
16· Rakennustarkastusvirasto 

Yleistä. Rakennustarkastusviraston toi-
minta oli pääasiallisesti keskittynyt raken-
nuslain alaisen rakentamisen valvonnan suo-
rittamiseen kaupungin alueella. 

Myönnettyihin rakennuslupiin kuulunei-
den rakennusten tilavuuden yhteismäärä 
pysyi v. 1969 suunnilleen samana kuin edel-
lisvuonna. Kertomusvuonna myönnettyjen 
rakennuslupien sisältämien rakennusten tila-
vuus oli n. 2 367 000 m8 sen oltua edellisenä 
vuonna n. 2 356 000 m8. Valmistuneiden ra-
kennusten yhteistilavuus oh n. 19 % suu-
rempi kuin edellisenä vuonna eli n. 2 429 000 
m3 sen oltua edellisenä vuonna n. 2 036 000 
m8. 

Myönnettyjen rakennuslupien mukaisten 
rakennusten tilavuus kaupunginosittain tar-
kasteltaessa oh suurin Mellunkylässä vasta-
ten n. 407 000 m8. Toisella sijalla oh Vartio-
kylä, n. 165 000 m8 ja kolmannella sijalla 
Konala, n. 147 000 m8. Asuntojen yhteis-
pinta-alan mukaan eniten lupia myönnettiin 
Mellunkylään, n. 87 500 m2 eli 37 %. Toisella 
sijalla oh Laajasalo, n. 12 900 m2 ja kolman-
nella sijalla Vuosaari, n. 10 500 m2. Koko 
kaupungin alueella rakennuslupia myönnet-
tiin kertomusvuonna yhteensä n. 235 000 
asuntonehömetriä varten. Myönnettyihin ra-
kennuslupiin sisältyi 3 519 asuinhuoneistoa, 
joissa oli 11 746, keskimäärin 3.3, huonetta. 
Lupiin sisältyneiden muiden kuin asuinhuo-
neistojen pinta-ala oli n. 387 000 m2. 

Asuinrakennuksia valmistui eniten Mellun-
kylässä, n. 168 000 m8. Toisella sijalla oh 

Laajasalo, n. 115 000 m8 ja kolmannella si-
jalla Lauttasaari, n. 83 200 m8. Koko kau-
pungin alueella asuinrakennuksia valmistui 
kaikkiaan 279, yhteistilavuudeltaan n. 
904 000 m3. Asuntoja valmistui kertomus-
vuonna kaikkiaan 3 021 ja niissä oh huoneita 
9 657. Huoneita oli huoneistossa keskimäärin 
3.2. Vastaava luku oli edellisenä vuonna 3.3. 
Kun valmistuneita asuntoja edellisenä vuon-
na oh 3 759, voidaan todeta, että valmistu-
neiden asuntojen yhteismäärä vähentyi n. 
20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Valmis-
tuneitten muiden kuin asuinhuoneistoj en 
yhteispinta-ala oh kertomusvuonna n. 
397 000 m2 ja yhteinen tilavuus n. 1 525 000 
m8. Kun näitä rakennuksia valmistui edelli-
senä vuonna 913 000 m8, voidaan todeta, 
että rakennusten yhteistilavuus kasvoi 67 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

Maistraatin myöntämien rakennuslupien 
määrä pysyi suunnilleen samana edelliseen 
vuoteen verrattuna. Rakennuslupia myön-
nettiin kertomusvuonna 616 vastaavan luvun 
oltua edellisenä vuonna 623. Maistraatin 
myöntämien rakennusmuutosta koskevien 
lupien määrä lisääntyi n. 5 % edelliseen vuo-
teen verrattuna. Kertomusvuonna myönnet-
tiin muutoslupia 1 249 (ed. v. 1 185). Raken-
nustarkastajan myöntämien lupien määrä 
kasvoi n. 60 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Näitä lupia myönnettiin kertomusvuonna 
611 (382). Maistraatin myöntämien raken-
nuslupien ja muutoslupien sekä rakennustar-
kastajan lupien yhteismäärässä, 2 476 (2190) 
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675 ja 
730. Haettujen 
n. 2 %. Niitä oli v. 1968 1 351 ja 

v. 1968 oli 9 785 ja v. 1969 10 969, 
todeta n. 12 %:n lisäys. 

