
29. Yleisten töiden lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 
1971 muuten samat henkilöt kuin edellisenä-
kin vuonna, paitsi että jäseniksi toim.joht. 
Osmo Mustamäen ja sosion. Sigurd Norr-
menin tilalle tulivat ent. reht. Martin Fager 
ja dipl.ins. Holger Holmberg. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 
52 kertaa ja käsitteli 2 150 asiaa. Lähetetty-
jen kirjeiden määrä oli 500. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna kes-
kuudestaan kolme jaostoa sellaisten asioiden 
valmistelua varten, jotka edellyttivät lisä-
tutkimusten suorittamista ja joissa tämän 
katsottiin voivan paremmin tapahtua jaos-
ton kuin lautakunnan piirissä. 

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 hankin-
tapäällikön omalla vastuulla tehtävien sopi-
musten arvon ylärajan määrääminen (14.1. 
57 §); lautakunnan kokousaikojen määräämi-
nen sekä lautakunnan pöytäkirjojen ja kau-
pungininsinöörin päätösluettelon nähtävillä 
pitäminen (14.1. 58 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin 
esityksiä asioista, jotka mm. koskivat vuoro-
pysäköintijärjestelyn käyttöönottamista Hel-
singissä (11.2. 297 §) sekä Huopalahden-
Martinlaakson radan ja asemien suunnittelua 

ja rakentamista (11.11. 1848 §). Lisäksi kau-
punginhallitukselle lähetettiin liete jaoston 
mietintö I (18.2. 345 §) sekä rakennusviras-
ton talousarvioehdotus v:n 1972 pääomame-
nojen osalta (5.8. 1341 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat mm. seuraavia asioita: itäisen aluekes-
kuksen sijoitusta (7.1. 14 §, 21.10. 1746 §);; 
Suomenlinnakomitean mietintöä (21.1. 128 
§); tutkimuksen suorittamista kaikkien kun-
nallistekniikkaan liittyvien säännösten ja 
niihin liittyvien rasitteiden yhdistämisestä 
yhden lain piiriin ym. toimenpiteistä (25.3. 
593 §); kaupungin kone- ja autokannan li-
säämistä (1.4. 638 §); Pasilan ns. ensimmäisen 
asteen yleiskaavaehdotusta sekä Pohjois-
Haagan ja Kannelmäen osayleiskaavaehdo-
tusta (8.4. 694, 695 §); Helsingin ja lähikun-
tien erinäisten yhteisten tehtävien hoidon jär-
jestämistä koskevaa tarkistusehdotusta (13.5. 
897 §); kiinteän omaisuuden tarkastajien ja 
vuositilintarkastajien kertomuksia v:lta 1970 
(29.7. 1258 §, 5.8. 1340 §) sekä katujen talvi-
puhtaanapidon tehostamista koskevaa val-
tuustoaloitetta (23.9. 1578 §). Edelleen lauta-
kunta päätti puoltaa seuraavien kaupungin-
osien asemakaavojen tai asemakaavan muu-
tosten hyväksymistä: 29. kaupunginosa (Haa-
ga, Pohjois-Haaga) (27.5. 977 §), 30. kaupun-
ginosa (Munkkiniemi, Lehtisaari) ja 31. kau-
punginosa (Lauttasaari) (21.1. 127 §), 35. 
kaupunginosa (Tuomarinkylä, Paloheinä) 
(11.2. 296 §), 40. kaupunginosa (Suutarila) 
(4.2. 256 §, 23.9. 1579 §), 42. kaupunginosa 
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34. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

(Kulosaari) (18.11. 1913 §), 46. kaupunginosa 
(Pitäjänmäki, Reimaria) (6.5. 850 §), 54. kau-
punginosa (Vuosaari) (30.9. 1633 §) sekä 
Leppävaara (Perkkaa) (12.8. 1367 §). 

