
11. Kaupunginarkisto 

Y l e i s k a t s a u s 

hyllytiloihin, oli taajahyllystöjen 
sairaala-arkistojen tiloihin kau-

joka 
tila-

my örisi tarkoi-
kaikkiaan kolmen 

taajahyllys-
Taaj ahyllystöj en käyttöönotto kah-

hyllytilaa 
n. 1 500 hyllymetrillä (eli 1 200 : 
2 700 hyllymetriin). 

uusia semanviennyliysto] a ia-
hes kaikkiin arkistohuoneisiin, kasvoi kau-
punginarkiston muu säilytystila n. 1500 
hyllymetrillä. Käytöstä vapautuneille kiinto-
hyllyille ilmaantui käyttöä myös muissa kau-

joille niitä 

1966 lopussa oli 
toon siirretty maistraatin 

11 000 kpl, 
ajalta 1830—1908. Tä-

että se nyt on tutkijain ja tarvitsijain helposti 

taholta on myös esiintynyt riit-
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tävästi s 
äsa oleviin 

lukulaitteisiin kaupunginarkisto valitsi länsi-
saksalaista valmistetta olevan koneen, johon 
on mahdollista liittää filmistä otettavan jäi-

Konttorikaluston täydennykseksi saatiin 
kaksi uutta kirjoituskonetta, joista kaupun-

oli ollut tuntuva 
Käytöstä poistettiin vastaavasti yksi 
kirjoituskone, joka luovutettiin han-

Yhdessä nykyisten 
muuton yhteydessä 

nykyaikainen ja 
män käsityksen toivat julki 

ja Pyykkö sekä ama-
Aalto osallistuivat Helsingissä elo-

pidettyyn Pohjoismaiden histo-
kongressiin ja sen )7hteydessä 

järjestettyihin arkistopäiviin. Arkistonhoita-
jat Möller, Impola ja* Pyykkö osallistuivat 

Suomen Kaupunkiliiton loka-

Arkistonhoit. Impola toimi vielä 
koulutustoimikunnan ja toi-

mistokoulun järjestämillä kursseilla. Lisäksi 
maist. Impola osallistui 9.10. alkaneeseen 

1968. Aman. Aalto suoritti maalis-touko-
B-kurssin ja vah-

t Norjan ja: Lval-
ten arkistopiuvi 
ottajat, mm. Tanska: 
tionarkistonhoitaj at, 
ginarkistoon. Samalla he 
tuksensa tavasta, jolla kaupunki on 
arkistokysymyksensä. Tässä jditeydessä on 
toisaalta myös todettava, että arkistoj en ta-
paisissa laitoksissa kertahankinnat voivat 
olla suuret, mutta samalla ne tyydyttävät 
vuosien, jopa vuosikymmenien tarpeet. 

Henkilökunta. Kertomusvuoden aikana ei 
kaupunginarkiston henkilökunnassa tapahtu-

kuitenkin, että viraston 
alkaen mukana olleen vahtimestarin : 
sä eläkkeelle 6.7. sanottua virkaa haki 41 hen-
kilöä. Valituksi tuli sota-arkistossa vahtimes-

Loka-j oulukuussa oli kaupunginarkiston pal-
veluksessa 7. pl:n mukaisin palkkaeduin työ-

arkistoapulainen. 
kaupunginhallituksen 

yleis jaosto myönsi 35 v:n palveluksesta Hel-
sinki-mitalin toim.hoit. Aino Souralle ja eron-
neelle vahtim. Eino Parkkalille 25 v:n palve-

, Suomen! 

T o i m i n t a k u n n a l l i s e n a 
k e s k u s a r k i s t o v i r a n o m a i s e n a 

Virastojen ja 
suoritti 

kertomusvuoden aikana 
raavasti: Marian, Kivelän, Auroran, Malmin, 
Laakson ja Hesperian sairaaloiden sekä tu-
berkuloositoimiston ja psykiatrisen huolto-
toimiston kaikkien asiakirjojen yksityiskoh-

inventoinnin vuosikasvun ja tiiantar-
:n selville saamiseksi; vielä oli tarkastuk-
terveydenhoitolautakunnan alaisissa lai-

sissa (16 kohdetta); lastensuojelulauta-
(5 kohdetta) ja 

(14 
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11. K a u p u n g i n a r k i s t o 

kohdetta). Tarkastuksiin liittyvän järjestä-
mistyön valvontaa suoritettiin maidontar-
kastamossa, rakennusvirastossa ja satama-
laitoksessa. Lastentarhain lautakunnan toi-
miston arkiston järjestämistä ohjattiin ja val-
vottiin työn valmistumiseen asti. Ohjaustoi-
mintaan liittyi läheisesti se opastus, jota 
kaupunginarkistossa annettiin sekä teoreetti-
sen arkistotiedon että käytännöllisen harjoit-
telun muodossa virastojen arkistoista huoleh-
tiville henkilöille sekä kaupunginarkistossa 
harjoitelleille toimistokoulun oppilaille. 

