
35. Y l e i s t e n t ö i d e n l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten 
töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1973 seuaavat henki-
löt: puh.johtajana dipl.ins. Kaarlo Penttinen, varapuh. 
johtajana ammatintark. Ensio Syrjänen sekä entisinä 
jäseninä varatuomarit Christer Antel i ja Osmo Musta-
mäki ja talouspääll. Sigurd Norrmdn ja uusina jäseninä 
valt.tiet.maist. Martt i Asunmaa, kirvesmies Pauli Da-
nielsson, f il. tr i Ilkka Hakalehto ja rak.mest. Yr jö Wir-
malainen. Kaupunginhallituksen edustajana oli raken-
nustointa johtava apul.kaup.joht. Veikko Järvinen ja 
lautakunnan sihteerinä to imi rakennusviraston hallin-
nollisen osaston kansliatston pääll. varat. A imo Him-
berg. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 52 kertaa ja 

käsitteli 1 866 asiaa. Lähetettyjen kirjeiden lukumää-
rä oli 464. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan 
kaksi jaostoa sellaisten asioiden valmistelua varten, 
jotka ovat edellyttäneet lisätutkimusten suorittamis-
ta ja joissa tämän on katsottu voivan paremmin ta-
pahtua jaoston kuin lautakunnan piirissä. 

Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön 7 §:n mu-
kaan lautakunta asettaa kunkin kalenterivuoden alus-
sa keskuudestaan viisijäsenisen talorakennusjaoston 
ja määrää sille puheenjohtajan. Jaoston puheenjohta-
jaksi val i t t i in Mustamäki ja jäseniksi Antel i , Danielsson, 
Norman ja VVirmalainen. Jaoston sihteerinä toimi os. 
siht. oik.kand. Heikki Aho. 

Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunta päätti hyväksyä v:n 1973 kone-
ja autohankintaohjelman (10.1. 29 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna khlle 
mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: 
- asuntotuotanto-ohjelmaehdotus (25.10. 1502 §) 
- asemakaavaehdotukset: Etelä-Kaarela-Kannelmäki 

kortteleille 33156 - 33168 sekä muutosehdotus 
puistoalueelle (7.6. 866 §), Haaga-Lassila kortteleil-
le 29164-29169 (26.4. 660 §) ja Suutarilan kortte-
leille 40100-40111 eli Puistolan aloituskortteleille 
(10.5. 720 §) 

- asemakaavan muutosehdotukset: Alppiharjun kort-
telille 397 sekä viereisille puistoalueille (24.5. 
805 §), Haagan, Pohjois-Haagan kortteli l le 29159 
sekä eräille viereisille yleisille alueille (17.5. 769 §), 
Pakila-Itä-Pakilan eräille kortteleille sekä puisto- ja 
katualueille (10.5. 723 §) sekä Pitäjänmäen - Rei-
marlan kortteleille 46119, 46122, 4614046158 ja 
46160 sekä puisto-ja katualueille ja osalle Konalan 

puistoaluetta (29.3. 500 §) 
— esi- ja yleissuunnitelmat: Itäisen rantavyöhykkeen 

virkistyksen yleissuunnitelma (22.2. 284 §) ja Itä-
keskuksen kaavarungon esisuunnitelmat (31.5. 
838 §) 

— kaatopaikat: ylimääräisten maa-ainesten ja asumis-
jätteiden kaatopaikan perustaminen Laajalahden 
länsiosan vesi- ja vesijättöalueelle, lisäselvityksen 
antaminen Länsi-Suomen vesioikeudelle (10.5. 
719 §) 

— valtion virastotalon rakentaminen Itä-Pasilaan 
(25.1. 121 §) 

— vesiensuojelu: Tuusulanjoen ja Keravanjoen aluei-
den vesiensuojelutoimikunnan mietintö (16.8. 
1117 §) 

Lisäksi annettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
lausunto saneeraussuunnitelmaehdotuksesta (6.9. 
1232 §). 
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Rakennuttajapäällikön toimialaan kuuluvat asiat 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavia asioita koskevat lausunnot: 
— metroasemat: Hiihtäjäntien, Kulosaaren ja Siilitien 

asemien pääpiirustukset (22.11. 1676-1678 §) ja 

Kampin aseman luonnospiirustukset (15.11. 
1624 §) 

— urheilukeskuksen esityöt, Itäisen Asukastoimikun-
nan aloite (22.11. 1679 §). 

