa (Mellunkylä, Mellunmäki) (22.1. 175 §, 
21.5. 874, 875, 876 §). 

Kaupunkisuunnitteluvirastolle lautakunta 
päätti antaa kaupungininsinöörin ehdotta-
man lausunnon Pasilan keskuksen vaihto-
ehtoisista kaavarungoista ehdottaen samalla, 
että itäisen puolen rakentaminen toteutettai-
siin ensin, jolloin siitä saatuja kokemuksia 
voitaisiin käyttää hyväksi läntisen puolen 
rakentamisessa (25.5. 904 §). 

Y l e i n e n o s a s t o . Päätökset. Lauta-
kunta päätti tilata jäljempänä mainituilta 
toiminimiltä koneita ja laitteita seuraavasti: 
TD 78-A 750 haarukkatrukin Valmetilta 
(22.1. 197 §), 6 kpl Kontio-Sisu -auraus- ja 
hiekoitusautoja Suomen Autoteollisuus oy:lta 
ja kaksi AH-160 tiehöylää Lokomolta (22.1. 
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29. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

198 §), kaksi kuormaajaa, toinen Paylooder 
H-30 -merkkinen Rotator oy:ltä ja toinen 
Massey-Ferguson Keskusosuusliike Hankki-
jalta, lisäksi tältä neljä kaivukonetta varus-
teineen (26.3. 575 §, 9.4. 652 §), Valmetilta 
18 kpl Valmet 700 -traktoreita sekä 12 kpl 
Valtra-Vilske etukuormaajia (21.5. 895 §, 
18.6. 1089 §), 3 kpl Ford County 754 4-pyörä-
vetoista traktoria Rolac oy:ltä (21.5. 896 §), 
3 kpl Polar 250 PDV kompressoreita Tam-
pella-Tamroch'ilta ja yksi Broom-Wade 250 
WR S äänieristetty kompressori Kone-Diesel 
oy:ltä (4.6. 999 §), yksi lakaisukone lisälait-
teineen Soffco oy:ltä (11.6. 1043 §), 45 000 
tonnia katuhiekkaa Lohjan Kalkkitehdas oy 
Rudukselta (11.6. 1045 §), polttoaineet 
E-öljyt oy:ltä ja Neste oy:ltä (30.7. 1257 §), 
kaksi käymälälannan kuljetusauton alustaa 
teräskorein varustettuna Auto-Bil oy:ltä 
(13.8. 1331 §), yksi Champion 1021 -nosturi 
Ra-Kone oy:ltä (22.10. 1757 §), yksi Ford 
D 750/Johnston sadevesikaivon tyhjennys-
auto Willtrade oyrltä (19.11. 1919 §) sekä 
yksi Nalle Sisu ja yksi Bedford Epric -merk-
kinen auto Suomen Autoteollisuus oy:Itä 
(3.12. 2006 §). 

T a l o r a k e n n u s o s a s t o . Päätökset. 
Lautakunta päätti tilata seuraavat raken-
nus- ym. työt jäljempänä mainituilta yh-
tiöiltä tai toiminimiltä: Korttelin n:o 31 pe-
ruskuopan tukiseinätyö päätettiin tilata Pe-
rät ek oy:ltä (12.2. 338 §) sekä muut työt seu-
raavasti: virastotalo K 31 :n A- ja F-osan 
(apteekin talo) ilmastointityöt Ilmatekniikka 
oy:ltä ja putkityöt Suomen Vesi- ja Lämpö-
johto oy:ltä (3.9. 1462, 1463 §); Kivelän sai-
raalan rakennus IX:n sähkötyöt Puistolan 
Sähköliike oy:ltä (2.1. 51, 52 §), Kaupungin-
talon kokolattiamattotyöt Wicander & Lar-
sonilta (22.1. 204 §) ja vaatenaulakkotyö ra-
kennusviraston kone varikolta (19.2. 380 §). 
Kotikallion lastentarhan ja koululasten päi-
väkodin rakennustyö päätettiin suorittaa 
osaston omana työnä (12.1. 330 §, 21.5. 
891 §); eri yhtiöiltä ym. tehtiin tilauksia seu-
raavasti: maankaivu- ja louhintatyöt Manose 

H. O. Sorjonen Ky:ltä (4.6. 1006 §), putkityöt 
T:mi Kruunuhaan Putki -nimiseltä liikkeeltä 
(25.6. 1134 §) ja kalustotyöt Oulun Puuka-
luste oy:ltä (22.10. 1761 §). 

