
4. Asunnonjakotoimikunta 

Kaupunginhallitus päät t i 25.1.1971 aset-
taa uuden asunnonjakotoimikunnan, jonka 
kokoonpano oli muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi e t tä puh.joht. Olavi Huhtalan 
sekä jäsenten Per t t i Kallan ja Pauli Norho-
maan tilalle tulivat apul.isännöitsijä Veikko 
Leander, ekon. Seppo Rä ty ja valtiot.maist. 
Seppo Väätäinen. 

Toimikunta kokoontui jakokautena 66 
kertaa ja sen aset tamat jaostot 47 kertaa, 
yhteensä pidettiin siis 113 kokousta. 

Hakuaikana 15.2.-6.3.1971 jätettiin 7 294 
asuntohakemusta sekä myöhemmin 1 071 
hakemusta, eli yhteensä 8 365 kpl. 

Jae t t avana olleiden asuntojen määrä oli 
seuraava: 

kpl 

Kiinteistö Oy Kontulankaan 14 214 
» Koivikkotie 5 100 
» Metsäpurontie 12 93 
» Metsäpurontie 13 104 
» Salpausseläntie 14 386 
» Koskelanpuisto 31 
» Svanströminkuja 5 - 7 . . . 60 

Yhteensä 988 

Lisäksi saatiin kaupungin asettamien lai-
naehtojen mukaisesti jaettaviksi Asunto Oy 
Jakoahteesta 144 ja Asunto Oy Risupadon-
tie 4:stä 28 asuntoa. Jae t tavana oli siis 
kaikkiaan 1 160 asuntoa. 

Pienimpiin huoneistoihin kuului huone ja 
keittokomero, suurimpiin viisi huonetta ja 

keittiö. Pinta-ala vaihteli 31. o m2 :stä 
99.5 m2:iin. 

Kaikki hakemukset tutkit t i in ja käsiteltiin 
toimikunnan kokouksissa. Epäselvien ja 
puutteellisten hakemusten tiedot tarkistet-
tiin poliisi-, lastensuojelu- ja huoltoviran-
omaisilta tai asuntoasiaintoimiston tarkas-
taj ien tarkastuskäynneillä. 

Asuntoja myönnettäessä olivat ratkaisevi-
na mm. seuraavanlaiset tekijät: 

luku-
määrä 

Häätö 135 
Asunnottomaksi joutuminen talon 

purkamisen takia 24 
Irtisanominen 76 
Vailla vakinaista asuntoa olevat 74 
Perheen erillään asuminen 32 
Kaupungin omien talojen purkaminen, 

asuntojen käyttötarkoituksen muut-
taminen tms 4 

Työsuhdeasunnon menetys 44 
Asunnon kehnous tai pienuus 185 
Lastensuojelu- ja huolto viraston lau-

sunnot 63 
Asuntotuotantotoimikunnan varaukset 

kiinteistöjen toimihenkilöille ym. va-
raukset 16 

Ahdas tai heikko kaupungin vuokra-
asunto 96 

Monissa tapauksissa asunnon saantiin vai-
kut tavia tekijöitä oli useita. Asunnon saaneis-
ta oli yksinäisiä 53, nuoria, eli vuoden 1947 
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jälkeen syntynei tä 106 ja yli 60-vuotiaita 68, 
minkä lisäksi oli iäkkäi tä henkilöitä, jo tka sai-
va t asunnon päävuokralaiseksi s i joi te tun 
perheen mukana. Edelleen asunnon sai 63 
perhet tä , joiden lapset, yhteensä 82, oli asun-
tovaikeuksien vuoksi s i joi tet tu lastenkotei-
hin. Valintaratkaisuihin va iku t t iva t myös 
mm. vakava t pitkäaikaiset sairaudet. Suur-
ten lapsiperheiden vuokranmaksukykyä ar-
vosteltaessa otetti in huomioon perheelle mak-
se t tava lapsiperheiden asumistuki. 

Asunto Oy Jakoahteen ja Asunto Oy 
Risupadontie 4:n osakkeiden merkitsijöi-
den valinnassa oli tä rkeimpänä jakoperus-

teena kaupungin vuokra-asunnon vapau tu -
minen. 

Toimikunnan kokouksissa käsiteltiin myös 
kaupunginhall i tuksen toimeksiantoja sekä 
aravaosakkeiden lunastustar jouksia . Käsi t te-
lyt joht ivat yhteensä 97 asunnon edelleen 
myynt i in j a 30 tapauksessa asunnon 
vaihtoon. 

Toimikunta antoi p y y d e t t y j ä lausunto ja 
myös muiden kuin kaupungin r akennu t t a -
mien kiinteistöyhtiöiden asunnonjakoehdo-
tuksis ta sekä lausuntoja kaupunginhal l i tuk-
selle kantelu- ym. asioista. 
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