Talosuunnittelu osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset. Lautakunta päätti tilata kertomusvuonna 
erilaisia suunnittelutöitä seuraavasti: 
— Esplanadi kappelin entistämis- ja peruskorjaustyön 

suunnittelu Arkkitehtitoimisto Aino ja Pekka Lau-
rilalta (15.3. 431 §) 

— Herttoniemen ammattikoulun jatkosuunnittelutyö 
Arkkitehtitoimisto Timo ja Tuomo Suomalaiselta 
(21.6. 956 §) ja rakennussuunnittelu insinööritoi-
misto Osmo Puupponen & Co:lta (25.1. 137 §) 

— Koskelan vanhusten asuintalon ja lasten päivähoito-
laitoksen sekä korttelikoulun suunnittelutyö Ark-
kitehtitoimisto Erkki Karvinen Ky:ltä (5.4. 548 §) 
Oulunkylän urheilupuiston I rakennusvaiheen jat-
kosuunnittelu Arkkitehtitoimisto Risto Kauria ja 
Risto Turtola Arkkitehdin SAFA.Ita (22.2. 302 §) 

— Pirkkolan jäähallin eli jääkiekkokentän kattamisen 
suunnittelu Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Sire-
niltä (8.2. 216 §) 

— rautatieasemien jatkosuunnittelutyöt: Kannelmäen 
asema Suunnittelutoimisto Kahri-Mikkilä-Mykkä-
seltä, Malminkartanon asema Oy Kaupunkisuunnit-
telu Ab:lta ja Pohjois-Haagan asema arkkitehtitoi-
misto Lehtovuori-Tegelman-Väänäseltä (1.3.341 — 
343 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle anta-
mat esitykset koskivat mm. 
— Pohjois-Haagan väestönsuojan rakentamista aseman 

lähelle tulevaan koulurakennukseen (27.9. 1350 §) 
sekä 

— Myllypuron urheilupuistoa varten valitun maan-
käyttövaihtoehdon mukaisen asemakaavamuutok-
sen suorittamista (22.3. 463 §). 

Lausunnot. Lautakunta päätti lähettää mm. seuraavat 
piirustukset kaupunginhallitukselle puoltaen niiden 
hyväksymistä: 
— luonnospiirustukset: Jakomäen kansakoulun lisära-

kennus, korttelikoulut Itä-Pakila ja Koskela (13.12. 
1787 §,20.12. 1848, 15.11. 1629 §), Kannelmäen 
asema ja Koskelan vanhusten asuintalo (1.2. 179 §, 
4.10. 1402 §), lasten päiväkodit Itä-Pakila, Kontu-
la I I I , Koskela, Lauttasaari II ja Pajalahti (20.12. 
1848 §, 11.10. 1441 §, 15.11. 1629 §, 18.10. 1476 
§, 29.3. 507 §), Meilahden taidekokoelmaraken-
nus, Pirkkolan jäähalli ja Talin urheilupuiston jalka-
pallohalli (1.2. 178 §,8.3. 389 §, 12.4. 585 §) 

— muutospiirustukset: Kallion paloasema, Kiinteistö 
Ensi linja 9 ja Ruoholahden telakan toimisto- ja so-
siaalirakennus (21.6. 941 §, 20.9. 1311 §, 20.12. 
1844 §) 

— pääpiirustukset: asemat: Pohjois-Haaga ja Kannel-
mäki (27.9. 1350, 1351 §), Hanasaaren B-voimalai-
tos 2. rakennusvaihe (27.9. 1353 §), Esplanadin-
kappelin entisöimis- ja muutoshanke (16.8. 
1134 §), kalliosuojat: Dagmarinkatu, Tiilimäen laa-
jennusosa ja Tähtitorninvuori (4.10. 1407 §, 6.9. 
1255 §, 14.6. 917 §), kaupunginpuutarhan kasvi-
huoneen n:o 5 uudelleen rakentamisen II vaihe 
(10.5. 735 §), Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielabo-
ratorio (10.5. 734 §), Laajasalon kirjasto- ja nuori-
sotalo (1.3. 334 §), lasten päivähoitolaitokset: Ete-
lä-Jakomäki, Koulutanhua, Pajalahti, Mellunmäki, 
Sepänmäki ja Vesala (8.3. 388 §, 29.3. 508 §, 9.8. 
1092 §, 18.10. 1478 §,25.10. 1519, 1520 %,Mari-
an sairaalan keittiön perusparannustyö, Metsolan 
tp. kansakoulu, Pakin talo II rak.vaihe ja Pirkkolan 
jäähalli (10.5. 733 §,8.3. ¿91 §, 19.4. 630 §, 10.5. 
736 §), poliisilaitoksen toimitiloissa Unioninkatu 
27 ja Aleksanterinkatu 22—24 suoritettavat muu-
tos- ja perusparannustyöt (3.5. 689 §), Talin urhei-
lupuiston jalkapallohalli, Tervalammen työlaitok-
sen henkilökunnan asuinrakennus ja Vuosaaren ve-
sisäiliö rakennukseen suunniteltu laitesuoja (9.8. 
1091 §,4.10. 1401 §, 12.4. 587 §) 

