
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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laskutyönä (18.4.715 §) 
— Koskelan vanhusten asuintalon, kort tel ikoulun ja 
lasten päiväkodin työ t Oy Huber Ab:ltä ja sähkötyöt 
Issi Ky v. Koskelalta (10.10.1741 § ,1742 §) 
— Koulutanhuan lasten päivähoitolaitoksen työ t 
Kruunuhaan Putki Oy:ltä (6.6.1042 §) 
— Kyläsaaren vesiensuojelu- ja tielaboratorio, Helsin-
gin kaupungin vesilaitokselta laskutyönä (6.6.1039 §) 
— Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalo Kruunuhaan 
Putki Oy :ltä (6.6.1040 §) 
— Nikki län sajraalan rakennus 10 Huber Oy:ltä 
(16.5.889 §) 
— Tähtitorninvuoren kalliosuojan putkiurakka Oy 
Termolta, ilmanvaihtourakka Oy Aerator Ab:ltä ja 
sähköurakka Oy Termolta (8.8.1364 §) 

rakennus- ja rakennustekniset työt: 
— Esplanadin kappelin saneerauksen rakennustekni-
set t yö t Rakennustoimisto Pentti I. Kyllöseltä (31.1. 
248 §) 
— Jakomäen kansakoulun lisä rakennusurakka Insi-
nööri toimisto Raspi Ky :ltä (24.10.1825 §) 
— Kannelmäen asemaa koskeva urakka Arvo Wes-
terlund Oy:ltä (20.6.1141 §) 
— kaupunginpuutarhan kasvihuone n:o 5:n työ t 
Kalle Nuutiselta (18.4.715 §) 
— Kontulan I I I lasten päiväkotirakennuksen, Leik-
kikuja 4 , urakka Rakennusrateva Oy:ltä 17.10.1793 §) 
— Koskelan vanhusten asuintalon, kort tel ikoulun ja 
lasten päiväkodin urakka Laatubetoni Oy:ltä (3.10. 
1698 §) 
— Pohjois-Haagan asemaa koskeva urakka Silta ja Sa-
tama Oy :ltä (20.6.1141 §) 
— Tervalammen työlaitoksen henkilökunnan asuin-
rakennustyöt Rivirakenne Oy:ltä (12.9.1563 §) 
— Tähtitorninvuoren kalliosuojan rakennusurakka-
työ t Polar-rakennusyhtiöltä ja ruiskubetonityöt Pa-
raisten Kalkki Oy:ltä (28.3.611 §) 
— Vuosaaren leikkikenttärakennustyöt Talontekijät 
Oy :ltä (17.10.1796 §) 

sähkötyöt: 
— asemat: Kannelmäen asema Sähkölähteenmäki 
Oy:ltä ja Pohjois-Haagan asema Oy Huber Ab:l tä 
(27.6.1203 §) 
— Esplanadinkappelin työ t Issi Ky V. Koskelalta 
(31.1.250 §) 
— kiinteistön Ensilinja 9 t yö t Sähkö-Aro Oy:ltä 
(4.4.658 §) 
— Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen sekä vesien-
suojelu- ja tielaboratorion t yö t Oy Strömberg Ab:l tä 
(14.3.543 §,3.10.1697 §) 
— Laajasalon kirjasto- ja nuorisotalon sekä Koulu-
tanhuan lasten päiväkodin työ t Sähkö Oy Vektor i l ta 
(30.5.998 §) 
— Nikki län sairaalan rakennus n:o 10 t yö t Puistolan 
Sähköliike Oy:ltä (16.5.888 §) 

muut työt: 
— Kallion paloaseman kiinteät puukalustotyöt Puu-
työtehdas Oy Tuomiselta (17.10.1794 §) 
— Kontulan vanhustenhuollon keskuksen alaslasket-
tuja kattoja koskevat t yö t Ikas Oy:ltä (24.1.196 §) 
ja lasiväliseinätyöt Luhti Oy.ltä (14.2.335 §) sekä 
latt iamattotyöt Mattoala Oy:ltä (7.3.490 §) 
— Laakson sairaalan kaukolämpötyöt Oy Huber 
Ab:ltä (20.6.1141 §) 
— Myl lypuron kiinteistö Neulapadontie 6: kortte-
l ikoulun, kerhokeskuksen, lasten päiväkodin ja kou-
lulaisten päiväkodin suunnittelu Arkk i teht i to imisto 
Osmo Mikkonen Ky:ltä (25.4.755 §) 
— Pasilan maaliikennekeskuksen rakennus B:n kos-
teus- ja vesieritystyöt Asfalt t i Oy Lehtiseltä (21.3. 
578 §) 

Lisäksi hyväksytti in Mellunmäen lasten päiväkodin 
pääpiirustukset, tehti in esitys yleisten töiden lauta-
kunnan oikeuttamisesta tekemään urakkasopimus 
Rakennus Oy:n kanssa sekä annetti in lausunto Raken-
nus Oy :n tekemästä tarjouksesta (13.6.1087 §). 

Talousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunta päätti hankkia kertomusvuonna koneita ja 
laitteita seuraavasti: 
— auraus- ja hiekoitusautot: kolme autoa ja kaksi 
kuorma-autoalustaa Oy Suomen Autoteoll isuus Ab:ltä 
(7.2.305 §, 10.10.1736 §) 
— tiehöylät: kaksi Vammas JU 14 HD höylääjä kaksi 
puskulevyä Kone-Tukku Oy:ltä (28.2.415 §) sekä kak-
si Lokomo A H 122 höylääjä kaksi puskulevyä Keskus-
osuusliike Hankkijalta (3.10.1695 §) 
— traktor i t sekä traktor in osat ja välineet: kymmenen 
Valtra-VL 742 kuormaajaa, neljä Valtra-VL 702 yleis-

traktoria ja neljä Valtra-VL 1605 etukuormainta Val-
met Oy:ltä (7.3.486 §, 17.10.1787 §, 18.4.711 §), 
kuusi Ford County 754 neli pyörä vetoista traktoria ja 
kaksi puskulevyä Oy Rolac Ab:ltä (2.5.795 §, 31.10. 
1869 §), 20 lumiauraa, 10 harjalaitetta sekä 10 vaihto-
harjaa konevarikoita (13.6.1085 §) 
— muut hankinnat: Acrivated Sludge Ltd:ltä Munkki-
saaren jätevedenpuhdistamon vesiaseman ilmastimet 
(26.7.1301 §), Oy Auto-Bil Ab:ltä kaksi jätteenkulje-
tusautoa (9.5.833 §), Berner Oy:ltä sadevesikaivojen 
tyhjennysauto (6.6.1036 §), Keskusosuusliike Hankki-
jalta kaksi kotimaista Ara A K 44 kaivu konetta (25.4. 
750 §), Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudukselta n. 40 000 
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