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hallin kadunpuoleisen seinäpinnan käyttämistä mainostarkoitukseen (Taloj. 10. 1. 12 §); 
huoneistojen varaamista tai hankkimista virastoja ja laitoksia varten (17. 1. 148 §, 28. 2. 
442 §, 14. 3. 538 §, 21. 3. 597 §, 4. 4. 735 §, 18. 4. 822 §, 25. 4. 879 , 881 §, 2. 5. 928 §, 23. 5. 
1 082 §, 27. 6. 1 364 §, 11. 7. 1 434 §, 26. 9. 1 877 §, 14. 11. 2 237 §, 21. 11. 2 307 §); eräiden 
Kisakylän asunto-osakeyhtiöiden muuntamotilojen vuokrien suuruutta (31. 1. 234 §, 
taloj. 24. 1. 31 §); Sirpalesaaren käytön järjestämistä (7. 2. 273 §); torikauppiaiden myyn-
tipöytien ja -rattaiden säilytyspaikkaa (7. 3. 496 §); Puistolan VPK:n talon lisärakennus-
hankkeen rahoitusta (14. 3. 535 §); laina-anomuksia (14. 3. 537 §, 9. 5. 986 §, 14. 11. 2 232 
§); Asunto Oy. Merimiehenkatu 12:n lainan kuoletusajan pidentämistä (4. 4. 741 §); kut-
suntahuoneiston varaamista Helsingin sotilaspiirin esikunnalle (18. 4. 814 §); Vesilinnan-
mäen vesisäiliön alaosan käyttöä (18. 4. 818 §); kiinteistöjen ostoa (25. 4. 880 §, 9. 5. 
987 §, 29. 8. 1 670 §, 24. 10. 2 119 §); Munkkiniemen vartiopiirin poliisihuoneistokysy-
myksiä (9. 5. 982 §, 6. 6. 1 201 §, 22. 8. 1 633 §); seppeleiden ja kukkien myyntiä Malmin 
hautausmaan välittömässä läheisyydessä (23. 5. 1 087 §); asuntojen järjestämistä hääde-
tyille (31. 5. 1 143 §, 24. 10. 2 117 §); huoneistovaihtoa Kulosaaren Yhteiskoulu Oy:n 
kanssa (31. 5. 1 144 §); myymälöiden aukioloaikaa kesälauantaisin (31. 5. 1 148 §); Oulun-
kylän Urheilutalon Säätiön kaupungille lahjaksi ta r joamaa kiinteistöä (13. 6. 1 249 §); 
Reijolan nuorisokodin käytöstä vapautuneen huoneiston korjauskustannuksiin osallistu-
mista (13. 6. 1 256 §); rakennusten myyntiä purettavaksi (25. 7. 1 497 §); eräiden yhdis-
tysten avustusanomuksia (26. 9. 1 880, 1 881 §); lääkintöhallituksen kanssa tehtävää sopi-
musta Helsingin yleisen sairaalan ensimmäisen iho- ja sukupuolitautien klinikan polikli-
nikkatilojen käytöstä (18. 7. 1 474 §, 3. 10. 1 933 §); eräiden virka-asuntojen määräämistä 
(1. 8. 1 536 §, 26. 9. 1 879 §, 19. 12. 2 511 §, taloj. 11. 2. 38 §, 26. 9. 141, 142 §); kahden 
Pakilan vanhan kansakoulun luokkahuoneen luovuttamista Maunulan Yhteiskoulun 
käyttöön (1. 8. 1 541 §); Malmilla sijaitsevan turpeenhiiltorakennuksen siirtämistä kiin-
teistölautakunnan hallintoon (10. 10. 1 990 §); Lapinlahdenpuiston ja sen ympäristön jär-
jestyksen parantamista koskevaa anomusta (19. 12. 2 509 §). Lisäksi annettiin useita 
lausuntoja eräitä osakehuoneistoja koskevan kaupungin lunastusoikeuden käyttämisestä. 

Huolto virastolle suoritettiin lukuisia huoltoavustusta nauttivien henkilöiden omista-
mien kiinteistöjen arviointeja. 

