
16. Rakennustarkastusvirasto 

,¥.1967 myönnettyjen 
tila-

Kerto-
yh-. 

i oli n. 3 447 000 m3, mikä oli 18% 
Tällöin ko. 

luku oli 2 921 000 m3. Myönnettyjen raken-

.000 
tilavuus oli n. 

luvun oltua edelli-
3 251 000 m3. 
mvöntämien rakennuslupien 

pienentyi n. 26 %:lla 

edellisenä vuonna 708. Maistraatin 

2 218, 
todeta» että 
tapahtui n. 7 %:n 

lisääntyi hormikatselmusten osalta n. 28 % 
ja loppukatselmusten osalta n. 17 %. Kerto-

ja loppukatselmuksia 2 287. 
johdosta suoritettujen katselmusten yhteis-
määrässä» johon eivät sisälly asuntotuotanto-
lain nojalla pidetyt katselmukset, voitiin 
todeta n. 3 %:n väheneminen edelliseen vuo-
teen verrattuna. Kertomusvuonna myönnet-
tyjen rakennuslupien mukaisten rakennusten 
tilavuuden huomattava väheneminen ja vuo-

työvaih e tilasto ennakoivat ra-
kenttävalvonnan vähentymistä. 

voitiin havaita» että vuoden alkupuoliskolla 
myönnettyjen lupien edustamien rakennus-
ten tilavuus oli suurin huhtikuussa. Tätä 
suurempia lukemia saavutettiin myöhemmin 
elokuussa ja joulukuussa, jolloin joulukuussa 
myönnettyj en rakennuslupien mukaisten ra-

~ vhteistilavuus oli lähes 22 % vas-
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¡toiminta työvaiheittain. 31.12.1967 
oli aloittamatta kaikkiaan 302 sellaista ra-
kennusta, joille oli myönnetty 
v:ina 1964—1967. Näiden 
vuus oli n. 1 683 000 m3. Tämä luku oli n. 
15 % suurempi kuin vastaava 4-vuotisjaksoa 
koskeva luku edellisenä vuonna. Kertomus-

68 rakennusta Joiden tilavuus oli n. 488 000 
m3. Tämä oli vain n. 33 % vastaavasta edelli-

heessa oli 85 rakennusta, joiden tilavuus oli 
n. 591 000 m3. Tämäkään kuutiomäärä ei ol-
lut kuin 40 % vastaavasta edellisen vuoden 
luvusta. Sisätyövaiheessa sen sijaan oli 
den päättyessä 233 rakennusta, kun -
luku edellisenä vuonna oli 120. Sisätyövai-

oli 
000 m3, mikä luku oli n. 16 % 

kuin 

na 4 409. Näissä oli 
oli 

14 183. 
3.2 edelli-
i 3.5. Ker-

oli aloittamatta kaik-

jolle lupa oli 
1964—1967. 

oleviin rakennuksiin sisältyi 
joiden pinta-ala oli yh-

viin rakennuksiin sisältyi vastaavasti 642 
asuinhuoneistoa, yhteispinta-alaltaan 42 269 
m2 ja sisätyövaiheessa oleviin rakennuksiin 
1 406 asuinhuoneistoa, yhteispinta-alaltaan 
92 282 m2. 

koski Kaupungin-
taloa, jonka tilavuus oli 102 600 m3. Sen joh-
dosta 

oli 73 500 m3. Samoin oli 
. Pakilassa, 

Vartiokylässä ja Vuosaaressa. 
rakennusten 

jossa 

oli 207 500 m3. Näihin 
kuului mm. Vakuutus Oy Pohjolan toimitalo, 
jonka tilavuus jo yksinään oli 194 000 m3. 

yhteistilavuus oli 115 400 

sijalla oli Kluuvin kaupunginosa, jossa ai-

Hotel Kämp 
Sekä Vartiokylässä että 

9 

oli kaksi rakennusta, yhteiseltä tilavuudel-
taan n. 129 600 m3. Näistä toinen oli Oy Sal-
melan Ympvrätalo, jonka tilavuus oli 122 300 
m3. Toisella sijalla oli Suurmetsä, jossa sisä-
työvaiheessa olleita rakennuksia oli eniten eli 
33, yhteistilavuus oli 127 000 m3. Näistä oli 

rakennuksen yhteinen tilavuus oli 107 700 m3. 
Näistä oli asuinrakennuksia 10 ja 
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16. Rakennustarkastusvirasto 

rakennuksia 7. Sekä Pakilassa että Vartio-
kylässä oli 24 rakennusta sisätyövaihees-
sa. 

