
4. Kiinteis töhal l into 

T u l o t . Varsinaisia kiinteistötuloja olivat talousarvion mukaan kiinteistöviras-
ton tulot, tonttien ja alueiden vuokrat, maatalousosaston ja metsäosaston tulot, 
kiinteistölautakunnan hoidossa olevien rakennusten ja huoneistojen vuokrat, myyn-
ti- ja toripaikkojen vuokrat sekä siirtolapuutarhojen maanvuokrat. Pääomatuloja 
olivat tonttien ja maa-alueiden myynnistä sekä maanhankintalain tarkoituksiin 
myydyistä ja pakkolunastetuista alueista saadut tulot. 

Varsinaisia tuloja oli kertomusvuonna talousarvion mukaan arvioitu kertyvän 
1 385 671 009 mk. Tilien mukaan nousivat tulot 1 510 959 367 mk:aan. 

Pääomatuloja oli talousarvioon merkitty 658 732 000 mk, josta 650 mmk tont-
tien ja maa-alueiden myynnistä. Tuloja kertyi kertomusvuonna 1 236 056 429 mk, 
josta tonttien ja maa-alueiden myyntituloja oli 1 227 216 121 mk. 

Asuntotuotantokomitea 

Asuntotuotantokomitean kokoonpano v. 1960 oli sama kuin edellisenä vuonna. Sih-
teerinä toimi varat. Jarl-Erik Kuhlefelt. 

Kokoukset ja tarkastukset ym. Komitealla oli kertomusvuonna 35 kokousta ja tek-
nillisellä jaostolla 26. Komitean nimeämät rakennusohjelmien työmaatoimikunnat 
pitivät joka toinen viikko kullakin työmaalla työmaakokouksensa sekä valmistunei-
den rakennusten vastaanottotarkastukset, jolloin samalla vastaanotetut rakennukset 
luovutettiin ao. yhtiön hallintaan. Kaikista näistä tilaisuuksista laadittiin erilliset 
pöytäkirjat. Komitean toimistotehtäviä hoiti kiinteistöviraston asuntotuotanto-
toimisto. 

Rakennustoiminta. Kertomusvuonna 15. 8. valmistui Kiinteistö-oy. Sammatintie 
7:n ensimmäinen rakennusvaihe. Tähän rakennusohjelmaan kuului yksi 8-kerroksi-
nen asuinrakennus, jonka tilavuus oli 24 160 m3, asuinhuoneistojen luku 160 ja nii-
den pinta-ala yhteensä 5 932.4 m2. Aravan v. 1959 alustavasti vahvistama hankinta-
kustannusten enimmäismäärä oli 246.5 9 mmk. 

Kertomusvuonna ryhtyi asuntotuotantokomitea toteuttamaan seuraavia raken-
nusohjelmia: 
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4. Kiinteistöhallinto 

Rakennustyöt teetettiin halvimman tarjouksen tehneillä helsinkiläisillä urakoit-
sijaliikkeillä. Rakennusteknilliset työt annettiin pääurakoitsijalle, jonka valvonnassa 
putki-, sähkö- ja maalaustöiden urakoitsijat olivat. Kaikilta urakoitsijoilta vaadit-
tiin rakennusaikaiset takaukset ja vuositakaukset. Urakoitsijoiden oli komitean val-
vonnan alaisissa rakennusohjelmissa käytettävä helsinkiläistä työvoimaa ja huomioi-
tava myös Aravan antamat ohjeet työvoiman käytöstä. 

Rakennusohjelmien kustannusten rahoitukseen käytettiin asuntotuotantokomi-
tean käyttöön myönnettyjä ao. määrärahoja. Aravalta ja eri rahalaitoksilta nostet-
tuja lainoja sekä ao. yhtiöiden osakepääomavaroja. 

Rakennusohjelmien valmistuttua asuntotuotantotoimisto huolehti niiden raken-
nuskustannusten loppuselvittelystä hankkien niille Aravan hyväksymisen. Edelleen 
toimisto huolehti kaupungin varoista myönnettyjen lainojen velkakirjojen laatimi-
sesta sekä suoritti lainojen vakuudeksi hankittujen kiinteistöjen haltijavelkakirjojen 
järjestelyn Aravan päätöksen mukaisesti. 

Seuraavaan vuoteen siirtyneet keskeneräiset rakennusohjelmat. Seuraavien aloitet-
tujen rakennusohjelmien keskeneräisten rakennustöiden loppuun saattaminen siirtyi 
v:een 1961: Kiinteistöosakeyhtiöt Vellamonkatu 17,Mäenlaskijantie 4 ja Karstulan-
tie 6 sekä Kiinteistö-oy. Sammatintie 10:n ensimmäinen rakennusvaihe, Kiinteistö-
oy. Sammatintie 7:n toinen rakennusvaihe sekä Kiinteistö-oy. Pakilantie 12:n a- ja 
b-rakennusohj elma. 

Asuntotuotantokomitean käyttöön myönnetyt määrärahat. Kertomusvuoden aikana 
kaupunginhallitus myönsi v:n 1958 talousarvioon asuntorakennustoiminnan tukemi-
seen varatuista määrärahoista 33.2 o 9 mmk,v:n 1959 vastaavista varoista 160. o 6 mmk 
ja kertomusvuoden vastaavista määrärahoista 420 mmk rakennusohjelmien, kau-
pungin merkitsemien omien varojen sekä I ja II primäärilainojen rahoitusta varten. 
Ensi- ja toissijaisia lainoja nostettiin kertomusvuoden aikana yhteensä 388 mmk. 
Lisäksi myönsi kaupunginhallitus asuntotuotantokomitealle oikeuden käyttää raha-
toimistossa olevia kassareservivaroja niiden rakennuskustannusten rahoitukseen, 
jotka asuntotuotantokomitea joutui yhtiöiden puolesta maksamaan ennen ko. yhtiöi-
den perustamista, samoin niiden rakennusaikaisten luottojen rahoitukseen, joita yh-
tiöt eivät olleet saaneet nostetuiksi rahalaitoksista. 

Asuntotuotantokomitean yleiskustannuksiin sisältyivät myöskin kiinteistöviraston 
asuntotuotantotoimiston kaikki kustannukset, paitsi takaisin perityt ja perittävät 
kiinteistöyhtiöiden tarkastajan palkka-, matka- ym. kustannukset sekä asuntolainaa 
saaneiden yhtiöiden tarkastuksesta ja valvonnasta aiheutuneet kustannukset. Yleis-
kustannukset jaettiin rakennusohjelmien kesken, joten ne tulivat sisällytetyiksi 
Aravan hyväksymiin hankintakustannuksiin. 

Asunnonjakotoimikunta 

Kaupungin toimesta rakennettavien talojen osake- ja vuokra-asuntojen osoitta-
miseksi kaupunginhallitus päätti v. 1955 asettaa toimikunnan ja kehottaa sitä ryh-
tymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kulloinkin kysymykseen tulevien asun-
tojen osoittamisen valmistelemiseksi ja siinä mielessä laatimaan tarvit tavat hake-
muskaavakkeet sekä julkisilla kuulutuksilla päivälehdissä ilmoittamaan, että asun-
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