
2. Kiinteistövirasto 

Kiinteistövirasto toimi 
nan alaisena. Viraston päällikkönä oli varat. 
Pentti Lehto. 

Kiinteistövirasto jakautui kanslia-, tontti-, 
maatalous-, metsä-, kaupunkimittaus- ja 
talo-osastoon. 

Viraston diaariin v. 1967 merkittyjen asioi-
den luku oli 3 656. Näistä oli virastopäällikön 
asioita 288, kansliaosaston 698, tonttiosaston 

kaupunkimittausosaston 289 ja talo-osaston 
422. Kiinteistöviraston lähettämien kirjeiden 
lukumäärä oli 1 234. Virastopäällikön päätös-
luettelon pykäläluku oli 201 ja kansliaosaston 
osastopäällikön päätösluettelon pykäläluku 
142. 

Viranhaltijat. Avoinna olleisiin virkoihin 
valittiin kertomusvuonna eri osastoihin seu-
raavat viranhaltijat: 

tonttiosastoon: 27. pl:n lainoppineen avus-
tajan virkaan John Jansson 1.5. alkaen; 

pungingeodeetin virkaan Erkki Heikkinen 
1.11. sekä 26. pl:n insinöörin virkaan Väinö 
Meuronen 1.4. alkaen; 

maatalousosastoon: 16. pl:n maatalous-
työn johtajar 

talo-osastoon: 25. pl:n 
virkaan Kalervo Alvesalo sekä 23. pl:n alue-
isännöitsijän virkaan Olavi Vesanto, molem-

16.10. alkaen, 20. pl:n apulaisisännöitsi-
imo Syrjänen 1.7. ja 8. pl:n toi-

tai siirtyivät eläkkeelle seuraavat 
lainoppinut avustaja Simo 

tosta: kaup.geod. Lauri Kärkkäinen 3110. 
lukien; maatalousosastosta: maatal.tvön-
joht. Nils Zachrisson 31.10. lukien; 
osastosta: metsätyönjoht. 
31.10. lukien ja talo-osastosta: 
Väinö Ahde 7.10., apulaisisännöits. Lauri 

Saarikoski 31.12. lukien. 
Toimipaikat. Geoteknillinen toimisto muut-

neistosta 15.8. taloon Yrjönkatu 21:ssä. 

Kansliaosasto 
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7. 

koskevat, kirjan-
liittyvät 

ostoja 

13 ja 1 sekä myyntejä 18 ja 1. 

ten 101.6 ha ja vesialue 56.2 ha 

vasti 374.2 ha ja 2.6 h? 
oli 4.3 ha ja 

45.2 ha. Tonttien vuokrauksia mer-
kittiin 167 ja vuokra-ajan pidennyksiä 30, 

27 ja ryhmäsiirtoja 185, 32 raken-
ja 254 yleisten 

seen joko ostojen, vaihtojen tai 
yhteydessä 65 ja ' 
tettiin 82 rakennusta tai 

tähtäävää • 
myötävaikutuksella. Lä-

tavoitteena oli kortiston nyky-
ja siihen liittyvä tietojen i 

eri tarkoituksia 

Tonttiosasto 

Kaupungin 
tultua rakennetuiksi on asuntotont-

teja luovutettu rakennettaviksi 

kiinteistöihin kohdistuneet 
tilinpäätöstä varten jä-

tontit, joista useimmat luovutettiin ; 
gin omaan asuntotuotantoon, edustivat kui-
tenkin yli 4 000 huonevksikköä. Luovutetut 
tontit sijaitsivat Jakomäessä ja 
Oheisesta piirroksesta ilmenevät myös < 
sinä vuosina vuokrattujen tonttien . 
rät ja 
varattiin ainoastaan 
nustoimintaa varten. 

Tontteja H u o n e y k s i k k ö ä 

— 

7 700 

I 

5 500 1 800 4100 

— 1 I i i 
Vuosi 1964 1965 1966 1967 
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2. Kiinteistö vi" rasto 

Muita tontteja ja alueita esitettiin luovu-
tettavaksi seuraavasti (suluissa edellisen 
vuoden luvut): 

Teollisuus- ja pienteoll isuustonti t . .66 (27) 
Liiketontit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ( 4) 
Autopaikoitustontit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ( 3) 
Huolto- j a j akeluasematontit ...... 2 ( 1) 
Koulutontit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ( 2) 
Opiskelij a-asuntolatontit. . . . . . . . . . . . — (2 ) 

Alueiden ja rakennusten ostaminen. Kau-
pungille esitettiin hankittavaksi 46 (58) tilaa 
sekä 50 (36) määräalaa. Vuokrasuhteen pur-
kamisen yhteydessä tehtiin esitj^s 20:n (19) 
vuokra-alueella sijaitsevan rakennuksen osta-
misesta kaupungille. Esitettiin suoritetta-
vaksi 11 (20) aluevaihtoa.Hylättyjen myynti-
tarjousten lukumäärä oli 43. 

Muita asioita. Vuokraoikeuksia ehdotettiin 
jatkettavaksi 39:n (38) ja irtisanottavaksi 
51 (38) tontin ja alueen osalta. Luvan myön-
tämisiä esitettiin 193 (238), joista suurin osa 
koski kaupungin omistaman maan käyttä-
mistä erilaisiin tarkoituksiin, kuten kilpailu-
jen, ulkoilmatilaisuuksien, näyttelyjen jär-
jestämiseen jne. 

Pienteollisuuden kohdalla oli kertomus-
vuonna erityisen selvästi havaittavissa raha-
markkinoiden kireys. Koska luotonsaanti-
mahdollisuudet olivat heikot, joutui 56 pien-
yrittäjää eli 70 % niistä, joille oli kertomus-
vuonna tai sitä edellisenä vuonna vuokrattu 
tontti, luopumaan rakentamisesta. Osasyynä 
oli lisäksi se, että ko. tontit olivat lieikkopoh-
jaisia, mikä olisi nostanut rakennuskustan-
nuksia. Luopumisista johtuen jäi kertomus-
vuonna vuokraamatta n. 50 luovutuskel-
poista tonttia. Kysyntä kuitenkin jatkui, jo-
ten varsinaista tonttireserviä ei muodostu-
nut. Uiidenpellon, Mäkelän ja Vallilan met-
sän lopetettavilla varastoalueilla oli edelleen 
n. 100 pienyrittäjää, joille mm. olisi pyrittävä 
osoittamaan uudet tontit. 