Rakennustoiminta työvaiheittain. 31.12.1969 

31.12.1969 oli aloittamatta kaikkiaan 1 107 

sisältyi 1 169 
joiden pinta-ala oli n. 

76 700 m2. Runkotyövaiheessa oleviin raken-

toa yhteispinta-alaltaan n. 50 900 m2 ja sisä-
l1 240 e 

: n. 89 000 j 

11, johon ; 
78 000 m3, ja 

Oy 
Ulappasaarentie 3:ssa, jossa oli kaksi raken-

41 800 m3. 

102 
oh n. 589 000 i 
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16. Rakennus tarkastusvirasto 

tiin 18 tällaisen kiinteistön rakentaminen. 
Näiden kiinteistöjen yhteinen tilavuus oli n. 
472 000 m8, ja ne sisälsivät 1 909 asuntoa, 
joiden yhteispinta-ala oli n. 114 000 m2. 
Kertomusvuonna valmistui 12 kiinteistöä, 
joiden edustamien rakennusten yhteistila-
vuus oli n. 437 000 m8. Valmistuneissa raken-
nuksissa oh kaikkiaan 1 805 huoneistoa, yh-
teispinta-alaltaan n. 95 200 m2. Valmistunei-
den asuntotuotantolain alaisten kiinteistöjen 
yhteistilavuus oli n. 18 % kaikkien kertomus-
vuonna valmistuneiden rakennusten tilavuu-
desta eli prosentuaalisesti yhtä paljon kuin 
edellisenäkin vuonna. 

Kaupungin harjoittama rakennustoiminta. 
Kaupungille myönnettiin kertomusvuonna 41 
rakennuslupaa uudis- ja lisärakennuksia var-
ten. Näiden lupien sisältämien rakennusten 
tilavuus oh yhteensä n. 762 000 m8. Tämä on 
32 (ed. v. 33) % kaikista kertomusvuonna 
myönnetyistä rakennusluvista. Suuruudel-
taan toisella sijalla yhteistilavuuden perus-
teella olivat talletusvaraston jälkeen kiin-
teistöviraston asuntotuotantotoimiston ra-
kennuttamat 19 rakennusta Mellunkylässä 
Tuukkalantie 5:ssä, joista 16 oh asuinraken-
nuksia, yhteiseltä tilavuudeltaan n. 133 000 
m8. Seuraavina suuruusj ärjestyksessä olivat 
kaksi sähkölaitoksen rakennuttamaa poltto-
öljyn syvävarastoa, jotka molemmat sijaitse-
vat Länsisatamassa Lauttasaarenkatu ll:ssä. 
Tilavuudeltaan syvävarastot olivat 77 900 
m8 ja 75 000 m8. Kiinteistöviraston asunto-
tuotantotoimiston rakennuttamille asuinra-
kennuksille sekä niihin liittyville muille ra-
kennuksille ja tiloille myönnettiin kertomus-
vuonna lupia kaikkiaan n. 230 000 rakennus-
kuutiometriä varten. 

Rakennusvalvontatoimintaan vaikuttaneet 
säännöksd. Vaikeudet, jotka rakennusval-
vonnassa johtuivat rakentamista koskevien 
säännösten moninaisuudesta ja säännöksissä 
havaittavista ristiriitaisuuksista ja puutteel-
lisuuksista, olivat myös kertomusvuonna ole-
massa. Säännösten ja ohjeiden muutosten 
jatkuvalla seuraamisella sekä viraston to-

teuttamaa säännöskansioj ärj est elmää hy-
väksi käyttäen tilanne voitiin kuitenkin hal-
lita. 

