
30. Yleisten töiden lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lautakunnan kokoonpano oli v. 1965 entinen, 
paitsi että seuraavien jäsenten: kirvesmies 
Vilho Aittomäen, dipl.ins. Holger Holmbergin 
ja varastomest. Johannes Jussilan tilalle tuli-
vat reht. Martin Fager, varapuheenjohtajana 
8.12. lukien, sekä fil.maist. Valter Lähdeoja 
ja koneenhoit. Eugen Virtanen. Varapuheen-
johtajan, dipl.ins. Jorma Kilven kuoltua 9.11. 
valittiin hänen tilalleen 1.12. lukien uudeksi 
jäseneksi lakit.lis. Paul Paavela. 

Lautakunta kokoontui 56 kertaa ja käsit-
teli 2 167 asiaa. Lähetettyjen kirjeiden luku-
määrä oli 554. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna kes-
kuudestaan kaksi jaostoa sellaisten asioiden 
valmistelua varten, jotka edellyttivät lisätut-
kimusten suorittamista ja joissa tämän kat-
sottiin voivan paremmin tapahtua jaoston 
kuin lautakunnan piirissä. Toimintaansa jat-
koivat v. 1963 asetetut kaksi komitealuon-
toista jaostoa, jotka olivat jätteenkuljetus-
autojen hankintaa tutkimaan 17.6. asetettu 
jaosto ja 7.10. asetettu rakennusviraston 
organisaatio j aosto. 

Lautakunnan kertomusvuoden aikana te-
kemistä päätöksistä ja esityksistä sekä anta-
mista lausunnoista mainittakoon seuraavat 
tärkeimmät, jotka on ryhmitelty rakennus-
viraston eri toimialojen mukaan: 

Y l e i s e n o s a s t o n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t : päätettiin tilata Autolava Oy: 
Itä jätteenkuljetusauto Bedford alustoineen 
(5.4. 650 §), Suomen Autoteollisuus Oy:ltä 

kaksi Kontio-Sisu -merkkistä, Berner Oy:ltä 
kaksi Fargo- ja Auto-Bil Oy:ltä kaksi Bedford 
-merkkistä kuorma-auton alustaa (4.10. 
1 642 §), Veho Oy:ltä puhtaanapito-osas-
ton käyttöön Unimog-maastoauto lisävarus-
teineen (15.11. 1 888 §) sekä Oy Autokeskuk-
selta kolme Scammel Scarab -vetovaunua 
(8.3. 481 §). 

Lautakunta päätti tilata Stockmann Oy:ltä 
kaksi Fordson Super Major -traktoria varus-
tettuina kuormaajalla, nosturilla ja perävau-
nulla (11.1. 107 §) sekä Valmet Oy:ltä haaruk-
katrukin lisä varusteineen ja 8 kpl Valmet 565 
-traktoreita sekä lisäksi Rolac Oy:ltä kaksi 
Ford Super Major Manuel nelipyörävetoista 
traktoria (2.8. 1 284 §, 18.10. 1 718 §). 

Senor Oy:ltä päätettiin tilata imuruoppaa-
ja Weri (1.3. 451 §), Insinööritoimisto Raken-
nusmiehenä torninosturi Potain ja Veä-Uni-
vex höyrykattila (8.3. 482 §, 20.12. 2 128 §), 
Soffco Oy:ltä kaivukone Poclain ja Machinery 
Oy:n Tiekoneosastolta kaksi kaivukonetta 
HY-MAC 580 varustettuina kuokka- ja kah-
marikauhoilla ja lisäksi Rolac Oy:ltä kaivu-
kone Jussi 700 hydraulisella kauhalla varus-
tettuna (15.3. 537 §) sekä Machinery Oy:ltä 
Michigan- ja Rolator Oy:ltä Payloader-kau-
hakuormaaja (8.12. 2 041 §). 