1) Näistä n. puolet peruutettiin. 

Kolmivuotiskatselmuksissa tarkastettiin n. 
1 200 kohdetta. Lisäksi suoritettiin raken-
nus- ja aitaamisvelvollisuuden täyttämisen 
valvontaa sekä valvottiin asuntotonteilla ole-
vien rakennusten osakkaiden asumista huo-
neistoissaan. Kaupungin omistamia rakenta-
mattomia tontteja ja alueita siistittiin. Mai-
nittakoon, että tonttiosaston toimesta vietiin 
Tattarisuon varastoalueelle 197 (225) romu-
autoa, joista 79 (47) lunastettiin takaisin. 
Esitettiin myönnettäväksi erilaisia lykkäyk-
siä, jotka koskivat vuokrasopimuksen alle-
kirjoittamisajan pidennystä sekä maksun-
lykkäyksiä ym. Kunnallis teknillisiä töitä var-
ten tarvittavia työlupia ja haltuunottolupia 
hankittiin yhteensä 389 (390). Katualueiden 
haltuunottamisesta lähetettiin maanomista-
jille 3 (10) rakennusasetuksen 92 §:n mukaista 
ilmoitusta. Rakennuslain 74 §:n 1 momentin 
mukaisia korvauksia suoritettiin yht. 226 
(164) maanomistajalle ja saman lain 71 §:n 
2 mom:n mukaisia korvauksia 20 (21) maan-
omistajalle. Kaupunginhallitukselle toimitet-
tiin lausuntoja jätevesien johtamisesta 71 
(79), vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta 
kaupungin maalla 32 (50) sekä tiekuntia kos-
kevista asioista 8 (15). Haltuunotto- ja työ-
lupien saamiseksi lähetettiin 305 (356) kir-
jettä, ja 88 (27) kadun ja yleisen alueen mit-
taukset pantiin vireille. 

Tonttiosaston päällikön päätösluettelossa hy-
väksyttiin 22 (29) muutospiirustusta, vuok-
rattiin 36 (44) tilapäisvarastoaluetta ja irti-
sanottiin 18 (15) mainittujen alueiden vuok-
raoikeuksia. Vuokraoikeuden siirtoja mer-
kittiin 59 (65). Juhannuskokkojen polttami-
seen ja ilotulitusten järjestämiseen myönnet-
tiin 19 (22) lupaa. 

Omakotitoimisto. Edellisenä vuonna jätet-
tyjen hakemusten perusteella asuntohallitus 
myönsi 29 uutta omakotilainaa, joiden lai-
noitus pantiin alulle. Uusia laina-anomuksia 
vastaanotettiin, tarkastettiin ja toimitettiin 
asuntohallitukselle kaikkiaan 28. Määrässä 
on havaittavissa jatkuvaa alenemista, kuten 
oheisesta kuviosta ilmenee. 
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2. Kiinteistö vi" rasto 

Pilari ilmaisee kunakin vuonna asuntohalli-
tukselle (Aravalle) toimitettujen laina-ano-

musten määrän ja pilarin tummennettu osa 
näistä hyväksytyt laina-anomukset. 

100 

50 

Vuosi . . . . . . . . . 1960 1961 19b2 
i 

1963 1964 1965 1966 1967 

Vuoden aikana suoritettiin 350 (375) rekis-
teröityä tarkastusta, joista suurin osa koski 
lainoitettujen rakennusten arviointeja. Käsi-
teltiin ja toimitettiin asuntohallitukselle lisä-
laina-anomuksia, muutospiirustuksia sekä lai-
nansiirtoanomuksia sekä tammi- ja heinä-
kuussa ilmoitukset rakenteilla olevien raken-
nusten rakennusvaiheista. Valvottiin oma-
kotialueita, mikä tapahtui osittain kolmivuo-
tiskatselmusten yhteydessä. Edellisen vuo-
den rakennuksista laadittiin tilasto sekä an-
nettiin erilaista neuvontaa. Lisäksi suoritet-
tiin kaikkiaan 192 arviointia myyntitarjous-
ten ja lunastusten yhteydessä myytävistä 
rakennuksista ja teknillisistä laitteista. 

Siirtolapuutarhatoimisto. Toimiston henki-
lökunta harjoitti puutarhaneuvontaa ja kurs-
sitoimintaa siirtolapuutarhoissa ja omakoti-
alueilla. Siirtolapuutarhoissa hoidettiin ylei-
set istutukset, tiet ja kentät sekä valvottiin 
palstojen hoitoa ja yleistä järjestystä. Toimis-
tossa laadittiin seitsemän istutussuunnitel-
maa asuntotuotantotoimiston toimesta ra-
kennettujen talojen pihamaita varten. Suun-
nitelmista kertyi tuloja 2 100 mk. Siirtola-
puutarhamajojen piirustuksista perittiin 36 
mk. Puutarhapalstojen vuokrat tuottivat n. 
160 000 mk ja viljelyspalstojen vuokrat n. 
16 000 mk. Vuokraoikeuden siirtoja merkit-
tiin 178. Kesäkauden aikana puutarhoissa oli 

14 työntekijää, joille maksetut palkat olivat 
yht. 43 496 mk. Salaojien, salaojakaivojen ja 
vesijohtoverkoston korjaustöitä suoritettiin 
laskutustöinä. Kahdessa siirtolapuutarhassa 
uusittiin teiden nimikilvet ja kahteen puu-
tarhaan hankittiin uudet keinut. Siirtolapuu-
tarhoissa vietti kesää n. 3 500 lasta, joten 
kentät niillä olevine rakenteineen olivat run-
saassa käytössä. Vuoden lopussa päättyivät 
kaikkien siirtolapuutarhapalstojen vuokra-
sopimukset. Näiden mukaan entisillä vuok-
raajilla oli vuokra-ajan päättyessä etuoikeus 
saada palstat uudelleen vuokralle kaupungin 
määräämin ehdoin. Uusiin vuokrasopimuk-
siin, jotka tehtiin yleensä yhdeksäksi vuo-
deksi, tehtiin joitakin muutoksia, jotka kos-
kivat palstojen viljelyksiä ja jätteiden käsit-
telyä. Entiset vuokraajat olivat yleensä ha-
lukkaita uusimaan sopimuksensa. 

