
30. Yleisten töiden lautakunta 

Lavttakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Yleisten töiden lautakunnan kokoonpano v. 
1966 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että varapuheenjohtajaksi valittiin 
reht. Martin Fager. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 56 
kertaa ja käsitteli 2 123 asiaa. Lähetettyjen 
kirjeiden lukumäärä oli 516. 

Lautakunta asetti kertomusvuonna kes-
kuudestaan 2 jaostoa sellaisten asioiden val-
mistelua varten, jotka edellyttivät lisätutki-
musten suorittamista ja joissa tämän katsot-
tiin voivan paremmin tapahtua jaoston kuin 
lautakunnan piirissä. Toimintaansa jatkoi 
komitealuontoinen 7.10.1963 asetettu raken-
nusviraston organisaatio jaosto. 

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 Scan Auto 
Oy:ltä yksi diesel-aggregaatti sekä Auto-Bil 
Oy:ltä ja Auto-Lava Oy:ltä yhteensä 7 jät-
teenkuljetusautoa lisälaitteineen (21.2. 372 §, 
25.4. 710 §, 2.5. 735 §); H. A. Elfing Oy:ltä 
lumensulatin (28.2. 409 §); Oy Machine-Tool 
Co:lta katumaalauskone (21.3. 535 §) sekä 
Auto-Bil Oy:ltä likakaivon tyhjennysauto 
(1.8. 1 239 §). 

Lautakunta päätti tilata Machinery Oy 
Tiekoneelta, Insinööritoimisto H. Aura-
molta, A. von Knorring Oy:ltä ja Soffco 

Oy:ltä yhteensä 7 hydraulista pyörä- tai tela-
ketjualustaista kaivukonetta lisälaitteineen 
(20.6. 1 052, 1 053 §, 17.10. 1 626 §); Rotator 
Oy:ltä 10 pyöräkuormaajaa vakiovarustei-
neen ja 10 lumikauhaa (3.10. 1 553 §); Insi-
nööritoimisto Rakennusmieheltä Potain-tor-
ninosturin (31.10. 1 750 §); Cronvall Oy:ltä 
neljä ruuvikompressoria (14.11. 1 840 §); 
Keskusosuusliike Hankkijalta viisi harjako-
neistoa ja Rotator Oy:ltä viisi Kewaco pika-
liitinlevyä (28.11. 1 930 §) sekä Rolac Oy:ltä 
11 Ford Super Major traktoria erilaisine lait-
teineen sekä mainitulta yhtiöltä ja rakennus-
viraston konevarikolta 4 kpl harjalaitteita 
kummaltakin (12.12. 2 024 §). 

Lisäksi päätettiin tilata n. 90 000 tn märkä-
luokiteltua katuhiekoitushiekkaa Lohjan 
Kalkkitehdas Oy Rudukselta (31.5. 904 §), 
600 l:n jäteastioita: 100 kpl lasikuituvalmis-
teisia Oy Starckjohann & Co:lta, alumiinival-
misteisia 300 kpl Galvanoimis Oy:ltä ja 950 
kpl rakennusviraston konevarikolta (14.3. 
505 §, 13.6. 989 §) sekä Trustivapaa Bensiini 
Oy:ltä n. 1 800 000 litraa 90 oktaanin ja n. 
200 000 litraa 98 oktaanin bensiiniä sekä n. 
16 970 000 1 polttoöljyä n:o 1 ja n. 36 895 000 
1 polttoöljyä n:o 4 (1.8. 1 240 §). 

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: Aleksis Kiven kansakoulun 
peruskorjaus- ja muutostyön (14.2. 313 §); 
Kontulan lastentarha- ja seimirakennuksen 
(2.5. 730 §); Pakilan kansalaiskoulun lisä-
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rakennuksen ja vanhan koulurakennuksen 
muutostyön (9.5. 771 §) sekä Puotilan ja Ve-
salan kansakoulujen rakennustyöt (16.5. 813 
§, 31.5. 901 §). 

Urakoitsijatyönä päätettiin suorittaa Kal-
lion urheilukentän pukusuoja- ja huoltora-
kennuksen (3.1. 28 §) sekä Pohjois-Haagan 
ja Pihlajamäen vanhusten asuintalojen ra-
kentaminen (23.5. 847, 848 §). 