Vuosaaren lastentarha- ja lastenseimira-
kennuksen rakennustyö päätettiin suorittaa 
talorakennusosaston omana työnä (9.4. 645 §), 
lastentalon Siporex-elementit päätettiin tilata 
paikoilleen asennettuna Lohjan Kalkkitehdas 
oy Sasekalta (11.6. 1056 §) ja putkityöt T:mi 
Kruunuhaan Putki -nimiseltä liikkeeltä (23.7. 
1237 §). 

Toisen linjan leikkipuiston leikkikenttä-
rakennuksen perustustyöt ym. päätettiin an-
taa urakalla tehtäväksi sekä tilattiin perus-
tus-, ulkopuolisine LVI ja sähköteknisine 
töineen Rakennusliike Viljo Viisas ja Kump-
panilta sekä viipalerakennustyöt Myynti-
yhdistys Puutalolta (16.4. 704, 708 §). 

Aleksis Kiven kansakoulun saneerauksen 
A-osan putkityöt tilattiin Kruunuhaan Put-
ki -nimiseltä liikkeeltä (12.3. 496 §), sähkö-
työt Sähköapu oy:ltä (19.3. 539 §), ilmastoin-
tityöt Aerator oy:ltä (26.3. 577 §), maalaus-
työt Maalausliike Vilen & Syrjänen oy:ltä 
(23.7. 1235 §) sekä puukalustotyöt T:mi Kelk-
kalan Puusepäntehtaalta (3.9. 1464 §). 

Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen laajen-
nuksen urakkatyö päätettiin antaa Insinööri-
toimisto Vesto oy:n suoritettavaksi (26.3. 
583 §), putkityöt päätettiin tilata kaupungin 
vesilaitokselta (13.8. 1333 §), sähkötyöt 
Strömberg oy:ltä (20.8. 1370 §) ja ilmastointi-
työt Ilmatekniikka oy:ltä (9.9. 1569 §); 

rakennusviraston moottoriaj oneuvokorj aa-
mon työt seuraavasti: betonielementit K-
Betonia oyrltä (22.1. 205 §), putki- ja sähkö-
työt Termo oy:ltä ja Issi Ky V. Koskelalta 
(19.2. 378, 379 §), ilmastointityöt Mercantile 
oy:ltä (26.2. 419 §), Vitral-ikkunatyöt Ikopal 
oy:ltä ja metallityöt rakennusviraston kone-
varikolta (14.5. 863, 864 §). 

Vuosaaren kansakoulun rakennustyö pää-
tettiin suorittaa talorakennusosaston omana 
työnä (29.1. 24-2 §) ja seuraavat työt tilata 
jäljempänä mainituilta yhtiöiltä: paalutus-
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työt Takkula oy:ltä (26.2. 424 §), sähkö- ja 
ilmastointityöt Puistolan Sähköliike oy:ltä 
ja Aerator oy:ltä (28.5. 961, 963 §), putki-
työt Keskusosuusliike Hankkijalta (28.5. 
965 §), maalaustyöt Maalaus- ja Lattia-ala 
oy:ltä (22.10. 1762 §), kiintokalustotyöt La-
keuden Puukaluste oy:ltä (22.10. 1763 §) sekä 
ikkunatyöt Oulu oy:ltä (29.10. 1804 §). 

