
31. Urheilu-ja ulkoilu lautakunta 

so, Vart iokylä, Pitäjänmäki, Mellunkylä, Laajasalo, 
Vuosaari (3.1.28 §, 30 §, 10.1.79 §, 80 §, 28.2.404 §, 
7.3.469 §, 470 §, 472 §, 14.3.525 §,21.3.551 §,4.4 . 
636 §, 637 §, 25.4.731 §, 732 §, 783 §, 16.5.858 §, 
30.5.978 § ,13.6 .1065 §, 27.6.1173 §, 1174 §, 1.8. 
1323 § , 1 3 2 4 §, 29.8.1470 §, 5.9.1509 §, 12.9.1542 
§, 19.9.1584 §, 26.9.1619-1621 §, 7.11.1901 §, 
21.11.1989 §, 1991 §, 12.12.2117 §,19.12.2164 §) 
— Malmin aluekeskuksen kaavarunkosuunnitelma 
(31.1.221 §) 

kirjelmät: 
— Itämeren ja Suomenlahden vesiensuojelua koskeva 
ympäristönsuojelutoimikunnan kirjelmä (6.6.1019 §) 
— urakkaneuvottelukunnan kirjelmä rakennusurakoi-
ta käsittelevien ohjeiden tarkistamisesta (28.3.593 §) 

mietinnöt: 
— kaupunkijätejaoston osamietintö I: kaupunkijäte 
(14.11.1948 §) 
— puhtaanapitojaoston mietintö (2.5.778 §) 
— öljyvahinkojen torjuntatyöjaoksen I osamietintö 
(19.12.2165 §) 

väliraportit: 
— Länsi-Pasilan saneerausta koskeva väliraportti (24.1. 
175 §) 
— Tuomarinkylän kartanon maankäyttösuunnitelman 
väliraportti (6.6.1018 §) 

yleiskaava- ja osayleiskaavaehdotukset: 
— Itäkeskus, Kantakaupunki, Keskuspuisto, Vartio-
kylä (7.3.468 §, 10.10.1715 §, 14.11.1947 §) 

muut asiat: 
— asuntotuotanto-ohjelma 1975 -1979 (7.11.1900 §) 
— Helsingin Museolautakunnan esitys Tuomarinkylän 
kartanon puiston kehittämisestä (27.6.1178 §) 
— lisäsopimuksen tekeminen Vantaan kaupungin jäte-
vesien johtamisesta Helsingin kaupungin viemäriverk-
koon (5.12.2078 §) 
— rakennuskustannusten ennalta arvaamattoman nou-
sun korvaaminen eräissä pitkäaikaisissa rakennusura-
koissa (22.8.1427 §). 

Rakennuttajapäällikön toimialaan kuuluvat asiat 

Lausunnot 

Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat 
mm. seuraavia asioita: 
— asuntoalueiden yhteisväestönsuojien rakentaminen 

(23.5.944 §) 
— metroasemat: Kampin pääpiirustukset sekä Kluuvin 
ja Puotinharjun luonnospiirustukset (13.6.1082 §, 
29.8.1483 §, 19.9.1594 §). 

Talosuunnitteluosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunta teki kertomusvuonna Konalan ja Kontu-
lan IV:n lasten päiväkotien luonnospiirustuksia koske-
vat päätökset (18.4.701 §, 16.5.874 §). 

Esitykset 

Lautakunta teki khlle esityksen Kontulan väestönsuo-
jan rauhanaikaisesta käytöstä (6.6.1033 §). 

Lausunnot 

Lk päätti lähettää seuraavat piirustukset khlle puolta-
en niiden hyväksymistä: 
— luonnospiirustukset: Arkadianmäen kalliosuoja 
(28.2.413 §), Eteläsataman matkustajasi liat (17.1. 
154 §), Kaivokadun metroasema (14.3.537 §), Kontu-
lan IV lasten päiväkoti (16.5.874 §), Myl lypuron kort-
tel ikoulu, kerhokeskus, lasten päiväkoti ja koululasten 
päiväkoti (20.6.1129 §), Pihlajiston ala-asteen koulu-