Yhteenveto tuloista ja menoisia: 

T u l o t mk 

Tonttien ja alueiden vuokrat. . . 14 829 070 
Siirtolapuutarhojen maanvuok-

rat ym. tulot 177 646 
M e n o t tonttiosaston tileiltä 

olivat yhteensä 859 754 

7 



7. 

\to ja juurikasvien 

oli kaik-
768 ha peltoa, mikä jakaantui kaupun-

. sijaitsevien Fallkullan, Haltialan, 
jaTu 

käyttö v. 1967 ja 1966 

377 
41 
91 

77 
114 

414 
109 
146 
142 
17 

17 
41 

23 
63 

ei esiintynyt juuri lainkaan. Kevään ja alku-
. olivat edulliset myös kevät-
ne olivat syysvilj oillekin. 

. to-

olivat 
vaativista tuo-
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olivat: 

1967 
tn 1962 — 1966 1967 

J£g 1962—1966 

Ruis 101.8 52.9 97.9 2 513 1 525 2 234 
Syysvehnä 376.7 175.0 199.3 4 128 2 102 2 356 
Kevätvehnä ......... 667.5 415.7 437.1 2 722 1 839 1 667 

Leipävilja yh .teensä 1 146.0 643.6 734.3 — — — 

Ohra ......... 202.7 252.6 258.5 2 629 2 314 2 317 
Kaura ......... 284.3 316.1 313.» 2 500 2 167 2 038 

Viljasato kail ckiaan 1 633.0 1212.3 1 306.7 — — — 

419.0 574.5 8 247 3 407 4 078 

olivat ker-
kaikkien viljalajien osalta kor 

; kuin v. 1966 ja keskimäärin v. 196$ 
1966. Saatu sato oli 

taan hyvää, mistä johtuen jäteviljan 
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2. Kiinteistö vi" rasto 

vuoden talousarviossa oli maatalousosaston 
varsinaisiin menoihin merkitty 1 314 765 mk. 
Lisämäärärahoja myönnettiin 11 460 mk. 
Määrärahoja käytettiin 1 046 228 mk, joten 
säästöksi jäi 279 997 mk. Varsinaisiin menoi-
hin kiinteistöviraston osastojen yhteisiä me-
noja varten oli maatalousosaston vastatta-
ville tileille merkitty 37 500 mk. Näistä mää-
rärahoista käytettiin erinäisten kaupungin 
alueella olevien teiden kunnossapitoon 4 122 
mk sekä erinäisten kaupungin alueella olevien 
isännättömien valtaojien perkaukseen 3 331 
mk eli yht. 7 453 mk. Pääomamenot olivat 
tilien mukaan seuraavat: salaojitustyöt 
7 595 mk, käyttökaluston hankinta 13139 mk 
ja Fallkullan päärakennuksen korjaustyöt 
58 132 mk eli yht. 78 866 mk. 

Tuloja oh talousarvioon merkitty 1 193 000 
mk. Tilien mukaan tuloja kertyi peltovilje-
lyksestä 1 127 632 mk, karjataloudesta 
183 906 mk, maiden vuokrista 67 315 mk, 
rakennusten vuokrista 79 399 mk ja sekalaisia 
tuloja 210 196 mk eli yht. 1 668 448 mk. 

Maatalousosaston tulojen ja menojen ero-
tuksena muodostui ylijäämää 622 220 mk 
(ed. v. 138 864 mk). 

Metsäosasto 

Metsien moninaiskäyttö. Ulkomailta meille 
tullut käsite, metsien moninaiskäyttö, on 
parina viime vuotena ollut yleisen kiinnos-
tuksen kohteena. Kiinnitetään huomiota sii-
hen, että meilläkin metsillä on tärkeitä käyt-
tömuotoja metsätaloudellisen käytön lisäksi 
ja että tulevaisuudessa nämä muut käyttö-
muodot tulevat yhä tärkeämmiksi. Metsien 
käsittelyssä tulisi ottaa huomioon nämä 
muutkin käyttömuodot. 

Kaupungin omistamien metsien osalta on 
metsäosaston perustaminen v. 1944 tässä 
suhteessa ollut käänteentekevä. Osasto lienee 
perustettu metsien taloudellisen käytön te-
hostamiseksi. Tämän tavoitteen saavuttami-
sen lisäksi jo alusta alkaen tärkeänä pyrki-

myksenä oli käsitellä metsiä ja muuta puus-
toa niin, että niiden merkitys kaupunkilaisten 
viihtyisyydelle kasvaisi. 

Nykyisin metsien monipuolisen käytön ja 
siinä mm. maisemanhoidollisten tavoitteiden 
ja metsien viihtyisyyden huomioonoton kat-
sotaan jo kuuluvan varsin huomattavalle 
osalle metsänomistajista ja koskevan laajoja, 
eri osissa maata olevia metsäalueita. Helsin-
gin osalta kaupunkilaisten viihtyisyyteen vai-
kuttavat päämäärät ovat menneet metsä-
taloudellisten edelle. 

Metsäalueiden määrä. Useiden tärkeiden 
kunnallisten tehtäviensä suorittamista var-
ten Helsingin kaupungille on tarpeellista 
omistaa maata. Pitkäaikainen kokemus on 
osoittanut, että kaupungille on edullista pyr-
kiä ostamaan maata jo ennen kuin alue on 
joutunut voimaperäisen maankäytön piiriin. 
V:n 1968—1977 taloussuunnitelmassa on esi-
tetty, että kaupungin tulisi hankkia vuosit-
tain n. 700 ha maata. 

