
5· Painatus- ja hankintatoimisto 

Painatus- ja hankintatoimiston toiminta jatkui v. 1954 samoja suuntaviivoja noudat-
taen kuin aikaisemminkin. 

Toimiston monivuotinen toimistopäällikkö, T. J. Artman kuoli 7. 1. Toimistopäällikön 
virkaa määrättiin viransijaisena hoitamaan painatusosaston esimies V. Stenman siksi 
kunnes toimiston uudelleenjärjestely olisi saatu ratkaisuun ja virka vakinaisesti täytettyä. 

Toimiston palveluksessa oli vuoden lopussa 37 henkilöä. Vuoden alussa palkattiin 
hankintaosaston esimiehen tilapäiseksi apulaiseksi T. E. Kivismäki. 

Painatus- ja sidontamäärär ahojen käyttö oli vuoden aikana 99 458 254 mk (93 990 224 
mk). Tähän määrään sisältyivät myöskin kaupunginkirjaston sidontamenot. 

Toimiston eri osastojen yhteinen vuosivaihto oli 55 993 827 mk jakautuen seuraavasti 
eri osastojen kesken: painatusosaston alaisena toimivan rotaprintpainamon vuosivaihto 
oli 5 271 828 mk (5 085 224 mk). Kun tästä vähennetään vuoden varsinaiset menot 
2 415 674 mk ja lisäksi arvioidut vuokra-, valaistus-,palkka- ym. menot noin 2.3 milj. mk, 
voidaan rotaprintosaston tuotoksi laskea n. 586 000 mk. Jos nämä työt olisi suoritettu 
kirjapainoissa, olisivat ne tulleet 1 939 363 mk kalliimmiksi, joten rotaprintosaston tuot-
tama hyöty kaupungille oli kertomusvuonna n. 2.5 milj. mk. Vastaava laskettu puhdas 
tuotto oli edellisen vuoden aikana 2 367 000 mk. Kaiken kaikkiaan painettiin vuoden 
aikana 1 727 786 lomaketta. 

Monistamon tuottamaa suoranaista hyötyä kaupungille ei voida rahassa arvioida, 
koska sen tekemästä työstä ei veloiteta laitoksia. Tapahtuvaan veloitukseen sisältyy ainoas-
taan monistamiseen käytettävät vahat, värit, korjauslakat ja paperi. Monisteiden luku-
määrässä tapahtui huomattava nousu: kertomusvuonna niiden luku oli 3 163 180 kpl 
(2 683 200). Vahojen käyttö lisääntyi vastaavasti ollen 20 108 kpl (18 398). Monistamon 
tuottama hyöty kaupungille nousee ilmeisesti vuosittain useampaan miljoonaan mark-
kaan, sillä melkein kaikki sellaiset lomakkeet, joita käytetään laitosten sisäisessä toimin-
nassa, pyritään monistamaan. Tällöin niiden hinta on vain n. 30 % painettujen lomakkei-
den hinnasta. 

Valo jäljentämän toimintalisääntyi vuoden varrella jossain määrin, joskaan se ei pääs-
syt siihen laajuuteen, jota sille oli suunniteltu. Valojäljentämön laskutusmäärä oli 
1 131 636 mk (866 853 mk). Laitosten saama hyöty tästä toiminnasta oli noin 250 000 mk. 

Painatusosaston alaisena toimi myöskin jäljennösosasto vuoden alusta lukien ja sen 
suorittamien töiden arvo oli 231 150 mk. 

Hankintaosaston vuosivaihto oli 33 803 144 mk, johon summaan sisältyi myöskin mo-
nistamon aiheuttama laskutus sekä lisäksi konekorjaamon osuus. Hankintaosaston toi-
minnassa tapahtui vuoden kuluessa huomattava muutos laskutuksen suhteen, kun siir-
ryttiin kuusi kertaa vuodessa tapahtuvaan laskutukseen. Täten voitiin säästää huomat-
tavasti tähän työhön käytettävää aikaa sekä toimiston omassa piirissä että eri laitoksissa 
ja virastoissa. Koulutarvikkeet toimitettiin suoraan tukkuliikkeistä, koska saatiin eri 
koulutarvikeliikkeiltä siksi edulliset tarjoukset, että ei ollut syytä jatkaa tarvikkeiden 
jakelua toimiston välityksellä. Ainoastaan puhdistusaineet ja niihin verrattavat tarvik-
keet toimitettiin varastosta. Suurin kalustohankinta oli Kivelän sairaalan henkilökunnan 
asuntoloiden kalustaminen ja päästiinkin siinä kaupungin kannalta erittäin edullisiin 
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tuloksiin, sillä alunperin oli tarkoitusta varten sairaalan taholta laskettu tarvittavan 42 
milj. mk, mutta riittänee tähän tarkoitukseen noin 26 milj. mk. 

Konekorjaamon tekemien työsuoritusten laskutusmäärä oli 2 935 522 mk (2 862 573 
mk). Laskutusmäärä olisi ollut huomattavasti suurempi, jos olisi käytetty samaa tunti-
hintaa kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 400 mk. Tuntihintaa alennettiin 300 mkraan, 
jotta laitokset joutuisivat konekorjauksista ja huollosta suorittamaan ainoastaan sen 
määrän, millä toimiston konekorjaamo saatiin kannattavaksi. 

Toimiston tulouttama ylijäämä rahatoimiston kassaan oli vuoden lopussa 8 982 849 mk. 
Talousarviossa oli tämä määrä arvioitu 6.1 milj. mk:ksi. Varaston arvo oli vuodenvaih-
teessa 6 109 231 mk eli n. 400 000 mk pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Puhelinasiain hoito sinänsä ei tuottanut toimistolle hyötyä, vaan ainoastaan menoja, 
sillä tästä toiminnasta ei peritty korvauksia. Puhelinmaksuista saatavat tulot nousivat 
kertomusvuonna 8 099 167 mkraan, mikä summa oli merkitty talousarvioon 3 600 000 
mk:ksi, ylituloja oli siten 4 499 617 mk. 

Kartoista saatavat tulot nousivat 1 850 407 mkraan, jotka talousarviossa oli arvioitu 
1 800 000 mkrksi, joten ylitulot olivat ainoastaan 50 407 mk johtuen lähinnä siitä, että 
uutta matkailijakarttaa ei saatu myyntiin. Uuden matkailijakartan laskettiin valmistu-
van huhtikuussa 1955. 

Huoneisto. Konekorjaamoa varten saatiin varattua huoneisto Helenankatu 2rsta, 
mutta sen korjaustyöt jatkuivat vielä vrn 1955 puolelle. 

Toiminnan tulos. Toimiston tuottamaa suoranaista hyötyä kaupungille on vaikea ar-
vioida, mutta nousee se arviolta vuosittain n. 10 milj. mkraan, jolloin ylijäämästä on vä-
hennetty kaikki menoihin luettavat tekijät, kuten palkat, vuokrat, valo ym. Lisäksi on 
otettava huomioon se suuri merkitys, joka laatujen standardisoimisella aikaansaadaan. 