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: 
Uisko-tyyppinen rantojen puhdistusvene Tu-
run Veneveistämö Oy:ltä (7.1. 33 §), 8 kpl 
Kontio-Sisu auraus- ja hiekoitusautoja Suo-
men Autoteollisuus Oy:ltä (28.1. 226 §), 
kaksi Polar 250 PDV kompressoria Tampella 
-Tamrochilta (11.2. 315 §), Payloader H-30 
B -kuormaaja ja hytillä ja nelitoimikauhalla 
varustettu International 125 B -telakuormaa-
ja Rotator Oy:ltä sekä BM-Volvo LM-641 
-kuormaaja Volvo Oy:ltä (11.3. 503 §, 16.12. 
2079 §), neljä Ara AK 31 E kaivukonetta sekä 
traktorikaivuri-kuormaaja -yhdistelmä Kes-
kusosuusliike Hankkijalta (11.3. 504 §, 
17.6. 1139 §), neljä jätteenkuljetusautoa ja 
yksi jäteastiain pesuauto Auto-Bil Oy:ltä sekä 
toinen jäteastiain pesuauto K. Nummela 
Oy:ltä (18.3. 566 §, 13.5. 910 §), 9 kpl Valmet 
700 pyörätraktoreita, yksi Valmet-Vilske 
-traktori, 9 kpl Valtra-Vilske 1600 etukuor-
maajia sekä yksi maankairaustraktoriyhdis-
telmä lisälaittein varustettuna Valmet Oy:ltä 
(8.4. 707 §, 10.6. 1104 §), Kontio-Sisu L-139 
CV -alustainen viemärihuuhteluauto yhtei-
sesti Machine Tool Co:lta ja Suomen Auto-
teollisuus Oy:ltä (8.4. 708 §), kaksi LMV 
Super G4 lakaisukonetta Soffco Oy:ltä (22.4. 
779 §), Bailay-siltakalusto Telko Oy:ltä 
(17.6. 1137 §) sekä Korkeasaaren sillan pal-
kit ja kulmateräs Kesko Oy:ltä (14.10. 
1723 §). 

Lisäksi lautakunta päätti tilata n. 40 000 
tn:n suuruisen katuhiekkaerän Lohjan Kalk-
kitehdas Oy Rudus Ab:ltä (17.6. 1138 §) 
sekä tehdä polttoaineiden hankintasopimuk-
set Oy Teboilin ja Neste Oy:n kanssa (29.7. 
1305 §). 

T a l o r a k e n n u s o s a s t o . Päätökset. 
Lautakunta päätti tilata Kontula II lasten-
tarhan rakennustyöt Rakennusliike Viljo 

Viisas ja Kumpp:lta (14.1. 88 §); Nikkilän 
sairaalan rakennus n:o 32:n rakennustekni-
set työt Oy Rakennuspartiolta, putkityöt 
Vesijohtoliike Huber Oy:ltä, ilmanvaihto-
työt Ilmateollisuus Oy:Itä sekä sähkötyöt 
Sähkö Oy Vektorilta (14.1. 89-92 §); Mylly-
puron kalliosuojan betoniruiskutustyöt Ruis-
kubetoni Ky:ltä, putkityöt vesilaitokselta 
sekä ko. kalliosuojan ja elintarvikkeiden sä-
teilyntutkimuslaboratorion varavoimakoneis-
tojen hankinnan ja asennuksen Scan-Auto 
Oy:ltä (21.1. 158 §, 21.5. 951 §, 30.9. 1645 §); 
Hyvösen lastenkodin kiintokalustetyöt Visu-
vesi Oy Höyrypuusepältä (28.1. 234 §); Ha-
kaniemen hallin saneerauksen rakennustyöt 
Rakennusliike Aulis Rautkylältä, putkityöt 
Kruunuhaan Putki Oy:ltä, sähkötekniset 
työt Sähköteollisuus Oy:ltä, ilmanvaihto-
työt Aerator Oy:ltä sekä myymäläkoppi-
työt Kulutusosuuskuntien Keskusliitolta 
(28.1. 235-238 §, 21.5. 953 §); itäisen lääkäri-
aseman maalaustyöt Maalausliike Vilen & 
Syrjänen Oy:ltä, varavoimakoneiston Scan-
Auto Oy:ltä sekä eristystyön Asfaltti Oy 
Lehtiseltä (4.2. 273 §, 4.3. 447 §, 29.7.1315 
§); Meilahden kartanon ns. Bredablickin tilan 
vanhan kivirakennuksen muutostyöt pää-
tettiin antaa urakalla suoritettavaksi (25.2. 
404 §) ja lautakunta päätti tilata em. karta-
non rakennustekniset työt Rakennusliike 
Viljo Viisas ja Kumpp:lta (27.5. 1007 §); 
virastotalo K 31:n B-talon ilmastointityöt 
Ilmateollisuus Oy:ltä ja putkityöt Suomen 
Vesi- ja Lämpöjohto Oy:ltä (4.3. 449 §, 
11.3. 510 §); Tapanilan ja Tapaninvainion 
lastentarha- ja -seimirakennuksen rakennus-
urakkatyöt Saastamoinen Yhtymä Oy:ltä 
(25.3. 615 §, 26.8. 1456 §); Auroran sairaa-
lan keittiön perusparannustyö päätettiin 
suorittaa osaston omana työnä samoin kuin 
Pasilan maaliikennekeskuksen rakennus B:n 
rakennustyö (1.4. 667 §, 8.4. 703 §); edelleen 
lautakunta päätti tilata Vuosaaren kansa-
koulun lautakattotyön Rakenneasennus E. 
Ståhlberg Ky:ltä (27.5. 1008 §); antaa Roi-
huvuoren vanhusten asuintalon ja lasten 
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päivähoitolaitoksen rakennustyön urakalla 
tehtäväksi (29.7. 1304 §); Tapanilaan tule-
van perheryhmäkodin rakennustyö ja Tah-
vonlahden kansakoulun rakennustyö päätet-
tiin suorittaa osaston omana työnä (19.8. 
1426 §, 7.10. 1679 §); vielä lautakunta päät-
ti tilata tilapäisten kansakoulujen siirtämistä 
Vuosaaresta Mellunkylään, Jakomäkeen ja 
Vesalaan koskevan työn Oy Rakennuspar-
tiolta (28.10. 1801 §); Oulunkylän erityislas-
tenkodin putkityöt Termo Oy:ltä (4.11. 
1829 §); rakennusviraston konevarikon va-
rastohallin Alavuden Tehdas Oy:ltä (18.11. 
1929 §) sekä tehdä Pohjois-Jakomäen lasten-
tarhan rakentamisesta kokonaisurakkasopi-
muksen Rakennus Oy:n kanssa (23.12. 
2147 §). 

