
12. Terveydenhoitolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano oli 
v. 1965 sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 25 
kertaa. Kokouksissa pidettyjen pöytäkirjo-
jen pykälien lukumäärä oli 1 017. 

Tartunnantorjunnan alaan kuuluvista lau-
takunnan päätöksistä mainittakoon: tervey-
denhoitoviraston oikeuttaminen ryhtymään 
toimenpiteisiin influenssarokotuksen järjes-
tämiseksi (5.2. 89 §), uimaloiden sulkemiseksi 
välittömästi siinä tapauksessa, että kaupun-
gissa esiintyy normaalia enemmän suolisto-
infektioita, jotka voivat levitä uimavesien 
välityksellä (2.6. 499 §) sekä lausunnon anta-
minen kaupunginhallitukselle väestön yleisen 
lakisääteisen pienoisröntgenkuvauksen toi-
meenpanosta (19.5. 432 §), kuvauksen aloitta-
minen 6.9. ja tuberkuloositoimiston velvoit-
taminen huolehtimaan käytännöllisistä jär-
jestelyistä (1.9. 686 §). 

Terveysolojen valvonnan alaan kuuluvista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon: ylei-
sen rottien hävittämisen toimeenpaneminen 
kaupungissa desinfioimislaitoksen toimesta 
(6.10. 770 §); terveydenhoitoviraston määrää-
minen suorittamaan hiilimonoksiidimittauk-
sia autojen pakokaasujen saastuttamasta il-
masta talossa Iso Roobertinkatu 3—7 (16.6. 
539 §) ja kehottaminen tarkkailemaan tilan-
netta ja suorituttamaan ilman likaantumis-
tutkimuksia Meilahden sairaalakompleksin 
lämpökeskuksen ympäristölle aiheuttamasta 
nokikiusasta (15.12. 984 §) sekä Prestoperuna 
Ky Kalani & Co:n määrääminen huolehti-

maan siitä, että yhtiön perunankuorimisteh-
taasta avo-ojaa pitkin Reposalmeen johdetta-
vien j ätevesien aiheuttamat haitat poistetaan 
kuukauden kuluessa (28.7. 649 §, 1.9. 715 §). 

Lautakunta teki kaupunginhallitukselle 
esityksen ilman likaantumisen peruskartoi-
tuksen suorittamisesta työterveyslaitoksen 
toimesta (19.5. 449 §) sekä kehotti rakennus-
tarkastusvirastoa uusilla asuntoalueilla jo 
rakennusten suunnitteluvaiheessa kiinnittä-
mään huomiota lämmönjakeluhuoneiden si-
jaintiin ja laitteisiin meluhaittojen välttämi-
seksi (6.10. 769 §). 

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
lausunnon lika vesi viemärin järjestämisestä 
Herttoniemen satama- ja läntiselle teollisuus-
alueelle (18.8. 662 §). Samoin annettiin 
maistraatille lausunto Pohjois-Haagan kir-
konkellojen soiton aiheuttamasta haitasta 
(24.2. 150 §) sekä Tammisalolaisten yhdistyk-
sen kirjelmästä, joka koski rakennuslupien 
myöntämistä alueille, joilla on puutteellinen 
jäteveden puhdistus. Tässä lausunnossa lau-
takunta esitti, että rakennustoiminnan ja 
puhdistamoiden kapasiteetin lisäyksen tulisi 
olla mitoiltaan ja ajoitukseltaan oikeassa suh-
teessa (7.4. 305 §). Uudenmaan lääninlääkä-
rille annettiin lausunto Laajasalon rantave-
sien saastumisesta (19.5. 442 §). 

Lisäksi lautakunta antoi lausuntoja eräi-
den asuintalojen roskanpolttouunien aiheut-
tamista noki- ja hajukiusoista ja uunien käyt-
tö sallittiin ehdoilla, että noudatetaan ter-
veydenhoitoviraston antamia ohjeita (24.2. 
151—153 §, 19.5. 447 §, 15.9. 729 §). Ros-
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kanpolttouunien käyttö kiellettiin kahdessa 
talossa (17.11. 897 §). 

