
31· Rakennusvirasto 

Rakennusviraston virastotalo, Kasarmi-
katu 21 :n kulmatontilla valmistui v. 1960. 
Jo vuonna 1918 rakennusvirasto oli siir-
tynyt tällä paikalla sijaitsevaan vanhaan 
koulutaloon. Rakennus osoittautui alusta 
alkaen ahtaaksi ja useita osastoja jou-
duttiin siirtämään vuosien kuluessa eri 
puolille kaupunkia. Mutta vasta v. 1957 
aloitettiin rakentaa uutta virastotaloa, 
johon kaikki eri osastot aluksi mahtuivat. 
Varsin pian jouduttiin kuitenkin tilan 
puutteen takia eri toimistoja ja puisto-
osasto kokonaisuudessaan siirtämään 
muualle mm. Rahatoimiston taloon. 

Kun viereinen tontti P. Makasiininkatu 
9. v. 1964 oli saatu kaupungin haltuun, 
ryhdyttiin suunnittelemaan rakennusviras-
ton lisärakennusta. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi luonnospiirustukset v. 1966. Ton-
tilla sijaitsevien vanhojen rakennusten 
purkaminen ja louhintatyöt aloitettiin 
syksyllä 1967 ja varsinaiset rakennustyöt 
päästiin alkamaan keväällä 1968. Lisära-
kennus valmistui v. 1969 loppupuolella. 

Virastotaloa Kasarmikatu 21 suunnitel-
taessa otettiin huomioon rakennuksen mah-
dollinen laajeneminen viereiselle tontille. 
Lisärakennus liittyy välittömästi vanhaan 
osaan ja eri osastot laajenevat kerroksit-
tain. Sisääntulo virastoon on vanhan pää-
sisäänkäynnin kautta. Rakennustyön yh-
teydessä rakennettiin eteishallin yhteyteen 
tila keskitettyä neuvontapalvelua varten 
ja viraston oma puhelinkeskus. Kulku pi-

halle on Kasarmikadulta ja molemmat 
tontit muodostavat yhtenäisen piha-
alueen. Ajo autotalleihin tapahtuu Kasar-
mikadulta. 

Vanha rakennus on 9-kerroksinen ja li-
särakennus 8-kerroksinen. Virastotalossa 
on työpaikkoja yhteensä n. 470 hengelle 
ja viraston eri osastot ryhmittyvät seu-
raavasti: 

1—2 kerros pääsisäänkäynti eteishallei-
neen sekä hallinnollinen ja yleinen osasto. 

3—4 kerros talorakennusosasto. 
5—6 kerros katurakennusosasto. 
7— kerros vanhassa osassa katurak. 

osasto ja uudessa osassa puisto-osasto 
8—kerros puhtaanapito-osasto. 
9—kerros talorakennusosasto. 

Lisärakennuksen pohjakerroksessa on 
kokous- ja näyttelytiloja. Näihin tiloihin 
on oma sisäänkäynti eteishalleineen P. Ma-
kasiininkadulta. Kokous- ja näyttelytilat 
sekä vanhan osan yleisten töiden lauta-
kunnan kokoushuone ja luentosali muo-
dostavat yhtenäisen yleisen tilojen ryh-
män. Ylä- ja alakellarit ovat koko tontin 
laajuiset. Kellareissa on katusiivessä va-
rasto-, arkisto- ja koneteknillisiä tiloja 
sekä vanhan ja uuden osan yhteiset B- ja 
C-luokan väestönsuojat. Pihamaan alla si-
jaitsevat kellaritilat ovat yhtenäistä auto-
tallitilaa. Autopaikkoja on vanhan ja 
uuden osan kellareissa yhteensä 105 kpl 
ja pihamaalla 44 kpl. 
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31. Rakennusv i r a s to 

HALLINNOLLINEN OSASTO 

Hallinnollinen osasto on jaettu kanslia-
toimistoon ja henkilöasiaintoimistoon. 

Kansliatoimiston tehtävänä on yleisten 
töiden lautakunnan ja rakennusviraston 
hallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen, 
lautakunnan ja sen asettamien jaostojen 
esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen, 
lautakunnan sekä viraston kirjeenvaihdos-
ta huolehtiminen» kirjaaminen sekä sopi-
musten ja lainopillisten lausuntojen laa-
timinen. Kansliatoimisto on lisäksi hoita-
nut ylimääräisenä tehtävänä kaupungin-
teatterin ja konserttitalon rakennustoimi-
kuntien kansliatehtävät. 

HenMlöasmmtoimision tehtävänä on ra-
kennusviraston henkilökuntaa koskevien 
yleisten sosiaalisten tehtävien hoitami-
nen; sairaus- ja tapaturmakorvausasiain, 
eläkeasiain yms. valmisteleminen sekä sai-
rausvakuutuslain edellyttämien päiväraho-
jen anominen. 

Henkilökunnan vahvuus oli 31. 12. 
1969 (v. -68): 
19 (19) vakinaista viranhaltijaa 
5 ( 5) tilapäistä viranhaltijaa 

39 (36) työsopimussuhteessa olevaa kk.-

Osaston päällikkönä toimi lainop.kand. 
O l a v i J u u t i , kansliatoimiston päällik-

könä varat. E e r o T y l l i n e n sekä hen» 
kilöasiaintoimiston päällikkönä dipl.ins. 
V a l m u R a n t a . Osastosihteerinä toimi-
vat varat. A i m o H i m b e r g ja oikeus-
tiet. kand. H e i k k i Aho . 

Kertomusvuoden aikana vahingoittui 
kaikkiaan tapaturmaisesti rakennusviras-
ton työmailla 1 233 työntekijää. Heidät oli 
vakuutettu Vakuutusyhtiö Pohjolassa, 
mutta kaupunki on vastannut kaikista va-
kuutuksista aiheutuneista menoista. Nämä 
Vakuutusyhtiö Pohjolalle suoritetut ta-
paturmavakuutusmaksut, elinkorot yms. 
jakautuivat osastoittain markkamääräi-
sesti seuraavasti: 

mk 
Hallinnollinen osasto . . . . . . . . . . 500 
Yleinen osasto . 12 410 
Konevarikko 49 089 
Talorakennusosasto 301660 
Katurakennusosasto 370 414 
Puhtaanapito-osasto 238 080 
Puisto-osasto . . . . . 46 491 

Yhteensä 1 018 644 
Tästä summasta oli vuoden 1969 aika-

na sattuneiden tapaturmien korvauksia 
noin 72 % eli 733 424 mk. Loput noin 28 
% eli 285 220 mk olivat vahvistettuja elin-
korkoja, huoltoeläkkeitä ym. 

Kevättalvella vallinnut influenssaepide-
mia näkyy sairausloma-anomusten mää-
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31. Rakennusvirasto 

V. 1969 sattui tuntityön-
tekijöille 1 180 työtapatur-
maa, joista ns. työllisyys-
miesten osuus (n. 5 kk:n 
aikana) oli 265 tapausta. 
Tapaturmat ovat jakautu-
neet vuosina 1967—1969 
seuraavasti: 

Tapaturmiksi on laskettu myös poli-
klinikalla käynnit ns. nollapäivät. 

1967 1968 1969 
Osasto kaik- Kaik- kaik-

% kiaan % kiaan % kiaan % 

Katurakennusosasto 335 26,5 256 25.5 226 24.0 
Tai orakennusosasto 377 43.6 395 45.9 387 45.0 
Puhtaanapito-osasto 170 20.1 160 20.9 141 18.3 
Puisto-osasto 98 22.1 95 22.1 83 20.5 
Konevarikko 60 24.0 68 27.5 72 29.4 
Hankintatoimisto ... 8 20.0 13 26.0 6 11.5 

Yhteensä 1 048 28.4 987 29.4 915 27.9 
Työllisyysmiehilie ... — — 636 55.0 265 54.1 
Koko virasto 1 048 28.4 1 623 36.0 1 180 31.3 

rässä helmikuussa, jolloin kaupungininsi-
nöörille tehtiin sairausloma-anomuksia 
1638 kpl. 

Katurakennusosaston sairauslomatilasto 
on työllisyystöiden aiheuttaman työnteki-
jöiden suuren vaihtuvuuden vuoksi epäto-
dellinen. Sairastaneiden lukumäärä, yli 100 
%, johtuu siitä, että lukumäärää on ver-
rattu keskimääräiseen henkilövahvuuteen, 
mikä on noin 700 työntekijää pienempi 
kuin maksimivahvuus, 1 990 työntekijää. 

Henkilöasiaintoimistossa käsiteltiin 
kaikkiaan 250 eläkeanomusta, joista Hel-
singin kaupungin eläkesäännön (HES-
vanhan) mukaisia viran- ja toimenhalti-
joiden osalta 17 sekä Kunnallisen eläke-
laitoksen eläkesäännön (KVTEL-uuden) 
mukaisia 8. Työntekijöiden kohdalla oli-
vat vastaavat luvut 132 ja 93 anomusta. 

Leskieläkkeet jakautuivat: työsuhteessa 
kuolleita viran- ja toimenhaltijoita uuden 
2 ja vanhan 2, työntekijöitä 8 ja 3 eläk-
keellä olevia 4 sekä työntekijöitä 47 ja 
Kasvatusapua lapsille myönnettiin viran-
ja toimenhaltijoiden kohdalla KVTELrn 
kautta 1 sekä työntekijöiden kohdalla 2 
HES:n sekä KVTELrn kautta 1. 

Eläkkeelle siirtyi iän perusteella viran-
ja toimenhaltijoita 7 HES:n ja 4 
KVTEL :n mukaan sekä työntekijöitä 58 
ja 41, sairauden perusteella viran- ja toi-
menhaltijoista 1 ja 3 sekä työntekijöitä 
22 ja 45, yhteensä HES:n mukaan 88 ja 
KVTELrn mukaan 93. 