Sisäasiainministeriön taholta annettiin ker-
tomusvuoden aikana eräitä paloluokitustie-
dotuksia, mutta monien tarvittavien tiedo-
tusten puuttuminen vaikeutti jatkuvasti ra-
kennusvalvonnan suorittamista sekä lupa-
menettelyssä että kenttävalvoimassa. Tar-
peellista joustavuutta pyrittiin aikaansaa-
maan delegoimalla maistraatille näissä asiois-
sa säännösten mukaan kuuluva harkintavalta 
mahdollisimman pitkälle rakennustarkasta-
jalle. 

Kaupunginhallitus päätti 19.5. jakaa asun-
totuotantolain edellyttämän valvonnan ra-
kennustarkastus viraston ja kiinteistöviraston 
kesken siten, että kiinteistöviraston toimesta 
hoidetaan omakotitalojen valvonta ja raken-
nustarkastusviraston toimesta kerrostalojen 
valvonta. 

Asemakaavoituksen puuttuessa tai raken-
nuskielloista johtuen jouduttiin rakentamista 
kertomusvuonnakin huomattavassa määrin 
suorittamaan sisäasiainministeriön tai eräissä 
tapauksissa maistraatin myöntämien poik-
keuslupien turvin. Poikkeuslupien hakemi-
sessa pyrittiin rakentajia auttamaan siten, 
että rakennustarkastus virasto huolehti poik-
keuslupa-anomusten valmistelusta. Kerto-
musvuoden lopulla laadittu selvitys asema-
kaavatilanteesta ja rakennuskielloista osoitti, 
että Kaivopuisto, Pakila ja Tammisalo olivat 
ainoat kaupunginosat, jotka olivat ilman 
minkäänlaista rakennuskieltoa. Kaikki muut 
kaupunginosat olivat joko kokonaan tai osit-
tain kiellossa. Kertomusvuonna lainvoiman 
saaneista asemakaavoista merkittävin oli 
Pukinmäen asemakaava, joka ei kuitenkaan 
koskenut koko Pukinmäkeä. 

Rakennustarkastusvirastossa valmisteltiin 
kertomusvuoden aikana sisäasiainministeriön 
poikkeuslupia 204. Näiden poikkeuslupien 
perusteella myönnettiin rakennuslupia kaik-
kiaan 128. Myönnetyistä rakennusluvista oli 
uudis- ja lisärakennuksille myönnettyjä lupia 
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18. 

111. 

lupia 1. Uudis- ja 
tyistä 111 luvasta koski 

oli omakotitaloja 

Uusi aluejako, 

iäisyyttä ja sitä, ettäP 

i olisivat samansuui oli ollut käy-
. kaksi vuotta. Koko Is nki oli 1 

jaettu 
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16. Rakennus tarkastusvirasto 

Lupahakemukset esiteltiin tarvittaessa jul-
kisivu- tai tarkastustoimikunnalle tai molem-
mille. Lupahakemuksista hankittiin myös 
muita kuin julkisivu- ja tarkastustoimikun-
nan lausuntoja. Kaupunkisuunnitteluviras-
ton asemakaavaosastolta hankittiin 346 lau-
suntoa, terveydenhoitolautakunnalta 88 lau-
suntoa, palolautakunnalta 17 lausuntoa ja 
väestönsuojelulautakunnalta 25 lausuntoa. 

Kertomusvuoden aikana haettiin 2 717 
lupaa. Ennen luvan myöntämistä tarpeellisia 
paikallakäyntejä suoritettiin 360 ja alustavia 
katselmuksia pidettiin 9. Lupiin liittyviä työ-
piirustuksia tarkastettiin 1 984 ja ilman-
vaihtopiirustuksia 1 982. 

T a r k a s t u s o s a s t o huolehti raken-
nustyön valvonnasta tonteilla ja rakennus-
paikoilla. Lisäksi osasto suoritti katumaan 
aitaamislupien tarkastamisen. Osaston suo-
rittama työ keskittyi erityisesti osaston teh-
täväksi annettujen katselmusten pitämiseen. 
Lisäksi yli-insinööri osallistui kokoushuone-
ym. niihin verrattaviin katselmuksiin. Osas-
ton toimesta laadittiin myös erilaisia lausun-
toja ja suoritettiin muita valvontatoimen-
piteitä. 

