
29. Yleisten töiden lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajana 
toimi edelleen dipl.ins. Terttu Raveala, eikä 
kokoonpanossa v. 1972 tapahtunut muutok-
sia. Kaupunginhallituksen edustajana oli 
edelleen apul.kaup.joht. Veikko Järvinen ja 
sihteerinä toimi varat. Aimo Himberg. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 57 
kertaa ja käsitteli kokouksissaan 2 136 asiaa. 
Lähetettyjä kirjeitä oli 511. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna kes-
kuudestaan viisi jaostoa lisätutkimuksia edel-
lyttäneiden asioiden valmistelua varten. 

Yleisten töiden lautakunnan ja rakennus-
viraston uudet johtosäännöt tulivat voimaan 
1.10.1972 lukien. Lautakunnan johtosäännön 
7 § :n mukaan lautakunta asettaa kunkin ka-
lenterivuoden alussa keskuudestaan viisijä-
senisen talonrakennusjaoston ja määrää sille 
puheenjohtajan. Kertomusvuonna tämä ta-
pahtui ensimmäisen kerran. 

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 a s i a t 

Päätökset. Lautakunta päätti hyväksyä 
Tähtitorninvuoren kalliosuojan louhintaura-
kan antamisen Lemminkäinen Oy:n tehtä-
väksi (27.7. 1241 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin kertomusvuonna lausuntoja mm. seu-
raavista asioista: 

— kaavoitusasiat: asemakaava- tai asema-
kaavan muutosehdotukset: Haaga ja Poh-
jois-Haaga, Etelä-Kaarela ja Kannelmäki; 
Vuosaari, Kulosaari, Malmi ja Pihlajamäki, 
Kivikko, Pasila, Pukinmäki, Laajasalo: Ylis-
kylä sekä Pitäjänmäki: Reimaria ja Konala 
(17.2. 333 ja 334, 335, 336 §, 2.3. 416 §, 17.3. 
497—500 §, 6.4. 612 §, 28.9. 1574 §, 18.5. 
843 §, 8.6. 964 §, 31.8. 1408 §, 7.12. 1988 §), 
Helsingin kaupungin kaavarunkotyöhön liit-
tyvät toimenpiteet sekä yleiskaavaa 1970 kos-
kevan ehdotuksen osa 3 ja yhteenveto (27.4. 
732 §,18.5. 845 §); 
— mietinnöt ja ehdotukset: vesiliikennetyö-
ryhmän ehdotus vesiliikenneasioiden hoidon 
organisoinnista (3.2. 222 §), Kuljetuskomi-
tean mietintö (17.3. 495 §); 
— valtuustoaloitteet: luonnonsuojelualueen 
perustaminen Espoon kaupungissa olevan 
Laajalahden pohjoisosaan sekä samanlaista 
asiaa koskevat valtion luonnonsuojeluvalvo-
jan ja Suomen Lintutieteellinen Yhdistys 
r.y:n kirjeet (23.3. 541 §), katulämmitystä 
koskeva aloite (10.8. 1300 §), kaupungin 
työntekijöiden ja viranhaltijoiden sosiaaliti-
lojen parantaminen (5.10. 1622 §); 
— muut asiat: Iso-Huopalahden yleissuun-
nitelma (6.4. 613 §), kaupunkisuunnitteluvi-
raston kirjelmä liikenneturvallisuuspolitii-
kasta (24.8. 1356 §), asuntotuotanto-ohjelma 
vuodeksi 1973—1977 (2.11. 1761 §). 

Esitykset. Lautakunta päätti esittää kau-
punginhallitukselle v. 1973 talousarvioehdo-
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tuksen ja toimintasuunnitelman sekä asetta-
mansa jaoston laatiman ehdotuksen viran-
omaisen päätäntävallan nostamisesta (25.5. 
878 §, 29.12. 2102 §) ja taloussuunnittelutoi-
mikunnalle rakennusviraston ehdotuksen ta-
loussuunnitelmaksi v:ksi 1974—1983 (19.12. 
2042 §). 