Helsinki-mitali myönnettiin 3 viranhalti-
jalle ja 5 työntekijälle sekä Kaupunkilii-
ton ansiomerkki 5 viran- ja toimenhalti-
jalle ja 49 työntekijälle. 
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YLEINEN OSASTO 

jotka palvelevat koko 
Nämä ovat: k a s s a - j a t i l i t o i m i s -
to» h a n k i n t a t o i m i s t o » j ä r j e s -
t e l y t o i m i s t o ja k o n e v a r i k k o . 

Osastolle 

palkat myös 
työmaille, toimii 

oli 31. 12, 1969 (v. -68), 
U l l a K o n t u l a , 22(22) vakinaista viranhaltijaa, 

päällikkönä ekon. L e o 5 ( 5 ) tilapäistä viranhaltijaa, 

Gertrud 
siirtyi 40 vuoden palvelusajan 

1. 10. 1969. 
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1 " I J. " 
Kaytto 

työt v. 1969 olivat 

1969 1968 
käyttö 164 192 859 151090266 

käyttö 57446405 54 494 085 
käyttö 6 762 869 16 985112 

> ja laitoksille suoritetut 
työt 19 909 854 26 773 956 

työt 8 474 538 1 710 970 
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31. Rakennusvirasto 

Rakennusviraston menot vuosina 1960—1969 
Byggnadskontorets utgifter åren 1960—1969x) 
Expenditure of the Office, 1960—1969 *) 

Tilivuoden 
määräraho-
jen käyt tö 

Förbrukning 
av räken-
skapsårets 

anslag 
Sums used 

during 
financial year 

ink 

Ed. vuosien 
siirtomäärä-

rahojen 
käy t tö 

Förbrukning 
av överförda 
anslag f r å n 
tidigare år 

Sums trans-
ferred f rom 

previous 
year used 

mk 

Työllisyys-
tvöt 

Sysselsätt-
nings-

arbeten 
Provision 
of work 

mk 

Kaupungin 
muille viras-
toille suori-
tetut työ 

Arbeten för 

Yksityisille 
suoritetut 

työt 
Arbeten 

för privata 
uppdrags-

givare 
Work for 

private 
people 

mk 

Menot yhteensä 
Utgifter sammanlagt 

Total expenditure 

Muun-
toker-
roin 

Trans-
pone-
rings-
koef-
cient 
Con-
ver-
sion 
coef-
ficient 

Kaup. 
asukas-

luku 
Stadens 
invånar-

antal 
City 

popul-
tion 

Menot 
asukasta 
kohden 
Utgifter 
per in-
vånare 
Expen-
diture 

per in-
habitant 

m k 

Vuosi 
Ar 

Year 

Tilivuoden 
määräraho-
jen käyt tö 

Förbrukning 
av räken-
skapsårets 

anslag 
Sums used 

during 
financial year 

ink 

Ed. vuosien 
siirtomäärä-

rahojen 
käy t tö 

Förbrukning 
av överförda 
anslag f r å n 
tidigare år 

Sums trans-
ferred f rom 

previous 
year used 

mk 

Työllisyys-
tvöt 

Sysselsätt-
nings-

arbeten 
Provision 
of work 

mk 

stadens 
övriga äm-
betsverk 

Work for 
other city 
departe-

ments and 
authorities 

mk 

Yksityisille 
suoritetut 

työt 
Arbeten 

för privata 
uppdrags-

givare 
Work for 

private 
people 

mk 

Todelliset 
Verkliga 
Actual 

mk 

Muunnet-
tuina 

Transpo-
nerade 

Converted 
mk 

Muun-
toker-
roin 

Trans-
pone-
rings-
koef-
cient 
Con-
ver-
sion 
coef-
ficient 

Kaup. 
asukas-

luku 
Stadens 
invånar-

antal 
City 

popul-
tion 

Menot 
asukasta 
kohden 
Utgifter 
per in-
vånare 
Expen-
diture 

per in-
habitant 

m k 

1960 46 992 571 19 868 316 2 586 150 16 213 426 9 123211 94 783 674 136 488 490 1. A 448 315 304,— 
1961 53 534 317 27 784 497 1 038 080 22 122 891 2 727 692 107 207 477 153 306 692 1 . 4 8 457 121 335,— 
1962 66 707 846 25 173 535 640 602 21 160 712 5 430 781 119 113 476 166 758 866 1 . 4 0 467 371 356,— 
1963 68 708 758 40 602 272 141 141 20 020 636 1 330 829 130 803 636 177 892 944 1 . 3 6 477 110 372,— 
1964 89 012 161 42 457 928 1 817 168 9 607 291 751871 143 646 419 178 121 559 1 . 2 4 487 422 365,— 
1965 104 096 275 62 692 704 6 016 993 10 594 849 1 933 799 185 334 620 220 548 197 1.19 494 796 445»— 
1966 168 267 387 41 963 944 8 518 025 23 109 495 1 307 503 243 166 357 284 504 637 L I T 507 283 560,— 
1967 144 236 048 61 271 585 11 207 448 24 952 443 1 200 146 242 861 670 274 433 687 1.18 516 472 531,— 
1968 151 090 266 54 494 085 16 985 112 26 773 956 1 710 970 251 054 392 258 586 023 1.0 3 522 307 495,—-
1969 164 192 859 57 446 405 6 762 869 19 909 854 3 919 901 252 231 888 252 231 888 l.oo 525 628 479,— 

l) Menot todellisina sekä muunnettuina virallisen indeksisarjan »Tukkuhinnat, kaikki tavarat jossa vuosi 
1913 = 100» mukaan. 

1) Utgifterna verkliga samt transponerade enligt officiella indexserien »Partiprisen, alla varor där åxet 
1913 - 100». 
Actual, expenditure and expenditure converted according to the official Wholesale price index 1913 = 100. 

Rakennusviraston tulot vuosina 1960—19691) 
Byggnadskontorets inkomster åren 1960—1969 l) 
Income of the Office, 1960—1969 

Vuosi 
År 

Year 

Todelliset 
Verkliga 
Actual 

Muunnettuina 
Transponerade 

Converted 

Muuntokerroin 
Transponeringskoefficient 

Conversion coefficient 

Vuotuinen lisäys { + ) 
» vähennys (—) 

Årlig ökning ( + ) 
» minskning (—) 

Yearly increase ( + ) 
» decrease (—) 

1960 8 370 108 12 052 955 1 . 4 4 + 20 .7 % 
1961 8 131 635 11 628 238 1 . 4 3 — 3 .5 % 
1962 14 550 740 20 371 036 1 . 4 0 + 75 .0 % 
1963 17 812 055 24 224 394 1 . 3 8 + 18.8 % 
1964 18 554 361 23 007 407 1 , 2 4 — 5.8 % 
1965 23 462 369 27 920 219 1 . 1 9 + 22.2 % 

1966 25 577 901 29 926 144 1 . 1 7 + 7 . 1 % 
1967 25 593 187 28 920 301 1 . 1 3 — 3 .4 % 
1968 26 263 815 27 051 729 1 . 0 3 — 6.7 % 
1969 26 535 379 26 535 379 l.oo — 1.8 % 

f) Tulot todellisina sekä muunnettuina virallisen indeksisarjan »Tukkuhinnat, kaikki tavarat jossa vuosi 
1913 = 100» mukaan. 

*) Inkomsterna verkliga samt transponerade enligt officiella indexserien »Partiprisen» alla varor där året 
1913 = 100». 

) Actual income and income converted according to the official Wholesale price index 1913 = 100. 
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31. Rakennusvirasto 

Järjestelytoimisto 

Järjestelytoimiston päällikön tehtäviä 
hoiti 1. 3. 1969 lähtien dipl.ins. M a r t t i 
K u i k k a . 

Järjestelytoimiston henkilökunta 31. 12. 
1969 (v. -68). 

1 ( 1 ) vakinainen viranhaltija 
2 ( 2 ) tilapäistä viranhaltijaa 

11 (12) työsopimussuhteessa olevaa kk.-
palkkaista toimihenkilöä 

1 (—) työsopimussuhteessa oleva tunti-
palkkainen toimihenkilö 

Järjestelytoimiston tehtäväkenttä on 
1969 aikana säilynyt pääosiltaan muuttu-
mattomana. Tutkimus- ja selvitystehtä-
vien lisäksi on toimistossa hoidettu työ-
suhde- ja palkkausasioita, työturvallisuu-
den valvontaa, väestösuojelutoiminnan ai-
heuttamia järjestelyjä sekä rakennusvi-
raston henkilökunnan koulutusjärjestely-
jä. Toimistolle ovat edelleen kuuluneet 
eräät konttoripalvelutehtävät. Erikoisteh-
tävinä ovat olleet virastoa koskevien jul-
kaisujen toimitustyöt. Toimiston edustajia 
on ollut jäseninä sekä viraston että myös 
osittain sen ulkopuolella toimineissa työ-
ryhmissä. 

Huomattavin toimistossa tapahtuva 
muutos on ollut siirtyminen uusiin toimi-
tiloihin ja takaisin muun viraston yh-
teyteen. 

Työntutkimuksia on edelleen suoritettu 
katurakennus-, tai orakennus- ja puisto-
osastolla sekä konevarikolla. Pääpaino on 
ollut työmenekkien mittaamisessa aika-
tutkimuksien avulla. 

Selvitystehtävistä on osa aiheutunut 
uuden toimitalosiiven valmistumisesta ja 
sen seurauksena olleesta virastotalojen 
tilojen määrän ja käyttöasteen muutok-
sista. Toimistosuunnittelun ja laskenta-
toimen kehittämisessä on toimisto avusta-
nut vuoden aikana katurakennus- ja 
puisto-osastoa. 

