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32. R a k e n n u s v i r a s t o 

Yleistä 

Kaupungininsinöörinä toimi v. 1974 aikana edelleen dipl.ins. Martti Y. Anttila ja rakennuttajapääl-
likkönä dipl.ins. Jouko T. Rantanen. 

Viraston kannalta oli merkittävä tapaus kertomusvuoden aikana oman työterveysaseman saaminen. 
Työterveydenhuoltolääkärinä toimi 1.4. lähtien lääket.lis. Gustav Wickström. 

Rakennusviraston työmaiden suurimpia ja järkyttävimpiä onnettomuuksia oli Kyläsaaren jätteen-
polttolaitoksen laajennustyömaalla 17.1. tapahtunut metaanikaasun räjähtäminen, jolloin neljä 
työntekijää sai surmansa ja neljä loukkaantui. 

Hallinnollinen osasto 

Henkilökunta ja organisaatio 

Osaston päällikkönä toimi kertomusvuonna lainop.kand. Olavi Juuti 1.11. saakka, jolloin hän Henkilö-
siirtyi eläkkeelle. Henkilökuntaan kuului lisäksi vuoden päättyessä 27 (ed. v. 27) vakinaista ja 6 (8) kunnan lu-
tilapäistä viranhaltijaa sekä 60 (52) työsopimussuhteista toimihenkilöä. ' 

Osastoon kuului kolme toimistoa: 
— kansliatoimisto, päällikkönä varat. Aimo Himberg 
— henkilöasiaintoimisto, päällikkönä dipl.ins. Valmu ranta 
— palkanlaskentatoimisto, päällikkönä Eero Haapakylä. 

kumäärä 

Organi-
saatio 

Työsuojelupäällikkönä toimi 13.5. lähtien dipl.ins. Hannu Mäkinen, sekä työterveysdenhuoltolää-
kärinä 1.4. lähtien lääket.lis. Gustav Wickström. 

Toiminta 

Kansliatoimisto 

Toimiston tehtäviin kuuluivat erilaiset yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston hallintoon Tehtävät 
liittyvät työt ja keskitetty tiedotustoiminta sekä ylimääräisenä tehtävänä konserttitalon rakennus-
toimikunnan kansliatehtävät. 

Kertomusvuonna lähetettiin 1 650 kirjettä ja virastoon saapui n. 1 300 kirjettä. Diaariin merkittiin 
uusia asioita 3 938. 

Henkilöasiaintoimisto 

Henkilökunnan koulutus käsitti virastotalossa ja työmaille tapahtunutta neuvontaa ja koulutusta Kou/utus-
sekä erilaisia kursseja, joille henkilökunta osallistui seuraavasti: toiminta 
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henkilöstö- väestönsuo- viraston sis. yhteensä 

Työturval-
lisuustoi-
(Yiinta 

asiainkeskuk- »maksulli- jelukesku k- koulutus-
sen kurssit set kurssit» sen kurssit tilaisuudet 

— ins., arkkit., rak.mest. 
ja vastaavat 92 180 117 135 524 

— tsto henkilö kun ta 38 15 5 16 74 
— tuntipalkkaiset 6 31 164 79 280 

koko virasto 136 226 286 230 878 
kurssien lukumäärä 58 135 30 12 235 

Kertomusvuoden aikana pitivät viraston työturvallisuustoimikunta ja osastojen työturvallisuustoi-
mi kunnat kukin neljä kokousta. Työturvallisuutta pyrittiin edistämään mm. työmaatarkastuksilla, 
suorittamalla työhygienisiä mittauksia, antamalla neuvoja ja ohjeita sekä tekemällä esityksiä työ-
olosuhteiden parantamiseksi. Lisäksi järjestettiin vastaaville mestareille ja työnjohtajille kaksi päi-
vän mittaista kurssia ajankohtaisista työsuojeluasioista. 

Työtapa- Kertomusvuoden aikana sattui 745 työtapaturmaa, joista 42 kuukausipalkkaisille ja 703 tuntityön-
turmat tekijöille. Tuntityöntekijöille sattui työtapaturmia eri osastoilla seuraavasti: 