8. Eräiden kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 

Kaupunginagronomin selostus kiinteistöviraston maatalousosaston toiminnasta: 
Omassa viljelyksessä olivat v. 1955 kaupungin alueella sijaitsevat tilat Fallkulla, Hal-

tiala, Pukinmäki, Tali ja Tuomarinkylä, joiden yhteispinta-ala oli 924 ha. Vuokralle annet-
tuna oli 684 ha viljelysmaata, joten osaston hallinnassa oli maa-alueita kaikkiaan 1 608 ha. 

Työntekijöiden lukumäärä vuoden lopussa oli 71 ja vuoden aikana suoritettiin 24 820 
työpäivää. 

Peltoalueiden käyttö oli seuraava: kesantona 56 ha, syysrypsillä 24 ha ; rukiilla 46 ha, 
syysvehnällä 42 ha, kevätvehnällä 215 ha, ohralla 85 ha, kauralla 154 ha, perunalla 35 ha, 
juurikasveilla ja muilla viljelyskasveilla 19 ha, heinällä 204 ha ja laitumena 44 ha. 

Lannoitukseen käytettiin karjanlannan sekä puhtaanapito-osaston ajaman makki-
lannan lisäksi seuraavat määrät väkilannoitteita: salpietaria 43 tn, Y-lannoksia 80 tn, 
kalisuoloja 44 tn, ja fosfaatteja 132 tn. Maiden kalkitsemiseen käytettiin 40 tn maanvilje-
lyskalkkia. 

Tärkeimmistä viljelyskasveista saatiin kokonaissatona: ruista 90 tn, syysrypsiä 25.7 tn, 
syysvehnää 114.5 tn, kevätvehnää 433.5 tn, ohraa 187 tn, kauraa 285 tn, perunoita 
379.9 tn ja heinää 796.5 tn. 

Nautakarjaa oli vuoden lopussa 1 sonni, 84 lehmää, 12 hiehoa ja 12 vasikkaa. Sikamää-
rä vuoden lopussa oli 2 karjua, 22 emakkoa, 79 nuorta sikaa ja 49 porsasta. Hevosia oli 
36 ja suoritettujen hevostyöpäivien luku 5 431. 

Maitoa tuotettiin kaikkiaan 328 056 kg. Lehmien keskimääräinen tuotos ja rehun-
kulutus rehuyksiköissä tarkastusvuonna 1954—1955 oli seuraava: 
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Keskilehmä- Maitoa Rasvaa Rehuyksikkö-
luku kg kg % määrä 

Pukinmäki 37.8 4 168 194 4.7 3 583 
Tuomarinkvlä 46.1 4 081 174 4.3 3 456 

Uudisrakennustöinä suoritettiin Tuomarinkylän tilan puimalan viljasiilo-osan käsittä-
vän lisärakennuksen rakennustyöt. Kustannukset olivat kaikkiaan 1 475 597 mk. 

Maatalousosaston menoihin oli talousarviossa varattu 77 938 720 mk. Todelliset menot 
olivat 74 971 179 mk, joten säästöä syntyi 2 967 541 mk. Talousarvioon oli merkitty tuloja 
76 150 000 mk todellisten tulojen ollessa 86 371 696 mk, ylituloja kertyi siis 10 221 696 mk. 
Todellisten tulojen ja menojen erotus, kameraalinen ylijäämä oli 11 400 517 mk. Puhdas 
tuotto muodostui seuraavaksi: maataloudesta 9 741 380 mk, maanvuokrauksesta 2 201 179 
mk ja rakennusten vuokrauksesta 483 089 mk eli yhteensä 11 459 470 mk. 

Puhdas tuotto hehtaaria kohden oli kaupungin omassa viljelyksessä olevien tilojen 
osalta 10 542 mk ja vuokralle annettujen tilojen sekä peltoalueiden osalta 3 218 mk. 