muut lausunnot 
koskivat mm. seuraavia asioita 
— Etelä-Haagan terveysaseman perustamissuunnitel-

ma (20.12. 1842 §) 
— Kivelän ja Hesperian sairaaloiden modernisointia 

koskeva perustamissuunnitelma (1.2. 180 §) 
— Lasten päivähoitokomitean mietintö (22.2. 299 §) 

ja lasten päivälaitoshuoneiston rakentaminen Pato-
lan alueelle (20.12. 1845 §) 

— Myllypuro: korttelikoulun, kerhokeskuksen, lasten 
päiväkodin ja koululasten päiväkodin suunnittelu-
ohjeet (4.10. 1404 §), urheilupuiston maankäyttö-
suunnitelman tarkistaminen (22.3. 463 §) sekä va-
paa-ajan viettoon ja harrastustoimintaan tarkoitet-
tujen tilojen sijoittaminen kalliosuojaan (16.8. 
1135 §) 

— päihtyneiden selviämisaseman sijoittaminen yt lkn 
hallinnossa olevalle tontille (10.5. 737 §) 

263 



35. Yleisten tö iden lautakunta 

— Vall i lan terveysaseman ja Kunnantien ensiapuase-
man toiminnal l inen suunnitelma ja huonetilaohjel-
ma (15.11. 1 6 2 8 § , 2 9 . 1 1 . 1718 §). 

T a l o n 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 

Päätökset. Lautakunta päätt i kertomusvuonna 
s u o r i t t a a s e u r a a v a t h a n k i n n a t : 
— t i lata HKR:n läntisen tuk ikohdan hallien elementti-

rungot Semera Oy: l tä (19.4. 640 §), Jakomäen tp. 
lastentarhan ja tp. kansakoulujen viipalerakenteet, 
2 kpl siirrettäviä koulurakennuksia ja 8 kpl viipale-
rakenteita Myynt iyhd is tys Puutalolta (1.3. 345 §# 

8.2. 224 §, 13.12. 1795 §), Läntisen tuk ikohdan 
hallien siporex-elementit Lohjan Kalkkitehdas Oy 
Sasekalta ja teräsrunkoiset ovet ja seinät Forssan 
Meta l l i t yö t Oy:ltä (9.8. 1100, 1101 §) ja Pirkkolan 
jäähall in l i imapuu kannattajat Oy Laivateollisuus 
Ab. l tä (7.6. 874 §) 

t i l a t a s e u r a a v a t t y ö t 

kalusto-ja maalaustyöt 
— Kontu lan vanhustenhuollon keskuksen kalustotyöt 

Ou lun Puukaluste Oy. l tä ja lasten päivähoitolaitok-
sen Pajalahdentie 10 K V R - t y ö t Myynt iyhd is tys 
Puutalol ta (21.6. 958 , 960 §) 

— Lauttasaaren hoito-osaston sekä Kontulan vanhus-
tenhuol lon keskuksen maalaustyöt Maalausliike Vi-
len & Syrjänen Oy:l tä (22.2. 301 §, 1.11. 1559 §) 

louhinta-,paalutus- ja maarakennustyöt 
— Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n kaivin-

paalutustyöt Kreuto Oy:l tä (3.5. 697 §), Kyläsaa-
ren vesiensuojelu- ja t ielaboratorion paalutus- ja 
maatyöt Pohjavahvistus Oy:l tä (21.6. 959 §), viras-
to ta lon Hietaniemenkatu 9 maarakennustyöt Pe-
rusyhtymä Oy.l tä (2.8. 1066 §) sekä Dagmarinka-
dun kall iosuojan louh in ta työ t Oy Yleiseltä Insinöö-
r i to imisto l ta (13.12. 1796 §) 

rakennusurakat ja -työt 
— Kontu lan vanhustenhuollon keskuksen rakennus-

urakka Laatubetoni Oy. l tä (8.11. 1593 §), Tal in 
jalkapal lohal l iurakka L i i t i n Oy: l tä (20.12. 1856 §), 