T a l o u s o s a s t o n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t a s i a t 
(ent. Yleinen osasto) 

Päätökset. Lautakunta päätti tilata kerto-
musvuonna koneita ja laitteita seuraavasti: 
Bedford E JM 2+Norba KB yhdistelmä — 
jätteenkuljetusvaunu Insinööritoimisto O. 
Wikströmiltä (17.2. 347 §), 4 kpl Valmet 700 
MK II yleistraktoreita Valtra-Vilske etu-
kuormaimin varustettuina sekä 6 kpl Valmet 
700 MK II traktoreita Valtra-Vilske 1600 
etukuormaimin varustettuina ja 4 kpl Valtra-
Vilske 740 pyöräkuormaajia Valmet Oy:ltä 
(24.2. 394 §, 30.3. 597 §), Commer Yorkshire 
yhdistelmä Wihuri-Yhtymä Oy Autoalalta ja 
Kontio-Sisu-yhdistelmä Suomen Autoteolli-
suus Oy:ltä ja ylärakenteena Kanal-Miiller 
malli S 5000 Oy Machine Tool Co:lta (30.3. 
599 §), 4 kpl auraus- ja hiekoitusautoja lisä-
varusteineen, alustana Kontio-Sisu L-139 
CV/4400 N Suomen Autoteollisuus Oy:ltä 
(30.3. 600 §), Wärtsilä-Weitz GT 1289 S 3 n :o 
153/70 torninosturi Oy Soffco Ab:ltä (15.6. 
1027 §), yhdistelmä Bedford ERV 7C+Leach 
Sanicruisier Oy Auto-Bil Ab :ltä ja yhdistelmä 
Fargo FK 1050/6+Heil Mark V Oy Berner 
Ab:Itä (22.6. 1085 §), lakaisukoneet Elgin 
Pelican III Oy Rolac Ab:ltä ja LMV Super 
G4 Oy Soffco Ab:ltä (22.6. 1086 §), Interna-
tional 125 B telakuormaaja Rotator Oy:ltä 
(12.10. 1664 §) sekä 2 kpl Vammas JU 14 HD 
tiehöyliä puskulevyineen Kone-Tukku Oy :ltä 
(23.11. 1927 §). 

Lisäksi lautakunta päätti tilata puhtaana-
pito-osaston käyttöön katuhiekkaa n. 20 500 
tn Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudukselta ja 

n. 21 500 tn Soraliike Tauno Valolta (29.6. 
1141 §) sekä bensiiniä ajaksi 1.8.1972—31.7. 
1973 Oy Teboil Ab:ltä (27.7. 1243 §). 

T a l o s u u n n i t t e l u - j a t a l o -
r a k e n n u s o s a s t o j e n t o i m i a l a a n 

