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13. 

sisältyi 2 158 
n. 130 900 m2. Runkotyö-

oli 261 rakennusta, joiden 
oli n. 1 485 000 m3, näissä oli 

31.12.1966 oli aloittamatta 
joille oli 

, 1963—1966. Näiden m3, josta 
oli n. 1 467 000 m3 

181 
oli n. 1 484 000 

oli 131 000 m3. Toisella sijalla tässä 
oli Mellunkylä, jossa oli runkotyö-

oli tästä 1 rakennuksia yhteensä 179 000 m3, 
v. 1963 : vat asuin-, teollisuus- ja : 

oli 
a olevien ; 

oli 107 000 m3. Haagan nosti 
nelle sijalle Pohjois-Haagan 
jonka tilavuus yksin oli 73 100 m3. 

63 



16. Rakennustarkastus"virasto 

tilavuudeltaan 97 800 m3, oli myös Pitkä-
kosken vedenpuhdistuslaitoksen laajennus. 
Runkotyövaiheessa olevia rakennuksia oli 
lukumääräisesti eniten Pakilassa, yhteensä 
30 rakennusta, joista suuri osa oli omakoti-
rakennuksia. 

Sisätyövaiheessa oli kertomusvuoden päät-
tyessä rakennuksia tilavuuden mukaan las-
kettuna eniten Kalliossa, jossa oli tässä 
vaiheessa 141 500 m8. Yksistään Kaupun-
ginteatterin tilavuus oli tästä 101 500 m8. 
Toisella sijalla oli tässä ryhmässä Mellunkylä, 
110 000 m 3 ja kolmannella sijalla Vuosaari;. 
97 000 m3, jossa oli rakennuksia tässä vai-
heessa' "ISO. 

Pohjolan toimitalon jälkeen toiseksi suu-
rin uudisrakennus oli Oy Salmela Kalliossa, 
Siltasaarenkatu 18—20:ssä, tilavuudeltaan 
122 300 m3. Kolmannella sijalla oli Kaupun-
ginteatteri. Suurin käynnissä ollut sanee-
raustyö koski Kaupungintaloa, jonka tila-
vuus oli 102 600 m3. 

Henkilökunta. Tarkastusosaston 25. pl:n 
rakennusmestari Erik Lönngren siirtyi eläk-
keelle 1.7. palveltuaan virastossa v:sta 1939 
alkaen. Palveluksesta erosivat muualle siir-
tymisen takia ins. Olavi Laine 1.1., tarkast. 
Lars Eklund 1.2., arkkit. Terttu-Annikki 
Lavikainen 15.9. sekä julkisivujen tarkast. 
Taina Laine 25.11. 

Rakennuslupaosaston avoimiin virkoihin 
valittiin: arkkitehdit Ylermi Salminen 29. 
pl:n arkkitehdin virkaan 12.2., Kaj-Erik 
Salenius 30. plrn tarkastusarkkitehdin vir-
kaan 19.8. ja Olli Penttilä 30. pl:n julkisivu-
jen tarkastajan virkaan 10.12., kaikki so-
pimuspalkoin. 

Tarkastusosaston 29. pl:n tarkastusinsi-
nöörin virkaan valittiin dipl.ins. Matti Va-
sama 4.1. ja 27. pl:n insinöörin virkoihin 
insinöörit Eero Salonen ja Pentti Berg 
15.1., kaikki sopimuspalkoin. 

Valvontaosaston toiseen valvontainsinöö-
rin virkaan valittiin virkaa sijaisena hoita-
nut ins. Urho Kaiponen 15.1. niin ikään 
sopimuspalkoin. 

Avoimiin rakennusmestareiden virkoihin 
valittiin viransijaisiksi rakennusmestarit Es-
ko Attenberg lupaosastolle ja Arvo Halonen 
valvontaosastolle 1.12., lisäksi eräät raken-
nusmestarit siirtyivät osastolta toiselle. 