Lisäksi päätettiin tilata Lokomo Oy:ltä 
kolme jyrää mallia Lokomo ja kaksi tiehöylää 
(12.4. 709 §, 2.8. 1 285 §), Machinery Oy:n 
Tiekoneosastolta kaksi lakaisukonetta, Rolac 
Oy:ltä ja Soffco Oy:ltä kummaltakin yksi 
lakaisukone (12.4. 710 §), Rakennusväline 
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Oy:ltä kaksi betoniasemaa Turbo-Belox (15.3. 
536 §), Lohjan Kalkkitehdas Oy Rudukselta 
52 000 to katuhiekkaa (31.5. 994 §), Shell Oy: 
Itä n. 2 milj. litraa bensiiniä (28.6. 1 143 §) se-
kä Trustivapaa Bensiini Oy:ltä n. 15 364 000 
litraa polttoöljyä n:o 1 ja n. 62 723 000 kg 
polttoöljyä n:o 4 (2.8. 1 283 §). 

T a l o r a k e n n u s o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t : lautakunta päätti 
suorittaa seuraavat työt talorakennusosaston 
omana työnä: Pirkkolan urheilupuiston I ja 
II rakennusvaiheen sekä Suursuon vanhain-
kodin henkilökunnan asuinrakennuksen (4.1. 
57 §, 8.11. 1 830 §), Aleksis Kiven kansakou-
lun lisärakennuksen (11.1. 96 §), Sofianlehdon 
A-rakennuksen muutostyön (1.2. 27 9§), 
Myllypuron kansakoulun rakentamisen (10.5. 
840 §) sekä kaupungintalon korttelin (n:o 30) 
saneeraustyön (17.5. 881 §). 

Seuraavat rakennustyöt päätettiin suori-
tut taa urakoitsijatyönä: Outamon vastaanot-
tokodin uuden osastorakennuksen ja henkilö-
kunnan asuinrakennuksen (16.8. 1 341 §), 
Riihenkulman lastenkodin (6.9. 1 463 §) ja 
Pihlajamäen lastentarha- ja seimirakennuk-
sen rakentaminen (25.10. 1 750 §). 

Lautakunta päätti tilata Riistavuoren van-
hainkodin henkilökunnan asuinrakennuksen 
rakennusteknilliset työt rak.mest. A. Heikki-
seltä perustettavan Rakennusliike A. Heikki-
nen Oy:n lukuun (4.1. 60 §), Suursuon nuori-
so- ja lastentalon rakennusteknilliset työt 
maalaustöineen Palasvirta Oy:ltä (12.4. 706§), 
Myllypuron lastentarhan rakentamisen koko-
naisurakkana Rakennusliike Viljo Viisas ja 
Kumpp. -yhtiöltä (16.8. 1 344 §), Pohjois-
Haagan ammattikoulun rakennus- ja maa-
laustyöt Puolimatka Oy:ltä (30.8. 1 433 §) ja 
Roihuvuoren kansakoulun rakennusteknilli-
set- ja maalaustyöt sekä erikoisammattikou-
lun rakentamisen Ab Consolid Oy:ltä (13.9. 
1 524 §, 29.11. 1 997 §). 

Korkeasaaren rantapavilj ongin rakentami-
nen päätettiin antaa Oy Rakennuspartion 
tehtäväksi (25.1. 230 §) sekä kaupunginteat-
terin ja sen kalliosuojan rakentaminen Ar-

vonen Oy:n suoritettavaksi (5.4. 649 §). 
Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyistä 