Työsuhde- ja palkkausasioihin liittyen 
on edelleen kehitetty virastolle sopivia 
palkkausjärjestelmiä sekä hoidettu sen 
piirissä työehtosopimusneuvotteluja edel-
tävät valmistelutehtävät. 

Työturvallisuustoiminta on valvottu 
paitsi tarkastusten myös tapaturmista 
laadittujen tilastojen avulla. Valistustyö-
tä on suoritettu varsinkin vuoden aikana 
tapahtuneen uusien rakennustöiden järjes-
telyohjeiden voimaanastumisen johdosta. 
Virastolle on laadittu oma työturvallisuus-
opas. 

Koulutustoiminnan osalta mainittakoon, 
että rakennusviraston henkilökunnasta on 
osallistunut erilaisille kursseille tai vas-
taaviin valistustilaisuuksiin yhteensä 1139 
henkilöä. 

Aloitetoimintaan liittyen on järjestely-
toimisto antanut lausuntoja 11 aloitteesta. 
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31. Rakennusvirasto 

Konevarikko 

Konevarikko jakaantuu konekorjaa-
moon, autokorjaamoon ja konevarastoon. 

Konevarikon henkilökunnan ja työnte-
kijäin vahvuus oli 31. 12. 1969 (v. -68): 

18 (18) vakinaista viranhaltijaa, 
2 (2) tilapäistä viranhaltijaa, 

21 (21) työsopimussuhteessa olevaa kk. 
palkkaista toimihenkilöä, 
241 (241) työntekijää. 

Vs. varikon päällikkönä toimi ins. Erk-
k i K a t a j i s t o . 

Konekorjaamo on suorittanut vuoden 
aikana konevarikon työkoneiden kor-
jauksia sekä laskutusta vastaan kone-
paja-, pelti- ja puutöitä kaupungin kaikil-
le laitoksille. Konekorjaamon sähkötyö-
ryhmä on huolehtinut rakennusviraston 
sähkölaitteiden huollosta ja korjauksista. 

Autokorjaamo on suorittanut pää-
asiallisesti kaupungin omistamien auto-
jen korjauksia, palolaitosta ja liiken-
nelaitosta lukuunottamatta. Se on huoleh-
tinut myös yleistraktorikalustosta sekä 
puhtaanapitokoneista ja -välineistä. Auto-
korjaamolla käytettiin kertomusvuoden 
aikana yhteensä 6 411 kuorma-, henkilö-, 
pakettiautoa ja erikoisautoja sekä trakto-
reita erilaisissa korjauksissa, minkä lisäk-
si suunnilleen samalle määrälle ajoneuvo-
ja suoritettiin huoltotoimenpiteitä. 

Suoritetut työt jakautuivat laskutuksen 
mukaan seuraavasti: 

mk 
Hankintatoimisto 1 251 057 
Katurakennusosasto 768 537 
Talorakennusosasto 522 920 
Puhtaanapito-osasto 1 278 065 
Puisto-osasto 160 629 
Satamalaitos 164 940 
Konevarasto 21315 
Muut kaupungin laitokset 336 419 

Yhteensä 4 503 882 

Puolivalmiita töitä 336 061 

Yhteensä 4 839 943 
Vuoden aikana jakautuivat konevaras-

ton työkoneiden vuokratulot seuraavasti: 
mk 

Katurakennusosasto 2 762 284 
Puhtaanapito-osasto 1 071715 
Puisto-osasto 233 622 
Satamalaitos 378 850 
Talorakennusosasto 407 924 
Muut kaupungin laitokset 28 824 

Yhteensä 4 883 219 

Työtilauksia saatiin vuoden aikana ko-
nekorjaamolle 4115 kpl ja autokorjaamol-
le 6 411 kpl eli yhteensä 10 526 kpl. 

Konevarasto on hoitanut sen hallussa 
olevia työkoneita ja luovuttanut niitä ra-
kennusviraston ja satamalaitoksen sata-
marakennusosaston työmaiden käytettä-
väksi, valvonut koneiden käyttöä, huoltoa 
ja hoitoa työmailla, sekä varastoinut ja 
hoitanut konevarikon käyttöön varattuja 
tarvikkeita ja varaosia. 

Omien koneiden työhönsijoituksia ta-
pahtui vuoden aikana 2 368 kertaa. 

Vieraita koneita vuokrattiin vuoden 
aikana 396 kertaa. 
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TALO RAKENNUSOSASTO 

kuuluvat 
työtoimista ja 

Henkilökunnan vahvuus 31. 12. 1969 
(v. -68): 

58 ( 60) vakinaista viranhaltijaa, 
146 (136) työsopimussuhteessa olevaa 
kk.-palkkaista toimihenkilöä* Näistä oli 
arkkitehteja 26 ja insinöörejä 36. Osaston 
päällikkönä toimi vs. kaup. arkkit S a k a -
r i S i i t o n e n . 

Suunnittelutoimiston päällikkönä toimi 
vs. 1 apuL kaup. arkkit. O s s i L e p p ä -
m ä k i 

Ulkopuolisten arkkitehtitoimistojen 
suunnittelutöitä valvoi II apul.kaup. ark-
kit M i k k o K a r j a n o j a . 

Työtoimiston päällikkönä toimi työ-
pääll. E s k o T o i v o l a . 

toimiston päällikkönä 
H e i k k i R a n k i . 

työmailla oli työntekijöiden ko-
urakoitsijatyot muKaanluet-

tuna 1490 henkilöä 1. 1. 1969 ja 1339 
henkilöä 31. 12. 1969. 

tajatehtävistä. Osaston arkkitehdit ja in-
sinöörit ottavat asiantuntijoina osaa eri 
hallintokuntien suorittamaan rakennus-
kohteiden esisuunnitteluun. Osasto suorit-
taa eri hallintokuntien tilauksesta raken-
nusten korjaus- ja kunnossapitotöitä. Li-
säksi osasto suorittaa kaupungin raken-
nusten lämmöntarkkailua sekä lämmitys-, 
sähkö- ja ilmanvaihtolaitteiden kausitar-

ja asuntoaluein 
litteiu ja 

kuuluu 
ton tehtäviin. 

yleisiin töihin sisältyvien 
ja 

ten suunnittelu-, rakentaja- ja 

Osasto on toimintavuoden alusta otta-
nut käyttöön uuden työkohteiden suunnit-
telumääräyksen, jossa asiakirjassa on ni-
metty rakennuttajan työryhmän jäsenet 
ja heidän tehtävänsä sekä suunnittelijain 
tehtävät. Suunnittelumääräyksessä on an-
nettu suunnittelutehtävän aikataulu ja 
yksityiskohtaiset ohjeet eri vaiheissa laa-
dittavista asiakirjoista. 

Rakennusvirasto kuuluu jäsenenä ra-
kennusalan ATK-ryhmään. Talorakennus-

on kuluneena vuonna laatinut ra-
ja 

sen mallit, joiden nimikkeistöt ovat; 
-ATK: n 

ja jäikilas-
ja kooditukset on yh-

[ :n käyttä-
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Suunmttelutaimisto 
Huomattavan suuria rakennussuunnitel-

mia oli tekeillä 94. Näistä oli 52 kohdetta 
suunnittelutoimiston tehtävänä ja 42 oli 
annettu yksityisten arkkitehtitoimistojen 
tehtäväksi. 

Toimiston rakennesuunnittelijat laativat 
rakennepiirustukset 38 työtä varten. Ul-
kopuolisilla rakennussuunnittelutoimistoil-
la oli tekeillä yhteensä 31 eri rakennuksen 
töiden suunnittelu. Lisäksi on yleisiä väes-
tönsuojia ollut suunnitteilla yhteensä 13, 
joista ulkopuolisilla suunnittelijoilla on 
ollut tekeillä 4 yleissuunnitelmaa. Omia 
rakenne- ja maastotutkimustöitä on tehty 
32 kpl. 

Tärkeimmistä vireillä olleista suun-
nittelutöistä mainittakoon seuraavat ra-
kennuskohteet: 

Yleisen kunnallishallinnon rakennukset: 
konsertti- ja kongressitalo, kaupunginta-
lon kortt. 30 saneeraus, korttelin 31 sanee-
raus sekä Vallilan virastotalo. 

Sairaalatoimen rakennukset: Laakson 
sairaalan muutos- ja perusparannustyöt, 
Nikkilän ja Röykän sairaalan uudet hen-
kilökunnan asuinrakennukset, Nikkilän 
sairaalan rakennus n:o 32 :n muutos- ja 
perusparannustyö, Sairaanhoitajakoulu, 
Itäinen lääkäriasema, Kivelän sairaalan 
hoitaja-asuntolan muutostyö, Nikkilän 
sairaalan autohuoltorakennus sekä Röykän 
sairaalan uusi keittiörakennus ja raken-
nus n:o l :n perusparannustyö. 

Huoltotoimen rakennukset: Myllypuron 
sairaskoti ja sen henkilökunnan asuinra-
kennus, Pukinmäen ja Laajasalon vanhus-
ten asuntolat, Kontulan vanhusten huol-
lon keskus sekä Tervalammen työlaitok-
sen hoidokkirakennus ja aluelämpökeskus. 

Lastensuojelutoimen rakennukset: Jär-
venpään vastaanottokoti, Hyvösen lasten-
koti, Oulunkylän erityislastenkoti, Nuorten 
työkoti, Mellunkylän vastaanottokodin D-
os. ja Killinmäen keskuslaitos. 

Lastentarhain rakennukset: Kannelmäen 
toinen, Pihlajamäen toinen, Leppäsuon, 
Tapanilan, Tapaninvainion, Roihuvuoren, 
Veräjämäen, Kotikallion, Vuosaaren ja 
Santahaminan lastentarhat. 

