
12. Terveydenhoitolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano oli 
kertomusvuonna muuten sama kuin v. 1968 
paitsi että uusiksi jäseniksi valittiin toimitt. 
Ulla Gyllenberg, lääket.kand. Anna-Liisa 
Paile ja terv.sis. Aino Tiainen. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 29 
kertaa. Kokouksissa pidettyjen pöytäkirjojen 
pykälien lukumäärä oli 1 580. 

Tartunnantorjunnan alaan kuuluvista lau-
takunnan päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: terveydenhoito virasto oikeutettiin ryh-
tymään välittömästi toimenpiteisiin uimaloi-
den sulkemiseksi siinä tapauksessa, että kau-
pungissa esiintyisi normaalia enemmän uima-
vesien välityksellä leviäviä suolistoinfek-
tioita (4.6. 676 §). Helsinkiläisten 40-64 
-vuotiaiden miesten pakollinen pienoisrönt-
genkuvaus päätettiin toimeenpanna tuber-
kuloositoimiston laatimien suunnitelmien mu-
kaisesti (17.9. 1009 §). 

Terveysolojen valvonnan alaan kuuluvista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon: 
SOK:n Helsingin tehtaita ja Wärtsilä Oy:n 
Arabian tehtaita kehotettiin tutkimaan mah-
dollisuuksia vähentää yhtiöiden savupiippu-
jen aiheuttamaa savu- ja nokihaittaa (26.2. 
219 §, 26.3. 353 §); John Stenberg Oy velvoi-
tettiin ilmoittamaan määräajan kuluessa, 
mihin toimenpiteisiin yhtiö aikoo ryhtyä me-
tallitehtaansa savupiippujen aiheuttaman 
savu- ja nokihaitan poistamiseksi (26.2. 
227 §); kertakäyttöisten paperisten jätesäk-
kien käyttämisestä annettiin pysyväismää-

räys (23.4. 478 §); vielä käsiteltiin leirintä-
alueiden hygieenistä tasoa koskevien epä-
kohtien poistamista (20.8. 872 §) ja eräiden 
ravitsemisliikkeiden ilmastointia koskevien 
pysyväismääräysten antamista (15.10.1145 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat yleisön käymälöitä (15.1. 40 §) ja pien-
polttolaitoksen sijoittamista Vuosaaren kaa-
topaikalle (26.3. 352 §). Lautakunta käsitteli 
26 valitusta, jotka koskivat roskanpoltto-
uunien aiheuttamaa savu- ja nokihaittaa ja 
velvoitti taloyhtiöt asentamaan uuneihin 
lisälaitteita tai siirtymään roskien poiskulje-
tukseen. 

Elintarvikkeiden valvonnan alaan kuuluvis-
ta lautakunnan päätöksistä mainittakoon: 
lisäartikkeleiden myynnin salliminen maito-
myymälöissä (1.10. 1119 §) sekä leikko-
ja ruukkukukkien kausimyynnin salliminen 
elintarvikemyymälöissä eräin ehdoin (12.11. 
1322 §). Lausunto kaupunginhallitukselle 
koski kaupungin virvoitusjuomakioskeista 
myytäväksi sallittujen tavaralaatujen lisää-
mistä (29.1. 141 §). 

Lautakunta myönsi elintarvikeliikkeille 
erilaisia myyntilupia yhteensä 93. Myynti-
lupa-anomuksia hylättiin 6. 

Terveydenhuollon alaan kuuluvista asioista 
mainittakoon seuraavat lausunnot kaupun-
ginhallitukselle, jotka koskivat: lasten päivä-
hoidon valvonnasta aiheutuvien tehtävien 
kokonaisselvitystä ja tutkimuksen suoritta-
mista lasten päivähoidon tarpeesta (12.2. 
146 §, 12.3. 311 §) sekä puistoissa ja leikkiken-
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35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

tiliä ulkoilevien lasten turvallisuuden ja ter-
veydellisten olojen parantamista koskevaa 
valtuustoaloitetta (23.4. 496 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan kuulu-
via asioita olivat mm.: esityksen tekeminen 
kaupunginhallitukselle huoneiston hankkimi-
seksi Maunulan ja Etu-Töölön äitiys- ja las-
tenneuvolaa varten (29.1. 122 §, 12.2. 182 §) 
sekä esitys Pitäjänmäen, Konalan ja Paja-
mäen äitiys- ja lastenneuvoloiden yhdistämi-
sestä (7.5. 561 §). 