k u u l u v a t a s i a t 

Päätökset. Lautakunta päätti kertomus-
vuonna tilata rakennus- ym. työt seuraavasti: 
— rakennus- ja rakennustekniset työt: suo-
rittaa omana työnä Kallion paloseman ja 
HKR:n läntisen tukikohdan (17.2. 344, 349 
§), Tahvonlahden lastentarha- ja seimiraken-
nuksen, Nilsiänkatu 6 :n (24.2. 392 §, 2.3. 427 
§), Pihlajamäki II :n lastentarhan (9.3. 482 §) 
ja Marian sairaalan ensiapupoliklinikan laa-
jennuksen (27.4. 738 §), Marian sairaalan 
Lauttasaaren hoito-osaston ja Kontulan van-
hustenhuollon keskuksen (18.5. 855, 856 §) 
rakennustyöt sekä tilata Tervalammen työ-
laitoksen kasvihuonerakennustyöt Raken-
nusliike Veljekset Laaksolta (28.9. 1599 §), 
Marian sairaalan ensiapupoliklinikan laa-
jennuksen rakennustekniset työt Erottaja-
Rakenne Oy:Itä (2.11. 1806 §) sekä Roihu-
vuoren vanhusten asuintalon ja lasten päivä-
hoitolaitoksen rakennustekniset työt Silta- ja 
Satama Oy:ltä sekä Finlandia-talon raken-
nustekniset työt Arvo Westerlund Oy:Itä (30. 
11. 1958, 1962 §); 
— ilmanvaihtolaitteiden asennus: tilata Tah-
vonlahden kansakoulun työt Ilmateollisuus 
Oy .itä (13.1. 128 §), Myllypuron kalliosuojan 
laitteet asennustöineen ja Nilsiänkatu 6:n 
työt Ilmatekniikka Oy:ltä (27.1. 199 §, 25.5. 
898 §), Kallion paloaseman kalliosuojan, 
Lauttasaaren hoito-osaston, Kontulan van-
hustenhuollon keskuksen ja Kirvesmiehen-
katu 2:n (+TA-merkkinen automatiikka) 
työt Oy Areator Ab:ltä (22.6. 1093 §, 19.10. 
1719 §, 2.11. 1807 §, 21.12. 2078 §) sekä Roi-
huvuoren vanhusten asuintalon ja lasten päi-
vähoitolaitoksen työt Oy Huber Ab:ltä (30. 
11. 1961 §); 
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— sähkötyöt: tilata Auroran sairaalan ala-
muuntamon Sähkötyöt Oy Strömber Ab:ltä 
(27.1. 198 §), Tahvonlahden kansakoulun ja 
Lauttasaaren hoito-osaston työt Sähkösisu 
Oy :ltä (27.1.200 §, 26.10.1756 §), Myllypuron 
kalliosuojan ja elintarvikkeiden säteilytutki-
muslaboratorion työt M. A. Kohtasen Säh-
köliike Oy :ltä (23.3. 560 §), toimitalo Nilsiän-
katu 6:n työt puhelinjohdotuksineen Sähkö-
siirto Oy :ltä (8.6. 994 §), Kallion paloaseman 
I rakennusvaiheen ja HKR:n läntisen tuki-
kohdan työt Keskusosuusliike Hankkijalta 
(29.6. 1144 §, 26.10. 1757 §), Kontulan van-
hustenhuollon keskuksen työt Issi Ky V. 
Koskelalta (2.11. 1808 §), Roihuvuoren van-
husten asuintalon ja lasten päivähoitolaitok-
sen työt Helsingin Talosähkö Oy:ltä (30.11. 
1959 §) sekä Kirvesmiehenkatu 2:n työt Töö-
lön Sähköhuolto Oy:ltä (14.12. 2039 §); 
— putkiasennukset: tilata Tahvonlahden 
kansakoulun työt Termo Oy:Itä (13.1. 129 §), 
Nilsiänkatu 6:n, KHR:n läntisen tukikoh-
dan, Lauttasaaren hoito-osaston sekä Roi-
huvuoren vanhusten asuintalon ja lasten päi-
vähoitolaitoksen työt Oy Huber Ab :ltä (25.5. 
899 §, 12.10. 1670 §, 19.10. 1720 §, 30.11. 1960 
§), Kallion paloaseman työt Oy Starchjohann 
& Co Ab/Putkityöltä (22.6. 1094 §), Kontulan 
vanhustenhuollon keskuksen työt Keskus-
osuusliike Hankkijalta (2.11. 1805 §) sekä 
Kirvesmiehenkatu 2:n I-vaiheen työt Kruu-
nuhaan Putki Oy :ltä (21.12. 2077 §); 
— louhinta-, purkamis-, perustamis- ym. 
työt: tilata Kallion paloaseman kalliosuojan 
purkamis- ja louhintatyöt Manose H. O. 
Sorjonen Ky:ltä (10.2. 310 §), Kontulan van-
hustenhuollon keskuksen maarakennus- ja 
paalutustyöt sekä Kallion paloasema II- ra-
kennusvaiheen maankaivu- ja louhintatyöt 
Louhintaliike Aalto Oy :ltä (18.5. 860 §, 17.8. 
1350 §), Läntisen tukikohdan louhinta- ja 
maarakennustyöt Toiminimi Rilkkeeltä (17. 
8. 1349 §) sekä Siltamäen ja Jakomäen tila-
päisten kansakoulujen perustamistyöt Oy 
Rakennuspartiolta (2.11. 1803 §); 