Kaupungingeodeetin selostus kaupunkimittausosaston toiminnasta v. 1955: 
Henkilökunnan lukumäärä vaihteli kertomusvuoden aikana melkoisesti. Tämä johtui 

lähinnä haettavana olleista toimista ja vastaavanlaisista seikoista. Henkilökuntaan kuu-
luivat seuraavat viranhaltijat: kaupungingeodeetti, apulaiskaupungingeodeetti, geotek-
nillinen asiantuntija, 8 insinööriä, kartanpiirustuspäällikkö, 9 mittausteknikkoa, kiin-
teistöluettelonhoitaja, 6 laskijaa, 8 kartoittajaa, tonttikirjanhoitaja, toimistonhoitaja, 
toimistoapulainen, 39 piirtäjää ja piirtäjäharjoittelijaa, haastemies, vahtimestari ja lä-
hetti, yhteensä 81 henkilöä. 

Edellisten lisäksi osastolla oli työsuhteessa olevia mittausetumiehiä, autonkuljettajia 
ja mittausmiehiä. Näiden lukumäärä vaihteli 35—50:n välillä. 

Kaupungingeodeetille tontinmittaajana ja tonttikirjanpitäjänä sekä kiinteistöviraston 
johtosäännön mukaan osastolle kuuluvista tehtävistä mainittakoon seuraavat työt ja 
toimitukset: 

M i t t a u s p i i r i Yhteensä 

03 rj 
Ö 13 

rt tuo rt rt rt 
| l i u o 1955 1954 1953 

r*i 03 
M 

ffi PH S ffi G 

Kartoitusta (etupäässä täydennysmittausta) ha 144 11 2 125 228 510 277 201 
Katu- ja sähkölinjojen paaluttamisia km 1 9 13 4 6 33 57 39 
Kivijalkakatselmuksia kpl 90 168 90 154 96 598 476 465 
Maanjakotoimituksia suoritettu » — — — — — 38 32 14 

näissä erotettu tiloja » 48 87 14 
yhteiseltä pinta-alaltaan ha — — — — — 12 484 26 

Mittakirjan jäljennöksiä kpl — — — — — 410 310 182 
Monikulmiopisteitä rakennettu » 24 120 73 — 57 274 293 387 

» laskettu » 31 11 191 44 15 292 733 420 
Monikulmiosivuja mitattu km 8 25 25 1 5 64 61 57 

» kulmia havaittu kpl 
» 

29 278 154 67 7 535 648 531 
Piirroksia tehty eri tarkoituksiin 

kpl 
» — — — — — 1 243 955 1 157 

Pintavaakitusta ha 154 15 — 2 9 180 154 134 
Rakennuspaikan paalutuksia kpl 75 190 122 145 207 739 698 740 
Todistuksia ja otteita » — . — — — — 813 727 600 
Tontinmittauksia suoritettu » 90 154 108 97 148 597 408 256 
Tonttijakoehdotuksia » 26 60 34 49 26 195 204 139 
Tonttikartan jäljennöksiä » 204 167 134 
Vanhojen kiinteistörajojen selvittämiseksi 

204 167 134 

rajankäyntitoimituksia » 3 10 
näissä käyty rajoja km 5 23 
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Kaupungingeodeetin toimesta pidettävään tonttikirjaan ja tonttirekisterikart-
taan tehtiin asemakaavojen ja tonttijakojen vahvistamisesta sekä tontinmittauksista joh-
tuvat merkinnät ja muutokset kiinteistöjaoituksessa. Vastaavasti tehtiin merkinnät ylei-
siin alueisiin nähden maistraatin tahi kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. 

Kaupungin alueella suoritetuissa maanjakotoimituksissa oli kaupunkimittausosaston 
edustaja saapuvilla. 

Läänin maanmittauskonttorissa suoritettiin jakokarttoihin ja asiakirjoihin kohdistu-
via tutkimuksia, jotka koskivat mm. tiealueiden omistussuhteita ja epäselviä tilanrajoja. 
Myös maastossa suoritettiin näitä koskevia mittauksia. Tutkimusten perusteella laadittiin 
mm. rekisterikarttoja ja tehtiin tilaluetteloja asemakaavoitettavista alueista. 

Katurakennustöitä varten selvitettiin teiden levityksiin tarvittavia alueita ja hankittiin 
työlupia ko. töiden suorittamiseksi. 

Kiinteistölautakuntaa varten laadittiin lausuntoja kaupungille ostettaviksi tarjotuista 
tiloista. 