Laajasalon vanhusten asuintalon rakenne-
suunnittelutyö tilattiin ins.toimisto Arvo 
Pelkonen & Corlta (29.1. 249 §, 21.5. 891 §) 
ja sähkötyöt Sähkösiirto oy:ltä (11.6. 1054 §), 
rakennustyöt Rakennusliike Lauri Salo 
oy:ltä ja ilmastointityöt Keskuslämpö oy:ltä 
(3.9. 1459, 1460 §). 

Itäisen lääkäriaseman rakennustyö päätet-
tiin tehdä talorakennusosaston omana työnä 
(29.1. 250 §). Sen muut työt päätettiin tilata 
seuraavasti: maa- ja louhintatyöt Manose 
H. O. Sorjonen Kyiltä (19.2. 376 §), hissit 
Kone oy:Itä (14.5. 867 §), putkityöt Vesi-
johtoliike Onninen oy:ltä (23.7. 1240 §), 
ilmastointityöt Ilmateollisuus oy:ltä (6.8. 
1301 §) ja sähkötyöt Sähkösisu oy:ltä (3.9. 
1461 §). 

Laakson sairaalan läntisen paviljongin työt 
päätettiin tilata eri yhtiöiltä seuraavasti: 
ruoankuljetushissi Kone oy:ltä ja kaksi pyyk-
kihissiä asennuksineen Valmet oy:ltä (2.1. 
52 §), kalustotyöt Oulun Puukalusteelta 
(26.2. 423 §), maalaustyöt Kommandiittiyhtiö 
Kaarlo Zetterberg ja k:nit nimiseltä toimi-
nimeltä (26.3. 581 §) sekä alaslaskettujen 
kattojen työt Varmuusrakenne oy:Itä (9.4. 
662 §). 

Pasilan maaliikennekeskuksen B-hallira-
kennuksen suunnittelutyö päätettiin tilata 
Jonas Cedercreutzilta (23.4. 731 §) ja rakenne-
suunnittelu insinööritoimisto M. Taskiselta 
(21.5. 892 §). 

Tähtitornin vuoren kalliosuojan yleissuun-
nittelu päätettiin tilata insinööritoimisto 
Saarnio & Laineelta (14.5. 860 §). 

Kontulan vanhustenhuollon keskuksen ra-
kennussuunnittelu tilattiin insinööritoimisto 
Lauri Mehdolta (21.5. 893 §). 

Kontulan 2. lastentarha- ja seimiraken-
nuksen rakennustyö päätettiin antaa ura-
kalla suoritettavaksi (20.8. 1368 §). Lautta-
saaren koulukiinteistön muutostyö päätettiin 
suorittaa talorakennusosaston omana työnä 
(28.5. 957 §). Auroran sairaalan rakennus 
P 15:n leikkausosaston ilmastointityö tilat-
tiin Ilmateollisuus oy:ltä (28.5. 967 §). Ra-
kennusviraston läntisen tukikohdan suun-
nittelu päätettiin tilata arkkit. Kari Järvi-
seltä (18.6. 1086 §). Kyläsaaren vesiensuo-
jelu- ja tielaboratorion suunnittelutyö tilat-
tiin arkkit. K. R. Lindgreniltä (18.6. 1087 §). 
Hyvösen lastenkodin rakennustyöt päätettiin 
suorittaa talorakennusosaston omana työnä 
(21.5. 892 §), maanpoisto- ja louhintatyöt ti-
lattiin Manose H. O. Sorjonen Ky:ltä (25.6. 
1141 §), putkityöt Keskuslämpö oy:ltä (3.9. 
1466 §, 15.10. 1719 §) ja sähkötyöt Sähköapu 
oy:ltä (8.10. 1682 §). Nikkilän sairaalan ra-
kennus n:o 32:n peruskorjaustyö päätettiin 
antaa urakalla suoritettavaksi (23.7. 1231 §). 
Myllypuron kalliosuojan lisälouhintatyö pää-
tettiin tilata Elovuori & Kumpp:lta (17.9. 
1569 §). Erottajan-Korkeavuorenkadun kal-
liosuojan maalausurakka annettiin Ky Maa-
laamo Pauli Hietasen tehtäväksi (15.10. 
1720 §). Veräjämäen lastentalon sähkötyöt 
tilattiin Sähköapu oy:ltä (8.10. 1683 §) ja 
putkityöt TA-automatiikalla varustettuna 
Keskusosuusliike Hankkijalta (29.10. 1801 §). 
Oulunkylän erityislastenkodin sähkötyöt ti-
lattiin Sähköteollisuus oy:ltä (29.10. 1802 §). 
Hakaniemen hallirakennuksen perusparan-
nus- ja muutostyöt päätettiin antaa urakalla 
suoritettaviksi (19.11. 1918 §). Strömbergin-
tien ensiapusuojan ilmastointityö tilattiin 
Mercantile oy:ltä (26.11. 1970 §). Santa-
haminan viipalelastentarhan rakenteiden 
hankinnat päätettiin tilata Myyntiyhdistys 
Puutalolta (3.12. 2011 §). 

