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

Kokoonpano 

Yleisten töiden lautakunnan puh.johtajana to imi v. 
1974 dipl.ins. Kaarlo Pettinen, varapuh.johtajana tar-
kasi. Ensio Syrjänen ja jäseninä varat. Christer Antel i , 
valt.maist. Martt i Asunmaa, kirvesmies Pauli Daniels-
son, f i l . t r i Ilkka Hakalehto, varat. Osmo Mustamäki, 
talouspääll. Sigurd Norrmén ja rak.mest. Yr jö Wirma-
lainen. 

Kaupunginhallituksen edustajana to imi apul.kaup. 
joht . Veikko Järvinen ja lautakunnan sihteerinä varat. 
A imo Himberg. 

Kokoukset ym. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 53 kertaa ja 
käsitteli 2 186 asiaa. Lähetettyjä kirjeitä oli 572. 

Jaostot 

Lautakunta asetti kertomusvuonna keskuudestaan 
kuusi jaostoa lisätutkimuksia edellyttäneiden asioiden 
valmistelua varten. 

Yleisten töiden lautakunnan johtosäännön 7 §:n mu-
kaan lautakunta asetti kalenterivuoden alussa keskuu-
destaan viisijäsenisen talorakennusjaoston ja määräsi 
sille puheenjohtajan. 

Kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunnan tärkeimmistä päätöksistä mainit takoon 
seuraavat: 
— Mäkelänkatu 37—43 lämpöjohtolaitteiden ti lauk-
sen hyväksyminen (26.7.1300 §) 
— Pohjois-Haagan ja Kannelmäen asemien hissitilaus-
ten hyväksyminen (26.7.1299 §) 
— rakennusurakkapäätöksien sisällön tarkastaminen 
siten, että 1) lisä- ja muutostöiden kustannukset eivät 
saa nousta lautakunnan kussakin tapauksessa vahvista-
maa määrää suuremmaksi, 2) viraston toimivaltaan si-
sältyvät muutokset tai lisäykset, jotka koskevat teknil-
lisiä tarkistuksia tai alunperin vahvistetun hankkeen 
täydentämistä tarkoitetuksi kokonaisuudeksi, 3) lisä-
ja muutostöistä maksettavat korvaukset vahvistaa 
kaupungininsinööri (30.5.977 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 

— jätevesimaksulain voimaantulosta aiheutuvat toi-
menpiteet (17.1.128 §) 
— Opastinsillan rakentamissopimuksen tekeminen 
Itä-Pasilan suur korttelissa Kiinteistö Oy Asemapääl-
l ikönkatu 7:n, Eläketurvakeskuksen ja Kansallissää-
t iön kanssa (16.5.858 §) 
— puistokäytäville ajon ja puistopysäköinnin estä-
minen (16.5.860 §) 
— rakennuspiirustusten hyväksymismaksurajojen tar-
kistaminen (7.2.287 §). 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat 
mm. seuraavia asioita: 

kaavoitusasiat: 
— asemakaava- tai asemakaavan muutosehdotukset: 
— Kamppi, Etu- ja Taka-Töölö, Käpylä ja Oulunky-
lä, Haaga ja Pohj.-Haaga sekä Lassila, Munkkiniemi, 
Etelä-Kaarela ja Kannelmäki, Pukinmäki ja Savela, 
Suutarila, Suurmetsä, Jakomäki, Puistola, Heikinlaak-
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