
34. Yleisten töiden lautakunta 

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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sia ja parannuksia yht . kahdeksan (10.1.95 §, 14.2. 
330 §, 331 §, 28.3.601 §, 18.4.698 §, 26.9.1635 §, 
17.10.1781 §, 31.10.1861 §), kustannusvahvistuksia 

ja toteuttamisohjelmia v:lle 1975 kaksi (7.11.1911 §, 
21.11.2000 §), loppuraportteja yksi (24.1.189 §). 

Puhtaanapito-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunta päätti asettaa keskuudestaan jaoston tut-
kimaan katupuhtaanapidon toimintaa 16.—17.1. myös 
vastaisten tapausten varalta (24.1.182 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset koskivat seu-
raavia asioita: 
— jätehuollon järjestäminen rakennettaessa kaupun-
gin maalle (1.8.1330 §) 
— rakentamattomien tontt ien kohdalla olevien katu-
osuuksien puhtaanapidon ottaminen kaupungin tehtä-

väksi (25.4.742 §) 
— uuden katuluokituspäätöksen kiirehtiminen (7.2. 
293 §). 

Lausunnot 

Lautakunta antoi kertomusvuonna lausunnot kiinteis-
tö lkn esityksestä kaupungin omistamien tontt ien katu-
puhtaanapidon järjestelyn muuttamiseksi sekä kahdes-
ta aloitteesta, jotka koskivat lajittelevan jätehuollon 
järjestämistä ja työryhmän muodostamista siivous-
kampanjaa varten yleisillä alueilla (6.6.1027 §, 1.8. 
1332 §, 18.4.696 §). 
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