— Pasilan maaliikennekeskus B:n betonie lement t i työt 
Oy Semera Ab:l tä (18.10. 1486 §), Pirkkolan jää-
hall in kat to- ja päätyseinätyön urakat Rakennuslii-

Lisäksi lautakunta antoi eräille hal l intokunni l le lau-
sunnon monitoimitaloselvi tyksistä (8.3. 390 §). 

l u v a t a s i a t 

ke V i l j o Viisas ja Kumppani l ta (15.11. 1635 §) 

osaurakat ja -työt 
— Finlandia-talon lisärakennuksen sähkötekniset t yö t 

Keskusosuusliike Hankki jal ta, pu t k i t yö t Suomen 
Vesi- ja Lämpöjohto Oy:l tä, i lmanvaihtotyön ura-
kat Suomen Puhallintehdas Oy:l tä sekä LVI-auto-
mat i ikka ja valvontalai tetyöt Regulator Oy:ltä 
(10.1. 52 § ,8 .2 . 225 §, 22.3. 467 §, 19.4. 639 §) 

— Kal l ion paloaseman alumiiniset ovat ja ikkunara-
kenneurakat T :mi Konepaja Mäkelini l tä ja puuik-
kunaurakat Kajaani Oy:ltä (20.12. 1857, 1859 §), 
i lmanvaihto- ja putk iurakat Oy Huber Ab: l tä, I I ' -
l l I- ja IV rakennusvaiheen säätölaitetyöt Honey-
well Oy: l tä sekä II—IV rakennusvaiheiden sähkö-
urakat Keskusosuusliike Hankki ja l ta (5.4. 549 §, 
3.5. 696 §, 14.6. 920 §, 21.6. 957 §) 

— Kontulan vanhustenhuollon keskuksen ikkunatyöt 
Mikke l in Puusepänliikkeeltä, pu t k i t yö t Putkivuor io 
Oy. l tä , i lmanvaihtourakat Vesi johtol i ike Onniselta 
sekä sähkötyöt Issi Ky V. Koskelalta (15.3. 430 §, 
8.11. 1594, 1595, 1596 §) 

— Pasilan maalikennekeskuksen rakennus B:n sähkö-
t y ö t Issi Ky V. Koskelalta, pu t k i t yö t Vesi- ja Läm-
pö Oy: l tä sekä i lmanvaihtotyöt Oy l lmatekni ikka 
Ab. l tä (12.4. 592, 593, 594 §) 

— Pirkkolan jäähallin sähkötekniset t yö t Sähköapu 
Oy. l tä (9.8. 1099 §), Roihuvuoren kansakoulun 
ikkunoiden uusimistyö K o k k o & Kont io Oy:ltä 
(12.4. 596 §) 

— Virastotalon Hietaniemenkatu 9 pu t k i t yö t kaupun-
gin vesilaitokselta, sähkötyöt Puistolan Sähköli ike 
Oy:l tä sekä i lmanvaihtotyöt Suomen Puhallinteh-
das Oy :ltä (3.5. 690 § ,6 .9 . 1260 §, 13.12. 1794 §) 

suu n n ittelu työ t 
— Hert toniemen ammat t ikou lun sähkötekninen suun-

ni t te lu Insinöör i to imisto Tauno Nissinen Ky. l tä 
(22.3. 468 §) 

— Itä-Pasilan kall iosuojan sähkötekninen suunnittelu 
Insinöör i to imisto Sarpanen & Nymani l ta (11.10. 
1445 §). 
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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 

Lautakunta päätti kertomusvuonna 
h a n k k i a 
— Herttoniemen jätevedenpuhdistamon pohjalaattail-

mastimet Activated Sludge Ltdiltä (30.8. 1213 §) 

t i l a t a s e u r a a v a t t y ö t 

jätevedenpuhdistamot ja -pumppaamot 
— Ala-Tikkuri lan pumppaamon rakennusurakka Lem-

minkäinen Oy.ltä sekä Suutarilan ja Pukinmäen 
pumppaamojen paineviemärit ja Ala-Tikkurilan liit-
tymien ulkopuolisten johtojen rakentaminen Insi-
nööritoimisto Oy Vestolta ja Oy Yleinen Insinööri-
toimistolta (1.2. 187, 188 §) 