Lautakunta päätti tilata Pihlajamäen las-
tentarha- ja seimirakennuksen rakennustyön 
Laaturakenne Oy:ltä (21.3. 536 §); Konsertti-
ja kongressitalon sähköteknillisen suunnitte-
lutyön Insinööritoimisto Tauno Nissiseltä (18. 
4. 666 §); Outamon vastaanottokodin raken-
nusten 1 C ja 10 rakennustyöt Rakennusliike 
Veljekset Laaksolta (6.6. 945 §); liikenteen 
ohj aamisen keskusvalvomorakennuksen 
(Temppelikatu) rakennustyöt Iskurakenne 
Oy:ltä (6.6. 946 §); Pihlajamäen vanhusten 
asuintalon rakennustyöt Otto Wuorio Oy:Itä 
(12.9. 1 433 §); Mellunmäen kansakoulun 
suunnittelutyön Arkkitehtuuritoimisto Pent-
ti Ahola ja Riitta Thunebergiltä sekä Puotin-
harjun kansalaiskoulun suunnittelutyön Ark-
kitehtitoimisto Katri Virralta (17.10. 1 618, 
1 619 §) ja Pohjois-Haagan vanhusten asuin-
talon. rakennustyöt Rakennusliike Häyrinen 
Oy:ltä (21.11. 1 893 §). 

Riihenkulman lastenkodin rakennustyöt 
päätettiin antaa Oy Rakennuspartion tehtä-
väksi kokonaisurakkana (17.1. 130 §); Kau-
pungintalon tontin pohjaveden alentamis-
työn urakoinnin Kreuto Oy:n tehtäväksi ja 
kaivinpaalutustyöt Pohjavahvistus Oy:n teh-
täväksi (7.2. 273, 274 §) sekä Puotilan lasten-
tarhan rakennustyön Rakennusliike Viljo 
Viisas ja Kumpp. -nimisen toiminimen suo-
ritettavaksi (28.2. 411 §). 

Konsertti- ja kongressitalon rakennesuun-
nittelusta päätettiin tehdä suunnittelusopi-
mus Insinööritoimisto Magnus Malmbergin 
kanssa (9.5. 769 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyistä 
esityksistä mainittakoon: puollettiin seuraa-
vien rakennusten muutos-, rakennus- tai kor-

jaustöiden piirustusten hyväksymistä: Puo-
tilan sekä Kontulan lastentarha- ja seimira-
kennusten (3.1. 27 §, 2.5. 730 §); Kallion ur-
heilukentän pukusuoja- ja huoltorakennuk-
sen (3.1. 28 §); Tervalammen työlaitoksen 
uuden aluelämpökeskuksen (17.1. 116 §); ta-
lon Helsinginkatu 24 (Elintarvikekeskus) (24. 
1. 159 §); liikenteen ohjaamisen keskusvalvo-
morakennuksen (31.1. 211 §, 25.4. 694 §); 
Pihlajamäen ja Pohjois-Haagan vanhusten 
asuintalojen (31.1. 215 §, 14.2. 318 §, 23.5. 
847, 848 §); Vesalan, Aleksis Kiven ja Puoti-
lan kansakoulujen sekä Pakilan kansalais-
koulun ja nykyisen koulurakennuksen (7.2. 
252 §, 14.2. 313 §, 9.5. 771 §, 16.5. 813 §, 31.5. 
901 §); Oulunkylän psykiatristen hoitokotien 
Teinilän ja Metsäkummun (14.3. 501 §); kala-
tukkukeskuksen (21.3.530 §); Kaupungintalon 
korttelin n:o 30 saneeraustyön (28.3. 575 §); 
Laakson sairaalan itäisen potilaspavilj ongin 
(18.4. 670 §); vajaamieliskoulun (18.4. 672 §) 
sekä Röykän sairaalan uuden henkilökunnan 
asuinrakennuksen ja autovajan (23.5. 850 §). 

Lisäksi tehtiin kaupunginhallitukselle esi-
tys arkkitehtikilpailun järjestämisestä Gillo-
backan vajaamielisten keskuslaitoksen suun-
nittelemiseksi (3.10. 1 549 §). 

Vielä päätettiin lähettää sairaalalautakun-
nalle talorakennusosaston laatimat muutos-
piirustukset Kivelän sairaalan korva-, nenä-
ja kurkkutautien osaston sijoittamiseksi ra-
kennuksen n:o 9:n 2. kerrokseen (31.1. 213 
§)· 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: Myllypuron lämmitys-
voimalaitoksen toisen rakennusvaiheen ym. 
sekä Munkkiniemen kansakoulun korjaus- ja 
muutostyön pääpiirustuksia (28.2. 404 §, 27. 
6. 1 078 §); Lauttasaaren sankarihauta-alueen 
kunnostamista (14.3. 500 §); Länsisataman 
suunniteltua talletusvarastoa (21.3. 529 §); 
Länsisataman L 6 -varastorakennuksen, Töö-
lön kirjastotalon, Konsertti- ja kongressitalon 
sekä Myllypuron urheilupuiston halliraken-
nuksen luonnospiirustuksia (9.5. 768 §, 23.5. 
853 §, 31.5. 900 §, 5.12. 1 969 §) sekä Espla-
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naadikappelin ravintolarakennuksen sanee-
rausta (26.9. 1 511 §). 

