
2. Kiinteistövirasto 

4 



13. 

5 



Muita i 
jatkettavaksi 38 (119) ja Irtisanottavaksi 
38 (34) tontin ja alueen osalta. Luvan myön-

238 (203), joista suurin 

näyttelyjen järjestä-
jne. Ormuspellon n. 20 tonttia ja 

—i KA 1 - ii 4.4. ii <w -ii 4-v artioKyian n. ou tonttia Käsittävät pien-

Vartiokylän 
pyritään 

siten, että ' 
ja että 

vn-· 4 n 4- 4··-. n 4· 4- 1 ii ii··*-rl-> 4·-! ii I vuoKraaj at perustavat lampoyntion, joica 

sopivasti liittyvät 
,̂,̂ 14-̂ 4-̂ 1-* 4- ii Y-rii 4-

ja nuoitotentavat. 
, on kiinnostanut pienyrittäjiä, mut-

ta jo tässä vaiheessa oli havaittavissa vai-

joten on odotetta-
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tontteja 
siistittiin. Mainittakoon, että tont-

joista 47 on 
lykkäyksiä, jotka koskivat 

Pi-

toita varten tarvittavia työlupia 
hankittiin yhteensä 390 

92 §:n 

on lähetetty maanomistajille yhteensä 10 
(9). Rakennuslain 74 §:n 1 mom:n 
korvauksia suoritettiin 164 (160) 
tajalle ja saman lain 71 §:n 2 mom:n i 

21 (13) maanomistajalle. 

79 (74) 
50 (29) 

tai viemärijohtojen johtamisesta 

(12). Haltuunotto- ja työlupien 
lähetettiin 356 kirjettä, ja 27 

pantiin 
luvut). 

väksyttiin 29 (15) 
rattiin' 44 (42) tilapäisvarastoaluetta ja 
irtisanottiin 15 (35) 

4«-» 4- 4 4- «,+4-4 4 « 
ja toimitettiin 

oli havaitta-
piirros selvittä-

100 

50 

I 
Vuosi 1960 1961 1963 1966 

Pilari 
hallitukselle (Aravalle) toimitettujen 
anomusten määrän ja pilarin väritetty osa 
näistä hyväksytyt laina-anomukset. 

Vuoden aikana suoritettiin 375 (408) 
rekisteröityä tarkastusta, joista suurin osa 
oli lainoitettujen 

, ja toimitettiin 
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13. 

Siirtolapuutarhatoimiston toimesta harjoi- rat tuottivat n. 150 000 mk ja viljelyspals-

14 974 903 
167 768 

1 644 828 

Yhteensä 16 787 499 

M e n o t tonttiosaston tileiltä olivat yhteensä 799 981 
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0.7 % , 

oli 8.3 % ja 7.6 %. 

Ohra 

53.0 
175.0 
410.3 
250.9 
313.0 
126.7 
403. o 

2 101.1 1 525 2 732 2 185 
9 195.1 2 102 3 193 2 092 
8 433.2 1 815 2 110 1 741 
4 254.9 2 297 2 795 2 318 
2 302.8 2 146 2 844 1 947 
8 377.1 11016 18 696 16 620 
4 666.3 3 276 4 002 4 307 
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2, 

liittyy 
korjuu ja käyttö 

surtyvat Käyttöön, joka edellyt-
pois ottoa. 

ja suoritettujen 
jälkeen 

pinta-alaksi v:n 1966 lopussa 3 410 
Espoon teknikkopiirin alueelta 

Nuuksion Kolmperä ja Poikkipuoliaisen 
205 ha. Näin piirin 

ii 2 345 hädin. 
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13. 