— Hanasaaren viemäripumppaamon rakennusurakka 
Vesto Oy:ltä (6.9. 1259 §), Herttoniemen jäteve-
denpuhdistamon urakka Laatubetoni Oy.ltä ja esi-
käsittelyaseman koneistourakka Konekemia Oy.ltä 
(29.11. 1721 §) 

— Talin jätevedenpuhdistamon tilapäisen lietteenkui-
vauskoneiston hankinta ja asennus Machinery Oy: 
Itä (13.12. 1792 §) 

louhintamaanrakennus- ja paalutustyöt 
— Itä-Pasilan maarakennusurakka II I louhintatyöt 

Louhinta- ja Maansiirto Eero Forsström Ky:ltä (8.2. 
222 §) 

— Kulosaaren louhinta-, purku- ja viemäriurakat Lou-
hintali ike Aalto Oy.ltä (8.11. 1592 §) 
Martinlaakson radan Malminkartanon tunneliase-
man louhinta annettiin T:mi Rilken suoritettavaksi 
(1.2. 189 §) 

— Nurmijärventien maan ja kallion leikkaustyöurakka 
Louhintal i ike Aalto Oy.ltä (11.10. 1446 §) 

— Veturimiehenkadun louhinta Tiefundamentti Oy: 
Itä (21.6. 955 §) 

— Haagan eritasoliittymän pengerpaalutustyöt ensisi-
jaisesti Veljekset Hallenberg Oy:ltä ja toissijaisesti 
Maanrakennusliike Kullervo Karekselta (18.10. 
1484 §) 

sillat 
— Huopalahden-Martinlaakson radalle rakennettava 

Pohjois-Haagan asemasilta Silta ja Satama Oy.ltä 
(30.8. 1218 §) 

— Nurmijärventien sillat: Kylänevantien silta- ja Haa-
gan risteyssiltaurakat sekä rautatiealikulkusilta ja 
siihen l i i ttyvä rataoikaisu Lemminkäinen Oy:ltä 
(1.2. 186 §, 1.3. 340 §) sekä Laajasuontien ja San-
tavuorentien jalankulkusiltojen rakennusurakat Pe-
rusyhtymä Oy:ltä (6.9. 1257 §) 

— Pasilan siltaurakka I Tiefundamentti Oy:ltä (29.11. 
1722 §) 

— Reposalmentlen risteyssiltaurakka Oy Kreuto Ab:n 
suoritettavaksi (8.3. 394 §) 

verkkoaitaus 
— Martinlaakson radan verkkoaitausurakka Alum Oy.-

ltä ja Teknil l inen toimisto E. Laurilalta (13.12. 
1793 §) 

viemäriurakat 
— Arttolantieltä Puistolan aloituskortteli in johtavien 

viemäreiden ja Vuosaaren Rastilan pumppaamon 
ulkopuolisten viemäreiden urakat Insinööritoimisto 
Oy Vestolta (27.9. 1358 §, 29.11. 1719 §), Paja-
lahden sadevesiviemärin urakat Louhinta ja maan-
siirto Eero Forsström Ky .itä (4.10. 1413 §) 

suunnittelutyöt 
— Lauttasaaren jätevedenpuhdistamon laajennuksen 

ja vanhan osan korjauksen suunnittelutyö Maa ja 
Vesi Oy:ltä (29.11. 1720 §), V i ik in jätevedenpuh-
distamon laajennuksen suunnittelu Su un ittelu kes-
kus Oy:ltä (22.11. 1683 §) 

Katurakennusosaston toimesta suoritettavat kestopääl-
lystystyöt ja ns. suuret valuasfalttityöt katurakennus-
osasto oikeutett i in tilaamaan kunkin työn alimman 
tarjouksen tehneeltä liikkeeltä eräin ehdoin (3.5.693, 
694 §, 10.5. 739 §) 