Toisen maailmansodan j älkeen merkittävä 
maanhankinta alkoi vasta v. 1961. Vuosina 
1964—1967 maanhankinta on jälleen ollut 
suhteellisen vähäistä, 400—550 ha vuodes-
sa. 

Huomattavin metsämaiden osto kertomus-
vuoden aikana oli kahden, yhteensä n. 255 
ha:n metsäalueen osto Punion tilasta. Lisäksi 
ostettiin kolme 30—40 ha:n maa-aluetta. 

Metsäosaston hoidossa olevien metsämai-
den määrä on nyt n. 7 800 ha. Tästä valta-
osa on helsinkiläisten ulkoilualueina. Osa on 
rakennettujen alueiden välittömässä lähei-
syydessä olevia puistoja ja vapaa-alueita, osa 
on varattu erikoistarkoituksiin, kuten hiekan 
ottoa varten ja osa maareservin tulevia tar-
peita varten. 

Taloudellisia näkökohtia. Helsingissä on 
metsätöihin saatavissa vain niukalti am-
mattitaitoista työvoimaa. Kertomusvuoden 
aikana nämä hankaluudet olivat tavallista 
pienemmät. Metsätyövoiman palkkaus seu-
rasi yleistä palkkakehitystä. Poikkeuksellisen 
kovana ja vaikeissa olosuhteissa suoritetta-
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2. Kiinteistö vi" rasto 

vana työnä metsätyöt Helsingin olosuhteissa 
tyydyttävät vain harvoja työntekijöitä. 

Puutavaran hinnat olivat kertomusvuoden 
aikana suhteellisen alhaiset. Myös v:n 1986 
hinnat olivat edellisten vuosien hintoja alem-
mat. Alhaisten hintojen vuoksi metsäosasto 
rajoitti sellaisten metsätaloudellisten hakkui-
den suoritusta, jotka eivät olleet kiireellisiä. 
Kaupungin rakentamisen ja metsänhoitotöi-
den edellyttämät hakkuut kuitenkin jatkui-
vat. Hankintapuiden määrä jäi n. kolman-
nesta pienemmäksi kuin muutamana edelli-
senä vuotena. Järeän puun hankintana luo-
vutettu määrä ei ollut puoltakaan kahden 
edellisen vuoden määrästä. Pystykauppojen 
perusteella luovutettujen puutavaroiden 
määrä jäi murto-osaan muutaman edellisen 
vuoden luovutusmäärästä. 

Melkein kaikki havutukit myytiin Riihi-
mäen Saha Oy.ile, paperipuut pääasiassa 
Ahlström Oy.ile ja halot pääasiassa kaupun-
gin puutavara- ja polttoainetoimistolle. 

Muutamasta viime vuodesta poiketen met-
säosaston hoidossa olevista kaupungin omis-
tamista sorakuopista ei luovutettu soraa tai 
hiekkaa kaupungin käyttöön kuin nimeksi. 
Tämäkin voi osittain johtua rakennustoimin-
nan lamakaudesta. Sellaisena aikana kau-
pungin työmaille tarvittava sora ja hiekka 
on saatavissa työmaalle tuotuna edullisem-
min kuin kiihkeän rakentamisen kausina. 
Tällöin kaupungilla ehkä ei ole etua omien 
sorakuoppien käytöstä. 

Kehittämisen tarve. Useastakin syystä kau-
punkilaisten viheralueiden tarve on nopeasti 
kasvanut ja eräissä suhteissa muuttanut 
luonnettaan. Tämän työpiirin kentällä suori-
tettavat toteutustehtävät kuuluvat nyt lä-
hinnä seuraaville kaupungin elimille: raken-
nusviraston puisto-osasto, urheilu- ja ulkoilu-
viraston ulkoiluosasto, kiinteistöviraston met-
säosasto ja eräiltä osin myös maatalousosasto. 
Nopeasti ja monipuolisena kehittynyt tarve 
on vaatinut kehittämään uusia elimiä ja osit-
tain muuttanut niiden tehtäviä. Kehityksen 
jatkuminen ja tehtävien kasvaminen tällä 

alalla näyttävät ilmeiseltä. Huomio kiintyy 
kuitenkin näiden tehtävien hoidon hajanai-
suuteen. Töiden onnistumisen yhtenä olennai-
sena edellytyksenä on eri virastoihin kuulu-
vien »viherosastojen» kiinteä ja tuloksellinen 
yhteistoiminta. Yhteistoiminta on nyt ollut 
hyvä. 

Kuten jo mainittiin, luonnon ja maiseman 
hoitotehtävät ovat osittain muuttaneet met-
säosaston toimintaa. Metsätalous muodostaa 
vain osan työkentästä. Kaupunkilaisten toi-
vomukset viheralueiden siisteyden ja maise-
mien hoidon osalta ovat jo saaneet kiinteäm-
piäkin muotoja ja johtaneet näitä asioita kos-
keviin tutkimuksiin ja kaupunginhallituksen 
antamiin tehtäviin. 

Näiden tehtävien suorittamiseksi metsä-
osaston on kiinnitettävä erikoista huomiota 
lumettomana vuodenaikana suoritettaviin 
raivauksiin, perkauksiin ja siivouksiin. Ennen 
käytetyn talvisen kausityövoiman sijasta 
tarvitaan ympärivuotista ammattityö voimaa 
ja kesällä aputyövoimaa, joka voi olla am-
mattitaidotontakin. 

Talvikausina liikkuvan hakkuutyövoiman 
ja hevosmiesten miltei hävittyä Helsingin 
alueelta joudutaan kehittämään koneiden 
käyttöä, hankkimaan asuntoja vakinaiselle 
työvoimalle sekä käyttämään asuntovaunuja 
erillisten, asunnoista kauempana olevien työ-
maiden työvoiman majoittamiseen. 

Nykyisen Leppävaaran työkeskuksen sijal-
le rakennettavan uuden työkeskuksen tarve 
on muodostunut ajankohtaiseksi. Osaston toi-
mintakyky eräiden tehtävien osalta uhkaa 
muodostua vaillinaiseksi, ellei suunnitelma 
toteudu kymmenvuotissuunnitelmassa edel-
lytetyllä tavalla. 