Työt pyritään suoritta-
maan keskitetysti. Leimikot myydään yleen-
sä pystyyn, jolloin hakkuun suorittaa ostaja-
yhtiö. Tämä menettely näyttää ulkotiloilla 

ja ^ 
talvi oli erittäin 

Lunta oli täällä 
70—80 cm. Hakkuut ja muut talvella suori-
tettavat työt tulivat poikkeuksellisen kal-
liiksi ja hakkuiden tulokset jäivät 

Tämä vaikutti 
Tehdyt pystykau-

pat helpottivat 

osti Riihimäen Saha Oy. Paperipuut ostivat 
A. Ahlström Osakeyhtiö ja Enso-Gutzeit 
Osakeyhtiö. Kaupungin puutavara- ja polt-
toainetoimistolle myytiin melkein kaikki 
itse hankitut halot ja poikkeuksellisen paljon 

merkittävien tavaralajien, 
käytettävien tukipuiden ja 

räjäytystöissä tarvittujen peitepölkkyjen 

ja 

Pystyyn myyty tavara mer 
VAPOlle ja osaksi Enso-Gutzeitille. 

Täytemaata, hiekkaa ja soraa 

n. 129 500 m». 
'x.xi-v.t.·! l j 1 _ _ 4-esitettävät luvut koskevat 
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2, Kii: 

1965 1964 

490 f 110 710 f 61 230 f 
500 » 2 840 » 1030 » 
760 kpl 1 950 kpl — 

740 » 1 440 » 6 550 kpl 
880 m8 9 000 m3 6 100 m3 

780 » 7 060 » 11 560 » 
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13. 

karttaotteita 
teistökauppoja ja »vaihtoja 

osalta ja korvaussumma oli kaikkiaan 552 789 
mk. Kertomusvuonna saatiin näitä korvauk-
sia 446 152 mk, johon sisältyi myös v. 1963 
—1965 maksettavaksi määrättyjä eriä. 

Vuoden aikana j atkettiin 

. havaittiin 1 029, 
108 ja vaaittiin 

106, pintavaaltusta suoritettiin 22.6 ha:n 
alalta, katu-, sähkö- ym. linjoja 
maastoon 54.. i km, rajan ja 
näyttöjä suoritettiin 734, 
merkittiin maastoon 776, 
sla suoritettiin 839, tonttij akoehdotuksia 

134, tontinmittauksia ja rasitetoi-
suoritettiin 431 ja yleisen alueen 

121, täydennettyjä tonttikarttoja 
1 516 sekä karttoja pääasiassa 

921, todistuksia ja 
otteita annettiin 2 548 ja pöytäkirjan jäljen-

597. 
Kah monna ryh-

perittäväksi 6 056 248 
i jakaantui 1 0361 

aikana 2 448 155 mk, 
myös v. 1963—1965 

Kantakartan mittakaavassa 1:500 
(Ka 0.5) lehtiä piirrettiin uudelleen 32 kpl 
ja kartasto, joka käsitti yht. 1 590 lehteä, 
pidettiin jatkuvasti ajan tasalla. Kanta-

1:1000 (Ka 1) uusia 
30 kpl ja 

16 kpl. 
1:2000 (Ka 2) 

1 uusi lehti ja 7 
isemakaavan ponjakarttoja 
1:2000 • 

8 kpl (yht. 1 143 ha:n alalta) ja 

kpl. Lisäksi valmistettiin 105 drillistä, pää-
asiassa A 4-kokoista 
sen pohj akarttaa. 
toa varten piirrettiin 14-lehtinen kantakartta 

1:200 Ruoholahden ja Haka-
joh-

tojen 
1:500 (Mjy 0.5) 

2 
4 lehdelle ja 7 lehteä täy-

perittäväksi 77 
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13. 

Geotekn illinen toimisto 

1:4000 (Vi 4) 
jatkuvasti ajan 
tiin 5 ja entisi 
otettiin sekä siitä että · 
kaavassa 1:10000 (Vi 10), edellisestä 5 600 
ja jälkimmäisestä 26 200 kpl. Uuden ele-

ja 

saita. Osoitekartta; 
1:10000 (Os 10) korjattiin ajan 

18/K/Y 40 ja Os 10/K/Y 40) otettiin yht. 
14 000 kpl:n suuruinen painos. Yleiskartto-
ja mittakaavassa 1:40000 ja 1:75000 (Y 40 
ja Y 75) painatettiin 1 425 kpl. 

