
5· Painatus- ja hankintatoimisto 

Henkilökunta lisääntyi v:n 1950 aikana yhdellä tp. toimistoapulaisella, joten toimiston 
palveluksessa oli vuoden lopussa 24 henkilöä. Lisäksi oli vuosilomasijaisena yksi lähetti 
ja sairauslomasijaisena yksi toimistoapulainen. Palkkamenot nousivat yhteensä 6 596 186 
mk:aan (v. 1949 4 408 309 mk). Palkoista oli sijaispalkkioita 230 440 mk ja ylityöpalk-
kioita 132 468 mk. Suurimpana syynä palkkamenojen nousuun olivat vuoden aikana 
tapahtuneet yleiset palkkojen korotukset. Vuosilomat vaativat yhteensä 719 päivää 
(v. 1949 584 päivää). Lisäksi oli yhdellä toimistoapulaisella synnytysloman lisäksi 94 päi-
vää palkatonta virkalomaa. Sairauslomat vaativat kertomusvuonna yhteensä 354 päivää 
(edellisenä vuonna 584 päivää), johon on myös luettu kahden toimistoapulaisen synnytys-
loma. 

Painatus- ja sidonta. Nämä menot tekivät yhteensä 70 697 850 mk. Menot lisääntyi-
vät edellisestä vuodesta 24 099 152 mk (edellisenä vuonna 46 598 698 mk) ja tähän 
vaikuttivat lähinnä yleiset palkkojen korotukset sekä lisäksi eräiden uusien julkaisujen 
kuten kaupungin historian, kaupunkia koskevan kuvateoksen ym. julkaiseminen. Osal-
taan vaikutti menojen lisääntymiseen myöskin valtuuston asiakirjojen sivuluvun kasvu. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Ilmoitushintojen kohoamisesta johtuen ja kuulutusten 
lisääntymisen vuoksi, mm. vaalikuulutukset, nousivat nämä menot edellisen vuoden 
5 589 715 mk:sta 8 851 345 mk:aan. Ilmoituksista on vuodesta 1927 alkaen saatu 7 %:n 
alennus. 

Sanoma- ja aikakauslehdet. Tilaushinnat, jotka edellisenä vuonna olivat nousseet huo-
mattavasti pysyivät ennallaan. Kaupungin menot kohosivat tältä osalta jonkin verran. 

Puhelinmenot. Uusia puhelinosuuksia hankittiin 43 kpl 1 990 000 mk:n yhteishin-
nasta. Työnvälitystoimiston uuden puhelinvaihteen rahoittamista varten myönnettiin 
puhelinyhdistykselle 670 000 mk:n suuruinen laina. Puhelimien vuosimaksut, puhelu-
maksut sekä menot puhelimien hoidosta, siirroista ja korjauksista tekivät yhteensä 
13 684 356 mk. Kokonaismenot puhelimista olivat siten kertomusvuonna 16 344 356 mk, 
edellisen vuoden vastaavan summan oltua 10 078 421 mk. Syynä puhelinmenojen lisään-
tymiseen oli paitsi puhelintariffien kohoamista, myöskin puhelimien lukumäärän kasvu, 
nim. Kivelän sairaalan ja teollisuuslaitosten puhelinkeskukset laajennettiin ja hankittiin 
yksi uusi vaihde työnvälitystoimistolle. 

Kaluston hankintaan käytettiin yhteensä 15 980 482 mk, jolloin siihen sisältyi myöskin 
osallistuminen laitosten käyttöön myönnettyjen kalustohankintojen suorittamiseen. Var-
sinaisesta kalustohankintamäärärahasta, joka on yhteinen sellaisille laitoksille, joille 
talousarvioehdotuksessa ei ole varattu tarkoitusta varten omaa määrärahaa, käytettiin 
9 517 848 mk. Kirjoituskoneita hankittiin eri laitoksille 50 kpl ja laskukoneita 35 kpl yh-
teiseltä arvoltaan 4 614 426 mk. 

Kaluston kunnossapitoon käytettiin yhteensä 250 000 mk. 
Käyttötarvikkeet. Toimiston näistä hankinnoista voidaan erikoisesti mainita erilaiset 

pesuaineet ja niitä koskevat tutkimukset terveydellisten tutkimusten laboratoriossa ja 
valtion aineenkoetuslaitoksessa, jotka saatiin valmiiksi kertomusvuonna. Näiden tutki-
musten perusteella jouduttiin melkein kaikissa kaupungin pesuloissa ottamaan käytän-
töön uusi pesuaine aikaisemmin käytössä olleiden pesuaineiden osoittauduttua liian suu-
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ressa määrin kuituja syövyttäväksi. Syövytysprosentti, joka saisi olla vain noin 10 % 
osoittautui eräissä tapauksissa ylittävän jopa 43 %. Näiden tutkimusten johdosta aikaan-
saatua säästöä on vaikea rahassa arvioida, mutta on se joka tapauksessa huomattavan 
suuri, kun kaupungin omissa pesuloissa vuosittain pestävän pyykin määrä on noin 2 milj. 
kiloa. 

Konttori- ym. tarvikkeita toimitettiin eri laitoksille kuten aikaisemminkin osittain suo-
raan alan liikkeistä ja osittain toimiston omasta varastosta. Samoin meneteltiin myöskin 
koulutarvikkeiden suhteen. 

Matkailija- ja asemakaavakarttojen myynti kirja- ja paperikaupoille kohosi edellisen 
vuoden 893 536 mk:sta 2 457 289 mk:aan. Myynnin lisäys johtui matkailijakartan uuden 
painoksen valmistumisesta. 

Julkaisujen myynti teki kertomusvuonna 2 347 444 mk, edellisen vuoden vastaavan 
luvun oltua 227 930 mk. Syynä tämän summan kohoamiseen oli historia- sekä kuvateok-
sen ilmestyminen. 

Liikevaihtoveroa suoritettiin karttojen ja julkaisujen myynnistä 786 643 mk (v. 1949 
210 075 mk). 

Konttorikonehuolto. Kuten aikaisemminkin oli konttorikoneiden huolto osittain yksi-
tyisten liikkeiden, osittain painatus- ja hankintatoimiston tehtävänä. 

Monistukset. Monisteiden lukumäärä kohosi edellisestä vuodesta huomattavasti. 
Niiden luku oli kertomusvuonna 13 367, sen oltua edellisenä vuonna 11 531 ja painosmäärä 
2 217 180 vastaavan luvun oltua edellisenä vuonna 1 864 928. 