Tilastotietoja. Seuraavassa esitettävät lu-
vut koskevat kaupungin omistamia metsiä 
Tervalammen työlaitoksen n. 552 ha lukuun 
ottamatta. Nämäkin metsät ovat olleet met-
säosaston hoidossa, mutta laitos suorittaa 
itse hakkuut ja saa tulot metsästä. 

Vuoden 1967 aikana on kaupungin metsistä 
luovutettu metsäosaston hakkuuttamina 
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2, Kiinteistö vir 

1966 1965 

80 490 j3 110 710 j3 

1 500 » 2 840 » 
6 760 kpi 1 950 kpl 
1 740 » 1 440 » 
7 880 m 3 9 000 m3 

5 730 » 7 060 » 

tyen pysty kauppojen 
vain melko vähäiset 
1966 vastaavat 

V. 1965 ja 

jen ja paperipuiden osalta -

kohden eniten puhdasta tuloa antavan järeän 
puun osalta 

havutukkeja 7 400 (ed. v. 25 580) j3, peite-
pölkkyjä ym. 270 (383) kpl, paperipuuta 
260 (3 270) pm3 ja halkoja 140 (5 032) 
pm3. 

i a 1 ^ 
olivat 

379 352 590 133 737 478 
19 991 18 210 17 019 
1 625 154 653 33 002 

400 968 762 996 787 499 
670 736 607 404 592 792 

-269 768 + 155 592 + 194 707 

Tulot 
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7. 

oli vuoden lopussa 131. Osastossa oli 

tausetumiehiä, autonkuljettajia» 
Mä ja harjoittelijoita. Näiden 
vaihteli vuodenajasta ja suoritettavien töi-
den määrästä riippuen 33—50 mieheen. 

Teknillisiä välineitä koskevat asiat. Kenttä-
mittauskalustoa on täydennetty hankkimalla 
osastolle mm. teodoliitti, vaaituskoje ja tä-
hysmasto. Mi 11 ausr yh m ien käyttöön on han-
kittu uusi auto. Kaupungin omistamia autoja 
on siten ollut osaston käytössä 10. Virka-
ajoihin on käytetty 10:tä osaston henkilökun-
nan omistamaa autoa. Kartografisia töitä 
varten on hankittu valojäljennöskoje ja ka-
meran valotussäätäjä. 

ja 
liittyvät tehtävät. 

Kaupungin kiintopisteverkon täydentämisek-
si suoritettiin 
Vuosaaren eteläpuolisella 
Kantakaupungin alueella. 

suoritettiin ulkopuolisella tietojenkäsittely-
koneella. Muut kartoitukseen ja asemakaavan 
toteuttamiseen liittyvät geodeettiset laskut 
on lähes kokonaisuudessaan suoritettu edelli-
sen vuoden lopussa osastolle hankitulla pie-
noistietokoneella. Monikulmioverkkoa on li-
sätty ja täydennetty mm. Lauttasaaressa, 
Etelä-Kaarelassa, Siltamäessä, Puistolassa ja 
Laajasalossa. Oulunkylän ja Pakilan alueella 
on suoritettu fotogrammetrinen runkopiste-
verkon täydentäminen, j ossa on määritetty 
n. 200 monikulmiopisteisiin verrattavaa kiin-
topistettä. Tämän aineiston avulla tulee Tuu-
sulan moottoritien kartoitus kaavaan 1:500 
suoritettavaksi ilmakuvakartoituksena. Kun-
nallisteknillisiä töitä varten on laadittu katu-
suunnittelukarttoja. Katujen maastoon mer-
kitsemistä suoritettiin pääasiassa Pakilassa, 
Pukinmäessä, Tapanilassa, Kontulassa, Laa-
jasalossa ja Meilunmäessä. Maanalaisten joh-
tojen yhdistelmäkartan laatimista varten jat-
kettiin johtoihin liittyvien maanpäällisten 

kartoitusta Kantakaupungin 

on suoritettu Laajasalossa uuden kerrostalo-
alueen pintavaaitus. 

Arkistovalokuvausta jatkettiin suoritta-
asiakirjojen ku-

Osaston suorittamat yleisimmät tehtävät 
•olivat määrältään: kolmio- ja suurmonikul-
miopisteitä määritettiin 43, monikulmiopis-
teitä määritettiin 790 ja korkeuskiintopisteitä 
330, pintavaaitusta suoritettiin 23 ha:n alalta, 
katulinjoja merkittiin maastoon 34 km, kal-
liosuojia ja tunneleita kartoitettiin 3. i km:n 
alalta, rajannäyttöjä suoritettiin 88 ja kor-
keusaseman näyttöjä 926, rakennuspaikkoja 
merkittiin maastoon 578, sijaintikatselmuksia 
suoritettiin 744, tontti jakoehdotuksia laadit-
tiin 93, tontinmittauksia suoritettiin 305, rasi-
tetoimituksia 23 ja yleisen alueen mittauksia 
108, täydennettyjä tonttikarttoja laadittiin 
1 575 sekä karttoja pääasiassa rakennuslupia 
varten 1 175, todistuksia ja otteita asiakir-
joista annettiin 2 855 sekä pöytäkirjan jäl-

, 1 500. 
Kertomusvuonna esitet-

tiin rakennuslain mukaisia kadun ja viemärin 
rakentamiskorvauksia perittäväksi 3 592 907 
mk, mikä jakaantui 576 tontin omistajan kes-
ken. Kyseisiä korvauksia saatiin kertomus-
vuoden aikana 2 505 961 mk. Tähän sum-
maan sisältyi myös v. 1963—1966 maksuun-
pantujen rakennuslain mukaisten kadun ja 

tuismaksuja. 

vauksia ehdotettiin perittäväksi 46 tontin 
osalta korvaussumman oltua 
209 083 mk. 