Haagan ja Tammisalon kaupunginosista laadittiin katumaakorvausluettelot sekä Haa-
gasta luettelo katu- ja viemärikorvausalueista rakentamisesta johtuvien kustannusten 
osittelemiseksi. Katumaakorvauslausuntoja annettiin kansliaosastolle 90 kpl rakennus-
lupien myöntämisen yhteydessä otettavia vakuuksia varten sekä tonttiosastolle tonttien 
arvon määräämiseksi. Osastolla laadittiin selvityksiä niiden katujen varsilla olevista ton-
teista ja maista, jotka rakennusvirasto oli ehdottanut yleiseen käyttöön luovutettavaksi. 
Mainittua tarkoitusta varten pidetyissä katselmustoimituksissa oli osastolta edustaja 
läsnä. Lisäksi osallistuttiin muuttuneiden maantiejatkojen mittaukseen ja laadittiin 
piirrokset maantiejatkojen päätepisteistä. 

Uusittavaa kiinnitysrekisteriä varten laadittiin alustavat tiedot tarvittaviin luette-
loihin ja alusteihin. 

Karttalehtiä mittakaavassa 1 : 500 uusittiin piirtämällä muovipohjalle 250 lehteä 
(9 kpl v. 1953 ja 70 kpl v. 1954). Karttaa 1 : 2000 piirrettiin muoville n. 2 000 ha vastaava 
alue 350 ja 400 ha). Täydennysmittausten perusteella täydennettiin kaikkia osaston kart-
toja jatkuvasti. Painettujen karttojen alkuperäislehtiä pidettiin jatkuvasti ajan tasalla 
ja neljästä 1 : 4000 mittakaavaisesta karttalehdestä otettiin uusi, täydennetty painos. 
Uusittu matkailijakartta saatettiin painettuna käyttöön helmikuussa ja sama kartta 
täydennettynä piirrettiin painoasuun uutta painosta varten joulukuussa. Ns. osoitekarttaa 
varten, joka on tarkoitus painattaa mittakaavassa 1 : 10 000, suoritettiin kertomusvuoden 
aikana alustavat piirustustyöt muoville. Lisäksi laadittiin muutamille kaupungin viras-
toille ja laitoksille eri mittakaavaisia karttapohjia, jotka ovat lähinnä olleet matkailija-
kartan sovellutuksia. Maanmittaushallituksen peruskarttatyöhön liittyvänä on liitos-
alueilla suoritettu noin 75 km2 topograafista mittausta ja ilmakuvakarttaneljännesten 
piirtämistä n. 50 km2:n alueella. 

Maaperätutkimuksissa siirryttiin sikäli uuteen järjestelyyn, että kiinteistövirastoon 
palkattiin keväällä geoteknillinen asiantuntija, jolle ko. tutkimustehtävät keskitettiin. 
Mainittu asiantuntija toimi kaupunkimittausosaston yhteydessä käyttäen pysyvänä työ-
voimana yhtä teknikkoa ja neljää kairausmiestä. Muiden laitosten tilaamien tutkimusten 
suorituksessa käytettiin lisäksi osittain tilaajalta saatua aputyövoimaa. Kertomusvuoden 
loppuun mennessä on suoritettu 15 erillistä maaperätutkimusta, jotka jakautuvat eri tilaa-
jien kesken seuraavasti: kiinteistöviraston eri osastot 4, rakennusviraston talorakennusosas-
to 2, kaupungin teollisuuslaitokset 3, asuntotuotantokomitea 5, I kaupunginosan kortte-
lien n:o 4, 30 ja 31 käyttömahdollisuuksia tutkiva komitea 1. Tutkimustulosten perusteella 
laadittiin tilaajille lausunnot tarkasteltavina olleista kysymyksistä. Vuoden vaihteessa oli 
edelleen käynnissä maaperätutkimus Vartiokylän n. 200 ha:n suuruisen teollisuusalueen 
asemakaavoitusta varten. Varsinaisten tutkimusten lisäksi avustettiin neuvotteluin ja 
suullisin lausunnoin kaupungin rakennusviranomaisia maarakennus- ja perustuskysymyk-
sissä. 

