
5. Painatus- ja hankintatoimisto 

Painatus- ja hankintatoimiston toiminta jatkui v. 1953 samoja suuntaviivoja noudat-
taen kuin edellisenäkin vuonna. Toimiston palveluksessa oli vuoden lopussa 34 henkilöä, 
vastaavan luvun oltua edellisenä vuonna 31. Lisäys johtui painatusosaston konekirjoitus-
toiminnan laajentumisesta ja valokopiotoiminnan aloittamisesta. 

Painatus- ja sidontamäärärahoja käytettiin vuoden aikana eri laitosten osalta yhteensä 
93 990 224 mk, tähän määrään sisältyi myös kaupunginkirjaston sidontojen aiheuttamat 
menot. 

Painatusosaston alaisena toimi rotaprint-painamo, jonka vuosivaihto oli 5 085 224 mk. 
Kun tästä vähennettiin ostot, palkat, vuokra, valaistus ym. menot 4 669 182 mk, niin jäi 
rotaprint-painamon puhtaaksi tuotoksi 416 062 mk. Laitosten saama suoranainen hyöty 
oli vuoden aikana 1 951 526 mk, joten rotaprint-painamon tuottama etu kaupungille oli 
vuoden aikana 2 367 588 mk. Kun edellisen vuoden ylijäämä riitti peittämään kaikki 
koneiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset, niin jäi yllämainittu säästö kokonaisuu-
dessaan kaupungin hyväksi. Laskutuksessa pyrittiin yleensä siihen, että osasto peri ai-
noastaan ns. omakustannukset, joten suurin hyöty sen toiminnasta koitui välittömästi 
laitosten hyväksi. 

Monistamon painamien lomakkeiden ja esityslistojen yhteinen kappalemäärä oli vuo-
den aikana 2 683 200, edellisenä vuonna 2 599 260. Vahamäärä oli 18 398 (17 224). Käy-
tetyn paperin määrä nousi vastaavasti, kohoten keskimäärin 1 500 kg:aan kuukaudessa. 
Vuoden aikana saatiin monistamon käyttöön kaksi uutta monistuskonetta, jotka osaltaan 
myöskin lisäsivät työtehoa. Koska monistamon laskutus tapahtui ainoastaan aineiden 
osalta, ei sen kaupungille tuottamasta hyödystä voitu ilman suuria tutkimuksia saada 
selvää kuvaa. Jonkinlaisena osviittana voitiin pitää sitä, että milloin lomake painettiin 
monistusmenetelmää käyttäen, oli sen hinta vain noin 30 % painatushinnasta. Joka tapa-
uksessa voidaan sanoa, että monistamon tuottama hyöty vuosittain on useampia miljoo-
nia markkoja. 

Vuoden alkupuolella aloitti toimintansa myöskin valokopiolaitos ja oli sen vuosivaihto 
866 853 mk. Kun tästä määrästä vähennetään ostot, palkat, vuokrat, valaistus ym. menot 
866 653 mk, niin jäi valokopion puhtaaksi tuotoksi 200 mk. Kun tähän määrään lisättiin 
laitosten saama suoranainen hyöty, joka vuoden aikana oli 520 111 mk, niin voidaan ha-
vaita, että valokopiolaitoksen tuottama hyöty kaupungille oli vuoden aikana 520 311 mk. 
Tämä määrä oli kuitenkin käytettävä kokonaisuudessaan laitosta varten hankittujen ko-
neiden kuolettamiseen ja jäi tällöin kuolettamatta vielä laitteiden arvosta noin 200 000 mk. 
Valokopion laskutusperuste oli 150 mk m2:ltä kun se yksityisliikkeessä oli 240 mk m2:ltä. 

Hankintaosasto huolehti laitosten tarvitsemien konttorivälineiden, siivoustarvikkeiden 
ym. näihin verrattavien tavaroiden varastoinnista ja edelleen toimittamisesta. Lisäksi toi-
misto hankki yhteistoiminnassa laitosten kanssa niiden tarvitsemia kalustoesineitä sekä 
avusti laitoksia kaikissa tämän alan tehtävissä. Toimisto huolehti lisäksi puhelinkysy-
mysten valmistelusta ja niitä koskevien päätösten toimeenpanosta samoin kuin puhelin-
liikenteestä aiheutuvien maksujen suorittamisesta ja edelleen perimisestä. 

Osaston alaisena toimi myöskin konekorjaamo, jonka huollossa oli n. 70 % kaupungin 
hallinnassa olevista koneista. Konekorjaamon vuosivaihto oli 2 862 573 mk. Kun tästä 
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vähennetään ostot, palkat, vuokra, valaistus ym. kustannukset 1 103 802 mk, jäi kone-
korjaamon vuosituotoksi 758 771 mk. 

Hankintaosaston myynti oli vuoden aikana 35 939 577 mk, johon määrään sisältyi myös-
kin ylijäämä 3 005 926 mk. Tämä ylijäämä ei riittänyt palkka- ym. menoihin, koska 
•osaston periaatteena oli alusta alkaen ollut se, että menot maksettaisiin talousarvion ti-
leiltä ja sen tuottama hyöty koituisi suoraan laitosten hyväksi, samoin kuin monista-
monkin. 

Matkailijakarttaa myytiin vuoden aikana 1 196 121 mk:n arvosta. 
Painatus- ja hankintatoimiston liikevaihto oli vuoden aikana 54 723 946 mk, johon 

summaan sisältyi myöskin puhelinlaskutus sekä viranhakuilmoituksista laitoksilta perit-
tävät korvaukset. 