Katurakennusosaston piirustuksessa n:o 19746 esitetty 
Tapaninkylän, Suurmetsän ja Suutarilan kaavoittamat-
tomien puistoalueiden rakennusaikataulu hyväksytti in 
eräin muutoksin (4.10. 1409 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavat esitykset: 
— khlle esitys kadun ja viemärin keskimääräisten ra-

kennuskustannusten vahvistamiseksi vuodelle 1974 
(25.10. 1512 §) ja katujen määräämisestä kauko-
tai kauttakulkuliikenteelle tärkeiksi sekä rakennus-
lain 93 §:n 1 mom:ssa tarkoitettujen korvausten 
hakemisesta valtiolta (6.9. 1250 §) 

— kaupunkisuunnittelulautakunnalle jalankulku- ja 
polkupyöräli ikenteen suunnitteluohjeiden tarkista-
mista koskeva esitys (3.5. 688 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kertomusvuonna kau-
punginhallitukselle mm. seuraavia asioita koskevat lau-
sunnot: 

jätevedenpuhdistamot 
— Sipoon Nikki län jätevedenpuhdistamon käyttökus-

tannusten jakaminen ja jäteveden puhdistamista 
koskevan sopimuksen tarkistaminen (21.6. 940 §) 

liikenneyhteydet, tiet, sillat 
— liikenneyhteydet Pirkkolan urheilupuiston ja Mau-
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nunnevan alueella (10.1. 45 §) 
— parantaminen: Helsingin-Lähden moottor i t ie välillä 

Koskelantie-Viikki tiejärjestelyineen (11.10. 1434 
§), Helsingin ohikulkut ie välillä Veromiehenkylä-
Tikkur i la ja liikenteen valo-ohjaussuunnitelma 
(30.8. 1208 §) ja Valtatie n:o 6, 7 (Itäväylä) Jako-
mäen-Mellunkylän paikallistien (Naulakalliontie) ja 
Vuosaaren paikallistien (Niinisaarentien) risteysalu-
eella tiejärjestelyineen (20.9. 1307 §) 

— rakentaminen: jalankulkutien rakentaminen valta-
tien n:o 2 varteen välillä Konala-Friherrs.Helsinki, 
Espoo ja Vantaa (9.8. 1086 §) ja Vantaanjoen län-
sirannan ulkoi lureit in ja siihen l i i t tyvien siltojen ra-
kentaminen (25.10. 1511 §) 

— yleissuunnitelmat: Pasila-Metsälän yhdystielle ra-
kennettavan Veturi t ien ylikulkusil lan (silta n:o 10) 
yleissuunnitelma (6.9. 1238 §) ja Sörnäisten ranta-
tien yleissuunnitelma (20.12. 1837 §) 

piirustukset 
— alikäytävät, alikulkusillat ja- tunnel i t : Huopalahden 

asemajärjestelyyn l i i t tyvien alikäytävien ja alikul-
kusillan yleispiirustukset (7.6. 870 §), Metsämäen-
tien ja Ratapihantien alikäytävien sekä Ratapihan-
tien alitse rakennettavan rautatietunnelin ja Savon-
kadun pohjoispuolelle rakennettavan alikäytävän 
yleispiirustukset ( 10 .1 .46 §, 15.2. 262 §, 13.12. 
1774 §) 

— jätevedenpuhdistamot, viemäri tunneitym.: Hertto-
niemen jätevedenpuhdistamon uuden esikäsittely-
aseman ja Rastilan jätevedenpumppaamon pääpii-

rustukset (26.7. 1030 §, 20.9. 1305 §), Kaivopuis-
ton ja Eteläsataman kokoojaviemärin sekä Konala-
Pasila viemäritunneliin Käpylästä johtavan sivuhaa-
ran suunnitelman piirustukset (9.8. 1085 §, 20.9. 
1306 §) ja Savilan pumppaamon ja Savilan-Tivolin-
tien viemäritunnelisuunnitelman luonnospiirustuk-
set (22.3. 460 §,9.8. 1084 §) 

— metro: tunneliosuuden Siltavuori-Kamppi suunni-
telmat, Sörnäisten ja Hakaniemen metroaseman 
luonnos- ja pääpiirustukset sekä metrovarikon 
yleissuunnitelma (12.4. 580, 582, 583, 584 §), ul-
koalueen sähkönsyöttöasemien (Kalasatama, Kulo-
saari, Siil itie, pääpiirustukset (14.6. 916 §) ja vari-
kon koetusraiteen linjaus ja korkeusasema sekä be-
tonitunnelin yleispiirustukset (18.10. 1472 §). 