tont in käyttösuunnitelma ja koulun luonnospiirustuk-
set (21.11.2016 §), Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitok-
sen laitosvalvomo ja kaasukemikaalirakennus (21.2. 
364 §), Talot Sofiankatu 4, Aleksanterinkatu 2 2 - 2 4 
ja Sofiankatu 3 huonetilat (20.6.1131 §), Vart ioky-
län varikko 11:n säilytyshalli (14.3.538 §), Vi ikinmäen 
asuinrakennukset (27.6.1195 §), Vuosaaren II lasten 
päiväkoti (12.12.2135 §) 
— pääpiirustukset: Eteläsataman matkustajasi liat 
(30.5.993 §), Itä-Pakilan lasten päiväkot i- ja kortteli-
koulurakennus (15.8.1398 §), Herttoniemen ammatti-
koulu (19.12.2179 §), Kiinteistö Neulapadontie6, Ko-
nalan lasten päiväkoti (5.9.1519 §), Koskelan lasten 
päiväkodit ja korttel ikoulu (26.9.1636 §, 28.3.606 §) 
sekä vanhusten asuintalo (21.3.570 §), Lauttasaaren 
II ja Kontulan I I I lasten päiväkodit (21.2.362 §, 363 
§), Meilahden taidekokoelmarakennus (19.12.2178 §), 
Nikki län sairaalan rakennus n:o 10 (24.1.195 §), Ou-
lunkylän urheilupuiston huoltorakennus (3.1.49 §), 
Pihlajamäen, Jakomäen, Kontulan, Vesalan ja Sepän-
mäen tilapäiset kansa koulurakennukset (17.1.153 §), 
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34. Yleisten töiden lautakunta 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen laitosvalvomo ja 
kaasukemikaal¡rakennus (20.6.1133 §), Ruoholahden 
telakan hitsaus-ja pajahalli (14.11.1965 §),Tervalam-
men työlaitoksen henkilökunnan asuinrakennus (8.8. 
1361 §), Vuosaaren leikkikenttärakennus (3.1.50 §), 
Yliskylän jätevedenpumppaamo (28.11.2043 §) 

muut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
— lasten päiväkotien ja kerhokeskuksen perustami-
nen: Jakomäen neljännen ja Suutarilan kolmannen las-
ten päiväkodin perustamisesitys ja perustaminen sekä 
kerhokeskuksen perustaminen Pohjois-Jakomäkeen 
(29.8.1486 §, 24.1.193 §, 5.9.1515 §) 
— miet innöt: majoituskomitean mietintö »Selvitys 
joukkomajoitusta tarvitsevien henkiöiden asumistason 
pysyvämmäksi parantamiseksi Helsingissä.» (14.2. 
303 §), vanhusten asuintalojen rakennus- ja varusteta-
sotyöryhmän mietintö »Ehdotus vanhusten asuintalo-
jen suunnittelemisessa ja rakentamisessa noudatetta-
viksi rakennus- ja varustetasoa koskeviksi yleisohjeik-
si.» (3.10.1692 §) 

— suunnitelmat: Auroran sairaalan lastenpsykiatrian 
osastorakennuksen luonnosvaiheen suunnitelmat (27.6. 
1197 §), eräiden lasten päiväkotien suunnitelmien to-
teuttamismahdollisuudet (12.9.1554 §), hoitolaitosten 
suunnittelutoimikunnan esitys Maunulan terveysase-
man perustamissuunnitelma (31.1.237 §), huoltolauta-