Kansakoulurakennukset; Jakomäen, Ylis-
kylän, Kontulan, Mellunmäen, Puotin-
harjun, Vuosaaren ja Tahvonlahden uudet 
koulurakennukset sekä Kallion kansakou-
lun muutos- ja perusparannustyö. 

Kirjastotoimen rakennukset: Töölön kir-
jastotalo ja pääkirjaston uudelleenjärjes-
tely. 

Ammattioppilaitokset: Lauttasaaren kou-
lukiinteistön muutos- ja perusparannustyö, 
hammasteknikkokoulu, kultaseppäkoulun 
optikko-opiston rakennukseksi. 

Rakennusviraston rakennukset: Vuosaa-
ren, Kyläsaaren, Viikin puhdistamojen ja 
Kyläsaaren jätteidenpolttolaitoksen laa-
jennustyöt sekä viraston toimitalo P. Ma-
kasiinink. 9. 

Väestönsuojat: Graniittitien, Liusketien, 
Myllypuron, Kontulan ja Jakomäen asun-
toalueiden yhteisväestönsuojat, Erottajan-
Korkeavuorenkadun kalliosuojan laajen-
nustyö sekä Dagmarinkadun ja Messeniuk-
senkadun yleiset väestönsuojat. 
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31. Rakennusvirasto 

Koneteknillinen toimisto 

Koneteknillinen toimisto hoitaa talora-
kennusosaston rakennuskohteiden LVI-, 
sähkö- ja teletekniset sekä muut konetek-
niset rakennuttajatehtävät, antaa asian-
tuntija-apua kaupungin eri laitoksille ja 
hallintokunnille sekä valvoo liikelaitoksia 
lukuun ottamatta kaupungin kiinteistöjen 
LVI-, säätö- ja sähkölaitteiden hoitoa ja 
kuntoa. Suunnittelutehtävät on uudisra-
kennusten osalta hoidettu pääasiassa ulko-
puolisten suunnittelutoimistojen avulla. 

Asennustyöt on teetetty urakoitsijaliik-
keillä. Toimiston uutena toimintamuotona 
on aloitettu kiinteistöjen sähkölaitteiden 
kausitarkastukset. Tämä toiminta yhdessä 
aikaisemmin aloitetun LVI-säätölaitteiden 
kausitarkastuksen kanssa on osoittautunut 
sangen tarkoituksenmukaiseksi käyttökus-
tannusten pienentäjänä ja käyttövarmuu-
den lisääjänä. 

Talorakennusosaston työkohteisiin 
käytetyt määrärahat 

1969 1968 
Yleisen kunnallis- mk mk 

hali. rakennukset 15 165 266 8 973 406 
Oikeus ja järjestys-

toimi. rakennukset 72 462 365 052 
Palotoimen 

rakennukset . . . . 36 — 
Sairaalatöiden 

rakennukset . . . . 5 224 229 5 602 160 
Huoltotoimen 

rakennukset . . . . 12 631477 9 055 891 
Lastensuojelutoimen 

rakennukset . . . . 1 298 746 2 828 554 
Kansakoulujen 

rakennukset 13108 616 12 052 065 
Ammattioppilaitos! 

rakennukset . . . . 781 054 3 14.5 337 
Lastentarhain 

rakennukset . . . . 1241072 2 274 730 
Kirjastorakennukset 1 340 786 90 712 
Museorakennukset . 459164 319 243 
Erinäiset 

rakennukset 6 595 286 5149 006 
Urheilu- ja retkeily-

toim. rakennukset 585 702 4 218 269 
Väestösuojat 4 665 355 5 174 571 
Eri laitosten las-

kuun suoritetut 
vuosikorjaustyöt 2 936 567 2 460 212 

Eri laitosten 
peruskorjaustyöt 1 642 067 1 609 445 

'Yhteensä 67 747 885 63 318 653 
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31. Rakennusvirasto 

KATURAKENNUSOSASTO 

Katurakennusosastoon kuuluvat suun-
nittelutoimisto ja työtoimisio sekä välittö-
mästi osastopäällikön alaisena yli-insinöö-
ri. 

Henkilökunnan vahvuus oli 31,12.1969: 
140 vakinaista viranhaltijaa, 

1 tilapäinen viranhaltija, 
170 työsopimussuhteessa olevaa kk.-palk-
kaista toimihenkilöä. 

Osaston päällikkönä toimi katuraken-
nuspäällikkö, dipl. ins. H a n s K o r s -
b ä e k. 

Työtoimiston päällikkönä toimi I apu-
laiskaturakennuspäällikkö, dipl. ins. Sep-
po H i r v o n e n ja suunnittelutoimiston 
päällikkönä 11 apulaiskaturakennuspäällik-
kö, dipl. ins. P a a v o H y ö m ä k i 2. 8. 
1969 saakka sekä 1. 11. 1969 lukien dipL 
ins. R i s t o N u r m i s a l o , joka siihen 
saakka oli hoitanut yli-insinöörin tehtäviä. 

Työntekijät 
Osaston työmailla oli työntekijöiden ko-

konaismäärä 1.1.1969 1 866 henkilöä ja 
31. 12. 1969 918 henkilöä. 

Suunnittelutoimiston tehtäviin kuuluu: 
suunnitella katurakennusosaston tehtäväk-
si annetut katujen, teiden, siltojen, viemä-
reiden, viemäriveden puhdistuslaitosten ja 
pumppaamojen, urheilukenttien ja -lait-
teiden rakennus-, korjaus- ja kunnossapito» 
työt sekä laatia yhdessä kaupunkisuunnit-
teluviraston asemakaavaosaston kanssa 
suunnitelmat asemakaavoitettavien aluei-
den viemäröimiseksi ja uusien tai uusitta-
viksi ehdotettujen katujen tasaamiseksi. 

Tyotoumston tehtäviin kuuluu: johtaa 
ja valvoa katurakennusosaston omalla 
työvoimalla suoritettavia em. raken-
nus-, korjaus- ja kunnossapitotöitä sekä 
antaa vastaavia töitä urakoitsijalle ja 
valvoa niitä. Työtoimisto suorittaa myös 
johtoverkkoihin liittyviä töitä kaupungin 
vesilaitokselle ja sähkölaitokselle. 

Katurakennustoiminta on jaettu alueel-
lisesti neljään katurakennuspiiriin, joiden 
kunkin johdossa on piiri-insinööri. Näiden 
lisäksi muodostavat kadunpäällystystyöt 
ja viemärityöt kummatkin oman, koko 
kaupungin alueen käsittävän erityispiirin. 
Katu- ja viemärityöt on suoritettu pää-
asiallisesti kaupungin omalla työvoimalla, 
mutta asfalttipäällystystöitä, siltoja, jäte-
vedenpuhdistamoja ym. on annettu eri-
koisliikkeiden suoritettavaksi urakalla. 

Katurakennusosastolla on tielaboratorio^ 
vesiensuojelulaboratorio sekä mittaus- ja 
maaperäntutkimusryhmä. 

Kuten edellisenäkin vuonna on katura-
kennusosasto hoitanut yksityistielaissa 
tarkoitetun tielautakunnan käsittelemien 
asioiden valmistelun. 
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31. Rakennusvirasto 

Kokonaisbruttomenoista 104,03 Mmk oli 
katurakennusosaston välittömiä kustan-
nuksia 93,38 Mmk. Näistä olivat uudisra-
kennustöiden kustannukset yhteensä 77,96 
Mmk sekä korjaus- ja kunnossapitotöiden, 
puhdistamoiden ja pumppaamoiden käyt-
tökustannukset yhteensä 15,42 Mmk. Kus-
tannusten jako käy ilmi yksityiskohtai-
semmin seuraavasta yhdistelmästä: 

Uudisrakennustyöt: 
Mmk Mmk 

— kadut 33,94 
— viemärit pumppaamoineen 24,94 
— puhdistamot 18,82 
— urheilulaitokset 0,26 77,96 

Korjaus- ja kunnossapitotyöt: 

— kadut ja viemärit 4,13 
— liikennemerkit ja pienet 

liikennejärjestelyt 2,09 
— katuvalaistus 5,51 
— yleiset vesipostit 0,30 12,03 

Käyttö ja hoito: 

— puhdistamot ja 
pumppaamot 3,39 3,39 

Yhteensä 93,38 

Kadut, tiet ja yleiset paikat 
Katujen korjaus-, kunnossapito-
ja päällystystyöt: 

Päällystettyjen katujen kunnossapito-
kustannukset olivat yhteensä 1565 523 
mk. 

Päällysteiden uusimiskustannukset oli-
vat yhteensä 841 919 mk. 

Uudelleenpäällystyksissä ja uusien ka-
tujen päällystämisessä ylitettiin ensimmäi-
nen kerta miljoonan neliön raja. 

Sorateiden kunnossapitokustannukset 
olivat yhteensä 532 226 mk. 

Pääosa päällystystöistä suoritettiin 
osaston tilauksien mukaan urakoitsijoiden 
toimesta. 

Eri päällystyslajien jakautuma oli seu-
raava: 
Ajoradat: 
— valuasfalttipäällysteet . . 56 700 m2 

— hiekka-asfalttipäällysteet 285 900 „ 
— asfalttibetonipäällysteet . . 186 200 „ 
— kantavan kerroksen 

bitumisorapäällysteet 306 800 „ 
Jalkakäytävät: 
— valuasfalttipäällysteet . . 6 200 „ 
— asfalttibetonipäällysteet . . 98 200 „ 
Pihat ja paikoitusalueet: 
— asfalttibetonipäällysteet . . 33 800 „ 
Kanavapäällysteitä 13 200 „ 
Kivikatuja muutettu asf. 

päällysteisiksi 14 300 „ 
Yhteensä 1 001 300 m2 

Ajoratojen paikkauksiin käytettiin etu-
päässä talvi - ja kevätkaudella yhteensä 
1 750 tn valuasfalttia ja 160 tn asfalttibe-
tonia. 