Eri virastoja ja laitoksia varten valmis-
tettiin karto- ja diagrammeja 45 kpl. 

Valo-, kuulto- ja siirtojäljennöksiä valmis-
41 300, joista 27 300 omaa 

. 1 420, 
käyttöön 918. 

oli n. 152 800 mk. 
myytiin 61 000, joista 

35 800 oli opaskarttoja ja 11 100 keskusta/ 
Karttakirjoja myy-

jä 
291. 

Tulot ja 
t u l o t olivat 3 556 330 mk, joista 
tuloja 3 078 619 mk. M e n o t olivat 
1 542 076 mk. 

2 insinööriä, geologi, 
tätyöpäällikkö, 3 työnjohtajaa, 
mies, 8—9 pnrtajaa, sihteeri, kirjanpitaja, 

tonhoitaja ja lähetti, jotka kaikki olivat työ-
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2. Kiinteistövirasto 
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13. 

set olivat yht. 878 033 mk, josta pääosa eli 
n. 71 % oli palkkakustannuksia. Tutki-

kunnossapitoon käytettiin toi-
sisältyvänä 85 493 mk, 

muskaluston lisähankin-
käytettiin 62 316 mk.Toimiston lasku-

oli 879 065 mk, mikä 

Talo-osasto 

Osaston 
lukumäärä 

päättyessä oli 61. Avoi 
toimiston insinöörin 

lämmittäjiä, siivoojia, Kirves-
ja muita työntekijöitä 

yht. 372 henkilöä. Tähän 
sisältyvät myös ne 193 siivoojaa, 

joiden palkat talo-osasto peri eri viras-
toilta. 

Lisäksi siirtyi osaston hoitoon 
katu 9—ll:ssä sijaitseva liiketalo vuokra-

johdosta sekä kau-
. Yrjönkatu 

Saneeraustyöt jatkuivat < 
gintalossa ja ent. Privatbankenin talossa 
Unioninkatu 28. Puotilan kartanorakennus 
oli huonon kuntonsa vuoksi tyhjennetty 
kertomusvuoden syksyllä ja kysymys sen 
käytöstä oli vielä ratkaisematta. 

Perusparannustöistä mainittakoon Heisin-
ginkatu 24:ssä (elintarvikekeskus) ja Työ-
pajankatu 2:ssa (maidontarkastamo) olevien 

nuoriso- ja lastentalon Raumantie 5:ssäyhdis-
täminen Munkkivuoren kansakoulun läm-
mitysverkkoon, talon Palosuontie 2:ssa, jossa 
sijaitsi lastentarha, liittäminen vesi- ja vie-

huvilan 

korjaustöistä 

niemen poliisipiiri) suoritettu pidätettyjen 

laitteiden uusiminen, sekä Tennistalon (Fred-
rikinkatu 65) julkisivujen korjaaminen ja 

Huomattavin ja laajin purkutyö J 
oli Töölön sokeritehtaan 

joka sijaitsi Runeberginkatu 49:ssä. 
Kavennusten kor j auksnn käytettiin ] 

rahoja 

2 - Hels. 17 



2. Kiinteistövirasto 

1) vuosikorj auksiin: 
1966 1965 
mk mk 

Talousamomäärärahoja, talot 1 690 823 1 531 206 
» hal i t ja kioskit ................... 54 129 46 730 

Yhteensä 1 744 952 1 577 936 

Siirtomäärärahoja sekä vuoden aikana ao. varoista eri 
tarkoituksiin myönnettyjä määrärahoja ..... . . . . . . . . . . 306 414 300 026 

Yhteensä 2 051 366 1 877 962 

2) perusparannusluontoisiin korjauksiin: 

Taiousmäärärahoja pääomamenojen momentilta ......... 240 896 221 066 
Siirtomäärärahoja pääomamenojen momenteilta aikai-

semmilta vuosilta sekä vuoden aikana myönnettyjä 
määrärahoja ao. varoista 97 771 339 525 

Kaikkiaan 2 390 033 2 438 553 

Asuntoasiat. Lapsiperheiden asumistukea 
saavien määrä oli vuoden lopussa 1 964 
(ed. v. 1 486). 