Tilastolliseen vuosikirjaan kuuluvaa, »Asemakaavoitetun alueen pinta-alat jaoiteltuna 
maankäytön mukaan»-nimistä taulukkoa varten merkittiin kertomusvuoden aikana tie-
dot reikäkorteille. 

Kiinteistöluettelo saatettiin vuoden aikana ajan tasalle, lukuun ottamatta osaa 
uusilla asemakaavoitetuilla alueilla olevia tontteja, joiden kirjanpitoarvoja ei vielä saatu 
luettleoon. Kertomusvuoden aikana merkittiin kiinteistöluetteloon 108 oston tai vaihdon 
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kantta hankittua tilaa tai tonttia rakennuksineen ja poistettiin vastaavasti 138 myytyä 
tai vaihdettua tonttia tai määräalaa, luetteloitiin 26 ostettua rakennusta ja 37 uudisraken-
nusta sekä poistettiin 24 myytyä tai purettua rakennusta. Tonttien vuokrauksia kirjat-
tiin 49 kpl. Kertomusvuoden lopulla suoritettiin ensimmäisen kerran kaupunginvaltuus-
ton päätöksen mukaiset vuotuiset poistot n. 2 500 rakennuksen osalta. Rahatoimistolle 
annetut pääoma-arvojen muutokset käsittivät 39 lehteä. Diaariin merkittyjä kirjelmiä ja 
päätösluetteloita saapui kiinteistöluetteloon 275 kpl. 

Kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän kertomus v.lta 1955: 
Kertomusvuoden aikana suoritettiin verrattain runsaasti rakennusten sisä-jaulkokor-

jauksia. Täydellinen sisäkorjaus tehtiin kaikkiaan 72 asunnossa. Useiden talojen ulkomaa-
laus toimitettiin. Koska Karstulantien taloryhmän rakennusten ulkorappaukset olivat 
rikkoontuneet, jatkettiin edellisinä vuosina aloitettua laudoitustyötä ja päällystettiin 
5 rakennusta ulkopuolisella laudoituksella. Vallilassa sijaitsevien taloryhmien sähköjoh-
tojen uusimistyötä jatkettiin, mutta työn loppuun saattaminen siirtyi vielä v:een 1956. 

Asuinhuoneistojen ja huoneiden lukumäärä pysyi samana kuin edellisenä vuonna. 
Asuntojen, huoneiden ja niissä asuneiden henkilöiden lukumäärä kertomusvuoden päät-
tyessä oli seuraava: 

Asukkaita Kustannukset 
yhteensä huonetta taloryhmää 

Taloryhmä Asuntoja Huoneita kohti kohden, mk 
Hietaniemenkatu 5—13 ... 68 80 194 2.4 1 369 993 
Kirstinkatu 16 40 44 125 2.8 845 817 
Somerontie 4—12 124 130 369 2.8 3 217 420 
Kangasalantie 13—19 239 240 733 3.o 2 232 900 
Karstulantie I—XXI 333 500 1 103 2.2 4 826 336 
Mäkelänkatu 37—43 87 175 300 1.7 2 477 841 
Sammatintie 9—11 48 72 151 2.o 839 744 
Kangasalantie 11, isännöitsijän as — — — — 92 400 

Yhteensä 939 1 241 2 975 2 .4 15 902 391 

Vastaava asukasluku v:n 1954 p ä ä t t y e s s ä oli 3 092 ja asukkaita huonetta kohti 2.5. 
Asuinhuoneistojen lisäksi oli neljä myymälähuoneistoa ja yksi konttorihuoneisto, 

jossa kunnallisten työväenasuntojen konttori sijaitsi. 
Huoneistojen vuokrissa ei kertomusvuoden aikana tapahtunut muutosta. Sen sijaan 

28. 9. 1955 annetun sosiaaliministeriön päätöksen nojalla Somerontien, Kangasalantien, 
Karstulantien ja Sammatintien taloryhmissä olevat huoneistot kertomusvuoden loka-
kuusta lukien vapautuivat huoneenvuokralautakunnan toimeenpanemista vuokralaisten 
osoituksista, joten tämän jälkeen vapautuviin asuntoihin vuokralaisten osoittaminen 
siirtyi kiinteistöviraston talo-osaston asuntoasiain sihteerin tehtäväksi. 