— suunnittelutyöt: tilata Kontulan vanhus-
tenhuollon keskuksen sähköteknisen suun-
nittelun Insinööritoimisto Sarpanen & Ny-
manilta (10.2. 307 §), Herttoniemen ammatti-
koulun LVI-suunnittelun, reikäpiirustukset 
ja asennustyön teknisen valvonnan LVI-
insinööritoimisto Oy:Itä sekä luonnospiirus-
tukset arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo 
Suomalaiselta (13.4. 670 §, 8.6. 984 §); 
— tilata muita töitä seuraavasti: Auroran 
sairaalan varavoimakoneurakka Scan-Auto 
Oy:ltä (10.2. 306 §), Itäisen lääkäriaseman 
alaslaskettujen kattojen asennustyöt Ikas 
Oy:ltä ja lattiapäällystetyöt Mattoala Oy:ltä 
(10.2. 308, 309 §), Nilsiänkatu 6:n maalaus-
työt Vilen & Syrjänen Oy:ltä (17.8. 1348 §) 
sekä Kontulan vanhustenhuollon keskuksen 
hissityöt Kone Oy:ltä (2.11. 1804 §); 
— suorittaa seuraavat hankinnat: tilata Itäi-
sen lääkäriaseman ja Tahvonlahden kansa-
koulun kiintokalustot Oulun Puukalusteelta 
(2.3. 433 §, 8.6. 995 §), Myllypuron kallio-
suojan jäähdytyslaitteet asennustöineen Kes-
ko Oy:ltä (17.2. 352 §), 6 kpl viipaleraken-
teisia kansakoulurakennuksia Myyntiyhdis-
tys Puutalolta (6.4. 628 §, 12.10. 1671 §), 
ulkoseinäelementtejä Kontulan vanhusten-
huollon keskukseen Lohjan Kalkki Oy Lah-
den Betonilta (24.8. 1375 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle seuraavia asioita koskevat esitykset: 
toimikunnan asettaminen taloudellisemman 
rakentamisen aikaansaamiseksi (12.5. 818 §), 
Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malmin-
kartanon (TRO 1417, 1418 ja 1419) asemien 
tilaohjelmien hyväksyminen luonnosvaiheen 
suunnittelun pohjaksi, Malminkartanon ete-
läisen lippuhallin ja tunnelin välisen avo-
louhintaosuuden kattaminen, kahden hissin 
käyttäminen asemilla lippuhallien ja laiturei-
den välisessä tasonvaihdossa kumpaakin lai-
turia kohden, lumenpoistojärjestelmän käyt-
täminen pienillä alueilla, luiskissa ja por-
taissa, sähkölämmityksen ja laituritasoilla 
mekaanisen lumenpoiston käyttäminen (1.6. 
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939 §), kaupungin talonrakennustoimen laa-
tuluokkajaoituksen uudistaminen (7.12. 1997 

Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää seu-
raavat piirustukset kaupunginhallitukselle 
puoltaen niiden hyväksymistä: 
— luonnospiirustukset: Virastotalo Hieta-
niemenkatu 9 sekä Siilitien, Hiihtäjäntien, 
Kulosaaren, Sörnäisten ja Hakaniemen met-
roasemat (10.2. 294, 296—298 §, 12.5. 822, 
823 §), Tähtitorninvuoren yleinen kalliosuoja 
(6.4. 625 §), Kirvesmiehenkatu 2 (myös käyt-
tösuunnitelma ja I-vaiheen pääpiirustukset) 
(13.4. 665 §), Finlandia-talon lisärakennus 
(27.4. 730 §), Koulutanhuan lasten päivä-
hoito laitosrakennukset (25.5. 890 §), Nikki-
län sairaalan rakennus n:o 10 :n peruskor-
jaukset (29.6. 1129 §), Roihuvuoren vesisäi-
liö ja Viikinmäen sähköasemarakennus (3.8. 
1283, 1284 §), Oulunkylän urheilupuiston 1. 
rakennusvaihe (23.11. 1926 §), Kyläsaaren 
vesiensuojelu- ja tielaboratoriorakennus sekä 
Herttoniemen ammattikoulu (14.12. 2037, 
2038 §). Pohjois-Haagan ja Malminkartanon 
asemat (29.12. 2111, 2112 §); 
— pääpiirustukset: Kallion paloasema ja 
HKR:n läntinen tukikohta (17.2. 344, 345 §), 
varastorakennus L 7 B, Tahvonlahden las-
tentarha-ja -seimirakennus (24.2. 388, 392 §), 
Marian sairaalan ensiapupoliklinikan laa-
jennus ja Lauttasaaren hoito-osasto sekä 
Kontulan vanhustenhuollon keskus (20.4. 
705 §,18.5. 855, 856 §), tilapäinen koulura-
kennus (25.5. 889 §), Tervalammen työlaitok-
sen uusi kasvihuonerakennus ym. ja Sompa-
saaren väestönsuoja (1.6. 937, 940 §), Tähti-
torninvuoren yleinen kalliosuoja (29.6. 1127 
§), Finlandia-talon lisärakennus eräin lisä-
huomautuksin (24.8. 1372 §), Jakomäen ja 
Siltamäen koulurakennukset (12.10. 1663 §), 
virastotalo Hietaniemenkatu 9 (26.10. 1746 
§), Roihuvuoren vesisäiliö (9.11. 1850 §), 
tulipalossa osittain tuhoutuneen Herttonie-
men asemarakennuksen kunnostamistyöt 
(16.11. 1881 §) sekä Viikinmäen sähköasema 
(30.11. 1956 §); 

— muutospiirustukset: Sofiankatu 4, Nil-
siänkatu 6, Oulunkylän erityislastenkoti sekä 
Roihuvuoren vanhusten asuintalo ja lasten 
päivähoitolaitos (24.2. 391 §, 2.3. 427 §, 12.5. 
817 §, 27.7. 1238 §) sekä Pakintalon enti-
söintityöt (31.8. 1422 §). 