T a l o r a k e n n u s o s a s t o . Esitykset. 
Lautakunta päätti tehdä kaupunginhallituk-
selle talorakennusosaston ehdottaman esityk-
sen Kivelän ja Hesperian sairaaloiden moder-
nisoinnin suunnittelusta (19.2. 371 §) ja kau-
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pungin palveluksessa olevan työvoiman työl-
listämisestä (4.6. 1215 §). 

Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää 
seuraavat piirustukset kaupunginhallitukselle 
puoltaen niiden hyväksymistä: Vallilan vi-
rastotalon huoneohjelma ja luonnospiirus-
tukset (9.1. 103 §), Kallion paloaseman sa-
neerauksen vaihtoehtoiset luonnospiirustuk-
set (14.5. 861 §), Myllypuron osa-alueen yhtei-
sen kalliosuojan muutospiirustukset (11.6. 
1042 §), Dagmarinkadun kalliosuojan ja Kon-
tulan yhteisen kalliosuojan pääpiirustukset 
(12.11. 1887, 1888 §), Nikkilän sairaalan ra-
kennus n:o 32:n peruskorjauksen luonnos- ja 
pääpiirustukset (15.1. 146 §, 23.7. 1231 §), 
Itäisen lääkäriaseman pääpiirustukset (29.1. 
250 §), Ruskeasuon poliklinikkarakennuksen 
luonnospiirustukset (23.7. 1221 §), Laajasalon 
vanhusten asuintalon pääpiirustukset (26.2. 
574 §), Pihlajamäen II lastentarha- ja seimi-
rakennuksen luonnospiirustukset (9.1. 101 §), 
Kotikallion lastentarhan ja koululasten päi-
väkodin pääpiirustukset (12.2. 330 §), Oulun-
kylän erityislastenkodin luonnos- ja pääpii-
rustukset (19.2. 373 §, 25.6. 1126 §), Veräjä-
mäen lastentarha- ja seimirakennuksen luon-
nos- ja pääpiirustukset (26.2. 418 §, 23.7. 
1256 §), Vuosaaren ja Tapanilan lastentarha-
ja seimirakennusten pääpiirustukset (9.4. 
645 §, 30.4. 790 §), Toisen linjan leikkipuiston 
leikkikenttärakennuksen pääpiirustukset 
(9.4. 647 §), Kontula II:n ja Santahaminan 
lastentarha- ja seimirakennuksen pääpiirus-
tukset (28.5. 952, 953 §), Malmin perheryhmä-
kodin luonnospiirustukset (11.6. 1039 §), 
Siltamäen ja Tapanin vainion lastentarha- ja 
seimihuoneistojen luonnospiirustukset (17.9. 
1561 §, 15.10. 1710 §) sekä Roihuvuoren van-
husten asuintalon ja lasten päivähoitolaitok-
sen luonnospiirustukset (17.9. 1562 §); Kona-
lan ja Siltamäen tilapäisten koulurakennus-
ten pääpiirustukset (23.4. 730 §), Lauttasaa-
ren koulukiinteistön muutos- ja perusparan-
nustyön pääpiirustukset (28.5. 957 §), Hert-
toniemen koulupuutarhan luonnospiirustuk-
set (17.9. 1558 §), Soutustadionin näyttämö-

lavan ja Vuosaaren kansakoulurakennuksen 
pääpiirustukset (29.1. 292 §). 