Lisäksi lautakunta päätti tilata seuraavat 
suunnittelutyöt eri toimistoilta ym.: Tahvon-
lahden kansakoulun rakennesuunnittelutyö 
Insinööritoimisto Kruus & Myllymäki Ky:Itä 
(21.1. 159 §); Dagmarinkadun kalliosuojan 
LVI-suunnittelutyö Voima- ja Polttoaineta-
loudellinen yhdistys Ekonolta (22.4. 785 §); 
Itä-Pasilan kalliosuojan yleis-, rakenne- ja 
louhintasuunnittelutyö Insinööritoimisto Saa-
nio & Laineelta (13.5. 915 §); Herttoniemen 
ammattikoulun suunnittelutyö ym. Arkki-
tehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta 
(27.5. 1004 §, 23.12. 2136 §); Kallion paloase-
man LVI-suunnittelutyö Lämpöinsinööri-
toimisto Toijala & Äyräväiseltä, saneerauk-
sen jatkosuunnittelutyö Arkkitehtitoimisto 
Seppo Kasanen ky:ltä, rakennesuunnittelu-
työ Insinööritoimisto Packalen & Elorannalta 
sekä sähkötekninen jatkosuunnittelutyö In-
sinööritoimisto Olavi Yrjälältä (7.10. 1678 
§, 14.10. 1726, 1727 §, 16.12. 2091 §); Kontu-
lan vanhustenhuollon keskuksen LVI-suun-
nittelutyö LVT-insinööritoimistolta (14.10. 
1728 §); Kivelän ja Hesperian sairaaloiden 
modernisoinnin esisuunnittelutyö Arkkiteh-
titoimisto Eva ja Jaakko Paatelalta (25.11. 
1967 §) sekä Marian sairaalan Lauttasaaren 
hoito-osaston rakennussuunnittelutyö Ark-

kitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaalta 
(16.12. 2078 §). 

Edelleen lautakunta päätti tilata Pirkko-
lan urheilupuiston maastojuoksu- ja kunto-
testipolkujen valaisutyöt sähkölaitokselta 
(18.11. 1927 §), kehottaa rakennusvirastoa 
yhteistoiminnassa urheilu- ja ulkoiluviraston 
kanssa suorittamaan tutkimuksen em. ur-
heilupuiston pukusuojatilojen lisäämismah-
dollisuuksista ja tekojääradan kattamisesta 
(25.11. 1968 §) sekä hyväksyä talorakennus-
osaston ja Alavuden Tehdas Oy:n laatimat 
Toukolan konevarikon konesuojarakennuk-
sen pääpiirustukset (23.12. 2138 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat 
mm.: Itä-Pasilan yhteisväestönsuojan raken-
tamista (6.5. 857 §); rakennusviraston varas-
toalueen käyttösuunnitelmaa ja konevarikon 
varastohallin rakentamista ja rahoittamista 
(17.6. 1136 §); talon Hietaniemenkatu 4:n 
perusparannustyötä (9.9. 1523 §) sekä työ-
voimajaoston selvitystä talorakennusosas-
ton oman työvoiman käytöstä (11.11. 1865 §). 

Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää seu-
raavat piirustukset kaupunginhallitukselle 
puoltaen niiden hyväksymistä: Kyläsaaren 
vesiensuojelu- ja tielaboratorion pääpiirus-
tukset (28.1. 223 §); Tahvonlahden lasten-
tarha- ja -seimirakennuksen luonnospiirus-
tukset sekä Tapanin vainion ja Pihlajamäen 
II:n lastentarha- ja -seimirakennuksen pää-
piirustukset (11.2. 314 §, 25.3. 615 §, 30.9. 
1639 §); kaupungin sairaanhoitajakoulun li-
sätilojen muutospiirustukset (25.2. 402 §); 
Laakson sairaalan laboratoriotilojen muu-
tospiirustukset (4.3. 444 §), Auroran sairaa-
lan keittiön perusparannustyön pääpiirus-
tukset, lastenpsykiatrian osastorakennuksen 
luonnospiirustukset sekä sairaalan kaasu- ja 
sähkökeskuksen sijoittamista koskevat pää-
piirustukset (1.4. 667 §, 27.5. 1001 §, 4.11. 
1825 §), Röykän sairaalan keittiörakennuk-
sen alustavat luonnospiirustukset (6.5. 856 
§) sekä Marian sairaalan leikkausosaston 
muutostyön pääpiirustukset (17.6. 1134 §); 
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kortteli K 31:n I rakennusvaiheen muutos-
piirustukset (18.3. 561 §); kaupunginpuutar-
han uusittavien kasvihuoneiden luonnos- ja 
pääpiirustukset (18.3. 565 §); Pasilan maalii-
kennekeskuksen rakennus B:n pääpiirustuk-
set (8.4. 703 §); Erottajan-Korkeavuorenka-
dun kalliosuojan muutospiirustukset (15.4. 
740 §); talon Helsinginkatu 24 kellari- ja 
I kerroksen sekä kiinteistön Nokiantie 2-4 
(Kisällitaio) I I I kerroksen muutospiirustuk-
set (6.5. 858 §, 21.10. 1761 §); Tahvonlahden 
kansakoulun luonnos- ja pääpiirustukset sekä 
Jakomäen, Vesalan ja Mellunkylän tilapäis-
ten kansakoulurakennusten pääpiirustukset 
(21.5. 945 §, 10.6. 1102 §, 7.10. 1679 §); Kon-
tulan vanhustenhuollon keskuksen luonnos-
piirustukset (24.6. 1168 §), Roihuvuoren 
vanhusten asuintalon ja lasten päivähoito-
laitoksen pääpiirustukset (29.7. 1304 §) sekä 
Kustaankartanon vanhainkodin B, D ja 
K rakennusten muutospiirustukset (23.9. 
1601 §); HKR:n läntisen tukikohdan luon-
nospiirustukset (24.6. 1170 §); Kallion ja 
Erottajan paloaseman luonnospiirustukset 
sekä Suomenlinnan paloaseman muutospii-
rustukset (24.6. 1171, 1172 §, 23.9. 1598 §); 
pohjoisen huippu- ja varalämpökeskuksen 
luonnos- ja pääpiirustukset (24.6. 1174 §, 
4.11. 1826 §); Tapanilaan rakennettavan per-
heryhmäkodin pääpiirustukset (19.8. 1426 
§); Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon luon-
nospiirustukset (16.9. 1558 §); Vanhaisten-
puiston leikkikenttärakennuksen pääpiirus-
tukset (21.10. 1764 §) sekä satamalaitoksen 
varastorakennus L 7:n luonnospiirustukset 
(4.11. 1824 §). 