Omana työnä suoritettiin ajoratojen 
paikkausta kylmällä bitumiliuosmassalla 
(Korsal-massa) 1 750 tn (vastaa n. 3 km 
7 m:n levyistä katua kokonaan päällystet-
tynä) ja valuasfaltilla 1 392 tn (vastaa n. 
2,8 km kokonaan päällystettyä 7 m:n le-
vyistä katua). 

Suurimmista päällystystöistä 
mainittakoon: 
Valuasfaltilla: 
— Ruoholahden silta 
— Mannerheimintien Lapinmäentien ris-

teys 
— Hakaniemen silta 
— Kulosaaren silta 
— Konalantien sillat 

223 



31. Rakennusvirasto 

Hiekka-asfalttibetonilla: 
— Mannerheimintien välillä Lehtikuusen-

tie—Lapinmäentie 
— Nuijamiestentie välillä Kivihaantie— 

Pirkkolantie 
— Huopalahdentie 
— Meripellontie 

Asfalttibetonilla: 
— Paciuksenkatu 
—· Vuotie 

Bitumisoralla: 
— Itäväylä välillä Marjaniemen liittymä 

—Meripellontie 
— sisempi Kehätie välillä Lahdentie— 

Myllypuro 

Katuvalaistus 
Katuvalaistuksen ja sinisen alueen sata-

mavalaistuksen kustannukset olivat yh-
teensä 5 516 788 mk. 

Liikenne järjestelyt: 
Kaupunginhallituksen ja kaupunkisuun-

nittelulautakunnan määräyksestä tehtiin 
lukuisia suurehkoja liikennejärjestelyjä. 
Suurimpia näistä olivat: 
1. Rautatientorin liikennejärjestelyt 
2. Lauttasaaren sillan liikennejärjestelyt 
3. Aleksis Kiven- ja Sturenkadun risteyk-

sen liikennejärjestelyt 
4. Huopalahdentien liikennejärjestelyt 

Wallinin"kadun silta iltavalaistuksessa. 
Wallinsgatans bro i aftoribelysning. 
The bridge of WaMnmkatu • in eveningUght. 

M 
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Polkupyörätietä 4 766 „ 

441435 

K e r t o m u s v u o n n a r a k e n n e t -
t u j e n k a t u j e n j a k a t u o s u u k - Tankoja 
s i e n y h t e i s p i t u u s o l i 47 6 2 9 m. 

14 892 kg 

tä 
1814 m, pinta-ala 3 908 m2), 

2 220 m, pinta-ala 10 050 m2), 
Klaukkalantien (pituus 628 m, pinta-ala 
6174 m2), Kehätien (pinta-ala 12 000 m2), 
Tattariharjunkadun (pituus 1460 m, pin-

tuus 1765 m, pinta-ala 19 799 m2), Itä-
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Toiminta 
Osaston toiminnan taloudellinen tulos v* 

1969 käy ilmi seuraavasta talousarviossa 
olevien menojen ja tulojen sekä kirjanpi-
don osoittamien todellisten menojen ja tu-
lojen välillä tehdystä vertailusta: 

Menot: 

Siirto 
Määrä rahaa seur. 

ka ikkiaan Menot ville Säästö 
Mmk Mmk Mmk Mmk 

Varsinaisten menojen osalta , , 27,32 25,70 1,34 0,34 
Pääomamenojen osalta . . . . . . 116,67 73,42 43,22 0,01 

Yhteensä 143,99 99,12 44,56 0,35 

Käyttövaroista myönnetty 0,45 0,13 0,31 0,01 
Työllisyysmäärärahoista myönnetty . . . . 5,59 4,78 0,81 — 

Tulot: 

Talousarvioon Todelliset 
merki t ty tulot Yli jäämä 

Mmk Mmk Mmk 
— 4,13 ~~ ~4~12~~ — 

Vuoden 1969 aikana rakennetut kadut 

Rakenne- Rakennet tu katuala. n i s 

tun kadun 
Työpiiri tai kadun-

osan pituus 
m Ajora ta Pyörätie Jalka-

käy tävä 
Yhteensä 

Keskustapiiri 8 574 52 012 513 17 079 69 604 
Oulunkylän piiri 9 841 23 888 1 575 16 901 42 364 

12 147 89 233 — 20 715 109 948 
» aluerakentajat . . . . . . . . . . . — 2 753 29 033 5 269 34 302 
» TVL 2 700 22 200 — . — 22 200 

Herttoniemen piiri 10 970 129 775 2 678 23 563 156 016 
» aluerakentajat 369 4 260 — . 1 993 6 253 

Kunnossapitopiiri 275 — . — 748 748 
Yhteensä 47 629 350 401 4 766 86 268 441 435 
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1878 

1910 

27 748 

85186 
114 712 

216! 
1471 

371189 

1961 420 917 
441 020 
474 351 
509 331 

577175 
611 813 

2 219715 
2 706 698 
3 368960 
3 474 332 
3 797 176 
4142 820 
4 242 549 
4 369 962 
4 589 317 
4 692 844 

5186570 
5 420133 
5 773 757 
6 162 214 
6 568 803 
6 896 331 
7 233 613 
7 636177 
8 077 612 

1910 

1940 

69 271 
93 331 

121 877 
185 746 

278! 

ja tiet. i 174 

352 730 
373 817 

1961 

715 921 
812 i 
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Sillat 
V. 1989 valmistui Vallininkadun silta 

Helsinginkadun yli, Konalantien silta, La-
tokartanontien silta Kehätien yli ja ja-
lankulkusilta Laajasalontien yli Kirkko-
salmentien kohdalla. 

Mittaus- ja tutkimustyöt 
Mittaus- ja maaperätutkimusten kus-

tannukset olivat 527 567 mk. 

-Tielaboratorio 
Tielaboratorion tutkimukset kohdistui-

vat pääasiassa kestopäällystystöiden val-
vontaan sekä kiviaines- ja viemäriputki-
tutkimuksiin. Yhteensä tutkittiin 1 427 eri 
näytettä, joista tehtiin kaikkiaan 5 332 
analyysiä ja määräystä. 

Viemärit 
Korjaus, kunnossapito ja uusiminen 

Viemärien korjaus- ja kunnossapitokus-
tannukset olivat yhteensä 998 593 mk. 

Vuonna 1969 uusittiin vanhoja viemä-
rijohtoja 3 372 jm (0 225—1 200 mm) se-
kä rakennettiin tai kunnostettiin uusimis-
töiden yhteydessä 35 kpl tarkastus- ja 
sadevesikaivoja. Kyseisten uusimistöiden 
kustannukset olivat yht. 1 209 956 mk. 

Uudet viemärit 

Uusien viemäreiden rakentamiskustan-
nukset olivat yhteensä 24 347 476 mk, jos-
ta työllisyystöiden osuus oli 4 402 075 mk. 

K e r t o m u s v u o n n a r a k e n n e t -
t u j e n u u s i e n v i e m ä r e i d e n yh-
t e i s p i t u u s o l i 64 185 m, josta katu-
rakennusosaston rakentamaa 61 388 m ja 
aluerakentajien rakentamaa 885 m« Vie-
märeistä oli valurautaputkea 322 m ja 
tunnelia 1 590 m. 

Jäteveden puhdistamot ja pumppaamot 
Rakennustyöt 

Vuoden 1969 aikana käytettiin puhdis-
tamoiden ja niiden poistojärjestelyjen ra-
kentamiseen 18 824 365 mk, pumppaamoi-
den rakentamiseen 593 045 mk sekä ruop-
pausten suorittamiseen 552 912 mk. 

Vuoden lopussa saatiin pääosiltaan val-
miiksi Kyläsaaren puhdistamon rakennus-
työt sekä Viikin puhdistamon laajennuk-
sen rakennustyöt vesiaseman osalta. 
Pumppaamoista on vuoden aikana valmis-
tunut Vartiokylänlahden pumppaamo. Vuo-
den lopussa olivat vähäisiä viimeistely-
töitä vaille valmiina myös Vuosaaren 
puhdistamon poistotunneli ja -putki. 

Edellä mainittujen lisäksi ovat vuo-
den 1969 aikana olleet käynnissä Vuosaa-
ren puhdistamon sekä Siltavuoren, Nä-
kinkujan, Lauttasaarensillan ja Malmin 
pumppaamoiden rakennustyöt. Lisäksi on 
Herttoniemen puhdistamon entisten pur-
kualueiden, Porolahden ja Loppilahden 
ruoppauksia jatkettu. Vuoden lopulla on 
aloitettu Talin puhdistamolla fosforiravin-
teiden kemiallisen poiston laitosmittakaa-
vaiseen kokeiluun liittyvät muutostyöt, 
jotka ovat rakennustyönä vähäiset, mutta 
puhdistusmenetelmän kehittämisen kan-
nalta merkityksellisiä. 

Käyttö 
Vuoden 1969 päättyessä oli käytössä 28 

erillistä jäteveden pumppaamoa, 8 biolo-
gista keskuspuhdistamoa sekä Vuosaaren 
lammikkopuhdistamo. 

Puhdistamoiden käyttökustannukset oli-
vat ilman laboratorion kustannuksia ja 
kuukausipalkkaisen henkilökunnan palkko-
ja 2 268 760 mk. Pumppaamoiden käyttö-
menot olivat 545 224 mk. Puhdistamoiden 
toiminnasta on esitetty tietoja oheisessa 
taulukossa. 
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Jätevesiä koskeva yhteistoiminta muiden 
kuntien kanssa 

Voimassa olevan sopimuksen mukaises-
ti Helsingin maalaiskunta maksoi kaupun-
gille sekä maalaiskunnan että Keravan 
kauppalan osuutena Suutarilan ja Pukin-
mäen pumppaamoiden sekä Viikin puhdis-
tamon käyttökustannuksista 137 085 mk. 