1973 1974 
lukum. henkilö- lukum. henkilö- työmatka-

kunnasta 
% 

kunnasta 
% 

tapaturmia 

konevarikko 55 23.8 63 27.8 4 
hankintatoimisto 9 19.6 11 25.0 1 
ta I o n ra ke n nu so sa sto 199 36.1 196 39.2 14 
katurakennusosasto 176 23.8 160 23.6 11 
puhtaanapito-osasto 189 25.3 199 26.8 21 
puisto-osasto 92 29.4 74 24.3 10 

tapaturmia yhteensä 720 27.4 703 28.2 61 

Työterveys- Työterveysasemalla oli kertomusvuonna 1 810 kävijää, joista työhöntulotarkastuksissa 201, määrä-
huolto aikaistarkastuksissa 107, terveystarkastuksissa 415, sairauden takia 77 ja tapaturmien takia 6 sekä 

loput muista syistä. Lisäksi vuoden aikana kirjattiin mm. 2 732 laboratoriotoimenpidettä, 2 353 
pienoisröntgentutkimusta, 706 kuulo- ja 48 näköseulontatutkimuksia, 684 keuhkojen toimintatut-
kimusta, 378 rokotusta sekä 2 633 muuta erilaista toimenpidettä. Edelleen suoritettiin 30 työpaik-
katarkastuskäyntiä. Puhelinpalvelua annettiin 818 kertaa sekä AA-asiakkaita oli 39. 

Koulutus Koulutustoiminnasta mainittakoon työterveyshuollon peruskurssi ja ergonomiakurssi, jotka kumpi-
kin käsittivät 40 t, sekä kaksipäiväiset terveyspäivät ja »päihdeongelma työelämässä» seminaari. 
Lisäksi pidettiin viisi luentoa sekä 50 neuvottelua ja kokousta. 

Sairaus-
poissa-
olot 

Viraston henkilökunnan sairauspoissaolot sekä tapaturman aiheuttamat poissaolot käyvät selville 
seuraavasta taulusta: 
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he n k. sairastuneet tapaturman uhrit 
kuntaa lukum. henk. menetettyjä lukum. henk. menetettyjä 
keskim. kun- työpäiviä kun- työpäiviä 

nasta lukum. henk. nasta lukum. henk. 
% kohden % kohde 

tuntipalkkaiset 
työntekijät 
— talousos. 271 209 77.1 4 173 15.4 42 15.5 417 1.5 
— talonrak.os. 500 435 87.0 10 924 21.8 140 28.0 2 373 4.8 
— katurak.os. 678 519 76.6 13 550 20.0 132 19.5 2 064 3.0 
— puht.pito-os. 742 577 77.8 12 444 145 19.5 2 188 2.9 
— puisto-os. 304 265 87.2 4 361 14.3 62 20.4 941 3.1 

yhteensä 

kk-palkkaiset 
— koko virasto 

2 495 2 005 80.4 45 452 18.2 

853 579 67.9 6 122 7.2 

521 20.9 7 983 

25 2.9 

3.2 

289 0.3 

Menetettyjen työpäivien perusteella laskien (vuosi = 228 työpäivää) työntekijöistä oli jatkuvasti 
poissa keskimäärin 9.4 % sekä viranheltijoista ja toimihenkilöistä 3.3 %. 

Sairausvakuutuspäivärahoja kertyi virastolle vuoden aikana yht. 1 228 225 mk eli 16.9 (ed. v. 19.7) 
% kaikista Helsingin kaupungille tulleista sairausvakuutusmaksuista. 

Kertomusvuoden aikana anottiin hautausavustusta 14 työsuhteessa kuolleen henkilön oikeuden- Hautaus-
omistajille. avustus 

Kertomusvuonna myönnettiin Helsinki-mitali kuudelle palveluksessa olevalle sekä Kaupunkiliiton Ansio-
ansiomerkki 71 eläkkeelle siirtyneelle henkilölle. merkit 

Talousosasto 

Henkilökunta ja organisaatio 

Osaston päällikkönä toimi dipl.ins. Eero Puomi. Henkilökuntaan kuului kertomusvuoden päättyes-
sä 54 (54) vakinaista ja — (3) tilapäistä viranhaltijaa , 54 ( 54) työsopimussuhteista toimihenkilöä 
sekä 272 (267) työntekijää. 

Osasto jakautui toimistoihin ja jaoksiin seuraavasti: 
— kassa- ja tilitoimisto, päällikkönä hali.op.kand. Eino Elomaa: maksuliike-, kirjanpito- ja suunnit-

telujaos 
— hankintatoimisto, pääkkikkönä ekon. Leo Molander 
— konevarikko, päällikkönä ins. Erkki Katajisto: konejaos, moottoriajoneuvokorjaamo, konevaras-

to ja toimisto. 

Toiminta 

Kassa- ja tilitoimisto 

Aikaisemmin suoritettu jaostojaon täsmentäminen osoittautui toiminnan kannalta tarkoituksenmu-