Lisäksi lautakunta antoi muille kaupungin elimille 
mm. seuraavat lausunnot: 
— kaupunkisuunnittelulautakunnalle tie- ja katupoik-

kileikkausten suunnitteluohjeita sekä veden han-
kinta· ja viemärilaitteiden rakentamista ja suunnit-
telua varten haettavia korkotukilainoja koskevat 
lausunnot (19.4. 627, 629 §) 

— metrotoimikunnalle lausunto länsisektorin esisuun-
nitelmasta osuudella Kamppi-Lauttasaari (23.8. 
1159 §) sekä 

— vesilautakunnalle lausunto vesijohtoveden valmis-
tuksessa ja jäteveden puhdistuksessa syntyvien liet-
teiden yleiskäsittelymahdollisuuksien tutkimisesta 
(6.9. 1253 §). 

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 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhallitukselle ker-
tomusvuonna mm. Itä-Pasilaan rakennettava katuläm-
mitystä koskevan esitykset (13.12. 1773 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi khlle mm. seuraavia asi-
oita koskevat lausunnot: 

— kaatopaikkoja koskeva valtuustoaloite (20.12. 
1831 §) 

— Lauttasaaren hiekoitushiekkasiilon sijoitus (20.12. 
1832 §) 

— Vanhankaupunginlahden itäisten osien rakentami-
nen virkistysalueeksi (25.1. 133 §). 

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 

Päätökset. Lautakunta päätti suorittaa kertomusvuon-
na mm. seuraavat hankinnat: 
— autot: jätteenkuljetusauto Bedford EJM/Norba KB 

Insinööritsto O. Wikström ilta (12.4. 591 §), aggre-
gaatti yhdistelmä Bedford ERT3D—Nordba K 1 - 5 
Oy Auto-Bil Ab:ltä ja yksi Scania LB 80 S38 -
Norba K1—5 yhdistelmä Scan-Auto Oy:ltä sekä 
kaksi Kontio-Sisu L - 1 3 9 CV/4400 N aurausautoa 
Oy Suomen Autoteollisuus Ab.ltä (26.4. 668, 
669 §) 

- kaivukoneet: 2 kpl A R A AK 31 F, Keskusosuuliike 
Hankkijalta (15.3. 428 §) 

— katuhiekkaa (pestyä) n. 40 000 tonnia Lohjan 
Kalkkitehdas Oy Rudukselta (21.6. 947 §) 

— kompressorit: 3 kpl siirrettäviä äänieristettyjä Hol-
man RO 25 P Silent Machinery Oy Tietokoneelta 
(8.3. 393 §) 

— lakaisukoneet: kaksi kpl Elgin Pelican Americana 
Oy Rolac Ab:ltä (10.5. 738 §) 

— leikkurit: hydraulinen levyleikkuri Pearson 8038Oy 
Finnbasic Ab:ltä (25.10. 1525 §), 2 kpl kelaleikku-
reita mallia Jacobsen m/F 133 ja 2 kpl mallia Turf 
King/84 keloineen sekä yksi luiskaleikkuri Terrain 
King Oy Labor Ab.ltä (29.3. 513 §) 
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35. Yleisten töiden lautakunta 

— moottoribensiinihankinnat v. 1973—74 esityslistan 
mukaisesti (16.8. 1137 §) 

— nosturit, kuormaajat: Grove RT 58 mobilenosturi 
ja kaksi Allis-Chalmers 345 pyöräkuormaajaa Kes-
ko Oyrltä (29.3. 512 §,3.5. 692 §) 

— teräsbetonisia paaluhattuja 2 623 kpl Karjaan Se-
menttituotetehtaalta (8.11. 1591 §) 

— Teräsbetonipaalut Haagan eritasoliittymää varten 

Lohjan Kalkkitehdas Oy Betonilta (30.8. 1214 §) 
- traktor i t ja niihin l i i t tyvät laitteet: 5 kpl Valmet 

702 yleistraktoreita, 4 kpl Va l t r a -VL 1605 etu-
kuormaimia, yksi Valtra—VL 1605 kuormain, yksi 
Hiab 550 B nosturi, yksi Teräperävaunu ja 2 kpl 
Valmet 1200 pyöräkuormaajaa sekä 6 kpl Valtra 
Vilske—VL 742 K traktorikuormaajaa Valmet 
Oyrltä (12.4. 590 §, 19.4. 635 §, 7.6. 872 §). 
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