Lisäksi lautakunta antoi kertomusvuonna 
lausunnon mm. seuraavista asioista: Lasten-
tarhalautakunnan esitys Pajalahdentie 10 :een 
rakennettavasta lasten päivähoitolaitoksesta 
(2.3. 426 §), Sofianlehdon vastaanottokodin 
os. 8:n muuttaminen vajaamielisten hoito-
osastoksi (8.6. 982 §), eri hallintokuntien v:n 
1973 talousarvioon esittämät enintään 
150 000 mk:n suuruiset perusparannusluon-
toiset työt (22.6. 1083 §), Vartiokylän teolli-
suusalueen väestönsuoja sekä urheilu- ja ul-
koilulautakunnan v:n 1973 talousarvioon 
esittämät uudisrakennus-ja yli 150 000 mk:n 
peruskorjaustyöt (27.7. 1237, 1239 §), Hieta-
lahden hallin perusparannustyöt (24.8. 1373 
§), huoltolautakunnan esitys Koskelan van-
husten asuintalon perustamissuunnitelmasta 
(31.8. 1424 §), tullihallituksen esitys tulli-
laboratorion tilakysymyksestä (19.10. 1716 
§), urheilu-ja ulkoilulautakunnan esitys Myl-
lypuron urheilupuiston rakennusten uudel-
leen suunnittelusta vaiheittain tapahtuvaa to-
teutusta varten (19.10. 1715 §), Laakson sai-
raalan laajentamista koskeva hoitolaitosten 
suunnittelutoimikunnan ehdotus ja huone-
tilaohjelma (9.11. 1848 §), huoltolautakun-
nan esitys Kustaankartanon vanhainkodin 
hoitopaikkamäärän tarkistamisesta (16.11. 
1880 §), Itä-Pakilan lasten päivähoitolaitok-
sen perustamispäätöksen muutos (23.11.1925 
§) sekä uusien tp. kansakoulurakennusten 
hankinta (12.10. 1663 §). 

K a t u r a k e n n u s o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t a s i a t 

Päätökset. Lautakunta päätti kertomus-
vuonna 
— suorittaa hankintoja eri liikkeiltä seuraa-
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vasti: kaksi lietteenkuivaamon laitteistoa 
asennuksineen Oy Slamex Ab:ltä, Pukin-
mäen ja Suutarilan pumppaamoiden koneisto 
asennuksineen Oy Huber Ab:ltä ja paineput-
ket Oy Algol Ab:ltä sekä 20 000 kg ajorata-
merkintämassaa Oy Max Aue Ab:ltä (20.1. 
161 §, 27.1. 203 §, 1.6. 942 §, 26.10. 1758 §); 
— tilata Haaga—Vantaan projektin Kan-
nelmäen kaava-alueen 3 asunto-, jalankulku-
ja polkupyöräkatujen suunnitelmat Maa- ja 
Vesi Oy:ltä sekä Itä-Pasilan eteläosan jalan-
kulkutasojen ja siltojen yleissuunnittelun In-
sinööritoimisto E. Juva Ky:ltä (20.1. 162 §, 
3.2. 236 §); 
— tilata louhinta-, maanrakennus ym. työt 
seuraavasti: Kannelmäen louhintatyöurakka 
T:mi Rilkeltä (13.4. 667 §), Sisäkehäntien ja 
Pelimannintien louhintaurakat Vieskama 
Oy:Itä (29.6. 1149, 1150 §), Itä-Pasilan maa-
rakennusurakka I ja II Tiefundamentti Oy :ltä 
ja louheen murskausurakka Lohjan Kalkki-
tehdas Oy Rudukselta (1.6. 944 §, 2.11. 
1800, 1801 §); 
— tilata alikäytävä- ja sillanrakennustöitä 
seuraavasti: antaa urakalla rakennettavaksi 
Nurmijärventien rautatiealikulkusilta, Laa-
jasalon—Yliskyläntien jalankulkusilta lu-
kuun ottamatta omana työnä tehtäviä perus-
tuksia, Lapinmäentien—Koskelantien yhdys-
tien sillat n :ot 3,4 ja 5, Valtatie n :o 3 :n (Nur-
mijärventie) sillat S3, S4, S5 ja S6 sekä Niini-
saarentien alikäytävä (20.1. 159 §, 17.3. 509 §, 
12.5. 809 §, 6.4. 619 §, 5.10. 1632 §) ja suorit-
taa Kallvikintien alikäytävän rakentaminen 
omana työnä (27.1. 193 §, 2.3. 425 §) sekä 
tilata Junatien sillan rakennusurakka A. W. 
Liljeberg Oy:ltä ja Korkeasaaren sillan ra-
kennusurakka Perusyhtymä Oy:Itä ja sen 
tukirakennetyöt satamarakennusosastolta se-
kä kansirakenteet Sinkama Oy :ltä (10.2. 304, 
305 §,9.11. 1853 §), Kantelettarentien silta-
urakka Erector Oy :ltä (12.5. 810 §, 29.6. 1148 
§), Pelimannintien kolmen alikäytävän sekä 
Hopeasalmentien uuden sillan ja metroradan 
pl 100+50...103+00 ja Itäväylän pl 86+10 
eteläisen jatkeen urakkatyöt Lemminkäinen 

