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Pöytäkirja pidetty Suomen Pa.nkin lhm.äannetut
kimusosaston neuvottelukunnan a8ettaman raken
nustoimintajaoston kokouksessa Suomen Pa.n1;is58. 
marraskuun 15 päivänä 1939~ Kokouksen puhti n
johtajana. toim':" neuvottelukunnan puheenjohtaja 
fillQ tri A ~Q:E~ Tudeer~ Neuvottelukunnan jäsenis .. 
tä olivat läsnä prof 4 Br4 Suvinanta ja toimistc 
päällikkö G~ Modeen~ Neuvottelukunnan jäsen 
kanslianeuvos W l\> Lindgren ei lisenssi tcimikun ... , 
nan samanaikaisen kokouksen takia voinut oeal
li5tua kokoukseen§, Asiantuntija.nca kuultiin kun· 
naIaeraatimies Yrjö Similää~ Kokouksen eihtee
rinä toimi a.l1ekir joi tta.nut Tamm.inen~ 

1 §'!Io 

Tri Tudeer lausui kokouksen osanottaja t tervetulleiksi todeten s8.malla . .9 

että useista syistä johtuen rakennustoimintajaosto ko~oontui vasta ensimmäi

sen kerran~ Tarkoituksena oli tässä kokouksessa neuvotella t oimenpiteistä 

Suomen raken~ustoimintatila. ston kehi ttämiseksi ma.isteri M'II' Tammi sen laati

man, tämän pöytä.kirjan liitteenä olevan, PMtn pohjalla, joka edeltäpäin oli 

lähetetty rakennustoimintajaoksen jäsenille@ 

2 § ,~, 

Toimi8topää~likkö Modeen lausui, että on mahdollista kehittää Sosiaali~ 

sen Tutkimu8toimiston vuosittain julkaisema k~upunkien rakennustuctantoti

lasta neljännesvuosittain ilmestyväksiil' Tällöin tulev8l,t kysymykseen ma,an 

4 suurinta kaupunkia, jotka edustavat läh6s 75 % kaikkien kaupunkien asunto

tu.otannostaljo Esikaupunkien liittäminen puheena o3kevaan tilastöon käy niin .... 

ikään päin~ä ,mikäli niissä on rakennustarkastu5elin~ Mitä taajaväkisiin 

yhdyskuntiin tulee, ei niiesä ole virallista rakennustarkastusta, minkä li

säksi niiden merkj[;ya on vähenemässä, koeka entisiä la.kkautetaan ja uusia ei 

perusteta'J)' Toimistopäällikkö Modeen lupasi huolehtia neuvottelui~ta Munkki ... 

niemen ja Lauttasaaren 'esikaupunkien liittämiseksi Helsingin rakennustilas-

toon# 

3 §~ 

Kokous katsoi, että PMtssä tehty elidotu$ edustavaan menetelmään perus-

tuvasta varsinaisen maadeudun rakennustoiminta.tilastosta ei poikkeuksellisen 

tilanteen takia ole toteutettavissa,v. Toimistopäällikkö Modeen viittasi mah

dollisuuteen yrittää hankkia tietoja äsutuskawsojen välityk$ellä, mutta ko

kous katSOi, että tällä tavoin _aatu tilasto edustaisi liian vähäi3tä osaa 

ma.aseudun rakennuetoiminnasta'lll 

Prof~ Suviranta ilmoitti~ että sundanneosaeto on ryhtynyt neuvottelui-

hin. Paraisten Ka.lkki vuori Oy~n kanssa sementinkulutustilaston kehi ttämiseks:h 