Vuosaaren puhdistamon ja poisto johdon 
rakentamiskustannuksista on maalaiskun-
nan osuus ollut kertomusvuonna 1 901 567 
mk ja Vartiokylänlahden pumppaamon 
kustannuksista 151 663 mk. Viikin puhdis-
tamon laajennuksen rakennuskustannuk-
sista maalaiskunta on kertomusvuonna 
maksanut 620 000 mk. 

Espoon kauppala on sopimuksen mu-
kaisesti osallistunut yhteisen merentutki-
muksen kustannuksiin 118 517 mk :11a. 

Kaupunki on osallistunut Helsingin Seu-
tukaavaliiton ja viiden kunnan toimesta 
yhteisesti teetettävään selvitykseen Tuu-
sulanjoen ja Keravanjoen vesistöalueiden 
jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. 
Kaupungin osuus tämän selvityksen kus-
tannuksista vuonna 1969 oli 9 815 mk. 

Vesiensuojelulaboratorio 
Katurakennusosaston vesiensuo jelulabo-

ratorion kustannukset olivat ilman vaki-
naisen henkilökunnan palkkoja ja pää-
omamenoja 585 852 mk. Laboratorion hen-
kilöstön kokonaismäärä oli vuoden lo-
pussa 53, josta varsinaisen tutkimushen-
kilökunnan osuus oli 42. Lisäksi on käy-
tetty ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Menetelmätutkimuksien osalta on jat-
kettu kasvinravinteiden poistotutkimusta, 
jonka osalta vuoden lopussa päätettiin to-
teuttaa koko Talin puhdistamossa fosfo-

rin poisto rinnakkaissaostuksena ferrosul-
faattia saostuskemikaalina käyttäen. Liet-
teenkäsittely ja -käyttötutkimusta on 
yleisten töiden lautakunnan lietejaoston 
työhön liittyvänä entisestään tehostettu. 

Merentutkimusta on jatkettu biologis-
ten, kemiallisten ja fysikaalisten tutkimus-
ten muodossa edelleen laajana. Uutena 
tutkimuksena aloitettiin vuoden aikana 
kalataloudellinen perusselvitys, jossa pää-
osan ovat muodostaneet koekalastukset 
sekä yleiset saalistiedustelut. 

Puhdistamoiden käyttötutkimuksia on 
edelleen kehitetty. Puhdistamoiden toimin-
taa on pyritty tehostamaan yhteistyössä 
puhdistamoiden käyttöhenkilökunnan 
kanssa. 

Palokaivot 
Palokaivojen ja altaiden kunnossapito-

kustannukset olivat yhteensä 15 000 mk. 

Uudet urheilulaitokset 
Urheilulaitosten rakentamiskustannuk-

set katurak.osaston osalta olivat yhteensä 
260 000 mk. 

Työllisyystyöt 
Työllisyystöihin käytettiin vuoden aika-

na yhteensä 4 782 618 mk. 

Laskutustyöt 
Katurakennusosasto on suorittanut vuo-

den aikana korvausta vastaan tilaustöitä 
kaupungin muille laitoksille ja osastoille» 
Helsingin Puhelinyhdistykselle sekä yksi-
tyisille, veloittaen asianomaisia yhteensä 
9103 808 mk. 
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31. Rakennusvirasto 

Puhdistamoiden toiminta 1969. 
Verksamheten vid reningsanläggningarna 1969. 
Activities of the purification plants in 1969. 

Puhdistamo 
Reningsanläggning 
Purification plant 

Tali 
Rajasaari 
Räholrneii 

Laut ta-
saari 

Druinsö 

Munkki-
saari 

Munk-
holmen 

Viikki 
Vik 

Hertto-
niemi 

Hertonäs 

Laajasalo 
Degen > 

1. Kokonaisvesimäärä 
Total vattenmängd 
Total volume of water . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 551 9 496 1 820 7 926 15 791 11 324 769 

2. Biologisesti puhdistettu (1000 m3) 
Biologiskt renat (1000 ni3) 
Biologically purified (1000 m3) 7 901 8 346 1 211 4 863 4 106 10 167 738 

(% kokonaisvesimäärästä) 
(% av hela vattenmängden) 
(% of total water) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (69,2) (87,9) (66,5) (61,3) (26,0) (90,5) (96,0) 

3. Vain mekaanisesti puhdistettu (1000 
m ) 

Endast mekaniskt renat (1000 m8) 
Only mechanically purified (1000 m3) 3511 1 151 588 3 064 0 1 058 31 

(% kokonaisvesimäärästä) 
(% av hela vattenmängden) 
(% of total water)  (30,8) (12,1) (32,3) (38,7) '(0) ( 9 , 4 ) (4,0) 

4. Puhdistamatta mereen (1000 m3) 
Orenat i havet (1000 m3) 
Emptied unpurified into the sea 

(1000 ill3)  0 0 21 0 11 685 8 0 
(% kokonaisvesimäärästä 
(% av hela vattenmängden) 
(% of total water)  (0) (0) (1 ,2 ) (0) (74,0) (0,1) (0) 

5. Jäteveden BHK7-arvot (mg/l) 
Avfallsvattnets BST7-värden 
B.O.D7 values (mg/I) of waste water 392 340 455 544 305 321 310 

mekaanisesti puhdistettu 
— mekaniskt renat 
— mechanically purified  195 159 174 306 125 159 97 
— biologisesti puhdistettu 
— biologiskt renat 
— biologically purified . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 29 44 1 6 11 16 10 

6. Puhdistamon poistama BHK 7 -määrä 
(ton) 

Kvanti tet BST7 (ton) som avskilts 
i reningsanläggningen 

B.O.D.7 quant i ty (tons) removed by 
the purification plant  3 692 2 804 661 3 269 902 3 304 228 

7. Mereen laskettu BHK 7 -määrä (ton) 
Kvanti tet BST7 (ton) som utsläppts 

i havet  
B.O.D.7 quant i ty (tons) emptied 

into sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 425 167 1 016 3 609 331 10 
8. Puhdistamon kokonaispuhdistusteho 

BHK 7 :n suhteen (%) 
Anläggningens totala reningseffekt 

med avseende på BST7 (%) 
Total purification capacity of puri-

fication plant with respect to 
B.O.D.7 (%) 8,2 8,7 80 76 20 91 96 
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PU HTAAN APITO-O SASTO 

31. 12. 1969 

¿SE*· 3£ Ä S . » "äSS6· 

ill ¿SE*· 
1282 16 908 30 734 44 793 
1 295 18 802 32 734 46 992 
1 389 20 772 34 728 48 1036 
1373 22 757 36 725 50 1 113 

10 1340 24 724 38 714 52 1237 
12 1 206 26 730 40 715 
14 28 730 42 757 



31. Rakennusvirasto 

Puhtaanapito-osaston käytössä oli v. 
1969 (v. -68) kaupungin omistamia moot-
toriajoneuvoja ja tärkeimpiä työkoneita 
seuraavat määrät: 

kuorma-autoja . . . . . . . . . . . . . . 85 ( 72) 
pakettiautoja . . . . . . . . . . . . . . 27 ( 27) 
kasteluautoja . . . . . . . . . . . . . . 3 ( 3) 
lakaisukoneita,, isoja . . . . . . . . 12 ( 10) 
lakaisukoneita, pieniä . . . . . . . . 2 ( 2) 
tiehöyliä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ( 20) 
traktoreita, kumipyörä . . . . . . 117 (118) 
erikoislumenkuormaajia . . . . . . 1 ( 1) 
kaivontyhj. autoja . . . . . . . . . . 2 ( 3) 
hiekanlevittimia autoihin . . . . 45 ( 43) 

Kiinteistöpuhtaanapito 

Jätteenkuljetusasioitten hoito on keski-
tetty Hämeentie 9ö:ssä sijaitsevaan työn-
johtokeskukseen. Työ tapahtuu kaksivuo-
rotyonä kummankin vuoron hoitaessa ta-
vallaan omaa alueellista piimään kaupun-
gissa. Käymälälannan ja talousveden kul-
jetukset hoitaa eri piiri, joka vastaa myös 
hajoitus- ja sadevesikaivojen tyhjennyk-
sestä ja yleisten käymälöiden hoidosta ja 
kunnossapidosta. Tuhkan kuljetus hoide-
taan kokonaan yksityistä kalustoa käyt-
täen, mutta työnjohtoa ja työjärjestelyä 
varten on osastolla oma työnjohtopiirinsä. 

Bri jätteenhävityspaikkoihin tuotu jätemäärä (m3) v. 1989 
Mängden av avfall som förts olika avfalls föroreningsplatser (m3) år 1969 
Volume of refuse (m3) taken to the various disposal points in 1969 

Paikka 
Plats 
Place 

Omat autot 
Med egna bilar 
Plants lorries 

Vieraat autot 
Med andras bilar 

Outside lorries 

Yhteensä 
Sammanlagt 

Total 

Kyläsaari 
By holmen . „ 342 410 291 000 633 410 
Kyläsaari 

342 410 291 000 633 410 

Iso-Huopalahti 
Stor-Hoplax . 110 950 1 718 900 1 829 850 
Iso-Huopalahti 

110 950 1 718 900 1 829 850 

Vuosaari 
Nordsjö . . . . . . . . . 19 360 369 340 388 700 
Vuosaari 

19 360 369 340 388 700 

Maantäyttöpaikat 
Jordfyllningsplatser  
Landfillplaces 

20 500 — 20 500 

Yhteensä 
Sammanlagt  493 220 2 379 240 2 872 460 
Total 

493 220 2 379 240 2 872 460 
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31. 