Kaupunginhallitukselle annettiin lisäksi 
mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: 
Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen pääpii-
rustukset (14.1. 79 §); Oulunkylän urheilu-
puiston huonetilaohjelma (14.1. 82 §); Hana-
saaren B-voimalaitoksen ja Suvilahden säh-
köaseman luonnos- ja pääpiirustukset (21.1. 
143 §, 10.6. 1101 §); paikan varaaminen 
Kyläsaaresta pysyväisluontoista miesten en-
sisuojaa varten (28.1. 225 §); Lauttasaa-

ren ent. yhteiskoulurakennuksen muutta-
minen pitkäaikaisten potilaiden hoitolai-
tokseksi (25.3. 612 §); vanhusten asuin-
talojen rakennustoiminnan antaminen asun-
totuotanto toimikunnan tehtäväksi (6.5. 
855 §); itäisen sairaalan toiminnallinen suun-
nitelma ja huonetilaohjelma (21.5. 944 §); 
talon Hämeentie 10 erään huoneiston kun-
nostaminen nuorisokerhohuoneistoksi (2.9. 
1483 §); talon Oikokatu 7 perusparannustyö 
(2.9. 1484 §); valtuustoaloite määrärahan va-
raamiseksi vanhusten palvelutilojen ja nuo-
risohotellin rakentamisen suunnittelemiseksi 
(23.9. 1599, 1600 §); Outamon vastaanotto-
kodin entisen viljamakasiinin muuttaminen 
metallityöpajaksi (7.10. 1680 §); Koskelan 
päivähoitolaitoksen huoneohjelman valmiste-
lu (14.10. 1721 §); teurastamolaitoksen syvä-
jäädy ttämön lisärakennuksen pääpiirustus-
ten hyväksyminen (11.11. 1863 §); Kontulan 
kirjasto- ja nuorisotalon rakennusohjelma 
(25.11. 1969 §); Koskelan sairaskodin- B 
rakennuksen perusparannustyö (16.12. 2077 
§) sekä Tervalammen työlaitoksen henkilö-
kunnan asuinrakennuksen luonnospiirustuk-
set (23.12. 2139 §). 

Lisäksi annettiin lausunnot eri hallinto-
kunnille v:n 1972 talousarvioon esitetyistä pe-
rusparannustöistä (24.6. 1169 §) sekä urhei-
lu- ja ulkoilulautakunnalle sen v:n 1972 ta-
lousarvioon esittämistä uudisrakennustöistä 
(5.8. 1356 §). 

K a t u r a k e n n u s o s a s t o . Päätök-
set. Lautakunta päätti osaston omalla työ-
voimalla suoritettavien töiden laajuudesta 
(14.1. 75 §) sekä hankintojen suorittamisesta 
eri liikkeiltä seuraavasti: Toukolan kokooja-
viemärilinjalle tilattiin teräsbetonipaaluja 
Elementtitekniikka Oy:ltä ja Betonila Oy:ltä 
(14.1. 83 §), Kantelettarentien jatkeen vie-
märi- ja vesijohtotyö tilattiin Rakennus Oy 
Laineelta (29.7. 1306 §) ja Mellunkylän ko-
koojaviemäri annettiin urakalla rakennetta-
vaksi (23.12. 2132 §); Talin jätevedenpuhdis-
tamon esikäsittelyaseman ja tulvapumppaa-
mon LVI-työt tilattiin Oy Mercantile Ab 
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Puhallintehtaalta ja rakennusurakka annet-
tiin Oy Yleiselle Insinööritoimistolle, kattila-
laitoksen uusimis- ja laajennustöiden urakka 
annettiin Vesijohtoliike Huber Oy:n suori-
tettavaksi, puhdistamon viemärivesipumpun 
ja raakalietepumppujen sekä niiden putkisto-
jen urakka Konekemia Oy:lle sekä muutos-
töiden instrumentointi tilattiin Elektro-Dy-
namo Oy:ltä (11.2. 317 §, 11.3. 505 §, 29.4. 
826, 827 §, 2.9. 1488 §), Vuosaaren jäteve-
denpuhdistamon kaasunpuhdistuslaitteiden 
urakka sekä lietteenkäsittelylaitteiston han-
kinta ja asennus annettiin Konekemia Oy:n 
suoritettavaksi (15.4. 741 §, 9.9. 1524 §), 
samoin kuin Munkkisaaren viemärivedenpuh-
distamon jälkiselkeyttämön palautusliete-
pumppujen hankinta asennuksineen (3.6. 
1046 §); Pitäjänmäentien rautatiealikulkusil-
lan rakennustyö sekä Pitäjänmäentien ali-
käytävän rakennusurakka annettiin Alfred 
A. Palmberg Oy:n suoritettavaksi (25.2. 415 
§, 25.3. 607 §, 17.6. 1140 §); Nurmijärventien 
rautatie alikulkusillan suunnittelu tilattiin 
Insinööritoimisto Heimo Kakko & Co Kyiltä 
(12.8. 1385 §); Vuotien alikäytävä annettiin 
urakalla rakennettavaksi (13.5. 903 §), Nur-
mijärventien ylittävän Muurime st arin tien 
kaksoissillan rakennusurakkatyö annettiin 
Finn-Betoni Oy:lle (15.4. 736 §, 30.9. 1643 
§), Herttoniemen salmen sillan rakennusurak-
ka eräine lisätöineen Erector Oy:lle (22.4. 
780 §) ja Tiirismaanpolun alikulkusillan ra-
kennusurakkatyö Perusyhtymä Oy:lle (27.5. 
1000 §, 29.7. 1307 §), Lapinmäentien - Kos-
kelantien välisen yhdystien rautatiealueelle 
tulevien siltojen suunnittelu tilattiin Insi-
nööritoimisto A-Betoni Oy:ltä, Haaga-Metsä-
län yhdystielle tulevien siltojen rakennus-
urakka annettiin Perusyhtymä Oy:lle sekä 
Haaga - Metsäläntien eräiden siltojen suun-
nittelu Insinööritoimisto A-Betoni Oy:lle 
(12.8. 1386 §, 19.8. 1423 §, 23.9. 1606 §, 
23.12. 2144 §), Helsinginkadun jalankulku-
sillan rakennustyö annettiin Silta ja Satama 
Oy:lle (19.8. 1428 §), Puotilan liittymäsillan, 
Junatien sillan, Hopeasalmentien uuden sil-