Kaupunginhallitukselle annettiin lisäksi 
mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: 
Tapaninvainion lastentarhan huonetilaohjel-
ma (22.1. 194 §), Siltamäen lastentarharaken-
nusta koskeva Rakennustoimisto A. Puoli-
matka oy:n tarjous (12.2. 336 §), Talin ur-
heilupuistoa koskeva urheilu- ja ulkoilulauta-
kunnan lausunto (26.3. 573 §), Laajasalon 
sivukirjaston huoneohjelma (9.4. 650 §), oi-
keustalotoimikunnan mietintö (14.5. 859 §), 
konsertti- ja kongressitalon siipirakennuk-
sen luonnospiirustusten tilaaminen (25.6. 
1124 §), vertailevan tutkimuksen suorittami-
nen talokohtaisten väestönsuojien ja kallio-
suojien edullisuudesta (23.7. 1232 §), urheilu-
ja ulkoilulautakunnan v:n 1971 talousarvioon 
esittämät uudisrakennustyöt (6.8. 1294 §), 
Pihlajasaaren ulkoilupuiston käyttösuunni-
telma (20.8. 1367 §), toimenpiteisiin ryhtymi-
nen erityisten rakennusmääräysten aikaan-
saamiseksi vanhojen rakennusten korjaamis-
ta silmällä pitäen (27.8. 1422 §), kaupungin-
valtuutettujen Veikko Aallon ja Hellä Meltin 
aloitteet Kumpulan uimalan kattamiseksi ja 
Vallilan kirjastotalon ja lääkäriaseman suun-
nittelusta (19.2. 372 §, 27.8. 1409 §). 