. on jatkettu järjestelmällisesti asema-
laanomistajien luovutus- ja 

korvausvelvollisuuksien selvittämistä, min-
kä perusteella yksityisille ja viranomaisille 

lausuntoja. Kertomusvuoden ai-
perittiin ensimmäiset 

75 §:n mukaiset katualuekorvaukset 351 
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2. Kiinteistö vi" rasto 

omistajalta, korvaussumma oli 147 512 
mk. 

Katumaa- ja katualuekorvauksista saatiin 
kaupungille tuloja kertomusvuocleii aikana 
kaikkiaan 322 945 mk. Tähän summaan sisäl-
tyi myös aikaisempina vuosina määrättyjä 
korvauksia. 

Lisäksi laadittiin lausuntoja ja karttoja* 
tielautakunnan toimeksiannosta yksityistie-
lain mukaisia toimenpiteitä varten, yhteistoi-

minnassa rakennusviraston katu rakennu s- ja 
puhtaanapito-osastojen kanssa katujen puh-
taana- ja kunnossapito-osuuksista sekä ra-
kennusviraston katurakennusosaston toimek-
siannosta yleiseen käyttöön luovutetuista ka-
duista sekä niiden varsilla olevista tonteista 
ja alueista, jota paitsi osasto edusti kau-
punkia niissä maistraatin katselmuksissa 
ja istunnoissa, joissa ko. asioita käsitel-
tiin. 

Kartta-asiat. K a r t t o j e n v a l m i s t u s : 

M i t t a k a a v a 
Kantakartat: 1:500 1:1000 1:2000 

kpl kpl kpl 
uusia lehtiä valmistettu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 6 
entisiä uusittu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 19 24 
piirtäen ajan tasalla pidettyjä lehtiä 1 595 •— 17 (Vuosaari) 
lisäksi aloitettu piirtäminen mittakaavassa 1:500 Vuosaarta koskevan n. 60 lehden osalta. 

Asemakaavan pohjakarttoja valmistettiin 14 kpl (1 850 ha:n alalta) ja asemakaavan pohja-
karttaliitteitä 95 kpl (pääasiassa A4-kokoa). 

Maanalaisten johtojen yhdistelmäkartta mittakaavassa 1:500: 

maanpäälliset laitteet konstruoitu 14 lehdelle 
täydennetty johtotiedoilla 3 lehteä 
ajan tasalla pidettyjä lehtiä 27 kpl 

Lisäksi valmistettiin joukko muita johtokarttoja mittakaavassa 1:200—-1:500. 

Virastokartta mittakaavassa 1:4000: 

nykyinen pidetty ajan tasalla, 44 lehteä 
uutta piirretty 24 neljänneslehteä 

Kiinteistökartta 1:10000: täydennyspainos 3 950 kpl 
Osoitekartta 1:10000: pidetty ajan tasalla 72 lehteä 

» 1:18000: edellisestä 6-lehtinen yhdistelmäpienennös, yht. 50 500 kpl:n painos 
Opaskartta 1:18000: samoin 2-lehtinen, kaksipuolinen, taitettu, yht. 42 000 kpl:n painos 
Osoitekartta 1:4000: samoin 10-lehtinen suurennos keskustasta, yht. 6 000 kpl:n painos 
Yleiskartta 1:30000: pidetty ajan tasalla 

» 1:75000: edellisen pienennöksestä 1 000 kpl:n painos 
Historialliset kartat (Gylden 1838, Hagström 1775): yht. 2 265 kpl:n painos 
Karto- ja diagrammeja valmistettu 47 kpl 
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2. Kiinteistö vi" rasto 

K a r t t a j ä l j e n n ö s t e n v a l m i s t u s : 

Valo- ja kuultovalokopiot sekä siirtokopiot........ 
Laskutusarvo yht. 65 818 mk. 

Muovikopiot ..., 
Valokuvaukset, valokuvakopiot . 

Laskutusarvo yht. 129 112 mk. 

Tulojen ja menojen yhteenveto. Kertomus-
vuoden aikana olivat tulot kaupunkimittaus-
osaston vastattavilta tileiltä 3 322 708 mk, 
josta pääomatuloja 2 828 906 mk ja menot 
1 601 221 mk. 

Gevteknillinen toimisto 

Geoteknillisen toimiston päällikkönä toi-
mivan geoteknillisen asiantuntijan alaisena 
on toimiston henkilökunnan muodostanut 
kertomusvuonna 2 geoteknikkoinsinööriä, 
geologi, toimistoinsinööri, kenttätyöpäällikkö, 
3 työnjohtajaa, piirtämöesimies, 8—9 piir-
täjää, sihteeri, kirjanpitäjä, toimistoapulai-
nen, 2 maalaboranttia, varastonhoitaja ja 
lähetti, jotka kaikki olivat työsopimussuh-
teessa. Kairausetumiesten, kairausmiesten ja 
autonkuljettajien muodostama, työnteki-
jäin työehtosopimuksen alainen kenttähen-
kilökunta käsitti kertomusvuonna keski-
määrin 28 miestä. 

Kaupungin kaikkia virastoja ja laitoksia 
?ekä komiteoita ja toimikuntia pohjaraken-

Muille Yhteensä 
kpl kpl 

12 106 43 871 

492 1 719 
1 493 4 383 

kpl kpl 
56 583 

33 681 
6 986 

734 
227 

153 460 mk. 

nus- ja kalliorakennuskysymyksissä avusta-
vana suunnittelu- ja asiantuntijaelimenä on 
toimisto vuoden aikana suorittanut tutkimus-
ja erikoissuunnittelutehtäviä 92 eri raken-
nuskohdetta ja rakennussuunnittelutehtävää 
varten. Työmäärältään suurimpina voidaan 
mainita Tapaninkylän, Suutarilan ja Heikin-
laakson asemakaavoitettavien alueiden tut-
kimukset sekä eräät metronsuunnittelutoi-
miston toimeksiannosta suoritetut rajoitetun 
metroalueen pohjatutkimukset. Lisäksi toi-
misto on suorittanut lukuisten ulkopuolisille 
insinööritoimistoille annettujen tutkimus- ja 
suunnittelutöiden ohjelmointia ja teknillistä 
ylivalvontaa, joista tehtävistä mainittakoon 
mm. Päijänne-suunnitelmaan liittyvät työt 
kaupungin kustantamalta osalta. Vaativien 
pohja- ja kalliorakennuskohteiden työnai-
kaista geoteknillistä erikois valvontaa on sa-
moin suoritettu lukuisissa kohteissa, joista 
erityisesti mainittakoon Kyläsaaren puhdis-
tamon vesiaseman oloissamme varsin vaativat 
ja suurimittaiset paalutustyöt. Varsinaisten 
toimeksiantojen ohella on aikaisempien vuo-
sien tapaan ja vieläkin lisääntyvässä määrin 