Suurimmat rakenteilla olleet asuinraken-
nukset olivat Helsingin yliopiston ylioppilas-
kunnan asuntola Etu-Töölössä Leppäsuon-
katu 9:ssä (35 500 m3), Asuntosäästäjät-
yhdistyksen As. Oy Säästöpoiju Vuosaaressa 
Vuosaarentiellä (32 800- m3) ja asunto tuo-
tantoteknisten Kiinteistö Oy Jakomäentie 
6:een Suurmetsässä kuuluneet talot A (23 800 
m3) ja B (26 100 m8). 

Asuntotuotantolain alainen rakentaminen. 
Asuntotuotantolain nojalla tuetun rakenta-
misen valvonta siirrettiin kerrostalojen osalta 
1.1.1967 lähtien kiinteistövirastolta raken-
nustarkastus virastolle. Asuntotuotanto-ase-
tuksen antaminen siirtyi kuitenkin seuraavan 
vuoden puolelle. Rakennustarkastusvirasto 
huolehti vuoden aikana kerrostalojen osalta 
tämän lain tarkoittamasta valvonnasta pitä-
mällä tarpeellisia tarkastuksia ja antamalla 
asuntohallitukselle ja luottolaitoksille lau-
suntoja ja todistuksia. Asuntohallituksessa 
toiminut ja kiinteistövirastoon organisaioo-
risesti kuulunut tarkastaja siirrettiin kerto-
musvuoden alusta rakennustarkastusviras-
toon huolehtimaan em. tehtävien hoitami-
sesta. Kertomusvuonna aloitettiin 18 valvot-
tavan kiinteistön rakentaminen. Näiden kiin-
teistöjen yhteinen tilavuus oli n. 480 000 m3 

ja ne sisälsivät 2 021 asuntoa» joiden yhteis-
pinta-ala oli n. 104 500 m2. Kertomusvuonna 
valmistui niin ikään 18 kiinteistöä» joiden 
edustamien rakennusten yhteistilavuus oli n. 
334 000 m3. Valmistuneissa rakennuksissa oli 
kaikkiaan 1 485 huoneistoa» yhteispinta-alal-
taan n. 77 200 m2. Valmistuneiden asunto-
tuotantolain alaisten rakennusten yhteistila-
vuus oli lähes 10 % kaikkien kertomusvuonna 
valmistuneiden rakennusten tilavuudesta. 
Näitä rakennuksia aloitettiin kertomusvuon-
na n. 44 % enemmän kuin vastaavana aikana 
valmistui. 

Rakennusvalvontatoimintaa vaikeuttaneet 
säännökset. Keskeneräisestä asemakaavoi-

tuksesta johtuen rakentamista jouduttiin 
suorittamaan sisäasiainministeriön myöntä-
millä poikkeusluvilla. Niiden hakemista py-
rittiin nopeuttamaan ja rakentajia autta-
maan poikkeuslupien hakemisessa sen jäl-
keen, kun rakennustarkastusvirasto v:n 1965 
aikana sai tehtäväkseen huolehtia poikkeus-
lupahakemusten valmistelusta. Kertomus-
vuoden aikana poikkeuslupia haettiin 181. 
Poikkeuslupien perusteella myönnettiin ra-
kennuslupia kaikkiaan 109. Myönnetyistä 
rakennusluvista oli uudis- ja lisärakennuk-
sille myönnettyjä lupia 93, tilapäisten raken-
nusten paikoillaan pysyttämiseen myönnet-
tyjä lupia 11 ja muita poikkeuslupien perus-
teella myönnettyjä lupia 5. Uudis- ja lisä-
rakennuksille myönnetyistä luvista koski 74 
lupaa asuinrakennuksia. Asuinrakennuksista 
oli omakotitaloja ja vastaavia 61. Poikkeus-
lupien perusteella myönnettyjen rakennus-
lupien mukaisten rakennusten tilavuus oli n. 
494 000 m3, mikä oli n. 25 % kaikkien kerto-
musvuonna myönnettyjen rakennuslupien 
mukaisten rakennusten tilavuudesta. Raken-
nustarkastus viraston laatima selvitys osoitti, 
että kaikista 54 kaupunginosasta ainoastaan 
kolmella oli 31.12.1967 koko alueellaan ase-
makaava. Nämä kaupunginosat olivat Kai-
vopuisto, Pakila ja Tammisalo. Kaikki muut 
kaupunginosat olivat joko kokonaan tai osit-
tain rakennuskiellossa. 