K a t u r a k e n n u s o s a s t o . Päätökset. 
Lautakunta päätti suorittaa hankintoja eri 
liikkeiltä seuraavasti: Vuosaaren puhdista-
mon instrumentointi päätettiin tilata Honey-
well oy:ltä (2.1. 48 §) ja lisähankintaohjelman 
mukaiset koneistot Konekemia oy:ltä (25.6. 
1129 §), Talin jätevedenpuhdistamon esikä-
sittelyaseman, tulvapumppaamon ja kolman-
nen hautumon rakennesuunnittelu tilattiin 
Insinööritoimisto Rakento -nimiseltä liik-
keeltä (22.1. 201 §) ja koneistojen hankinta 
annettiin hankintaryhmien A—D ja F osalta 
Konekemia oy:n suoritettavaksi sekä ryh-
män E osalta Vesikemia oy:n tehtäväksi 
(12.3. 494 §), Seppämestarin alikulkusillan 
rakennustyö annettiin Silta ja Satama oy:n 
urakalla suoritettavaksi (19.3. 537 §, 30.4. 
791 §), Pitäjänmäentien alikulkusillan raken-
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taminen päätettiin antaa urakalla tehtäväksi 
(24.9. 1598 §), Puotilan liittymäsillan suun-
nittelu tilattiin ins.toimisto Pontekilta (22.1. 
202 §), Oulunkyläntien alikulkusillan ja siihen 
liittyvän Oulunkyläntien osan rakennus-
urakka päätettiin antaa Kreuto oy:n suori-
tettavaksi (5.2. 284 §, 2.4. 608 §), jätevesien 
poistotunnelijärjestelmän meriosan kallio-
perätutkimukset tilattiin neljältä eri toimi-
nimeltä siten, että kukin suorittaa määrätyn 
osan tutkimuksista (19.2. 329 §) ja vesi-
määrävaihteluselvitys annettiin Voima- ja 
polttoainetaloudellinen yhdistys Ekonon suo-
ritettavaksi (2.4. 608 §), Muurimestarintien 
kaksoissillan urakkatyö pengerpaalutuksi-
neen annettiin Tietarro oy:n urakalla suori-
tettavaksi (26.3. 576 §), Viilarintien kallion-
louhintatyö annettiin Manose H. O. Sorjonen 
Ky:n suoritettavaksi ja Myllypuron murs-
kaustyö Tietoimi oy:n tehtäväksi (9.4. 657 §), 
Pihlajiston viemäritunnelin rakennustyö an-
nettiin Tiefundamentti oy:n urakalla suori-
tettavaksi (23.4. 734 §), Pihlajiston asema-
kaava-alueen kunnallisteknillisten töiden 
suunnittelu annettiin Insinööritoimisto Vesi-
Hydro oy:n tehtäväksi (18.6. 1090 §) ja niiden 
suorittaminen kortteleiden 38304—38306 
muodostaman alueen osalta Polar-rakennus-
yhtiön suoritettavaksi (10.12. 2049 §), Laaja-
salon moottorikadun yli rakennettavien Kuu-
kiventien ja Reposaarentien siltojen raken-
nustyö päätettiin antaa urakalla tehtäväksi 
(16.4. 700 §), katurakennusosaston toimesta 
v. 1970 suoritettavat katujen kestopäällys-
tystyöt ja jalkakäytäväpäällystetyöt lauta-
kunta oikeutti osaston tilaamaan alimman 
tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin 
(23.4. 736 §, 25.6. 1130 §), lautakunta päätti, 
että eräät kaupungin hoidossa olevat soratiet 
päällystettäisiin asfaltilla (28.5. 950 §), pääl-
lystetyöt tilattiin ins.toimisto Asfalttipojat 
oy:ltä ja Tietoimi oy:ltä (13.8. 1332 §), Kylä-
saaren jätteenpolttolaitoksen voimalaitoksen 
omakäytön sähkönjakelujärjestelmän sähkö-
työt päätettiin tilata Strömberg oy:ltä (25.6. 
1133 §), Kyläsaaren vesiensuojelulaborato-

rion rakennesuunnittelu tilattiin ins.toimisto 
Erkki Paloheimo & Co:lta (25.6. 1132 §). 
Lautakunta päätti tilata siirrettäviä liete-
linkoja puhdistamojen lietteen kuivatusta 
varten, Machinery oy:ltä tilattiin eräillä eh-
doilla kaksi Hurnboldt-Bird linkoa (27.8. 
1416 §), Malmin jätevesipumppaamon ja 
viemäreiden rakennusurakka annettiin Pe-
rusyhtymä oy:n suoritettavaksi (8.10. 1681 §), 
Pasila-Hermannin ja Viipurinkatu-Roineen-
tien viemäritunnelityöt annettiin Insinööri-
toimisto oy Veston urakalla suoritettavaksi 
(19.11. 1922 §) ja Tattarisuon teollisuus-
alueen ja Malmin lentokentän sekä Jako-
mäen kokoojaviemärin rakentaminen päätet-
tiin tilata satamarakennusosastolta (3.12. 
1999 §). 