Osaston toimesta suoritetuista 10 073 kat-
selmuksesta oh pohj akatselmuksia 1 241, 
rakennekatselmuksia 2 988, hormikatsel-
muksia 1 180, loppukatselmuksia 2 294 ja 
rakennustöiden aloittamisen toteamisia yms. 
2 370. Lupiin liittyviä rakennepiirustuksia 
tarkastettiin 15 892. Katumaan aitaamis-
lupia myönnettiin kertomusvuonna 164 ja 
niitä valvottiin 145. Todetuista puutteista 
ja epäkohdista annettiin loppukatselmuksen 
yhteydessä 759 määräystä. Lisäksi annettiin 
vastaavia määräyksiä muussa yhteydessä. 

Tarkastusosaston suorittamista muista 
valvontatoimenpiteistä mainittakoon, että 
rauenneita ja vanhentuneita lupia selvitet-
tiin 48 ja valvottiin muita kuin loppukatsel-
muksissa annettuja määräyksiä 71 sekä ra-
kennusten virheellisiä sijoittamisia 31 eli 
suoritettiin yhteensä 150 selvitys- ja valvon-

tatoimenpidettä. Lisäksi valvottiin loppu-
katselmuksissa annettuja määräyksiä. 

V a l v o n t a o s a s t o huolehti valmii-
siin rakennuksiin ja niiden ympäristöön sekä 
käyttöön kohdistuneesta jatkuvasta valvon-
nasta. Lisäksi osasto huolehti asuntotuotan-
tolain rakennustarkastus virastolle määrää-
mistä tehtävistä ja suoritti tutkimusluontoi-
sia selvityksiä. Rakennusjärjestyksen 80 §:n 
tarkoittamia katselmuksia pidettiin kerto-
musvuonna 1 022. Näiden katselmusten joh-
dosta annettiin 268 määräystä havaituista 
puutteista tai epäkohdista. 

Rauenneita ja vanhentuneita lupia selvi-
tettiin kertomusvuonna 751. Lisäksi valvot-
tiin lääninhallituksen ja korkeimman hal-
linto-oikeuden rakennusasioissa tekemiä pää-
töksiä 5, maistraatin rakennusasioissa teke-
miä muita kuin lupapäätöksiä 66, lupapää-
töksissä asetettuja määräaikaisehtoja 34, 
loppukatselmuksissa annettuj a määräyksiä 
88, rakennusj ärj estyksen 80 §:n mukaisissa 
katselmuksissa annettuja määräyksiä 49 ja 
muita rakennustarkastusviraston antamia 
määräyksiä 328 eli suoritettiin yhteensä 
1 321 selvitys- ja valvontatoimenpidettä. 

Eri henkilöiden, yhteisöjen ja viranomais-
ten pyynnöstä valmisteltiin osastolla 63 lau-
suntoa asuinrakennusten veronhuoj ennusta 
koskevissa asioissa. Osastolla laadittiin lisäksi 
maistraatille 113 lausuntoa muissa kuin lupa-
hakemusta koskevissa asioissa ja 6 lausuntoa 
muille virastoille, viranomaisille ja yksityi-
sille sekä tehtiin 52 aloitetta valvonnan yh-
teydessä todettujen virheiden johdosta sekä 
yksi aloite muille virastoille ja viranomaisille. 
Muita kuin verohuoj ennuslausuntoj a valmis-
teltiin ja aloitteita tehtiin yhteensä 172. 

Asuntotuotantolain mukaisia tarkastuksia 
pidettiin kertomusvuonna 527, joista loppu-
tarkastuksia oli 25. Tarkastusten nojalla an-
nettiin rakennustyötä koskevia todistuksia 
asuntohallitukselle 36 ja rahalaitoksille 31 eli 
yhteensä 67. Erilaisia huomautuksia annet-
tiin tarkastusten yhteydessä 34. 
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Valvontaosastolla tehtiin 
selvityk-

. käyttötavan 
Kantakaupungin eteläi-

tutkimus rapattujen julki-
sivujen vaurioista; asbestisementtilevyistä 
tehtyjen julkisivujen kunnon tarkastus; sel-

työvirheistä ja 
liittyvistä poikkeuk-

sista; maatilatalouden rakennuskantaa kos-
keva selvitys; Eiran ja Tc 
tarkastukset ja saaristo- ja 

selvityksiä, 
kuten selvitys ' 
siirtolan alueella ja 
Kivinokan ulkoilualueen osalta. 