K a r t t a p a l v e l u : 

Erillisiä karttalehtiä myyty 
näistä opaskarttoja 
keskusta/yleiskarttoja 

Karttakirjoja (Os, Vi, Ki) myyty 
Seinäkarttoja valmistettu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kokonaismyynti (sis. painatusoikeuskorvaukset ja liikevaihtoveron) 

Omaan 
käyt töön 

kpl 

31 765 

1 227 
2 890 
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7. 

374 (372) 

aikana kuulta\ 
teoiden ja 

Toimistoi 
set olivat yht. 1 008 368 mk, josta ; 
n. 67 % oli palkkakustannuksia. Tutkimus-
kaluston kunnossapitoon käytettiin toiminta-
kustannuksiin sisältyvänä 120 823 mk, minkä 

käytettiin 53 585 mk. Toimiston laskutus oli 
kertomusvuonna 1 038 794 mk, mikä mer-
kitsi lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 
11.8 %. Tehtävien jakaantuminen eri toi-

' pääpiirteittäin < 
tään piirroksessa seuraavalla sivulla. 

Talo-osasto 

Talo-osaston sekä sen kaup-
pahalli-, ulkomyynti- ja toritoiminnan virka-
suhteessa olevan henkilökunnan lukumäärä 
oli kertomusvuoden päättyessä 59 (ed. v. 61) 
henkilöä. Avoinn 
ton insinöörin vii 
suhteisena. Lisäksi oli 
työsopimussuhtee 

ty ontelo] oita 

lukuun sisältyvien ns. 
palkat on kertomusvuonna 

kerran talousarviossa muodolli-
sisällytetty talo-osaston palkkoihin ao. 

numerotilien 

Uudet 

16 488 m2), joka edelleen vuokrattiin Helsin-
gin teatterisäätiölle kiinteistön pääomameno-
ja vastaavasta vuokrasta syyskuusta lähtien. 

Talo-osaston hoitoon on vuoden aikana 
määrätty rnvös useita kiinteistöjä, joista mai-
nittakoon mm.: Pengerkatu 32, Aleksis Kiven 
katu 40, liikenteen kauko-ohjauskeskus Ner-
vanderin puistossa, Ruoholahdenkatu 5, M ei-
lahti 14, Hämeentie 54—56 ja Lastenkodin-
katu 1. 

Saneeraustyöt. Kaupungintalo (Pohjoinen 
Esplanadikatu 11—13) ja Kluuvin virasto-
talo (Unioninkatu 28), olivat edelleen sanee-
rauksen alaisina viimeksi mainitun sanee-
raustöiden kuitenkin päättyessä v:ien 1967— 
1968 vaihteessa. 

mainittakoon s 
kirjasto-, 
taminen asuinliuonetiloiksi, Kiiskinkatu ' 
olevan tehdasrakennuksen tilojen 
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2. Kiinteistövirasto 

Tehtävien jakaantuminen eri toimeksiantajien kesken 
laskutuksen mukaan. 

2 — Heis. kaup. virastot ja laitokset 17 



talot 
ja kioskit 

2 007 112 
227 627 

1 690 823 
54129 

2 234 739 1 744' 

eri tar-
158 726 306 414 

2 393 465 2 051 

Siirtomääräraho j a 
miltä vuosilta sekä 
rahoja ao. varoista 

aikana myönnettyjä 

122 826 

247 893 

240 897 

97 770 

2 764 184 2 390 033 

Puretut kiinteistöt. Talo-osasto hoiti kerto-

rimpina rakennukset Mäkitorpantie 19:ssä, 

kiaan 339 (285) ruokakuntaa. 

taavasti niistä eri virastoille lähetetyt veloi-

työn valvontaa voitiin tehostaa. Joka toisena 

mela. Siivottava pinta-ala oli vuoden päät-

joista perittiin käteisvuokra, oli vuoden lo-

varastoja 311 (371) eli yht. 3 024 (3 001). 

arvon johdosta. 

paikoista olivat 413 922 (356 337) mk ja tila-
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2. Kiinteistö vi" rasto 

Tulojen ja menojen yhdistelmä. 

Talo-osasto: 
T u l o t 

1967 1966 
mk m k 

Käteisvuokrat 6 324 232 5 839 833. 
Tilitys vuokrat» ilman vir.siiv. 10 970 186 9 309 199; 
Tilitysvuokrat» virastosiivous....................................... 2 118 284 — 
Muut tulot 44 974 20 646 

Yhteensä 19 457 676 15 169 678 

M e n o t 

Kunnossapito-» käyttö- ja yleismenot (ml. virastosiivous) ... 8 876 887 6 606 775 
Kiinteän käyttöomaisuuden korot ja poistot ...... . . . . . . . . . . . . . . 8 243 150 6 444 255 

Yhteensä 17 120 037 13 051 030 

Tulojen ja menojen erotus + 2 337 639 -f 2 118 648 

Kauppahalli-, ulkomyynti- ja toritoiminta: 

T u l o t 
1967 1966 
m k mk 

Vuokrat kauppahalleista» kioskeista ja toripaikoista: 
hallit 474 100 488815 
kioskit 169454 162 762 
toripaikat 221 489 211 686 

Myyntipaikkojen vuokrat ja maksut erilaisista myynti-
luvista 839 262 802 573 

Tilitysvuokrat 6 504 6 504 

Yhteensä 1 710 809 1 672 340 

M e n o t 

Kunnossapito-, käyttö- ja yleismenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 124 332 583 
Kiinteän käyttöomaisuuden korot ja poistot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 502 85 330 

Yhteensä 615 626 417 913 

Tulojen ja menojen erotus + 1 095 183 + 1 254 427 
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2. Kiinteistö vi" rasto 

As u ntotuotantotoimisto 

Asuntotuotantotoimisto hoiti toiminta-
ohjeidensa mukaisesti asuntotuotantokomi-
tean ja sen teknillisen jaoston sekä työmaa-
toimikuntien toimistotehtävät sekä lisäksi 
ne tehtävät, jotka kaupunginhallitus tai kiin-
teistövirasto erikseen määräsi sen suoritetta-
viksi. 