Kertomusvuoden menoarvioon merkityt määrärahat ja niiden käyttö ilmenivät seu-
raavasta: 

Talousarvion Tilinpäätöksen 
mukaan mukaan 

mk mk 
Vakinaiset viranhaltijat 2 610 240 3 037 445 
Viranhaltijain vuosilomakustannukset 221 865 220 150 
Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvauk-

set 187 970 182 360 
Muut palkkamenot 408 725 455 575 
Vuokrat 136 000 127 400 
Lämpö 260 000 254 200 
Valaistus 1 000 000 873 688 



58 
4. Kiinteistölautakunta 80 

Talousarvion 
mukaan 

mk 

Tilinpäätöksen 
mukaan 

mk 
Siivoaminen 
Vedenkulutus 
Puhtaanapito 
Kalustonhankinta 
Kaluston kunnossapito 
Korjaukset 8 670 000 *) 6 757 875 *) 

15 000 
1 680 000 
2 300 000 

84 000 
40 000 

10 538 
1 548 536 
2 364 820 

66 765 
3 039 

Yhteensä 17 613 800 ^ 15 902 391 *) 

Vuokrasaatavia oli v:lta 1954 siirtynyt jääminä 2 315 mk. Etukäteen oli v. 1954 
maksettu kertomusvuoden vuokria 91 190 mk. Kertomusvuoden aikana saatiin v:n 1956 
vuokria etukäteen 111 300 mk. Vuokrasaatavia siirtyi jääminä ville 1956 2 100 mk. 
Kertomusvuoden nettovuokratulot olivat yhteensä 17 820 880 mk. 

Komitean kokoonpano. Komiteaan kuuluivat v. 1955 puheenjohtajana kiinteistöjohtaja 
J . A. Kivistö, varapuheenjohtajana arkkitehti P. Hanste sekä jäseninä: professori H. 
Ekelund, diplomi-insinöörit A. Lippa ja K. Pettinen, ent. kaupunginjohtaja V. V. Salo-
vaara sekä arkkitehti V. Tuukkanen. Komitean asiantuntijana oli osastosihteeri O. 
Christensen. 

Toimihenkilöt. Komitean toimistopäällikkönä toimi varatuomari H. Sahrakorpi, tek-
nillisenä päällikkönä diplomi-insinööri K. Laine, työpäällikkönä rakennusmestari M. Lind-
bäck, kustannuslaskijana rakennusmestari V. Etholen sekä konttoripäällikkönä W. Pyyk-
kö. Lisäksi henkilökuntaan kuului kaksi osastosihteeriä, toimistosihteeri, pikakirjoittaja, 
kortistonhoitaja, kirjaaja, konekirjoittaja, joka toimi myös keskuksen hoitajana, toimisto-
apulainen sekä kaksi toimistoharjoittelijaa. Työmaa valvojina oli kuusi rakennusmestaria. 

Kokoukset ja tarkastukset. Asuntotuotantokomitea piti kertomusvuonna 49 kokousta, 
yleisjaosto 11 ja teknillinen jaosto 48 kokousta. Näiden lisäksi pitivät komitean nimeämät 
eri rakennusohjelmien työmaatoimikunnat kullakin työmaalla työmaakokouksia keski-
määrin kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi suorittivat komitean nimeämät toimihenkilöt 
rakennustöiden päättymisen yhteydessä lopputarkastuksia, joissa tilaisuuksissa raken-
nukset luovutettiin asianomaisten yhtiöiden hallintaan. Vuositakuuaikojen päätyttyä 
osallistuivat komitean nimeämät toimihenkilöt rakennusohjelmien vuositarkastustilai-
suuksiin. 