esityksistä mainittakoon: puollettiin seuraa-
vien rakennusten muutos-, rakennus- tai kor-
jaustöiden piirustusten hyväksymistä: Aleksis 
Kiven ja Oulunkylän kansakoulujen lisära-
kennusten (11.1. 96 §, 27.12. 2 147 §); Kallion 
kansalaiskoulun perusparannus- ja lisära-
kennustyön (25.10. 1 749 §); Myllypuron, 
Alppiharjun ja Puotilan kansakoulujen (15.2. 
354 §, 24.5. 936 §, 18.10. 1 704 §); erikoisam-
mattikoulun (1.3. 431 §); vajaamieliskoulun 
(27.9. 1 584 §); Myllypuron, Puotilan, Kontu-
lan ja Pihlajamäen lastentarha- ja seimira-
kennusten (25.1. 219 §, 1.2. 281 §, 26.4. 737 §„ 
25.10. 1 750 §); Riihenkulman lastenkodin 
(6.9. 1 463 §); Outamon vastaanottokodin 
uuden oppilasosastorakennuksen ja henkilö-
kunnan asuinrakennuksen (16.8. 1 341 §); 
Nikkilän sairaalan uusien asuinrakennusten 
(20.9. 1 550 §); Sofianlehdon A-rakennuksen 
(1.2. 279 §); Suursuon vanhainkodin henkilö-
kunnan asuinrakennuksen (1.3. 426 §, 8.11. 
1 828 §); Korkeasaaren rantapavilj ongin ja 
sähkölaitoksen väliaikaisen piirikeskuksen 
(18.1. 170, 172 §); teurastamolaitoksen uuden 
navettarakennuksen (25.1. 223 §); Kaupun-
gintalon korttelin (n:o 30) saneeraustyön 
(15.2. 353 §, 17.5. 881 §); virastotalon Pohj. 
Makasiinikatu 9:n (10.5. 835 §) sekä Pirkkolan 
urheilupuiston II rakennusvaiheen piirustus-
ten (8.11. 1 829 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Pohjois-Haagan van-
husten asuintalon ohjelmaa ja Pirkkolan ur-
heilupuiston I rakennusvaiheen pääpiirustus-
ten muuttamista (4.1. 51, 57 §), Sörnäisten sa-
taman väliaikaisen matkustajapaviljongin 
luonnospiirustuksia (25.1. 221 §), vesilaitok-
sen Alppilan piirikeskuksen pääpiirustuksia 
(8.2. 323 §), satamalaitoksen Sompasaaren 
varastorakennuksen luonnos- ja pääpiirus-
tuksia (1.3. 434 §, 30.8. 1 420 §), sairaanhoita-
jakoulun sijoituspaikkaa ja huoneohjelmaa 
(3.5. 790 §), Pitkäkosken vedenpuhdistuslai-
toksen II rakennusvaiheen ja aktiivihiili-
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koelaitoksen pääpiirustuksia (31.5. 972 §, 
1.11. 1 795 §), sähkölaitoksen Pitäjänmäen 
piirikeskuksen j a siihen liittyvän asuinraken-
nuksen pääpiirustuksia (21.6. 1 087 §) Myl-
lypuron lämmitysvoimalaitoksen periaate-
suunnitelman tarkistamista sekä toisen vai-
heen ja piirikeskuksen luonnospiirustuksia 
(25.10. 1 748 §). 

Lisäksi annettiin lausunto vanhoissa raken-
nuksissa olevien arvokkaiden rakennusosien 
luetteloinnista ja talteenotosta (1.3. 430 §), 
kuvaamataidetoimikunnan esityksestä taide-
teosten hankkimiseksi kaupungin julkisiin 
rakennuksiin (27.9. 1 586 §) sekä Mustikka-
maan ulkoilupuiston maankäyttösuunnitel-
masta (8.12. 2 038 §). 

K a t u r a k e n n u s o s a s t o n t o i m i -
a l a a n k u u l u v a t : lautakunta päätti an-
taa Kanavapuiston kalliosuojan louhintatyön 
Elovuori & Kumpp. Oy:n (11.1.115 §), Laaja-
salon viemäriveden puhdistamon rakennus-
työn Ravekta Oy:n (5.4. 644 §) ja Patterimä-
en hiekkasiilon rakennustyön Louhintaliike 
Karppinen Oy:n suoritettavaksi (3.5. 804 §); 
Pengerpuiston kalliosuojan sisätyöt päätet-
tiin tilata Yleinen Insinööritoimisto Oy:ltä 
(17.5. 897 §). 

Lisäksi lautakunta päätti, että Herttonie-
men jätevedenpuhdistamon laajennus- ja 
poistojohdon rakentamistyö tehdään urakoit-
sijatyönä (27.9. 1 592 §, 20.12. 2 117 §) sekä 
päätt i tilata puhdistamon II laajennusvai-
heen rakentamistyön Yleinen Insinööritoi-
misto Oy:ltä (27.12. 2 158 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyistä 
esityksistä mainittakoon: puollettiin Messe-
niuksenkadun kalliosuojan luonnospiirustus-
ten, Patterimäen hiekkasiilon ja Laajasalon 
puhdistamon pääpiirustusten sekä Penger-
puiston (ent. Keski-Kallion) kalliosuojan 
muutettujen pääpiirustusten hyväksymistä 
(18.1. 160, 164 §, 15.2. 357 §, 1.3. 438 §) sekä 
Herttoniemen jätevedenpuhdistamon laajen-
tamisen, hautumon ja koneaseman pääpii-
rustusten ja poistojohtosuunnitelman piirus-