Sisäasiainministeriön tehtyä päätöksen an-
netun rakennusten palonkestävyyspäätöksen 
muuttamisesta lakkasi oikeus rakennusluvan 
antamiseen vanhojen palonkestävyyssään-
nösten nojalla. Lupia myönnettäessä joudut-
tiin asettamaan luvan ehdoksi, että rakennus 
yksityiskohdissaan oli tehtävä rakennustar-
kastajan hyväksymällä tavalla. Tällainen 
laaja harkintavalta aiheutti sen, että ko. yk-
sityiskohdat jouduttiin ratkaisemaan joko 
lupaa myönnettäessä tai kentällä suoritettu-
jen katselmusten yhteydessä. Kussakin ta-
pauksessa jouduttiin siten käyttämään eril-
lisharkintaa, mikä suunnittelijöiden ja ra-
kentajien sekä rakennustarkastusviraston vä-
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16. 

ja 8 työ-

rit Aaro Louhi ja Jorma : 

Pentti Tapolan vi-
rak.mest. Olavi 

Laine 6.6. 

ja Vilho Kauppinen 16.3. sekä Per-Olof Mo-
relius ja Raimo Rissanen 9.11. 

K a n s l i a o s a s t o huolehti mm. vi-
Tähän 

oli 64, joista 45 va-
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ympäristöjen yleisval-
suoritettiin li-

säksi ennen luvan 
paikallakäyntejä ja 

ta annettiin 10 

rauenneita lupia selvitettiin 3*23 kpl. 
Eri henkilöiden, yhtiöiden ja 

ten pyynnöstä valmisteltiin osastolla 305 ] 
2 319. Lisäksi 
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Asuntotuotantolain mu-
. pidettiin kertomusvuonna 

oli 38. Tarkas-

ja sen tulokset julkaistiin 
n. 220 sivuisena» 158 valokuvaa ja useita 
karttoja sisältävänä painatustvönä. Tutki-

jo 
100 

räystä yksityisille 
alueiden omistajille ja haltijoille sekä siirret-
tiin valvontaosaston selvitettäväksi 160 sel-
laista eri kohteita koskevaa asiaa, jotka edel-
lyttivät perusteellista selvitystä. Kaupungin 
eri elinten hallinnassa olevia alueita koskevat 
muistutukset, huomautukset ja korjausesi-
tykset sisällytettiin yksityiskohtaisesti tut-
kimus j ulkaisuun. 

Julkisivu-ja tarkastustoimiko 

toja 
liittyvistä ja vaikuttavista 
kysymyksistä. Julkisivutoimikunta kokoon-
tui kertomusvuoden aikana 59 kertaa ja kä-
sitteli 933 asiaa, ja tarkastustoimikunta ko-
koontui 52 kertaa ja käsitteli 724 asiaa. 

Julkisivutoimikunnan työ jakaantui kol-
lupahakemusten 

tar-
J a ' 

valtion ja kaupungin viran-

sitt eli julkisivut oimikunta 656» 
sittelyjä oli kertomusvuonna 245. 

Maistraatti teki 
kuin lupapäätöstä» joiden 

Tarkastus- ja valvontaosasto an-
toivat yht. 354 määräystä, rakentamisessa ja 
rakennuksissa havaituista puutteista ja epä-
kohdista. Lisäksi valvoivat tarkastus- ja vai-

42 maistraatin ra-
kuin lupapää-

ja -virastolta 28, palolauta-
kunnalta ja -laitokselta 10, 
lautakunnalta ja -toimistolta 26, 
kulttuuritoimikunnalta yksi ja muilta 12 lau-

tehtiin 22 aloi-
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16. 

79 617 mk, 
oli muita tuloja 

5 675 mk, joten tuloja oli yht. 666 300 mk. 
Tämä summa oli n. 68 % 

oli ajateltu, 
korotettavaksi 

v. 1972. 
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