Viraston suorittamat tehtävät. Rakennus-
valvonnan käytännöllisen suorittamisen hel-
pottamiseksi oli kaupungin alue jaettuna 
läntiseen ja itäiseen valvonta-alueeseen. Tä-
mä aluejako toteutettiin kaikilla teknilli-
sillä osastoilla. Tarkastus- ja valvontaosaston 
suorittaman kenttävalvonnan selventämi-
seksi oli kumpikin valvonta-alue jaettuna 
valvontapiireihin. Valvontapiirejä oli kaik-
kiaan seitsemän. Vain tarkastusosaston ra-
kennusmestareiden kohdalla voitiin toteut-
taa järjestelmä, jossa yhden rakennusmes-
tarin valvonnassa oli vain yksi piiri. Tarkas-
tusosaston insinöörien ja valvontaosaston 
rakennusmestarien kohdalla jouduttiin eräi-
den henkilöiden hoidettavaksi antamaan 
kaksikin piiriä. 

K a n s l i a o s a s t o huolehti muiden 
tehtäviensä lisäksi myös viraston tehtäväksi 
1.5. alkaen annetusta rakennuslain mukais-
ten poikkeuslupahakemusten valmistelusta. 
Tehtävää hoitamaan otettiin rakennusmes-
tari. Näitä hakemuksia käsiteltiin kertomus-
vuonna kaikkiaan 78 kpl. Tämä uusi palvelu-
muoto lisäsi kansliaosaston suoritettavaksi 
tulleen työn määrää. Keskusrekisterin poh-
jana ollut rakennuspaikkakohtainen arkis-
tointij ärj estelmä osoittautui varsin käyttö-
kelpoiseksi. Keskuskortin uusimistyö pan-
tiin alulle vuoden lopulla. 

Kansliaosaston toimesta suoritettiin ker-
tomusvuonna erityinen selvitys rakennus-
piirustusten ym. arkistomateriaalin mikro-
filmauksesta ja mikrofilmien kortistoimi-
sesta ja arkistoimisesta turvallisuus-, tilan-
säästö- ja rationalisointitoimenpiteenä. Sel-
vityksen tuloksena päätettiin ehdottaa ar-
kistomateriaalin mikrofilmausta, minkä ensi-
sijaisena tarkoituksena oli turvata arkiston 
säilyminen lukemiskelpoisessa kunnossa. 

R a k e n n u s l u p a o s a s t o suoritti 
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2 384. 
rakenn 

joka koski raken-
palonkestävyyttä ja sen edellyttä-

teriö antoi 

n. 511 200 m2 

yms. tiloja. 
esitettyjen 

n. 3 250 000 m3. 
2 155 kpl ja 

1 242 kpl. Vm. pii-



19 506 kpl. 
toa varten 
johtajaa ja 22 

määräaikaisehto-
valvottiin niin ikään 

puutteista tai epäkohdista. Ya 
ja rauenneita lupia selvitettiin 820 kpl. 
Lisäksi valvottiin : 

ja 
muita kilin lupapäätöksiä. 

Eri henkilöiden, yhtiöiden ja viranomais-
ten pyynnöstä valmisteltiin osastolla 376 
lausuntoa asuinrakennusten veronhuojennus-
ta koskevissa asioissa. Liikevaihtoveron pa-
lauttamisesta tehtäviä 
valmisteltiin kahdeksan 

Kaupunginhallitus antoi 
viraston suontettavaKsi tutkimuksen kau-
pungin sisääntuloväylien sekä muiden vas-

liittyi ehdotusten tekeminen ilmenevien puut-
teiden korjaamiseksi. Tutkimus, joka muo-
dosti välittömän jatkon v. 1965 
ranta- ja 
valle tutkimukselle, suoritettiin 

aikana 

•«8 



16. 

pungin ja valtion asettamien toimikuntien 
työskentelyyn. 

Muu toiminta. Sen lisäksi, mitä edellä 
osastokolitaisesti todettiin, mainittakoon vie-
lä, että rakennustarkastusvirastossa valmis-
teltiin maistraatin rakennusasioissa tekemät 
84 muuta kuin lupapäätöstä ja että tarkastus-
ja valvontaosasto yhteensä antoivat loppu-
katselmuksissa ja rakennusjärjestyksen 80 
§:n mukaisissa katselmuksissa annettujen 
määräysten lisäksi 312 määräystä rakenta-
misessa ja rakennuksissa havaituista puut-
teista ja epäkohdista. Lisäksi valvoivat em. 
osastot yhteensä 60 lupapäätöksissä asetet-
tua m ä är ä ai kai se h t o a, 52 maistraatin raken-
nusasioissa tekemää muuta kuin lupapää-
töstä, 379 loppukatselmuksissa annettua 
määräystä ja 210 muuta viraston antamaa 
määräystä. 