Rakennustoiminta. Kertomusvuonna asuntotuotantokomitea sai päätökseen seuraa-
vat v:n 1954 rakennusohjelmat: Kiinteistö-oy. Ohjaajantie 11—13 (15. 2.), Kiinteistö-oy. 
Maunulan Kirkkomäki 1—3 (1. 3.), Kiinteistö-oy. Roihuvuorentie 10—16 (23. 4.), 
Kiinteistö-oy. Tolarintie 3—11 (31. 8.) sekä Kiinteistö-oy. Rajametsäntie 22—24 

Lisäksi saattoi asuntotuotantokomitea seuraavat v:n 1954 rakennusohjelmaan kuulu-
vat kaupungin viran- ja toimenhaltijain toimesta perustettujen asunto-osakeyhtiöiden 
rakennustyöt päätökseen: Asunto-oy. Tilkanrinne (1. 3.), Asunto-oy. Koroistentie 9 
(31.3.) sekä Asunto-oy. Ruusulankatu 11 (30.4.). 

Lisäksi ryhtyi asuntotuotantokomitea kertomusvuonna rakennuttamaan seuraavia 
v:n 1955 rakennusohjelmia sekä kaupungin viran- ja toimenhaltijain toimesta perustettu-
jen asunto-osakeyhtiöiden rakennusohjelmia: 

Asuntotuotantokomitea 

(31. 10.). 

1) Määrät osoi t tavat vuosikuluja i lman rakennus ten u lkokor jauks i s ta j oh tune i t a menoja , t i l in-
päätöksen mukaan 11 925 463 mk, jo tka esi intyvät r akennusv i ras ton ta lorakennusosas ton tileissä. 
Määriin ei myöskään sisälly k i inni te tyn pääoman korkoa ja kuo le tus ta . 
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I. A suntotuotantokomitean rakennusohjelmat: 

Aravan alusta-
Asuinhuo- vasti hyväksy- Rakennus-

Raken- Asuinhuo- neistojen mät rakennus- töiden 
nusten Tilavuus, neistojen pinta-alat, kustannukset, alkamis-

Rakennusohjelman nimi lukum. m3 lukum. m2 mk päivä 
Kiinteistö-oy. Tuhkimontie 

10—14 2 26 500 119 5 734.5 227.2 4 .3 . 
Kiinteistö-oy. Tolarintie 4 

ja 8 6 50 165 204 10481.8 413.0 29.3. 
Kiinteistö-oy. Siilitie 1 7 60 700 270 14 490.5 512.4 8.6. 
Kiinteistö-oy. Sahanmäki, 

II rak. vaihe 2 17 420 72 3 771.0 148.9 17. 8. 
Asunto-oy. Aitio 6 46 900 199 9 836.0 389.0 10.6. 

Yhteensä 23 201 685 864 44 313.8 1 690.5 

II. Viran- ja toimenhaltijain toimesta perustetut asunto- osakeyhtiöt: 
Asunto-oy. Kiskontie 14 

—16 2 6 176 24 1 254.0 60 510 000 16.4. 
Asunto-oy. Koskelantie 

35—37 2 19 300 92 4 050. o 184 700 000 15. 4. 
Asunto-oy. Mäenlaskijan-

tie 2 1 18 000 76 3 747.6 152 100 000 27.4. 
Asunto-oy. Vellamonkatu 

15 1 3 720 16 762. o 34 243 020 23. 6. 
Yhteensä 6 47 196 208 9 813.6 431 553 020 

Asunto-oy. Kiskontie 10—16:n rakennustyöt sai asuntotuotantokomitea päätökseen 
30. 11. ja vahvisti Arava lopullisten hankintakustannusten määräksi 60 870 000 mk. 

Edellä mainittujen rakennusohjelmien rakennustyöt teetti asuntotuotantokomitea 
aikaisemmin omaksutun käytännön mukaisesti yksityisillä urakoitsijoilla siten, että ra-
kennusteknilliset työt annettiin rakennusliikkeille ja vesi-, lämpö-, viemäri-, salaoja-, 
sähkö- ja maalaustyöt alan erikoisliikkeille. Tarjouksia pyydettiin eri urakoitsijaliikkeiltä 
ja työt annettiin halvimman tarjouksen tehneelle. Nämä työt olivat rakennusteknillisten 
töiden urakoitsijan valvonnassa ja vastuulla, lukuun ottamatta maksusuorituksia, jotka 
maksettiin suoraan alaurakoitsijoille. 