Vuoden aikana osoitettiin talo-osaston 
hallinnassa oleviin huoneistoihin 104 (115) 
ruokakuntaa ja kiinteistöyhtiöiden hallin-
nassa oleviin huoneistoihin 160 (170) eli 
yht. 264 (285) ruokakuntaa. 

Siivoustoiminta. Edellisenä vuonna ase-
tettu tavoite ryhmätyöskentelyyn siirtymi-
sestä onnistui lähinnä henkilövaikeuksista 
johtuen vain rajoitetusti. 

Pinta-alaa siivoojaa kohti voitiin vuoden 
aikana lisätä mm. sen johdosta, että myön-
nettyjen koneliankintoj en ansiosta voitiin 
työmenetelmiä tarkistaa, jaettiin siivottavat 
pinta-alat uudelleen siivoojien kesken en-
tistä tarkoituksenmukaisemmin sekä siir-
ryttiin yksijakoiseen työaikaan, missä olo-
suhteet sen myönsivät. 

Siivoustoimen kehittämiseksi siirryttiin ko-
keilumielessä eräissä virastoissa osittaiseen 
ns. joka toisena päivänä tapahtuvaan sii-
voukseen. Näiden toimenpiteiden johdosta 
siivoushenkilöstön lukumäärä väheni n. 4 % 
(= 10 henkilöä). 

Ikkunanpesukustannusten tarkistamiseksi 
tehtiin useille ko. alan liikkeille tarjouspyyn-
töjä ja siirryttiin entistä enemmän käyttä-
mään liikkeiden suorittamaa urakkatyötä. 
Näin saatiin syyskauden ikkunanpesukus-
tannukset eräissä suurissa kohteissa alene-
maan n. 10-—25 %. 

Huoneistojen vuokrat. Asuinhuoneistoj a, 
joista perittiin käteisvuokraa, oli vuoden 
lopussa 2 630 sekä liikehuoneistoja ja varas-
toja 371 eli yht. 3 001. Vuokrankannossa 
siirryttiin kertomusvuoden aikana ns. vuok-
ranmaksulomakkeiden käyttöön entisten 
vuokrakirjojen asemesta. 

Vuoden aikana päätettiin eräiden asuin-
sekä liikehuoneisto] en vuokrien korottami-
sesta enintään 10 %, minkä oli määrä tulla 
voimaan 1.2.1967. 

Laskentatoimi ja kirjanpito. Sekä kertomus-
vuoden menoarvio että tilinpäätös olivat 
saatujen ohjeiden mukaisesti ensimmäisen 
kerran laaditut siten, että talokohtaisiin 
varsinaisiin menoihin sisältyivät osaston 
yleiskulut sekä lisäksi pääoman korko ja 
kuoletus. 

Mainontaa koskevat asiat. Vakinaisista 
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2. Kiinteistövirasto 

mainospaikoista saatiin tuloja 356 337 
(270 023) mk sekä tilapäisten mainospaik-
kojen vuokrauksesta 23 040 (17 260) mk. 

Tulojen ja menojen yhdistelmä. 

Talo-osasto: T u l o t 

Käteisvuokrat 
Tilitysvuokrat 
Muut tulot 

mk 

5 839 833 
9 309 199 

20 646 

Yhteensä 15 169 678 

M e n o t 

Kunnossapito-, käyttö- ja 
yleismenot 6 606 775 

Kiinteän käyttöomaisuuden korot 
ja poistot 6 444 255 

Yhteensä 13 051 030 

Tulojen ja menojen erotus + 2 118 648 

Kauppahalli-, ulkomyynti- ja toritoiminta: 

T u l o t 

Vuokrat kauppahalleista ym.: mk 
hallit 488 815 
kioskit 162 762 
toripaikat c 211 686 