Elintarvikkeiden valvonnan alaan kuuluvis-
ta lautakunnan päätöksistä mainittakoon: 
luvan myöntäminen harjoittaa kauppaa esi-
kaupunkialueella 30.9.1965 saakka pysyvästi 
paikoillaan olevasta myymäläautosta (19.5. 
477 §) sekä eräille Kesko Oy:n ja sen asiakas-
kauppiaiden myymälöille kokeilumielessä 
myydä muovipakkauksiin pakattuja kukkia 
aikana 1.10.1965—31.5.1966 (1.9. 703 §); 
elintarvikkeiden vähittäismyymälöiden tava-
ravalikoimaa koskevan päätöksen täytän-
töönpanon siirtäminen muiden kuin myrkky-
jen ja ilmeistä terveydellistä haittaa tuotta-
vien tavaralajikkeiden osalta 31.12.1966 saak-
ka (24.3. 280 §, 15.9. 747 §) sekä elintarvike-
hygieenikon oikeuttaminen heinä- ja elokuun 
aikana sallimaan irtomaidon myynnin maito-
mittaria käyttämättä sellaisissa myymälöis-
sä, joissa sen myynti on kesällä vähäistä ja 
joista on kohtuuttoman pitkä matka toi-
seen irtomaitoa myyvään liikkeeseen (30.6. 
605 §). 

Rautatiekirjakauppa Oy:n anomus saada 
myydä iltapäivälehtiä esikaupunkialueen 
elintarvikkeiden yleismyymälöissä hylättiin 
(2.6. 517 §). 

Lisäksi lautakunta myönsi elintarvikeliik-
keille erilaisia myyntilupia yhteensä 57. 
Myyntilupa-anomuksia hylättiin 14. 

Kolme elintarvikeasetuksen 10 §:n vastaista 
rikkomusta (päivämerkinnän poishankaami-
nen maito- ja kermapullojen sulkemiskapse-
leista) ilmoitettiin rikospoliisille mahdollisen 
syytteen nostamista varten. 

Eräässä Roihuvuoressa sijaitsevassa yleis-
elintarvikemyymälässä oli myyty elintarvik-
keiden yleismyymäläin tavaravalikoimaan 
kuulumattomia tarvikkeita eikä ao. kauppias 
kehotuksista huolimatta ollut niitä poistanut. 
Lautakunta velvoitti kauppiaan terveyden-
hoitolain ja kaupungin terveydenhoito järjes-
tyksen nojalla huolehtimaan siitä, että tava-
rat poistetaan vuoden loppuun mennessä 
(1.12. 960 §). 

Lautakunta esitti Helsingin kauppakama-
rille, että tämä myötävaikuttaisi pysyvien 
elintarvikemyymälöiden rakentamiseen asu-
malähiöihin heti kun ensimmäiset asuintalot 
valmistuvat (19.5. 478 §). 

Vielä lautakunta puolsi periaatteessa omal-
ta osaltaan Kesko Oy:n anomusta savuke-
automaattien sijoittamisesta elintarvikeliik-
keiden ulkopuolelle (28.7. 646 §). 

Terveydenhuollon alaan kuuluvista äitiys-
ja lastenneuvolatoimintaa koskevista asioista 
mainittakoon: esityksen tekeminen kaupun-
ginhallitukselle äitiys- ja lastenneuvolahuo-
neistojen sekä kotisairaanhoito- ja kouluter-
veydenhoitotilojen varaamisesta ja lisätilojen 
hankkimisesta äitiys- ja lastenneuvoloille 
(10.2. 119 §, 7.4. 295 §, 2.6. 485, 503 §, 20.10. 
815 §) sekä lausunnon antaminen kaupungin-
hallitukselle kätilöopiston äitiysneuvolan 
muuttamisesta konsultaatiopohjalla toimi-
vaksi (5.5. 410 §). 