On toiveita saada vuoden 1940 alusta l~ht· . k . 
Ei len - .uukau8l ttain tiedot koko maan 
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sementinkulutuksesta jaoiteltuna sekä alueel l isesti että kuluttajaryhmittäin p 

tyydyty.ln3ensä .. 
Kokous lausui t~~tJx~x.~~t~~~~ ilmoituksen johdosta* 

5 §~ 

Kokous toteei" että on sl3,ngen vaike8.ta "",aada tietoja rakennustarkoi tuk

siin käytetyn puutavaran määrästä TOimistopäällikkö Modeen huomautti, e ttä 

mikäli maassamme tulevai3uudessa pääsee v~~ti~n omakotien rakentaminen teh-

dasmaisesti valmistetuista standardiosmsta tulee .pa.rem...mat mahdollisuudet 

saada valaistusta rakepnu~puutavaran kulutukseen~ 

6 §* 

Kokou s ka t soi, että olisi syytä saada a.ikaan koko maan käs ittävä, vähin~ 

tään neljännesvuo$i ttain ilme~tyvä t:tllenkulutu8tila~to ,~ Ra.atimies Similän 

ehdotuksesta päätettiin, että sundanneosaB t o ryhtyy n uvottelemaan Suomen 

Tiiliteollisuusliiton ka.nssa puheena olevan tilaston a.ikaa.nsaamisesta~ 

7 §~ 

Toimistopäällikkö Modeen huomautti, että m~tä muurilaaotiin ja raken

nU8~alkkiln tulee, vareinkin edellisen merkitys, nähtävästi l ähinnä raken-

nustavassa tapahtuni. tten muutosten takia, on viime vuosina. vähentynyt r~lken· 

nustoiminnan kvantiteetin kuvaajana* Tästä syystä, ja koska toisaalta on mah· 

dollisuu3 saada jatkuvia tietoja sekä sementin e ttä tiilien kulutuksesta, 

kokous katsoi, että toistai3ekei voidaan luopua mainittuja~ rakennU8äinei~er. 

kQskeva,n tilaston suunnittelusta~ 

Niinikään kokouksen mielestä oli tarkoituksenmukaisinta, että eräitä 

muita rkennusaineita kuten rautaa, lasia Y4m O ei sisällytetä kulutuatilas

toon, vaa,n käsi tellää.n rakennuskustannusten yhteyde8Bä~ 

8 §~ 

Kokous yhtyi PM:ssä lausuttuun tOivomukseen, että olisi pyrittävä jat-

kuvasti saamaan riittävän tuoreita tietoja rakennustyöläisten lukumäärästä 

aina.kin pääkaupungiss8~ T9imi!\topäällikkö Modeen 18,usui, että mahdollisuudet 

saada tällaisia tietoja Helsingin rakennu8tarka~tu~konttDrin välityksellä 

OVtat sa.ngen rajoitetu~,koBka. uusien rakennu3ten tarkastus suoriteta.an vain 

ennen rakentamista piiru*tusten perusteella sekä rakennuk~en valmi$tuttua~ 

Edullisempas, eliei yri ttää saada puheena, olevat tiedot suoraan ~uui!irnmi l ta 

ra.kennusurakoi t sijoilta . Raatimies Similä lupautui alustavasti ottamaan sel-

vää t mitä mahdollisuuksia tähän on olema5sa~ 

Kokous piti toivottavana, että ~aataisiin aikaan yleinen rakennuskustan 
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nus- jaJ työpaIkkaindeksi, jolla olisi virallinen luonne ja jonka sää.nnöl

lisestä jatkumise8tå olisi takeita~ Tällaisen inieksin tulisi ilmestyä vä

hintään puolivuoaittain, ja e oli i pyrittävä. saa,maan rSJkenteeltaan ykein-

kertaisemmakBi kuin mitä n\9!-~,,", Muoniovaaran indeksi onl\t Kokoue kehoitti 

euhdanneo~a tG& neuvottelema.an in8~ Muoniovaaran ja Hel~ingin rakennustar-

kastu!konttorin kan s'ea puheena olevan incleksin aikaan~aami$e8ta sekä ryh-

tymään muihin tarpeelliseksi kat 50miin~a toimenpitei3iin~ 

Helgingissä, marraskuun 15 päivänä 1939~ 

Vakuudekeii 