Oy:ltä (12.5. 811 §,21.9. 1557 §, 16.11. 1884 

— tilata jäteveden ja lietteen käsittelyyn liit-
tyviä rakennus- ym. töitä seuraavasti: Vuo-
saaren puhdistamon lietteenkäsittelyraken-
nuksen rakennusurakka Insinööritoimisto 
Vesto Oy:ltä ja ilmanvaihtotyöt Oy Aerator 
Ab:Itä (3.2. 232 §, 17.8. 1346 §, 28.9. 1597 §), 
Pukinmäen ja Suutarilan pumppaamoiden 
instrumentointi Elektro-Dynamo Oy:ltä (27. 
4. 749 §) sekä Kyläsaaren lietteenkäsittely- ja 
laboratorioalueen I täyttö vaiheen jatkaminen 
satamalaitokselta sekä lietepainejohtojen 
asennustyöt välillä Saarenkatu—Tivolintie 
Insinööritoimisto Vesto Oy:ltä (7.9. 1468, 
1470 §); 
— tilata viemäröintiin liittyviä töitä seuraa-
vasti : Kontulan itäisen kokooja viemärin ra-
kentamisurakka Perusyhtymä Oy:ltä ja Ti-
volintie—Sturenkatu viemäritunnelin raken-
nusurakka Insinööritoimisto Oy Vestolta (27. 
1. 204 194, 3.2. 238 §), Hakaniemen metro-
aseman rakentamisen takia tehtävät viemä-
rijärjestelyt sekä Porthaninkadun ja Alli 
Tryggin puiston välinen viemäritunneli Pe-
rusyhtymä Oy:Itä (23.3. 554 §, 2.11. 1802 §), 
Porthaninrinteen viemärivedenpumppaamon 
ja siihen liittyvien viemärien rakennusurakka 
Oy Yleiseltä Insinööritoimistolta (29.6. 1147 
§), Konala—Pasila viemäritunneleiden ja 
putkiviemäreiden työosuudet I—III ja V 
Insinööritoimisto Oy Vestolta ja työosuus 
IV Oy Yleiseltä Insinööritoimistolta (27.7. 
1246 §); 
— tilata muita töitä seuraavasti: Itäväylän 
siirron takia tehtävä meripenkereen ruop-
paus satamalaitoksen satamarakennusosas-
tolta sekä raitiotieraiteiden siirtotyö liikenne-
laitokselta (3.8. 1287 §, 21.12. 2079 §). 

Lisäksi lautakunta päätti 
— että katurakennusosasto oikeutetaan ti-
laamaan jalkakäytävien päällystystyöt, kes-
topäällystystyöt ja ns. suuret asfalttityöt kun-
kin työn alimman tarjouksen tehneeltä liik-
keeltä, edellyttäen että liikkeen suorittaman 
työn odotetaan täyttävän esitetyt laatuvaati-