Aluelääkäri- ja kotisairaanhoitotoimintaan 
kuuluvia asioita olivat mm.: esitys kaupun-
ginhallitukselle huoneiston hankkimiseksi 
Vuosaaren, Pihlajiston ja Pohjois-Haagan 
alueelta aluelääkäreiden yhteisvastaanottoa 
varten (9.4. 419 §, 10.12. 1428, 1429 §) ja 
aluelääkäreiden potilaiden röntgentutkimus-
ten suorittaminen kaupungin sairaaloiden 
röntgenosastoilla (26.11. 1352 §). Helsingin 
seurakuntien Diakoniakeskukselle annettiin 
lausunto kaupungin 400-vuotiskotisäätiön 
vanhusten taloissa tarvittavasta hoidosta ja 
valvonnasta (15.1. 60 §) ja kaupunginhalli-
tukselle apuhoitajien käyttämisestä kotisai-
raanhoitotyössä (30.12. 1525 §). 

Kouluterveydenhoidon alaan kuuluvista 
asioista mainittakoon: esityksen tekeminen 
koulurakennuskomitealle sekä suomen- ja 
ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnille 
kansakoulujen hygieenisten olojen paranta-
misesta (29.1. 132 §) ja kaupunginhallituk-
selle kouluterveydenhoito-ohjesäännön 4 §:n 
muuttamisesta (26.2. 250 §) sekä Raajarik-
koisten koulusäätiön kansakoulun oppilaiden 
näkö- ja kuulohuollon järjestämisestä (26.3. 

381 §). Lausunto annettiin kaupunginhalli-
tukselle oppivelvollisuusikäisten koululaisten 
terveydenhoitoa koskevasta valtuustoaloit-
teesta (7.5. 569 §). Koulutapaturmien kor-
vaamista koskevissa asioissa lautakunta teki 
103 päätöstä. 

Muita asioita. Lautakunta esitti perustet-
tavaksi 46 tilapäistä virkaa 1.1.1970 alkaen 
ja 9 tilapäistä virkaa 1.9.1970 alkaen (17.5. 
585 §). 

Huoneistoja hyväksyttiin seuraavasti: 181 
eri liike-, myymälä- tai varastohuoneistoa, 
34 yksityistä sairaanhoito- ja tutkimuslai-
tosta ja 35 yksityistä lasten päivähoitopaik-
kaa käytettäviksi ao. tarkoituksiin. Yksi las-
ten päivähoitopaikkaa koskeva anomus hy-
lättiin. 

Rakennusasioissa annettiin kertomusvuon-
na 154 lausuntoa asemakaavaa, tonttijakoa 
sekä julkisia rakennuksia koskevista piirus-
tuksista. Kaupunginhallitukselle annettiin 
lausunnot, jotka koskivat: kasvatusneuvo-
lain neuvottelukunnan perustamista ja toi-
mintaa (29.1. 91 §); Auroran sairaalan lasten-
psykiatrisen osaston toiminnallista suunni-
telmaa ja huonetilaohjelmaa (9.7. 831 §); ter-
veydenhoitolain muuttamista (3.9. 957 §); 
nuorisokomitean, jätevesikomitean ja van-
husten ja invalidien kylvetyskomitean mie-
tintöjä (3.9. 958, 959, 963 §); vesijohtoveden 
fluoroimista koskevaa valtuustoaloitetta 
(17.9. 1038 §); psykiatrisen avohoidon kehit-
tämistä koskevaa valtuustoaloitetta (30.12. 
1448 §) sekä alueklinikan rakentamista Valli-
laan (30.12. 1524 §). 
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