Esitykset. Lautakunta päätti esittää, että 
tie- ja vesirakennushallituksen asettamat eh-
dot Herttoniemen-Santahaminan maantien 
rakentamisesta moottorikaduksi välillä Lin-
nanrakentaj antie -Koirasaarentie hyväksyt-
täisiin (12.2. 328 §). Lautakunta päätti puol-
taa kaupunginhallitukselle seuraavien piirus-
tusten hyväksymistä: Tahvonlahden kansa-
koulun luonnospiirustukset (10.12. 2048 §), 
Talin jätevedenpuhdistamon kolmannen hau-
tumon luonnospiirustukset ja tulvapumppaa-
mon pääpiirustukset (9.1. 98 §, 22.10. 1753 §), 
Maununnevan pumppaamon pääpiirustukset 
(30.4. 785 §), Lauttasaaren hiekkasiilon pai-
kan määrääminen ja alustavat piirustukset 
(19.3. 536 §), Seppämestarintien alikulkusil-
lan yleispiirustus (19.3. 537 §), Kampin-
Puotilan metron koeradan siltojen yleispii-
rustukset (9.4. 643 §), Laajasalon moottori-
kadun yli rakennettavien Kuukiventien ja 
Reposaarentien siltojen yleispiirustukset 
(16.4. 700 §), Helsinginkadun jalankulkusillan 
ja Pitäjänmäentien alikulkusillan yleispiirus-
tukset (23.7. 1207 §, 24.9. 1598 §) ja Kulosaa-
ren metrosillan luonnospiirustukset (10.12. 
2046 §). 

Kadun ja viemärin keskimääräisten raken-
nuskustannusten osalta lautakunta päätti 
lähettää ao. laskelmat kaupunginhallituk-
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selle puoltaen niiden mukaisten keskimääräis-
ten kustannusten vahvistamista (3.12. 
1998 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin lausuntoja seuraavista asioista: luvan 
hakeminen Länsi-Suomen vesioikeudelta kaa-
sulaitoksen jätevesien johtamiseksi mereen 
v. 1971 (3.9.1452 §); Nikkilän sairaalan ja 
Sipoon kunnan Nikkilän rakennuskaava-
alueen yhteisten jätevesien tarkkailu- ja puh-
distamo-ohjelma (15.1. 137 §, 21.5. 889 §, 
19.11. 1915 §); Nikkilän sairaalan veden-
ottosuunnitelma (19.11. 1914 §); kaupungin 
jätevesien johtamista mereen koskeva ve-
sioikeusasia (2.4. 605 §); Kehätien ja 
Rusthollarintien eritasoliittymän vaihto-
ehtoiset ratkaisut ym. (28.5. 949 §); teiden, 
viemärien ym. rakentaminen Patolan uudelle 
asuntoalueelle (13.8. 1326 §); kaasulaitoksen 
jätevesien johtamista mereen v. 1971 koskeva 
vesioikeusasia (3.9. 1452 §); H:gin maalais-
kunnan Vaaralassa olevan Fazer oy:n pohja-
vedenottamon suoja-aluesuunnitelma (15.10. 
1713 §); Tuusulan maantien parantaminen 
välillä Pohjolankatu-kaupungin raja (12.2. 
325 §); sillan rakentaminen Korkeasaaren ja 
Mustikkamaan välille (12.2. 329 §); yleis-
suunnitelma valtatie n:o 3:n parantamisesta 
välillä Pirkkolantie-Kaivoksela (12.3. 488 §); 
Lahden moottoritien parantaminen välillä 
Koskelantie-Viikki (2.4. 603, 604 §); metron 
koeradan linjaus ja korkeusasema (9.4. 
642 §) sekä Kampin-Puotilan koeradan silto-
jen yleispiirustukset (9.4. 643 §); Vihdintien 
valaiseminen (16.4. 699 §); ohikulkutien pa-
rantaminen välillä Veromiehenkylä-Tikku-
rila (14.5. 853 §, 3.9. 1452 §); anomus kävely-
jä pyöräily tien rakentamisesta Laajasaloon 
(14.5. 855 §); anomukset Repolantien pääl-
lystämisestä ja viemäröinnistä (18.6. 1082 §); 
Nurmijärventien parantamissuunnitelma vä-
lillä Lapinmäentie-Pirkkolantie (25.6. 1122 
§); Heikinlaakson, Puistolan ja Ala-Tikkuri-
lan läpikulkuteiden kestopäällystäminen (6.8. 
1288 §); Seppämestarin tien alikulkusillan le-
vityssuunnitelma (6.8. 1292 §); suunnitelma 