lan ja metrotunnelin sekä Nurmijärventien 
ylittävän Kylänevantien risteyssillan raken-
nustyöt annettiin urakalla suoritettaviksi 
(2.9. 1481 §, 16.9. 1554 §, 30.9. 1637 §, 9.12. 
2030 §); Itäväylän suunnitelman laatiminen 
välillä Vanhanlinnantie - Riskutie annettiin 
Insinööritoimisto Viatekin tehtäväksi (18.3. 
567 §); suojatieliikennemerkkejä tilattiin 
Mercari Oy:ltä ja Keskusvankilan kilpimaa-
laamolta (1.4. 672 §); katurakennusosaston 
toimesta suoritettavat katujen kestopäällys-
tystyöt ja suuret valuasfalttityöt lautakunta 
oikeutti osaston tilaamaan alimman tarjouk-
sen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin (29.4. 
825 §, 6.5. 869 §), lautakunta päätti antaa 
Mannerheimintien liikennejärjestelyiden I 
vaiheen kestopäällystystyö Insinööritoimisto 
Asfalttipojat Oy:n suoritettavaksi (13.5. 
911 §) ja oikeuttaa katurakennusosaston ti-
laamaan osaston toimesta päällystettävien 
sorateiden päällystystyöt Asfaltek Oy:ltä 
(29.7. 1311 §); Laajasalon moottorikatutyö-
maan murskaustyö annettiin T:mi Rilken 
suoritettavaksi (13.5. 912 §) ja Alppikylän 
louhekasan murskaustyö Murskaustekniikka 
Oy:n suoritettavaksi (14.10. 1725 §); Itä-
Pasilan kunnallisteknillinen rakennussuun-
nittelutyö tilattiin insinööritoimisto Vesi-
Hydrolta (21.5. 948 §, 16.12. 2083 §); Helsin-
ginkadun leventämisen louhintatyö Elovuo-
ri Oy:ltä (10.6. 1105 §); Päivölän lastenkodin, 
Särkijärven kurssikeskuksen ja Ahtelan toi-
pilaskodin viemäreiden, pumppaamon ja 
puhdistamon rakennustyö annettiin Louhin-
taliike Karppinen Oy:n suoritettavaksi (29.7. 
1308 §); Martinlaakson rautatien mittaustöi-
den suunnittelu ja suorittaminen tilattiin 
Insinööritoimisto Viatekilta (29.7. 1310 §); 
Kyläsaaren jätteenkäsittely- ja laboratorio-
alueen I vaiheen täyttötyöt annettiin sata-
malaitoksen suoritettavaksi (23.9. 1603 §). 