Julkisuudessa esitettyjen toistuvien väit-
teiden johdosta, että erityisesti Kantakau-

tapahtuu runsaassa mitassa asuin-
ja asuinhuoneistojen luvatonta 

hun käyttöön, maistraatti 
. 30.5.1969 : 

koski 26 korttelia 4., 5., 7., 13. ja 14. 
alueilla. Tonttien 

. oli 224. Tarkasti 
ja siinä tehtyjen 
hyväksyttyihin 

Lähes kaikissa 1 
. oli todettavissa luvattomia käyt-

tötarkoituksen muutoksia tai muutoksia, 

ollut mahdollista varmistaa. Muutoksia to-
dettiin sekä maanpäällisissä kerroksissa että 
kellarikerroksissa. Tulosten lopullinen yh-
teenveto siirtyi! 

van tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
mainittuja vaurioita ja niiden syitä. Tutki-

1965 ja 

oh suoritettu 
julkisi-

erilaisten korjaustoi-
Tämän selvityksen 

tuloksia saatettiin jo eräin osin käyttää hy-
väksi syksyllä 1969 annetuissa julkisivujen 

jen kunnon tarkastuksessa oli jatkuvasti jou-
duttu toteamaan, että varsinkin ko. levyjen 
käytön alkuajoilta peräisin olevien rakennus-
ten julkisivuissa oli erilaisia kaupunkikuvaa 
rumentavia rappeutumisvikoja. Valvonta-
osaston piiri valvojat keräsivät kukin alueel-

julki-
. hyvin säily astä että i 

Näin saatiin tied 133 kohteesta, joi-
den julkisivujen 

pohjalta tultaisiin v. 1970 

oli kuusi eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa 
asuntolainoitettua kiinteistöä. Tarkoituksena 
oli selvittää, missä määrin poiketaan ; 

räyksistä ja ohjeista. Selvityksessä 
seikkoja, joihin 

joudutaan puuttu-
maan, vaikka ne muuten jäävät rakennus-
lainsäädännön edellyttämän rakennusvalvon-
nan ulkopuolelle. 

Asutushallitus lähetti kertomusvuoden syk-
syllä kuntien 
kiertokirjeen, jossa pyydettiin tietoja 
rättyjen 
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16. Rakennus tarkastusvirasto 

mällä suoritettava koko valtakuntaa kos-
keva tutkimus. Kaupungin osalta annettiin 
11 maatilataloutta koskeva selvitys. Kysely-
lomake oli varsin laaja ja siinä haluttiin pe-
rusteellisia tietoja mm. kotieläinten luku-
määrästä, perheen koostumuksesta, tulevai-
suuden suunnitelmista sekä halukkuudesta 
lomavieraiden majoittamiseen. 

Julkisivu- ja tarkastustoimikunnat antoivat 
viraston sisäisinä asiantuntij aeliminä lausun-
toja lupahakemuksista sekä rakentamiseen 
liittyvistä ja vaikuttavista periaatteellisista 
kysymyksistä. Julkisivutoimikunta kokoon-
tui kertomusvuoden aikana 57 kertaa ja tar-
kastustoimikunta 52 kertaa. Erillisiä tarkas-
tuskäsittelyjä oh julkisivutoimikunnan ko-
kouksissa yhteensä 652 ja tarkastustoimi-
kunnan kokouksissa 761· Tarkastuskohteina 
olivat varsinaisten lupahakemusten lisäksi 
myös ns. alustavat hakemukset, joita oli 
kaikkiaan 125. 