Aluelääkäri- ja kotisairaanhoitotoimintaan 
kuuluvia asioita olivat mm. tutkimus koti-
hoidossa olevien vanhusten peseytymismah-
dollisuuksien parantamisesta ja esityksen laa-
timinen yhdessä desinfioimislaitoksen kanssa 
vanhusten saunottamismahdollisuuksien li-
säämisestä (21.4. 366 §, 16.6. 549, 550 §, 
17.11. 895 §); esityksen tekeminen kaupungin-
hallitukselle huoneiston hankkimisesta alue-
lääkäreiden yhteisvastaanottoa varten Valli-
lassa, Harjukadun 7:ssä ja Herttoniemessä 
(10.3. 214 §, 7.4. 313 §, 15.12. 995 §) sekä 
lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle 
Herttonaiset-yhdistyksen, Pihlaj amäki-Seu-
ran ja Alppiharjun asukkaiden anomuksista 
aluepoliklinikoiden perustamisesta ko. alueille 
(24.2. 160, 161 §, 7.4. 312 §). 

Kouluterveydenhoidon alaan kuuluvista 
asioista mainittakoon: kouluhammashoitolai-
toksen oikeuttaminen avaamaan tilapäinen 
kouluhammashoitola Pihlajamäen kansakou-
lussa (24.2. 166 §) ja hankkimaan Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton Helsingin piiriltä 
hammashoitovälineitä jaettavaksi kansakou-
lujen ensimmäisten luokkien oppilaille (7.4. 

331 



12. Terveydenhoitolautakunta 

334 §). Lautakunnan päätöksiä koulutapa-
turmien korvaamiseksi tehtiin 30. 

Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, 
että koulurakennuskomitea tutkisi mahdolli-
suuksia lisärakennuksen rakentamiseksi Hert-
toniemen kansakoulun tontille koulutervey-
denhoidon ja -hammashoidon tarpeita varten 
(15.12. 1 000 §). 

Lisäksi lautakunta antoi kaupunginhalli-
tukselle lausunnon lastensuojelullisten tarpei-
den nykyistä tehokkaammasta huomioonot-
tamisesta kansakoulujen työssä lähinnä palk-
kaamalla sosiaalityöntekijä tähän tehtävään 
(7.4. 335 §) sekä vt. Paasivuoren ym. aloit-
teesta maksuttoman terveydenhuollon ulotta-
miseksi kaikkiin oppivelvollisuusikäisiin (2.6. 
510 §). 

Muita asioita. Virkoja esitettiin perustetta-
vaksi seuraavasti: 25. pl:n tilapäisen osasto-
sihteerin virka terveydenhoitovirastoon (10.3. 
190 §), 17. pl:n tilapäisen aluelääkärin virka 
Vartiokylän alueelle (24.3. 264 §) ja kuusi 
17. pl:n aluelääkärin virkaa 1.1.1966 alkaen 
(5.5. 408 §). Vakinaistettaviksi esitettiin 
kaikkiaan 15 tilapäistä virkaa. 

Huoneistoja hyväksyttiin seuraavasti: 171 
liike-, myymälä- tai varastohuoneistoa, 14 

yksityistä sairaanhoitolaitosta ja 14 yksi-
tyistä lasten päivähoitopaikkaa käytettä-
väksi ao. tarkoituksiin. Kaksi lasten päivä-
hoitohuoneistoa koskevaa anomusta hylät-
tiin. 

Rakennusasioissa annettiin kertomusvuon-
na 31 lausuntoa asemakaavaa, tonttijakoa tai 
niiden muutosta sekä julkisia rakennuksia 
koskevista piirustuksista. 

Lautakunta hyväksyi taloussuunnitelman 
vuosille 1966—1975 (5.2. 88 §) sekä ne ter-
veydenhoito viraston toimenpiteet, jotka Vuo-
saaren alueen kaupunkiin liittämisen johdos-
ta aiheuttivat lisäyksiä ja muutoksia talous-
arvioon (1.9. 689 §). 

Lisäksi annettiin kaupunginhallitukselle 
seuraavia mietintöjä koskevat lausunnot: 
yleisökäymäläkomitean (27.1. 53 §); yleisen 
järjestyssäännön tarkistamiskomitean (24.3. 
250 §) ja vesihuollon turvaamiskomitean 
(1.12. 938 §) sekä lausunto Mannerheimin 
Lastensuoj eluliiton kouluterveydenhoitotoi-
mikunnan kirjelmästä, joka koski oppikou-
luun siirtyvien kansakoululaisten terveys-
korttien luovuttamista oppikoulujen käyt-
töön ja hammashoitoloiden käyttöä (7.4. 
332 §). 
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