Muilta viranomaisilta hankittiin lausuntoja 
mm. seuraavasti: kaupunkisuunnitteluviras-
ton asemakaavaosastolta 378, terveyden-
hoitolautakunnalta ja -virastolta 15, palo-
lautakunnalta ja -laitokselta 13, väestön-
suojelulautakunnalta ja -toimistolta 32, ra-
kennuskulttuuritoimikunnalta 10 j a muilta 
18 lausuntoa. 

Virasto antoi maistraatille 28 lausuntoa 
käsiteltäviksi alistetuista rakennustarkasta-
jan päätöksistä ja 358 lausuntoa muissa 
kuin lupahakemusta koskevissa asioissa sekä 
25 lausuntoa muille virastoille, viranomaisille 
ja yksityisille. 

Rakennustarkastaja teki 75 päätöstä muis-
sa kuin lupa-asioissa. Virasto teki maistraa-
tille 66 aloitetta valvonnan yhteydessä todet-
tujen virheiden johdosta ja 57 hallinnollista 
esitystä. Kaupunginhallitukselle tehtiin 43 
aloitetta ja muille virastoille ja viranomaisille 
56 aloitetta. 

Yleiskirjeitä saapui virastolle kertomus-
vuonna 444 ja virastosta lähti kirjeitä kaik-
kiaan 1 283. 

Koulutustoiminta ja neuvontatyö. Viraston 
harjoittama koulutustoiminta oli sekä oman 

henkilökunnan kouluttamista että ulospäin 
suuntautuvaa neuvontatyötä. 

Virastossa pidettiin 25 osastopäälliköiden 
neuvottelutilaisuutta, joissa pyrittiin sel-
vittämään sekä juoksevia asioita että viras-
ton toiminnan kehittämiseen liittyviä kysy-
myksiä. Henkilökunnan koulutusta suori-
tettiin kaikilla osastoilla siten, että osasto-
päälliköt pitivät omalla osastollaan henkilö-
kunnan neuvottelutilaisuuksia, joissa pyrit-
tiin luomaan yhtenäinen käytäntö valvonta-
toimenpiteiden laadussa ja laajuudessa. Am-
mattitaitonsa ylläpitämiseksi ja täydentä-
miseksi viraston teknillinen henkilökunta 
osallistui vuoden aikana useille erilaisille, 
mm. esijännitettyä betonia sekä ilman saas-
tumista ja melua koskeville kursseille. Toi-
mistohenkilökunta osallistui kaupunginhal-
lituksen koulutustoimikunnan järjestämille 
kursseille. 

Rakentajien ja suunnittelijöiden infor-
moinnista pyrittiin huolehtimaan julkaise-
malla rakennustarkastaj an ohj eita, minkä 
lisäksi viraston henkilökunta harjoitti tar-
peellista opastustoimintaa. Lisäksi saatet-
tiin julkisuuteen 1.2. rakennustarkastaj an 
yleisohjeet. 

Rakennusj ärj estyksen muutosten valmis-
telu aloitettiin kertomusvuonna. Työn alla 
oheista erilaisista ohjeista, joiden lopullinen 
valmistuminen siirtyi myöhempään ajan-
kohtaan, mainittakoon mm. muutospiirus-
tuksia, pientalotonttien rakennusoikeuden 
tulkintaa, myynti-, tiedotus- ja mainoslait-
teita sekä erityisesti ilmanvaihdon suunnit-
telua koskevat ohjeet. Yhtenäisen rakennus-
valvontakäytännön aikaansaamiseksi viras-
ton toimintaperiaatteisiin kuului erilaisten 
henkilökunnalle osoitettujen toimintaohjei-
den antaminen. Milloin ohjeiden katsottiin 
palvelevan myös viraston asiakkaita, ne 
julkaistiin erilaisina rakennustarkastaj an oh-
jeina tai sisällytettiin määräajoin julkaista-
viin rakennustarkastaj an yleisohjeisiin. 

Tulot ja menot. Rakennusvalvontamak-
suista kertyi kaupungille t u l o j a 760 491 
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