Julkisivutoimikunnassa käsiteltiin yhteen-
sä 445 hakemusta ja lisäksi erilaatuisia lau-
suntoasioita 10. Käsittelykertoj a oh 652, 
toistuvuuskerroin 1.46. 

Suunnittelij atilasto toimikunnan käsittele-
missä hakemusasioissa osoittaa, että arkki-
tehtien osuus uudisrakennusten suunnitte-
lussa on n. 80 % ja rakennusmuutoksissa n. 
65 % ja insinöörien ja rakennusmestarien 
osuus yhteensä vastaavasti n. 10 % ja n. 
15 %. Alustavassa tarkastuksessa olleiden 
asioiden suunnittelijajakautuma on ollut: 
arkkitehdit 92 %, insinöörit sekä rakennus-
mestarit 3 %. 

Rakennettujen kalliosuojien suhteen esiin-
tyi vaikeuksia etenkin sisäänkäyntij ärj este-
lyjen sopeuttamisessa tyydyttävällä tavalla 
rakennuspaikkaan ja kaupunkikuvaan. Kau-
pungin väestönsuojelutoimiston suunnittele-
mien kalliosuojien rakentamisessa toimikunta 
esitti yleisenä huomiona, että milloin kallio-
suojat sijoittuvat puistoalueille, olisi raken-
nusluvan yhteydessä myös puistoalueesta 
tie-, istutus-, rakennelma- yms. järjestelyi-
neen esitettävä kokonaissuunnitelma. 

Kaupungin sisääntuloväylien valaistusta 
käsiteltiin toimikunnassa varsinaisen talon-
rakentamisen ulkopuolella olevaan ja ylei-
sesti kaupunkikuvaan vaikuttavaan laitteis-
toon kuuluvana. TVH:n ja sähkölaitoksen 
kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena 
päädyttiin kokeilemaan nykyisestä poikkea-
van tyyppistä, lyhyempivartista valaisin-
pylvästä Tuusulantien liittymissä. Kaupun-
gin sähkölaitoksen toimesta valaistussuunni-
telma kalusteineen esitettiin toimikunnalle 
lausunnon saamista varten ja sittemmin sen 
mukaisesti toteutettiin. 

Julkisivutoimikunnan tehtävien uudelleen-
arvioimiseen ja toimikuntatyöskentelyn ke-
hittämiseen tähtäävää tutkimustyötä jatket-
tiin virastossa edelleen käytettävissä olevin 
keinoin. Valvontaosaston suorittamaa raken-
nusten kunnon valvontaa laajennettiin ko-
keiluluontoisesti käsittämään kaupunginosa-
kokonaisuuksia. Tarkastus suoritettiin yh-
teistoiminnassa valvontaosaston ja julkisivu-
jen tarkastajan valvonnassa. Tutkimuskoh-
teena olivat kuluneen vuoden aikana Eiran 
ja Torkkelinmäen kaupunginosat. 

Yksityiskohtaisista kaupunkikuvakysy-
myksistä toimikunta käsitteli joitakin arvo-
rakennusten värityskysymyksiä, kuten esim. 
värityksen kokonaissuunnitelmaa Pohjoisen 
Esplanadikadun itäpään ja siihen liittyvien 
poikkikatujen rakennusten osalta. Valtaosa 
värin- ja pintakäsittelyn määräyksistä tehtiin 
sen lisäksi julkisivujen tarkastajan toimesta 
yhteistoiminnassa valvontaosaston ja mui-
naistieteellisen toimikunnan rakennushisto-
riallisen toimiston kanssa. 

Toimikunnan kannalta huomattavimmat 
rakennushankkeet olivat hotellisuunnitel-
mat ns. puhtaanapitolaitoksen tontilla Man-
nerheimintien varrella. Suunnitelmia käsi-
teltiin yhteensä kahdeksassa kokouksessa 
asemakaavan laatimisesta lopullisiin raken-
nuslupapiirustuksiin saakka. 