441 



29. Yleisten töiden lautakunta 

mukset ja että kaupungille pidätetään oikeus 
suorittaa työt suotuisimmaksi katsomanaan 
ajankohtana, muutoin katurakennusosastolla 
on oikeus tilata työ seuraavaksi alimman tar-
jouksen antaneelta liikkeeltä (27.4. 750 §, 
12.5. 826 §, 18.5. 858 §); 
— että sen jälkeen kun urakkasopimus on 
allekirjoitettu ilmoitetaan kaikille tarjouksen 
antaneille liikkeille urakan saanut toiminimi 
ja tämän suostumuksella myös urakkahinnat 
(13.4. 667 §); 
— hyväksyä katurakennusosaston laatiman 
selvityksen »Jäteveden kemiallinen käsittely 
Helsingissä» kokeilunluonteiseksi runko-oh-
jelmaksi fosforinpoiston toteuttamiseksi kau-
pungin jätevesipuhdistamoilla (23.11. 1918 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuon-
na kaupunginhallitukselle seuraavia asioita 
koskevat esitykset: lietteen pumppaussiirto 
Munkkisaaren puhdistamolta Kyläsaaren 
puhdistamolle (27.1. 196 §), tieyhteyden jär-
jestäminen Vuosaarentelakka-alueelle (9.3. 
479 §), Laajasalon moottorikadun liittymi-
neen määrääminen kauko- tai kauttakulku-
liikenteelle tärkeäksi sekä rakennuslain 93 
§:n 1. momentissa tarkoitettujen korvausten 
hakeminen valtiolta (20.4. 704 §), Itä-Pasilan 
pääjalankulkukatujen, jyrkkien luiskien, por-
taiden, jalankulku-ulokkeiden ja -siltojen va-
rustaminen katulämmityksellä (27.7. 1230 §), 
kadun ja viemärin keskimääräisten rakenta-
miskustannusten vah vi staminen vuodelle 
1973 (26.10. 1752 §) sekä hakemuksen teke-
minen v:n 1972 loppuun mennessä Länsi-
Suomen vesioikeudelle Helsingin kaupungin 
jätevesien käsittelyä ja johtamista koskevan 
kokonaissuunnitelman toimeenpanemista 
varten (23.11. 1923 §). 

Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää kau-
punginhallitukselle seuraavat piirustukset ja 
suunnitelmat puoltaen niiden hyväksymistä: 
— katu- ja viemäripiirustukset: Munkkinie-
mi, Kuusisaari ja Koskela 20.1. 156 ja 155, 
157 §), Vuosaari (10.2. 288—291 §, 12.5. 
807, 808 §, 8.6. 976, 977 §), Malmi, Pihlajisto 

(2.3. 423, 424 §), Laajasalo (17.3. 510, 511 §, 
29.12. 2127 ,2128 §) sekä viemäritunnelisuun-
nitelmien piirustukset Tivolintie—Sturenkatu 
ja Konala—Pasila (27.1.194 §, 24.2. 387 §); 
— alikäytävien ja siltojen yleispiirustukset 
ja suunnitelmat: Kallvikintien, Valtatie n:o 
3 :n, Pelimannintien ja Niinisaarentien alikäy-
tävien yleispiirustukset ja Martinlaakson ra-
dan alikäytävien tyyppipiirustukset (27.1. 193 
§, 24.2. 386 §, 12.5. 811 §, 5.10. 1632 §ja 17.3. 
513 §), Nurmijärventien rautatiealikulkusil-
lan, yleispiirustukset vaihtoehdon II mukai-
sesti (20.1. 159 §), Laajasalontien—Ylisky-
läntien jalankulkusillan sekä Haagan rauta-
tiesilta—Pirkkolan risteys välisten Nurmi-
järventien siltojen S4 ja S5 sekä jalankulku-
siltojen S3 ja S6 yleispiirustukset (17.3. 509 §, 
6.4. 619 §), Lapinmäentien—Koskelantien 
yhdystien siltojen ja Kantelettarentien sillan 
sekä Pirkkolantien ylikäytävän valtatie n:o 
3:n (Nurmijärventie) sillan yleispiirustukset 
(12.5. 809, 810 §, 8.6. 978 §), Suokadun jat-
keen ylikulkusillan ja Veturitunnelin yleis-
suunnitelmat (21.12. 2074 §), Itä-Pasilan 
Asemapäällikönkadun ylittävien jalankulku-
siltojen ja niiden eteläpuolisten jalankulku-
katujen kansien yleispiirustukset varauksin, 
että kaidetyyppi päätetään lopullisesti KSV :n 
laatiman korttelisuunnitelman yhteydessä (3. 
8.1279 §), Huopalahti—Martinlaakson rauta-
tien yli rakennettavan Kannelmäen ylikulku-
sillan ja eritasoristeyksen rakentamiseen liit-
tyvät Vihdintien ylikulkusillan ja rantaradan 
alikäytävän sekä Pohjois-Haagan asemasillan 
yleissuunnitelmat (1.6. 936 §, 7.12. 1993 §, 
14.9. 1500 §); 
— viemäri- sekä jäteveden ja lietteen käsit-
telylaitosten ym. piirustukset ja suunnitel-
mat: Vuosaaren puhdistamon lietteenkäsit-
telyrakennuksen pääpiirustukset (3.2. 232 §), 
Hakaniemen metroaseman rakentamisen joh-
dosta laaditut viemärijärjestelmäsuunnitel-
mat sekä Porthaninkadun ja Alli Tryggin 
puiston välisen viemäritunnelin piirustukset 
(23.3. 554 §), Suutarilan pumppaamon tulo-ja 
paineviemärisuunnitelmat (15.6. 1022 §), Ala-
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Tikkurilan pumppaamon pääpiirustukset (9. 
11. 1842 §), Herttoniemen jätevedenpuhdista-
mon uuden esikäsittelyaseman ja Rajasaaren 
lietepumppaamon luonnospiirustukset (17.3. 
512, 16.11. 1876 §) sekä lietepainejohtolinjan 
Munkkisaari—Rajasaari piirustukset (26.10. 
1749 §); 
— Martinlaakson radan maisemasuunnitte-
luun liittyvät yleissuunnitelmat sekä metro-
tunneliosuuden Siltavuori—Hakaniemen to-
ri yleissuunnitelma (17.3. 508 §, 1.6. 935 §). 