tien rakentamiseksi Ormusmäentieltä valtion-
rautateiden alueelle Malmilla (13.8. 1329 §); 
moottoritien yleissuunnitelma välillä Hä-
meenlinna-Helsinki (27.8. 1408 §); Rajator-
pan ja Raappavuoren paikallisteiden raken-
taminen kaupungin ja H:gin maalaiskunnan 
puolella (22.10. 1755 §); ehdotus jalankulku-
sillan rakentamiseksi välille Kaskisaari-
Lauttasaari (3.12. 2000 §); hiekan ja soran 
kuljetuksiin käytettävien yksityisten ajoneu-
vojen ylikuormitus (17.12. 2096 §). 

Asemakaavat. Lautakunta päätti lausun-
noissaan kaupunginhallitukselle puoltaa seu-
raavien asemakaavojen hyväksymistä: 28. 
kaupunginosa (Oulunkylä, Patola) ja 17. 
kaupunginosa (Pasila) (19.2. 368 §, 21.5. 
887 §), 38. kaupunginosa (Malmi) osalle Pihla-
jistoa ja Pihlajamäkeä (26.3. 567 §), 26. kau-
punginosa (Koskela) (14.5. 854 §), asema-
kaavan muutosehdotus metron maanalaista 
tunnelitilaa varten välillä Hakaniementori-
Junatie (14.5. 856 §), 31. kaupunginosa 
(Lauttasaari) Vattuniemen teollisuusalue 
(14.5. 857 §), 49. kaupunginosa (Laajasalo, 
Yliskylä) (14.5. 858 §), 43. kaupunginosa 
(Herttoniemi) (21.5. 886 §), 32. kaupungin-
osa (Konala) (28.5. 950 §) ja 22. kaupungin-
osa (Vallila) (5.11. 1838 §). 

P u h t a a n a p i t o - o s a s t o . Päätök-
set. Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen han-
kinnat päätettiin suorittaa seuraavasti: nos-
turikoneisto lisälaitteineen tilattiin Kone 
oy:ltä ja vaakalaitteisto Philips oy:ltä (12.2. 
333 §, 12.3. 490 §), instrumentointi ja kattila-
valvontalaitteet Elektro-Dynamo oy:ltä (9.4. 
653 §, 3.9. 1455 §) sekä vedenkäsittelylaittei-
den laitostyöt Sarlin oy:ltä (24.9. 1601 §). 
Vuosaaren jätteenpolttouunin hankinta suo-
ritettiin siten, että Julius Tallberg oy:ltä 
tilattiin Hero C 40 C uuni sekä savukaasun 
puhdistin (22.1. 200 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin seuraavia asioita koskevat lausunnot: 
Aulis Leppäsen kirje suolojen käytön kieltä-
misestä jalkakäytävien hoidossa (23.7. 1205 
§); tienpitoa haittaavien ja talteenotettujen 
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ajoneuvojen siirtäminen, varastoiminen ja 
hävittäminen (1.10. 1647 §) sekä Ison Huopa-
lahden kaatopaikan täyttötöitä koskeva Hel-
singin Golfklubin kirjelmä (10.12. 2043 §). 

P u i s t o - o s a s t o . Lautakunta antoi 
kaupunginhallitukselle lausunnot seuraavista 
asioista: kaupunginvaltuutettujen Pekka 
Vennamon ja Salme Katajavuoren aloitteet 
kaupungin laitosten istutusten ja nurmikoi-

den hoidon siirtämiseksi puisto-osaston teh-
täväksi ja pallopelien sallimiseksi eräillä 
Lauttasaaren nurmikkoalueilla (22.1. 186 §, 
10.12. 2040 §), Paloheinän Omakotiyhdistyk-
sen anomus Pakilan ja Paloheinän välisen 
metsikön kunnostamisesta ja kävelytien ra-
kentamisesta (9.4. 635 §) sekä anomus Palo-
heinän ns. Raivion torin kunnostamisesta 
lasten leikkikentäksi (16.4. 697 §). 
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