Osaston toimesta kuljetetut jätemäärät (m3) v. 1969 
Mängd av på avdelningens försorg transporterat avfall (m8) år 1969 
Volume of refuse (m3) transported by the department in 1969 

Viety^kaato- polttolaitol^en 

SammanJ^t 

Hushålls-, bostads- o. industriavfall  130 310 342 410 472 720 

i ä f ? .  33 280 — 33 280 

S ä S s d 5 192 

Hajoituskaivosakkaa 
29 780 29 780 

Cesspool sludge 

Sammanlagt 198 062 342 910 540 972 
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Osaston toimesta korjattiin pois ja hä-
vitettiin 2139 eläinraatoa. 
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31. Rakennusvirasto 

tasan kaupungin ja tontinomistajien kes-
ken kunkin hallitseman tontin tai vastaa-
van maa-alueen pinta-alojen suhteessa. 
Rakennusjärjestyksen muutos tuli koske-
maan myös tämän alueen ajoratoja. 

Puhtaanapito-osaston aurattavasta tie-
pituudesta on valmiita katuja n. 700 km, 
keskeneräisiä katurakennustyömaita 122 
km ja tiehoitokuntien yksityisteitä 132 
km. 

Lumenkaatopaikkoja oli eri puolilla 
kaupunkia yhteensä 21. Lumenkaatopaik-
koina on entistä enemmän pyritty käyt-
tämään jätevedenpuhdistamojen purku-
johdon suualueita, jotta lumi on saatu 
sulaan veteen ilman kasan muodostusta. 

Katujen lakaisujätteitä kerättiin ja kul-
jetettiin kaatopaikoille yhteensä 93 460 
m3. Luvussa ovat mukana myös yleisiltä 
rannoilta puhtaanapitoveneellä kerätyt 
rantaroskat. Töiden rationalisoimiseksi 
katuroskia on kuljetettu kiinteistöjätteen 
erikoisautoilla mm. toreilta ja satamista, 
joihin on sijoitettu tarvittava määrä vaih-
tolavoja. Näin kuljetettujen jätteiden 
määrä oli n. 54 060 m3. 

Menot ja tulot v. 1969 

Menot: 

mk 
Varsinaiset palkkamenot 571 822 
Muut palkkamenot 11755 
Sosiaalimaksut 122 045 
Huoneistomenot 421212 
Kalusto 65 410 
Tarverahat 196 906 
Katujen, teiden, yi. paikkojen 

ja satama- ym. alueiden 
puhtaanapito 14 081 457 

Jätt. kulj. ja muu tilaus-
liikenteen harjoittaminen . . 4107 939 

YI. mukavuuslaitosten hoito 
ja kunnossapito 453 109 

Jätt. käsittelypaikkojen hoito 
ja kunnossapito 1 609 179 

Vuokrat maa-alueista ja 
rakennuksista 39 063 

Pääomakustannukset 1212 693 
Työllisyystyöt 489 672 

Yhteensä 23 472 262 

Tulot: 

mk 
Sop.muk. katu- ja satama-

puhtaanapito 4 070 633 
Jätt. kulj. ja muu tilaus-

liikenteen harjoittaminen . . 3 782 343 
Yleiset käymälät 58 988 
Lämmön, höyryn, veden, jätteen 

ja sähkön myynti 416 413 
Muut tulot 445 101 

Yhteensä 8773 478 
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31. Rakennusvirasto 

Lumenkaatopaikkojen toiminnan vertailutilasto talvikaudelta 1968—1969. 
Jämförande statistik över verksamheten vid snöstjälpnintsplatserna vintern 1968—1969. 
Comparison table for snow-dumping ground activities, winter 1968—1969. 

Luinen vastaanottopaikka 
Mottagningsplats av snö 

Snow-dum ping ground 

Lumimäärät 
Snömäiigd 

Snow quantity 

Kustannukset 
Kostnader 

Costs 
Työn-
tekijöi-

den 
määrä 
Antal 

arbetare 
No. of 

workers 

Sijainti 
Plats 

Position 

Huoin. 
Anm. 
Com-
ment 

Kuor-
ma luku 

Antal 
lass 

No. of 
loads 

m* Krm/vrk 
Palkat 
Löner 
Wages 

mk 

Koneet 
Maskiner 
Machines 

mk 

Hinaaja 
Bog-

serare 
Tug 
mk 

Pinta-
v.k. 

mots, 
puuttuu 

Yh-
teensä 
Sam-
mani. 
Total 

mk 

Pf ms 

Työn-
tekijöi-

den 
määrä 
Antal 

arbetare 
No. of 

workers 

Tilkka 
Tilkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Toukola 
Majstad . . . . . . . . . . . . . . . 
Kyläsaari 
Byholmen 
Rajasaari 
Räholmen .. . . . . . . . 
Hernesaari 
Ärtholmen 
Lauttasaari 
Drumsö .. . . . . . . . . . . 
Etelä-Kaarela 
Södra Kärböle 
Herttoniemi, Öljys. 
Hertonäs, Öljehamn 
Katajanokka 
Skatudden ... . . . . . . 
Puotila 
Botby .. . . . . . . . . . . . . . 
Myllypuro 
Kvarnbacken — 
Ala-Malmi, Pukinm, 
Nedre Malm, Bocksb 
Iso-Huopalahti 
Stora Hoplaxviken 
Hakaniemenranta 
Hagnässtrand 
Silt avu orenranta 
Brobergsstrand 
Jätkäsaari 
Busholmen 
Tali 
Tali 
Pikku-Huopaiahti 
Lilla Hoplaxviken... 
Herttoniemi, 

Hypp.m. 
Hertonäs, Hoppb.... 
Maununneva 
Magnuskärr 
Oulunkylä 
Äggelby 

X 

O 

o 

-l· 

o 

X 

O 

X 

X 

O 

O 

+ 
+ 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

+ 
+ 

1 357 

149 116 

7 000 
46 630 

76 319 

21 377 

1 500 

8 500 

15 550 

1 000 

800 

8 780 

3 000 

57 347 

19 024 

50 176 

12 605 

17 398 

11 500 

5 500 

9 614 

12 213 

1 342 044 

63 000 
419 670 

686 871 

191 993 

13 500 

76 500 

139 950 

9 000 

7 200 

79 020 

27 000 

516 123 

171 216 

451 584 

113 445 

160 582 

103 500 

49 500 

86 526 

84 

5 357 

2 138 

2 960 

610 

273 

690 

367 

3 750 

999 

1 570 

443 

1 050 

243 

410 

12 584 

21 662 

9 410 
48 609 

26 726 

15 192 

266 

14 977 

12 828 

321 

277 

21 238 

10 056 

18 182 

16 593 

29 411 

10 960 

7 088 

287 

11 808 

24 870 

273 

65 956 

747 
2 814 

27 868 

2 849 

1 065 

12 098 

2 396 

632 

936 

728 

4 810 

5 234 

42 760 

2 356 

28 279 

4 584 

7 953 

10 892 

4 840 

1 485 

16 170 

23 925 

16 225 

2 750 

1 178 

785 

12 857 

87 618 

16 880 
51 424 

59 434 

19 526 

1 331 

27 076 

31 394 

953 

1 213 

21 966 

48 095 

38 838 

74 922 

13 316 

35 367 

4 872 

19 761 

35 762 

105 

7 

27 
12 

9 

10 

10 

35 

23 

11 

17 

28 

37 

9 

23 

17 

12 

22 

5 

40 

41 

4 

3 
8 

8 

2 

2 

2 

6 

2 

4 

4 

0 

2 

1 

2 

6 
Keskiarvo 13 p/m3  

Medeltal 
Average i 524 093 4 720 437 20 944 313 354 2 2 5 2 3 3 65 395 1 963 602 162 00 66 

X = vastaanotto klo 7—16 —• mottagning klockan 7-—16 — received at 7 a.m.-16 p.m. 
+ = vastaanotto klo 6—22 — mottagning klockan 6—22 — received at 16 a.m.-22 p.m. 
O = vastaanotto ympäri vuorokauden — mottagning dygnet runt — round the clock 
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PUISTO-OSASTO 

31. Rakennusvirasto 

Puisto-osasto huolehtii kaupungin yleis-
ten puistojen suunnittelusta ja rakentami-
sesta sekä kasvihuoneiden, taimiston, leik-
kikenttien ja yleisten puistojen kunnossa-
pidosta. Sen toimesta hoidetaan talvella 
luistinratoja sekä kesällä kahluu- ja ko-
ristelammikoita. 

Osasto hoitaa myös kaupungin eri lai-
tosten ja virastojen hallinnassa olevien 
tonttien puistoja sekä niitä valtion, seu-
rakuntain ja yksityisten kiinteistöjen istu-
tuksia, jotka kaupunki on ottanut hoitaak-
seen. Puisto-osasto suorittaa myös tilaus-
töitä kaupungin toisille laitoksille ja vi-
rastoille. 

Henkilökunnan vahvuus 31. 12. 1969 
(v. -68): 
15 (15) vakinaista viranhaltijaa, 
1 ( 1 ) tilapäinen viranhaltija, 

20 (22) työsopimussuhteessa olevaa kk. 
-palkkaista toimihenkilöä. 

Osaston päällikkönä toimi kaupungin-
puutarhuri J o n n e T ö r m ä ja vs. apu-
laiskaupunginpuutarhurina P e k k a Jy-
r ä n k ö . 

Työntekijät 
Työntekijöiden lukumäärä vaihteli töi-

den kausiluonteisuudesta johtuen huomat-
tavasti vuodenajoittain. Se oli pienimmil-
lään tammikuussa, 224 työntekijää, ja 
suurimmillaan kesäkuun ja heinäkuun 
vaihteessa, 771 työntekijää. 