Esitykset. Lautakunta päätti puoltaa kau-
punginhallitukselle seuraavien piirustusten 
hyväksymistä: katu- ja viemäripiirustukset 
28. kaupunginosassa (Oulunkylä) (18.3. 551 
-553 §), 29. kaupunginosassa (Haaga) (14.1. 
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73, 74 §), 32. kaupunginosassa (Konala) 
(2.12. 1999 §), 37. kaupunginosassa (Pukin-
mäki) (25.2. 410 §, 21.10. 1756 §), 38. kau-
punginosassa (Malmi) (11.3. 494 §, 24.6. 
1158, 1159 §, 21.10. 1754, 1755 §), 39. kau-
punginosassa (Tapanila) (11.3. 494, 495 §, 
24.6. 1158, 1159 §), 41. kaupunginosassa 
(Suurmetsä) (11.11. 1859, 1860 §, 16.12. 
2074, 2075 §), 45. kaupunginosassa (Vartio-
kylä) (11.3. 496 §, 22.4. 773 §), 46. kaupungin-
osassa (Pitäjänmäki) (4.3. 440 §, 1.4. 659 §), 
47. kaupunginosassa (Mellunkylä) (22.4. 773 
§, 24.6. 1160, 1161 §, 26.8. 1450, 1451 §, 
23.12. 2132 §) sekä 54. kaupunginosassa (Vuo-
saari) (24.6. 1160, 1161 §); lisäksi puollettiin 
seuraavien piirustusten hyväksymistä: Kulo-
saaren jalankulku- ja polkupyörätiesillan 
(18.3. 556 §), Pitäjänmäentien ja Vuotien 
alikäytävien (25.3. 607 §, 13.5. 903 §), Nurmi-
järventien ylittävien Muurimestarintien kak-
soissillan ja Kyläne van tien risteyssillan (15.4. 
736 §, 30.9. 1637 §), Tiirismaanpolun, Mel-
lunmäentien ja Suurmetsäntien alikulkusilto-
jen (27.5. 1000 §, 10.6. 1097 §, 17.6. 1128 §), 
Haaga-Metsälän yhdystielle rakennettavien 
siltojen (19.8. 1423 §), Puotilan liittymäsilto-
jen (2.9. 1481 §), Junatien sillan (16.9.1554 §) 
sekä Hopeasalmentien uuden sillan ja metro-
tunnelin yleispiirustukset (9.12. 2030 §) sekä 
Pihlajamäen pumppaamon pääpiirustukset 
(24.6. 1162 §). 

Edelleen esitykset koskivat sopimusten 
tekemistä kaupungin ja Helsingin maalais-
kunnan kesken Suutarilan ja Pukinmäen 
pumppaamoiden laajennuksesta ja uusien 
paine j ohtojen rakentamisesta sekä Raja-
kylän kaakkoisosien jätevesien johtamises-
ta kaupungin viemäriverkkoon (18.2. 355 §, 
23.9. 1597 §) sekä kaupungin ja Espoon 
kauppalan välillä eräiden raja-alueella ole-
vien tonttien viemäröimistä (2.9. 1482 §); 
Kaarelan tien, välillä Nurmijärventie- Elo-
tie, ja Hannukselan tien päällystämistä kau-
pungin toimesta (18.2. 357 §, 4.3. 441 §); 
lietteen hyväksikäytön edellyttämää yhteis-
toimintaa Helsingin naapurikuntien kanssa 