Lisäksi lautakunta antoi kaupunginhalli-
tukselle lausuntoja mm. seuraavista asioista: 
— katujen ja teiden rakentaminen, paranta-
minen ym.: Tie- ja vesirakennushallituksen 
Uudenmaan piirin piirikonttorin kirje pai-
kallisteiden rakentamisesta ja parantamisesta 
Uudenmaan läänin alueella (6.4. 618 §), vt. 
Pettisen kirjelmä Pakilantien varustamisesta 
puu-ja pensasistutuksin (27.7. 1226 §), Tie-
hoitokunta Vartion anomus Puotilantien 
päällystämisestä ja yleisen vesi- ja viemäri-
verkon rakentamisesta Vartiokylään (12.10. 
1662 §), Itäväylän parantamissuunnitelma 
(2.11. 1785 §), Helsingin—Lahden moottori-
tien I rakennusvaiheen toteuttaminen moot-
toriliikennetienä välillä Arola—Mäntsälä E 
yleisten teiden järjestelyineen (23.11. 1922 §); 
— muut asiat: Aleksanterinkadun kävely-
katukokeilun jatkaminen (10.2. 293 §), Huo-
palahti—Martinlaakso rautatielle rakennet-
tavan Malminkartanon aseman sijoittaminen 
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tunneliin (30.3. 593 §), alistus Korkeasaaren 
sillan urakka-asiassa (15.6. 1030 §), eräiden 
henkilöiden ja järjestöjen anomukset Tapa-
ninkylän kunnallisteknisten töiden suoritta-
misesta sekä vt. Tuomiojan aloite Tapanilan 
pientaloalueen saattamisesta kaupungin vie-
märi- ja vesijohtoverkoston piiriin (29.6. 
1137, 1138 §), eräiden Vartiosaaren asukkai-
den anomus Länsi-Suomen vesioikeudelle 
saada rakentaa ponttoonisilta Laajasalosta 
Vartiosaareen (28.9. 1592 §), vt Pakarisen ym. 
aloite kanavan rakentamiseksi Vartiokylän-
lahdesta Porvarinlahteen (7.12. 1994 §) sekä 
Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan 
laatima selvitys pääkaupunkiseudun viemäri-
lietteen sijoittamisesta (21.12. 2070 §). 

P u h t a a n a p i t o - o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t a s i a t 

Päätökset. Lautakunta päätti tilata Kylä-
saaren jätteenpolttolaitoksen nosturikoneis-
ton Kone Oy:ltä (27.7. 1244 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupungin-
hallitukselle lausunnon mm. Helsingin puh-
taanapitolaitoksen ammattiosaston kirjeestä, 
joka käsitteli sosiaalitiloja sekä vt Gyllen-
bergin aloitetta siisteyden ylläpitämiseksi 
yleisökäymälöissä ja julkisilla paikoilla (22.6. 
1075, 1076 §). 

443 