Henkilökunta oli työsopimussuhteessa. Pal-
kat maksettiin kaupunginhallituksen asunto-
tuotantokomitean käyttöön myöntämistä 
asuntorakennusmäärärahoista ja palkkakus-
tannukset sisällytettiin asuntotuotantokomi-
tean vahvistamia jakoperusteita noudattaen 
rakennusohjelmien hankintakustannuksiin. 
Toimiston henkilökunnan muodostivat toi-
mistopäällikkö, rakennuspäällikkö, toimisto-
insinööri, toimistokamreeri, toimistosihteeri, 
2 toimistorakennusmestaria, 2 kiinteistöyhti-
öiden rakennusteknillisten töiden tarkasta-
jaa, 5 työmaavalvoj aa, kanslisti, 2 pikakir-
joittajaa, 2 toimistoapulaista sekä toimisto-
harjoittelija. 

Asuntotuotantokomitean toiminnasta laa-
ditussa selostuksessa on lueteltu ne v:n 1967 
aikana valmistuneet, keskeneräisiksi jääneet 
tai suunnitteluvaiheessa olleet rakennusohjel-
mat, joiden toimisto- ja työmaa-asioiden hoi-
dosta asuntotuotantotoimisto komitean pää-
tösten perusteella huolehti. 

Kaupunginhallitus oli 14.2.1967 päättänyt 
myöntää v:n 1966—1967 rakennusohjelmien 
kaupungin merkitsemien osakkeiden rahoi-
tukseen asuntorakennusmäärärahoja yht. 
1 887 200 mk sekä lainojen rahoitukseen 
15 948 826 mk. Raha- ja vakuutuslaitokset 
olivat myöntäneet vastaavien rakennusohjel-
mien rahoitusta varten ensisijaista luottoa 
5 500 000 mk ja antaneet niistä asuntohalli-
tuksen lomakkeelle laaditut sitoumukset. 
Raha- ja vakuutuslaitoksilta tarvittavasta 
luotosta jäi vielä avoimeksi 6 305 000 mk ja 
sen hankkiminen siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Kaupunginhallituksen valtuuttamana a-
suntotuotantotoimisto laati komitean puo-

lesta Kontulankaan 5, Kontulankaan 8 ja 
Johtokivenkuja 1 nimisten kiinteistöosake-
yhtiöiden hankintakustannusten rahoitusta 
varten asuntorakennustoiminnan tukemiseen 
varatuista määrärahoista myönnettyjen lai-
nojen primäärilaina I:n ja II:n osalta lopulli-
set velkakirjat. Kiinteistö-oy Sunilantie 9:n 
vastaavista lainoista laadittiin väliaikaiset 
velkakirjat, koska tontin asemakaavaa ei 
vielä ollut vahvistettu. 

Kertomusvuoden aikana merkittiin diaa-
riin asuntotuotantokomitealle ja -toimistolle 
saapuneita kirjeitä yht. 2 602. Kirjeitä lähe-
tettiin 516. Komitean pöytäkirjojen luku-
määrä oli 34, sen teknillisen jaoston 23 sekä 
työmaakokousten pöytäkirjojen määrä 170. 
Laskuj a maksatettiin rahatoimiston välityk-
sellä maksuosoitusluetteloiden mukaan yht. 
1 741. 

Yhteenveto menoista j a 
tuloista 

V a r s i n a i s i a m e n o j a varten kiin-
teistölautakunnan käytettäväksi oli talous-
arvioon merkitty 28 715 973 mk. Lisäksi 
myönnettiin lisämäärärahoj a tai ylitysoi-
keuksia 1 556 052 mk, joten määrärahoja oli 
käytettävissä kaikkiaan 30 272 025 mk. Ti-
lien mukaan käytettiin kaikkiaan 29 206 972 
mk, joten säästö oli 1 065 053 mk. 

V a r s i n a i s i a t u l o j a oli kertomus-
vuonna talousarvioon merkitty 38 592 623 
mk. Tilien mukaan nousivat tulot 40 422 351 
mk: aan. 

P ä ä o m a t u l o j a olivat tonttien ja 
maa-alueiden sekä entisen Ryttylän koulu-
kodin kiinteistöjen myynnistä sekä maan-
hankintalain tarkoituksiin myydyistä alueis-
ta saadut tulot ja korvaukset katumaasta 
sekä kadun ja viemärin rakentamiskustan-
nuksista. 

Talousarvioon oli merkitty kiinteistölauta-
kunnan osalta pääomatuloja kaikkiaan 
564 060 mk, josta summasta 500 000 mk oli 
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7. 

arvioitu saatavan maa-alueiden myynnistä. 
Tuloja kertyi kertomusvuonna 4 456 928 mk, 

myynnistä 4 224 388 mk. Sekalaisissa pää-
omatuloissa oli merkitty 2 530 000 mk kerty-
väksi korvauksena katumaasta sekä kadun ja 

kertyi kertomusvuonna 2 946 839 mk. 

P ä ä o m a m e n o t . Kaupunginvaltuus-
ton käytettäväksi kiinteistöjen ostoja varten 

neliköjen kiinteistöjen ostoa varten oli mer-
kitty yht. 9 050 000 mk sekä muita pääoma-
menoja varten 192 700 mk. Tilien mukaan 
käytettiin kiinteistöjen ostoihin yht. 7 037 552 
mk ja muihin pääomamenoihin 160 068 mk. 
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