Puistosuunnitelmat 
Suunnittelutoimistossa laadittiin 69 puis-

to- ja puutarhasuunnitelmaa, joista mui-
den laitosten ja rakennusviraston eri osas-
tojen tilauksesta 15 kpl. Muita piirustuksia 
laadittiin 21 kpl. 
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31. Rakennusvirasto 

Luistinradat ja kelkkamäet 
Talvella kunnostettiin ja hoidettiin 36 

luistinrataa ja 67 kelkkamäkeä. Luis-
tinratojen yhteinen pinta-ala oli n. 
55 000 m2. 16 luistinrataa oli valaistu il-
taisin. 

Lasten riemua 
Lauttasaaren kelk-
kamäessä. 
Barnens glädje i 
Drumsö kalk-
backe. 
The joy of child-
ren in the sleigh-
ing hill of Lauttcl·· 
saari. 

Leikkikentät 
Leikkikenttiä rakennettiin H e r n e s a a -

r e e s s ä , J a k o m ä e s s ä , L e h t i s a a -
r e s s a , M a r j a n i e m e s s ä ja Vuo-
s a a r e s s a . K a l l i o s s a valmistui 
II-linjan leikkikentälle kahluuallas, alal-
taan 204 m2. 
Puistot 

Puistojen kunnossapitoa varten oli kau-
punki jaettu kesän aikana viiteentoista ja 
talvella kahteentoista kunnossapitopiiriin. 

Kunnossapitokohteita oli vuoden lopussa 
seuraavasti: 

Kohteiden ha 
luku 

Yleisiä puistoja . 461 487 
Eräitten kaupungin laitos-
ten puistoja . . . . . . . . . . . . 149 94 
Sopimusten perusteella hoi-
dettavia puistoja . . . . . . . . 22 9 

Yht. 632 588 

Heinänsiementä käytettiin n. 12 000 kg. 
Ryhmäruusuja istutettiin 10 750 kpl sekä 
erilaisia yksivuotisia koristekasveja n. 
91 000 kpl ja sipulikasveja kukki puistois-
sa 39 300 kpl. 

H , 

4 
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31. Rakennusvirasto 

Suoja-aidat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 581 
Pääomakustannukset 73 968 

Yhteensä 5186 653 

Uusien puistojen ja leikkikenttien ra-
kentamiseen käytettiin: 

mk 
Vuodelta 1967 siirtyneitä mää-

rärahoja . . . . . . . . . . . . . . 10 970 
Vuodelta 1968 siirtyneitä mää-

rärahoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103112 
Vuoden 1969 määrärahoja . . . . 2 023 406 

Yhteensä 2137 488' 

Varsinaiset ja pääomamenot olivat yh-
teensä 7 324 141,—. 

Tulot 
mk 

Kaupungille kuulumattomien is-
tutusten kunnossapito . . . . . . 12 985 

Kaupunginpuutarhan tulot . . . . 93 380 
Vuokrat 2 892 
Luontoisedut 9 943 
Muut tulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 622 
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Valmistuneet leikkikentät ja puistot 
sekä niihin käytetyt määrärahat v. 1969: 

m2 mk 
Marjaniemi 1 622 53 064 
Hörmanni . . . . . . . . . . . . 4 029 79 994 
Roihuvuori 22 883 79 971 
Vanhakaupunki . . . . 1 332 55 974 
Lehtisaari . . . . . . . . . . . . 5 707 49 961 
Munkkiniemen kartano 6 260 32 388 
Munkkiniemen puistotie 10 971 79 961 
Myllypuro . . . . . . . . . . . . 14177 69 971 
Herttoniemi 5 568 54 480 
Pohjois-Haaga 1710 29 837 
Vuosaari 24 507 102 208 
Niemenmäki . . . . . . . . . . 12 525 49 973 
Lauttasaari . . . . . . 18 910 140 715 
Kontula 5 301 79 996 
Kallio 9 800 54 971 
Pihlajamäki 10 060 52 119 
Tammisalo 3 507 49 813 
Hernesaarenkatu . . . . . . 2 726 29 978 
Pirjontie 3150 4.548 
Jakomäki 4139 63 090 
Laajasalo 2 700 55 817 
Puotinharju 4 242 3 013 
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H Ä 

Djurgården  
Esplanadi 

0.41 0.34 0.39 0.38 0.46 

0.77 0.86 1.30 1.09 1.12 

Södra Haga*  
Pohifri<5-Haa ast 

0.37 0.34 0.41 0.42 0.57 
jr uiij oiis-xi-ciaga 
Norra Haga  0.62 0.56 0.55 0.59 0.63 

Hertonäs 0.45 0.39 0.41 0.39 0.35 

Kajsaniemi 0.61 0.53 0.56 0.48 0.62 

Brannspaxken 0.43 0.50 0.62 0.62 0.68 

Berghäll  0.57 0.50 0.57 0.56 0.53 

K K Kottby 
Lauttasaari 

0.29 0.24 0.19 0.20 0.29 

Drumsö 0.22 0.31 0.24 0.22 0.31 

Munkkiniemi 
0.43 0.18 0.18 0.12 0.24 

Munksnäsemi 
0.48 0.51 0.43 0.44 0.52 

KasbergeT 0.50 0.45 0.32 0.49 0.61 
Töölö 
Tölö 0.49 0.53 0.52 0.46 0.52 
Vallila 

0.52 

0.66 0.68 0.64 0.67 0.49 
Keskiarvo 

Average 0.49 0.46 0.42 0.48 0.53 

veja kpl: 

Lehtipuita 
Havupuita 

pMtá* 
Myyty Lisätty 

ja astet. 
Lajin, 

kpl kpl kpl kpl. 
1244 172 3 807 66 

870 26 151 26 
97 16 231 14 

23 634 609 16 883 158 
3 940 836 541 177 

11100 — — 
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31. Rakennusvirasto 

Katurakennusosasto jakaantuu suunnit-
telu- ja työtoimistoon. Suunnittelutoimis-
ton tehtävänä on suunnitella katujen, tei-
den, siltojen, viemäreiden, viemäriveden 
puhdistuslaitosten ja pumppaamojen, ur-
heilukenttien ja -laitteiden rakennus-, kor-
jaus- ja kunnossapitotyöt. 

Työtoimisto huolehtii rakennus-, kor-
jaus- sekä kunnossapitotöistä omalla työ-
voimalla ja antaa vastaavia töitä urakoit-
sijoille ja valvoo niitä. 

Katurakennusosastolla on oma tie- ja 
vedentutkimuslaboratorio sekä mittaus-
ja maaperäntutkimusryhmä. 

Osaston kokonaisbruttomenoista 104,03 
mmk oli välittömiä kustannuksia 93,38 
mmk. Näistä uudisrakennustöiden kustan-
nukset 77.96 mmk sekä korjaus- ja kun-
nossapitotöiden, puhdistamojen ja pump-
paamojen kustannukset 15.42 mmk. 

Päällystettyjen katujen kunnossapito-
kustannukset olivat 1565 523 mk sekä 
uusimiskustannukset 841919 mk. Vuo-
den aikana rakennettiin uusia katuja 
47 629 metriä pinta-alaltaan 341535 m3. 
Viemäriverkosto lisääntyi 64185 m. 

Puhtaanapito-osasto jakaantuu kiin-
teistö» ja katupuhtaanapitoon. 

Kiinteistöpuhtaanapidon tehtäviin kuu-
luu kiinteistöjätteiden kuljetus, jätteiden 
käsittely ja hävittäminen, kaupungin 
yleisten mukavuuslaitosten hoito ja kun-
nossapito sekä veden kuljetus yksityista-
louksille. 

Katupuhtaanapito huolehtii katujen, 
teiden, yleisten paikkojen ja satama-alu-
eiden kesä- ja talvipuhtaanapidosta, lu-
menkaatopaikkojen perustamisesta sekä 
hoidosta ja hiekoitushiekkavarastojen hoi-
dosta. 

Jätteidenpolttolaitos Kyläsaaressa on 
ollut toiminnassa kahdeksan vuotta. Se on 
kyennyt hävittämään 22 % polttokelpoi-
sesta jätemäärästä. Polttolaitoksen höy-
rykattiloita laajennettiin kertomusvuonna 
niin että niiden teho nousi lähes kaksin-
kertaiseksi. 

Kertomusvuoden aikana vietiin jättei-
den kaatopaikoille kaikkiaan 198 062 ms 

jätteitä sekä polttolaitokselle 342 910 m8. 
Rakennusjärjestyksen muutos mahdol-

listi katupuhtaanapidon uudelleen järjes-
telyn siten, että kolme työkonepiiriä hoi-
taa kaksivuorotyönä I lk:n katujen ja 
eräitten muitten tärkeitten liikenneväylien 
ajoratojen aurauksen, höyläyksen ja hie-
koituksen 15 katupiirin hoitaessa syrjäi-
set kadut, kaikki jalkakäytävät sekä 
satamat. 

Puhtaanapito-osaston aurattavasta tie-
pituudesta on katuja n. 700 km, kesken-
eräisiä katurakennustyömaita 122 km 
sekä tiehoitokuntien yksityisteitä 132 km. 

Katujen lakaisujätteitä kerättiin ja kul-
jetettiin kaatopaikoille 93 460 m3. Tähän 
sisältyvät myös rannoilta puhtaanapito-
veneillä kerätyt rantaroskat. Katuroskia 
on töiden rationalisoinnin ansiosta kulje-
tettu kiinteistöjätteiden erikoisautoilla to-
reilta ja satamista, joihin on sijoitettu 
vaihtolavoja. Näin kuljetettu määrä on 
54 060 m3. 

Puisto-osasto huolehtii kaupungin yleis-
ten puistojen suunnittelusta ja rakentami-
sesta sekä kasvihuoneiden, taimistojen, 
leikkikenttien ja yleisten puistojen kun-
nossapidosta. 

Osaston suunnittelutoimisto laati 69 
puisto- ja puutarhasuunnitelmaa, joista 
muiden laitosten ja rakennusviraston eri 
osastojen tilaamia oli 15. 
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