tusten hyväksymistä (27.9. 1 592 §, 15.11. 
1 883 §, 20.12. 2 117 §). Lisäksi esitykset kos-
kivat mm. yhteisen puhdistamon rakenta-
mista Kyläsaaren ja Tervasaaren viemäri-
alueiden jätevesiä varten sekä alueen varaa-
mista tähän tarkoitukseen (1.3. 440 §) sekä 
kadun ja viemärin keskimääräisten kustan-
nusten vahvistamista vuodeksi 1966 (11.10. 
1 666 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
eräiden yksityisten viemärien likavesien las-
kemista mereen, jätevesien johtamista Poro-
lahden (Herttoniemen) puhdistamolle ja Iso 
Sarvastolahden saastumista (11.1. 100, 103, 
104 §), valtuustoaloitteita vesijohto- ja vie-
märiverkoston rakentamisen kiirehtimiseksi 
sekä veden kuljetuksen järjestämiseksi (1.3. 
439 §, 15.2. 361 §), Herttoniemen jäteveden-
puhdistamon aiheuttamia likaantumishait-
toja (2.8. 1 269, 1 270 §), jäteveden käsittelyn 
kiireellistä tehostamista koskevaa vesilauta-
kunnan kirjelmää (27.12. 2 154 §), esikaupun-
kialueiden teiden tekemistä ja kunnossa-
pitoa (18.1. 155 §), Vuosaaren sillan pääpii-
rustuksia (15.2. 355 §), Pitäjänmäen ali-
kulkutunnelia (26.4. 745 §), Vuosaaren liit-
tämistä Helsingin kaupunkiin (10.5. 851 §), 
Tähtitorninmäen kalliosuo j asuunnitelmaa 
(17.5. 888 §), Helsingin-Hämeenlinnan moot-
toritien yleissuunnitelmaa välillä Haaga-
Vantaa (15.11. 1 876 §), vesijohtoveden 
myyntiä Espoon kauppalalle (22.11. 1 943 §), 
kaupungin ohikulkutien jatkamista Vuosaa-
ren alueella (13.12. 2 070 §) sekä aloitetta 
uuden betoniputkivalimon rakentamiseksi 
(20.12. 2 122 §); lisäksi puollettiin seuraavien 
alueiden asemakaavaehdotusten vahvista-
mista: Tapaninkylän kaupunginosan Tapani-
lan rautatien länsipuolisen osan (18.1. 167 §), 
Mellunkylään kuuluvan Kontulan eteläosan 
ja Vartiokylän osan (1.3. 436 §), Pukinmäen 
osan ja Malmin rautatien viereisen puisto-
alueen osan (12.4. 697 §), Haagan kaupungin-
osan Kivihaka-nimisen osa-alueen (26.4. 
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751 §), Suurmetsän itäosan Jakomäen alueen, 
Malmin, Pihlajamäen ja Ala-Malmin alueen 
sekä Laajasalon Yliskylän luoteisosan (31.5. 
983—985 §). 

P u h t a a n a p i t o - o s a s t o n t o i -
m i a l a a n k u u l u v a t . Lautakunta teki 
kaupunginhallitukselle esityksen lumenkaa-
topaikoista kaupungin itäosissa (18.10. 
1 699 §). 

Kaupunginhallitukselle annettiin lausunto 
yleisökäymäläkomitean mietinnöstä (4.1. 
40 §). 

P u i s t o - o s a s t o n t o i m i a l a a n 
k u u l u v a t . Lausunnot kaupunginhallituk-
selle koskivat mm. urheilukentän rakenta-
mista Konalaan (25.1. 215 §) ja leikkikenttä-
paikkojen varaamista Pitäjänmäen ja Mylly-
puron alueilta (2.8. 1 248 §). 
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