kunnan esitys Kustaan kartanon vanhain -6 -rakennuk-
sen saneerauksen suunnitelma (21.11.2015 §), Huopa-
lahti-Martinlaakosn radalle rakennettavan Malminkar-
tanon alikäytävä 11:n yleissuunnitelman hyväksyminen 
(28.2.411 §), Itäkeskuksen toisen lasten päiväkodin 
perustamissuunnitelma ja huonetilaohjelma (29.8. 
1485 §), Katajanokan rakennuksen K 5 tilapäisen mat-
kustajaterminaalin suunnitelma (21.3.571 §), Koske-
lan sairaskotiin l i i t tyvän 200 -paikkaisen hoitoraken-
nuksen toiminnall inen suunnitelma ja huonetilaohjel-
ma (19.12.2176 §), Myl lypuron urheilupuiston tarkis-
tettu maankäyttösuunnitelma (9.5.829 §), Vallilan ter-
veysasema, kouluterveydenhuolto-osaston korva-ja sil-
mäpolikl inikka, kaksi huoltotoimistoa sekä yleinen 
kasvatusneuvola,perustamissuunnitelmat (22.8.1442 §) 
— muut asiat: Itäisen aluekeskuksen väestönsuojasel-
vitys (5.9.1518 §), Jakomäen kortteli koulun rakenta-
minen (16.5.873 §), Kampin ammatt ikoulun korjaus-
työ t (8.8.1361 §). Myl lypuron sähköaseman toinen 
rakennusvaihe (5.12.2091 §), Pasilan maaliikennekes-
kuksen kenttävarasto (5.12.2092 §), Tuomarinkylän 
kartanon peruskorjausohjelman II vaiheen toteuttamis-
ta koskeva museolautakunnan esitys (10.1.99 §), ur-
heilu- ja ulkoilulautakunnan v:n 1975 talousarvioon 
esittämät uudisrakennustyöt (1.8.1337 §), valtionhal-
l innon to iminta- ja taloussuunnitelmissa v:lle 1975-79 
esitetyt rakennusinvestoinnit (28.2.412 §). 

Talorakennusosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunta päätti kertomusvuonna 
suorittaa seuraavat hankinnat: 
— Hietaniemenkatu 9 virastotalon hissit Kone Oy:ltä 
ja puurakenteiset ovet ja ikkunat Alavuden Puunjalos-
tustehdas Oy :ltä (25.4.755 §, 23.5.951 §), Kallion pa-
loaseman asennettavat väliseinät Rakennusasennus 
E. Ståhlberg Ky:ltä, sähkökäyttöiset nosto-ovet Suo-
men Gravvford Door Ab:l tä sekä alaslasketut katot 
A . VVasenius Ky:ltä (16.5.887 §, 14.2.335 §, 23.5. 
950 §), Kontulan vanhustenhuollon keskuksen keittiö-
laitteet Oy Elektrohelios Ab.ltä (6.6.1038 §), Kyläsaa-
ren vesiensuojelu- ja tielaboratorion hissit Valmet Oy: 
Itä (13.6.1087 §), Sepänmäen ja Vesalan tilapäisten 
lasten päiväkotien viipalerakenteet Myyntiyhdistys 
Puutalolta (7.2.306 §), Tähtitorninvuoren varavoima-
koneisto Oy Asea Ab:ltä (19.9.1597 §) 

tilata seuraavat työt: 
i lmanvaihtotyöt 

— Koskelan vanhusten asuintalon, kort tel ikoulun ja 
lasten päiväkodin työ t Suomen RCM Oy:ltä (17.11. 
1921 §) 

— Kyläsaaren vesiensuojelu- tielaboratorion t yö t Oy 
Aerator Ab:ltä ja jäähdytyslaitteet Oy Morus Ab:ltä 

(17.10.1797 §, 1798 §) 

— Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon t yö t Suomen 
Puhallintehdas Oy.ltä (6.6.1041 §) 

louhinta-, perustamis-, purkamis- ym. t yö t : 
— Eduskunnanmäen kalliosuojan urakkatyöt Maan-
siirto Heinonen & Co:lta rakennushallituksen hankki-
mien tarjousten mukaisesti (26.7.1303 §) 
— Itä-Pasilan kalliosuojan louhintatyöt Insinööritoi-
misto Oy Vestolta (10.10.1743 §) 
— Talin jalkapallohallin pukusuojarakennuksen ja öljy-
rakennuksen perustustyöt Rakennusrateva Oy:ltä 
(18.4.716 §) 

— Vuorikadun kalliosuojan lujitusurakka Oy Peratek 
Ab:l tä (20.6.1145 §) 

maalaustyöt 
— Kallion paloaseman urakka Maalaamo Pauli Hieta-
nen Ky :ltä (24.10.1824 §) sekä Kiinteistö I linja 1 :n ja 
Unioninkatu 27 :n t y ö t Vi len & Syrjänen Oy:ltä (17.10. 
1795 §, 21.2.368 §) 

pu tk i työ t ym. 
— Esplanadinkappelin pu tk i työ t Kruununhaan Putki 
Oy :ltä ja i lmanvaihtotyöt Valmet Oy :ltä (31.1.249 §) 
— Kiinteistö Ensi linja 9:n, kaupungin vesilaitokselta 
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