Lisäksi annettiin sairaalalautakunnalle lau-
sunto Nikkilän sairaalan rakennus n:o 9:n pe-
ruskorjauksen pääpiirustuksista (7.11. 1 780 
§)· 

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, 
että Munkkisaaren jätevedenpuhdistamon 
poistojohdon meriosa (7.3. 470 §) sekä Itäisen 
moottoritien Viikintien liittymän sillat n:o 2 
ja 4 suoritetaan urakoitsijatyönä (4.4. 611 §). 

Valpurinpuiston kalliosuojan sisätyöt pää-
tettiin antaa Laatubetoni Oy:n suoritetta-
vaksi (17.1. 133 §); lautakunta päätti tilata 
Emännänpolun ja Kontulankaaren risteyk-
sen alikäytävien urakointityön Insinööritoi-
misto Katutekniikka Oy:ltä (3.1. 30 §, 14.3. 
504 §); Itäisen moottoritien eteläisen ajoradan 
Siilitien yli johtavan sillan rakentamistyön 
Teräsbetoni Oy:Itä (6.6. 948 §) sekä Itäisen 
moottoritien Viikin liittymän sillan n:o 4 ra-
kentamistyön Erector Oy:ltä (25.7. 1 198 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyistä 
esityksistä mainittakoon: puollettiin seuraa-
vien suunnitelmien vahvistamista: Itäisen 
moottoritien rakentamista 4-kaistaisena Siili-
tien ja Marjaniemen välillä koskevan suunni-
telman (31.1. 205 §); Kyläsaaren puhdista-
mon kokoojaviemärin tunneliosan piirustus-
ten (14.2. 324 §) sekä Munkkisaaren jäteve-
denpuhdistamon poistojohdon suunnitelman 
vahvistamista (7.3. 470 §); samoin Kyläsaa-
ren jätevedenpuhdistamon II rakennusvai-
heen, Viikin puhdistamon II rakennusvaiheen 
vesiaseman sekä Vuosaaren jätevedenpuh-
distamon luonnospiirustusten hyväksymistä 
(21.2. 367, 368 §, 12.9. 1 422 §); vielä puollet-
tiin Kastelholmantien (Puotila II) kalliosuo-
jan pääpiirustusten ja Helsingin-Tuusulan 
moottoritielle rakennettavan Vantaanjoen 
kaksoissillan yleispiirustusten hyväksymistä 
(16.5. 811 §, 9.5. 777 §). Lisäksi esitykset kos-
kivat mm. kivipäällysteisten katujen muutta-
mista asfalttipäällysteisiksi (7.3. 469 §); jat-
kuvatoimisen laitteiston hankkimista meri-

veden virtaus- ym. havaintojen suorittamista 
varten (4.4. 610 §); sopimuksen tekemistä 
Helsingin maalaiskunnan kanssa kunnan oi-
keuttamiseksi johtamaan jätevesiä kaupun-
gin viemäriverkostoon Mellunmäessä ym. 
(17.1. 122 §, 16.5. 808 §) sekä kadun ja viemä-
rin keskimääräisten kustannusten vahvista-
mista v:ksi 1967 (24.10. 1 675 §). 