T o i m i n t a a s i a k i r j a v a r i k k o n a 
j a t u t k i m u s l a i t o k s e n a 

Asiakirjasiirrot ja arkiston kasvu. Asiakir-
jojaan siirsivät kaupunginarkistoon seuraavat 
virastot ja laitokset; kiinteistöviraston kau-
punkimittausosasto; ruotsinkielisten ja suo-
menkielisten kansakoulujen kansliat; palo-
laitos; lastentarha Kaleva; palkkalauta-
kunnan toimisto; lastensuoj eluvirasto; ra-
kennusvirasto; Sibelius-viikon säätiö (maist. 
Koroma) sekä Kivelän, Hesperian, Marian ja 
Auroran sairaalat ja tuberkuloosit oi mist o. 
Vastaanotettujen arkistojen yhteismäärä oli 
'298 hyllymetriä. Niistä oli sairaaloiden arkis-
toa 206 ja muita arkistoja 92 hyllymetriä. 
Suuremman asiakir j amäärän vastaanotta-
mista ehkäisi taajahyllvstöjen asentamistyö. 
Lisäksi vastaanotettiin mikrofilmejä 26 rul-
laa, työnsä loppuunsaattaneiden komiteain 
ja toimikuntien asiakirjoja 11 numeroa sekä 
virkailijoiden matkakertomuksia 19 numeroa. 

Sisäiseen toimintaan kuuluvat asiat. Viras-
toilta ja laitoksilta vastaanotetut asiakirjat 
verrattiin luovutusluetteloihin ja sijoitettiin 
paikoilleen. Kansioitten korjauksia ja uudel-
leenkansiointia jatkettiin edelleen varsin laa-
jassa mitassa. Seuraavien virastojen ja laitos-
ten arkistot järjestettiin kokonaan: Helsin-
gin maistraatti (vanhimmat rakennuspiirus-
tukset v. 1830—1908); Helsingin kaupungin-

vanhimmat (asiakirjat v. 1826—1874); kir-
konarkisto (tilit v. 1722—1870); Suomen 
lasten hätäapukomitea; satamaradan ra-
kennushallitus; satamarakennus valtuuskun-
ta; puutarhalautakunta; työ- ja vaivaistalon 
rakennustoimikunta; XV Olympia Helsinki 
1952 -yhdistyksen majoitustoimisto ja ar-
kistosihteeri; Sibelius-viikon säätiö; väestön-
suojelulautakunta; Oulunkylän kansakoulu; 
Oulunkylän kunta; seutukomitea; opetus-
suunnitelmakomitea; tiliasiakirjojen seulo-
miskomitea j a Lauttasaaren siltasuunnitel-
man tarkastuskomitea. Aloitettiin maistraa-
tin arkiston vanhemman osan järjestäminen 
ja luetteloiminen. 

Käsikirjaston hankintaluetteloon merkit-
tiin kertomusvuonna uusia kirjoja yhteensä 
547 (591) sidosta ja nidosta. Osa niistä ostet-
tiin, osa siirrettiin kaupunginkansliasta ja osa 
saatiin lahjoituksina. Painotuotteiden lah-
joittajia oli yhteensä 38 henkilöä, seuraa, vi-
rastoa tai laitosta. 

Kirjeenvaihto sekä arkiston ja kirjaston 
käyttö. Saapuneita kirj eitä merkittiin diaa-
riin 283 (269) ja lähetettyjä 144 (108). Jäl-
jennöksiä, todistuksia ja kirjallisia selvityksiä 
annettiin 98 (73). Tutkijainkäyntejä merkit-
tiin 526 (623) ja tiedustelukäyntejä sekä pu-
helimitse annettuja selvityksiä 230 (203). 
Tutkijain käyttämien asiakirjojen määrä oli 
831 (567). Virastoille ja laitoksille lainattiin 
yhteensä 319 (240) asiakirjaa. Sairaaloille an-
nettiin lisäksi 1 723 (4 738) asiakirjalainaa ja 
365 tiedonantoa. — Käsikirjastosta lainattiin 
tutkijoiden käytettäviksi 594 (413) nidettä. 
Tiedustelujen johdosta annettiin 30 selvi-
tystä. 

Kaupunginarkiston uusiin toimintatiloihin 
tutustumassa kävi kertomusvuoden aikana 
erilaisten kunnallisten kurssien osanottajia, 
virastojen ja laitosten edustajia sekä lukuisia 
yksityishenkilöitä, näistä ulkomaalaisia puo-
lisen sataa. 

Tulot ja menot. Kaupunginarkiston tulot 
nousivat kertomusvuonna 2 498 mk:aan, jos-
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