(11.3. 497 §); Nurmijärventien liikennejärjes-
telysuunnitelmaa välillä Lapinmäentie-Haa-
gan rautatiesilta (1.4. 660 §); eräiden katujen 
määräämistä kauko- ja kauttakulkuliiken-
teelle tärkeiksi ja korvausten hakemista 
valtiolta niiden rakentamiseksi (8.4. 698 §); 
Kytösuontien rakentamista kaupungin ja 
valtion välisen aluevaihdon yhteydessä 
(14.10. 1711 §); Itäväylän parantamissuunni-
telmaa välillä Kuusistonlinnantie-Riskutie 
(4.11. 1820 §) sekä kadun ja viemärin raken-
tamisen keskimääräisten kustannusten vah-
vistamista v:lle 1972 (2.12. 1998 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin lausuntoja seuraavista asioista: maalii-
kennekeskukseen johtavan yhdysraiteen ja 
keskuksen alueelle tulevien veto- ja kuor-
mausraiteiden rakentaminen (7.1. 29 §); 
metron Hakaniemen työtunnelin yleispiirus-
tukset (28.1. 214 §); Muurimestarintien ra-
kentaminen nelikaistaiseksi välillä Nurmi-
järventie-Kantelettarentie (28.1. 220 §); 
ravinteiden poistoa ja lietteenkäsittelyä Vuo-
saaren puhdistamossa koskeva kirjelmä (4.2. 
268 §); katujen ja liikennealueiden kunnossa-
pitoa koskeva kiinteistölautakunnan kirjel-
mä (18.2. 358 §); metron ulkoalueen Juna-
tieltä Kulosaaren länsirannalle ulottuvan ra-
taosuuden linjaus ja korkeusasema sekä tun-
neliliittymän yleissuunnitelma ja työnaikai-
set liikennejärjestelyt (25.2. 407, 408 §); 
valtatie n:o 3:n parantamissuunnitelma välil-
lä Haagan rautatiesilta-Pirkkolantie ja Pirk-
kolantie-Kaivoksela (25.3. 608 §, 15.4. 734 
§, 12.8. 1383 §); Kulosaaren metrosillan yleis-
piirustukset, rataosuuden linjaus ja korkeus-
asema sekä Junatien metrosiltojen yleispii-
rustukset (1.4. 661 §, 2.9. 1480 §); Yrttimaan-
tien, välillä Tapanilanpuro-Kottaraistie Ta-
panilassa, päällystäminen kaupungin toi-
mesta (15.4. 738 §); Hyrylän-Kullon maan-
tien rakentamissuunnitelma tiejärjestelyi-
neen (29.4. 821 §); Huopalahden-Martinlaak-
son rautatien yli rakennettavien siltojen sekä 
Kaupintien alikulkusillan ja Piijoen rautatie-
sillan yleissuunnitelmat (10.6. 1095 §); Hel-
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singin-Turun -moottoritien valaistussuunni-
telma välillä Munkkivuori-Leppävaaran liit-
tymä (17.6. 1129 §); asemakaavan muutoseh-
dotus 21. kaupunginosan (Hermanni) eräille 
kortteleille (16.9. 1551 §); metron ulkoalueen 
Kulosaaren länsirannalta Herttoniemeen 
ulottuvan rataosuuden linjaus ja korkeus-
asema (16.9. 1552 §); eräiden Jollaksen länsi-
osan pientaloasukkaiden anomus jätevesi-
viemäreiden rakentamisesta (23.9. 1594 §); 
metrotunneliosuuden Siitäs almi - Junat ie 
yleissuunnitelman ja Huopalahden - Martin-
laakson radan yleissuunnitelman hyväksy-
minen (14.10. 1712, 1716 §); Kulosaaren ja-
lankulkutunnelin ja asematunnelin, Tupasaa-
rentien ja Kipparlahden metrosiltojen sekä 
Naurissalmen metro- ja katusiltojen yleis-
piirustukset (11.11. 1858 §) sekä Huopalah-
den-Martinlaakson rautatien ja Helsingin-
Turun rautatien eritasoristeyksen rakentami-
nen (18.11. 1922 §). 

Asemakaavat. Lautakunta päätti lausun-

noissaan kaupunginhallitukselle puoltaa seu-
raavien kaupunginosien asemakaavojen hy-
väksymistä: 28. kaupunginosassa (Oulunky-
lä), 29. kaupunginosassa (Haaga) ja 33. kau-
punginosassa (Etelä-Kaarela) valtatie n:o 
3:n (Nurmijärventien) parantamisen vuoksi 
tarvittavien asemakaavanmuutosten hyväk-
symistä seuraavissa kohdissa: välillä Lapin -
mäentie - Haagan rautatiesilta, Haagan rau-
tatiesilta - Pirkkolantie, Pirkkolantie - Kai-
voksela (22.4. 769-771 §) sekä 46. kaupun-
ginosan (Pitäjänmäki, Reimaria) (18.11. 
1921 §). Lisäksi lautakunta antoi lausunnon 
Lauttasaaren ja Rajasaaren lumensulatus-
paikkojen luonnospiirustuksista (28.1. 221 
§) sekä liikenteen järjestelystä Pukinmäessä 
sijaitsevan erään tontin kohdalla (4.2. 267 §). 

P u h t a a n a p i t o - o s a s t o . Esitys 
kaupunginhallitukselle koski talousveden kul-
jettamista kaupungin toimesta yksityista-
louksille sekä vedenkuljetustaksan kuljetus-
maksun nostamista (4.2. 264 §). 
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