Muu viraston toiminta. Sen lisäksi, mitä 
edellä osastokohtaisesta todettiin, mainitta-
koon vielä, että tarkastusosasto ja valvonta-
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16. 

antoivat yhteensä loppuKatselmuK-
80 §:n mukai-

määräysten 
lisäksi 268 määräystä rakentamisessa ja ra-

L havaituista puutteista ja epäkoh-

kuin lupahakemusta koske-
1 241 lausuntoa vastaavista 

työnjohtajista, 18 lausuntoa vaikeiden raken-
nustöiden johtajista, 67 lausuntoa asunto-
hallitukselle ja rahalaitoksille, 37 lausuntoa 
muille virastoille, viranomaisille ja yksityi-
sille ja 63 veronhuojennuslausuntoa eli yh-
teensä 1 637 lausuntoa. Virasto teki maistraa-
tille 67 aloite-esitystä valvonnan yhteydessä 
todettujen virheiden johdosta ja 17 hallin-
nollista esitystä, kaupunginhallitukselle 9 
sekä muille virastoille tai viranomaisille 34 
esitystä eli yhteensä 127 aloite-esitystä. 
Kirjeitä on virastolle saapunut kertomus-
vuonna 209 ja virastosta lähtenyt 1 548. 

Koulutustoiminta ja neuvontatyö. Viraston 
harjoittama koulutustoiminta oli 
henkilökunnan kouluttamista että ulospäin 
suuntautuvaa neuvontatyötä. 

Virastossa pidettiin 25 osastopäälliköiden 
pyrittiin selvit-

asioita että 
toiminnan Kenittamiseen liittyviä JcysymyK-
siä. Hen 
kaikilla osastoilla siten, että 
pitivät omalla osastollaan henkilökunnan 

ylläpitämiseksi ja täy-
dentämiseksi viraston henkilöki 

i ja neuvottelupäiville. 
Viraston toimistohenkilökunta osallistui ker-
tomusvuoden aikana kaupunginhallituksen 

pyrittiin myös siten, että henkilö-
koskevia oh-

jeita. Maistraatti vahvisti 30.5. 
käyttötavan 

tettuja ohjeita 
57. Ohjeiden 

oli 71, joista 47 va-
8 tilapäistä ja 14 

johdosta 
Kertomusvuoden ai-

rkkit. Seppo Kontiola 
15.7. 

mikrokuvausta varten 
jälkipuoliskolla ku-

t u l o j a 754 278 
151 818 mk, 

oh muita tuloja 
mk, joten tuloja oli yhteensä 913 555 

Tuloja kertyi suunnilleen yhtä paljon 

tulot j akautuivat siten, että 
kertyi n. 82.6 %, 

n. 16.6% ja 
n. 0.8 %. Viraston m e n o t ohvat: 
vuonna yhteensä 2 234 675 mk, mikä oli 

20 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
kasvu johtui palkkojen korotuk-

j a henkilökunnan kasvusta. Kertomus-
vuonna aloitetun mikro f ilmauksen osuus me-
nojen kasvusta oli n. 25 %. Tuloja kertyi 
kertomusvuonna vain n. 55 % suunnitellusta 
tavoitteesta. Voimassa oleva v. 1966 vahvis-
tettu rakennusvalvontataksa jäi jo vahvista-
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misajankohtana jälkeen yleisestä hintatasos-
ta. Kun rakennusvalvontamaksut eivät olleet 
hintasäännöstelyn piiriin kuuluvia, virastossa 
tehtiin korotusesitys, joka erillisenä esityk-
senä laajennettiin koskemaan myös katu-
maan aitaamisesta perittäviä maksuja. Kau-
punginhallitus päätti 27.10.1969 korottaa 
katumaan aitaamisesta rakennustyötä var-

ten perittäviä maksuja. Tätä päätöstä sovel-
lettiin välittömästi. Varsinaisen rakennus-
valvontataksan kaupunginvaltuusto hyväk-
syi 17.9. ja lääninhallitus vahvisti 9.12.1969. 
Kun tätä taksaa ruvettiin soveltamaan vasta 
v:n 1970 alusta, eivät näiden maksujen koro-
tukset vielä ehtineet vaikuttaa kertomus-
vuoden tuloihin. 
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