Myyntipaikkojen vuokrat ja mak-
sut erilaisista myyntiluvista 802 573 

Tilitysvuokrat 6 504 

Yhteensä 1 672 340 

M e n o t 

Kunnossapito-, käyttö- ja yleis-
menot 332 583 

Kiinteän käyttöomaisuuden korot 
ja poistot 85 330 

Yhteensä 417 913 

Tulojen ja menojen erotus + 1 254 427 

A suntotuotantotoimisto 

Asuntotuotantotoimisto .valmisteli ja esit-
teli asuntotuotantokomitealle, teknilliselle 
jaostolle ja työmaatoimikunnille kaupungin 
asuntorakennustoimintaan liittyviä kysy-
myksiä sekä toteutti asuntotuotantokomitean 
ja sen nimeämien jaostojen sekä toimikun-
tien kokouksissaan tekemät päätökset. Lisäk-
si toimi asuntotuotantotoimisto kiinteistö-
lautakunnan valmistelu- ja toimeenpano-
elimenä kaupungin asuntolainoja koskevissa 
asioissa. 

Henkilökunta oli sopimuspalkkaisessa työ-
sopimussuhteessa; palkat maksettiin asunto-
tuotantokomitean käyttöön myönnetyistä 
rakennuskustannusmäärärahoista ja kustan-
nukset jaettiin asuntorakennusohjelmien kes-
ken. Toimiston palveluksessa oli kertomus-
vuoden aikana 18 henkilöä. 

Selostuksessa asuntotuotantokomitean toi-
minnasta on lueteltu ne kertomusvuonna 
valmistuneet, keskeneräiset tai suunnittelu-
vaiheessa olleet rakennusohjelmat, joiden 
toimisto- ja työmaa-asioista asuntotuotanto-
toimisto komitean päätösten perusteella 
huolehti. 

Näiden tehtävien lisäksi toimisto hoiti 
rakennusohjelmien arava-asiat ja osallistui 
hankintakustannusten rahoitukseen tarvit-
tavien ensisijaisten lainojen hankintaan, 
maksatti rahatoimiston välityksellä asunto-
tuotantokomitean hyväksymät rakennuskus-
tannuslaskut sekä hyvitysten perimiset ja 
huolehti myönnettyjen lainojen nostamisesta 
ja tilittämisestä rahatoimistoon. 

Toimisto huolehti myös rakennusohjelmia 
varten kaupungin varoista myönnettyjen 
rakennusaikaisten lamojen rakennus- ja hoi-
tokustannusten korkojen laskemisesta, ko-
mitean ja toimiston yleiskustannusten jaka-
misesta ja perimisestä sekä hyväksyttyjen 
lisä- ja muutostöiden tilaamisesta. 

Kertomusvuoden aikana merkittiin diaariin 
asuntotuotantokomitealle ja -toimistolle saa-
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13. 

puneita kirjeitä yht. 2 457. Lähetettyjä kir-
jeitä oli 406. 

Toimisto laati ja painatti 
komit e an oh j eiden 

jota 
jaettiin eri viranomaisille ja 

Yhteenveto kiinteistöviraston 
menoista ja tuloista 

talousarvioon merkitty varsinaisia menoja 
28 644 342 mk. Lisäksi myönnettiin 

tai ylitysoikeuksia 
1 808 879 mk, joten määrärahoja oli käy-
tettävissä kaikkiaan 25 453 221 mk. Ti-
lien mukaan käytettiin kaikkiaan 
24 553 470 mk, joten säästö oli 899 751 mk. 

Varsinaisia tuloja oli 
talousarvioon merkitty 80 898 805 i 

35 472 ! 

olivat tonttien ja 
Ryttylän 

kiinteistöjen myynnistä sekä maanhankinta-
iam tarKoituKsim myydyistä 
tulot ja 
ja 

Talousarvioon oh merkitty: 

585 060 mk, josta summasta 521 000 mk oli 

Tuloja kertyi kertomusvuonna 1 712 200 

myynnistä 1 644 828 mk. Sekalaisissa pää-
omatuloissa oli merkitty 2 080 000 mk ker-
tyväksi korvauksena katumaasta sekä kadun 

ja kertyi kertomusvuonna 3 078 618 mk. 

20 