Lausimnot. Kaupunginhallitukselle annetut 
lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita: 
katu- ja viemärikorvauskomitean toista osa-
mietintöä (3.1. 33 §); Valtionrautateiden Pasi-
lan ratapiha-alueen viemäröintisuunnitelmaa 
(4.4. 607 §); Helsingin maalaiskunnan puo-
lelta tulevien puhdistettujen jätevesien laske-
mista Vartiokylän lahteen (16.5. 807 §); toi-
menpiteitä sumuhaitan ehkäisemiseksi Hel-
singin-Gumbölen moottoritiellä kaupungin ja 
Espoon kauppalan rajalla (16.5. 809 §); Mel-
lunmäen asemakaavaluonnoksessa yleiseen 
käyttöön varattujen maa-alueiden hankki-
mista kaupungille j a kunnallisteknillisiä töitä 
koskevan sopimuksen tekemistä (6.6. 937 §); 
Länsi-Suomen vesioikeuden pyytämää selvi-
tystä jätevesien mereen johtamisesta Vuo-
saaren alueella (20.6. 1 041 §); valtuustoaloi-
tetta Ramsinsalmen ruoppaamisesta ja kana-
van kaivamisesta Ramsjön niemen poikki 
veden kierron parantamiseksi ja matkojen 
lyhentämiseksi (15.8. 1 276 §); kävely- ja 
pyörätien rakentamista Muurim.estarintielle 
(24.1. 165 §); Kaivokadun jalankulkutunnelin 
piirustusten hyväksymistä (7.2. 258 §); Pa-
ciuksenkadun liikenteen järjestelyä välillä 
Munkkiniemen aukio-Tukholmankatu (13.6. 
982 §); valtuustoaloitteita eräiden Vanhan-
kaupunginlahden ranta-alueiden kunnosta-
misesta mm. veneiden laituroimista ja talvi-
säilytystä varten sekä toimenpiteistä katujen 
kunnossa- ja puhtaanapitomääräysten tar-
kistamiseksi (1.8. 1 235 §, 19.9. 1 453 §); Hel-
singin-Lähden moottoritien rakentamista vä-
leillä Koskela-Viikki ja Viikki-Tattariharju 
(29.8. 1 361 §, 24.10. 1 683 §); Vuosaaren pai-
kallistien parantamista sekä Vuosaari-Säätiön 
esitystä Vuosaaren sillan ja tien kunnossa-
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pidosta ja rakennuskustannusten korvaami-
sesta (5.9. 1 402 §, 31.10. 1 736 §); kiinteän 
valaistuksen asentamista Tuusulantielle, Län-
siväylälle ja Tarvontielle (7.11. 1 782 §); Kes-
kustan asemakaavatoimikunnan mietintöä 
(29.8. 1 356 §); Kantakaupungin kaukolämpö-
verkoston huippu- ja varalämpökeskuksen 
sijoitusta (12.12. 2 021 §); lisäksi puollettiin 
seuraavien alueiden asemakaavaehdotusten 
vahvistamista: osan 47. kaupunginosaa (Mel-
lunkylä) ja Kontulan osa-alueen koillisosan 
sekä asemakaavan muutosta, joka koski kort-
telia n:o 47018, läheistä puisto- ja urheilu-
aluetta sekä Kontulantien osaa (17.1. 126 §); 
45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartiokylän 
teollisuusalue) osan (6.6. 938 §); osan 20. kau-
punginosaa (Länsisatama, Ruoholahti) (29.8. 
1 354 §); 47. kaupunginosan (Mellunkylä) 
Mellunmäen pohjoisosan (29.8. 1 359 §); poh-
joisosan Kivihaka-nimisestä osa-alueesta 29. 
kaupunginosassa (Haaga) (12.12. 2 022 §) 
sekä asemakaavan muutosehdotusta, joka 
koski 47. kaupunginosan (Mellunkylä) osaa 
ja siihen rajoittuvaa 45. kaupunginosan (Var-
tiokylä) osaa (21.11. 1 884 §). 

Lisäksi annettiin lausunto ns. sisemmän 

kehätien ja yhdystien Roihuvuori-Marjanie-
mi rakentamista koskevan tiedustelun joh-
dosta (17.1. 123 §). 

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 . Kaupunginhallituk-
selle annetut lausunnot koskivat mm. seuraa-
via asioita: Vesalan tiekunnan alueella olevien 
yksityisteiden hiekoitusta (10.1. 65 §); Terva-
saaren väliaikaista käyttöä (21.2. 370 §); val-
tuustoaloitetta uuden lumenkaatopaikka- ja 
rantakomitean asettamisesta (20.6. 1 037 §); 
eräitä kiinteistöjen roskanpolttouuneja kos-
kevia esityksiä (22.8. 1 305 §) sekä SKP:n 
Pukinmäen osaston kirjelmää kiinteistöjät-
teiden kuljettamisesta Pukinmäeltä korvauk-
setta (29.8. 1 351 §). 

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 kaupunginhalli-
tukselle koskivat mm. Roihuvuori-seuran esi-
tystä arboretumin perustamisesta sekä Pihla-
jamäki-Seuran kirjelmää puistojen kunnos-
tamisesta (10.1. 61, 64 §). 

Lisäksi lautakunta antoi kaupunginhalli-
tukselle lausunnon katujen kunnossa- ja puh-
taanapit orasituksen jakamisesta kaupungin 
ja tontinomistajien kesken (31.5. 882 §). 
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