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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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tn pestyä katuhiekkaa (13.6.1085 §), Machinery Oy 
Tietokoneelta neljä siirrettävää, äänieristettyä ilma-
kompressoria (7.3.486 §), Oy Rakennusvalmisteelta 
vi ipalera ken teiset työsuojat (21.2.366 §), Rolac Oy:ltä 

Katurakennusosaston toimialaan kuuluvat asiat 

kaksi Elgin Pelican Americana lakaisukonetta (4.4. 
655 §), Suomen BP Oy.ltä moottoribensiiniä (15.8. 
1400 §). 

Päätökset 

Lautakunta päätti kertomusvuonna 
hankkia: 
— Itä-Pasilan suurkorttelin n:o 1 :n katulämmitysput-
kisto Vesijohtoli ike Huber Oy:ltä (23.5.949 §) , ton t t i -
ja jalankulkukatuja varten käytävälaattoja, vesikouruja 
ja reunaelementtejä Radi-Betoni Oy:ltä (10.1.100 §), 
muovinen, n. 2 500 m pitkä painejohto Kulosaaren 
pumppaamon ja Kyläsaaren välille Oy Polyputki Ab : 
Itä (21.3.576 §) 

tilata seuraavat työt: 
kestopäällyste- ja valuasfaltti- sekä jalkakäytävien pääl-
lystetyöt 
— katurakennusosaston oikeuttaminen eräin ehdoin 
tilaamaan työ t alimman tarjouksen tehneiltä l i ikkeiltä 
(2.5.798 §, 799 §, 30.5.995 §) 

louhinta-, murskaus- yms. työt: 
— Alppikylän louhevaraston työ Lemminkäinen Oy: 
Itä (25.4.754 §) 
— Metsämäentien työ Lohjan Kalkkitehdas Oy Tiese-
piltä (3.1.53 §) 
— Savila-Tivolintien viemäritunnelin ja putkiviemäri-
en sekä Savilan pumppaamon työ t Louhintali ike Aalto 
Oy :ltä (28.2.407 §) 
— Vihdint ien työ Insinööritoimisto Oy Vestolta (31.1. 
243 §) 

sillat: 
— Merihaan jalankulkusilta Oy Kreuto Ab:ltä (15.8. 
1401 §) 
— Metsämäentien sillat no 4, 5 ja 6 ins.tsto Oy Ves-
tolta (29.8.1488 §) 
— Pasilan siltaurakka II Oy Tiefundamentti Ab:ltä 
(8.8.1363 §) 
— Pirkkolantien jalankulkusilta T:mi Anderssonilta 
(21.11.2021 §) 
— Puntaritien alikäytävän urakka Vesto Oy:ltä (22.8. 
1443 §) 

viemärivedenpumppaamo t: 
— Keravanjoen ulkopuoliset joh to työ t Oy Tiefunda-
mentti Ab.ltä ja rakennusurakka Vesi-Insinöörit Oy:ltä 
(31.1.243 §,14.3.541 §) 
— Rastilan urakka Ins.tsto Oy Vestolta (21.3.575 §) 

muut työt: 
— Särkiniementien sadevesiviemärin urakka Kestoas-
fal t t i Oy:ltä (28.3.610 §), Kulosaaren metroaidan pe-
rustusten rakentaminen Louhintali ike Aal to Oy:ltä 
(27.6.1197 §), hiekkasiilojen korjaus- ja kunnostus-
työ t Oy Peratek Ab:l tä (29.8.1489 §). 

Lisäksi lautakunta hyväksyi Talin jätevedenpuhdista-
mon tilapäisen lietteenkuivaamorakennuksen pääpii-
rustukset ja Itä-Pasilaan rakennettavan Toppari kujan 
eräiden tontt ien jalankulkukannen suunnittelu- ja ra-
kennuttamissopimuksen (7.2.296 §, 28.3.609 §), oi-
keutti Helsingin Puhelinyhdistyksen käyttämään yksi-
tyisiä urakoitsijoita kaduissa tehtävissä kaivuutöissä 
(27.6.1295 §) sekä vahvisti poikkeavien jätevesien 
käyttömaksun perustaksi määrätyt keskiarvot (15.8. 
1393 §). 

Esitykset 

Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seuraavat esi-
tykset: 
— eräiden katujen määrääminen kauko- ja kauttakul-
kuliikenteelle tärkeiksi sekä rakennuslain 136 a §:n 1 
momentissa tarkoitettujen korvausten hakeminen val-
t iol ta (27.6.1186 §) 
— sopimuksen tekeminen Itä-Pasilan suurkorttel i n:o 
7:n alueella tapahtuvasta suunnittelusta, rakentamises-
ta ja käytöstä kaupungin Kiinteistö Oy Opetustalon ja 
Osuuskunta Suomen Messujen kesken (17.10.1790 §). 

Lausunnot 

Khlle annetut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: 
— suunnitelmat: esi-, kunnostus-, metron raiteisto-, ta-
lous- ja valaistussuunnitelmat sekä viisi yleissuunnitel-
maa (31.1.235 § ,231 §, 13.6.1078 §, 28.3.600 §, 7.2. 
297 §,7.3.485 §,2.5.790 §,23.5.937 §,31.10.1861 §, 
21.11.2011 §) 
— yleis-, pää- ym. piirustukset: alikäytävä-ja jalankul-
kusilta- sekä -ramppipiirustuksia kahdeksan (14.3.533 
§, 18.4.697 §, 13.6.1076 §, 1077 §,27.6.1192 §, 5.9. 
1514 §, 10.10.1728 §), jätevedenpumppaamoja ja 
-puhdistamojen piirustuksia viisi, joista kolme laajen-
nusta (23.1.47 §,23.5.939 §,6.6.1030 §, 27.6.1294 §, 
8.8.1359 §) 
— muut asiat: liikenne- ym. järjestelyjä sekä korjauk-
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