Rakennuskustannusten rahoitus. Kunkin rakennusohjelman osalta pidettiin erillis-
tä kortistoa rakennuskustannuksista, kustannusten rahoitukseen käytetyistä omista va-
roista sekä nostetuista lainoista. 

Asuntotuotantokomitean rakennusohjelmien menot olivat v. 1955 1 461 747 883 mk ja 
erillisten asunto-osakeyhtiöiden menot 551 451 053 mk eli yhteensä 2 013 198 936 mk. 

Rahalaitoksilta, Aravalta ja osakkailta nostetut lainat ja varat v:lta 1955 olivat 737 
milj. mk sekä erillisten asunto-osakeyhtiöiden rakennuskustannusten rahoitusta varten 
v. 1955 nostetut lainat ja varat 366 444 389 mk, yhteensä 1 103 444 389 mk. 

Asuntotuotantokomitean rakennusohjelmien rahoitusta varten käytettiin v:n 1955 
aikana kaupungin määrärahoja 724 747 883 mk sekä erillisten asunto-osakeyhtiöiden ra-
kennuskustannusten rahoitusta varten 185 006 664 mk eli yhteensä 909 754 547 mk, joten 
kaikkiaan oli varoja kertomusvuonna käytettäväksi 2 013 198 936 mk. 

Komitean yleiskustannukset kohosivat kertomusvuonna 15 824 421 mk:aan. Ne jaettiin 
neljännesvuosittain, lukuun ottamatta asuntotuotantokomitean toimistohuoneiston kor-
jauksesta v:n 1956 kustannuksiksi jäävää saldoa, 690 000 mk, asuntotuotantokomitean 
eri rakennusohjelmille. Jakoperusteena käytettiin rakennusohjelmien jakoaikana mak-
settujen menojen markkamääräistä summaa. 

Asuntorakennustoiminnan tukemiseen varatut määrärahat ja niiden käyttö. Asuntora-
kennustoiminnan tukemista varten oli v:n 1949—1954 talousarvioissa myönnettyjen 
määrärahojen 5 222 836 550 mk, lisäksi v:n 1955 talousarviossa myönnetty 1 275 000 000 
mk, joten määrärahoja oli yhteensä 6 497 836 550 mk ja käytettiin ne seuraavasti: 
Kunnall.kert. 1955. II osa 6 
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Kaupunginhallituksen asuntotuotantokomitean käyttöön Mk Mk 
myöntämät määrärahat 3 366 088 290 

Asuntotuotantokomitean v:n 1953—1955 rakennusohjel-
mien rakennuskustannusten rahoitukseen varattu 1 082 160 182 4 448 248 472 

Kaupunginhallituksen viranhaltij ain toimesta peruste-
tuille asunto-osakeyhtiöille ja eri laitoksille myöntämät 
määrärahat 513 124 000 

Kaupunginhallituksen asutuslautakunnan käyttöön myön-
tämät määrärahat 1 037 662 000 

Kaupunginhallituksen Kisakylän käyttöön myöntämät 
määrärahat 498 802 078 

Yhteensä 6 497 836 550 

Rakennusaikaisten rakennuskustannusten rahoitusta varten varasi kaupunginhallitus 
aikoinaan asuntotuotantokomitealle kaupungin rahatoimistoon 1 mrd. mk:n suuruisen 
kassareservin. Mikäli tätä kassareserviä ei olisi varattu, olisi komitea joutunut poikkeuk-
setta siirtämään rakennusohjelmien toteuttamista siksi kunnes se olisi saanut yhtiöt muo-
dostetuiksi ja rahoitukset lopullisesti järjestetyiksi, josta taas olisi aiheutunut rakennus-
toiminnalle huomattavia lisäkustannuksia. 

Lisäksi myönsi kaupunginhallitus aikaisemman 50 000 mk:n lisäksi komitean käyttöön 
50 000 mk, eli yhteensä 100 000 mk käteiskassavaroiksi pienehköjen maksujen maksa-
mista varten. 

Huoneisto. Komitean toimisto siirtyi 17. 12. Aleksanterinkatu 46:ssa olevasta huoneis-
tosta tilastotoimiston käytöstä vapautuneeseen huoneistoon Erottajankatu 19 B 13. 


